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How the fair value method changes the values of biological assets in 

fi nancial statements 

PhD (C.) Lirola Këri
Lecturer at Accounting Department, Faculty of Economy, University of Tirana

Abstract

Biological assets are one of the most specifi c types of assets as they undergo continuous 
transformation. Choosing their own way of assessment is a challenge for entity managers. The 
national standards that apply in Albania are in line with international accounting standards. 
The Standard for Biological Assets requires the application of the fair value method for initial 
recognition and asset valuation at the reporting date. Unable to implement this method 
because of the additional cost the entity can report biological costs using the cost method. 
The underwriting of the valuation method aff ects the value of the asset and the performance 
value reported by the entities. The values reported depending on the chosen method will 
always be diff erent. The purpose of this paper is to measure how the reported value changes 
with the fair value method compared to the value reported on the cost model. For this study 
the values were measured in several entities that have estimated their biological assets 
according to the cost model. These assets are revalue using the fair value method. The change 
in the values presented under these two diff erent methods is then estimated how important 
statistically are. The conclusion reached is that the changes are signifi cant. The values restated 
in application of the fair value model change signifi cantly the asset's value and the fi nancial 
result of the entity.

Key Words: Accounting standards, Agriculture, Financial Statements.
JEL Classifi cation: M40, M41

Introduction

Biological assets are plants or animals that are controlled by humans. These are a 
special kind of assets that undergoes quantitative and qualitative changes during 
their lifetime. Entities that control such assets should submit their values in the 
fi nancial statements at the reporting date. According to international and national 
accounting standards, biological assets should be valued using the fair value model. 
If the entity requires extra eff ort and cost to estimate fair value then biological assets 
are estimated using the cost model. Each of the ways of assessment presents diff erent 
values. The purpose of this paper is to measure and evaluate how the asset value and 
the entity's profi t value change if the biological assets are presented using the fair 
value model or the cost model.

1. Reporting biological assets using the cost model

For the purpose of this thesis is studying the way how an economic entity evaluates 
its biological assets. This entity has published the fi nancial statement for 2015. This 
entity has started its activity with the object "Cultivation of diff erent agricultural 
crops and their wholesale and retail trading.  Cultivation of olive, vineyards and 
fruit trees for the purpose of trading their wholesale and retail products and by-
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products. Seed and seedlings production and their trading ". For 2015, the fi nancial 
statements have been compiled in accordance with national accounting standards. 
For the assessment of biological assets, the entity has used the historical cost model. 
In the statement of fi nancial position, biological assets are presented separately from 
other items of the entity's assets. According to this model, the values presented are 
at the initial cost of the asset minus the accumulated amortization less impairment if 
any. The fi nancial statements are re-classifi ed by presenting the value of short-term 
and long-term biological assets separately, distinct from other items of the asset. 
Reclassifi ed statements with the respective values are presented as follows:

T able 1.1 Statement of Financial Position, re-classifi 
Economic entity “X”
Statement of Financial Position (re-clasifi ed)
31.12.2015
  
Assets  
Biological assets                       1,763,147 
Total of Current Assets                   35,535,498 
  
Biological assets                     16,208,581 
Total of Non-current Assets                132,121,666 
  
Total Assets                167,657,164 
  
Liabilities and Equity  
Net income                  (9,525,141)
Total Liabilities and Equity                167,657,164 

Tab le 1.2 Statement of Profi t and Loss, re-classifi ed
Economic entity “X”
Statement of Profi t and Loss (re-classifi ed)
01.01.2015 - 31.12.2015
  
Income from operting activity                      3,658,281 
Profi t before Tax              (12,044,523)
Tax expenses                      2,519,382 
Net income                  (9,525,141)

From  the information provided by disclosures presented by the entity itself, 
it results that the biological assets and performance performed are detailed as 

follows:
Item Quantity Value
Apricots 4,000 5,215,228
Peaches 1,000 963,731
Nectarines 5,000 5,372,756
Pears 3,200 2,673,673
Plums 2,800 1,983,193
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Total 16,000 16,208,581

 Table 1.3 Current Biological Assets                       
Table 1.4 Non-current Biological Assets

Item Value
Wheat 139,163
Vegetable 1,272,712
Legume 351,272
Total 1,763,147

Tabl e 1.5 Explanation for performance items by biological assets

• Items • Value

• 
• Income from the sale of agricultural product

•                 
3,658,281

• Change in inventory status of Products 
• (Work performed on currents biological 

assets - vegetables)

•                         
620,555 

• Work performed by the entity and capitalized
• (Work performed on non-currents biological 

assets - fruit trees)

•                    
17,863,808

• Total • 
• 22,142,644

2. Report ing biological assets using the fair value model

From the analysis of the entity taken in the study, it results that using the cost model 
for biological assets assessment at the end of the year at the date of the compilation of 
the fi nancial statements, the entity has impaired these assets to reach recoverable net 
value. This has happened because for some of the items the prices have fallen, while 
for another part the costs of completion and sale have increased. 
Among them there are also biological assets that have been damaged or have 
remained in such quantities that they cannot be sold within a reasonable time, 
at the prices of similar assets. Specifi cally, pre-sale damage causes potential sales 
prices aft er the expense and sales expense to be lower than the cost at the reporting 
date. Depreciation is made in group for similar items that are related to each other. 
Concretely, the group of vegetables and cereals has been depreciated, classifi ed as 
current biological assets. Expressed in value, impairment has occurred as follows:

Table 2.1 Impairment of current biological assets

Item
Net realizable 
value

Impairment
Cost before im-
pairment

Wheat 139,163 942,305 1,081,468
Vegetable 1,272,712 9,393,712 10,666,424
Legume 351,272 82,036 433,308
Total 1,763,147 10,418,053 12,181,200
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In this entity other except for current biological assets, in the form of cereals and 
vegetables, there are also non-current biological assets, in the form of fruit trees. The 
unit has chosen to evaluate both at historical cost. For the current assets has been 
recognized impairment. It has been not the same treatment as for the non-current 
assets also. In this case, the cost model assessment is similar to the fair value model 
as long as the assets do not have an increase in value but only a decline in value. 
Specifi cally, the fair value model requires real-value reporting at the reporting date, 
regardless of the carrying amount of assets. Fair value may exceed but may be even 
lower than the carrying amount referred to accounting books. As a model of valuation, 
the fair value model creates both plus and minus values. These diff erences, only in 
the case of biological assets, always appear in the result, thus giving eff ects to the 
entity's performance. In this case, a surplus is a source of income for the entity itself. 
While the minus values, as for all other non-current assets, as well as current assets, 
will aff ect the result of the reporting period for which it is reported. For an asset 
whose value has decreased at the reporting date, accounting treatment is no diff erent 
if the cost model or the fair value model is applied for this. Thus, the cost model does 
not diff er from the fair value; the eff ects and the accounting treatment are the same, 
except for the part of the depreciation of the biological assets in the case of the cost 
model. For the part of current biological assets, the entity has revalued its assets by 
items. The following also shows the revaluation of non-current assets by type of fruit 
trees. The new value was found by one-year seedlings market prices in a market near 
the centre where the entity operate s. Valuing these types of assets and everyone else 
requires relevance, which means that biological assets are in continuous evolutionary 
process. During the accounting period biological assets undergo quantitative and 
qualitative changes. Fruit trees planted in 2014, the year when the entity has opened 
its activity; by the end of 2015 are one year old seedlings. Market price research has 
also been the case for these kinds of fruit trees. From the values presented in the 
notes we fi nd the unit cost for each of the fruit trees, as follows:      

Table 2.2 Valuation of non-current biological assets using cost model
Item Quantity Value with cost Cost for unit
Apricots 4,000 5,215,228              1,303.81
Peaches 1,000 963,731                 963.73 
Nectarines 5,000 5,372,756               1,074.55 
Pears 3,200 2,673,673                  835.52 
Plums 2,800 1,983,193                  708.28 
Total 16,000 16,208,581  

If the e ntity evaluated the non-current biological assets at fair value at the reporting 
date, and as fair value to use their price at the nearest market, the values presented 

would be as follows:
Table 2.3 Valuation of non-current biological assets with price

Item Quantity Price at the end of the year Value with price
Apricots 4,000 513.75 2,055,000
Peaches 1,000 411.00 411,000
Nectarines 5,000 513.75 2,568,750
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Pears 3,200 500.00 1,600,000
Plums 2,800 400.04 1,120,112
Total 16,000 7,754,862

Table 2.4 Diff erences in evaluation

Item Quantity Cost - Price Diff erences
Apricots 4,000 790.06 3,160,228
Peaches 1,000 552.73 552,731
Nectarines 5,000 560.80 2,804,006
Pears 3,200 335.52 1,073,673
Plums 2,800 308.24 863,081
Total 16,000 8,453,719

In this way, non-current biological assets are reported 8,453,719 currency unit less. 
The eff ects of this lower value appear in the performance statement by lowering 
the value of the respective item. Respecting the four types of economic actions 
according to the eff ect they have on the statement of fi nancial position, the decrease 
of an asset item will be associated either with the growth of another asset or asset, 
or by decreasing an item of liabilities and equity. In the concrete case, the decrease 
in asset value is reported as a decrease in the entity's performance. This means that 
only as a result of the valuation model its capital is downward in value. In this case, 
the business does not make a gift  to the owner, but reduces the value of its capital.
Any result att ributed to the owner's equity comes from the performance statement. 
The same value will also reduce the performance of the entity for 2015. The correct 
implementation of the valuation model will reduce the value of the entity's assets 
and will aggravate the indicators more. All of these eff ects should be best explained 
in the explanatory notes as the only mirror that explains not only the reported values.
 The entity has capitalized the expenses incurred during the accounting 

period for current biological assets at the amount of 620,555 CU and for the non-
current biological assets  for 17,863,808 CU.
Under the standard, these costs should be capitalized if they meet the defi nition of 
the asset. If the entity chooses the fair value model, the diff erence between the costs 
incurred and whether it is capitalized or recognized as an expense would be the 
same. The assessment at the end of the accounting period restores the eff ects both to 
the fi nancial position and the performance statement also.

3. Eff ects of the way of valuation in the compilation of fi nancial statements
For both  current biological assets, the entity also capitalized on past expenses and 
impaired assets at the end of the year. Whereas for non-current biological assets it 
has capitalized the corresponding expenditures, but has not made their revaluation. 
If the entity also accounted for this depreciation, its value amounts to 8,453,719 CU, 
while the value of non-current biological assets decreases to the same extent.

Table 3.1 Statement of Financial Position aft er impairment of non-current BA



10 

Economic entity “X”
Statement of Financial Position (re-clasifi ed)
31.12.2015 (Modifi ed)
  
Assets  
Biological assets                       1,763,147 
Total of Current Assets                   35,535,498 
  
Biological assets                       7,754,862 
Total of Non-current Assets                123,667,947 
  
Total Assets                159,203,445 
  
Liabilities and Equity  
 Net income                    (17,978,860)
Total Liabilities and Equity                159,203,445 

Table 3.2 Statement of Performance aft er impairment of non-current BA
Economic entity “X”
Statement of Profi t and Loss (re-classifi ed)
01.01.2015 - 31.12.2015 (Modifi ed)
  
Income from operating activity                      3,658,281 
Impairment and amortization                  (19,552,945)

Profi t before tax              (20,498,242)
Tax expenses                      2,519,382 
Net income               (17,978,860)

Aft er the revaluation, the statement of fi nancial position presents the non-current 
biological assets at the amount of 7,754,862 CU, while the profi t before tax amounted 
to 20,498,242 CU, decreasing the owner's capital by 8,453,718 CU. 
The change in the value of the asset is signifi cant. The value of biological assets with 
the fair value model is 52% lower than the value of the active but cost-matched ones. 
The value of  profi t before tax varies by 70% when using the fair value model. These 
changes are statistically signifi cant if a fair value model is used compared to the cost 
model in the entity's biological assets and performance estimates at the reporting 
date.

4. Conclusions and Recommendations

Applying fair value model causes signifi cantly changes at the value of biological 
assets presented in the statement of fi nancial position as well as the value of the 
result presented in the income statement. This change is due to the nature of the 
biological assets themselves. The biggest change comes mainly from non-current 
biological assets that are far behind the market value at the reporting date. For this 
reason, entities should classify these assets as non-biological assets but as property, 
plant and equipment. In this way, the national accounting standard should be in 
compliance with the international accounting standard for biological assets.
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Democracy and Albania

PhD (C.)  Kozeta Ligeja
European Studies Institute, University of Tirana

Abstract

Hypothesis: The purpose of this article is to analyze democracy as a form of governance in 
Albania. Every country that has applied democracy, has adapted it, onto its own country 
culture and traditions. Democratic States applies universal democratic principles. These 
principles are: consent for governance, representative government, rule of law, individual 
right and the recognized principle of "control and balance". Albania is a parliamentary 
Republic. Its governing activity is based on the Constitution of country. As a democratic state, 
Albania must have a consolidated democracy, where govern the rule of law and legal state. 
In this paper we will see how the principle of democracy in Albania appears. How much 
democratic is Albania? It is worth to point out, the practical value of democracy in a society of 
a given country to prove the hypothesis raised.
The purpose of this document is: through the evidences of theoretical analysis, as well as 
on cases in the Albanian practice, to prove the hypothesis raised. The overall purpose of the 
study is the analytical framework regarding of this issue.
Methodology: This article will be based on several study methods. Mainly shall be used the 
inductive method, passing from specifi c facts to general conclusions, the description method 
and the reviewing of literature on this issue.

Key words: Albania, Democracy, Rule of Law, Democratic Principles, Citizens.

Introduction

Post-Communist Albania of the 90s would fi nd itself with great desire to implement 
principles of democracy for an effi  cient governance. Our country just emerged 
from communist regime, decided to accept the support of internationals such as the 
United States of America and the European Union. Their support consisted, mainly 
on various potentials and economic reforms. From international support, Albania 
benefi ted in many ways. In the following years, our country faces many challenges. 
Albanian political leaders have governed the reform framework to accomplish these 
challenges, in order to reach the democratic path. In order to reach in this way, the 
applying of democratic principles.
In this article, we will stop on democratic understandings. For this part, we have 
been helped by the academic literature, on which many thinkers and theorists who 
have deal with the concept of democracy have contributed. 
We also will stop on the realization of democratic principles in our country. Are they 
realized? Is Albania a country with a consolidated democracy?
In the practice of a state, it is worth pointing out the value and importance of the 
democratic system. In this paper we will look out at the factors that have aff ected the 
slow development of Albanian democracy.
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Understanding Democracy

Democracy, as an actual and ancient concept has known diff erent perspectives from 
thinkers and philosophers at diff erent historical times. The academic world, knows 
various foreign and domestic literature that have contributed to the democratic 
approach as a form of governance state.
Demand to defi ne the term of democracy and to build an essence concept for 
democracy, has opened many discussions, especially in the meaning and context of 
the political system. The concept of democracy, like many other political concepts, 
has its origins in Greek civilization1. In this reference it is understood that the origin 
of philosophical thought for democracy comes from Ancient Greece. This term has 
two words inside it: demo that means people and a cracy that means the rule of power. So 
the rule is in the hands of the people. There are the citizens who make the decisions 
for the city's aff airs.
If we refer to literature, it off ers us a broad deal of democracy. Since the time of 
antiquity up to these days, the term "democracy", has turned on a lot of discussions, 
especially on the meaning and context of the political system. For Giovani Sartori, 
the fi rst meaning of the word democracy has always shown "a political entity, a form 
of government2"
The essence of democracy according to Abraham Lincoln is: "a government of the 
people, by the people for the people." Here, it is understood that the democratic 
system connects governance with the people. 
So, democracy is presented in some of its forms. This is exactly where the civil rights 
come involved in decision-making. We have direct democracy that implies the 
governance by the people, representative democracy that is realized by the elected 
from the people). Democracy with Participation, aims to give the opportunity to all 
citizens of a society to contribute in decision-making processes, in a country's policy. 
Also, even to get it all benefi ts and equal access by governmental bodies.3

Robert Alan Dahl, professor of political science at Yale University, created the 
pluralistic theory of democracy. Dahl is the author of many books that have on focus 
the treatments on democracy. One of his books is "Democracy and its critics" which 
he wrote in 1989. Among others in this book he states that: "No modern country 
meets the ideal of democracy, which is like a theoretical utopia. In order to achieve 
the ideal, it is necessary to meet the fi ve criteria4. According to him, democracy as a 
political system has these important ideals:
1. Eff ective participation 
Citizens must have adequate and equal opportunities to form their preference and 
place questions on the public agenda and express reasons for one outcome over the 
other.
2. Voting equality at the decisive stage 
Each citizen must be assured his or her judgments will be counted as equal in weights 
to the judgments of others. 
1  Höff e, O., Einführung in Aristoteles„ Politik, në Höff e, Otfried (2001), eds., Aristoteles„ Politik, 
Oldenbourg Verlag, Berlin, 2001, pages. 5-20, page 5.
2   Giovani Sartori, “What democracy is?”, Dituria, Tiranë,1998, page 8.
3  Kozeta Ligeja, Involvement of the community in local government in Albania - Balkan Journal of 
Interdisciplinary Research IIPCCL Publishing, Graz-Austria, 2019, ISSN 2410-759X , page 96.
4  R.A. Dahl, Democracy and Its Critics, Yale University Press, page 221.
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3. Enlightened understanding 
Citizens must enjoy ample and equal opportunities for discovering and affi  rming 
what choice would best serve their interests. 
4. Control of the agenda 
Demos or people must have the opportunity to decide what political matt ers actually 
are and what should be brought up for deliberation.
5. Inclusiveness
Equality must extend to all citizens within the state. Everyone has legitimate stake 
within the political process5.
It is accepted both in the academic and in political circles than in labelling of today's 
political systems which embody the highest values of democracy, the concept 
Democracy is associated with terms, such as: Liberal, Representative, Consensual, 
Delegating etc. For Schumpeter, democracy means "only the people have the right 
to accept or reject the persons who will govern it6. So that clearly implies that the 
people by its sovereignty choose the people to govern the country.
So, referring to the scientifi c literature which has a multitude of thinkers, authors, 
professors of diff erent times who spokes about democracy, in this article are selected 
some authors who have spoke about it.

Overview of Democracy in Albania

We, the people of Albania, proud and aware of our history, with responsibility for it future, 
with the trust in God and / or to the other universal values, with the determination to build 
a state of law, democratic and social, to guarantee human rights and fundamental freedoms, 
with the spirit of tolerance and religious coexistence, with the commitment to protect the 
dignity and the human personality, as well as the prosperity of the whole nation, for peace, 
well-being, culture and social solidarity, with the centuries - old aspiration of the Albanian 
people for identity and national unifi cation, with the deep conviction that justice, peace, 
harmony and cooperation between nations are among the highest values of mankind.7

This citation, which was expressed in the fi rst part of the fundamental principles of 
the Albanian Constitution, shows a normative approach to democratic existence in 
the Albanian state. Is Albania alright governed by democratic principles?
The change of political regimes for Albania in 1990 brought a success to challenges 
strengthening democracy as a new political regime in the country. This was shown 
with the support of internationals such as the United States of America and the 
European Union, in the practical teaching of the principles of democracy. International 
support was multidimensional as economic and political. Essence of international 
community consisted in carrying out institutional and political reforms for you 
developed towards a democratic path. Soon, post-Communist Albania found itself 
with the establishment of a constitutional order, with new governance in the political 
regime; with the rise of 3 powers that are: Executive, Judicial, and Legislative Power. 
The country's constitution through the its principles, had established the normative 
principles of their functioning; or taking measures for building structures for the 
protection of human rights; measures for parliamentary and local elections in the 
5  Ibib.
6  J.A. Schumpeter, "Capitalism, Socialism and Democracy," p. cit at Eva Etzioni-Halevy, "Classes 
and Elites at Democracy and Democratization ", Editions Dudaj, Tirana, 2009, p. 109.
7  Constitutions of the Republic of Albania, Centre for Offi  cial Publications, Tirana 2017.
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country.
The experience of policymakers in Albanian politics, with the passing of years, has 
brought changes in place, to get closer to the democratic road. Albanian Parliament, 
through the political majority which had won in the parliamentary elections, has 
accomplished many diff erent reforms. These reforms have brought signifi cant 
changes to political governance.
Beyond the 1990s, Albania has changed its approach to democratic development in 
the country.
Currently, Albania as part of NATO, where in the spring of 2019, expects an offi  cial 
response from European Union towards its membership in the great European family. 
The membership requirement has been the fulfi lment of democratic principles. This 
fundamental issue for Albania's future remains to be seen in the months following 
this year. 
But even though 29 years have passed with the democratic regime, Albania has done 
very litt le development towards a consolidated democracy. Academics, scholars, 
politologists, it is raised concern that why Albania is experiencing so diffi  culty to 
develop towards a consolidated democracy? It's been 29 years passing through and 
why is Albania still a fragile democracy? What does made Albanian democracy to 
face many challenges?
Factors aff ecting the slowdown in democracy are many, such as: lack of culture 
policy; political parties; week civil society, non-respecting of principle "check and 
balance" for three powers; problems with local and parliamentary elections; distrust 
of citizens in public institutions; not involving civic participation in central and 
local political decisions; media as the fourth free power for its function, nepotistic 
institutions, ect.
Let's explore these essential factors for the functioning of a democratic state:
Lack of democratic political culture is a feature of leading government leaders in 
the country. Even though Albania moved from the communist to the democratic 
system, it was noticed that the governing politicians were made people who were 
used to traditions and principles of communism. These leaders found it diffi  cult 
to vindictive communist mentality under their leadership. From the literature of 
political science, we know that changing political systems in one country is a process 
that is quicker than changing the mentality of governing that requires time, eff orts, 
studies, training with new political mentality. Thus, in this context, it is clear that 
governing politicians leads following the way of ideology comes from past regime. 
This has led to a defi cit in approaching a democratic political platform.
Political Parties - According to the Tirana Court,8 in Albania exist 127 registered 
political parties to carry out their political activities. Creating of political parties in 
our country is a simple
procedure, more specifi cally; we refer to article 10 of this law9 (amended by Law 
No. 10378, dated 10.2.2011). Also in the local elections of June 21, 2015, the Election 
Commission10 registered 68 political parties from 127 parties registered in the court. 
Based on this fi nding, it is understood that in Albania are a large number of political 
parties.  But for taking of power only two major parties fi ght: both the Democratic 
8   htt p://www.gjykatatirana.gov.al/ on December 28, 2018.
9  Law No. 8580, "On Political Parties" dated 17.2.2000 Amended by Law no. 10374, dated 10.2.2011 
law no. 17/2014, dated 20.2.2014 Law no. 25/2014, dated 25.9.2014.
10  htt p://cec.org.al/ last seen 17 February 2019.
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Party and the Socialist Party.
So we can say that the two largest parties in the country do not fi ght for alternatives 
or for diff erent att itudes to improve the country's governance. From experience 
we noticed that Albanian political parties struggle for power to enrich its leaders. 
Specifi cally this phenomenon is clearly seen in the nomination of businessmen for 
MP, having no professional profi le that deal with policy making.
In this way Albanian politics is not functional for the construction of alternatives, 
models, new approaches that would bring a new model of policy making to the 
electorate.
The role and importance of civil societies is too great for a democratic system. In 
Albania there are many civil societies. Practically, these civil societies do not play a 
dominant role for the national problems. It has also been noted that some of them 
are used by Albanian politics. So by one hand, civil society needs projects that 
are provided by political support and by the other side politics need civil society 
personalities to talk about their issues. Nevertheless, Albanian politics must made 
civil society, part of decision-making process on diff erent policies, and not use it. 
In addition, another feature of civil society emerges, fi ghting for various national 
and international projects. The purpose of civil society is not fi ghting for projects but 
for achieving their goals that help to change the situation in the country. 
One of the important principles of democracy is the "check and balance" principle 
of powers on democratic governance. In the Albanian constitution is sanctioned at 
article 7 the separation of powers. Concretely: The governance system in the Republic 
of Albania is based on the division and the balance between legislative, executive 
and judicial powers11. This means that all three powers are separate and distinct 
from each other. Each of these institutions exercises their activity independently and 
diff erently from competencies and other institutions. But the Albanian reality started 
from their experience has shown that: Each of the governing majority in parliament 
has had an impact interference with the competencies and responsibilities of other 
powers. 
This has resulted problems in 3 governing powers. This means that each of the 3 
powers has been political infl uence by the governing majority for the results of the 
objectives of each power. This feature of disrespect of check and balance of powers 
has brought problems on governing of public institutions in our country. 
So the interference and infl uence of political leadership was not only in the three 
powers but also in the public institutions. This is related to the intervention in 
nepotistic employment in these institutions. Practice of Albanian institutions 
operates with the political nomination of that party wing that is in the government. 
Institutional appointments were not made according to human resources meritocracy 
but appointments by contribution in next elections. Thus, the existence of political 
institutions emphasizes the weakening of democracy in country. At fi rst glance, 
there is a slump in appointing individuals to work through parties. This is seen in 
media literacy approaches by the legislature for the penalties for the conduct of this 
process. But on the practice behind the media cameras, within the party structure, 
this is an essential phenomenon. Because, political parties gain their victory by 
rewarding their electorate with jobs in institution by exchanging with votes that 
electorate provides for the party. This is a phenomenon seen in two major political 
11  Constitution of the Republic of Albania, Centre for Offi  cial Publications, Tirana 2017.
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parties in country.
Another factor that aff ects the slowness of functional democracy is electoral choices. 
Constitution of Albania in Article 1 at point 3 has sanctioned the principle that 
"Governance is based on a system free, equal, general and periodic elections"12. So far, 
Albania has developed numerous electoral choices both local elections and central 
elections. Based on experience some problems have been identifi ed with them. These 
problems are: manipulated lists, manipulation of the vote, establishment of electoral 
commissions with politicized individual, involvement of the administration in 
commissions for the conduct of elections, the purchase of the vote, the appearance of 
the heads of the various parties making pressure on commissioners of other parties in 
the voting centres, use of militants for deliberate incidents in voting centres, ect. What 
is evident is that the elections in our country are not very honest and inexpensive but 
are under the swallowing of politics. This phenomenon is the same for both elections 
central as well local elections.
This situation has brought a lot of dissatisfaction at the electorate who, sawing 
everything transmitt ed in the media present their disbelief to leading leaders or to 
public institutions. All this is related to the other factor that is the distrust of citizens 
in the leadership of Albanian politics. 
Thus, the distrust of citizens in political leadership is so great that people show 
mistrust even in the activity of public institutions whether they are local or central. 
So referring to the Law on Local Self-Government13 which clearly states that "self-
government local government in the Republic of Albania ensures eff ective, effi  cient and at the 
level of government close to the citizens ... ". This means that besides the competences that 
local government has for the well being of community but on the other hand shows 
the report that needs to be built with people. This report should be a cooperative and 
co - governative report. So people have to take part in the decisions politics in public 
institutions. Because, everything is done for the community. Even though studies 
have taken from diff erent non-governmental organizations such as Movement 
Albania14 , Institute of Political Studies15, IDRA16 there have been highlighted that 
community participation is not at the right levels to participate in political decisions.
In the Democratic system, scholars have classifi ed the media as the Fourth Power. In 
one democratic state media plays a very dominant role in transmitt ing information 
respecting its objectives and goals. More free and independent media we have 
more transparency we have in the information served to the public. But the media 
landscape in Albania for years has been, and continuous to have a more moderate 
forms of connection with politics leadership. This has led that by the perspective of 
public opinion to distinguish media information provided by parties’ colours.
Consolidated democracy comes from co-operation and the realization of all 
mentioned factors above. As a result, democratic principles must be implemented 
responsibly. Then we will have one Albania with a functioning democracy, where 
will the rule of law prevail. 

12  Ibid.
13  Law no. 139/2015 "On Local Self-Government" is published in the Offi  cial Gazett e no. 249, dated 
14 January 2016
14  htt p://www.levizalbania.al
15   htt ps://isp.com.al/
16  htt ps://www.idracompany.com/sq
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Conclusions

At the end of the article we say that: Although 29 years have been passed with 
the democratic regime, Albania has made litt le progress towards consolidated 
democracy.
In academic circles, scholars, politologists, there is concern about why Albania has so 
diffi  culty to develop towards a consolidated democracy.
Factors that have contributed to the slowdown in democracy are many: Lack of 
culture policy; political parties; week civil society, non-respecting of principle "check 
and balance" for three powers; problems with local and parliamentary elections; 
distrust of citizens in public institutions; not involving civic participation in central 
and local political decisions; media as the fourth free power for its function, nepotistic 
institutions. 
Consolidated democracy comes as a result of the cooperation of many diff erent 
actors. These actors present the contributions, competencies, responsibilities 
for achievement of certain objectives. So the alternation of these actors brings a 
democratic system in the country. 
These actors such as: political parties, media, non-governmental organizations, 
community, interest groups, collaborating between them bring high results towards 
the route to a consolidated democracy.
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Abstract

The purpose of this clinical case study is to describe and make a general diff erential diagnose 
of Erisipelas  with Necrotizing Faceitiis.  NF is a rapidly progressive  bacterial  infection of the 
fascia, with secondary necrosis of the subcutaneous tissues which moves along fascial plane. 
Erysipelas is a bacterial superfacial infection of the skin that  typically involves the lymphatic 
system.   A 77 years old Female with Hx of Diabetes Mellitus type 2, HTN, Cardiopathy 
and cocsartrosis sinister presented to the department of Infective Disease during a period 
of 72 hours of chilling, fever(37.6- 38.0 degree), swelling and pain of the left  knee, redness 
and tenderness, disability in moving since 3 days. No history of trauma of that area, insect 
bites but her son tells for bites from mosquitoes during the summer but no complications 
except scratching. During examination pulse 104 b/m, blood presion 135/87mmHg, no 
nuchal rigidity or lymphadenopathy, the left  knee edematous with erythema, no bulous 
elements or serohemorrhagic vesicles, initials laboratory showed  normal laboratory fi ndings 
and Doppler ultrasound normal. NF is a rare bacterial infection and very litt le reported 
in Albania compared with erysipelas. NF is accompanied by severe systemic toxicity and 
multiorgan dysfunction and very high acute mortality in the elderly ages , erysipelas no. NF 
has a neccesarity of a combination of antibiotics, surgery and hyperbaric oxygen therapy if is 
necessary. Erysipelas can be treated only with antibiotics therapy and the combinations of the 
other medications, no surgery.

Keywords: Erysipelas; Necrotizing Fasceitis; NF; Bacterial Infection.

Fasceiti  Nekrotizant , diagnoza diferenciale me erizipelën , studim rasti klinik i  
erizipelës të gjurit dhe të këmbës së majtë tek një e moshuar

Qëllimi i  studimit të rastit klinik është të përshkruajë dhe të vlerësojë  një diagnozë 
diferenciale të erizipelës me fasceitin nekrotizant në Shqipëri. Fasceiti Nekrotizues 
eshtë një infeksion bakterial progresive i fascies, me nekrozë dytësore të indeve 
sipërfaqesore. Erizipela  është një infeksion siperfaqësor i lëkurës që zakonisht 
prek edhe sistemin limfatik. Paciente, 77 vjeçe, femër, me histori klinike për Diabet 
Mellitus tipi II, Hipertension Arterial, Kardiopati të tjera shoqeruese dhe kokso-
artroze sinister paraqitet në Departamentin  e Sëmundjeve Infektive gjatë një 
periudhe prej 72 orësh  me ethe,  temperaturë (38,6 gradë), edemë, dhimbje të gjurit, 
këmbës dhe kërcirit të majtë, skuqje,  paaft ësia në lëvizje që prej 3-4 ditësh. Pa histori 
traume të asaj zone, kafshime nga kafshë apo pickime nga insekte te ndryshme , por 
djali i saj tregon për pickime  nga mushkonjat gjatë sezonit të verës, por nuk ka pasur 
komplikacione me zona eritematoze apo vezikula përveç pruritis të vazhdueshme.  
Gjatë ekzaminimit të pulsit, puls ne vlera normale, 104 rrahje / minutë, presioni i 
gjakut në normë, 135 / 87mmHg, pa rigiditet nukal ose limfadenopati cervikale, 
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inguinale ose axilare, me paraqitje edematoze të gjurit, kërcirit dhe  këmbës së majtë, 
eritematoze, pa elemente buloze ose vezikula sero-hemoragjike dhe kufi j të qartë. Të 
dhëna laboratorike normale, Doppler Ultrasound normal, kulturë mikrobiologjike 
normale. Fasceiti nekrotizant  është një infeksion i rrallë bakterial dhe shumë pak i 
raportuar në Shqipëri krahasuar me erizipelën. NF shoqërohet me toksicitet të rëndë 
sistemik dhe mosfunksionim multiorganor dhe vdekshmëri akute shumë të lartë në 
moshat e 3-ta  krahasuar me erisipelën që prek mosha te ndryshme. NF kërkon një 
domosdoshmëri për një kombinim të trajtimit me kirurgji, terapisë me antibiotikë 
dhe terapise hiperbarike në rast domosdoshmerie. Erisipela mund të trajtohet vetëm 
me  antibiotikë dhe kombinimet e barnave të tjera, pa qenë domosdoshmëri për 
ndërhyrje kirugjikale .
Fjalët Kyçe: Erisipela; Fasceiti Nekrotizues; NF; Infeksion Bakterial.
Fasceiti nekrotizant (NF), i njohur ndryshe sëmundja mish-ngrenese ose Sindromi i 
baktereve që ushqehen me mish(Flesh-eating disease or Sindromi i bakterit 
Flesh-eating bacteria syndrome)  është një infeksion i rrallë i shtresave të thella të 
lëkurës(fascies) dhe indeve subkutane.
Fasceiti nekrotizant  është përshkruar në sinonime të ndryshme, duke përfshirë 
gangrenë : 
gangrenë e hospitalizuar, gangrenë hemolitike ose gangrenë streptokoksike acute, 
erisipele nekrotizante ose gangrenoze, fasceiti supurativ, gangrena Meleney, gangrena 
Fournier.Joseph Jones ishte i pari që pershkroi nje nekrozë progressive fasciale në vitin 
1871, të cilën ai e quajti gangreëe spitalore. Ne 1924 Meleney rishikoi  20 raste klinike 
me gangrenë hemolitike në Kinë të shkaktuara nga streptokoket, me mbivendosje te 
infeksionit stafi lokoksike  në 10% të pacientëve. (1)Wilson, perdori per here te pare 
termin fasceit nekrotizant  në vitin 1952, në raportin e tĳ  në 23 të rriturit, 88% prej 
të cilëve kishin infeksion për shkak të S. aureus. (2)Fasceiti nekrotizues klasifi kohet 
ne 2 tipe më të rëndësishme te cilat  janë: tipi I, shkaktuar nga më shumë se dy gjini 
bakteriale (polimikrobiale ose nga nje gjini e vetme bakteriale (monomikrobiale) si 
Vibrio ose përgjithshmë fungale  si Candida dhe tipi II, ose grupi A steptokoksik 
. Faceiti nekrotizant prek me shume (1) perineumin, (2) gjymtyrëve te poshtme 
dhe (3) murit abdominal pas kirurgjisë ose traumave dhe veçanërisht në personat 
me sëmundje sistemike themelore si diabeti mellitus tip I ose II , arteriosklerozës, 
nefropatite, kardipatite dhe malnutracioni. NF mund të preke pacientët pa dallim 
seksi dhe të gjitha moshat, pamvarsisht se ka probabilitet te rritur ne moshat e 3-ta. 
Kemi shume agjente shkaktare qe mund te iniciojne infeksionin fi llestar dhe qe 
mund te na cojne ne Fasceit nekrotizant, nder te cilet mund te rendisim si: pas një 
traume lokale, në plagët kirurgjikale, pas 1 biopsie te lekures ose transthorakale, 
pas pickimit te kafsheve, insekteve, abcese te lekures, fraktura te hapura te kockave. 
Me te prekur jane individet me sistem imunitar te dobet, me semundje kronike , ato 
me plage kirurgjikale, individet qe kane kaluar varicellen dhe preken shpesh nga 
infeksionet virale qe shkaktojne rash ose perdorimi per nje kohe te gjate te terapise 
me steroide, Shumë lloje të baktereve mund të shkaktojnë fasceit nekrotizant si: 
bakteret aerobike gram pozitive: Streptococcus B-hemoliticus Grup A, Streptococcus 
B-hemoliticus Grup B, Staphylococcus aureus. Bakteret Serobike gram negative: 
E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. Bakteret aerobike: Bacteroide sp, 
Clostridium sp,Vibrio parahemolyticus. Kërpudhat: Candida sp, Aspergillus sp. (3)
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Foto Ilustruese,  rast klinik me NF të anësive të poshtme.

Erizipela

Erizipela është një  infeksion bakterial i lëkurës, pa prekje te fascies, shpesh i shoqeruar 
me prekje te sistemit limfatik . Erizipela është gjetur në mesjetë, ku eshte quajtur  zjarri 
i Shën Antonit, i quajtur sipas shenjtorit të krishterë, tek i cili ata që vuanin kerkonin 
për shërim. Rreth vitit 1095, ne France sipas urdherit te Shen Antonit nisi kujdesi 
per disa semundje te lekures. Erizipelat shkaktarin mikrobiologjik  me te shpeshte 
ka streptokokun, streptokoku B hemolitik i grupit A , i cili shkakton shumicën e 
infeksioneve faciale por edhe pse mund të shkaktojë erizipelë të anesive te poshtme, 
një përqindje në rritje e infeksioneve të ekstremiteteve te poshtme shkaktohet nga 
streptokoku B hemolitik e grupit B. (4), (5) Nder shkaktaret te tjere te rendesishem 
mund te permendim mund te permendim dhe Stafi lokokus Aureus.  Faktore e 
riskut predispozues te  erizipeles mund te permendim: obstruksionet limfatike 
ose edema, status post-radikal mastektomi, paciente te imunokomprimuar nga 
diabeti mellitus, alkolistet, pacientet me HIV, insufi ciencat artero-venoze, sindrimat 
nefrotike. Ne zhvillimin e infeksionit bakterial si porte hyrese  mund te sherbejne 
faktore lokale ku mund te permendim : traumat e lekures,  insufi ciencat venoze, 
dermatozat infl amatore, prerjet kirurgjikale, pickimet nga insektet ose infeksionet 
dermatophyte. (6), (7).

Rasti klinik

R.H, 77 vjeçe, femer, paraqitet në Urgjencën e Shërbimit të Sëmundjeve Infektive me 
ethe, temperaturë 38,6 gradë, enjtje, dhimbje të forta të gjurit, këmbës dhe kërcirit të 
majtë, skuqje,  paaft ësia në lëvizje që prej 3-4 ditësh dhe dobësi trupore. Pacientja ka 
histori të Diabet Mellitus tipi II, te pamjekuar, Hipertension Arterial, Kardiopati te 
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tjera shoqëruese dhe kokso-artroze sinister. Familjaret referojne per nje temperature 
intermitente (37,6- 38,0 gradë) që prej me shume se 7ditësh dhe skuqje te kembes 
se majte, nuk ka perdorur ndonje mjekim vetem paracetamol 500mg, 3 here ne 
dite. Pa histori traume te asaj zone, kafshime nga kafshe apo pickime nga insekte te 
ndryshme , por djali i saj tregon për pickime nga mushkonjat gjatë sezonit te verës, 
por nuk ka pasur komplikacione me zona eritematoze apo vezikula përveç pruritis te 
vazhdueshme.  Gjatë ekzaminimit të pulsit, puls ne vlera normale, 104 / min., presioni 
i gjakut ne norme, 135 / 87mmHg, pa rigiditet nukal ose limfadenopati cervikale, 
inguinale ose axilare, me paraqitje edematoze te gjurit, kercirit dhe  kembes se majte, 
eritematoze, kufi j te qarte, pa elemente buloze ose elemente sero-hemoragjike. 

 
Pati dyshime per tromboze te arterias poplitea sinister por ne Doppler Ultrasound 
rezultoi normal. Pacientja u ndoq prane Sherbimit te semundjeve infektive dhe ne 
ekzaminime te vazhdueshme paraqiti gjymtyre inferiore edematoze, te ngrohta, 
jocianotike dhe pa fshikeza , bula dhe elemente nekrotike karakteristik per fasceitin 
nekrotizant, Nikolschi negative, impuls normal te dy arterieve popliteale. (8), (9).

Te dhenat e ekzaminimeve laboratorike ishin te gjitha ne vlera normale, si : Hb = 
12.8g / dl; WBC = 10.000 mm3; Na + e ulur , PCR, Kreatinina te 2-ja ne normë, INR, 
në norme. Në kulturen mikrobiologike te gjakut nuk u gjeten agjente bakterialë. 
Pacientja pati prognozë të mire, u mbajt nen kontroll dhe qendroi rreth 21ditë 
pranë Departamentit të Semundjeve Infektive. U trajtua me perfuzione intravenoze 
me kombinim te ceft riaxone 1g dhe levofl oxacine 500 mg, antikoagulante i.v dhe 
sedative i.v per qetesimin e dhimbjeve.

Diskutime

Fasceiti Nekrotizant dhe erisipela jane infeksione bakteriale të lëkurës por me prekje 
jo te njejteanatomike sepse NF prek shtresat me te thella se erizipela, e cila eshte me 
siperfaqesore, NF ka shpejtesi te madhe te perhapjes krahasuar me erizipelen. NF 
eshte nje infeksion i rralle ne Shqiperi ndersa erizipela eshte nje infeksion i zakonshem 
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ne vendin tone. NF shfaqet me shenja toksiciteti ndersa erizipela me shenja klinike te 
lehta. NF shpesh here eshte multisistemike ndersa erizipela eshte me shume lokale. 
NF prek te gjitha moshat por kryesisht moshat e rritura krahasuar me erizipelen qe 
prek cdo moshe. Mund te behet nje vleresim I diagnoses diferencilae midis NF dhe 
Erizipelës duke u bazuar ne keto pika permbledhese si:
1- Progresion i shpejte-ose i ngadalte.
2- Përgjigje jo e mire-ose e mire ndaj mjekimit.
3- Shkalla e agresivitetit. 
4- Cianoza e dukshme-ose jo.
5- Temperaturë me të lartë-ose afebril.
6- Takikardi, Hipotension, Niveli i ndryshuar e ndërgjegjes te dukshme. 
Ndryshime ka edhe ne parametrat laboratorike dhe me te rendesishmet sic jane: 
WBC te rritura më shumë se 14,000 / μL dhe niveli i azotit në gjak  më i madh se 15 
mg / ml dhe niveli i natriumit mund të jetë më e vogël se 135 mmol / L.
Prognoza:NF ka prognoze te keqe dhe eshte fatal per jeten sepse zhvillon sepsis, 
insufi cienca respiratore, insufi cienca renale dhe toksicitet multiorganor  krahasuar 
me erizipelen qe ka prognoze te  mire dhe kryesisht siperfaqesore. NF kerkon 
terapine medikamentoze, kryesisht antibiotikë të spektrit të gjerë, trajtim agresiv 
kirurgjikale, terapi mbështetëse dhe terapi hiperbarike nese eshte e nevojshme 
krahasur me erizipelen e cila kerkon terapi medikamentore, kryesisht kombinim te 
antibiotikeve dhe terapi mbeshtese.

Përfundime

NF eshte nje infeksion i rende që çon në mënyrë të pashmangshme drejt një sepsë 
rëndë dhe mosfunksionimi i shumë organeve krahasuar me erizipelen. NF krahasuar 
me erizipelen ka nevojë për një diagnozë të hershme per te shmangur prognozen e 
keqe.
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Teaching vocabulary through listening

Anisa Halili

Abstract

Teaching is an extremely important process which allows students to earn a huge mass of 
information. Certainly this process becomes more diffi  cult when we have to do with a foreign 
language and memorizing the new words. Although there have been a number of studies 
concerning learning vocabulary through listening (e.g., Kim, 2006; Pulido, 2007) , which has 
received the att ention of relatively few researchers, is also a promising source of vocabulary 
acquisition. 
For instance, some researchers have shown that students learn vocabulary through listening 
to stories or lectures (Brett , Rothlein & Hurley, 1996; Elley, 1989). While some words are 
implicitly acquired, these studies showed that students learned more when words were 
explicitly explained than when they were not. Identifying new words and learning their 
meaning while listening is a naturally occurring aspect of language acquisition. 
As a future teacher throughout this work I intend:
To identify the diffi  culties that students have in learning the vocabulary
To identify the eff ectiveness that those traditional methods create to the students.
To identify the evidence of contemporary methods that can be used to teach vocabulary
To mentioned the role of listening at learning the vocabulary and how att ractive  is that to the 
students.
Due to this learning process it becomes a pleasant process which does not create a stress for 
students and in addition does cause a fatigue to them.
Throughout this work I pointed out the role of listening and the impact that it provides to 
students.
The  fi rst reason  why I wrote this work is a personal one dealing, I learned English with 
listening methods and it is too productive and the second reason is to create an interest on 
words ,and to teach the meaning by listening method, that’s should be interesting for pupils.

Key words: vocabulary, listening, teachers, students.

Introduction

Education is one of the most aspects in the development of any country. 
Communication is the main aspect of our living. Young children learn to communicate 
through listening and speaking. Thus, it is reasonable to expect that if vocabulary 
is taught as a part of listening comprehension, it will signifi cantly improve the 
vocabulary acquisition of foreign language learners primarily exposed to teaching 
methods based on reading.
 An additional issue concerns how the defi nition of new words should be provided. 
One way of initially communicating the meaning of a word in a foreign language 
is to provide an L1 translation. Although L1 translation has been criticized as being 
inaccurate, it has the advantage of being easy to understand and effi  cient (Folse, 
2004; Nation, 2001). Another common way of initially providing the meaning of 
lexical items is to explain them in the target language. It has been argued that short, 
direct, unambiguous, and simple defi nitions work best (Ellis, 1995; Nation, 2001). 
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teachers should prepare comprehensible listening materials that include a number of 
unknown lexical items. The purpose of this article is to encourage teachers to apply 
these research-based recommendations in new ways, using digital tools, media, and 
the Internet-that is, to deploy technology in service of vocabulary learning. 
Another reason has to do with the fact that listening plays an essential role in learning 
a foreign language. What I have noticed in that 9 year school is that they used the 
same traditional methods for learning vocabulary. These methods do not provide the 
necessary eff ectiveness to students because it is considered the method too tedious 
and no pleasant for students. It seems almost impossible to overstate the power 
of words. They literally have changed and continue to change the course of world 
history. Perhaps the greatest tools we can give to pupils for succeeding, not only in 
their education but more generally in life, is a large rich vocabulary and the skills 
for using those words. Our ability to function today’s complex social and economic 
worlds is mightily aff ected by our language skills and word knowledge. In addition 
to the vital importance of vocabulary for success in life, a large vocabulary is more 
specifi cally predictive and refl ective of high levels of reading achievements. The 
importance of vocabulary knowledge has long been recognized in the development 
of reading skills. young children naturally learn to communicate through listening 
and speaking. Vocabulary, much more than grammar, is the key to your child 
understanding what she hears and reads in school; and to communicate successfully 
with other people. For this reason it is very important for her to quickly build up a 
large store of words. In most cases words have to be met 5-7 times before they are 
admitt ed to long-term memory. This is how, through listening, we learn the words 
of our own language.

Listen carefully

Careful listening to the words may be a good option in teaching vocabulary items in a 
heterogenic classroom. Let the students hear the word in isolation and in a sentence. 
If the sounds of the word have been mastered, the students will hear it correctly with 
two or three repetitions. Slow pronunciation without distortion will help. Breaking 
the word into parts and building up to the whole word will also be helpful.

Pronouncing the word

Pronouncing the word enables the students to remember it longer and identify it 
more readily when they hear or see it. The teacher should try to get the meaning to the 
class without using translation. This is not preferable on the ground that translation 
may or may not provide the meaning of the word accurately and precisely. It is 
advocated as it enables the class to go without grasping the meaning of a word that 
they have learned to pronounce rather than to depend upon the translation.
First, we off er strategies for teaching words and word learning strategies. Second, 
we focus on on-demand digital language tools to support just-in-time strategic 
vocabulary learning and reading. Third, we suggest ways to increase the volume of 
reading to support students' incidental vocabulary learning. Along the way, we off er 
ways to stimulate students' interest in words and self-effi  cacy. Technology, when 
used fl exibly in response to students' varied needs and interests, can and should be 
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part of the solution to the vocabulary gap.
Precisely through this paper I want to give my contribution by making a traditional 
analysis method in accordance with new methods where appropriate to compare 
between these methods. I would like also to present new methods that can be put 
into practice in a more eff ective learning vocabulary. If only students could use all 
the vocabulary that we taught them! These are very strong indications that your 
student learns best by listening, not reading or taking notes.

Teaching Listening

Listening skills are vital for your learners. Listening and speaking are oft en taught 
together, but beginners, especially non-literate ones, should be given more listening 
than speaking practice. It's important to speak as close to natural speed as possible, 
although with beginners some slowing is usually necessary. Without reducing your 
speaking speed, you can make your language easier to comprehend by simplifying 
your vocabulary, using shorter sentences, and increasing the number and length of 
pauses in your speech .
There are many types of listening activities. Those that don't require learners to 
produce language in response are easier than those that do. Learners can be asked 
to physically respond to a command (for example, "please open the door"), select an 
appropriate picture or object, circle the correct lett er or word on a worksheet, draw a 
route on a map, or fi ll in a chart as they listen. It's more diffi  cult to repeat back what 
was heard, translate into the native language, take notes, make an outline, or answer 
comprehension questions. To add more challenge, learners can continue a story text, 
solve a problem, perform a similar task with a classmate aft er listening to a model 
(for example, order a cake from a bakery), or participate in real-time conversation.
Good listening lessons go beyond the listening task itself with related activities 
before and aft er the listening. Here is the basic structure:
Before Listening
 Prepare your learners by introducing the topic and fi nding out what they already 
know about it. A good way to do this is to have a brainstorming session and some 
discussion questions related to the topic. Then provide any necessary background 
information and new vocabulary they will need for the listening activity .
 During Listening
Be specifi c about what students need to listen for. They can listen for selective details 
or general content, or for an emotional tone such as happy, surprised, or angry. If 
they are not marking answers or otherwise responding while listening, tell them 
ahead of time what will be required aft erward.
Aft er Listening
Finish with an activity to extend the topic and help students remember new 
vocabulary. This could be a discussion group, craft  project, writing task, game, etc.

Methods

This research came as a result of implementing new methods, new ways in the 
education system of Albania. This research took the form of a survey, and this was 
given to a 32 students at ”Xhaferr Hakani” elementary school. When I entered 
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the school for teaching English I said to myself,, make students love  your way of 
explaining and I guess that I managed it. When I had the fi rst observation at  the 
school the teacher  activate the students' schema and vocabulary related to the topic 
and then she form some preliminary assumptions about the content of the text.  The 
students in class had not seen the text before or done any preparation for listening.
She poses some questions that could provide them with a reason for listening. For 
example, she asked "do you think the Pope comes to the US oft en?" and the students 
said that they didn't know, so I said "Ok, we will see". And then I noticed how 
the teacher uses the chalkboard to write basic  vocabulary and ideas given by the 
students. 
The Usage of the board provides visual reinforcement for ideas and vocabulary items 
presented by the students during all phases of listening. Aft er that the teacher asked 
the students to write the vocabulary at their notebook, without using any technique 
or asking the students about the pronunciation. The teacher uses to provide positive 
reinforcement to students  by using phrases. Such reinforcement is important to build 
self confi dence in all class activities but especially when doing listening activities. 
Listening activities is very important 
I came in this idea because next time when I entered the class and I  asked about 
the vocabulary majority of the class could not pronounced in a correctly way. So 
one modern method that could provide new ways of remembering the words is 
listening. So I brought a new way of learning English. The unit of the lesson was 
“Taking care about environment at 7 grade. Before I asked the students to report 
to me what they've understood and before I asked any comprehension questions, I 
allowed them to work in small groups to discuss what they've gott en out of the text 
aft er the fi rst engagement with the text. I asked them to report to me what they've 
understood. Instead of asking questions on specifi c pieces of information in the text, 
focus on global comprehension fi rst and I asked them to share with the class any 
pieces of information they've been able to get aft er the fi rst listen.
I saved their questions for the second listen. I also utilized the board to write the 
pieces of information "captured" by the students aft er the fi rst listen. This helped 
to  create focal points for the second listen. If a piece of information presented by a 
student is incomplete or incorrect,  I wrote it down with a question mark and ask 
the class to focus on it during the second listen. Also I remembered to use positive 
reinforcement and encouragement and keep in mind that our aim at this phase is 
to get an overall view of the "forest" not individual trees.  So if your students have 
a fairly good understanding of a few words and the roots they come on ,its time to 
make sure they really know how to use these words. 
Listening belongs to the art of conversation and communication. But when I applied 
this new kind of method I faced some problems but immediately I found the solution 
for example a student said to me: 
• I feel like I just use the same words over and over again in my speaking.
• I don't like to read on my own because I don't understand lots of the words 
in the book.
• I heard my friend tell what happened in the movie but I didn't really 
understand what he said about it. 
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What I discovered  about situation in Albania?

The new Albanian reality, which is a testimony of a dynamic economic, social and 
cultural transformation, has put the individual and education in new relationship. 
Society is not only generating new options for the individual to develop but is also 
charging everyone with more responsibilities. Education is facing new perspectives; 
its old mission to train future citizen is presently considered as multiple folded. 
Education is expected to play e crucial role.. School is adopting the strategy of 
training citizen capable of exerting their civil responsibilities and freedoms, capable 
of making their contribution to further spiritual emancipation, social and material 
development of society. The already changed Albanian society, the perspective of 
living together, lay down the necessity for new knowledge, values and skills.
 This work was based on developing an application with a variety of modules like :
-vocabulary
-listening activities 
-games.
The aim of this work was to support Albanian students in gaining language 
profi ciency through working with this learning tool. The objectives of this work 
where to develop English learning tools which enables: 
1) Lesson support for teachers, 
2) Student tool for independent work.

Conclusion

It does seem hard to overstate the importance of vocabulary while it is learning 
through listening method. The research showed that we can improve vocabulary 
learning and address the gap by actively and systematically teaching vocabulary 
to our students by listening methods. Teaching words, morphology, and word 
origins is an important component in any vocabulary learning program. It is also 
necessary to provide multiple exposures to the word in diff erent contexts and to 
teach word learning strategies, such as using context clues, cognate information, and 
deciding when a word is important to know and remember. Although teaching can 
make a real diff erence in vocabulary learning, explicit teaching of vocabulary is not 
enough; a dedicated teacher can teach perhaps 300-400 words per year. Teachers 
must be selective and creative using the listening method, and various activities 
in teaching English in order to improve student’s experiences in learning. The 
Teachers of Albania still fi nd it diffi  cult to break with traditional methods in which 
the teacher is the center of att ention. The traditional approach results in short-term 
knowledge of students, which are less prepared for life. The teachers fi nd is diffi  cult 
to accept the “noise” that is created as a result of the modern learning-by-doing 
techniques of teaching, which includes questions and discussions. But in order to 
make the history lessons interesting the teacher must be creative in his methods and 
interaction with his students. By engaging in an active teaching, the teacher enriches 
the students’ consciousness.  The new curriculum requires new ideas; teachers 
must be the director, scenarist but not the main actor in the class. This should be 
the student role. To conclude teachers should also directly teach important specifi c 
words and they should develop and sustain students’ interest in and curiosity 
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about words. Watching movies or listening to the radio can also be advantageous. 
Think of all these new words you can learn just through watching your favorite 
TV series! Importantly, interest provides a very strong incentive to learn. What is 
more, you can relatively easy guess the meaning of unknown words thanks to visual 
cues. Also, reading proves very benefi cial in terms of building learners’ vocabulary. 
It is especially eff ective when just a few new words occur in the reading passage. 
This is because a reader is more likely to correctly guess the meaning of unknown 
words from the context. So in this diploma i discovered that students feel too lazy on 
learning english language through writing.
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Motivating low- achieving students to learn a foreign language

Arta Mukaj
English language teacher

Private School “Number 1”, Vlore, Albania

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine how to motivate students, especially low-
achieving ones, learning a foreign language. Material and method: The data were collected 
through a quantitative survey. The sample was composed by 190 students, age 12-15 years 
old, who study in 2 diff erent secondary schools in the city of Vlore, Albania. This sample 
was chosen randomly, the inclusive criterion was the age class 12-15 years old. The students 
were divided into two groups according to their achievement in the English language. The 
background variables were high and low achieving students. Results:  Based on the data 
collected, from 190 students, 65 of them were low-achieving ones in the English language 
classes. This study reported that some of the teaching aids that should be used in order to 
have an improvement in the process of foreign language learning of both high and low-
achieving students are: cooperative learning, small group works, language labs, projectors, 
internet, videos, magazines, books, songs etc. Students also claimed that their teachers should 
take more into account their opinions while choosing the teaching materials and methods. 
Conclusion: The present study suggests that teachers should use a variety of teaching methods 
in order to motivate low-achieving students. Teachers should also listen to their students’ 
needs and opinions, because only through collaborating we can opt for a good teaching and 
learning process. Another thing that this study noticed was the fact that our schools have lack 
of infrastructure, which directly aff ects the way teachers conduct the lesson hour.    

Keywords: low achieving students, motivation, teaching and learning process, foreign 
language.

Introduction

Learning a foreign language is crucial in today’s society, it helps people be part of 
the era of globalization, where bilingualism is becoming very important in every 
aspect of life, be it personal or professional. This process is also benefi cial in helping 
students develop their cognitive skills; enhance their critical thinking as well as their 
creativity. [1]  

Learning a language enables students and not only, to relate to a new culture; brings 
them closer to a new way of thinking and behaving, it makes people more open-
minded.  There are several studies conducted about motivation among students 
about learning a foreign language. According to Gardner, motivation is divided in 
two main sources that are: integrative motivation, which means learning a language 
in order to be part of a culture, and instrumental motivation that is about learning 
a language to enhance education and career. But there is another type of motivation 
that is also very important because it makes the process of learning a language, 
interesting and an enjoyable experience for the students and this is called intrinsic 
motivation. [3]
If teachers know how to meet students’ needs for control and competence then they 
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have the key to unlock student motivation to learn. Based on these claims, success 
does not depend on the materials or resources that teachers might bring in class, 
but they should also revise their approach to the teaching and learning process. [4] 
In order to raise students’ motivation teachers have to take into account students’ 
learning styles and preferences because in this way the process of learning a foreign 
language will be eff ective and the progress of the students will be maximized. [5]
Diff erent studies have shown that motivation to learn depends on how much teachers 
are able to satisfy students' needs: to control their learning [6]; to make students 
feel they are learning something that is relevant to their lives [7], to help them feel 
connected with others [4]; and to feel the activities they are doing are interesting and 
fun. [8]
Apart from the teachers’ approach to the process of teaching a foreign language, 
another important factor, which directly aff ects this process, is the school 
infrastructure. In Albania schools lack the needed infrastructure, which would 
provide a great lesson hour. Albanian educational context limits teachers in doing 
the best they can do, because there are no language labs or internet access, that is 
why the lessons hours are too traditional and the students have lack of motivation.  

Material and method

The survey was conducted in two secondary schools in Vlore, Albania, while in order 
to collect and analyze the data the quantitative methods were used. The sample was 
chosen randomly, it consisted of 190 students within the age range 12-15 years old. 
That is why the present study can opt for representativeness. Although this study is 
not experimental or may cause any harm, parents’ consent was taken.    
The inclusive criterion was the age class 12-15 years old. The students were divided 
into two groups according to their achievement in the English language. The 
background variables were high and low achieving students. This study aims at 
fi nding ways to make students especially low achievers feel motivated and enjoy 
foreign language learning. 

Results

In the present study the data were collected from 190 students, 65 of them were low-
achieving ones, in the English language classes. [Graph1] Based on our data 53% 
of the students feel motivated, and that might be from diff erent aspects, 12.8% fi nd 
it interesting, while 34.2 % feel unmotivated. [Graph 2] This study can claim that 
in order to evaluate these students, some of the teaching methods that should be 
used are: language labs, music, internet, videos, magazines and books. Also students 
should work in small groups in order that each of students can be an active part 
of the lesson hour. Students also claimed that their teachers should take more into 
account their opinions while choosing the teaching methods. If teachers communicate 
with their students about how to develop a lesson hour, then the students will feel 
motivated, involved and this would bring collaboration, active learning and would 
enhance critical thinking. 
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Graph 1: Shows the number of the participants.p p p

Graph 2: Shows in percentage the students’ motivationp p g

34, 2% of the pupils were low-achieving ones, they stated that they do not fi nd 
interesting the way how their teachers conduct the lesson hours. This fact cause them 
feel not concentrated, unmotivated and bored while learning a foreign language.  
In order to make the lesson hours more interesting and fun low-achieving students 
suggested that their teachers should bring diff erent materials such as: videos, 
newspapers, magazines or songs. [Graph 3] These suggestions should be used in the 
classrooms, because only in this way students would feel motivated and the number 
of low-achieving students will fall. 

Graph 3: Shows the distribution of low-achieving students’ suggestions  
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According to the results of the present study, 21% of the participants stated that 
teachers should divide their students to work in small groups for diff erent tasks, 
not only for projects, because through this teachers would help their students take 
and share knowledge and  therefore they would create discussion. Whereas, a large 
number of students pointed out the lack of language labs, projectors, songs and 
internet, which means that schools lack the needed infrastructure to make a good 
lesson hour. [Graph 4]
Graph 4: Shows in percentage the students’ suggestionsp p g gg

Discussion

In the present study all the participants were Albanian. They shared the same 
background, language and age. These are the reasons why this study can opt for 
representativeness. 
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Based on our results students’ feelings towards foreign language leaning are diff erent. 
There is a high percentage of students, who feel motivated but that might be caused 
by of a lot of reasons such as: family, ambition, personal desire, etc. But this fact 
doesn’t change the reality, teachers should fi nd new ways of teaching, and students’ 
opinions should be taken into account.  Teachers should communicate more with 
their students and base their work on their students’ needs. Only in this way teachers 
would create a new model of teaching, where the process of learning and teaching 
would be challenging, competitive and interesting. This new model would take the 
educational system into another level. Also this study noticed that our schools lack 
the needed infrastructure to make a good and successful lesson hour, benefi cial and 
interesting for both teachers and students.

Conclusions

The present study suggests that teachers should use a variety of teaching methods 
in order to motivate low-achieving students. Teachers should also listen to their 
students’ needs and opinions, because only through collaborating we can opt for a 
good teaching and learning process. Another thing that students pointed out was 
the fact that our schools have lack of infrastructure, which directly aff ects the way 
teachers conduct the lesson hours.     
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First language use in a foreign language classroom
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Abstract

Nowadays, it is easier for us as teachers to choose diff erent methods and approaches in 
teaching and learning process. The aim of this study was to investigate how the fi rst language 
L1 or mother tongue is used in a foreign language classroom and how diff erent teachers 
combine it  with L2 or target language in their teaching. Also, we will discuss some of the 
advantages and disadvantages, that we as teachers face while we use it in teaching. 
Our hypothesis is that it is important for us as teachers using  fi rst or  mother tongue within 
the class especially in diffi  cult aspects of learning such as grammar or new information 
explanation. In order to support our hypothesis a theoretical and comparative study is 
conducted in two   diff erent Albanian schools: ‘Moher Theresa’ and ‘Albanian College’ 
at the same level of learning. In addition fi ft y students of fi ft h grade in both two schools 
complete a questionnaire of quantitative data collection. The teachers were observed during 
class and interviewed. In addition to this, the students answered a questionnaire about their 
own and their teacher’s use of L1. The results showed that both two teachers used the fi rst 
language  in their teaching especially during diffi  cult topics of lessons such as grammar or 
new information. 
The hypothesis that is necessary for us as teacher using fi rst language in teaching is supported 
by the results of data collection. This study supported our hypothesis that L1 should normally 
be used as a facillator during grammar and other diffi  cult explanations in a foreign language 
classroom. In conclusion the fi ndings of this study show that students support us in using this 
important ‘element’ of teaching.  Perhaps this study will help future teachers in improving 
their teaching abilities.

Keywords:  First language use, foreign language classroom.

1. Introduction

A language teacher has the task of teaching the students to become L2 (second 
language) users which means that the students have to learn speaking, reading 
and writing in the L2. According to Vivian Cook (2008:171) a L2 user will never 
be mistaken for a native speaker since the L2 never will be the native language 
regardless of how long or how well one speaks the L2. In this paper, we will examine 
how diff erent language teachers at diff erent levels use the L2 (second language), in 
this case English, in their teaching. Do they use the L2 throughout the lessons or do 
they also use the L1, in this case Albanian? If they use the L1, when do they use it 
and why do they choose to use it during a L2 class? This will be investigated through 
interviews with diff erent teachers and by classroom observations. A questionnaire 
will also be used as a means to learn how students think about L2 use and their 
opinion about the use of the L1 in L2 teaching. Another reason is that litt le research 
has been conducted on how much the L2 is used in the L2 classrooms (Duff  & Polio, 
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1990). So, through this study we will  discuss arguments for and against the use of 
the L2 in class.  My hypothesis is that teachers choose to use the L1 during grammar 
lessons and when giving explanations where the students’ knowledge of the L2 is 
limited.

2. Background

Bilingualism is a key factor in becoming a successful professional, and thus, 
bilingualism has become the main component in education. Many theories debate 
the way in which a second language should be taught. When we learn our native 
language, we are usually surrounded by it. Even if there is no agreement as to 
how we learn languages, we know that this language environment will contribute 
us acquiring the native language. The ideal would be to have L2 learners acquire 
the L2 in the same way as children acquire their fi rst language, without using L1.
(Cook, 2008:181). Both L1 (fi rst language) learners and L2 learners need exposure to 
the language to learn it (Macaro, 1997). However, there are great diff erences between 
the conditions of exposure to the L1 and the L2, which means that the exposure to 
the L2 is usually limited to the L2 classrooms (Duff  & Polio, 1990:154, Ericsson & 
Jacobson 2004:54).

2.1  Diff erent teaching methods 
In this section, we will discuss various approaches to L2 teaching since there are 
diff erent opinions concerning how languages are learnt. From a behaviorism 
perspective, language is learnt through repetition where the learner hears and 
repeats language patt erns. Since the learning occurs through repetition, errors 
should be corrected to prvent them from becoming fossilized (Tholin, 1992:10). This 
behaviorism view is not shared by (Corder 1981:10). He does not think that one learns 
language through repetition, but rather, through one’s own assumptions about the 
language. He claims that learners form their own hypotheses about the language 
and try them out in order to confi rm them. If these hypotheses do not correspond to 
the actual rule, they can be revised. In this case teacher correction is not crucial for 
learners’ further understanding of the language, since they will be corrected by the 
learners themselves. Krashen’s (1991:409) comprehension hypothesis, also called the 
input hypothesis, states that learners acquire language by understanding messages 
and that comprehensible input is necessary, and the aff ective fi lter has to be low. 
Moreover, according to Krashen (1991), the input (i) must contain material that the 
learner has not yet acquired, but is ready to acquire (i+1). A learner needs to be ‘open’ 
for the input. He/she must have a low aff ective fi lter, which means that the learner 
needs to be secure and comfortable in the group to be able to take in the input. If this 
is not the case, the learner will not be able to take in and acquire the input. 
The audio-lingual method was a method widely used in the 1950’s and 60’s and is 
still used today. The audio-lingual method is based on the structuralism view of 
language, accordingly, a language is a system consisting of diff erent elements such as 
phonological units (phonemes), grammatical units (phrases, clauses, and sentences), 
grammatical operations (adding, shift ing, joining or transforming elements) and 
lexical items (function words and structure words) (Orwig, 1999) and learning a 
language means that one has to master these elements and be able to form sentences 
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correctly with diff erent grammatical rules (Song & Andrews 2009). 
Moreover, the audio-lingual method assumes, like the behaviorism, that language is 
learnt through repetition and that errors should be corrected to prevent them from 
becoming fossilized. Another assumption is that in order to maximize language 
skills, the L2 should be presented orally fi rst and only later in writt en form(Song 
& Andrews 2009).  The objectives of the audio-lingual method are for the learner to 
acquire accurate pronunciation and grammar, to have the ability to respond quickly 
and accurately in speech situations and to have suffi  cient knowledge of vocabulary 
to use with grammar patt erns. Most commonly used activities within the audio-
lingual method are dialogues and drills (Orwig, 1999). 
Another approach to teaching languages is the communicative approach. This 
method, developed in Britain in the 1960’s, was partly in response to Chomsky’s 
criticism of structural theories of language. The basic assumption here is that 
language is a tool for communication. The semantic and communicative roles of 
language are more emphasized than the grammatical correctness, though this is also 
included. The objective of the communicative approach is for the learner to develop 
communicative skills (Orwig, 1999).

2.2  When do teachers use L1?
 In a study conducted by Franklin (in Cook, 2008:181) 90 per cent of the teachers 
interviewed thought that teaching in the L2 was important. However, based on our 
experience, the use of the fi rst language does occur during L2 teaching. Teachers 
sometimes prefer to use the students’ fi rst language to explain and organize a task in 
order to facilitate the understanding of the information. By doing this, however, they 
deprive the students of valuable input in the L2 (Duff  & Polio, 1990:154). Traditionally, 
teachers that have used the grammar-translation traditional method have always 
received bad press since they have used L1 in their teaching. That is the reason why 
teachers that are using the other methods (section 2.1) have insisted that the less the 
fi rst language is used in the classroom, the bett er is the teaching (Cook, 2008:180). 
Macaro (1997) has observed several language teachers and has done studies on when 
and why teachers tend to use the fi rst language. Macaro (1997:77) found four reasons 
that most commonly led to use of the fi rst language. 
Firstly, it was used to explain grammar. Franklin (in Cook 2008:182) found that 
teaching grammar was conducted in the fi rst language by 80 per cent of teachers in 
her study. Explaining grammar in a L2 requires that both teachers and students know 
the grammatical terms. Two teachers in a study conducted by Duff  & Polio (1990:163) 
said that they did not feel comfortable using the L2 when teaching grammar since 
the students did not always know the grammatical term in the L2. If the students do 
not know the terms, the learning process will not take place. Tholin (1992:133) has 
a simple solution which is to translate the grammatical terms on the blackboard in 
order to avoid the L1 use during the grammar classes. 
Secondly, the L1 was frequently used when disciplining students. (Tholin 1992:133) 
however, believes that teachers can manage to discipline students in the L2. Even 
though the students do not understand everything that is said, (Tholin 1992) 
considers that students understand the message when the teacher is truly upset. 
Thirdly, the fi rst language was used when giving instructions. To give instructions in 
the second language was seen as something that could be done, but with diffi  culty 
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(Macaro 1997:77). Moreover, trying to explain a complicated task in the L2 may 
consume the entire lesson. Consequently, the students might not have time to 
actually do the exercises (Macaro 1997:83). In a structure-based instructional sett ing, 
teachers oft en use the fi rst language or simplify the L2 to ensure comprehension by 
the students (Lightbown & Spada 2006:112).
 
2.3 What indication has the fi rst language use on L2 learning? 
Even though most teachers agree that the L1 should be avoided during L2 teaching, 
Cook (2008:171) reminds us that L2 learners are not the same as native speakers. 
Teachers in the L2 classrooms are teaching the students to become L2 users; not fi rst 
language users. If teachers want students to become effi  cient L2 users, instead of 
imitations of native speakers, textbooks should include examples of successful L2 
users for students to identify with.. Krashen’s comprehension hypothesis (section 
2.1) does not forbid fi rst language use in the L2 classroom, but it provides guidelines. 
The fi rst language can be used as a means for providing quick explanations and to 
make the L2 input more comprehensible. Krashen (2006:9) explains that teachers 
misuse the fi rst language when they provide so much information in it that there is no 
reason to continue a discussion in the L2. In this case the language use interferes with 
L2 teaching and L2 acquisition. Furthermore, when the teacher is using the L2 but 
provides too many short explanations and translations in the L1, the fi rst language 
will interfere with the message in the L2 and make it more diffi  cult to understand. 
Nevertheless, in discussions in the L2 classroom quick translations of word might 
be necessary and might also make the entire discussion more comprehensible, 
especially for students who are having diffi  culties understanding the context of the 
discussion (Krashen 2006:9).e 

3. Diff erent study results

Several  studies  have  demonstrated  the benefits of using L1 to learn a 
L2.  For example, Villamil and  de  Guerrero  (1996)  analyzed  the discourse of 
Spanish-speaking university students while they  engaged in peer revision of their 
TL (English) writing.  Their data demonstrates that “the L1 was an essential tool 
for making meaning of   t ex t ,   re t r iev ing   language   f rom  memory, 
e x p l o r i n g   a n d   e x p a n d i n g   c o n t e n t ,   g u i d i n g  their action  through  the  
task,  and  maintaining dialogue” (p. 60).  Similarly, Swain and Lapkin 
(2000), in their examination of the L1 uses by 22 pairs of Grade 8 French immersion 
students as 
they completed dictogloss and jigsaw tasks, found that if the students had not used 
L1 as a means 
of negotiation and communication, the tasks may not  have  been  accomplished  as  
eff ectively,  or perhaps they might not have been accomplished at all.  Furthermore, 
Hsieh (2000) discovered that translation, one way of using L1, improved her college 
students’ ability to read English in terms of  reading  comprehension,  reading  
strategies, vocabulary  learning,  and  cultural  background knowledge. 
Although exclusive or  maximal use of the target  language  (TL)  has  been  
promoted in foreign  language (FL)  education  (Savignon, 1983;  
Widdowson,  1978), classroom-based research  has disclosed  that  teachers  
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alternate between using the mother tongue  (L1)  and TL in  FL  classrooms  
(Chang,  2009;  Ferguson, 2003;  Macaro,  2001;  Tien,  2004;  Turnbull  & Arnett,  
2002).   Due  to  the  fact  that teacher code switching is evident in FL contexts, 
many researchers (Atkinson, 1987;  Auerbach, 1993; Cook,  2001;  Harbord,  1992;  
Johnson  & Lee, 1987;  Kang,  2008;  Rolin-Ianziti  &  Brownlie, 2002;  Storch  
&  Wigglesworth,  2003;  Swain  & Lapkin, 2000;  Turnbull, 2001;  Van Lier, 1995; 
Weschler, 1997) have re-examined the L2-only position.  

In  general  terms,  these  researchers warn against the excessive use of L1, but they 
do advocate using it judiciously in occasions such as eliciting language, assessing 
comprehension, giving  instructions,  and  explaining  grammar.  The principled 
use of L1 in conjunction with TL has been proposed for a variety of pedagogical 
reasons: to provide scaff olding for tasks  (Anton &  Dicamilla,  1998),  to  promote  
the  transition from L1 to TL use (Shamash, 1990), to improve negotiations  (Swain  
&  Lapkin,  2000),  and  to enhance TL comprehension (Turnbull, 2001). 

4. Methodology
Our investigation was carried out in two Albanian schools and included students 
from the same level: the fi ft h grade (10-11 years old. The reason why we choose them 
was because there is a diff erence between the two schools in the amount of the L1 use 
during L2 learning There are two groups of 50 students between the ages of 10 and 
11.The fi rst group consisted of 35 students between the ages of 10 and 11 in Mother 
Theresa School who are in the fi ft h grade. The other group consisted of 15 students 
in Albanian College between the ages of 10 and 11  who are in the fi ft h grade, too. 
Two schools are situated in Durres, Albania. For this  study we have used a student 
questionnaire with ending questions so it is a quantitative study. 

5. Questionnaire
When the classroom observation was completed the students were asked to complete 
a questionnaire containing eight questions about their language use in the classroom, 
their teacher’s language use and their opinions about L2 use in the classroom. The 
reason for the questionnaire was to hear students’ opinion about the L2 use during 
lessons, and to obtain more information about the teacher’s use of it (since the teacher 
might be aware of her L2 use when I observe her). The questionnaire is att ached in 
two tables(table1 and table2) Here we have also used some questions from an essay 
of Ingela Bolander (2008).
6. Results and analysis This section contains the results of our investigation from the 
two diff erent groups.

7. Questionnaire
The questionnaire consists in three questions that we have taken from an essay 
writt en by  Ingela Bolander (2008). We have done this questionnaire because we are 
interested in students’ opinions about the L2 use in the classroom.  We developed it 
in  two  diff erent schools:  ‘Mother Theresa  School’ (M.T) – 34 students and  ‘Albanian 
College’ (A.C) -16 students, in Durres  all  the age  of 10-11years old.

8. Results of Data Collection
What is student’s opinion about using  First language (L1) and Second language(L2)  
in the classroom?
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Table 1: Presentation of Demographic Data
Sex Frequency Percent %
Male 17 34%
Female 33 66 %
Total 50 100

Table 2   Student’s Questionnaire 
 English             English+Albanian 

No. Statement                                                                   

1.
                                                               

The language I use during English lesson is?                      
  

(14.7 % )   
 (80%  )                 

(85.3%)    
M. T
(20%)         
A.C                                  

2. What language would be bett er using in class?   (57.2%) (42.8%)      
M.T

 (86%) (14%)          
A.C

3. If your teacher uses a lot of English during the lesson what is your opinion about this?

It Is very good
(88.6%)
            (76%)

It isn’t very good
       (2.8%)
        (0%)

      It is good but diffi  cult as well            
                        (8.6%)                                    
M.T
                        (24%)                                      
A.C
           

Table 2 shows that the majority of students in A.C use English during English lesson, 
80% of them and 20% use both L1 and L2. the majority of students in N.T, 85.3% 
use both English and Albanian during English lesson  and 14.7% use English . The 
majority of students in N.T, 57.2% of them think that is bett er using English in class 
and almost the same percentage 42.8% are for both L1 and L2 use. The majority of 
them in A.C, 86% think the same and 14% think that is bett er for them to use both 
L1 and L2  . Also the majority of students in both two schools are agree that is bett er 
for them if teacher uses a lot of L2 into the classroom respectively:  M.T: 88.6%  but  
2.8% that it is not very good and 8.6%, that is good but diffi  cult as well in using only 
English and  in A.C: 76% that it is very good using L2, 24% that it is good but diffi  cult 
as well.

9. Results of the study

The hypotheses that is important for us as teacher using L2 was tested using table 
2. This study supported our hypothesis that  L1 would normally be used during 
grammar and when giving diffi  cult explanations. The fi ndings of this study show 
that students’ support us into this important ‘element’ of teaching. 
Furthermore, we chose two diff erent schools in our city: a Public School – ‘Mother 
Theresa School’  in which all of teachers are Albanian and a Private school where 
the most part of the teachers are  native English  speakers.  We have to highlighted 
that we choose the fi ft h grade of Albanian College, because it is the last class that 
has  got, both native English teacher and an assistant Albanian teacher and where 
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the students are allowed to speak mostly English and Albanian if they have got any 
diffi  culty in understanding the new information. In all other classes, started from 
sixth degree to the twelft h one,  the whole  lesson is developed in English, so  the 
results are visible. The students’ of Albanian College  can speak fl uently English 
during a short period of time, so this fact strongly supports  our hypotheses about 
the importance of using L2 into the classroom by both Teachers and students. . So 
the students are agree that it is necessary for them to use  L2  during English learning 
classes  but  that will be bett er the teacher to use L1 especially in diffi  cult aspects of 
studding such as grammar or  diffi  cult tasks explanations. 

10. Conclusions and recommendations

The aim of this study has been to discuss some  of the advantages and disadvantages 
of L2 use during L2 classes. Maybe as teachers we have always liked the idea of 
having lessons entirely in the L2, but aft er reading Cook (1998) We have come to the 
conclusion that L1 support can be used as a mean of simplifying the learning of a 
L2 and does not have to signify bad language teaching. Even though Cook (1998), 
(Ericsson & Jacobsson 2004) and Tholin have shown us another side of L1 use in 
the L2 classroom. So, according to them, understanding of the L2 is facilitated by 
using body language, translations of occasional words or expressions, rephrases, or 
pictures and drawings on the blackboard. 
It seems to be diffi  cult to encourage the students to use the L2 during the lesson, 
even though they say that they want to use it. Our observation showed us that there 
was more L2 use by the students in classes where the teacher started her lesson in it 
and used it frequently. In conclusion  we can add that the more L2 use by the teacher 
encourages more use of L2 by the student (Ericsson & Jacobsson 2004-53). So, it is 
very important using mostly L2 into the classroom  and  also L1as a facilitator for 
learning it.
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Ndërtimi i një komunikimi politik strategjik në fushata elektorale

Musa Nikçi

Abstrakt

Fusha e shkencës studiuese mbi komunikimin politik nuk ka rrënjë tradicionale por 
është e vonë dhe në proces zhvillimi. Dinamika e zhvillimit teknologjik,  e medias, 
e sjelljes së votuesit, ka imponuar nevojën për konceptualizimin e strategjive 
nëpërmjet të cilave mund të arrihen objektiva të caktuara të partive apo liderëve. Në 
këtë punim do të analizojmë cilat janë praktikat më të fundit të cilat shfrytëzohen 
dhe zotërohen nga vendet e ndryshme të botës rreth mënyrës së organizimit dhe 
zhvillimit të një fushate elektorale dhe rolit që komunikimi politik luan kundruall 
këtyre strategjive. Praktikat e paraqitura do të bazohen nga tendencat e fundit të 
autorëve dhe hulumtuesve eminentë të fushës. 

Hyrje

Në thelbin e saj, një fushatë elektorale, nuk është asgjë tjetër përpos një komunikim 
politik. Nëse kampanjat elektorale diktohen nga organizimi, atëherë komunikimi 
kërkohet ndërmjet palëve kryesore pjesëmarrëse: lidershipit që kërkon votë dhe 
atyre që japin votë dhe që ndikojnë në mbarëvajtjen e kampanjës. Nëse kampanjat 
elektorale diktohen nga krĳ imi i aleancave ndërmjet grupeve me interesa dhe qëllime 
të përbashkëta, atëherë komunikimi kërkohet për të ndërtuar dhe mbajtur lidhjet 
dhe koordinuar aktivitetet. Nëse kampanjat elektorale diktohen nga mobilizimi 
i mbështetësve, komunikimi kërkohet për t’i bindur ata që në mënyrë aktive të 
mbështesin kampanjën. Nëse kampanjat elektorale diktohen nga mënyra se si media 
masive (mass media) portretizon politikën atëherë komunikimi kërkohet për të 
ndërtuar lidhje me editorët dhe gazetarët dhe për të infl uencuar median e lajmeve 
për mënyrën se si ata konceptojnë ngjarjet dhe si i transmetojnë ato. Nëse kampanjat 
elektorale diktohen nga kontakti me votuesin atëherë komunikimi kërkohet për të 
arritur te votuesi përmes aktiviteteve të ndryshme sikurse mund të jenë reklamat 
apo diskutimet interpersonale. Së fundmi, nëse kampanjat elektorale diktohen nga 
formësimi i hapësirës informative me qëllim të pozicionimit më të mirë në raport me 
rivalët, atëherë përpjekjet e tilla kërkojnë mbështetje te komunikimi politik. 
Nga ajo që diskutuam, është plotësisht natyrale dhe e kuptueshme që historia e 
komunikimit politik dhe ajo e hulumtimit mbi mënyrën se si ndërtohet një kampanjë 
e suksesshme elektorale kanë qenë ngushtësisht të lidhura (Bumler & McQuail, 
2001). Aktualisht, ekzistojnë mjaft  resurse që pasqyrojnë zhvillime të komunikimit 
politik, përfshirë këtu libra dhe publikime. Zakonisht, pas çdo zgjedhje të mëdha, 
publikohen libra të cilat mëtojnë të refl ektojnë mbi rezultatet fi nale. Pavarësisht 
kësaj, argumentohet se cilësisht studimi i komunikimit që zhvillohet në kampanja 
elektorale është defi citar (Esser & Stromback, 2012). Kjo mungesë studimi sipas 
Esser dhe Stromback (2012) ndërlidhet me disa faktorë: E para, për shkak se prizmi i 
studimit të komunikimit në fushata elektorale është i lidhur me disiplina të ndara si 
komunimi, shkenca politike dhe marketingu. Brenda secilës prej tyre mund të ketë 
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supozime të ndryshme teorike dhe njohja e secilës sosh mund të konsiderohet kusht 
për përgjithësime të vlefshme.  E dyta, janë defi citare edhe teoritë e mëdha trajtuese 
të cilat në mënyrë uniforme mund të japin përfundime mbi komunikimin politik në 
fushata elektorale. E treta, ekziston një tendencë që autorët të trajtojnë raste të izoluara 
të komunikimit politik në fushata elektorale, kësisoj duke pamundësuar krĳ imin e 
një baze të gjerë teorike që i hap rrugë trajtesës së përgjithshme të fenomenit. Së 
katërti, një pjesë e madhe e literaturës i kushtohet kampanjave elektorale në Amerikë, 
një shteti shumë atipik.

2. Konceptimi i një modeli strategjik për komunikimin politik në fushata 
elektorale

Në nivel të përgjithshëm, komunikimi strategjik politik i referohet aft ësisë për të 
organizuar menaxhimin e suksesshëm të informacionit dhe komunikimin asisoj që 
të arrihen objektivat e paracaktuara (Manheim, 2011). Sipas Mainheim (2011) kjo 
tezë është e qëndrueshme për partitë politike dhe kampanjat ashtu edhe për grupet 
e interesit të cilat në mënyrë direkte apo indirekte janë nxitëse ose pjesëmarrëse të 
agjendave politike.
Pavarësisht vlerësimit se qëllimi kryesor strategjik për një parti politike mbetet “rritja 
e përkrahjes politike”, ekzistojnë raste kur partitë politike caktojnë objektiva shtesë. 
Doëns (2007) vlerëson se nuk mund të analizohet prizmi i strategjisë politike, nëse 
fi llimisht nuk analizohen llojet e partive ekzistente. Sipas tĳ , ekzistojnë tri kategori 
kryesore të partive, të klasifi kuara sipas qëllimeve dhe objektivave primare: (1) 
partitë që kërkojnë votë; (2) partitë që e synojnë zyrën dhe (3) partitë me interes mbi 
krĳ imin e politikave dhe reformave. Tipari dallues i partive që vendosen në shërbim 
të votës është se ata kërkojnë të maksimizojnë pjesën e tyre të votave. Partitë që 
kërkojnë zyrë, në të kundërt, "kërkojnë të maksimizojnë jo votat e tyre, por kontrollin 
e tyre mbi zyrën politike" (Doëns, 2007, fq.45), ndërkohë që qëllimi parësor i partive 
të llojit të tretë është të maksimizojë ndikimin mbi politikën publike.
Nga klasifi kimi i paraqitur më sipër, kuptohet se për partitë që kërkojnë votë, ka më 
shumë rëndësi zhvillimi i fushatës dhe aspekti ndërkomunikues i saj.
Hennesberg (2012) mbështetet edhe te një tipar dallues që mund të jetë ekzistencial 
ndërmjet partive politike, bazuar në këndvështrimin ekonomik. Ai e pozicionon 
këtë dallim në orientimin që mund të jetë prezent te partitë: (1) partitë e orientuara 
nga produkti; (2) partitë e orientuara nga shitja dhe (3) partitë e orientuara nga 
marketingu. Për llojin e parë të partisë orientuese, fokusi mbështetet te bërthama e 
produktit politik, respektivisht te ideologjia dhe pozicionet e politikave të formuara 
nëpërmjet proceseve dhe diskutimeve të brendshme. Një parti e tillë "argumenton 
mbi qendrimet dhe besimet”. Supozon që votuesit do të kuptojnë se idetë e saj janë 
të drejta dhe për këtë arsye votojnë për të" (Lees-Marshment 2001, fq.124). Një parti 
e orientuar drejt produktit mund të përshkruhet si “policy-seeking”.
Një parti e orientuar drejt shitjes është e ngjashme me një parti të orientuar drejt 
produktit në kuptimin që pozicionet ideologjike dhe politike formohen në proceset 
e brendshme. Në dallim nga partitë e orientuara kah produkti, megjithatë përdor 
teknologjinë e inteligjencës së tregut dhe marketingun për të studiuar dhe segmentuar 
elektoratin, për dizajnimin e mesazhit dhe për shitjen e partisë. 
Sjöblom (1968) sugjeron se caktimi i strategjive efektive të komunikimit politik 
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lidhet edhe me një njohje të kompleksitetit me të cilin përshkohen partitë politike 
dhe fushatat elektorale. Partitë nuk manovrojnë vetëm brenda arenës elektorale, por 
edhe brenda asaj parlamentare dhe të brendshme. Duke supozuar se qëllimi parësor 
është që "Partia vetë do të marrë vendime autoritative në përputhje me sistemin e 
saj të vlerësimit" (Sjöblom 1968, fq. 73), për të arritur këtë qëllim parësor, partitë 
duhet të veprojnë në mënyrë strategjike për të arritur qëllimet në secilën nga këto 
arena. Në arenën elektorale (zgjedhore), qëllimi strategjik mund të jetë maksimizimi 
i pjesëmarrjes së votave; në arenën e brendshme, maksimizimi i kohezionit të 
brendshëm; dhe në arenën parlamentare, maksimizimi i ndikimit parlamentar 
(Sjöblom 1968, fq.74). Teorizimet e fundit sugjerojnë shtimin e arenës mediatike, ku 
qëllimi strategjik është maksimizimi i dukshmërisë pozitive (Nord, 1997).
Duke vlerësuar rëndësinë dhe ndikimin e llojeve të ndryshme të mediave, Nord (1997) 
vie në përfundimin se masmedia, përbën rol qendror në krĳ imin dhe shpërndarjen 
e informacionit. Nga ky kontekst, edhe ndërtimi i brendshëm i politikave të partive 
politike diktohet nga media e tillë, meqë autorët e politikave, janë vëzhgues dhe 
konsumues aktivë  të medias në fj alë. Pra, masmedia, nuk nxit vetëm publikun, por 
nxit edhe agjendat politike.
Zhvillimi teknologjik i dekadës së fundit është shfrytëzuar si primesë për të shtuar 
kanalet komunikuese ndërmjet partive politike dhe palëve të interesit (stakeholders). 
Lloje të ndryshme të mediave digjitale si faqet e internetit, mediat sociale dhe bloget 
janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme.
Smith (2009) fl et për natyrën e strategjive të komunikimit politik në fushata elektorale. 
Ai thekson se një planifi kim afatgjatë i stategjive të tilla mund të mos jetë gjithmonë 
tërësisht i përfi llshëm. Ndodh që gjatë fushatës, aktivitetet duhet të rishikohen 
dhe rimodelohen si rezultat i një eventi spontan që mund të bartë pasoja nëse 
nuk analizohet dhe trajtohet në kohë. Pra, pavarësisht se sa në mënyrë strategjike, 
partitë politike përgatisin fushatat elektorale dhe komunikimin, gjatë zhvillimit të 
fushatës një numër ngjarjesh të paparashikuara mund të ndodhë. Në raste, ngjarjet 
e tilla hapin rrugë për mundësi të reja, në raste ato paraqesin edhe kërcënime. Kjo 
shton edhe një element te planifi kimet strategjike: ato duhet të përmbajnë plane për 
reagime të shpejta dhe duhet të jenë fl eksibile.

3. Shpjegimi i ndryshimeve në praktikat e fushatave dhe komunikimin 
politik

Mënyra se si janë modeluar dhe ekzekutuar fushatat dhe komunikimi politik në to, 
ka parakaluar në ndryshime radikale. Norris (2000, fq.138) identifi kon tri periudha 
të rëndësishme ndryshimesh të mëdha: paramoderne, moderne dhe postmoderne. Farell 
(1996, fq.170) në anën tjetër, ndryshimet e tilla i sistemon në tri shtylla të ndara: 
paramoderne, revolucioni televiziv dhe revolucioni teknologjik. Në tabelën 1. janë paraqitur 
fazat e tilla zhvillimore të fushatave politike dhe karakteristikat e tyre.

Paramoderne Moderne Postmoderne

Modi i sistemit politik
I dominuar nga 
partitë

I orientuar kah tel-
evizioni

Shumë kanale komu-
nikuese dhe shumë me-
dia për mbulim.
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Stili dominues i komu-
nikimit politik

Mesazhe përg-
jatë vĳ ave poli-
tike

Theksi te menaxhimi i 
imazhit dhe përshtyp-
jeve te audienca

Mikromesazhe për 
grupime të ngushta të 
targetuara.

Media dominuese

Posterët, gazetat, 
reklamat, radio 
transmetimet.

Transmetime tel-
evizive përgjatë la-
jmeve qendrore të 
mbrëmjes.

Audiencë target – 
komunikim përmes 
email, rr jeteve sociale, 
telefonit.

Koordinimi në fushata
Liderwt par-
tiakw

Menaxherwt e fushat-
ws dhe media e jas-
htme

Njerwz tw specializuar 
konsulentw

Paradigma dominuese 
e fushatës elektorale Logjika partiake Logjika mediatike Logjika e marketingu

Përgatitjet për fushatë
Afatshkurtwr , 
ad-hoc Fushatw afatmesme Fushatw permanente

Shpenzimet pwr 
fushatw Tw vogla Nw rritje e sipwr Shumw tw mwdha

Tabela 1. Tipologjia e ndryshimit të praktikave në fushatat elektorale

4. Strategjitë e komunikimit politik në fushatat elektorale kontemporane

Sikurse kemi theksuar edhe në fi llim të punimit,  ndër vështirësitë potenciale për 
të dhënë përgjithësime teorike mbi strategjitë komunikuese politike, është se ato 
ndryshojnë nga vendi në vend si rezultat i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. 
Megjithatë, ekzistojnë trende të cilat defi nojnë elementet e ngjashmërisë ndërmjet 
politikave strategjike të fushatave dhe komunikimeve politike në vende të ndryshme, 
ato të cilat Mughan (2000) i karakterizon si ‘makro-trende’. Në vĳ im po i trajtojmë 
disa prej tyre.
Së pari, komunikimi gjatë fushatës mbetet shumë i fokusuar në televizion. Për 
shumicën e njerëzve në shumicën e vendeve, televizioni mbetet burimi më i 
rëndësishëm i informacionit rreth politikës (Plasser, 2009). Numri i kanaleve është 
rritur në shumë vende dhe audienca televizive është bërë më e fragmentuar, por 
krahasuar me forma të tjera të medias, televizioni është ende lloji më i rëndësishëm 
i medias. Kjo vlen veçanërisht për ata që kanë nevojë të komunikojnë me ata që 
cilësohen ndryshe si ‘të interesuarit dhe të vëmendshmit modestë’ (Wolling, 2010).
Së dyti, fushatat elektorale dhe komunikimi politik janë akoma shumë të fokusuara 
në kandidatët individualë apo udhëheqësit e partive, në kurriz të partive politike. 
Kjo është e rëndësishme për shkak të mbulimit mediatik por edhe për mënyrën se si 
partitë zhvillojnë fushatë. Për partitë dhe mediat, mund të jetë më i lehtë komunikimi 
efektiv, kur fokusohen në drejtuesit individualë dhe të partisë, pavarësisht se shumica 
e hulumtimeve tregojnë se votuesit ende votojnë për partitë e jo për kandidatët ose 
udhëheqësit individualë. Kjo qëndron sidomos te ato që Schmitt  (2011) i cilëson si 
‘demokracitë e përqendruara në parti’ (party-centered democracies).
Së treti, Interneti është shndërruar në burim enorm të informacionit dhe kësisoj 
rëndësia e tĳ  është shtuar dukshëm. Kjo tezë është e qëndrueshme si për uebfaqet 
tradicionale si blogjet ashtu edhe për ato kontemporane si rrjetet sociale Facebook, 
Tëitt er apo Youtube. Numri i njerëzve të cilët mbështeten te informacionet e Internetit 
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pas çdo cikli zgjedhor, është në rritje e sipër, sikundër është në rritje edhe fokusi i 
partive në fushatat në ueb (Denton, 2010). Megjithatë, Hendricks (2012) thekson se 
duhet kuptuar që Interneti shërben si platformë e jo si ‘sfi dues’ i medias tradicionale 
në kuptim të garës për audiencë. Ai potencon se ata që kërkojnë informacione në 
Internet, kërkojnë një version ‘online’ të medias tradicionale. Prandaj, sipas tĳ , është 
plotësisht e pakuptimtë të analizohet aspekti i rritjes së përdorimit të Internetit, si 
aspekt kërcënimi për median tradicionale.
Së katërti, rritja e kanaleve mediatike dhe rritja e zgjedhjes mbi vëzhgimin dhe 
ndjekjen e një media, ka ndikuar në krĳ imin e një situate ku preferencat dhe motivet 
individuale kanë ndikim më të madh në mënyrën e përdorimit të medias, duke 
formësuar atë që Prior (2007) e vlerëson si “fragmentim të audiencës”. Levenshush 
(2010) e cilëson Internetin si burim jo efi çient në drejtim të arritjes te votuesi i ri dhe 
i pavëmendshëm.
Së pesti, mikrotargetimi është shndërruar në strategji të rëndësishme për një 
fushatë elektorale. Logjika e mikrotargetimit është identifi kimi i sa më shumë 
segmenteve të votuesve të dallueshme mes vete por që brenda tregojnë elemente të 
homogjenitetit. Sipas Stroud (2011) situata ideale do të ishte depërtimi dhe arritja 
te votuesi individual, e cila në realitet sigurisht se nuk mund të arrihet, prandaj 
segmentimi realizohet në baza gjeografi ke, demografi ke, të mendimeve, qëndrimeve 
etj. Ekzistojnë shtete, te të cilat partitë disponojnë me baza të mëdha shënimesh ku 
ruhen të dhënat e votuesve potencialë dhe atyre paraprakë, me të cilët tentohet të 
krĳ ohet lidhje e drejtpërdrejtë. Shield (2008, fq.61) jep një shembull se si në Shtetet 
e Amerikës partitë i funksionalizojnë bazat e shënimeve të votuesve të regjistruar, 
përmes rastit të presidentit Bush në zgjedhjet e vitit 2004 i cili theksonte “ne mund të 
identifi konim saktësisht se kujt duhej t’i drejtoheshim me email, për ç’arsye dhe kush 
duhej të injorohej plotësisht”. 
Së gjashti, transmetimet televizive për një grupacion njerëzish (narroëcasting) janë 
shndërruar në strategji të rëndësishme për fushatat elektorale. Kjo është pasojë e 
drejtpërdrejtë e zgjerimit të hapësirës mediatike, rritjes së ‘fragmentimit të audiencës’ 
dhe ngritja e sofi stikimit në drejtim të identifi kimit të segmenteve të votuesve. Pra, 
sa më shumë media të jenë të pranishme, aq më shumë njerëzit kanë mundësinë e 
zgjedhjes se ndaj cilës sosh duan apo kanë nevojë të ekspozohen. 
Së shtati, nevoja për ekspertizë profesionale të fushatës dhe komunikimit është 
rritur. Dy arsyet kryesore janë se peizazhet e mediave janë bërë më të larmishme 
dhe të fragmentuara, jo vetëm në aspektin e audiencës, por edhe në aspektin e 
llojeve të medias (Bennett , 2008) dhe se sjellja e votuesve në shumë vende është 
bërë më e paqëndrueshme dhe më pak e parashikueshme për shkak të zvogëlimit të 
përfaqësimit nga partitë dhe rritjes së individualizmit (Dalton, 2000). 
Përmes shqyrtimit të këtyre shtatë makro-trendeve, mund të kuptohet se niveli 
i zhvillimit të fushatave politike është rritur dukshëm e me këtë edhe kostot me 
të cilat ato realizohen. Dahl (2006) thekson se niveli i tillë do të vazhdojë të rritet, 
meqë rast edhe kostot e mbulimit të tyre do të rriten. Kjo sipas Dahl (2006) është 
proces i pashmangshëm i ritmit dinamizues social, i shoqëruar nga: modernizimi, 
ndryshimet në hapësirat mediatike dhe ndryshimet në sjelljet e votuesve.
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Konkluzione

Qëllimi i komunikimit politik strategjik gjatë fushatave zgjedhore është të përdorë 
informacionin dhe komunikimin sa më strategjik dhe efektiv për të arritur objektivat 
që janë vendosur. Qëllimet strategjike të partive dhe fushatave janë të domosdoshme, 
gjë që sugjeron që një kuptim i komunikimit politik strategjik gjatë fushatave zgjedhore 
kërkon një kuptim të partive politike dhe fushatave si organizma. Për shembull, disa 
parti kërkojnë më shumë vota, ndërsa të tjerët mund të kërkojnë më shumë politika. 
Karakteristikat e tilla të partive do të ndikojnë në prioritetin e dhënë për fushatën 
dhe komunikimin që zhvillohet gjatë fushatës, ashtu edhe për mënyrën se si palët 
planifi kojnë dhe drejtojnë fushatat e tyre. Në të njëjtën kohë, praktikat e fushatës 
dhe komunikimi janë gjithnjë dinamike dhe defi nohen nga kushtet kontekstuale të 
formuara nga sistemi politik, mediat, sistemi, ligjet dhe rregulloret, kultura politike, 
lloji i partive dhe konkurrenca partiake. Ajo që funksionon në një kontekst mund të 
mos funksionojë në një kontekst tjetër.
Trendet makro të analizuara në pjesën e fundit të punimit, sugjerojnë për një model 
i cili pritet të konceptualizohet dhe zhvillohet më tutje. Hulumtuesit sugjerojnë, se 
duke u bazuar në praktikat aktuale, trendet e tilla pritet të mos ndryshojnë por të 
plotësohen ose modifi kohen. 

Referenca

Bennett , W. Lance and Shanto Iyengar. 2008. A new era of minimal eff ects? The changing 
foundations of political communication. Journal of Communication 58: 707–731.
Dalton, Russell J. and Martin P. Watt enberg (eds.). 2000. Parties without Partisans. Political 
Change in Advanced Industrial Democracies. New York: Oxford University Press.
Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. Boston, MA: Addison Wesley.
Gibson, Rachel and Andrea Römmele. 2001. A party-centered theory of professionalized 
campaigning. Harvard International Journal of Press/Politics 6: 31–43.
Harmel, Robert and Kenneth Janda. 1994. An integrated theory of party goals and party 
change. Journal of Theoretical Politics 6: 259–287.
Hendricks, John Allen and Robert E. Denton (eds.). 2010. Communicator-In-Chief. How Barack 
Obama Used New Media Technology to Win the White House. Lanham, MD: Lexington Books.
Lilleker, Darren G. 2005. The impact of political marketing on internal party democracy. 
Parliamentary Aff airs 58: 570–584.
Lilleker, Darren G. and Nigel A. Jackson. 2011. Political Campaigning, Elections and the Internet. 
Comparing the US, UK, France and Germany. London: Routledge.
Plasser, Fritz. 2009. Political consulting worldwide. In: Dennis W. Johnson (ed.), Routledge 
Handbook of Political Management, 24–41. New York: Routledge.
Sellers, Patrick. 2010. Cycles of Spin. Strategic Communication in the U.S. Congress. New York: 
Cambridge University Press.
Fuga A. (2000). Media, politika, shoqëria. Tiranë.



48 

Roli i Qeverisjes Vendore në Procesin e Integrimit të Shqipërisë në 
Bashkimin Europian

PhD (C.) Migena Malaj
Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës

Departmenti Politika dhe Qeverisje

1. Hapat historik drejt integrimit të Shqipërisë në BE

Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian (BE) është objektiv 
gjeostrategjik i cili qëndron në thelb të politikës së brendshme dhe të jashtme, që 
kryeson axhendën e qeverisë shqiptare dhe është konsideruar si prioriteti më 
strategjik kombëtar. Prej  qershorit të viti 2014, Shqipëria gëzon statusin e vendit 
kandidat për në BE. Megjithatë kriteret e vendosura nga Bashkimi Europian për 
anëtarësim janë parakushte për kalimin e fazës tjetër të procesit, i cili është ai 
i hapjes së negociatave për anëtarësim.      
 Në Shqipëri, mbështetja ndër-partiake për reformat kyçe, zhvillimi i rregullt 
i zgjedhjeve parlamentare dhe hapat e tjerë në luft ën kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar nënkupton se statusi i kandidatit tani është brenda mundësive.1                                      
Njëzet vjet më parë, Ballkani Perëndimor ishte i shkatërruar nga konfl ikti. Në të 
njëjtën kohë, Bashkimi Europian ra dakord me kushtet, të njohura si kriteret e 
Kopenhagës për hyrjen e Vendeve të ardhshme Anëtare në BE. Kriteret e Kopenhagës 
refl ektojnë rregullat mbi të cilat është krĳ uar BE-ja: demokracia, sundimi i ligjit, 
respektimi i të drejtave themelore, si dhe rëndësia e një ekonomie funksionale të 
tregut. Kjo ka hedhur bazat për transformimin dhe pranimin historik të vendeve të 
Europës Qendrore dhe Lindore. Në samitin e Selanikut në vitin 2003, BE-ja u ofroi 
të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor një prespektiv të qartë të anëtarësimit në 
BE, pavarësisht nga përmbushja e kushteve të nevojshme, në veçanti të kriterit të 
Kopenhagës dhe kushteve të Procesit të Stabilizim Asociimit (PSA). 
Organizimi i qeverisjes vendore në vendet europiane ka qenë përcaktuar nga një sërë 
faktorësh, si:2

• Procesi historik i formimit të komb-shteteve modern;   
Përbërja shoqërore me pluralizmin klasor (dallimet e klasave dhe shtresave) mbi 
bazën e pozitës së tyre ekonomike e të statusit social, por edhe të dallimeve mbi 
bazën e “nënkulturave” sit ë etnive gjuhësore, fetare, rajonale;   
Kultura politike dhe civile       
Pozicionimet e partive politike në spektrin partiak; Nevoja për përsosjen e 
qeverisjes në përputhje me ndikimin e faktorëve të rinj të zhvillimit, si revolucioni 
informatik, globalizimi dhe integrimi europian

Kroacia i  plotësoj këto kushte. Pas ratifi kimit të Traktatit të Anëtarësimit nga të 
gjitha vendet anëtare, Bashkimi Europian mirëpriti Kroacinë si vendi i 28 anëtar më 
1 korrik të vitit 2013.Kroacia është vendi i parë që përfundoi Procesin e Stabilizim 
Asociimit.Pranimi i Kroacisë është një shembull i fuqisë transformuese dhe efektit 
1 Strategjia e Zgjerimit dhe Sfi dat Kryesore 2013-2014, fq. 1.
  Marr më 10.01.2019  
htt ps://www.mei-ks.net/repository/docs/fi nali-alb-_mie-strategy_paper_2013_en.pdf
2  Vetëqeverisja vendore 2018, Teki Kurti, fq. 37.
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stabilizues të procesit të zgjerimit dhe fuqisë së butë të BE-së. Marrëveshja historike 
e arritur në muajin prill nga Serbia dhe Kosova është provë e mëtejshme e forcës së 
perspektivës të BE-së dhe roli i saj në shërimin e plagëve të thella historike.
Qeveria shqiptare po ndërmerr hapa konkrete në përmbushjen e reformave kyçe, 
me vetëdĳ en se integrimi në Bashkimin Europian është rruga me efi kase për 
demokratizimin e shpejtë të vendit. Shkalla e suksesit në procesin e integrimit, 
vlerësohet dhe matet nga zbatimi i reformave në vend, përfshirë këtu edhe ecurinë 
e reformës territoriale të ndryshuar, përfshirja në vendimmarrje e të gjithë aktorëve 
kryesore, opozitës, shoqërisë civile, biznesit, grupeve të interesit, llogaridhënia, etj
Qëllimi i hyrjes së Shqipërisë në BE dhe ndikimi i këtĳ  procesi për qeverisjen e 
pushtetit vendor është "forcimi i përfshirjes së vetëqeverisjeve vendore dhe rritja e  
vetëdĳ es nga Njësitë e Qeverisjes Vendore” lidhur kjo me rëndësinë dhe impaktin që 
ka pushteti vendor në procesin e integrimit.  
Programi i qeverisë 2017–2021 synon fi llimin, sa më parë, të procesit të negociatave 
për anëtarësim dhe përmbylljen e kapitujve kryesorë në këtë proces të pakthyeshëm 
për realizimin e aspiratës europiane të vendit.  
Rekomandimi pozitiv për hapjen e negociatave në Paketën e Zgjerimit 2018 bazohet 
në vlerësimin e Komisionit Evropian të shprehur në Raportin për Shqipërinë 2016, 
se “Shqipëria ka vazhduar të bëjë progres të qëndrueshëm në plotësimin e pesë 
përparësive kyçe për hapjen e negociatave të anëtarësimit”3.
Procesi i integrimit në BE është ndoshta procesi më i madh dhe i rëndësishëm 
në transformimin e qeverisjes,  që mund të ndodhë në një vend. Gjatë procesit të 
negociatave, një vend kandidat duhet të harmonizohet me “Acquis Communautaire” 
që përbëhet nga më shumë se 37,000 akte ligjore, 13,000 vendime gjyqësore dhe 
52,000 standarde ndërkombëtare.4           
Rreth 70% e të gjithë Acquis-it të BE-së do të zbatohen në nivelin vendor ose rajonal, 
qoft ë drejtpërdrejt ose nëpërmjet legjislacionit kombëtar. Shifrat e tjera, thonë se 
30% e të gjitha Acquis janë të përqëndruara në mbrojtjen e mjedisit, 60% e atyre 
dispozitave duhet të zbatohen në nivel vendor.5

E rëndësishme për Shqipërinë dhe ecurinë e saj përmes reformav e të vështira por  të 
domosdoshme, është rekomandimi nga Komisioni Evropian, pasi është një nxitje që 
vlerëson se vendi po ecën në drejtimin e duhur.

2. Integrimi Europian dhe Qeverisja Vendore

Institucione publike të forta, efi kase dhe demokratike janë thelbësore për anëtarësimin 
e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Qeverisja e mirë në Shqipëri përcakton kuadrot 
mirëfunksionuese dhe rregullatore për biznesin, grupet sociale, individët dhe 
mishëron nocionet kyçe të transparencës, llogaridhënies, pjesëmarrjes dhe ofrimit 
të shërbimeve me qendër qytetarin. Integrimi europian është një synim strategjik i 
Shqipërisë dhe në këtë kuadër synohet që qeverisja vendore si pjesë e administratës 

3  VENDIM Nr. 246, datë 9.5.2018, “Për miratimin e planit kombëtar për integrimin evropian 2018–
2020”, Fq. 1
4 Është shumë vështirë të përcaktohet numri i saktë i akteve ligjore të vlefshme në Bashkimin 
Evropian.Këto shifra janë marr nga faqja e internetit e EU ABC.
Marr më 07.01.2019 
htt p://en.euabc.com/word/2152
5  Sida Decentralised Evaluation 2014:34, fq. 29 
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publike të kontribuojë në arritjen e objektivave të kërkuar për tu përmbushur nga 
BE, duke zbatuar standarde dhe përvojat e mira të saj në nivel vendor si dhe duke 
rritur kapacitetet për të aplikuar për projekte të fi nancuara nga fondet e BE-së. 
Procesi i integrimit në Bashkimin Europian do të ketë një efekt të rëndësishëm në 
operacionet e deleguara në NJësitë e Qeverisjes Vendore dhe funksionalitetin e tyre, 
pasi kapacitetet e njësive vendore për t'u marrë me çështjet e integrimit në BE janë të 
pamjaft ueshme dhe kjo bën që ndarja e punës në nivel vendor të mos korrespondojë 
me nevojat që lidhen me procesin e integrimit në BE.   
Midis një sërë studimesh që përqëndrohen në evropianizimin e llojeve të ndryshme 
të qeverisjeve vendore në Europë, vetëm disa kanë bërë përpjekje për të adresuar 
prespektivën e integrimit europian nga qeverisja vendore. Integrimi Europian 
shkakton “topdoën” dhe “bott om-up” për qeverisjen vendore, në proceset e 
europianizimit, por nuk është e qartë se si aktorët lokalë bëhen pjesë e dinamikës së 
integrimit. Për më tepër, perspektiva e integrimit nga qeveritë vendore duhet pasur 
parasysh zhvillimi i llojeve interaktive të politikave dhe mënyrave bashkëpunuese 
të qeverisjes midis institucioneve dhe aktorëve të nivele të ndryshme të qeverisjes. 
Pavarësisht fushëveprimit të kufi zuar të pushtetit vendor dhe rolit të qeverive si 
vendimarrës të fuqishëm, mobilizimi vendor ka arritur sukses modest në impaktin e 
kësaj strukture në procesin e integrimit.6

“Fusion Approach” trajton arsyet dhe metodat që lehtësojnë transferimin e 
kompetencave të krĳ imit të politikave në nivel europian. Ajo e kupton integrimin 
europian si një bashkim të burimeve publike dhe instrumenteve të politikave nga 
nivele të shumëfi shta të qeverisjes, ku përgjegjësia dhe përgjegjësitë për rezultatet e 
politikave bëhen të paqarta. 
Qasja e bashkimit është e dobishme për të shpjeguar lidhjet sistematike midis niveleve 
të shumëfi shta (makro-trajektoreve) dhe ndryshimit korrespondues në nivel vendor, 
dinamika e bashkimit të niveleve vendore dhe europiane në një cikël të përbashkët 
politikash, qëndrimet e aktorëve vendor drejt BE-së.     
Që nga vitet 1990, qasja e bashkimit ka pësuar një zhvillim të konsiderueshëm 
konceptual në përgjigje të evolucionit të Bashkimit Europian dhe me kalimin e kohës 
ka zgjeruar strukturat dhe ka përshtatur legjislacionin në mënyrë që të përqëndrohen 
në përfshirjen e vlerësimeve të niveleve subnacionale të qeverisë. Me hyrjen në fuqi 
të Traktatit të Lisbonës, Bashkimi Europian i ka njohur pushtetit vendor atribute dhe 
përgjegjësi të reja, konkretisht një prezencë të madhe në proceset ligjbërëse të BE.7 
Me qëllimin për të pasur një bashkërendim dhe koordinim të procesit të integrimit 
europian, ndërmjet qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore, në 
vitin 2015 u bën ndryshimet e nevojshme në legjislacion duke mundësuar krĳ imin e 
strukturave të integrimit europian në çdo bashki: 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 9, pika 1, nënpika 1.1, shkronja “c”, 
10, 11, dhe 12, pika 3, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e 
ministrit të Brendshëm dhe ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave 
vendosi:8

6 Political Perspectives 2012, volume 6 (1), 105-128, M. Guderjan.
Local Government and European integration, M. Guderjan, fq. 1.
7 Committ ee of Regions: A new treaty: a new role for regions and local authorities htt p://cor.
europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/84fa6e84-0373-42a2-a801- c8ea83a24a72.pdf 
8  Marr më 09.01.2019.
htt p://www.mb.gov.al/krĳ ohet-struktura-e-integrimit-evropian-ne-cdo-bashki/.
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1. Krĳ imin e strukturës së integrimit europian në çdo bashki, si njësi bazë e 
vetëqeverisjes vendore, brenda strukturave të tyre administrative ekzistuese, në 
përputhje me parashikimet e ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”.  
2. Përgjegjësitë e strukturës së integrimit europian që krĳ ohen në bashki janë, si më 
poshtë vĳ on:9 
a) Bashkërendimi dhe mbështetja e strukturave administrative të bashkisë 
për zbatimin e politikave, të legjislacionit, të investimeve dhe të shërbimeve 
të lidhura apo që rrjedhin nga procesi i integrimit europian, në nivel vendor:
b) Bashkërendimi i strukturave administrative dhe përfaqësimi i bashkisë në 
marrëdhënien me strukturat e qeverisjes qendrore përgjegjëse për integrimin 
europian dhe proceset përbërëse të tĳ ;
c) Bashkërendimi i strukturave administrative të bashkisë për rritjen e kapacitetit 
përthithës të përdorimit të asistencës së Bashkimit Europian për procesin e integrimit 
europian në nivel vendor;
ç) Bashkërendimi, organizimi dhe drejtimi i aktivitetit publik të bashkisë, me qëllim 
realizimin e funksioneve të veta apo të deleguara në kuadër të procesit të integrimit 
europian dhe të zbatimit të asistencës të Bashkimit Europian për këtë proces; 
d) Mbështetja dhe drejtimi i strukturave administrative të bashkisë për përgatitjen, 
zbatimin, monitorimin, vlerësimin dhe informimin për projektet e fi nancuara nga 
programet e asistencës së Bashkimit Evropian për procesin e integrimit evropian në 
nivel vendor;…etj            
3. Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me/dhe me drejtimin e Ministrisë për 
Europën dhe Punët e Jashtme, mbështet, koordinon dhe monitoron forcimin 
e kapaciteteve të bashkive për përmbushjen e kritereve dhe të standardeve që 
rrjedhin nga procesi i integrimit europian për funksionet e veta apo të deleguara të 
bashkisë.                 
4. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme mbikëqyr, jep orientim strategjik dhe 
informon mbi procesin e integrimit europian dhe politikat e programet respektive, 
të cilat mund të zbatohen në nivel vendor dhe ka këto përgjegjësi:  
5. Ministritë janë përgjegjëse për sigurimin e informacionit të nevojshëm për 
problemet sektoriale që lidhen me zbatimin e legjislacionit të Bashkimit Europian, 
sipas sektorëve që mbulojnë dhe në përputhje me funksionet e bashkive dhe kanë 
këto përgjegjësi:            
6. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të ngrejë platformën elektronike 
intranet, të dedikuar për bashkitë, e cila do të shërbejë për ndarjen e praktikave më 
të mira, eksperiencave dhe informacionit mbi aktivitetet dhe çështjet e Bashkimit 
Europian në bashki.
Megjithëse qarqet dhe komunat kanë marrë një rol gjithnjë e më thelbësor në ofrimin 
e politikave të BE-së dhe janë angazhuar aktive në çështjet e BE-së (Goldsmith dhe 
Klausen 1997, John 2000, Goldsmith 2003, Schultze 2003, Van Bever, Reynaert dhe 
Steyvers 2011) , roli i qeverisjes vendore në procesin e integrimit europian kryesisht 
është injoruar në literaturën “Fusion”(e bashkimit).10

Një ndër çështjet që do të ketë ndikim në forcimin dhe konsolidimin e integrimit 
është edhe :
• Shërbime të decentralizuara dhe fuqizimi i pushtetit vendor

9  Po aty.
10  Po aty.
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Rruga drejt anëtarësimit bëhet e mundur nëpërmjet kontributit të qeverisjes 
qendrore, qeverisjes vendore dhe të gjithë shoqërisë. Ky proces është mjaft  i 
rëndësishëm dhe kjo gjë duhet të përcillet me të njëjtën dinamikë edhe në nivelin 
vendor aty ku qeverisja është më afër qytetarëve. Roli i qeveris vendore do të jet më 
i rëndësishëm dhe aktiv në promovimin e parimeve të BE-së në nivel vendor dhe do 
të ketë një qasje dinamike të referuar detyrimeve që vĳ në për qeverisjen vendore nga 
zbatimi i standardeve europiane. Në kuadrin e bashkëpunimit rajonal, edhe njësitë e 
qeverisjes vendore do të kontribuojnë në forcimin e këtĳ  bashkëpunimi me NJQV-të 
e vendeve fqinje në rajon. Pushteti vendor dhe qytetarët duhet të përfshihen në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, në mënyrë që të mund të mësojnë më mirë, të njihen me 
mundësitë dhe të përballen në mënyrë më efektive me çështjet që kanë lidhje me BE-
në: politikat e saj, fondet dhe programet, sfi dat për integrimin në BE.
Referuar kërkesave  të tjera që duhen plotësuar në progresin e hapave drejt aderimit, 
drejtuesit e qeverisjes vendore dhe administratat e tyre do të përballen edhe me më 
shumë kërkesa. Pushteti vendor duhet të sigurojë që qytetarëve të bashkësisë vendore 
duhet t’u ofrohen të njëjtat shërbime, ashtu si qytetarëve të Bashkimit Europian dhe 
që demokracia, transparenca në nivel vendor të zbatohet në mënyrë efi çiente dhe 
gjithëpërfshirëse.      
Për sa u përket zbatimit të standardeve dhe kritereve të vendosura nga BE për 
pushtetin vendor, zhvillimi programeve të reja dhe  zbatimi i politikave, duhet të 
bazohet në të dhëna të vërtetueshme, të matëshme dhe të mbështetura plotësisht në 
informacione të sakta.   
Njësitë e pushtetit vendor duhet të përfi  tojnë nga  fi nancimi i fondeve të BE- së. 
Njësitë e qeverisjes vendore duhet të asistohen për aplikimin e projekteve cilësore 
pasi shkalla e përfi  tueshmërisë dhe thithjes së fondeve të BE-së është mjaft  e ulët në 
nivel vendor.   

3. Performanca e Qeverisjes vendore në kuadër të procesit të integrimit

Në vitin 2017, nga bashkitë e vendit janë kryer mesatarisht 4 aplikime për programe 
IPA dhe programe të tjera të BE-së për qeverinë vendore dhe janë fi tuar mesatarisht 
2. Megjithatë, 46% e bashkive nuk kanë aplikuar për asnjë program.11   
Raporti i performancës së organeve të qeverisjes vendore, në lidhje me çështjet dhe 
sfi dat e vendosura nga  BE, lidhet me statusin e përmbushjes së përgjegjësive të 
bashkive shqiptare që lidhen në mënyrë të drejtëpërdrejt me procesin e anëtarësimit 
të vendit. Roli i bashkive është i rëndësishëm edhe në kontributin që jep në fushën e 
së drejtës, arsimit dhe mjedisit, të drejtave të njeriut, politikave sociale, bujqësisë dhe 
zhvillimit rural.      
Një nga drejtimet që qeverisja vendore do të fokusojë prioritetet e saj është 
bashkëpunimi rajonal dhe ndërku fi tar me partnerët vendorë të vendeve të tjera në 
rajon dhe vendeve anëtare të BE së. Ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm në 
vendosjen e marrëdhënieve të mira me vendet fqinje dhe diplomacisë ekonomike 
rajonale.      
Zhvillimi i institucioneve kushtuar posaçërisht integrimit në BE në nivel vendor, 
do të shërbejë si një pikë referimi për monitorimin dhe vlerësimin e mëtejshëm të 
procesit të integrimit në nivel vendor. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, 
11 Bashkitë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.Raporti i parë 2018. Fq.15.
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Ministria e Integrimit dhe Ministria e Brendshme, do të kontribuojnë si një motorr i 
fuqishëm në rrugën e vendit drejt Bashkimit Europian.
Sipas ekspertëve të jashtëm, ende ekziston një nivel mjaft  i ulët i njohurive mbi nevojat 
dhe sfi dat e pushtetit vendor në procesin e integrimit në BE, pra shumë nga aktorët 
kryesorë kuptojnë se procesi i integrimit do të jetë sfi dues për pushtetin vendor, por 
shumë pak vendimmarrës kanë një pasqyrë dhe njohuri se cilat do të jenë pasojat 
aktuale dhe konkrete. 12                      
Në përmbushje të vizonit dhe objektivave strategjike, qeverisja vendore në Shqipëri 
ka një rol të rëndësishëm në kontributin që duhet të japi në zhvillimin e vendit 
dhe procesit të integrimit europian dhe në nivelin e mirëqenies, nëpërmjet ofrimit 
të shërbimeve cilësore publike për qytetarët me standarde të ngjashme me vendet 
europiane.             
Në vitin 2020, qeverisja vendore duhet të kryej në mënyrë autonome të gjitha 
funksionet dhe kompetencat e përcaktuara qartësisht nga kuadri ligjor, brenda 
politikave të përgjithshme kombëtare, të fi nancuara në nivele të krahasueshme 
me mesataren e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, nëpërmjet burimeve të 
mjaft ueshme fi nanciare nga transfertat qeveritare dhe taksat e tarifat vendore.13
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Procesi i Përafrimit të Legjislacionit të Republikës së Kosovës me Acquis të 
Bashkimit Evropian

MSc. Qendresa Hyseni
Universiteti i Prishtinës, “Hasan Prishtina”, Fakulteti Juridik, Republika e Kosovës

Abstrakt

Republika e Kosovës i hyri procesit të përafrimit legjislativ të së drejtës së brendshme me 
Acquis1- të Bashkimit Evropian (BE), i buruar ky vendim nga fakti se rruga drejt familjes së 
madhe të këtĳ  bashkimi nuk është e shtruar vetëm me kocka politike dhe ekonomike por 
edhe ligjore. Puna e transpozimit nuk doli të jetë fare e lehtë dhe e përcjellur me plotë sfi da, 
por sa të mëdha qenë këto sfi da, aq e domosdoshme qe edhe përmbushja e zotimit të marrë 
përsipër si shtet që synon anëtarësimin në BE. Ky punim paraqet një përmbledhje lidhur me 
punën e përafrimit të legjislacionit të brendshëm të Republikës së Kosovës me të drejtën e BE-
së. Qëllimi i këtĳ  punimi është ofrimi i të dhënave lidhur me veprimtarinë ligjore përafruese 
të ligjbërësit Kosovar që nga zotimi me Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA)2- e gjerë 
në ditët e sotme, duke përfshirë sfi dat e kaluara dhe ato në kapërcim, rezultatet e procesit në 
fj alë, përcjellur kjo me synimet për të ardhmen. Struktura e punës këtu është ndarë në pjesën 
hyrëse e cila trajton vetë përafrimin e legjislacionit në bërthamën e tĳ  nga këndi i Shteteve 
anëtare dhe nga këndi i Republikës së Kosovës, tutje vazhdohet me fi llet e punës së përafrimit 
dhe rezultatet e deritanishme, pastaj prezentimet tabelare të legjislacionit të përafruar, dhe në 
fund fare konkludimet e punimit.  Metodat kryesore të cilat kanë përcjellur realizimin e këtĳ  
punimi janë: Metoda Historike, Metoda Statistikore, Metoda Analitike, Metoda e Krahasimit 
dhe Metoda Ligjore Interpretuese.

Fjalë kyçe: marrëveshje, acquis, transpozim, përafrim i legjislacionit, përkthim, asociim, 
stabilizim.

Hyrje

Ideja e të pasurit një ligj të vetëm në të cilin thirren, e respektojnë dhe i nënshtrohen 
të gjithë, është aq e vjetër, sa askush nuk do të ishte në gjendje të zbardhë fi jen e 
parë të saj. Në të vërtetë, dëshira për t’i bërë të tjerët t’i binden normave të njëjta 
ka treguar të jetë pjesë e vet natyrës së njeriut, por një dëshirë e tillë evoluoi nga 
politikat e forcës dhe imponomit, në grumbullimin vullnetar të njerëzve rreth 
normave të njëjta. Të pasurit e një norme unike dhe të vetme për të gjithë, fi lloi të 
shihej si diçka që do të bashkonte popujt rreth saj, me synimin që sjellja e njëjtë do të 
zbuste mosmarrveshjet e buruara nga diversiteti midis tyre. Sigurisht që unifi kimi 
absolut asnjëhere nuk u arrit, por bashkimi rreth ekonomisë, politikës dhe ligjit të 

1  Tërësia e legjislacionit të Bashkimit Evropian i cili përbëhet nga normat dhe praktika juridike, 
duke përfshirë legjislacionin primar dhe sekondar, si dhe aktet tjera ligjore, parimet, marrëveshjet, 
deklaratat, rezolutat, mendimet, objektivat dhe praktikat institucionale dhe operative (duke 
përfshirë praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, që aplikohen ndaj Bashkimit) 
qoft ë ligjërisht të detyrueshme ose jo.
2  Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit 
(MSA) më 27 tetor 2015, në Strasburg. MSA vendosë kornizën e marrëdhënieve të Kosovës me 
Shtetet anëtare dhe institucionet e BE-së për jetësimin e Procesit të Stabilizim-Asociimit (PSA) deri 
në anëtarësimin e plotë në BE. 
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harmonizuar, u bë synim edhe i familjes së BE-së. Për shekuj me radhë vendet fqinje 
u konsideruan si armiq të mundshëm kundër të cilëve duhej bërë roje, të gatshëm 
për të luft uar. Tani, pas përfundimit të luft ërave më të tmerrshme në Evropë, këta 
fqinjë përceptohen si kombe miqësore që ndajnë fatin e përbashkët (Spinelli, 1986: 
xiii, cituar sipas Nugent, 2010, f. 5). Me sloganin “të bashkuar në diversitet”, pikërisht 
harmonizimi legjislativ do të jetë një nga pilulat më forta që ky diversitet të mos 
rrënojë bashkimin dhe harmoninë e që Evropa të mos kthehet në kohët e luft ërave 
dhe armiqësive.
Tendenca e unifi kimit të legjislacionit të BE-së njëherë pat shkuar aq larg sa që 
preku një akt të vetëm të konsoliduar, e që u guxua të quhej kushtetutë, ani pse zëri 
i tendencës në fj alë u shua në maj e qershor të vitit 2005, me dy referendumet në 
Francë dhe Holandë. Mosratifi kimi i një të tillë akti nuk mund të themi se erdhi si 
befasi, dhe kjo marrë parasyshë ndryshimet rrënjësore që imagjinohen nga idhtarët 
e sovranitetit të ngurtë shtetëror, kjo sidomos kur mendohet në një tekst unik dhe të 
vetëm që do të zëvendësonte të gjitha traktatet e Bashkimit. Arsyera të tjera të votimit 
kundër u rreshtuan si: frika nga humbja e identitetit kombëtar, rritja e varshmërisë 
ndaj BE-së, kostot e larta ekonomike, humbja e vendeve të punës etj., deri tek ata që 
aktin e shihnin si tejet kompleks, dhe konsideruan të mos u jenë ofruar informata të 
mjaft ueshme për ndryshimet e proklamuara. Në të vërtetë traktati qe ratifi kuar nga 
pesëmbëdhjetë shtete anëtare, dhe në përgjithësi probleme priteshin në Mbretërinë e 
Bashkuar, por ja që kjo nuk u arrit të testohej asnjëhere, meqë ky kapitull u mbyll në 
Francë dhe Holandë (Craig, 2010, f.20). Në vitin 2007 Traktati i Lisbonës ia tha pakëz 
më ndryshe unifi kimit, duke sjellur përsëri disa nga ndryshimet që derivojnë nga 
tendencat e aktit kushtetues, por duke i vendosur ato si amandamente në traktatet 
ekzistuese. E me këtë traktat ecet edhe më tutje drejt përafrimit legjislativ sepse me 
të nuk fl itet më për shtylla, BE-së i ipet një personalitet i vetëm juridik dhe tani fl asim 
me termin e thjeshtë “E Drejta e Bashkimit Evropian”.  
Pakëz më ndryshe nga supet e Shteteve anëtare, me Kriteret në zgjerim të Kopenhagenit 
u forcua edhe më obligimi për shtetet synuese që të sjellin legjislacionin e tyre në një 
vĳ ë gati identike me dikur acquis communautaire ndërsa tani EU acquis ose thjeshtë 
acquis, që para anëtarësimit. Republika e Kosovës, si njëra nga këto shtete synuese, 
mori përsipër zotimin e përafrimit të legjislacionit vendor me atë të BE-së, ndërsa 
ky proces transpozimi vazhdon të eci me angazhim në mjete materiale, fi nanciare 
dhe kapacitete profesionale njerëzore në njërën anë, dhe me sfi da e vështirësi të 
konsiderueshme në anën tjetër.

1. Instrumentet Ligjore të Bashkimit Evropian dhe transpozimi i tyre në 
shtete individuale

Nëse shohim vargun aktual të instrumenteve ligjore të BE-së, ato rreshtohen si 
vĳ on: Rregulloret, Direktivat, Vendimet, Rekomandimet dhe Opinionet (Borçard, 
2010).  Në tabelën më poshtë prezentohen efektet, dedikimi, domosdoja ose jo e 
transpozimit të instrumenteve në fj alë në legjislacionin e brendshëm, e tërë kjo në 
prezentim krahasues nga këndi i Shteteve anëtare dhe nga ai i shteteve synuese, me 
shembull Republikën e Kosovës. 
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     Tabelë 1. Instrumentet ligjore të BE-së nga këndi i Shteteve anëtare dhe ai i Republikës 
së Kosovës

Efektet I drejtohen
Transpozimi për
Shtetet anëtare

Transpozimi për
Kosovë

Rregullo-
ret

Drejtpërsëdrejti 
të
z b a t u e s h m e 
dhe
obligative në 
tërësi

Të gjitha
Shteteve
anëtare dhe
personave fi zik
dhe juridik

Përgjithësisht jo
i domosdoshëm-
drejtpërsëdrejti të
zbatueshme

I domosdoshëm 
-në përputhje me
prioritet vendore
dhe planin për
përafrim ligjor

Direktivat

Obligative
përkitazi me
rezultatin e 
synuar

Të gjitha
Shteteve anë-
tare
ose anëtarëve e
caktuar

I domosdoshëm

I domosdoshëm 
-në përputhje me
prioritetet vendore
dhe me planin për
përafrim ligjor

Vendimet

Drejtpërsëdrejti 
të
z b a t u e s h m e 
dhe
obligative në 
tërësi

Të gjitha
Shteteve anë-
tare, apo
personave të 
caktuar fi zik

Nuk është i
domosdoshëm

Nuk është i
domosdoshëm –
vetëm nëse është
shprehimisht
relevant për
Kosovën

Rekoman-
dimet dhe
mendimet

Nuk janë obli-
gative

Të gjitha 
Shteteve anë-
tare
apo shteteve
specifi ke
anëtare, organ-
eve
të tjera të BEsë,
individëve

Nuk është i
domosdoshëm

Nuk është i
domosdoshëm –
vetëm nëse është
shprehimisht
relevant për
Kosovën

Rregulloret janë drejtpërsëdrejti të zbatueshme dhe obligative në tërëi. Rregulloret 
i drejtohen të gjitha Shteteve anëtare dhe personave fi zik e juridik. Sa i përket 
transpozimit për Shtetet anëtare është përgjithësisht jo i domosdoshëm sepse ato 
janë drejtpërsëdrejti të zbatueshme. Këtu bëhet me dĳ e se Republika e Kosovës si 
shtet jo-anëtar i Bashkimit, nuk mund të bëjë referim dhe zbatim automatik në to, 
prandaj transpozimin e ka të domosdoshëm, kjo në përputhje me prioritetet vendore 
dhe planin për përafrim ligjor.  
Direktivat janë detyruese sipas rezultatit të paramenduar. Ato u adresohen të gjitha 
Shteteve anëtare ose disave nga to. Transpozimi i tyre është i domosdoshëm për 
Shtetet anëtare, e poashtu edhe për Republikën e Kosovës si shtet synues, natyrisht 
në përputhje me prioritetet vendore dhe planin për përafrim ligjor. Sa i përket 
metodës së transpozimit, Shtetet anëtare janë të lira të zgjedhin vetë mënyrën e 
përfshirjes së direktivave në legjislacionin e tyre të brendshëm. Në një hulumtim të 
bërë në Universitetin Lieden- Hagë (Steunenberg & Voermans, 2006), del se midis 
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Shtetesh anëtare nuk ka ndonjë teknikë të caktuar e cila do të mund të renditej si më 
e preferuara ose më e mira. Hulumtimi pati për fokus instrumentet dhe teknikat e 
transpozimit të direktivave të KE-së në: Gjermani, Danimarkë, Francë, Itali, Mbretëri 
të Bashkuar dhe Spanjë duke sjellur në pah vonesat në transpozim dhe arsyerat nga 
këndi i këtyre shteteve dhe nga ai i Holandës. Steunenberg et al. (2006) sugjeron 
shmangien e komplikimeve në fazën e transpozimit duke parashikuar e analizuar 
komplikimet në fazat e më hershme të analizës. 
Vendimet janë drejtpërsëdrejti të zbatueshme dhe obligative në tërësi. Vendimet 
mund t’u drejtohen të gjitha Shteteve anëtare ose disave nga to, ose personave fi zik a 
juridik. Transpozimi i tyre nuk është i domosdoshëm as nga këndi i Shteteve anëtare 
e as nga ai i atyre synuese. ligjbërësi i Republikës së Kosovës po ashtu nuk e ka të 
domosdoshme transpozimin e vendimeve, përveç nëse janë shprehimisht relevante 
për Kosovën.
Rekomandimet dhe Opinionet ashtu siç udhëzon vet fj ala, nuk janë detyruese. Ato 
u drejtohen disave apo të gjitha Shteteve anëtare. Transpozimi i tyre nuk është i 
domosdoshëm as për Republikën e Kosovës sikurse për Shtetet anëtare, përveç nëse 
janë shprehimisht relevante për të.

2. Fillet historike të punës së përafrimit legjislativ në Republikën e 
Kosovës

2.1. Përafrimi Legjislativ para Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA)
Pas përfundimit të luft ës në vitin 1999, Republika e Kosovës kishte bërë të qartë 
interesimin e saj që si shtet i lirë të kapet në zinxhirin e cilitdo bashkim a organizate 
që nuk prodhon produkt tjetër pos lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit 
të të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës në pronë, 
mbrojtjes së mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe 
ekonomisë së tregut. Të qenurit një shtet i hapur ndaj cilësdo normë pozitive e cila 
mbronë, respekton dhe ndihmon çdo qytetar të vendit dhe cilindo të gjendur brenda 
territorit të vendit u vë në pah para dhe pas shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt të 
vitit 2008. Në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (KRK) të nënshkruar në prill të 
vitit 2008, në Parlamentin e Republikës së Kosovës, u vendosën tetë marrëveshje dhe 
instrumente ndërkombëtare të cilave u dha zbatim i drejtpërdrejtë dhe prioritet në 
rast konfl ikti me ligje e akte tjera të brendshme (KRK, 2008, neni 22), ashtu siç ishin 
renditur edhe me Pakon e Marti Ahtisarit.3  Pos kësaj Republika e Kosovës vazhdoi 
synimin e saj për t’u përafruar me BE-në, e bashkë me këtë edhe me përafrimin e 
legjislacionit.
Gatishmëria e ligjbërësit Kosovar për t’u përshtatur dhe përafruar me Legjislacionin 
e BE-së vazhdoi të jetë e shprehur madje edhe para hyrjes në MSA. Konsultimi i 
akteve të Bashkimit që para veprimeve hartuese të legjislacionit nuk u vë asnjëhere 
në pikpyetje, por veprimet përafruse ecnin edhe përtej kësaj. Puna e përafrimit 
shkonte ndonjëhere aq larg sa në legjislacion futeshin disa lloj nenesh, të cilat këtu 
do t’i quajmë si “nene të fj etura”- në kuptimin që efekti i tyre zgjohet vetëm në të 
ardhmen kur të krĳ ohen rrethanat me anëtarësim-. Këto nene supozonin situata 
të tilla sikur Republika e Kosovës të ishte anëtare e BE-së, por që do të mund të 
3  Propozimi Gjithpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës, i njohur si “Pakoja e 
Ahtisarit”, i 2 shkurtit 2007, është një dokument i cili vë kornizat e para të shtetit të Kosovës. Në 
aneksin I, përcaktohen dispozitat kushtetuese, ku numëohen 8 konventa të cilat do të përcillen 
në nenin 22 të Kushtetutës me zbatim të drejtpërdrejtë dhe epërsi në rast konfi lkti me ligjin e 
brendshëm. 
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fi llonin efektin e tyre vetëm kur të jetë anëtare e këtĳ  bashkimi në realitet. Tipe të 
neneve futuriste4- i gjejmë edhe përkitazi me Gjykatën Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut (GJEDNj), meqenëse shtetasit e Republikës së Kosovës akoma s’mund të 
gëzojnë ratione personae5-, si psh. në Ligjin për Procedurën Kontestimore (LPK), ku 
rregullohen situatat kur GJEDNj konstaton se është shkelur ndonjë e drejtë ose liri 
themelore e njeriut e paraparë në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe të Lirive të Njeriut (KEDNj) dhe në Protokollet e saj, duke rregulluar afatet dhe 
veprimet që mund të ndërmerren nga pala e interesuar dhe gjykata vendore, pas 
formës së prerë të vendimit të GJEDNj-së, (LPK 2008, neni 141).  
Nëse shohim Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të vitit 2010, do të 
gjejmë një komision të tipit të përhershëm i cili shqyrton dhe e mbikëqyr procesin e 
harmonizimit të çdo ligji i sjellë për miratim në Kuvend, me legjislacionin e Bashkimit 
Evropian. Fushëveprimtaria e këtĳ  komisioni përcaktohet që nga ajo kohë në 
mbikëqyrjen e procesit të harmonizimit të sistemit juridik të Republikës së Kosovës 
me sistemin juridik të BE-së, mbikëqyrjen e procesit të harmonizimit të legjislacionit 
me acquis communautaire dhe shqyrtimin e projektligjeve të iniciuara për miratim nga 
Kuvendi, nga aspekti i përafrimit dhe i përputhshmërisë së legjislacionit me acquis 
communautaire.
Tutje në kohë, duke përparuar metodat e përafrimit me nene të bashkimeve të 
synuara për anëtarësim, fi lloi përpilimi i Tabelave të Përputhshmërisë në disa grupe 
punuese në mënyrë krejtësisht vullnetare. Puna e këtyre grupeve paraqet një praktikë 
paraprirëse të asaj që do të merret si detyrim me nënshkrimin e MSA-së.
2.2. Përafrimi Legjislativ pas nënshkrimit të MSA-së 
Parimet kryesore të MSA-së janë vënë në Komunikatën e Komisionit Evropian  të 
bërë në maj të vitit 1991, dhe janë konfi rmuar në qershor të vitit 19996- (Komunikata 
e Komisionit Evropian 2012, f. 2). Republika e Kosovës vuri fi rmën e saj në këtë 
marrëveshje e cila paraqet të parën e llojit të tillë, e që përkufi zon rrugën drejtë BE-së 
deri në anëtarësimin e saj të plotë.  MSA u nënshkrua në tetor të vitit 2015 në Strasburg, 
duke u miratuar më pas nga Qeveria e Republikës së Kosovës tri ditë më vonë, me 
Vendimin nr. 02/55/2015, për miratimin e Projektligjit për ratifi kim të Marrëveshjes 
së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian 
dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në anën tjetër. Kjo marrëveshje u 
ratifi kua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës menjëhere me 2 nëntor 2015, me Ligjin 
për ratifi kim të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.  Struktura e MSA-së përbëhet 
nga dhjetë krerë e shtatë shtojca, pesë protokolle dhe një deklaratë e përbashkët, 
prezentuar si vĳ on:
- Kreu I: Parimet e përgjithshme; 
- Kreu II: Dialogu politik; 
- Kreu III: Bashkëpunimi rajonal; 
- Kreu IV: Lëvizja e lirë e mallrave; 
- Kreu V: Themelimi, ofrimi i shërbimeve dhe kapitali; 
- Kreu VI:Përafrimi i ligjeve të Kosovës me acquis, zbatimi i ligjit dhe rregullat e 
4  Në rastin tonë si nene të ardhshme, respektivisht nene që rregullojnë situatat që do të paraqiten 
në të ardhmen ashtu që nuk mund të kenë efekt pa ndërrimin e situatave të tilla. 
5  Këtë status e gëzojnë vetëm qytetarët e Shteteve anëtare të Konventës Evropiane për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut (KEDNj), dhe ata të cilët inicojnë rastin kundër ndonjë shteti anëtar 
pavarësisht nga shtetësia e tyre.
6  Përmes këtĳ  procesi, Bashkimi Evropian (BE), shpreh vendosmërinë që të përballet me sfi dat 
dhe të merr përgjegjësinë për të kontribuar në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Si rezultat i 
përmbushjes së kushteve përkatëse, BE-ja u ofron shteteve marrëdhënie të caktuara kontraktuale: 
Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit.
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konkurrencës;
- Kreu VII: Liria, siguria dhe drejtësia; 
- Kreu VIII: Politika e bashkëpunimit; 
- Kreu IX: Bashkëpunimi fi nanciar; dhe 
- Kreu X: Dispozitat institucionale, të përgjithshme dhe ato përfundimtare. 
Ashtu që, Përafrimi i ligjeve të Kosovës me acquis të BE-së, renditet në kreun e VI-të, 

pozicionuar në nëntë faqe dhe nëntë nene, respektivisht: 
- Neni 74: Dispozita të Përgjithshme;
- Neni 75: Konkurrenca dhe dispozitat tjera ekonomike;
- Neni 76: Ndërmarrjet publike;
- Neni 77: Aspektet e përgjithshme të pronësisë intelektuale;
- Neni 78: Aspekte të tregtisë që lidhen me pronën intelektuale;
- Neni 79: Prokurimi Publik; 
- Neni 80: Standardizimi, metrologjia, akreditimi dhe vlerësimi i konformitetit;
- Neni 81: Mbrojtja e konsumatorit;
- Neni 82: Kushtet e punës dhe mundësitë e barabarta.
Me nënshkrimin e kësaj marrveshjeje Republika e Kosovës shprehë edhe njëhere 
vullnetin dhe vetëdĳ en e saj mbi rëndësinë e përafrimit të legjislacionit të brendshëm 
me atë të BE-së. Në paragrafi n 1 të nenit 74 Kosova zotohet se do të sigurohet që 
edhe ligjet ekzistuese edhe legjislacioni i ardhshëm do të shkojnë drejtë përputhjes 
me acquis të BE-së. Ky përafrim do të eci me hapa gradual, duke fi lluar nga data e 
nënshkrimit e në vazhdimësi në dhjetë vitet e ardhshme, nxjerrur kjo nga neni 9 i 
MSA-së ku thuhet se asociimi në mënyrë progresive dhe të plotë do të realizohet 
gjatë një periudhe prej dhjetë vitesh. 

3. Etapa e transpozimit

MSA-ja nisë etapën e transpozimit sistematik me institucione, mekanizma dhe staf 
konkret. Procesi drejt progresit në intensifi kim u strukturua me planin ligjor- Hap 
Pas Hapi i cili prezentohet më poshtë.
Prezentim 1. Struktura e planit ligjor “Hap Pas Hapi”.
                  

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Hapi 1: 
Prioritetet kombëtare të 
legjislacionit dhe 
harmonizimit 

Hapi 2:    
Identifikimi i aktit ligjor të 
BE-së 

Hapi 3:  
Analiza e legjislacionit 
kombëtar 

Hapi 6: 
Tabelat e Përputhshmërisë 
dhe Deklaratat e 
Perputshmërisë 

Hapi 5: 
Hartimi i ligjit dhe 
transpozimi ligjor 

 

Hapi 4: 
Zgjedhja e llojit të drejtë të 
aktit të brendshëm ligjor 
për transpozim 

Hapi 7:  
Opinioni mbi 
përputhshmërinë 

Hapi 8: 
Opinioni Ligjor 

Hapi 9/10: 
Paraqitja në 
Qeveri/Kuvend 
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3.1 Prioritetet kombëtare të harmonizimit të legjislacionit

U mor vesh që Republika e Kosovës e Kosovës punon në vazhdimësi në drejtim 
të arritjes së një vĳ e gati identike midis legjislacionit vendor dhe atĳ  të BE-së. 
Prandaj, në mënyrë që të ndjek rrugën e BE-së, Kosova u desh të zhvillojë një plan 
të transpozimit të të gjithë acquis, duke përcaktuar afatet kohore, përgjegjësitë dhe 
mënyrën e përafrimit të çdo akti të vetëm relevant ligjor të BE- së. Plani i tillë bëhet 
i detyrueshëm në rrjedhën e procesit të integrimit për të arritur statusin e kandidatit 
dhe emërtohet “Plani Kombëtar i miratimit të Acquis” (PKMA) ose gjatë statusit 
të vendit kandidat potencial -“Plani Kombëtar i Integrimit” (PKI)7.  Me hyrjen në 
fuqi të MSA-së ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, më 1 prill 
2016, Republika e Kosovës e kishte të gatshëm programin kombëtar për zbatimin e 
saj, respektivisht Programin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim 
Asociimit (PKZMSA), i miratuar nga Qeveria (më 16 dhjetor 2015) dhe Kuvendi 
(më 10 mars 2016). Tani programi i intensifi kimit në zbatimin e MSA-së, zhvillohet 
në kuadër të dy kornizave të planifi kimit të politikave: Programit për Zbatimin e 
MSA-së (PKZMSA) dhe Agjendës për Reforma Evropiane (ERA)8. Rrjedhimisht, 
PKZMSA është korniza gjithpërfshirëse, ndërsa ERA paraqet dokument më të 
fokusuar që përfshinë prioritetet afatmesme dhe masa afatshkurtra për diskutime të 
vazhdueshme ndërmjet palëve nënshkruese të MSA-së, në nivelin më të lartë politik, 
mbi reformat kyçe që duhet të zbatojë Kosova në procesin e aderimit në BE.
Pas PKZMSA-së së vitit 2016 vjen vazhdimësia e tĳ  me planin 2017- 2021, i cili ndahet 
në tre blloqe, dhe në bllokun e tretë të të cilit gjejmë Standardet Evropiane – Përafrimi 
i Legjislacionit të Kosovës me acquis të BE-së, me renditje të kornizës ligjore për 
përafrim. Në këtë dokument Republika e Kosovës vendosë masat afatshkurtëra që 
do të ndërmerren dhe ato afatmesme përkitazi me përafrimin legjislativ. Me qëllim të 
përmbushjes së obligimeve të dala nga MSA-ja dhe nga dokumentet e mekanizmat 
e tjerë të aderimit në BE, Republika e Kosovës numëroi fi llimisht këto masa të cilat 
duhet ndërmarrë në drejtim të intensifi kimit në përafrim:
Prioritete afatshkurtëra:
- Mbajtja e 8 cikleve të trajnimeve për përafrimin e legjislacionit vendor me 

legjislacionin e BE-së për shërbyes civil.
- Vazhdimi i kontrollimit të përafrimit të akteve normative të vendit me acquis të 

BE-së, me qëllim të përmbushjes së obligimeve që rrjedhin nga MSA-ja.
- Rishikimi i akteve ligjore të BE-së të përkthyera në gjuhën shqipe nga komisionet 

e themeluara ad hoc, që do të bëjnë rishikimin profesional, ligjor dhe gjuhësor të 
akteve të përkthyera, si dhe çertifi kimin e tyre. Këto versione zyrtare të përkthyera 
do të vihen në dipozicion për përdorim të institucioneve publike dhe palëve e 
interesuara. 

- Hartimi i Kalendarit Vjetor të Përkthimit të Akteve të acquis së BE-së, që do të 
përkthehen në gjuhën shqipe.

- Krĳ imi i një web faqeje të përbashkët të Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë 
me qasje publike, në të cilën do të publikohen të gjitha versionet e certifi kuara të 
acquis së BE-së të përkthyera në gjuhën shqipe.

7    Plani Kombëtar i Integrimit (PKI), për shtetet të cilat janë në një fazë më të vonshme të Integrimit, 
respektivisht shtetet të cilat posedojnë statusin e kandidatit. 
8   Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) është një dialog i nivelit lartë ndërmjet Kosovës dhe 
BE-së dhe për Republikën e Kosovës fi lloi me 11 nëntor 2016. ERA konsiderohet si një platformë 
për të lëvizur Kosovën në një fazë tjetër të procesit të anëtarësimit, përkatësisht aplikimin për 
anëtarësim në BE. Dialog i tillë i nivelit të lartë ishte lansuar po ashtu edhe me vende tjera të 
Ballkanit Perëndimor pasi që ato kishin marrë statusin e shtetit kandidat.
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- Mbajtja e trajnimit për përdoruesit e soft ware SDL Trados, të cilët janë të përfshirë 
në procesin e përkthimit.

Në prioritetet afatmesme numërohen:
- Zhvillimi i 8 moduleve Trajnimi për Trajnerë (TPT) për kapituj prioritarë të acquis 

që derivojnë nga MSA-ja.
- Përditësimi i Udhëzimeve Praktike për Përafrimin e Legjislacionit të Republikës 

së Kosovës me Legjislacionin e BE-së dhe Manualit Praktik për Plotësimin e 
Tabelave dhe Deklaratës së Përputhshmërisë.

- Krĳ imi dhe funksionalizimi i një platforme elektronike që do të ketë në funksion: 
ruajtjen e Tabelave të Përputhshmërisë (TeP) dhe Deklaratave të Përputhshmërisë 
(DeP); Plotësimin e TeP; dhe ndërlidhjen e aktit vendor me acquis të BE-së, 
përcaktimin e shkallës së përafrimit, ndërlidhjen me PKZMSA, si dhe ndërlidhjen 
me aktet ligjore të BE-së të përkthyera në gjuhët zyrtare të vendit. 

- Në funksion të realizimit të përkthimin profesional të acquis të BE-së në versionin 
e gjuhës serbe do të shqyrtohen dhe bëhen përpjekje në identifi kim e mundësive 
dhe përzgjedhjen e modaliteteve për realizimin e përkthimit të acquis të BE-së me 
institucionet relevante të cilat mund të kontribuojnë në këtë proces, përfshirë këtu 
edhe bashkëpunimin rajonal.

Nga këto masa të parapara, të gjitha pikat janë në realizim e sipër, ndërkaq puna 
vazhdon edhe drejt krĳ imit të një platforme elektronike e cila do të përcjellë dhe 
lehtësoi tërë procesin e përafrimit legjislativ që nga faza e punimit të TeP e deri 
tek faza fi nale e miratimit të aktit të projektuar.-Natyrisht edhe pas kësaj, marrë 
parasyshë që TeP shërbejnë edhe tutje si pasqyrë e shkallës në kuptimin kualitativ 
dhe kuantitativ të përafrimit legjislativ.
 

3.2 Identifi kimi i aktit ligjor të BE-së dhe Analiza e Legjislacionit Kombëtar

Me Udhëzimin Administrativ (UA 03/2013, 2013) përcaktohet se të gjitha institucionet 
dhe njësitë përkatëse të tyre si dhe të gjithë personat që marrin pjesë në procesin 
e hartimit, konsultimit, dhe shqyrtimit të akteve normative duhet t’u përmbahen 
standardeve të hartimit të legjislacionit dhe duhet që në çdo fazë të hartimit të 
veprojnë me profesionalizëm për të siguruar që akti normativ, të jetë në pajtim me 
dispozitat relevante të detyrueshme të acquis të BE-së deri në masën e nevojshme, 
duke marrë parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik dhe administrativ të Republikës 
së Kosovës.  Shtuar kësaj obligimin që merr ligjbërësi me nenin 74 të MSA-së, mbi 
përafrimin e legjislacionit ekzistues dhe atĳ  të ardhshëm me të drejtën e BE-së, i bie 
që krĳ uesit dhe amandamentuesit ligjor duhet të gëzojnë një përgatitje dhe njohje të 
thellë të acquis  paralisht me të drejtën e vendit. Siç tregon PKZMSA-ja e cituar më 
lartë, në prioritet afatshkurtëra dhe ato afatmesme u vendos dhe u realizua mbajtja 
e trajnimeve profesionale, përgatitja e materialeve të detajuara udhëzuese, puna e 
komisioneve ad hoc dhe bashkëpunimi me vendet të cilat kanë apo janë duke kaluar 
në një proces të ngjajshëm. 

3.3 Tabelat e Përputhshmërisë (TeP) dhe Deklarata e Përputhshmërisë (DeP) 

Tabelat e Përputhshmërisë (TeP) dhe Deklarata e Përputhshmërisë (DeP) janë 
dokumente pune krahasuese, që pasqyrojnë shkallën e përputhshmërisë së një 
projekt-akti normativ vendor me acquis të BE-së (UA 03/2013, neni 30). Si instrumente 
të cilat i mundësojnë institucioneve të BE-së monitorimin e përmbushjes së obligimit 
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për përafrim, TeP përdoren si nga Shtetet anëtare para Komisionit Evropian, ashtu 
edhe nga Shtetet synuese si mekanizëm i dëshmimit të përparimit në procesin drejtë 
anëtarësimit. TeP pos tjerash paraqesin edhe një metodë tejet efektive e cila lehtëson 
punën e ligjbërësit në amandamentim dhe në punimin e akteve ligjore të reja. Kjo 
sidomos kur shihet nga aspekti teknik e praktik. 
Ekzistojnë dy lloje të tabelave të kësaj fushe, BE-RKS dhe RKS-BE. Për llojin e parë u 
diskutua ndërkaq tabelat e llojit të dytë pos tjerash u shërbejnë deputetëve në kuvend 
që të kenë parasyshë se cila normë derivon nga BE-ja dhe cila jo. 
Nga aspekti i normës së vendit, obligimin për përgatitjen e TeP dhe DeP e vë Udhëzimi 
Administrativ (UA nr. 03/2013), ashtu që organi propozues detyrohet të përgatis ato 
gjatë procesit të hartimit të akteve normative. Tutje Rregullorja për Shërbimin Ligjor 
Qeveritar (Rregullore nr.13/2013) vë kusht që çdo projektligj i paraqitur në Qeveri 
duhet të ketë përpos tjerash Deklaratën e harmonizimit me legjislacionin e BE-së 
dhe Tabelën krahasuese me aktet të cilave u referohet. Me qëllim të krĳ imit të një 
standardi të lartë të procesit të transpozimit, që nga nënshkrimi i MSA-së e tutje 
vazhdojnë të mbahen trajnime profesionale për stafi n e departamenteve përaktëse 
në ministritë e linjës dhe organet tjera, të cilët janë dhe do të jenë të përfshirë në 
amandamentimin apo hartimin e akteve normative të reja. Në këtë drejtim është 
ndërtuar një sistem i akteve rregullative dhe materialeve udhëzuese të cilat ofrojnë 
njohuritë e nevojshme që nga fazat e hershme legjislative. Pëpos kësaj në ekipin e 
hartimit të akteve rregullohet përbërja me zyrtar nga departamenti ligjor, zyrtar nga 
departamenti përkatës për koordinim të politikave dhe integrime evropiane, zyrtar 
për buxhet dhe ekspert të fushave perkatëse. Sa i përket mënyrës së përpilimit të 
TeP dhe DeP u përpilua materiali udhëzues respektivisht- Manuali për Plotësimin e 
Tabelave dhe Deklaratës të Përputhshmërisë, i cili paraqet një material të kompletuar 
me të dhënat e nevojshme lidhur me plotësimin e TeP dhe DeP në detajet e tyre.

3.4 Opinioni mbi Përputhshmërinë (OP) dhe Opinioni Ligjor (OL)

Pas përfundimit të TeP, hartuesit e tyre (ministritë e linjës dhe organet përkatëse) 
bëjnë përcjelljen e dosjes në Departamentin e të Drejtës së BE-së (DDBE)9- në 
Ministrinë e Integrimit Evropian (MIE). Kjo dosje përbëhet nga Kërkesa për lëshimin 
e opinionit vlerësues, Deklarata e përputhshmërisë (DeP), Tabelat përafrimit BE- KS 
dhe anasjellas, akti i krĳ uar apo amandamentuar dhe ndonjë aneks a dokument tjetër 
përshkrues eventual. Kjo dosje përcillet në kopje fi zike dhe elektronike. 
Me pranimin e kërkesës për Opinionin e Përputhshmërisë (OP), DDBE bën 
vlerësimin e materialeve të pranuara përkitazi me atë se, a janë plotësuar TeP dhe 
DeP në përputhje me standardet e kërkuara, a janë transpozuar të gjitha aktet e 
duhura të BE-së dhe a është bërë transpozimi siç duhet, si dhe a ka ndonjë shkelje 
tjetër relevante. Në rastin kur ka ndonjë të metë përkitazi me fj alinë paraprake, 
DDBE lëshon Opinion negativ me vërejtjet e tĳ , me ç’rast organi propozues do të bëjë 
përmirësimet e duhura për të procesuar nga fi llimi, në të kundërtën dosja përcillet 
tutje tek Qeveria për lëshimin e Opinionit Ligjor, dhe drejt fazës fi nale në Kuvend. 
Bëhet me dĳ e se Opinioni i MIE nuk ka fuqi detyruese dhe si i tillë nuk përmbanë 
dispozita obligative. Mirëpo, opinion refl ekton shkallën e përafrimit të legjislacionit 
9  Departamenti i të Drejtës së BE-së, nënkupton departamentin përkatës ligjor në kuadër të 
Ministrisë së Integrimit Evropian i cili lëshon Opinionin Ligjor për përputhshmërinë e legjislacionit 
Kosovar me atë të BE-së, si dhe koordinon dhe mbështet procesin e vlerësimit të përputhshmërisë 
së legjislacionit vendor me acquis të BE-së, në bashkëpunim me Zyrën Ligjore dhe ministritë e 
linjës.
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vendor me atë të BE-së, dhe si i tillë paraqet dokumentin kryesor mbi vlerësimin 
e brendshëm të kësaj shkalle para përcjelljes së akt- propozimit tutje në Qeveri e 
Kuvend. 
Në tabelën vĳ uese paraqiten në numra kërkesat e pranuara nga MIE për OL nga viti 
2016 deri në vitin 2019 për të cilat MIE ka lëshuar Opinionet e saja. 
Tabelë 2.  Statistikë mbi numrin e projekt- akteve të kontrolluara nga MIE përkitazi me 
pajtueshmërinë me acquis të BE-së.10

OGANI PROPOZUES 2016 2017 2018 2019

Zyra e Kryeministrit 15 11 29 3

Kuvendi i Republikës së Kosovës 1

Ministria e Drejtësisë 17 6 15

Ministria e Punës dhe Mirëqenies  Sociale 12 17

Ministria e Shëndetësisë 9 6

Ministria e Mjedisit dhe Planifi kimit Hapsinor 20 27 21

Ministria e Punëve të Brendshme 33 36 19 2

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 5 11 9 1

Ministria e Financave 19 14 14 5

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 1 12 5

Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës 1 3 4

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 1 7 3 1

Ministria e Punëve të Jashtme 3 1

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 3 2 1

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 3 2

Ministria e Administratës Publike 10 3

Ministria e Kulturës Rinisë Dhe Sportit 9

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike 1

Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 1
Agjencia për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri 
Bërthamore

1 2

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 1

Agjencia e Aviacionit Civil 12 7 1

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifi kim të Pronës 3 1

Agjencia e Statistikave të Kosovës 1

Gjithsej: 483 139 160 171 13

     

10  Ecuria Legjislative, të dhëna të mbledhura nga Ministria e Integrimit Evropian, për qëllime të 
këtĳ  punimi, Prishtinë, shkurt 2019.
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 Tabelë 3. Statistikë mbi llojin e projekt- akteve të pranuara për shqyrtim nga MIE 2016- 
2019

LLOJI I AKTIT 2016 2017 2018 2019 Gjithsej: 483
Kode 1 3 4
Ligje 49 55 68 172
Rregullore 30 50 37 2 119
Udhëzime Administra-
tive

59 75 43 11 188

3.6 Paraqitja në Qeveri/Kuvend

Dosja me të gjitha dokumentet11-  përfshirë këtu edhe Opinionin e lëshuar nga MIE, 
përcillen tek Zyra Ligjore në Zyrën e Kryeministrit (ZKM), ku do të bëhet shqyrtimi 
i cili mund të rezultoi me lëshim të Opinionit pozitiv dhe procedim tutje në Kuvend, 
apo kthim tek organi propozues në emër të mos- miratimit apo shtyerjes për më 
vonë. 
Hapi fi nal nënkupton paraqitjen në Kuvend ku që nga 2010-ta qe paraparë se duhet 
plotësuar kushti i bashkëngjitjes së Deklaratës për përafrimin dhe për harmonizimin 
me legjislacionin e BE-së dhe tabelës krahasuese me aktet të cilave u referohet, 
paraparë kjo me rregulloren e tĳ  (Rregullore, 2010. neni 54). Është me rëndësi të 
theksohet se propozimi legjislativ duhet të ketë me vete edhe deklaratën pozitive 
të Ministrisë së Financave në lidhje me ndikimin mbi buxhet dhe të Zyrës Ligjore 
të ZKM-së, në lidhje me pajtueshmërinë me Kushtetutën dhe sistemin e brendshëm 
juridik. Pa ndonjë nevojë për elaborim të kësaj faze, paraqitja në kuvend përcillet me 
votimin pro ose kundër draft - aktit të propozuar.

4. Sfi dat në fazën e përpilimit të akteve të Republikës së Kosovës dhe 
transpozimit të Acquis në to

Me gjithë përpjekjet e ndërtimit të një sistemi me mekanizma ndihmës si në aspektin 
e rregullativës normative dhe materialeve informuese, ashtu edhe në asete njerzore 
profesionale, ky proces do qe e pamundur të zhvillohej pa hasur në sfi da.  E 
kuptueshme që si vend në zhvillim, të rejat dhe nismat e cilësdo fushë, dhe sidomos 
marrjes përsipër të një obligimi që në fund të fundit është i barabartë me reformimin 
rrënjësor normativ të sistemit legjislativ, do të sjellin me vete edhe barrierat e tyre. 
Vështirësitë dalin sidomos në kapacitete njerëzore profesionale nëpër ministritë e 
linjës dhe organet tjera propozuese e gjithë kjo e ndërlidhur me kapacitetin fi nanciar 
ekonomik.  
Një nga sfi dat kryesore të këtĳ  procesi, ishte dhe vazhdon të mbetet edhe gjuha. 
Anash një numër shumë i vogël, aktet acquis nuk janë të përkthyera në gjuhën 
shqipe. Ligjbërësi nuk e ka fare të lehtë të kaloi asnjë nga hapat e prezentuar më lartë 
e sidomos të bëjë transpozimin e neneve kur të njëjat nuk janë në gjuhën shqipe. Ky 
fakt zgjatë procesin e transpozimit, dhe për këtë arsye tabelat e përputhshmërisë 
11  Kjo dosje e cila procedohet në Zyrën Ligjore për miratim në Qeveri, duhet të jetë e hartuar në 
gjuhët: shqipe, serbe dhe angleze, dhe duhet dorëzuar në letër dhe në formë elektronike. Aktet 
normative duhet të hartohen sipas standardeve në fuqi të përcaktuara nga Qeveria dhe të përmbajë 
dokumentet në vĳ im: Shkresën përcjellëse; Versionin fi nal; Memorandumin shpjegues; Deklaratën 
e Përputhshmërisë (DeP); Tabelat e Përputhshmërisë (TeP); Deklarata për Ndikimin Buxhetor; 
Opinioni i Përputhshmërisë me acquis; Ndonjë raport ose dokument tjetër.
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BE – RKS dhe anasjellas plotësohen vetëm në gjuhën angleze. Aktet të cilat nxirren 
dhe ato në të cilat punohet me ndryshim/plotësim, shkruhen në gjuhën shqipe, serbe 
dhe angleze. Deklaratat e Përputhshmërisë dhe Opinionet poashtu shkruhen në tri 
gjuhë. Ndërkaq Tabelat e Përputhshmërisë vazhdojnë të punohen vetëm në gjuhën 
angleze, megjithëse zyrtarët e involvuar në ministritë e linjës, organet propozuese 
dhe institucionet tjera në proces punohet që të jenë njohës të mirë të gjuhës angleze. 
Kjo jo çdohere është e lehtë, sepse jo çdo here mund të ketë korrespondim midis 
aft ësive shkencore- legjislative të ligjbërëit me aft ësitë e tĳ a në gjuhët e huaja, ndërkaq 
kalimi pas kësaj në dorën e dytë përkthyese nënkupton nevojën për qasje dhe kohë 
të dyfi sht, e tërë kjo me rrĳ te të kostos. Veprime konkrete për tejkalimin e kësaj sfi de 
fi lluan që para nënshkrimit të MSA-së. Në mars të vitit 2014 Ministria e Integrimit 
Evropian e Republikës së Kosovës hyri në një marrëveshje me Ministrinë e Integrimit 
Evropian të Republikës së Shqipërisë, për bashkëpunim në fushën e përkthimit dhe 
me qëllim të përshpejtimit të procesit të integrimit. Me këtë marrëveshje formohet 
një komision teknik me tre anëtarë të përhershëm i cili komision percakton dhe 
koordinon Kalendarin vjetor të legiislacionit të BE-së që duhet të përkthehet nga secila 
palë, procedurat e unifi kuara të përkthimit dhe verifi kimit të legjislacionit të BE-së 
në gjuhën shqipe nga palët, dhe verifi kon versionet fi nale të akteve të përkthyera 
në gjuhën shqipe. Palët në këtë marrëveshje pajtohen poashtu në shkëmbimin e 
përkohshëm të stafi t dhe të përvojave me qëllim të përmirësimit, të përmbushjes 
dhe shtimit të efi kasitetit të punës nga ana e dy institucioneve të përfshira me këtë 
marrëveshje. Shkëmbimi i materialeve të përkthyera dhe vendosja e një databaze 
elektronike të përbashkët është poashtu pjesë e saj. Tutje në mars të vitit 2015, MIE 
nënshkroi një marrëveshje bashkëpunmi me Universitetin e Prishtinës- “Hasan 
Prishtina”, me qëllim kryesor avancimi në përdorimin e sistemeve soft uerike për 
përkthim, trajnimin dhe avancimin e kapaciteteve profesionale njerëzore në këtë 
drejtim. Po në vitin 2015 u nxor edhe Rregullorja për Procesin e Përkthimit të acquis 
të BE-së në Gjuhët Zyrtare të Republikës së Kosovës (Rregullore 02/2015), e cila si 
institucion kryesor përgjegjës për koordinimin dhe zbatimin e procesit të përkthimit 
të acquis të BE-së në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës konfi rmon Ministrinë 
e Integrimit Evropian, ashtu si vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës, i vitit 
2010 (vendim nr. 6/121). Rregullorja në fj alë përcakton procedurat e përkthimit, 
koordinimin e procesit të përkthimit, si dhe unifi kimin e terminologjisë të acquis të 
BE-së në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. Në web faqen e MIE-së gjendet 
lista e akteve të përkthyera me të cilat shërbehet ligjbërësi Kosovar në procesin e 
transpozimit.
Një vështirësi tjetër paraqet edhe fakti se që nga fi llimi dhe aktualisht TeP punohen 
në programin word dhe pas kësaj në kopje fi zike dhe elektronike u përcillen tutje 
në MIE, Qeveri dhe Parlament. Kjo metodë sa zgjatë procesin në kohë, ashtu edhe 
vështirëson koordinimin, ruajtjen dhe qasjen e mëvonshme. Ashtu siç paraqitet tek 
prioritetet, aktualisht është duke u punuar në lansimin e një platforme programore, 
e cila do të paraqes një sistem të përbashkët të të gjitha organeve në proces. Në këtë 
sistem TeP do të plotësohen drejtpërsëdrejti për t’u përcjellur tek organet tutje, ku 
opinionet dhe miratimi do të bëhet poashtu në të njëjtin sistem. 
           

Përfundime

Edhe ndryshimi i një norme të vetme, qoft ë i një paragrafi , e madje i një nënparagrafi  
të vetëm, sjell me vete efektin e tĳ , dhe si i tillë refl ekton. Kjo sepse normat u 
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paraprĳ në dhe i pëcjellin sjelljet dhe veprimet e qytetarëve, grupeve, organeve, 
institucioneve dhe vetë shtetit, dhe me prekjen në këto norma ndryshimi vjen 
natyrshëm. Rrjedhimisht, kur fl itet për ndryshime në norma, zakonisht mendohet 
në rezultatin fi nal, pra në efektin e atĳ  ndryshimi në botën e jashtme, respektivisht 
në sjelljet, veprimet dhe gjendjet e atyre të cilëve u dedikohet ajo normë. Por kur 
kihet të bëhet me prekje të thuajse tërë legjislacionit të një shteti, dhe transpozim të 
normave të një bashkimi ndërkombëtar në legjislacionin e tĳ , mendja së pari shkon 
tek ndryshimet në vet ligjbërësin dhe në institucionet e angazhuara në këtë proces. 
Ndryshimi në ligjbërës nënkupton përgatitje e paisje me njohuri profesionale të 
kuadrove nëpër secilin organ propozues, si dhe aft ësim profesional të gjithësecilit që 
gëzon një karrige pranë tavolinës draft uese të ligjit.- Ndërsa efekti në institucionet 
kompetente, nënkupton paisjen e këtyre institucioneve fi llimisht me cilësi në 
kuadro si tek fj alia paraprake, pastaj në mjete, materiale dhe metoda të duhura për 
transpozim, e gjithë kjo e pëcjellur me ndryshime në koston fi nanciare. 
Repulika e Kosovës i hyri vullnetarisht këtĳ  procesi, ndërsa vetëm një gjë mund 
të parashihej me siguri- sfi dat. Një veprimtari përafrimi ligjor e cila prekë gati tërë 
legjislacionin e një vendi, në vete përfshinë agazhim serioz dhe sfi da të pa numërta. 
Angazhimin serioz pritet ta bëj ligjbërësi, ndërsa sfi dat vĳ në vet me procesin në fj alë. 
Aplikimi i ndryshim/plotësimeve dhe futja në skenën legjislative të normave të reja 
kërkon një plan të detajuar, një analizë serioze e sidomos një llogaritje të mirë të kohës. 
Ky aplikim pra duhet matur mirë në kohë, marrë parasyshë që marrja e masave 
të shpejta këtë skenë mund ta sjell para një kaosi, ndërsa vonesa në ndërmarrjen 
e veprimeve është e barabartë me humbje të efektit dhe me rezultate të pa mira.-
Në rastin e Republikës së Kosovës, rezultate të pa mira nënkupton vonesën drejtë 
integrimit në BE.
Përfundimisht ligjbërësi Kosovar me tërë kapacitetet e tĳ  punon drejt arritjes së një 
ambienti harmonik legjislativ, ku fryma e Bashkimit me acqis nuk rroken me frymën 
e brendshme legjislative dhe ku zbatimi i ligjit vjen thuajse natyrshëm në përputhje 
me acquis. Me gjithë barrierat dhe sfi dat gjatë procesit të krĳ imit të një vĳ e harmonike 
transpozimi, e cila do të ndiqet deri në synimin fi nal (dhe pas kësaj natyrisht si shtet 
anëtar), u arrit të krĳ ohet një praktikë stabile ku ligjbërësi Kosovar i’a veshë petkun 
e acquis të BE-së normave të brendshme, pa vështirësi të pakapërcyeshme. Gjatë 
këtĳ  procesi institucionet dhe kuadrot e angazhuara brenda tyre janë në kërkim të 
metodave, mjeteve dhe ideve të tjera të cilat do ta thurin edhe më tepër procesin e 
përafrimit me profesionalizëm dhe një nga to paraqet platforma online për të cilën 
u fol sipër. Kjo platformë pritet të lansohet në vitin 2020 ndërkaq optimizmi për 
rezultate jashtëzakonisht pozitive është pjesë e qëndrimit të ligjbërësit Kosovar.
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Menaxhmi i vendimmarrjes në baza gjinore në institucionet publike dhe 
punësimi  – rast Kosova

Prof. Ass. Dr. Bashkim Bellaqa
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Abstrakt

Menaxhimi i procesit të vendimmarrjes në aspektin gjinorë si në nivel qëndror ashtu edhe 
në atë lokal në Republikën e Kosovës ende ballafaqohet me sfi da si dhe me një pabarazi të 
theksuar në disfavor të femrave. Në Kosovë edhe pse ka ligje që e inkurajojnë barazinë gjinore, 
pozita e gruas në vendimmarrje në jetën publike në aspektin e ofrimit të kontributit të saj në 
zhvillimin ekonomik, politik dhe social ende len për të dëshiruar rritjen e saj në pjesëmarrje 
dhe në vendimmarrje  si në nivel qëndror ashtu edhe atë lokal. Përmirësimi i vendimmarrjes 
në aspektin gjinor është një çështje mjaft  e rëndësishme në zhvillimin ekonomik të vendit. 
Përqindja e grave të punësuara në nivelin qëndrorë në pozita ministrore është rreth 5.6 % 
ndërsa e e burrave  rreth 94.4 % (ABGJ, 2014). Në bazë të analizave të tregut të punës në baza 
gjinore del se ka një diskrepancë të theksuar në aspektin e punësimit dhe fuqisë ekonomikisht 
joaktive në disfavorë të femrave, ku shkalla punësimit të femrave sillet rreth 12,7 % , ndërsa 
përqindja e pjesëmarrjes në fuqinë ekonomikisht joaktive rreth 80 % (ASK, 2017). Qëllimi i 
punimit të këtĳ  artikulli është që të paraqesë një pasqyrë të vendimmarrjës sipas gjinisë në 
nivel qëndrorë dhe në nivel lokal, një vështrim teorik mbi rolin e vendimmarrjes në zhvillimin 
ekonomik, një analizë mbi tregun e punës për nga perspektiva gjinore, menaxhimi i cilësisë 
programeve për përmirsimin e barazisë gjinore në sferën ekonomike, politike dhe sociale si 
dhe në fund të këtĳ  punimi janë paraqitur konkluzionet dhe rekomandimet. 

Fjalët kyqe: Menaxhimi, vendimmarrja, politika, ekonomik, punësimi.

Hyrje

Fuqizimi  ekonomik i barazisë gjinore është një ndër çështjet  kyqe edhe në zhvillimin 
ekonomik si dhe në përmirsimin e mirëqenjës së popullatës. Rritja e cilësisë së 
menaxhimit të vendimmarrjes për barazi gjinore është një prej vlerave esenciale të 
një shoqërie moderne. Barazia gjinore i referohet grave dhe burrave në mundësi të 
barabarta, ekonomike, politike, sociale, etj, ku në këtë drejtim Republika e Kosovës ka 
nënshkruar një numër dokumentesh të rëndësishme dhe detyruese ndërkombëtare, 
të cilat garantojnë barazinë gjinore (burrave dhe grave) dhe ndalojnë diskriminimin 
në baza gjinore, veçanërisht Këshilli i Kartës Sociale i Evropës dhe Konventa 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventa e Kombeve të Bashkuara (KB) mbi 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW). Pjesëmarrje 
e barabartë e femrave dhe meshkujve në të gjitha fushat e jetës, pozitë të barabartë, 
mundësi të barabarta si dhe të kenë përfi tim të barabartë. Niveli qëndror dhe lokal 
në Kosovë duhet të kenë menaxhim adekuat në ndërmarrjen e masave më afi rmative 
që çojnë drejt arritjes së barazisë gjinore siç janë caktimi i kuotave gjinore apo të 
ngjashme në aspektin e vendimmarrjes. Në bazë të analizave të popullësisë sipas 
gjinisë, propocioni gjinor i popullatës në Kosovë është i barabartë, por në bazë të 
analizave të të dhënave të përfaqësimit në pozita menaxheriale kjo është në disfavor 
të femrave, ku femrat nuk janë të barabarta në vendimmarrjen ekonomike, politike 
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edhe pse femrat kanë ndikim të dukshëm në zhvillimin ekonomik. Shteti duhet t’i 
kushtoj një rol të rëndësishëm përmirësimit të gjendjes ekonomike të femrave si 
dhe përmirësimit të statusit të tyre ekonomik. Përfshirja më e madhe e femrave në 
ekonomi, politikë si  dhe në mbështetjen e tyre në pozitat menaxhuese vendimmarrëse 
si në nivelin qëndror ashtu edhe në atë lokal  do të ndikojë në zhvillimin ekonomik 
dhe krĳ imin e një stabiliteti  me të qëndrueshëm social.

Vendimmarrja në baza gjinore në nivel qëndror  dhe lokal në Kosovë

Përcaktimin i axhendës duhet t’i shërbej njohjes së problemit, krĳ imin e politikës dhe 
vendimmarrjes për propozime dhe përzgjedhjen e një zgjidhjeje, jetësimin e politikës 
për hyrjen në fuqi të zgjidhjes si dhe vlerësimin e politikës përmes rezultatetve 
të dalura nga monitorimi. (Hill., M., dhe Hupe., P., 2002). Sa i përket aspektit të 
pjesmarrjes gjinore në pozitat në nivele të larta menaxhuese pra në nivele drejtuese 
në nivelenin qëndror dhe lokal në Kosovë në bazë të analizave të të dhënave të vitit 
2014 vërehet se kemi një situatë të disfavorshme për femrat. Femrat janë shumë 
pakë të përfaqësuara në vendimmarrje në krahasim me meshkujt. Meshkujt marrin 
pjesë në pozitat e nivelit drejtues duke përfshirë  pozitat ministrore me rreth 94.4 
%  ndërsa përqindja e pjesëmarrjes së femrave në pozitat ministrore është rreth 
5.6 % . Për pozitat drejtuese në cilësine e zëvendë minister po ashtu edhe këtu 
kemi një situatë të disfavorshme për femrat, ku pjesëmarrja e femrës në pozitën e 
zëvendësministrit ishte me rrethë 2.9 % ndërsa meshkujt me 97.1 % (ABGJ, 2014).  
Sa i përket punësuarëve në pozitat vendimmarrëse sipas ministrive në kuadër të  
Qeverisë së Kosovës mund të shikoni tabelën 1.

Tabela 1. Ministrat dhe Zv. Ministrat

Gra Burra Gra Burra

0 1 0 1

1 0 0 2

0 1 0 2

0 1 1 2

0 1 0 3

0 1 0 1

0 1 0 1

0 1 0 3

0 1 0 2

0 1 0 3

0 1 0 2

0 1 0 2

0 1 0 2

0 1 0 2

0 1 0 2

0 1 0 2

0 1 0 2

0 1 0 0

1 17 1 34

5.6 94.4 2.9 97.1

Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Integrimit Europian

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Financave

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

Ministria e Zhvil l imit Ekonomik

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Diasporës

Gjithsej

%

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Zv. Ministra
Ministritë 
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Burimi: Agjencia për Barazi Gjinore(ABGJ), Profi li Gjinor  i  Kosovës 2014
Sa i përket trendeve të pjesëmarrjes se grave në pozitat vendimmarrëse në nivel 
komunal ka përmirësime nëse e krahasojmë me vitin 2008 me atë 2014, ndërsa ne 
nivel ministrorë nuk ka përmirësim të trendëve, gjeq këtë mund ta varen e dhe 
përmes fi gures ne vĳ më. Sa i përket trendëve të pjesëmarrjes se grave në pozitat 
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vendimmarrëse ne nivel komunal nuk ka përmirësime nëse e krahasojmë me vitin 
2008 me atë 2014, ndërsa në nivel ministrorë ka përmirësim të trendeve, gjë që  këtë 
mund ta vërejmë e edhe përmes fi gurës 1 në vĳ im.
Figura  1. Trendet e pjesëmarrjes së femrave në pozitat vendimmarrëse 2008-2014 në 
Ministri dhe Komuna e shprehur në %
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Burimi: MAP – DASHC, Maj 2015

Vështrim teorik mbi rolin e vendimmarrjes në zhvillimin ekonomik për nga 
aspekti gjinorë

Barazia gjinore paraqet një prej vlerave kruciale për një shoqërie, andaj për arritjen 
e barazisë gjinore duhet që shoqëria të investoj. Shqyrtimi i literaturës është i 
rëndësishëm për të kuptuar diskutimet, debatin mbi procesin e aplikueshmerisë së 
vendimmarrjës menaxheriale si pjesë të procesve ekonomike, politike dhe sociale. 
Në dy dekadat e fundit, edhe pse ka progres në aspektin e barazisë gjinore, por 
prapë ka nevojë për një përmirsim më të lartë në tregun e punës në nivelin nacional 
poashtu edhe atë global, ku ende egziston pabarazi gjinore në disfavor të femrave. 
Pjesëmarrja e femrave, si pjesë e fuqisë punëtore në tërësi, ka mbetur në nivel të ulët 
duke krahasuar me meshkujt, situatë jo të mirë të femrave e kemi edhe në rastet e 
tyre të punësimit, femrat ballafaqohen edhe me ndryshime të theksuara të pagave 
krahasuar me meshkujt (IMF, 2013).  Për të ofruar një pasqyrë më gjithëpërfshirëse 
të qasjeve ndaj teorive të zbatimit duhet që mbështetja të jetë gjatë gjithë procesit 
të implementimit nga palët e interesit si dhe nga pushteti legjislativ dhe ekzekutiv 
është shumë e rëndësishme (Myrphy, J., 1973). Duke analizuar teoritë të ndryshme të 
implementimit, ky studim synon të evidentojë dhe identifi kojë sfi dat në implementim 
dhe përpiqet të japë sygjerime mbi qasjen që do të mund të sillte implementimin e 
plotë të politikës. Studimet konfi rmojnë rëndësinë dhe rolin krucial që kanë zyrtarët 
implementues, të cilët duhet të kenë kapacitete të duhura në shfrytëzimin e burimeve 
të disponueshme dhe të jenë të përkushtuar për arritjen e objektivave të politikës 
(Lipsky, M., 1971). Barazia gjinore e pjesëmarrjes së burrave dhe femrave në proceset 
vendimmarrëse ekonomike refl ekton gjithashtu edhe nivelin e arritjes së pjekurisë 
politike të një mjedisi shoqërorë. Sipas shumë studimeve të realizuara rezulton se 
kur femrat janë pjesëmarrëse aktive në tregun e punës, shteti ka edhe përfi time të 
shumta në fushën e ekonomisë së vendit. Krĳ imi i mundësive të barabarta gjinore 
ndikon në mënyrë progresive në zhvillimin ekonomik, ashtu edhe atë socialë si dhe 
atë politik të vendit. 
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Analiza e tregut të punës në Kosovë në prespektivën gjinore

Në krĳ imin e vendeve të punës rol të rëndësishëm kanë shkathësitë në nivel të duhur 
si për meshkujt ashtu edhe për femrat, nuk është e mjaft ueshme që ne si shoqëri apo 
shtet të kemi vetëm fuqi punëtore, por është esenciale që kjo fuqi punëtore të jetë e 
përgaditur me shkathtësi të duhura të tregut të punës sipas trendeve të ekonomisë së 
tregut. Nëse i analizojmë të hyrat dhe të dalurat nga tregu i punës në Kosovë, kemi 
një diskrepancë të madhe ndërmjet të hyrave dhe të dalurave nga tregu i punës, 
pasi që kemi krĳ im të një numëri të vogël të vendeve të punës gjë që kjo rezulton 
me një shkallë të lartë të papunësisë sidomos për femrat. Në vitin 2014  popullësia 
në moshë pune në Kosovë ishte 1,202,489 banorë, prej kësaj vlere fuqi aktive ishte 
41.6 %, apo e shprehur në vlera numerike 500.251 banorë, janë  ekonomikisht aktiv. 
Prej kësaj popullate aktive kemi 35.3 % të papunësuar, apo 167,743 persona, ndërsa, 
të punësuar 26.9 % apo 323,.508 persona aktiv ishin të punësuar (Bellaqa., B., 2015). 
Sa i përket klasifi kimit të tregut të punës për popullsinë e Kosovës për vitin 2017, 
mund të shikoni fi gurën 2.

Figura 2. Klasifi kimi i tregut të punës për popullsinë e Kosovës, 2017

Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2017
Në bazë të fi gurës 2 vërehet se fuqi ekonomikesht joaktve kemi në mënyrë të theksuar 
te femrat, ku në kuadër të fuqisë ekonomikisht joaktive 686,486 në Kosovë, femrat 
marrin pjesë me rreth 479, 694 gjë që vërehet se edhe në tregun e punës kemi një 
diskriminim të theksuar. Të dhënat e  tregut të punës për punësimin dhe papunësinë 
në baza gjinore të shprehur në përqindje vërehet se nga e gjithë popullsia e moshës së 
punës të punësuar janë 29.8 %. Shkalla e punësimit për meshkuj është rreth 46.6 % , 
ndërsa për femra shkalla e punësimit është 12.7 % . Sa i përket papunësia sipas gjinisë, 
del se shkalla e papunësisë më e theksuar është te femrat me 36.6 %, krahasuar me 
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meshkujt, ku te meshkujt kemi shkallën e papunësisë me rreth 28.7% . Në vitin 2017 
siq vërehet nga fi gura 2 fuqia joaktive ishte mjaft  e lartë apo e shprehur në përqindje 
me rreth 57.2 %, por kjo fuqi joaktive më shume ishte e koncentruar te femrat apo 
me rreth 80.%, ndërsa më pak te meshkujt, apo me rreth 34.7 % (AFP,2017). Po të 
krahasojmë shkallën e punësimit ndërmjet meshkujve dhe femrave del se femrat në 
Kosovë përballen me nivelin më të ulët të punësimit krahasuar me meshkujt. Në bazë 
të analizave të punësimit në bazë gjinore nga viti 2012 deri në vitin 2017 vërehet se   
përmirësim të lehtë të shkallës së punësimit të femrave ka pasë në vitin 2013 dhe në 
vitin 2017, këtë mund të vëreni në fi gurën Figurës 3. 

Figura 3. Shkalla e punësimit sipas gjinisë 2012-2017 e shprehur në %g p p gj p

Burimi: Të dhënat e  përpunuar nga autori duke u bazuar në  të dhënat e AFP-së, 2012-2017

Situatë e disfavorshme të femrave në punësim mund te verejm në sektorin e arsim. 
Në bazë të analizaimit të të dhënave në sektorin publik të arsimit Universitar për 
vitin akademik 2015/2016  e vërejm se edhe këtu ka një diskrepancë të theksuar të 
punësimit ndërmjet meshkujve dhe femrave, pra kemi një disfavor të punësimit për 
femra, këtë mund ta vëreni në fi gurën 4.
Figura  4 . Struktura e punësimit sipas gjinisë të  stafi t akademik në Universitetet 
publike për vitin akademik  2015/2016 të shprehur në %ppppp p p

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga autori, duke u bazuar në  të dhënat e MASHT-it dhe 
ASK-së
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Sa i përket analizimit të të dhënave të punësimit në arsim sipas niveleve të arsimit 
duke fi lluar nga niveli parashkollorë e deri te ai Universitar, punësimi më i lartë i 
femrave është në nivelin parashkollorë 99.6 % si dhe nivelin fi llorë të mesëm të ulët 
me një përqindje të vogël në epërsi ndaj meshkujve në punësim, ndërsa sa i përket 
punësimit në nivele të tjera të arsimit ka më shumë të punësuar meshkuj, këtë mund 
ta vëreni edhe përmes fi gurës 5.
Figura 5. Struktura e punësimit të mësimdhënësve sipas niveleve në arsim për 
sektorin publik dhe privat për vitin akademik  2014/2015 të shprehur në %p p p p

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga autori, duke u bazuar në të dhënat e MASHT-it  dhe 
ASK-së

Menaxhmi i politikave dhe programet në Kosovë për krĳ imin e barazisë gjinore 
në punësimit

Njëra nga objektivat zhvillimore të mĳ ëvjeçarit të paraqitura nga OKB-së, është 
fuqizimi i grave dhe barazia gjinore dhe kjo objektivë është mjaft  sfi duese për 
t’u përmbushur nga Kosova, duke marr për bazë stadin e zhvillimit ekonomik, 
aspektin  kulturorë, diskriminimi në tregun e punës që ekziston ndaj femrave, etj. 
Në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, barazia gjinore konsiderohet si vlerë 
themelore e shoqërisë duke theksuar se ‘Republika e Kosovës siguron barazinë 
gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të 
barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, 
sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore’. Menaxhimi i qëndrueshëm 
i politikave dhe programeve do të ndikojë në ngritjen e qasjes së femrave në tregun e 
punës, në pozitat e larta menaxhuese, etj.  Ofrimi i shërbimeve cilësore të punësimit, 
masat aktive të politikave të punësimit përmes Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale (MPMS) dhe institucioneve tjera relevante do të ndikoj në përmirsimin e 
pjesmarrjes së femrave në aspektin ekonomik. MPMS, për momentin ballafaqohet 
me kapacitete të kufi zuara njerëzore dhe buxhetore gjë që ky digaster duhet të forcojë  
kapacitetet e shërbimeve publike të punësimit me qëllim që të ju ofroj shërbime në 
aspektin e ngritjes së kapaciteteve të shkathësive shtesë të fuqisë punëtore si dhe 
rritjen e kapaciteve për ndërmjetësim në punësim, ku efektet e zyrave regjionale 
në kuadër të MPMS për ndërmjetësim në punësim janë mjaft  të vogla. Në sferën e 
aft ësimit profesional, përqëndrimi do të jetë të përmirësimi i cilësisë së menaxhimit 
të programeve në përputhje me nevojat e ekonomisë së tregut të punës. Pjesëmarrja 
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në tregun e punës në Kosovë duhet të  jetë e barabartë si për meshkuj ashtu edhe 
për  femra. Në vende të punes që kërkohen shkathtësi më të larta, femrat ka raste që 
ballafaqohen me kufi zime shtesë, si p.sh. përkujdesja ndaj fëmĳ ëve, prandaj edhe kjo 
ndikon si sfi dë në punësimin e femravev. Zhvillimi i sistemeve të kujdesit për fëmĳ ë 
dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve do të ndikoj në krĳ imin e mundësive për treg të  
punës te femrat (  World Bank Group, 2015).

Konkluzionet dhe rekomandimet

Rritja e cilësisë së menaxhimit të vendimmarrjes për barazi gjinore është një 
prej vlerave esenciale të një shoqërie modern. Niveli i pjesëmarrjes së grave në 
vendimmarrje dhe pozita e tyre në shoqëri varet kryesisht nga pozita ekonomike 
që ato kanë, ku në bazë të analizave të dalura nga ky punim shkencor vërehet se 
nuk ka një balancim gjinorë mes meshkujve dhe femrave, ku situata e femrave është 
e disfavorshme në pozitat e larta menaxhuese si në nivel qëndror ashtu edhe atë 
lokal, pastaj kemi nje situatë te disfavorshme per femrat edhe në tregun e punës.Në 
Kosovë edhe pse ka ligje të nëshkruara që e inkurajojnë barazinë gjinore të femrës që 
të merrë pjesë në jetën publike dhe të ofrojë kontributin e saj në zhvillimin shoqëror 
ende lenë për të dëshiruar rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje  si në nivel 
qëndror ashtu edhe atë lokal. Edhe pse ka përmirësime në aspektin e infrastrukturës 
ligjore për barazi gjinore, por në praktikë realiteti fl et ndryshe, ku tregu i punës në 
Kosovë refl ekton pabarazi gjinore në punësim, ku femrat janë më pak të punësuara në 
pozita drejtuese si në nivelin qëndror ashtu edhe atë lokal, si dhe në sektorin privat. 
Ligji për zgjedhjet përcakton kuotën prej 30 % të pjesëmarrjes së gruas në legjislativ 
në nivelin qëndror  dhe në nivel lokal, por  nuk ka ndonjë ligj tjetër që përcakton 
normën e pjesmarrjës edhe për institucionet të tjera. Për avancimin e vendimmarrjës 
së femrave në ekonomi, politike si dhe avancimin e gruas në pozita udhëheqëse duhet 
të ketë më shumë inciativa dhe këto inciativa duhet të jenë të pandërprera. MPMS, të 
specifi koj dhe implementoj politika të punësimit me të qëndrushme që do të ndikojnë 
në përmirësimin e punësimit të femrave. Për fuqizimin ekonomik të femrave duhet 
që Qeveria përkatsisht MPMS, të  bëjë më shumë investime në trajnime, ndërmarrësi, 
etj. Të largohen stereotipat që egzistojnë për rolet gjinore dhe të  krĳ ohen mundësi të 
barabarta në tregun e punës si për meshkujt  ashtu edhe për femrat. Për përmirsimin 
e gjendjes aktuale të menaxhimit të barazisë gjinore në fushen e ekonomisë dhe të 
politikës duhet të jetë në nivel më të lartë nga institucionet publike si dhe ato private 
duke bërë promovimin dhe inkurajimin e arritjes së barazisë gjinore e në veçanti 
në promovimin e pjesëmarrjes së gruas në pozita udhëheqëse dhe në procesin e 
vendimmarrjes afariste.

Referenca

Agjencia për Barazi Gjinore (2014). Profi li Gjinor  i  Kosovës, Prishtinë, Gusht, 2014, faqe 45.
htt ps://abgj.rks-gov.net/publikimet/106/raporte-dhe-hulumtime
Anketa e Fuqisë Punëtore (2017) të botuar nga ASK, Prishtinë,Mars, 2018, faqe 17 dhe faqe 25.
htt p://ask.rks-gov.net/media/3972/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-2017-1.pdf
Bellaqa., B., (2015). Kosova,  vendi me më pak të punësuar në rajon, Janar, 2016.
htt ps://zeri.info/ekonomia/70390/kosova-vendi-me-me-pak-te-punesuar-ne-rajon/
Hill., M., dhe Hupe., P., (2002). Implementating Public Policy: Governance in Theory and in 



76 

Practice. London: Sage, faqe 116.
Lipsky., M.., (1971). Street level bureaucracy and the analysis of urban reform, Urban Aff airs 
Quarterly No 6, faqe 391 -  409.
MAP – DASHC, Maj, 2015.
IMF (2013). Strategy, Policy, and Review Department and Fiscal Aff airs Department: Women, 
Work, and the Economy: Macroeconomic Gains from Gender Equity. Prepared by Katrin 
Elborgh-Woytek, Monique.
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Women-
Work-and-the-Economy-Macroeconomic-Gains-from-Gender-Equity-40915
Myrphy, J., (1973). The Education Bureaucracies Implement Novel Policy: The Politics of Title 
1 of ESEA, in A. Sindler (ed), Policy and Politics in America, Boston: Litt le Brown, faqe 160 
-199.
Newiak., Kalpana Kochhar, Stefania Fabrizio, Kangni Kpodar, Philippe Wingender, Benedict 
Clements, and Gerd Schwartz (2013). Authorized for distribution by Siddharth Tiëari and 
Carlo Cott arelli September, faqe 4.
htt ps://www.imf.org/external/pubs/ft /sdn/2013/sdn1310.pdf
World Bank Group (2015). Diagnoza e vendeve të punës Kosovë, Qershor,  faqe 79.
http://documents.worldbank.org/curated/en/814361497466817941/pdf/ACS21442-WP-
PUBLIC-ADD-SERIES-KosovoJDWEB.pdf



77 

Efekti i medias në mbulimet politike. Rast studimi: zgjedhjet e para të lira 
parlamentare në Kosovë

Musa Nikçi

Abstract

Mediat janë zhvilluar dhe formësuar bashkë me shoqërinë. Roli i tyre në shoqëri ka qenë 
dhe vazhdon të jetë pjesë e studimeve serioze, veçanërisht në fushën e politikës. Për shkak 
të tipologjisë së medias, ato vazhdojnë të jenë ‘lajmëtaret’ kryesore të aktiviteteve politike. 
Në këtë punim do të thellohemi në njohjen se përmes cilave modele media i ka kontribuar 
ndikimit politik, duke u specifi kuar te fushatat zgjedhore. Përmes analizës së literaturës 
bashkëkohore, do të mund të kuptojmë se si qëndron raporti ndërmjet efektit të medias 
në politikë dhe anasjelltas. Për shkak të tipologjisë së medias brenda një organizimi politik 
të pakonsoliduar sikurse është ai i zgjedhjeve të para të lira parlamentare, do të mund të 
vërtetojmë edhe praktikisht rolin që media ka luajtur brenda një arene të tillë, të një rivaliteti 
të shprehur ndërmjet kampit kulturor dhe atĳ  militar. 

Hyrje

Hulumtimet moderne empirike në efektet që prodhon masmedia, kanë zanafi llë 
në fi llimvitet tridhjetë të shekullit të kaluar, të motivuara pjesërisht edhe nga 
shfrytëzimi efektiv i kësaj medie nga liderë si Hitleri apo Musolini në propaganda 
të simuluara suksesshëm. Hulumtimet e tilla të hershme do të supozonin që mediat 
mund të injektojnë mesazhe në njerëz dhe t’ua ‘shpëlanin’ trurin atyre përmes 
propagandës. Nëse një skicë e tillë mediatike do të ishte njëmend e realizueshme, 
atëherë potenciali ndikues i saj do të përcjellej me bilanc shumë negativ. Megjithatë, 
kjo teori e ashtuquajtur ‘hipodermike’ nuk i mbĳ etoi valës së parë të hulumtimeve 
serioze empirike. Studimet e para që përfshinin mbulueshmëri të madhe empirike 
do të gjenin se masmedia: radio dhe printi, kishin efekt direkt relativisht të vogël 
në qëllimet votuese të njerëzve (Lazarsfeld, 1954). Gjetjet kryesore gjatë matjeve 
përmes intervistimit të respodentëve do t’i shërbenin kësaj linje konkluzive: media, 
kryesisht dukej se shërbente për të forcuar dispozitat fi llestare të votuesve dhe jo 
për të ndryshuar qëllimet votuese. Kjo pikëpamje që refl ekton mbi të gjeturat, lidhet 
në radhë të parë me atë se respodentët ekspozonin vetveten me mediat me të cilat 
ndanin të njëjtat pikëpamje dhe së dyti se nuk mund të veçoheshin shumë raste në 
të cilat media do të mund të shtrinte ‘pushtetin’ e saj aq sa të ndikojë në ndryshimin 
e një mendimi paraprakisht të formësuar. Ngjashëm, studimet eksperimentale do të 
gjenin se përderisa fi lmat propagandistikë u mësonin njerëzve fakte, ata në raste të 
rralla ndikonin në mënyrë sinjifi kative drejt ndryshimit të sjelljeve dhe qëndrimeve 
(Hovland, 1949). Kepler (1960, fq.45) do të theksonte se ‘masmedia në pjesën më 
të madhe të rasteve vepronte si agjent i riforcimit të qendrimeve dhe jo si agjent i 
ndryshimit’. 
Roli i medias në politikën kosovare, veçanërisht pas vitit 1999, ka qenë i lidhur 
ngushtësisht pas interesave partiake të partive kryesore përfaqësuese në Kosovë. 
Qëllimi i masmedias, në radhë të parë është i lidhur me përcjelljen e informacionit 
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te sa më shumë njerëz në lokacione të ndryshme, brenda kohës së njëjtë. Pikërisht 
nga ky qëllim, mund të analizohen edhe efektet që mund të prodhojë një media e 
anshme. Përceptimet e njerëzve se botime të caktuara mund të jenë të anshme mund 
të përçojnë efekt negativ te zhvillimi i gazetarisë në tërësi. Derisa publiku kërkon që 
duhet të jenë politikanët ndaj të cilëve duhet të ngriten pyetje nga media, Robinson 
(2009) thekson se pakënaqësia në publik është e menjëhershme kur ka raportime të 
‘lajmeve të këqĳ a’ apo kur ekziston përceptimi se funksioni bazë i medias si ‘lajmëtar’ 
është shkelur. Në këto raste, mund të përhapet mendimi se të gjitha mediat janë të 
njëjta, pavarësisht se ndërmjet tyre mund të ketë lloje që ndërtojnë përpjekje për 
pavarësi dhe paanshmëri. Megjithatë, Robinson (2009) thekson se nuk ekzistojnë 
media plotësisht të mëvetësishme nga opinioni apo objektiviteti. Media, në raste, 
është ‘e detyruar’ të bëjë zgjedhje të indeksuara mbi mënyrën, sasinë dhe llojin e 
informacionit që duhet përcjellur dhe portretizuar. Pra, ndërmjet autorëve dhe 
hulumtuesve, ekziston një konsensus, në raste edhe i heshtur, në lidhje me faktin se 
media po shndërrohet në monopol, nga vetë rrjedhimi se pavarësisht ekzistencës së 
formateve të mëdha mediatike, nuk mund të veçohet një konglomerat që posedon 
mbi gazetat, radiostacionet, licensat televizive etj. 
Sikurse paraqitëm më sipër, hulumtuesit, përmes zhvillimit të studimeve dhe 
eksperimenteve empirike do të mund të vërtetojnë se media, në radhë të parë i 
shërben diktimit se cilat probleme do të duhej konsideruar si të rëndësishme nga 
votuesit, duke mos ndikuar në sjelljet dhe qendrimet e votuesve. Media ka infl uencë 
të madhe në problemet që duhen shikuar nga votuesit sepse mbulueshmëria 
e vazhdueshme dhe e përsëritur e problemeve të caktuara mund të injektohet te 
votuesi për t’u konsideruar si prioritet. 
Zhvillimet e fushatave elektorale, përcjellen kryesisht përmes mediumeve, që 
tashmë konsiderohen si tradicionale, të tilla si: radioja, televizioni, por edhe përmes 
mediumit të rrjeteve sociale që janë shndërruar në platforma të suksesshme në 
komunikimet interpersonale. Në këtë rast, media ka mundësi të ndikojë në riforcimin 
e qendrimeve votuese përmes zgjedhjes së informacionit që duhet plasur në publik. 
Pavarësisht se publiku konsiderohet se deponon votë përmes një formimi të defi nuar 
në kohë, media ka ndikimin e vet në mënyrën se si formon agjendë. Ky ndikim 
mediatik përmes pasqyrimeve jo të baraspeshuara, është më i prekshëm tek votuesit 
të cilët nuk votojnë për kandidatët që më së miri përfaqësojnë interesat e tyre, pohon 
Robinson (2009). Sipas tĳ , media, nuk mund të diktojë drejtpërdrejt si votuesit do të 
mendojnë por mund të infl uencojë atë për të cilën duhet të mendojnë. Pra, pavarësisht 
se jo në formë direkte, mediat krĳ ojnë agjenda, sepse është e kuptueshme që njerëzit 
s’mund të krĳ ojnë mendim mbi çështje mbi të cilat nuk kanë informacion.

1. Efektet e medias në politikë

Një formë e njohur e ndikimit të medias në politikë zhvillohet përmes gjenerimit 
të ‘vëmendjes’, kryesisht përmes pasqyrimit të qëndrueshmërisë së kandidatëve 
apo agjentëve politikë. Qëndrueshmëria, në radhë të parë i atribuohet faktit se sa 
mediat përcjelin lëvizjen e votave dhe mbështetjes karshi një kandidati. P.sh. nëse 
pasqyrohet vazhdimisht kandidati që është duke kryesuar listën votuese, atëherë kjo 
mund të ketë ndikim në vendosjen e votës së zgjedhësit sepse sipas Robinson (2009) 
asnjëri sosh nuk dëshiron të deponojë votë për dikë që nuk ka shancë të fi tojë.
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Studiuesit argumentojnë mbi afrimin e dy llojeve kryesore të medias të cilat kanë 
shtrirë ndikimet e tyrë në horizontin politik: median e lirë dhe median e paguar. 
Mediat e paguara mund ta ‘bëjnë’ apo ‘thyejnë’ një fushatë në varësi të asaj se sa një 
kandidat do të shpenzojë për televizionin, posterat, billbordët etj. Tatum (2011, f.32) 
argumenton se ‘shpenzimet brenda fushatës janë të lidhura me sjelljen e oponentit; 
kur ai është i mirëfi nancuar, do të kërkohen më shumë shpenzime si kundërpërgjigje”. 
Mediat e paguara mund të jenë të shtrenjta dhe për shkak se votuesit kanë mësuar 
të rregullojnë propagandën politike, mediat e lira mund të jenë shumë më efektive. 
Me mediat e paguara nuk është gjithmonë e lehtë për të zbritur mesazhin te votuesi. 
Shikuesit tani janë më të zellshëm se kurrë dhe lajmëtarët politikë duhet të punojnë 
në një reklamë 30 sekondash për të thyer shikuesit cinikë, të cilët kalojnë nëpër kanale 
dhe jetojnë në një botë të mbushur me zbavitje (entertainment-fi lled ëorld). "Ata 
duhet të mprehin dhe thjeshtojnë mesazhet e tyre në mënyrë që të dëgjohen dhe ata 
duhet të përdorin mediumin më popullor të zbavitjes si transportues të mesazheve 
të tyre" (po aty).
Përgjatë fushatave zgjedhore, njerëzit zhvendosen në forma të ndryshme të medias 
për të marrë informacionet e kërkuara, në varësi të informacionit ndaj të cilit ka 
interes. Gluser (2012) argumenton se media e printuar vazhdon të jetë burim i 
‘përmbajtjeve specifi ke’ mbi politikën dhe politikanët. Ai gjen se gazetat lexohen 
nga njerëz që janë të edukuar, informuar dhe tashmë të interesuar dhe përfshirë në 
politikë. Ai tutje shton se studimet empirike fl asin që televizioni mbetet mediumi 
me zërin më ndikues në raport me mediat tjerat në impresionet e votuesve. Glaser, 
megjithatë argumenton se ka hapësirë për t’u debatuar mbi pohimin se Interneti dhe 
media sociale ka mbuluar dhe errësuar në plotëni rolin dhe ndikimin e televizionit. 

2.  Prania mediatike në zgjedhjet e para të lira parlamentare Mbulim apo 
propagandë?

Në lidhje me gjendjen e përgjithshme të medias pas përfundimit të luft ës dhe 
sidomos me gjendjen e medias në prag të zgjedhjeve të para të lira parlamentare, 
mund të thuhet se i përgjigjej gjendjes së të gjithë shoqërisë kosovare në tërësi. 
Kjo gjendje, mund të thuhet se i përgjigjej një realiteti të paparë në shtetet tjera në 
Evropën Lindore dhe më gjerë. Sipas studiuesit Daut Dauti, kanë ekzistuar së paku 
tri karakteristika të cilat e kanë shtyrë shtypin dhe median në përgjithësi të jetë në 
gjendje specifi ke: (Dauti, 2000)
1. Karakteristika e parë lidhej me atë se nuk ekzistonte shtypi shtetëror (nën 
pronësinë dhe kontrollin e shtetit) sikurse ka ekzistuar në fazën tranzitore të shteteve 
të Evropës Lindore. Në ato vende, sikurse vazhdon akoma të jetë njëjtë në një pjesë të 
tyre, media ishte nën kontrollin e shtetit. Në Kosovën e asaj periudhe nuk paraqitej 
një skenar i tillë për arsye se shtypi dhe media që kishin ekzistuar gjatë viteve fundit, 
nuk ekzistonin më.
2. Karakteristika e dytë lidhej me vetë situatën specifi ke në të cilën ndodhej 
Kosova nën administrimin e OKB-së. Një situatë e tillë është pasqyruar herë 
pozitivisht e herë negativisht në zhvillimin dhe planifi kimin afatgjatë të medias në 
tërësi.
3. Karakteristika e tretë lidhej me mungesën e vullnetit nga ana e administratës 
së UNMIK-ut për të fi lluar procesin e privatizimit në përgjithësi, e cila do të ishte 
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refl ektuar edhe në gjendjen e pronësisë që ka të bëjë me këtë fushë.
Në lidhje me mediat e shtypura, kishte mbĳ etuar vetëm gazeta “Rilindja” e cila 
ballafaqohej me probleme të cilat e vënin në pikëpyetje serioze çështjen e ekzistencës 
së saj. Pra, ajo ishte përballur me sfi da, të cilat e kishin shfuqizuar fuqishëm pozicionin 
e saj 56 vjeçarë si shtëpi botuese me përmasa të një gjigandi medial.
Radio Televizioni Publik (RTP)-ja kishte mbĳ etuar dhe ishte transferuar në Radio 
Televizionin e Kosovës (RTK). Për nga pronësia ajo shpjegohet të ketë pasur statut 
joshtetëror e joprivat, formë e cila njihej pothuajse në të gjitha vendet perëndimore. 
3.1 Tri liri të shtypit dhe tri të vërteta
Nga ajo që përshkruam më sipër, mund të thuhet se shtypi ishte i lirë, pasi atë nuk 
e kontrollonte dhe nuk e fi nanconte shteti. Kjo gjendje, shpjegohet me faktin se nuk 
ekzistonte shteti në format apo shembujt e njohur të tĳ , me ligje dhe rregullativa të 
plota, që do të përcaktonin statusin, të drejtat dhe obligimet e mediave. Rregullativat 
e UNMIK-ut dhe të OSBE-së që kishin të bënin me mediat, ende ishin në zhvillim e 
sipër, ku mungonin ligjet sistemore të fushës.
Mediat elektronike dhe një pjesë e vogël e gazetave dhe revistave në atë periudhë 
përpiqeshin të ruanin mëvetësinë dhe nuk lëshoheshin në mbështetje të grupacioneve 
të caktuara politike. Por, ky parim nuk vlente për gjithë shtypin. Kësisoj, duke 
analizuar në mënyrë cilësore atë që prodhonin si lajme pjesa më e madhe e shtypit 
dhe medias, mund të thuhet se ajo organizohej rreth tri grupacioneve kryesore 
politike të kohës: 
1. Një formë ishte bashkësia ndërkombëtare (UNMIK, OSBE dhe organizata e 
fondacione tjera ndërkombëtare) 
2. Lidhja Demokratike e Kosovës si partia më e madhe dhe fi tuese e zgjedhjeve 
komunale të vitit 2000.
3. Partitë politike që kishin dalë nga luft a dhe që përfaqësonin frymën 
triumfaliste luft arake, por jo atë politike.
Që të tri entitetet kishin agjendat e veta dhe sigurisht edhe shtypin për t’i plasuar 
idetë dhe qëllimet. Megjithëse nuk insistonin doemos në kontrollin e mediave, këto 
gazeta, vullnetarisht merrnin anën e tri entiteteve politike. Këtu vlen të theksohen 
për shembull “Bota Sot” e cila haptazi ishte në mbështetje të politikave të LDK-së dhe  
“Epoka e Re” e cila ishte në mbështetje të partive të dala nga luft a, e posaçërisht të 
PDK-së. “Zëri” ishte nën fondacionin e drejtpërdrejtë nga bashkësia ndërkombëtare 
dhe kësisoj ishte në funksion të saj. 
Një pjesë e madhe e shtypit fi nancohej nga donatorë të jashtëm edhe një pjesë e vogël, 
arrinte të mbĳ etonte në saje të mbulueshmërisë dhe shitjeve. Në Kosovë funksiononin 
7 gazeta të përditshme kurse numri i revistave ishte i madh dhe fl uktues. Pra, Kosova 
kishte më shumë gazeta nacionale ditore sa ç’kishte për shembull Britania e Madhe 
e cila konsiderohej si djepi i gazetarisë. 
Për t’u kthyer te esenca e cila bart boshtin e përgjigjes që kemi shtruar në titullin e 
kësaj pjese: Në Kosovën e asaj periudhe pra, ishte krĳ uar një bllok i mendimit i cili 
krĳ onte “të vërtetën e vet” dhe e botonte dhe transmetonte atë te publiku, duke iu 
shmanguar në tërësi “të vërtetës së njëmendtë”, asaj që realisht paqyrohej në realitetin 
e hapësirës politike dhe sociale. Te këto grupacione, nuk kishte vend për formacione 
që ishin kundër grupeve politike që ato përkrahnin sikundër që kishte shumë pak 
vend për qytetarin e thjeshtë dhe problemet reale me të cilat ai ballafaqohej.
Në fakt, autorë e studiues të njohur të medias, kanë shkruar dhe komentuar shumë 
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për mënyrën se si edhe mediat perëndimore ishin dhe vazhdojnë të jenë në funksion 
të interesave e grupacioneve të caktuara politike. Duke iu referuar një studimi të 
realizuar nga autorët Chomskys dhe Postamans, piketohet pikërisht fakti se mediat 
perëndimore, pavarësisht se në shikim të parë duken se janë duke vepruar dhe janë 
të ndërtuara në një liri dhe pavarësi të plotë të shtypit, edhe në këto hapësira bota e 
mediave është e kërcënuar nga totalitarizmi, presioni ekonomik dhe politik, censura dhe 
propaganda  (Mekuli, 2006). 
Habermas, fi lozof dhe sociolog i madh gjerman, kishte studiuar në mënyrë të saktë 
dhe origjinale formën dhe mënyrën se si opinioni publik po shndërrohej në “mashë” 
të politikave dhe të institucioneve elitë. Kjo, thotë ai, na rikthen në sistemin feudal 
dhe te Luigji 14. Çdo vendim politik merrej nga Luigji, sepse ky “ishte njeri i zotit”. 
Nuk pyetej dhe nuk dëgjohej fare mendimi i opinionit publik, nuk kishte debate rreth 
vendimmarrjeve politike, nuk dëgjohej zëri i popullit. Prandaj, ky episod rifeudalist, 
po ndodhte edhe me opinionin dhe hapësirën e mendimit të popullit shqiptar të 
Kosovës, në atë periudhë.
Duke rezonuar mbi problematikën e varësisë që e vendosëm në paralele ndërmjet 
Kosovës dhe vendeve perëndimore, duhet nënvizuar një fakt të rëndësishëm, e që 
realisht paraqet edhe tezën kryesore që bën ndarjen ndërmjet hapësirës mediatike 
kosovare dhe asaj në vende të tilla: te shtetet perëndimore, pavarësisht se ekzistojnë 
premisa të mbrojtjes së orientimeve politike të caktuara sikurse mund të jenë p.sh. e 
majta apo e djathta, te këto gazeta një gjë e tillë lejohet të bëhet vetëm në hapësirat 
e rezervuara për editoriale dhe komente. Pra ndahen komentet nga faktet që është 
edhe thelbi i gazetarisë së pavarur. Në shtypin kosovar të asaj kohe, nga ana tjetër, 
faktin dhe komentin e shohim të përzier dhe ngatërruar me njëri-tjetrin në mënyrë 
iterative apo të paraqitur si njësi. Mjaft on të analizohen rastet kur këto gazeta 
injorojnë aktivitetet e suksesshme të palës tjetër apo kur bëjnë shtrembërime mbi 
interpretimet që ofrohen për palën kundërshtare, për t’u bindur mbi pohimin që 
ngremë. 
Duke vazhduar te çështja e rolit dhe misionit të medias, mund të thuhet se është 
botërisht e pranuar se ajo duhet t’i shërbejë krĳ imit të opinionit publik, pra përmes 
shtrirjes së infl uencës, të ofrojë hapësira për krĳ imin dhe zhvillimin e këtĳ  opinioni. 
Nga ajo që diskutuam më sipër, shihet qartazi që Kosova nuk ndodhej në një fazë të 
tillë zhvillimi të hapësirës mediatike. Shumica e mediave, meqë i drejtoheshin qarqeve 
të caktuara me mendime të krĳ uara dhe formësuara, luanin rolin e kuzhinierit dhe 
shërbyesit të ushqimit të preferuar për formacionet politike në fj alë. Pra servohej 
menuja e shĳ a që kërkohej e porositej. Nga i gjithë ky skenar, barra kryesore rëndonte 
mbi qytetarët “neutralë” të cilëve në tërë zahallinë e ngjarjeve iu ofroheshin “tri të 
vërteta” nga tri liri të shtypit. Kjo do shërbente  edhe si një prej arsyeve që interesimi 
për leximin e tyre të zvogëlohej. Për të mbështetur këtë tezë mjaft on të analizohet 
ky fakt: tirazhi i përgjithshëm i të gjitha gazetave të shtypit periodik nuk e kalonte 
shifrën prej 40.000 ekzemplarëve për një popullsi prej 2 milionë banorësh, kur kihet 
parasysh se vetëm gazeta “Rilindja” në fundvitet nëntëdhjetë shiste sa dyfi shi i kësaj 
shifre. Kjo situatë do t’i shërbente edhe thellimit të mëtejmë të ndarjeve ndërmjet 
kampit kulturor dhe atĳ  militar. 
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3. Përfundime

Sikurse kemi pamë gjatë analizës në punim, media është e aft ë të shtrĳ ë ndikim 
te votuesit duke u ‘diktuar’ atyre rrugën drejt çështjeve që janë të rëndësishmë në 
hapësirë e kohë të caktuar. Mediat, pavarësisht se mund të posedojnë anshmëri, për 
çështje studimi nuk janë të rëndësishme se ç’ideologji mbështesin për shkak të rolit 
të zbehtë në kalitjen e opinionit të votuesit. Ndërmjet medias dhe politikës ekziston 
lidhje bipolare në faktin se e shfrytëzojnë njëra-tjetrën në formë të ndërsjellë. Nga 
ajo që kemi analizuar, mund të pohohet se në kushtet e veprimit të forcave politike, 
nuk mund të ketë media plotësisht të pavaruar. Për të ilustruar këtë tezë, mjaft on të 
analizojmë gazetën ‘Koha Ditore’ e cila në kohën e zgjedhjeve të para parlamentare 
do të konsiderohej si ‘neutrale’ në pikëpamje të mbështetjes politike. Megjithëkëtë 
‘neutralitet’, të trumbetuar në shumë raste, shihet tendenca e lëvizjes drejt pozicionit 
të mbështetjes së partive të dala nga luft a, veçanërisht Partisë Demokratike të 
Kosovës. Një ilustrim mund të jetë rasti kur kandidates për kryetare nga partia në fj alë 
i referohen vĳ ueshëm me epitetet ‘humanistja, poetesha e doktoresha’ pavarësisht se 
për këto të dyja nuk ishte e njohur për publikun. Pra klimën e veprimit të politikës 
mbi median dhe prodhimet e saj e hasim edhe në zgjedhjet e para të lira parlamentare 
në Kosovë. Mund të thuhet se njëlloj sikurse ishin ndarë kampet mbështetëse: ai 
kulturor dhe militar, njëlloj ishin ndarë edhe mediat, duke krĳ uar përshtypjen e 
rreshtimit paralel, që refl ekton në radhë të parë mbështetjen ndaj individit (liderit) 
më shumë sesa partisë, për shkak të organizimit të pakonsoliduar politik në kohën 
që merret në shqyrtim.
Ndërlidhja duale ndërmjet medias dhe politikës, arsyetohet me faktin se kjo e fundit 
do të shfrytëzonte arsenalin vetanak për të nxitur prodhimin e lajmeve që u shtojnë 
në shtat interesave të tyre. Këtë lidhje duale natyrisht e siguronte përfi timi dypalësh, 
kur kihet parasysh edhe fakti se prodhimtaria e medias së kohës varej nga fi nancimi 
kryesisht i partive, për shkak se fi nancimi i brendshëm do të ishte i brishtë edhe për 
shkak të tirazhit të vogël në qarkullim, për shkaqet e të cilave nuk jemi thelluar në 
këtë punim.
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Këndvështrim ndryshe për gjithëpërfshirjen në shkolla sot

Artemisa Tafa

  Abstrakt

Arsimi gjithëpërfshirës në Shqipëri sot po konceptohet si një proces që adreson dhe u përgjigjet 
nevojave të ndryshme të të gjithë nxënësve, përmes rritjes së pjesëmarrjes në të mësuar dhe 
duke reduktuar përjashtimin dhe pabarazinë. 
Si kuptojne termin gjitheperfshirje?
 Ku perdoret me shume si term ?
Ç’kuptojne ata me gjitheperfshirje ne shkolle ?
Po ne jeten sociale ?
Ç’eshte arsimi gjitheperfshires ?
Po ju si prinder beni pjese ne termin gjitheperfshirje ?
Përshtatjet në kurrikul sipas mundësive të arritjes së objektivave në qasjet pedagogjike 
gjithëpërfshirëse mundëson plotësimin e nevojave specifi ke në të nxënë të fëmĳ ëve në nevojë. 
Të gjitha këto specifi ka ndikojnë në rritjen e efektivitetit të mësimdhënies për të gjithë e në 
këtë kuptim evidentohet gjithëpërfshirja si një proces që shkon përtej të përgjithshmes, që 
më së shumti ka të bëjë me aspektin social të përfshirjes së nxënësve me aft ësi të kufi zuara në 
shkollat e zakonshme. 
Janë një sërë faktorësh që favorizojnë gjithëpërfshirjen e nxënësve me aft ësi të kufi zuara 
në shkolla si: fi nancimi; kuadri ligjor i përshtatshëm, hartimi i politikave gjithëpërfshirëse; 
qëndrimet pozitive të drejtuesve dhe mësuesve të shkollave, angazhimi dhe vizioni i duhur; 
bashkëpunimi dhe bashkërendimi i të gjitha hallkave në sistemin e shkollës, vlerësimi në 
bazë të planeve individuale në të mësuar; ndërtimi i një mjedisi të përshtatur social dhe 
fi zik të shkollës; metodat pedagogjike, zhvillimi i programeve dhe organizimi i klasave; 
profesionalizmi, aft ësimi i stafeve pedagogjike i realizuar përmes trajnimeve; përfshirja e 
prindërve në vendimmarrje; mbështetja teknike dhe përshtatja e kurrikulave etj…
Arsimi gjithëpërfshirës ka tashmë një histori zhvillimi në drejtim të përfi timeve sociale 
të me ndikimin pozitiv që sjell gjithëpërfshirja, jo vetëm për ata në nevojë, por edhe për 
bashkëmoshatarët e tyre.

Fjalët kyç: arsim, gjithëpërfshirje, aft ësi e kufi zuar, mësues të rinj, nxënës etj…

Zhvillime të arsimit për fëmĳ ët me aft ësi të kufi  zuara në Shqipëri

Neni 5: E drejta për arsimim
Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, 
të huaj dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, 
gjuha, orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, 
mosha, vendbanimi, aft ësia e kufi zuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në 
legjislacionin shqiptar.
Në shkollat publike arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas.
Ç’ është gjithëpërfshirja ?
Gjithëpërfshirja është një term i lidhur ngushtë me diversitetin. Merr në konsideratë 
ndryshimet që ekzistojnë ndërmjet fëmĳ ëve: moshën, gjininë, pasurinë, paaft ësinë, 
kulturën, fenë, vendbanimin, statusin shëndetësor, social dhe etik. 
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Shkollë gjithëpërfshirëse është ajo shkollë, në të cilën ndryshimet mes nxënësve dhe 
diversiteti janë të mirëpritura dhe merren masat e nevojshme për ta realizuar këtë.
Kur theksojmë ndryshimin mes nxënësve nuk nënkuptojmë vetëm nxënësit me 
aft ësi të kufi zuar por të gjithë ata që kanë ndryshime a specifi ka në të nxënë, si p.sh. 
nxënësit nga komuniteti rom, nxënësit me të ardhura të pakta, apo të natyres gjinore, 
etj.
Në thelb, një shkollë gjithëpërfshirëse nuk synon të fshĳ ë ndryshimet mes  
individëve,por zbaton të drejtën për arsim cilësor.  
Perfi timet
Miqesi 
Rritja vlerësimin dhe pranimin e dallimeve individuale
Rritja e të kuptuarit dhe pranimin e diversitetit
Respekti për të gjithë njerëzit
Përgatit të gjitha femĳ eve për jetën e të rriturve në një shoqëri gjithëpërfshirëse
Mundësitë për mesuar dhe praktikuar  nepermjet aktiviteteve  me te tjerët
Rezultatet më të mëdha akademike
Rritja inicime shoqërore, marrëdhëniet dhe rrjetet
Modele  te mesuar për aft ësitë akademike, sociale dhe të sjelljes
Mundësi më të mëdha për ndërveprime
Rritja e pjesëmarrjes prind
Familjet janë më të integruar në komunitet
Arsimimi i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në Shqipëri ka fi lluar që në vitet ’60, për 
fëmĳ ët me probleme në të dëgjuar dhe në të folur (Tiranë). Më pas, në vitet ’70-’80, si 
rezultat i nevojave të identifi kuara, u krĳ uan shkolla të veçanta të arsimit special në 
disa qytete të vendit, si në Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Vlorë dhe Korçë (Nano, 
2002), në vĳ im edhe me krĳ imin e qendrave ditore si në Librazhd, Fier dhe Pogradec 
(FSHDPAK, 2010) për arsimimin e fëmĳ ëve me prapambetje më të thellë mendore. 
Përpjekjet për arsimin gjithëpërfshirës në Shqipëri fi llojnë dhe bëhen të dukshme 
pas viteve ’90, kur shoqata joqeveritare ofruan ndihmën e tyre me anë të projekteve 
të shumta.
MEDPAK mundësoi integrimin e 11 fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat 
e zakonshme të qytetit të Librazhdit, deri sot duke bërë një punë kolosale për 
plotësimin e kuadrit ligjor në bashëpunim me MARS etj. Qendra e Zhvillimit të 
Fëmĳ ëve (Tiranë) në vitet ’97–’98 bëri përpjekje serioze dhe realizoi përfshirjen e 
shumë fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara të ndryshme, si me autizëm, me probleme të 
dëgjimit, me hiperaktivitet, me probleme në zhvillimin psiko-motor dhe në të folur, 
në shkollat e zakonshme të qytetit. 
Një kontribut të rëndësishëm në arsimin gjithëpërfshirës në Shqipëri ka dhënë që 
prej vitit 2005 dhe në vĳ im organizata Save the Children – Shqipëri duke mundësuar 
zbatimin e modelit të arsimit gjithëpërfshirës duke përfshirë në shkolla të zakonshme 
rreth 255 fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuara.
Save the Children ka ofruar praktika bashkëkohore në projekte që vĳ ojnë të zbatohen 
në rajonet Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë, si dhe për dhënien e propozimeve konkrete 
në përmirësimin e legjislacionit shqiptar, në funksion të realizimit në praktikë të 
gjithëpërfshirjes së fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat e zakonshme. 
Sot me inicimin e projekteve pwr “Shkollat qendwr komunitare” (Save the 
children, Arsim cilwsor dhe gjithwpwrfshirws pwr çdo fwmĳ w) synohet njw 
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qasje gjithwpwrfshirwse me anw tw sigurimit tw mirwqwnies sociale, emocinale, 
shwndetsore tw nxwnwsve, vendimmarrjes sw pwrbashkwt, gjithwpwrfshirjes 
dhe respektimit tw diversitetit nwpwrmjet angazhimit dhe kontributit qytetar, 
mbwshtetjes sw familjes, shwrbimeve komunitare.

Zhvillime politike dhe ligjore në mbështetje të arsimit gjithëpërfshirës

Në Shqipëri, megjithëse garantimi i së drejtës për arsim të fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuara është ende një sfi dë e madhe, ashtu siç u përshkrua edhe më lart, vërehen 
përpjekje serioze drejt një pakete të plotë me politikat, legjislacionin me mundësi 
dhe shanse për t’u arsimuar me fëmĳ ët e tjerë sepse fëmĳ ët nuk mësojnë vetëm nga 
mësuesi por edhe nga nxënësit e tjerë. 
Janë bërë hapa në drejtim të rritjes së numrit të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara 
të përfshirë në shkollat e zakonshme, por edhe të ndryshimeve në praktikat e 
mësimdhënies përmes ndryshimeve në kurrikula, trajnimit të stafeve pedagogjike 
dhe përgatitjes së materialeve didaktike përmes projekteve të zbatuara të mbështetura 
në standarde ndërkombëtare. Gjithëpërfshirja ka si qëllim të angazhojë mësuesit në 
krĳ imin dhe lëvrimin e shërbimeve të reja, që do të njehsojnë sistemin special dhe të 
zakonshëm të arsimimit në një të vetëm me qëllim edukimin e fëmĳ ëve së bashku në 
shkollat e zakonshme. 
Për realizimin e gjithëpërfshirjes janë të domosdoshëm faktorët fi nanciarë, 
infrastruktura mbështetëse e shkollave, numri i nxënësve në klasa, mbështetja 
administrative, ambjentet fi zike të klasave, koha e duhur e mësuesit për t’u 
përgatitur dhe vlerësuar punën me nxënësit me aft ësi të kufi zuara (Banka Botërore, 
2004, fq.17). Vërtetë mësuesit duhet të jenë të trajnuar, me aft ësitë e tyre për arsimin 
gjithëpërfshirës, por mund të pengohen nga faktorë të tillë, si numri i nxënësve në 
klasa, mungesa e materialeve dhe e mjeteve didaktike, mungesa e infrastrukturës 
mbështetëse, përshtatshmëria mjedisore dhe programet mësimore (Lei, 2006). 
Shkollë gjithëpërfshirëse është ajo shkollë që kujdeset për nevojat e të gjithë nxënësve, ku të 
gjithë janë të vlerësuar dhe të respektuar (Dixon, R. M., Verenikina, I., 2007). 
Vlerësohet nga UNESCO (1994) si mjaft  e rëndësishme që shkollat gjithëpërfshirëse të 
njohin dhe t’u përgjigjen nevojave të ndryshme të nxënësve të tyre, duke mundësuar 
forma të larmishme të mësuari dhe duke siguruar cilësi në arsim për të gjithë, përmes 
përshtatjes së programeve, rregullimeve organizative, strategjive të mësimdhënies, 
përdorimit të burimeve dhe bashkëpunimit me komunitetet e tyre. 
I rëndësishëm shihet në procesin e gjithëpërfshirjes kultura e shkollës, sesi bëhen 
gjërat, në mënyrë të tillë që të synohet barazia, trajtimi me dinjitet, që të gjithë zërat 
të dëgjohen dhe të gjitha kontributet të vlerësohen. Në këto shkolla synohet që të 
kryhet bashkëpunimi. Nxënësit janë të lidhur me njëri-tjetrin në mjedisin që i rrethon 
dhe në komunitetin më gjerë.
Gjithëpërfshirja është më shumë se sa një set strategjish apo praktikash, është një 
orientim arsimor që bën të sajën dallimet dhe vlerat unike që çdo nxënës mbart 
dhe drejtuesi i shkollës konsiderohet nga mësuesit se mund të jetë mbështetësi më 
i madh ose jo i suksesit dhe zhvillimit të gjithëpërfshirjes arsimore. Ai është shumë 
i rëndësishëm në këtë proces gjithëpërfshirës, sepse nëpërmjet nismave që merr, 
siguron ndryshimet në shkollat që mbështesin arsimin gjithëpërfshirës.
Parimisht këto shkolla duhet të kenë drejtues të ndërgjegjësuar, të cilët e kuptojnë se 
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për realizimin e gjithëpërfshirjes, mësuesit me mendje të hapur, kultura e shkollës 
të jetë mbështetëse, programet mësimore të jenë të përshtatura. Administratorët, 
bordet e shkollave, mësuesit në pozita drejtuese luajnë rol të rëndësishëm në një 
shkollë gjithëpërfshirëse, nëse ato kanë vizion të drejtë për shkollën gjithëpërfshirëse 
dhe të punuarit me të gjithë komunitetin e shkollës për të zbatuar strategjitë që e 
bëjnë një shkollë të suksesshme. Drejtuesit e shkollave dhe mësuesit, të cilët kujdesen 
për krĳ imin e një kulture gjithëpërfshirëse në shkollë duhet të ft ojnë prindërit dhe 
pjesëtarët e komunitetit të vizitojnë klasat, të ndihmojnë me projekte dhe të shërbejnë 
si burime mbështetëse. Shkollat gjithpërfshirëse dallohen edhe sepse ato ndjekin 
programe të hapura, që duhet t’u përgjigjen nevojave të ndryshme të fëmĳ ëve. 
Shkolla duhet parë si komunitet i të mësuarit, ku zhvillimi i stafi t ka të bëjë, jo vetëm 
me trajnimet e tĳ , por edhe me punën kërkimore në grup (UNESCO, 2005). Shkolla e 
zakonshme përmbush rolin e saj kundrejt gjithëpërfshirjes së nxënësve me aft ësi të 
kufi zuara, kur ajo bën pjesë të sajën indeksin e gjithëpërfshirjes. Ky indeks përfshin 
tri dimensione të rëndësishme (Booth, Ainscou, 2004). Dimensionin A ose krĳ imin 
e kulturave gjithëpërfshirëse në shkollën e zakonshme, dimensionin B ose krĳ imin 
e politikave përfshirëse në shkollim dhe dimensionin C që lidhet me zhvillimin e 
praktikave përfshirëse në shkollim. Gjithëpërfshirja e suksesshme udhëhiqet nga 
morali i mësuesve për të pranuar përfshirjen në klasat e zakonshme të të gjithë 
fëmĳ ëve pavarësisht aft ësisë së kufi zuar. Mësimdhënia me nxënës me nevoja të 
ndryshme është një sfi dë për mësuesit gjatë orës së mësimit. Mësuesit në klasat 
gjithëpërfshirëse janë të preokupuar për arritjet dhe motivimet e të gjithë nxënësve. 
Në rastin më të mirë, ata janë të orientuar drejt përshtatjes së materialeve, strukturës 
së të mësuarit, metodikave të mësimdhënies, objektivave të kurrikulave dhe 
rezultateve të cilat së bashku mund të plotësojnë nevojat akademike dhe sociale të 
nxënësve.

Nevoja e trajnimeve të mësuesve të rinj
 
Me ndryshimet e shpejta të ndodhura në fushën e arsimit, merr rëndësi hartimi i 
programeve akademike që shërben si bazë e mirë për të përgatitur mësues të rinj 
me njohuri, aft ësi, përvoja, burime dhe mbështetje për të realizuar rolin e tyre si 
mësues me nxënës me aft ësi të ndryshme në klasat e tyre. Për këtë është e nevojshme 
që përgatitja e programeve në formimin e mësuesve për sistemet edukative 
gjithëpërfshirëse të bëhet në mënyrë të tillë që të mbështesë zhvillimin e mësuesve, 
të cilët kanë aft ësi, ndërgjegjësim dhe ndjeshmëri të dukshme për të mësuar fëmĳ ë 
të përjashtuar nga pjesëmarrja e plotë në shoqëri. Kjo e vlen të theksohet kur dihet 
se jo të gjithë mësuesit janë detyrimisht të pajisur me dĳ e për të përballuar nevojat e 
nxënësve me aft ësi të kufi zuara. 
Për të lehtësuar procesin e krĳ imit të qëndrimeve të duhura tek mësuesit e rinj, 
rëndësi merr zhvillimi i programeve që nxisin praktika të punës me nxënës me aft ësi 
të kufi  zuara gjatë kohës së formimit të tyre akademik. Në këtë mënyrë atyre u jepet 
mundësia të krĳ ojnë paraprakisht marrëdhënie me nxënësit me aft ësi të kufi zuara 
dhe të kenë qëndrime pozitive ndaj tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së mësuesve 
të rinj duhet të rivlersohen programet për të ofruar njohuri për edukimin special 
në kurse të veçanta që më vonë do të orientojnë kurse më specifi  ke për punën e 
drejtpërdrejtë me nxënësit me aft ësi të kufi zuara. 
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Mësuesve të rinj ende u mungojnë mundësitë për të zhvilluar qëndrime pozitive ndaj 
të mësuarit të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara të rënda. Me qëllimin që programet 
mësimore të kenë sa më shumë ndikim është me vlerë që gjatë përgatitjes akademike 
të mësuesve të rinj në universitete ato të fokusohen në promovimin e qëndrimeve 
pozitive kundrejt gjithëpërfshirjes. Strategji të ndryshme mund të përdoren për të 
rritur njohuritë e mësuesve si në shkolla, ashtu edhe gjatë veprimtarisë së tyre, duke 
u fokusuar sidomos në dhënien e njohurive për nxënësit me aft ësi të kufi  zuara si 
dhe në mënyrat për të plotësuar nevojat e tyre gjatë mësimit. Këto do të ndikojnë 
drejtpërsëdrejti në qëndrimet e tyre pozitive ndaj gjithëpërfshirjes.
 Një strategji tjetër është ajo e të ft uarit të mësuesve të suksesshëm në forume, ku të 
fl asin për efektet pozitive që ka gjithëpërfshirja tek nxënësit me aft ësi të kufi  zuara. 
Gjithashtu mund të ft ohen edhe individë të suksesshëm me aft ësi të kufi  zuara 
për të treguar përvojat e tyre pozitive, theksojnë se për të evidentuar diferencat që 
sjell aft ësia e kufi  zuar, si dhe sesi mund të pranohen ato, përdoren edhe strategji 
stimuluese të aft ësisë së kufi zuar. Mësuesit e vendosin veten në kushtet e një personi 
me aft ësi të kufi zuara dhe shprehin atë që ndjejnë. 
Filmat, videot apo edhe ndërveprimi me personat me aft ësi të kufi zuara janë të 
tjera strategji efi kase që përdoren përfi timet që mund të kenë nxënësit në drejtimin 
akademik, sjellor dhe social në klasat ku përfshihen. 
Prandaj sa më shumë të përfshihen nxënësit me aft ësi të kufi  zuara në klasa, aq 
më shumë njohuri, metoda dhe teknika kanë nevojë të përfi  tojnë mësuesit për të 
menaxhuar si duhet problemet sociale, të të sjellurit dhe ato emocionale, që sjell 
gjithëpërfshirja. Trajnimi si duhet i mësuesve do të çojë në mirëmenaxhimin e situatave 
me nxënësit me aft ësi të kufi zuara në studimin tyre evidentojnë si të rëndësishme 
nevojën e përshtatjeve të programeve pedagogjike për të trajnuar mësuesit më të 
rinj me koncepte të arsimit gjithëpërfshirës. Studimi nxjerr në pah rolin e instituteve 
përgjegjëse për hartimin e programeve, për të përfshirë në kurrikula çështje të arsimit 
gjithëpërfshirës. Gjithashtu edhe kohëzgjatjen e kurseve, si dhe debatet që lindin dhe 
zhvillohen në to, i quajnë të rëndësishme për efektet pozitive dhe negative të arsimit 
gjithëpërfshirës.
Mendoj se përvoja e mësuesve është e rëndësishme se mësuesit duhet të marrin 
njohuri para se ata të kenë të bëjnë me fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuara. Për këtë nevojiten 
strategji për hartimin e programeve të edukimit, duke patur në fokus të tyre edukimin 
special. Të punuarit me nxënësit me aft ësi të kufi zuara ndikon në përmirësimin e 
praktikave dhe në sigurimin e përshtatjeve të metodave të mësimdhënies. Njohja e 
mësuesve gjatë seancave të trajnimeve me më shumë njohuri për fëmĳ ët me aft ësi 
të kufi zuara i bën ata më krĳ ues në gjetjen e mënyrave për përshtatje të qasjeve 
të tyre pedagogjike. Mësuesit duhet të binden praktikisht që zotërojnë aft ësi për të 
trajtuar fëmĳ ët me aft ësi të kufi  zuara. Në këtë mënyrë ata ngrihen profesionalisht, 
dinë ku të kërkojnë ndihmë apo informacionin e duhur, bëhen më të motivuar duke 
arritur gradualisht në atë që vlerësohet edhe si elementi më delikat, por edhe më i 
rëndësishëm: të pranojnë me dëshirë dhe vullnet të mësojnë në klasat e tyre edhe 
fëmĳ ë që paraqesin aft ësi të kufi zuara. 
Megjithëse mësuesit shfaqin qëndrime pozitive ndaj gjithëpërfshirjes ky proces 
është ende i vështirë për zbatim për shkak të mungesës së trainimeve dhe burimeve 
të përshtatshme. Përmbajtja e programeve të trajnimit të mësuesve të rinj, si dhe 
veprimtaritë ku ato përfshihen, zhvillojnë njohuritë e tyre, rrisin ndërgjegjësimin 
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dhe përmes bashkëpunimit ndikojnë në zbulimin e perceptimeve dhe perspektivave 
reciproke. Praktika i jep mundësi mësuesve të rinj të vlerësojnë si duhet lidhjen e 
realitetit me teorinë, përfshirë si dhe konceptet e krĳ uara nga vetë ata. Elementët 
bashkëpunues dhe refl ektivë janë parë si të rëndësishëm në zhvillimin e praktikave 
të mësuesve të rinj. Ato nevojitet të jenë pjesë e punës së edukatorëve nëse do të 
kërkojmë të zhvillojmë një proces të natyrshëm të praktikave gjithëpërfshirëse. 
Gjithashtu historitë personale dhe përvojat e mësueve në situata të ndryshme gjatë 
punës me nxënës me aft ësi të kufi zuara, janë tregues dhe ndihmojnë për veprimet 
dhe angazhimet e tyre ndaj procesit të gjithëpërfshirjes.
Mbështetja e duhur duhet të sigurohet për mësuesit të cilët punojnë me nxënës me 
aft ësi të kufi zuara. Kjo merr rëndësi të veçantë kur dihet se jo të gjithë mësuesit janë 
detyrimisht të pajisur me dĳ e dhe ekspertizë për të përballuar nevojat e nxënësve me 
aft ësi të kufi  zuara. Disa mësues mendojnë se nuk i kanë aft ësitë e nevojshme për të 
mbështetur nxënësit me aft ësi të kufi zuara. Përcaktimi i kompetencave dhe me vonë 
transformimi i kompetencave në standarte të detajuara kontribuojnë në percaktimin 
e përmbajtjes së trajnimeve të mësuesve.
Për mësuesit e padiplomuar nevojitet të ofrohen kurse për t’i pajisur ata me njohuri 
se si duhet të plotësojnë nevojat e të gjithë nxënësve në klasa, përfshirë dhe fëmĳ ët 
me aft ësi të kufi zuara.
E rëndësishme është të kuptohet që ka një varg njohurish që janë të nevojshme të 
njihen kur mësuesit përgatiten për të punuar me fëmĳ ë me aft ësi të kufi  zuara. Kjo 
ka të bëjë me njohjen e faktorëve socialë-kulturorë që krĳ ojnë dallimet tek individët, 
me njohjen e specializuar të çështjeve të aft ësisë së kufi  zuar për nevojat në të mësuar 
si dhe me ndërgjegjësimin për çështje sociale dhe arsimore që mund të ndikojnë tek 
nxënësit me nevoja të vecanta (ETF).
Ngritja e kapaciteteve të mësuesve për praktikat gjithëpërfshirëse duhet të përfshĳ ë 
aft ësi të tilla për të përmirësuar mësimdhënien për të gjithë, për eleminimin e 
barrierave dhe për pjesëmarrjen në gjithëpërfshirje si proces, që nuk ka të bëjë vetëm 
me nxënësit me aft ësi të kufi zuara.
Përpjekjet për të përfshirë në programet e përgatitjes së mësuesve të rinj në fakultete, 
të çështjeve që lidhen me aft ësinë etyre për të punuar me nxënës me aft ësi të kufi  
zuara janë vlerësuar si të vlefshme për studentët-mësues. Gjithashtu çështjet gjinore 
duhet të jenë pjesë e programeve të trajnimeve të mësuesve, të cilët do të punojnë me 
fëmĳ ët me aft ësi të kufi  zuara.
Trajnimi i mësuesve gjatë procesit mësimor është i rëndësishëm i parë në 
këndvështrimin e transmetimit të njohurive për praktika të mira, si dhe mundësive 
për bashkëpunim efi kas me profesionistët e tjerë. Përgatitja e mësuesve, shkathtësitë 
e tyre në komunikim, pasioni për të mësuarin janë faktorë të rëndësishëm për 
cilësinë e shkollës. Mësuesit kanë detyrimin moral të bëjnë më të mirën për çdo nxënës në 
klasë. Shteti, organizatat ndërkombëtare dhe shoqeria duhet të mbështesin përpjekjet e tyre 
(Le Fanu, 2005). 
Shkollat nuk kanë ende një politikë të qartë për realizimin e proceseve integruese. 
Dispozitat Normative aktuale të arsimit publik nuk ofrojnë drejtime të qarta veprimi. 
Përsa i përket angazhimit të mësuesve në proceset integruese, në studim u evidentua 
se mësuesit në shkollat e zakonshme përgjithësisht bëjnë një punë të mbyllur, të 
veçuar në klasat e tyre, bashkëpunojnë pak midis tyre për zgjidhjen e problemeve 
që ndeshin.
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Qëndrimet e mësuesve dhe të nxënësve janë pozitive, dashamirëse dhe njerëzore, por 
shkollat nuk kanë akoma një politikë të qartë për realizimin e proceseve integruese. 
Studimi tregoi se ka ndryshime pozitive në qëndrimin e njerëzve në përgjithësi dhe 
të mesuesve në veçanti për realizimin e proceseve integruese, gjë që përben një bazë 
të mirë për realizimin e politikave arsimore gjithëpërfshirëse (Nano, 2002).
Mësuesit e shkollës së zakonshme të papërfshirë në projekt, drejtuesit e tyre dhe vetë 
stafi  i sektorit kualifi kues në DAR dhe ZA, nuk kanë informimin dhe kualifi kimin e 
nevojshëm. Për përfshirjen e prindërve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në proceset 
integruese, si pengesë serioze nivelin arsimor të tyre, që rezulton të jetë i ulët. Nga 
ana tjetër, familjet e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara kanë nevoja ekonomike të mëdha 
dhe vëmendja e prindërve përqëndrohet më shumë në plotësimin e këtyre nevojave 
se sa në përmbushjen e të drejtës së fëmĳ ës me aft ësi të kufi  zuara për t‘u arsimuar. 
Për gjithëpërfshirjen e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në shkollat e zakonshme që 
krĳ ohet në klasën ku mëson fëmĳ a me aft ësi të kufi zuara dhe mendojnë se ai ndihet 
mirë në mes të moshatarëve të tĳ . Megjithëse prindërit e anketuar janë të mendimit 
se programet mësimore janë shumë të ngarkuara e ato perceptohen me vështirësi 
nga fëmĳ ët e tyre, ata përsëri dëshirojnë që fëmĳ a të vĳ ojë t’i marrë mësimet në 
shkollën e zakonshme. Të gjithë mësuesit e intervistuar u shprehën se ata e ndjejnë 
veten të aft ë të punojnë me nxënës me aft ësi të kufi  zuara, por kanë nevojë për më 
shumë kualifi kim në këtë fushë. Si një nga pengesat kryesore mësuesit evidentuan 
programin ekzistues “shumë i vështirë, i mbingarkuar me koncepte”, që nuk u jep 
mundësi të punojnë sa duhet me programet individuale të nxënësve me aft ësi të 
kufi zuara. 
Puna me planin individual bën që nxënësi të arrĳ ë një përmirësim konkret duke 
marrë në konsideratë mendimin e prindërve etj. Në drejtim të përpjekjeve të 
MASR në bashkëpunim me aktorë të shoqërisë civile për përmirësimin e kuadrit 
ligjor dhe zbatimit të projekteve pilot për gjithëpërfshirjen e fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuara në sistemin parashkollor dhe në atë shkollor. Vlerësohen arritje në drejtim 
të përmirësimit të praktikave për punën individuale me nxënësit me aft ësi të kufi  
zuara. Ekspertiza e ofruar nga OJF të vendit dhe të huaja në këtë proces vlerësohet 
si kontribut, që është duke mundësuar krĳ imin e një modeli të duhur për të bërë në 
të ardhmen arsimin gjithëpërfshirës pjesë të të gjithë sistemit arsimor në Shqipëri. 
Ndërkohë studimi vlerëson si problematika çështje që lidhen me identifi  kimin dhe 
vlerësimin e nevojave të nxënësve me aft ësi të kufi  zuara si dhe me mungesën e 
infrastrukturës së nevojshme për mbështetjen e praktikave mësimore për këta 
nxënës. Gjithashtu studimi evidentoi se në Shqipëri mungon një vlerësim në nivel 
kombëtar për nevojat e nxënësve me aft ësi të kufi  zuara për t’u shkolluar në shkollat 
të zakonshme.
Nga studimi i literaturës së publikuar nga “Save the Children” në lidhje me projektet 
dhe praktikat më të mira si në shkolla ashtu edhe në trajnime për mësues dhe 
prindër u evidentua se gjithëpërfshirja e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat 
e zakonshme njeh fi llime të vonshme në historinë e edukimit special të fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi zuara. 
Ajo ka bashkëshoqëruar lëvizjet e kryera në fushën e aft ësisë së kufi  zuar, nga 
organizata, rrjetëzime interesi, por kryesisht grupime të prindërve të fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi  zuara, për të garantuar të drejtat e personave me aft ësi të kufi  zuara në 
një shoqëri për të gjithë. 



90 

Kjo qasje ishte e rëndësishme pasi u identifi  kua me një paradigmë të re në trajtimin 
e çështjeve të aft ësisë së kufi  zuar, paradigmën sociale, që shërbeu për të nisur 
shmangien nga modeli mjekësor, mbizotërues deri në atë kohë për trajtimin e 
çështjeve të aft ësisë së kufi  zuar. Paradigma sociale e trajtimit të gjithëpërfshirjes së 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat e zakonshme u vlerësua e rëndësishme 
në identifi  kimin e faktorëve të jashtëm (jo të varur nga dëmtimi apo sëmundshmëria 
e fëmĳ ës me aft ësi të kufi  zuara), papërshtatshmëria e të cilëve pengonte aksesin e 
plotë të fëmĳ ës me aft ësi të kufi  zuara në shkollat e zakonshme. Gjithëpërfshirja e 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat e zakonshme është një proces, që për 
t’u realizuar i plotë, kërkon ndërveprimin e shumë aktorëve dhe institucioneve të 
rëndësishme. Vetë karakteri sistemik i arsimit gjithëpërfshirës e lejon shpjegimin e 
faktorëve veprues në realizimin e tĳ , përcaktuar si të rëndësishëm për realizimin 
në praktikë të arsimit gjithëpërfshirës, reformat në politikat që lidhen me sistemet 
arsimore dhe me kuadrin ligjor në mbështetje të tyre. Të dyja këto, të shoqëruara 
edhe me reformat në përmirësimin dhe ndryshimin e qëndrimeve të shoqërisë, 
ndikojnë në krĳ imin e kulturave gjithëpërfshirëse në komunitete. 
Si rrjedhojë gjithëpërfshirja e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat e zakonshme 
bëhet proces i pranueshëm për të gjithë. Studimi i literaturës evidentoi se ndërmarrja 
e shumë nismave politike dhe ligjore në nivel ndërkombëtar, përmes hartimit dhe 
miratimit të disa akteve të rëndësishme për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës, 
ka vendosur detyrime për shtetet me qëllim nisjen dhe zbatimin e reformave ligjore 
arsimore e më tej, në nivel vendor, për të siguruar arsimin për të gjithë. 
Qasja, e cila rezulton të jetë më efi kase, pasi lejon mundësi të ndryshme zgjedhjeje 
për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara, në përputhje me nevojat e tyre specifi ke. 
Ndërkohë vërehet se procesi i gjithëpërfshirjes shoqërohet nga një sërë vështirësish e 
barrierash, të cilat më së shumti lidhen me faktorë të jashtëm si: fi nanciarë, zhvillimi 
social-kulturor dhe arsimor i aktorëve të përfshirë në proces, i komuniteteve ku 
realizohet ai, qëndrimet e tyre, mungesa e infrastrukturës mbështetëse për zbatimin 
e praktikave gjithëpërfshirëse, niveli i bashkëpunimit që ofrojnë prindërit e fëmĳ ëve 
me aft ësi të kufi  zuara. 
Si rrjedhojë e këtyre faktorëve pengues shumë dokumente ndërkombëtare kanë 
përcaktuar parimet bazë për hartimin e politikave për t’i shmangur këto barriera. 
Evidentohet i rëndësishëm në realizimin e procesit të gjithëpërfshirjes mundësimi 
më së pari i ndërtimit të shkollave gjithëpërfshirëse, çka shumë autorë e lidhin 
me zbatimin e indeksit gjithëpërfshirës, që ka të bëjë me: krĳ imin e kulturave 
gjithëpërfshirëse në shkolla, hartimin dhe zbatimin e politikave dhe praktikave të 
mësimdhënies. Për të arritur këtë, roli i drejtuesve të shkollave vlerësohet nga shumë 
studime si i rëndësishëm në këtë proces. Niveli i ndërgjegjësimit të tyre për çështjet 
që lidhen me gjithëpërfshirjen dhe vizioni për realizimin e saj, janë përcaktues në 
ndërtimin e shkollave gjithëpërfshirëse. Por shumë autorë me të drejtë suksesin e 
vërtetë të këtĳ  procesi e shohin të lidhur ngushtë me përgatitjen e mësuesve dhe 
qëndrimet e tyre ndaj punës me nxënësit me aft ësi të kufi  zuara. Ashtu si edhe vërehet 
nga shumë studime, rëndësi ka përgatitja akademike e mësuesve të rinj me njohuri 
për trajtimin e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara, aft ësi praktike për të punuar me ta si 
dhe me njohuri për përshtatje të programeve në përputhje me nevojat e nxënësve me 
aft ësi të kufi zuara. Po nga studimet është evidentuar se përgatitja e mirë akademike 
e mësueve ndikon në krĳ imin e qëndrimeve pozitive si të dhe qasjeve të duhura 
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pedagogjike, që ato ofrojnë në klasë për nxënësit me aft ësi të kufi  zuara. Formimi 
akademik është vlerësuar si faktor që sjell më shumë përfi time në punën me fëmĳ ët 
me aft ësi të kufi zuara, krahasuar me përvojën në vite të mësuesve, të cilët nuk kanë 
formimin e nevojshëm për të punuar me këtë kategori fëmĳ ësh. 
Gjithashtu, investimet për kualifi kimin e mësuesve dhe përdorimi i një sërë strategjish 
në dhënien e informacionit të nevojshëm për teknika të punës në klasë me nxënësit 
kanë rezultuar me impakt në hartimin dhe zbatimin e planeve edukative individuale 
për nxënësit me aft ësi të kufi  zuara. 
Realizimi në praktikë i gjithëpërfshirjes në shkollat e zakonshme kërkon 
domosdoshmërisht krĳ imin e infrastrukturës së nevojshme mbështetëse për 
realizimin e saj, kjo si në drejtim të burimeve materiale ashtu edhe atyre njerëzore. 
I rëndësishëm është ridimensionimi i proceseve të lidhura me: (i) vlerësimin fi llestar 
të nevojave të nxënësve me aft ësi të kufi  zuara, (ii) përshtatjen e kurrikulave dhe 
teksteve për këta nxënës, (iii) kualifi kimin e mësuesve, (iv) sigurimin e mjediseve 
dhe mjeteve të përshtatura në shkolla, (v) organizimin e stafi  t pedagogjik të shkollës, 
(vi) atashimin apo ofrimin në shkollat e zakonshme të shërbimeve të specializuara 
nga institucione dhe profesionistë të fushave të tjera. Gjithashtu, në procesin e 
gjithëpërfshirjes së nxënësve me aft ësi të kufi  zuara vlerësohet i domosdoshëm roli 
i prindërve. Literatura tregon se, kur ata shihen si aleatë, bashkëpunëtorë në këtë 
proces, rezultatet janë të ndjeshme tek fëmĳ ët me aft ësi të kufi  zuara. 
Megjithatë evidentohet se ka ende dy qasje të dallueshme dhe të ndryshme nga njëra-
tjetra të prindërve kundrejt procesit të gjithëpërfshirjes. Shumë prej tyre janë mbrojtës 
të edukimit të fëmĳ ëve në shkollat speciale që, sipas mendimit të tyre, ofrojnë më 
shumë shanse për shërbime të specializuara, shmangin etiketimin dhe përbuzjen 
ndaj fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara. Megjithatë duhet theksuar se një bashkësi e 
madhe prindërish shikon shkollat e zakonshme si mjedisin më të mirë shoqëror 
dhe edukativ për përfshirjen e fëmĳ ëve të tyre. Kjo, pasi ata vlerësojnë përfi timet 
që fëmĳ a ka nga ky mjedis, përmes ndërveprimit social me bashkëmoshatarët, 
formimit të aft ësive të reja për jetën dhe krĳ imit të modeleve pozitive. Për realizimin 
në praktikë të gjithëpërfshirjes së nxënësve me aft ësi të kufi zuara në shkollat 
e zakonshme vlerësohet se prindërit duhet të bashkëpunojnë ngushtë dhe në 
mënyrë të vazhdueshme me shkollën dhe mësuesit në veçanti. Roli i tyre duhet 
të jetë i rëndësishëm në planifi kimin, zbatimin dhe vlerësimin e strukturave dhe 
të programeve të edukimit të fëmĳ ëve të tyre të përfshirë në sistemin arsimor. Për 
këtë është e domosdoshme rritja e shkallës së ndërgjegjësimit të tyre për të drejtat e 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara, për të përfi tuar arsimimin në përputhje me nevojat 
specifi ke të tyre.
Një praktikë pozitive mund të jetë në qendër vlerësimin e zbatimit në praktikë të 
arsimit gjithëpërfshirës, faktorë, të cilët më së shumti, ndikojnë në këtë proces. 
Shkolle gjitheperfshirese 
Përfshirjen, edukimin dhe arsimin e çdo nxënësi;
Eleminimin e pengesave të çdo nxënësi në mësimnxënie;
Rritjen e pjesëmarrjes akive në procesin mësimor;
Planifi kimi i mësimdhënies duke marr parasysh nevojat e secilit nxënës në klasë.
Nxënësit janë të përfshirë në mënyrë aktive në mësimdhënie.
Mësuesit planifi kojnë dhe vlerësojnë në bashkëpunim me njëri-tjetrin.
Mësuesit dhe gjithë personeli bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.
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Mësuesit dhe nxënësit trajtojnë njëri-tjetrin me respekt.
Ekziston partneriteti midis shkollës dhe komunitetit.
Shkolle gjitheperfshirese 
Drejtoria e shkollës dhe mësuesit bashkëpunojnë
Nxënësit vlerësohen në mënyrë të drejt
Shkolla përpiqet të minimizojë çdo formë të diskriminimit.
Shkolla përpiqet të pranojë të gjithës nxënësit e zones që mbulon
Shkolla organizon grupe të mësimdhënies në mënyrë që të ndihmoj te gjithë nxënësit 
qe kane veshtiresi ne te nxene.
Organizon trajnime të mësuesve qe t'ju ndihmojë atyre në trajtimin e larmisë së 
nevojave të nxënësve.
Praktikat e punës me fëmĳ ët me nevoja të veçanta shfrytëzohen për zvoglimin e 
pengesave në mësimdhënie dhe pjesëmarrje active në procesin mësimor të të gjithë 
nxënësve.
Element e klasës gjithëpërfshirëse:
Partneriteti dhe bashkëpunimi me mësues te tjerë, stafi n profesional të shkollës dhe 
prindër janë kyçe për përmirësimin arritjes se të gjithë fëmĳ ëve përfshi edhe ata me 
nevoja të veçanta arsimore.
Organizimi i përshtatshëm i klasës për të gjithë fëmĳ ët përfshi edhe organizimin 
brenda orëve mësimore duke angazhuar të gjithë fëmĳ ët në aktivitete me interes 
për ta mund të përfi tohet kohë e disponueshme në klasë për të përkrahur me mësim 
shtesë apo punë individuale për fëmĳ ët me nevoja të veçanta arsimore.
Zhvillimi aktiviteteve interaktive me nxënës në të cilat përfshihen të gjithë, pa marrë 
parasysh nevojat e theksuara të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta arsimore.
Fëmĳ ët në klasë janë një bashkësi e tërë, dhe çdo fëmĳ ë ka nevojë për të stimuluar 
imagjinatën e tyre të mjaft ueshme për t'i bërë ata të duan të mësojnë dhe të përkrahin 
njëri tjetrin.
Përdorimi i metodave dhe teknikave të ndryshme të mësimdhënies,
Hartimi i materialeve didaktike të përshtatshme për moshën e nxënësve, literatura, 
mjetet dhe pajisjet ndihmëse që ndihmojnë të gjithë për zhvillim të mësimdhënies 
dhe mësimnxënies dhe planeve individuale në  mënyrë efi kase dhe të përshtatshme 
për çdo fëmĳ e
Respektimi i të drejtave të fëmĳ ëve
Shkolla ka materiale informuese për të drejtat e fëmĳ ëve.
Të drejtat e fëmĳ ëve mësohen në çdo nivel shkollimi.
Ekzistojnë klube shkollore me aktivitete jashtëshkollore ku kanë mundësinë të 
përfshihen të gjithë fëmĳ ët.
Mendimet e fëmĳ ëve dëgjohen dhe merren parasysh.
Shkolla krĳ on një klimë pozitive për zgjidhjen e konfl ikteve. 
Shkolla krĳ on dhe përmirëson mekanizmat që sigurojnë se të gjithë fëmĳ ët trajtohen 
në mënyrë të drejtë, të barabartë, me dinjitet dhe respekt.
Shkolla ka rregulla të sjelljes në shkollë, të cilat nuk diskriminojnë fëmĳ ët dhe nuk 
lejojnë diskriminimin e tyre. 
Personeli arsimor (drejtuesi, mësuesi, psikologu, sociologu) në shkollë janë trajnuar 
të respektojnë dallimet e cilësdo natyrë dhe të reagojnë ndaj çfarëdo diskriminimi të 
nxënësve dhe personelit të shkollës dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në krĳ imin e 
perceptimeve të drejta te nxënësit. 
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Qe te arrihet nje integrim I suksesshem kerkohet :
Vizion I qarte
Lidership
Ndjenje komuniteti
Bashkepunim
Pranim I femĳ eve pa asnje dallim
Partneritet me prinderit
Nje game e larmishme sherbimesh
Gjithperfshirja ne arsim eshte pjese e gjithperfshirjes ne shoqeri

Përfundime

Natyrisht që implementimi i gjithëpërfshirjes më së pari ka nevojë për kurrikula të 
përshtatura, mjete burimore në varësi të nevojave si dhe mësuesi nga ana tjetër të 
jetë i përgatitur nga ana profesionale sepse çdo individ i tillë është unik. Politikat 
arsimore sot synojnë rritjen e kapaciteteve të mësuesve me njohuri për edukimin 
special në mësimdhënie sepse qëndrimet dhe njohuritë e mësuesve luajnë rol të 
kryesor në suksesin e arritjeve të nxënësve.
Deri sot perceptohet prej tyre si barrierë procesin i realizimit të programeve 
gjithëpërfshirëse për nxënësit me aft ësi të kufi zuara në një masë të konsiderueshme, 
prandaj politikat e arsimit gjithëpërfshirës janë përcaktuar si proces i identifi kimit 
të barrierave që pengojnë të mësuarin në shkollë dhe rëndësinë e bashkëpunimit 
dhe rolit të prindërve në këtë proces duke sjellë përvoja shumë të mira tek fëmĳ ët 
e tyre të rregjistruar në shkollat e zakonshme publike në drejtim të kënaqësisë, 
besimit të fëmĳ ëve të tyre në të mësuar, pavarësisht se çdo fëmĳ ë ka arritje relative 
të shkallëzuara në rritje progresive, drejt edukimit drejt një pavarësie sa më të mirë.
Politikat arsimore, nevojitet më së pari të jenë gjithëpërfshirëse si në zhvillimin e 
kurrikulave, trainimin e mësuesve, informimin për arsimin dhe sistemet manaxhuese, 
ngritjen e kapaciteteve vendore; dhe përfshirjen e komunitetit. 
Pra, krĳ imi i mekanizmave mbështetës si politikat kombëtare që lidhen me gjithëpërfshirjen, 
me sistemet mbështetëse vendore, strukturore dhe fi  nanciare, me praktikat e duhura që kanë të 
bëjnë më së shumti me kurrikulën, vlerësimin dhe metodat e mësimdhënies janë të rëndësishme 
në krĳ imin e kontekstit të duhur për zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës (UNESCO, 2005). 
Vetë karakteri sistemik që arsimi gjithëpërfshirës mbart, dikton gjithashtu krĳ imin 
e mekanizmave vlerësues dhe të indikatorëve matës përkatës për monitorimin që 
i bëhet progresit në realizimin e politikave gjithëpërfshirëse të nxënësve me aft ësi 
të kufi zuara në shkolla të zakonshme në nivel kombëtar. Për këtë, monitorimi 
duhet të marrë parasysh edhe faktorët kushtëzues, siç janë ata politikë, ekonomikë 
dhe socialë, pasi arsimi gjithëpërfshirës vendoset dhe gjen zbatim në kontekstin e 
zhvillimeve politike- ekonomike-sociale, si dhe kulturore në vendet ku zbatohet. 
Perfi timet
Miqesi 
Rritja vlerësimin dhe pranimin e dallimeve individuale
Rritja e të kuptuarit dhe pranimin e diversitetit
Respekti për të gjithë njerëzit
Përgatit të gjitha femĳ eve për jetën e të rriturve në një shoqëri gjithëpërfshirëse
Mundësitë për mesuar dhe praktikuar  nepermjet aktiviteteve  me te tjerët
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Rezultatet më të mëdha akademike
Rritja inicime shoqërore, marrëdhëniet dhe rrjetet
Modele  te mesuar për aft ësitë akademike, sociale dhe të sjelljes
Mundësi më të mëdha për ndërveprime
Rritja e pjesëmarrjes prind
Familjet janë më të integruar në komunitet
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Vendi i prozës poetike shqipe në kurrikulën e arsimit parauniversitar

Ferit Allustaj

                                                                     Abstrakt

Proza poetike në letërsinë shqipe më së pari përfaqësohet nga Faik Konica, Mid’hat Frashëri, 
Ernest Koliqi, Camaj e të tjerë të cilët kanë lëvruar këtë zhanër të ndërmjetëm, si formë 
relativisht të re strukturore mes prozës dhe poezisë, një zhanër ky, që i përshtatet rrëfi mit dhe 
ndjenjës, thesar i një letërsie moderne. 
Ky hulumtim, vjen në lidhje me vendin e këtĳ  zhanri, për tiparet karakteristike të tĳ  në 
kurrikulën e arsimit parauniversitar. Së fundmi si zhanër komunikimi, sa të unit lirik, aq 
dhe rrëfi mit epik të tekstit, është i nevojshëm shqyrtimi i këtĳ  modeli ndërtekstor, që e lëviz 
letërsinë më tej në trajta shprehëse gjuhësore ndaj nxënësit, me anë të programit lëndor, 
informacionit të dhënë në tekste në ciklin AML. 

Fjalët kyçe: kurrikul, program, AML, proza poetike, zhanri, narratori, diskursi etj...

Hyrje

Ky artikull synon trajtimin teorik, së pari prozën poetike si formë e ekzistencës së 
këtĳ  zhanri ndërlidhës së epikës me lirikën dhe së dyti sa trajtohet në programet 
lëndore të arsimit të mesëm të lartë.
Në kurrikulën e re me kompetenca në shkallën e V, në të cilën përfshihen klasat X-XI, 
nxënësit i ofrohen njohuritë si: Letërsia dhe gjinitë letrare; Funksioni dhe vlera e letërsisë; 
Shkenca për letërsinë; Lidhja e letërsisë me artet e tjera; Ndarja e letërsisë sipas gjinive dhe 
tiparet e tyre; Karakteristikat kryesore të mitit, legjendës, poemës epike, tragjedisë, komedisë 
dhe romanit; Figuracioni letrar: epiteti, antiteza, krahasimi, metafora, personifi kimi, etj.; 
Elementet e tekstit letrar: Fabula, subjekti, personazhet, tema dhe motivet e veprës letrare, 
mjedisi, etj. Kështu dallohen të përbashkëtat dhe të veçantat e autorit në fj alë, në 
raport me autorë të rrymave, drejtimeve letrare dhe në këtë mënyrë nxënësi dallon 
gjinitë kryesore, si dhe tiparet e çdo gjinie letrare, analizon karakteristikat e një miti, 
legjende, poeme, tragjedie, komedie dhe romani. Më tej në kurrkulën bërthamë të 
lëndës letërsi, shkalla VI për klasën XII, nëpërmjet programit lëndor nxënësit duhet 
t’i jepen njohuritë e elementeve të tekstit letrar, fabulës dhe subjektit, dallimi mes 
tyre, tema dhe motivet, rrëfi mtari, autori dhe lexuesi, format e rrëfi mit, sistemi i 
personazheve, marrëdhëniet kryesore mes personazheve, elementet e tekstit letrar 
etj… 
Koncepte të tilla si: Mjedisi, koha dhe atmosfera, stili, gjuha e një vepre letrare, llojet e 
poezisë lirike, poema epike, ritmi dhe vargu (edhe vargu i lirë), rima dhe llojet e saj, strofa, 
funksioni dhe llojet e saj merren gjatë studimit, diskutimit dhe analizës së veprave 
letrare. Nxënësi diskuton për ngjarjet që shënojnë hyrjen, pikën e lidhjes, zhvillimin, 
pikën kulmore, zgjidhjen, si dhe shpjegon funksionin dhe rëndësinë e tyre; dallon 
konfl iktin/konfl iktet në një tekst dhe shpjegon mënyrën se si zgjidhen ato në vepër; 
analizon marrëdhëniet mes skenave të veçanta (skena, episode, pamje) dhe tekstit 
si i tërë; përshkruan strukturën narrative në një tekst dhe jep argumentet e tĳ  rreth 
përzgjedhjes nga autori; shpjegon efektet e teknikave të tilla në organizimin ose 
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strukturën e tekstit letrar.
Nxënësi analizon dhe vlerëson personazhet duke u bazuar në përshkrimet e autorit 
dhe në mendimet, fj alët, veprimet, bindjet etj.; analizon se si ndryshon ose zhvillohet 
një personazh; evidenton ngjashmëritë dhe dallimet mes personazheve (karakteri, 
sjelljet etj.); analizon marrëdhëniet mes personazheve, si p.sh.,ndikimi që ka një 
personazh te një personazh tjetër; dallon llojet e personazheve (realë, historikë, të 
trilluar, mitologjikë, të jashtëzakonshëm, kryesorë, dytësorë); shpreh dhe argumenton 
pëlqimet e tĳ  për një personazh; interpreton simbolikën e një personazhi (nëse ka 
të tillë);  analizon ndërlikimin e marrëdhënieve njerëzore dhe të sjelljes së njeriut 
përmes studimit të personazheve. Mbi stilin dhe gjuhën nxënësi veçon tiparet e stilit 
dhe analizon e shpjegon se si ndikojnë ato tek lexuesi dhe në tekst; analizon dhe 
vlerëson gjuhën e fi gurshme; vlerëson cilësitë estetike të gjuhës së një teksti.
Kompetenca mbi vlerësimin e letërsisë shqipe dhe asaj botërore në periudha të ndryshme letrare 
dhe historike synon që nxënësi të rendisë karakteristikat kryesore të letërsisë. Më së 
pari gjinitë dhe llojet letrare që u lëvruan, drejtimeve letrare, individualitete krĳ uese 
të spikatura dhe origjinale, veçori kombëtare të krĳ uesve që vĳ oi traditën realiste 
të shekullit XIX; risitë që sollën shkrimtarët që ndoqën rrugën e letërsisë realiste të 
shekullit XIX; me përfaqësuesit kryesorë të letërsive të vendeve të ndryshme, si dhe 
veprat e tyre letrare më së shumti shkrimtarët që ndoqën prirjen realiste si: Remark, 
Drajzer, Heminguej, Cvajk etj.
Në lidhje me letërsinë e shekullit XX, nxënësi dallon drejtimet kryesore letrare, 
gjinitë letrare që u lëvruan, si dhe autorët përfaqësues dhe veprat e tyre; analizon 
dhe vlerëson periudhat kryesore në letërsinë shqipe të shekullit XX, grupimet dhe 
drejtimet letrare, autorët përfaqësues dhe veprat e tyre; analizon në rrafsh krahasues 
vlerat e letërsisë shqipe dhe asaj europiane dhe botërore; analizon vepra letrare dhe 
përcakton të përbashkëtat dhe ndryshimet mes tyre; gjykon për vlerat njerëzore, etike 
dhe estetike që gjejnë shprehje në krĳ imtarinë letrare, si dhe shpjegon preferencat 
ose pëlqimet e tĳ  në letërsi.
Njohuritë e kësaj shkalle të domosdoshme për nxënësin janë: Prirja realiste e letërsisë 
së shekullit XX; Lidhja me letërsinë e traditës dhe risitë; Drejtimet, përfaqësuesit kryesorë, 
gjinitë dhe llojet letrare që u lëvruan; Prirja moderniste e letërsisë; Pararendësit e letërsisë 
moderne. Në lidhje me letërsinë botërore të shekullit XX nxënësi fi ton shkathtësi që 
së pari të përshkruajë e më tej të analizojë kushtet historike, pasojat që shkaktuan dy 
luft ërat botërore; realitetin shoqëror në të cilin u zhvillua letërsia e periudhës; ndër të 
tjera gjykon për ndikimet e Frojdit, Sartrit, Kamysë në letërsinë e shekullit XX; dallon 
dhe analizon veçoritë e drejtimeve, rrymave kryesore moderniste si simbolizmi, 
surrealizmi, ekspresionizmi, ekzistencializmi duke trajtuar përfaqësuesit kryesorë.
Ndër përfaqësuesit më të spikatur të trajtuar është Franc Kafk a me vendin e tĳ  
në letërsinë e shekullit XX; me momentet kryesore të jetës së tĳ , faktorët objektivë 
historikë që ndikuan në veprën e tĳ , qëndrimin e Kafk ës ndaj burokratizmit, gjyqit 
dhe vetëgjyqësisë, lirisë etj. Tematika kryesore, veçoritë kryesore të krĳ imtarisë 
si: konceptimi universal, humanizmi, situatat absurde tek “Metamorfoza”. Një 
përfaqësues tjetër i trajtuar është dhe Albert Kamy. 
Përsa i përket shkrimtarëve shqiptarë të trajtuar në arsimin e mesëm të lartë, që me 
krĳ imtarinë e tyre janë urë lidhëse me letërsinë e shekullit XIX, trajtohen Asdreni, 
Mjeda, Konica, Fishta, Noli, Migjeni, Poradeci, Migjeni, Koliqi, Kuteli etj. 
Njohuritë e dhëna për letërsinë shqipe të shekullit XX mundëson që nxënësi të 
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përcaktojë dhe analizojë kushtet historike si Shpalljen e Pavarësisë, Luft ën e Parë 
Botërore etj. si dhe kushtet shoqërore në të cilat u zhvillua letërsia e gjysmës së parë 
të shekullit XX; për të dalluar krĳ imtarinë e shkrimtarëve kontribues si letërsisë së 
shekullit XIX, ashtu dhe të letërsisë së shekullit XX, si dhe jepen mundësi për të 
gjykuar për vlerat dhe kontributin e revistës “Albania” të Konicës në  Shqipëri dhe 
jashtë saj. Një vend të veçantë ze dhe trajtimi i prodhimtarisë së Gjergj Fishtës në 
letërsinë shqiptare si në letërsi, publicistikë, si dhe veprat letrare të Fishtës në poezi 
dhe dramë me universalitetin i cili përshkron veprën e Fishtës më së pari “Lahuta 
e Malcis” me mesazhet që i sjell kohës sonë. (Programi i lëndës Letërsi, shkalla VI, 
klasa XII, fq. 26) 
Një kontribut tjetër i shpalosur më së miri nëpërmjet temave të programit dhe të 
teksteve është ai i Lasgush Poradecit si poet modern i shqipes si për vendlindjen, 
ashtu dhe për dashurinë në jetën e Poradecit, në të cilën duken elemente poetike si 
të Naimit dhe në letërsinë moderne të Europës. Lasgush Poradeci me veprën e tĳ  
“Ylli i zemrës” sjell risi dhe origjinalitet në poezinë shqipe me motive universale të 
poezisë, nga ana tjetër dhe Migjeni me veprën e tĳ  trajtohet me frymën e re që solli 
me shkëputjen nga tradita, me temat e ndaluara, me vargun e lirë, me shembjen 
e kulteve politike, fetare etj. Jepen në tekstet, si burimet kryesore që përcaktuan 
formimin e Migjenit, momentet kryesore të jetës dhe të veprës së tĳ . 
Në veprën e tĳ  veçohen për t’iu servirur nxënësit ato skica ku njeriu paraqitet në jetë 
në situata ekzistenciale si për shembull “Novelat e qytetit të veriut”, apo “Vargjet e 
lira” ku jepet mundësia që nxënësi të vlerësojë më së pari frymën e re që sjell Migjeni 
në letërsinë shqipe, si në formë, ashtu edhe në përmbajtje dhe më tej shkëputjen nga 
letërsia pararendëse, një kontribues letrar në trajtimin e temave tabu, apo në formën 
e vargut të lirë në poezi etj. Në tekstet e kurrikulës së re me anë të aparatit pedagogjik 
jepet mundësia që nxënësi të identifi kojë burimet kryesore që përcaktuan formimin 
e Migjenit duke përshkruar veprën dhe portretizimin e njeriut në krĳ imtarinë e tĳ .
Në kurrikulën e re me kompetenca shpaloset Letërsia shqipe pas Luft ës së Dytë Botërore 
si panoramë e përgjithshme, duke renditur kushtet historike, shoqërore dhe politike 
si dhe dukuritë letrare që ndodhën duke i dhënë mundësi nxënësit që të analizojë dhe 
gjykojë për dukuritë letrare të kësaj periudhe, veçoritë kryesore si dhe përfaqësuesit 
kryesorë të letërsisë shqipe në Kosovë dhe në diasporë.
Një nga autorët shqiptarë që trajtohet është Dritëro Agolli me risitë që solli në letërsinë 
shqipe dhe kontributin e tĳ  shoqëror dhe politik. Nxënësi me anë të burimeve të 
teksteve mësimore arrin që të analizojë risitë që solli Agolli në letërsinë shqipe; 
momentet kryesore të jetës së tĳ  që ndikuan në krĳ imtari; veprimtarinë shoqërore 
dhe politike të Agollit; veprat kryesore të tĳ  në prozë, poezi dhe dramë, me risitë që 
sjell ai në letërsi pas viteve ’90; për vendin që zënë atdheu dhe historia në poezinë e 
tĳ  dhe si dhe pjesë nga romani “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” për të analizuar 
ndryshimet shoqërore e burokratike të kohës së regjimit.
Më tej trajtohet vendi që zë Kadare në letërsinë shqipe me sferat e kulturës shqiptare 
në të cilat shtrihet veprimtaria e tĳ  si artist dhe si intelektual, momentet kryesore 
të jetës së Ismail Kadaresë që ndikuan në krĳ imtarinë e tĳ , veprimtaria shoqërore 
dhe politike, veprat kryesore të Kadaresë në prozë, poezi dhe dramë, risitë që sjell 
Kadare në letërsi para viteve ’90 dhe pas viteve ’90 duke u ndalur në romanin “Pallati 
i ëndrrave” me pjesë të shkëputura prej tĳ . 
Një vend i veçantë është i Martin Camajt me veprën “Njeriu më vete e me tjerë” ku 
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nxënësi: veçon faktorët jetësorë që ndikuan në krĳ imtarinë e Camajt; (Fq. 28 Programi 
lëndor) Risitë që solli Camaj në letërsinë shqipe, fazat e krĳ imtarisë së Camajt. Më tej 
trajtohet Camaj si poet dhe si prozator, universalen në elemente të ndryshme të botës 
shqiptare. Duke u mbështetur në tekstin e përzgjedhur nxënësit i jepet mundësia që 
të analizojë tiparet e çdo faze të krĳ imtarisë së Camajt; interpreton, analizon, gjykon 
dhe vlerëson vëllimin poetik “Njeriu më vete e me tjerë”.
Një vend në kurrikulën e letërsdisë zë dhe Azem Shkreli me “Lirikë me shi”, ku 
nxënësi: analizon faktorët jetësorë që ndikuan në krĳ imtarinë e Azem Shkrelit; rendit 
veprat kryesore të Azem Shkrelit;  analizon dhe vlerëson risitë që solli Shkreli në 
poezinë shqipe;  përcakton tiparet e poezisë së Shkrelit, si dendësia e mendimit, 
mjeshtëria e vargut dhe frazës poetike, çlirimi i unit lirik etj.;  interpreton, analizon, 
gjykon dhe vlerëson vëllimin poetik “Lirikë me shi”.
Nxënësi diskuton dhe vlerëson trashëgiminë letrare shqipe dhe botërore; përdor dhe 
vlerëson gjuhën standarde shqipe dhe pasurinë leksikore të gjuhës shqipe; tregon 
vetëbesim, imagjinatë dhe shpirt krĳ ues gjatë punëve të pavarura; tregon kureshtje 
për të hulumtuar njohuri të reja.
Në lidhje me Kurrkulën me Zgjedhje, për lëndën e letërsisë, shkalla: VI, Klasa: XI 
sugjerohen 4 orë për folkloristikën; 30 orë për forklorin popullor si dhe ndikimin e 
shkrimtarëve nga folklori. Fragmentet nga veprat që studiohen në letërsinë bërthamë, 
punohen në një 1 orë mësimi. 18 orë sugjerohen për projekte, dramatizime, esse, 
studime ose hulumtime të ndryshme, si dhe krĳ ime artistike të nxënësve të cilat 
bazohen në motive ose në elemente të tjera nga folklori ynë. (Kurrikula bërthamë, 
lënda: letërsi, klasa: XI, 2017) 
Nëse i referohemi kompetencës së analizës dhe interpretimit të teksteve të gjinive 
dhe llojeve të ndryshme letrare, rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë për 
nxënësin janë të analizuarit dhe të interpretuarit e elementeve të përmbajtjes dhe të 
formës së një teksti në prozë si: tema dhe motivet, idetë, përshkrimi i kohës dhe i mjedisit, 
rrëfi mtari, marrëdhëniet mes personazheve, fabula dhe subjekti; motivet kryesore, përdorimi 
i gjuhës, fi guracioni, rima, ritmi, llojet e strofës Në lidhje me njohuritë dhe shkathtësitë  
nxënësi fi ton shprehi për të dalluar gjinitë letrare, funksionin dhe vlerën e letërsisë, 
tiparet e çdo gjinie, karakteristikat kryesore të mitit, legjendës, poemës epike, 
tragjedisë, komedis, pra  tiparet kryesore të gjinisë epike, lirike dhe dramatike dhe të 
nënllojeve të tyre. Rimerret fi guracioni letrar: epiteti, antiteza, krahasimi, metafora, 
personifi kimi, simboli, epanastrofeja, hiperbola, metonimia, anafora të cilat gjenden 
në tekste poetike të pasura me to.
Elementet e tekstit letrar si fabula, subjekti, personazhet, tema dhe motivet e veprës 
letrare, apo   mjedisi, koha dhe atmosfera janë trajtuar gjatë klasës së dhjetë. 
Nxënësi tregon me fj alët e tĳ  subjektin duke e ilustruar me detaje dhe shembuj nga 
teksti ose fragmenti;  përcakton fabulën e një teksti; dallon dhe përmbledh ngjarjet 
kryesore të një teksti; dallon ngjarjet që shënojnë hyrjen, pikën e lidhjes, zhvillimin, 
pikën kulmore, zgjidhjen, si dhe shpjegon rëndësinë e tyre; dallon konfl iktin/et në një 
tekst dhe shpjegon mënyrën se si zgjidhen ato në vepër;  analizon marrëdhëniet mes 
skenave të veçanta (skena, episode, pamje) dhe tekstit si i tërë; përshkruan strukturën 
narrative në një tekst dhe jep argumentet e tĳ  rreth përzgjedhjes së saj nga autori (p.sh., 
një tregim është shkruar në formën e një letre, në një novelë jepen ngjarjet në rend 
kronologjik etj.); analizon personazhet duke u bazuar në përshkrimet e autorit dhe 
mendimet, fj alët, veprimet, bindjet etj.; shpjegon rolin dhe qëllimet e personazheve; 
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analizon se si ndryshon ose zhvillohet një personazh; evidenton ngjashmëritë dhe 
dallimet mes personazheve (karakteri, sjelljet etj.); analizon marrëdhëniet mes 
personazheve, si p.sh., ndikimi që ka një personazh te një personazh tjetër; dallon 
llojet e personazheve (realë, historikë, të trilluar,mitologjikë, kryesorë, dytësorë); 
shpreh dhe argumenton pëlqimet e tĳ  për një personazh; analizon kompleksitetin 
e marrëdhënieve njerëzore dhe sjelljes së njeriut përmes studimit të personazheve. 
Në lidhje me programin orientues për përgatitjen e provimit kombëtar të maturës 
shtetërore për gjimnazin dhe gjimnazin gjuhësor si provim të detyruar për lëndën 
gjuhë shqipe dhe letërsi, viti shkollor 2017 – 2018, veprat nga do të përzgjidhet 
fragmenti i tekstit letrar në testimin kombëtar, POEZI, Homeri, Këngë të epikës 
legjendare shqiptare, N. Frashëri,  De Rada, Bajron, Fishta, Poradeci, Migjeni, Kadare.
PROZË Servantes, Hygo, Pashko Vasa, Balzak, P. Marko, Kadare, Kamy, Markes, 
Koliqi.
DRAMË Eskili, Shekspir, Molier, Ibsen, Çajupi, Noli.
Edhe pse tekstet nga autorët janë të përzgjedhura në tre gjinitë kryesore nuk do të thotë që 
gjatë tri viteve shkollore të mos trajtohet proza poetike, lloje dhe përfaqësues që e lëvruan atë.
Lind pyetja se çfarë konsiderohet me të vërtetë prozë poetike, si është bashkeveprimi i gjinive 
të prozës dhe poetikes brenda saj,  etj.. Statusi zhanror i tekstit për të parë sa më imtësisht 
parimet dhe specifi kat e organizimit strukturor e kuptimor, vetat e rrëfi mit nëse ato 
këmbehen apo jo brenda një teksti, roli i narratorit, raporti realitet krĳ imtari, koha 
kronologjike dhe koha e brendshme, zëri narrativ, emocionaliteti, raporti midis 
gjendjes dhe veprimit dhe ndjesi që zgjohen në kushte të ndryshme të rrëfi mtarit, 
refl ektime në nivel fenomenesh, nga një perspektivë e përshkrimit të botës së 
brendshme shpirtërore se si formojnë fi gura e kuptime të ndryshme me funksion 
simbolizues. Si personazhi e narratori ndryshojnë rolet, në mënyrë të lëvizshme, në 
funksion të formës e idesë së veprës, do të vëzhgojmë trajtat e format e ndryshme të 
koncepteve fi lozofi ke të cilat rreken të dyzojnë gjendjen e rrëfi mtarëve të ndryshëm. 
Ligjërimi, ka të bëjë sa me përshkrimin, por lidhur me domethënien patjetër që ka 
një iniciativë veprimi edhe pse shpesh ky veprim jepet në tis mjegulle i rrethuar nga 
përjetimet në lidhje me refl ektimet e mendimeve. 
Prozat poetike, mund të qasen në lidhje me temat që trajtojnë, karaktere të 
personazheve, asociacionet, fi gurat, lëvizjet në tekst, një marrëdhënie komunikimi 
që do të na përcjellë, ritmin e brendshëm e rimën poetike , veçantitë e autorit dhe 
tekstit të tĳ  me mundësi shprehëse të saj të pafundme të cilat na drejtojnë drejt 
subjektivitetit aq edhe realitetit me anë të kontekstit.
Për shenjëzimet që jep teksti, pra primare do të jetë qasja e brendshme e veprës letrare.  
Interpretimi ndaj kuptimeve që ofron teksti sugjeron konsideratën ndaj specifi kave 
të organizimit strukturor, tekstet në lidhje njëri me tjetrin, intertekstualiteti, 
fenomenet e prozes poetike shqipe duke iu referuar veprave të studiuesve shqiptarë, 
me një kontribut të veçantë, duke intensifi kuar thellësinë e kërkimit, arritjen e disa 
përfundimeve edhe për prozën poetike, si një nga format që me anë të krĳ imit të 
fi gurës zbulon konotacione të pafundme. 
Nuk mund të neglizhohen pa marrë në konsideratë rrethana historiko-letrare të cilat 
ashtu si motivuan autorët për të shkruar prozën poetike duke luajtur me format e 
gjuhës poetike në sajë të botëkuptimit të tyre. Trilli si realitet brenda një realiteti 
kujtimesh e perceptimesh sa të tashme aq edhe të shkuara dhe fi gura si mjet gjuhësor. 
Veçantia dhe mëvetësia e kësaj forme artikulohet mes shkrirjes së elementeve poetike 
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dhe prozaike, me situata që lidhen me shumë me konfl iktet e brendshme shpirtërore 
se sa me të ndodhurat. Pra, janë kryesisht tekste që shfaqin gjendjen shpirtërore dhe 
jo të ndodhurën dramatike. Në letërsinë shqipe ky zhanër u lëvrua më së miri nga 
Koliqi, Mitat Frashëri, Konica etj…
Në letërsinë shqipe, proza poetike, si formë e mëvetësishme letrare, u shfaq në 
Periudhën e letërsise moderne, duke fi lluar me Faik Konicën, Lumo Skëndon, Ernest 
Koliqin, Migjenin e më vonë e lëvruar edhe nga autorë të tjerë.  
Proza e Faik Konicës fi llon me një varg prozash poetike, si: "Një liqen", "Anës liqenit", 
"Bora", "Malli i mëmëdheut" etj. në gazetën “Albania”, me pamjet e natyrës, që marrin 
trajtën e impresioneve të pafundme nga një ndjesi e brendshme e botës së autorit, 
me stil të veçantë, gjuhë të pastër plot muzikalitet dhe lirizëm. Por edhe këtu duke 
arritur të krĳ ojë distancën e gjykimit kritik, me kapërcimin autorial prej shkrimeve 
eseistike drejt prozës imagjinare - fi ksionale.  Prozat e tĳ  poetike, janë të parat të këtĳ  
zhanri në letërsinë shqipe, shquhen për raportin e veçante me natyrën, me pamjet 
mbresëlënëse të natyrës, me fuqi shprehëse, me stilin dhe pasuri leksikore të veçantë, 
depërtues në shprehje, duke dhënë ndjenjë të hollë lirike, nëpërmjet nuancave 
kuptimore të zgjedhura. Edhe pse pak proza poetike, duke e njohur thellë historinë 
e Shqipërisë, psikologjinë dhe natyrën e shqiptarëve, krĳ on një mozaik të aktivitetit 
dhe qëndrueshmërisë mes argumenteve historike për shkak të rrethanave. Objekt 
i prozës është bota e jashtme, ndërkohë që në pjesën e dytë tema është vetë njeriu, 
jeta e tĳ  e brendshme me ndjesitë, vegimet e aspiratat. Mendimi artistik te “Bora”, 
“Në liqen”, etj., nuk vjen te ne thjesht përmes fj alëve, por përmes një organizimi të 
veçantë të shtresave të kuptimit, që jep mundësi të përfytyrohet lëvizja e mendimit 
të prozatorit.
Mid’hat Frashëri nga studiues të letërsisë cilësohet si autori që strukturoi librin e 
parë në prozën shqipe në bazë të kritereve dhe veçantive zhanrore të teksteve në 
librin e tĳ  “Hi dhe shpuzë”, i cili kompozicionalisht ndahet në këto nënzhanre: proza 
poetike, novela dhe kujtime, duke u nisur nga karakteristikat dalluese te shkrimeve, 
si forma letrare duke vlerësuar vetëdĳ en krĳ uese për lloje të zhanrit. Libri fi llon me 
shkrim fi ksional (prozë poetike) të karakterizuar nga diskursi personal, vazhdohet 
më tej serish me fi ksion - novela, ku përmes diskursit narrativ, “zvogëlohen shenjat 
personale dhe rriten shenjat reale të jetës e ambientit”  dhe përmbyllet po ashtu me 
shkrime personale, por jo fi ksionale, për kujtimet, te të cilat mbizotërojnë shenjat 
reale - të kohës e të jetës, të cilat jepen si dëshmi, të pavarura nga njëra-tjetra, si 
tërësi strukturore, por edhe tematike si: “Asaj”, “Tym’ i cingarit”, etj. M. Frashëri me 
një aft ësi që aq natyrshëm shkrin brenda fi gurat, si të mendimit, sintaksës, të fj alës 
artistike, si një mozaik me nuanca shqetësimi të brendshëm poetik, me elemente 
simboliste, refl eksive dhe me emocionalitet diskursi e botë poetike. 
Ernest Koliqi sprovoi shkrimin në disa prej formave fi ksionale e jofi ksionale, si: prozë, 
poezi, prozë poetike, ese etj..  Autor i konsolidimit të fuqishëm të poezisë e të tregimit 
modern dhe i vlerësuar për dhuntinë e kulturën e tĳ  letrare, si dhe mendimin e tĳ  
kritik e eseistik, me përmbledhjen e prozave poetike “Pasqyrat e Narçizit”, shenjon 
kurorën në krĳ imtarine artistike. Duhet theksuar se “Pasqyrat e Narçizit”, për herë 
të parë u botuan në vitin 1936 te “Gazeta Shqipëtare” të Barit, drejtuar atëkohë nga 
Nicola Russo Att oma, kurse si botim me vete panë dritën në vitin 1963 në Romë.  
“Pasqyrat e Narçizit”, i takon zhanrit të prozës poetike, në trajta nga më të pasurat 
të artikulimit e kuptimit, ndjeshmëri poetike lot fi guracion, duke u zhvendosur me 
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lehtësi nga një realitet shprehës epik në atë lirik. Trilli sa i rrëfi mtarit aq edhe i poetit 
në brendësi të të njëjtit tekst udhëzon logjikën e tekstit në të cilin identifi kohen të 
gjitha veçantitë e formës letrare të prozës poetike, si koha narrative, monologu i 
brendshëm, muzikaliteti, ritmi, fi gurat dominante, rimat e brendshme etj…

Përfundime

Përsa u renditën më lart trajtesa në kurrikulën e lëndës së Letërsisë të ciklit të AML, 
është e nevojshme që në kurrikulën e AML të gjejë vend shqyrtimi dhe kuptimin 
e lëvrimit të modelit ndërtekstor të prozës poetike, që e lëviz letërsinë më tej në 
trajta të avancuara shprehëse të gjuhës. Duhet të synohet një qasje sa më e thellë 
ndaj prozës poetike duke iu referuar sa teorikisht aq edhe konkretisht autorëve të 
sipërpërmendur, në lidhje me kuptimet që ofrojnë, idetë që na përcjellin, ligjërimit, 
simbolikën me ekzistencën dhe kuptimin e saj dyfi she e cila në prozat poetike të 
këtyre autorëve, trajtohen kryesisht nga këndvështrimi se çfarë shënjojnë si formë 
letrare, me natyrën e veçantë të tyre, pra, analiza të reduktohet në prozat poetike 
të autorëve të mësipërm dhe jo të gjithë veprës së tyre, për më tepër se vetë proza 
poetike imponon një qasje të veçantë të analizës, gjë që nënkupton veçanti dhe jo 
thjesht njëtrajtshmëri të prozës poetike te veprat dhe autorët.
Si përfundim, proza poetike, sa intriguese, aq edhe mbresëlënëse e aurorëve 
të mësipërm si Faik Konicës, M. Frashërit, Ernest Koliqit,  e përfaqësues të tjerë, 
piedestale të modernitetit shqiptar duhet të trajtohen edhe pse jo nëpërmjet 
projekteve, bisedave letrare, punëve hulumtuese etj. 
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Analizë semiotike i disa përrallave shqiptare

Rabie Sula 
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 High School Teacher “Mustafa Kemal Ataturk” Pajovë

Abstrakt
 
Kjo fomë punimi e orientuar totalisht nga kontributi i Propp është thjesht për atë lexues 
i cili është tërësisht  i tërhequr nga bukuria dhe larmia “manipuluese” e përrallave..... 
Termi morfologji e përrallës ka të bëjë me shqyrtimin e formave dhe përpunimin e ligjësive të 
ndërtimit.  Megjithatë, mendojmë, që edhe në këtë formë punimi është i kapshëm për secilin 
adhurues të përrallës, nëse dëshiron të na ndjekë në labirinthin e shumëllojshëm të përrallës, 
i cili do të na shpërfaqet si një njëtrajtshmëri e mrekullueshme.
Larmia e ngjyrave të materialit të përrallës na shpie në atë që qartësia, saktësia në shtrimin 
dhe zgjidhjen e çështjeve të arrihet me vështirësi të mëdha.
-Çfarë përfaqëson përralla në vetvete?Më poshtë do të trajtohen:
Funksionet e personazheve shërbejnë si elemente konstante dhe të qëndrueshme në një 
përrallë pavarësisht si dhe nga kush kryhen. 
Numri i funksioneve të njohur në një përrallë magjike është i kufi zuar.
Rradha e funksioneve është gjithmonë identike. 
Të gjitha përrallat magjike janë të një tipi sipas strukturës së tyre. 

Fjalë kyçe: analizë semiotike, përrallë, Propp, funksione…

Hyrje

Teoria e gjeneratës spontane apo ngjashmëria gjenetike me të vërtetë rezulton 
nga një lidhje gjenetike, teoria e ndryshimit vjen si pasojë e metamorfozave ose 
transformimeve të shkaqeve dhe ndodhive të ndryshme. Është e nevojshme të 
sqarohet më së pari se çfarë konsiderojmë me ngjashmëri në përralla. Deri përpara 
Propp-it ngjashmëria ka qenë e përcaktuar në marrëdhënie me subjektin dhe 
variantet e tĳ . Ne gjejmë një përqasje të pranueshme nëse vetëm bazohet në idenë 
spontane të gjenerimit të specieve. (Vladimir Propp, morfologjia e përrallës)
Lëvruesit e kësaj metode nuk krahasojnë subjektet, sepse ata e ndjenë se një krahasim 
i tillë është gati i pamundur, apo më së paku i gabuar. Kontributi i A.Aarne është tek 
treguesi i përrallave dhe volumi i materialeve përmbledhëse të tĳ .
Përrallat kanë një vecanti, pjesët përbërëse të saj mund të zhvendosen në një tjetër.
Përrallat mund të krahasohen nga ana e kompozicionit dhe e strukturave si një 
mënyrë tjetër ngjashmërie.
Studiuesi Propp zbuloi format e qenësishme pra elementet konstante, përtej sipërfaqes së 
ndryshueshmetë përrallave të vecanta, që përshkonin të gjithë korpusin tekstual. (Maria Pia 
Pozzato, përkthimi në shqip, Semiotika e tekstit, fq 16)
Në 22 përrallat shqiptare ne vemë ve se vepruesit në përralla të ndryshme kryejnë në 
mënyrë thelbësore të njëjtat veprime ndërsa përralla zhvillohet pa pasur rëndësi sesa 
të ndryshëm janë ata nga njëri tjetri si në formë, madhësi, seksi, punë, nomenklatura, 
në klasifi kim dhe atributë të tjerë statikësi psh cilësitë shpirtërorë të heronjve, 
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mënyra e paraqitjes së pjesës parëpërgatitore si ndërlidhen veprimet e personazheve 
ndërmjet tyre etj. Pikërisht kjo vendos lidhjen midis faktorëve konstantë (veprimet) 
dhe atyre të ndryshueshëm të cilët janë personazhet e nga më të ndryshmit..
Për shembull: Nisja është mungesa që e detyron personazhin të largohet.  
• Nr:1-Peshkatari jeton me gruan dhe niset të zerë peshk(mungesa  e detyron 
peshkatarin të shkojë për ta siguruar atë) për shtëpinë e tĳ . (NISJA) (Përrallat janë në 
dialekt, siç i ka mbedhur Th. Mitko)
• Nr:4-Mbretit ia hante ft oin një llami (qenie fantastike dashakeqe)  dhe ky 
dërgon djalin e madh për ta ruajtur e për ta pritur ballazi llamien.(NISJA)
• Nr:5-Pelat e egra ia prishnin kopshtin e madh nje mbreti dhe djali i madh 
duhet që ta ruajë.(NISJA)
• Nr:6-Djali me kësulë e kënace shon të shohë të bukrën e dheut edhe pse i ati 
i kishte lënë amanet të kundërtën.(NISJA)
 Largimi, apo nisja në një mision, kërkim apo ndjekje janë konstante. Motivimet janë 
të ndryshme. Tek përralla nr 19 “Gruaja përtace” motivimi bëhet nga mungesa e 
motoviles (furkë që përpunon pambukun ose leshin) ose më saktë nga gënjeshtra e 
së shoqes se nuk kish motovile ngaqë  ishtë përtace për të punuar pambukun. (Nr 19 
është një përrallë e shkurtër në të cilën nuk shfaqen të gjitha funksionet.)
Në fazat e mëvonshme të rrëfi mit të përrallave pengesat ngadalësojnë, pengojnë 
progresin e heroit por edhe pse të ndryshme gjithsesi nga ana e imagjinatës ato në 
thelb janë njësoj madje mund ta konkretizojmë, për shembull 
• Nr: 6-Djali me kësulë e kënaçe dhe e Bukura e dheut pengesa për të gjetur para 
e fl orinjpër t’ia shpënë të Bukures e ngadalëson veprimin si pasojë dhe kureshtjen e 
lexuesit.
Jo të gjitha funksionet mund të hasen në një përrallë megjithatë mungesa e disa 
funksioneve nuk ndikon në renditjen e tyre. Agrigati i tyre ndërton një sistem, një 
kompozicion. Ky sistem mund të provohet të jetë jashtë mase i qëndrueshëm dhe 31 
funksionet nuk e ngarkojnë sistemin përkundrazi i qartësojnë ato nga njëra tjetra.
Analizuesi i përrallave mund të hetojë shumë saktë që një syzhet mund të përmbajë 
disa elemente por vetëm një paraqet funksion ndërsa të tjerët qëndrojnë në gjendje 
statike. Gjithë e gjithë përralla njeh rreth 150 elemente ose përbërës. Pikërisht këto 
përbërës janë subjekte krahasimi. Edhe pse në një prezantim të shkurtër, është e 
nevojshme përpara ekzaminimit të vetë transformimeve të vendoset apo pranohen 
kriteret të cilat na lejojnë të dallojmë midis formave bazë dhe të derivuara. Kriteret 
mund të shprehen në dy mënyra: në marrëdhënie të parimeve të përgjithshme dhe 
në marrëdhënie të rregullave të veçanta. 
Parime të përgjithshme: Parimi i parë:
• Përralla duhet t’i afrohet mjedisit në kushtet e së cilës u krĳ ua dhe ekziston. 
Mënyra e jetesës, besimet janë shkaqet e transformimeve.
• Besimet janë primare dhe forma e përrallës është sekondare. Kjo është e 
vërtetë vecanërisht për besime të hershme.Kjo varësi mund të provohet vetem në 
varësi të një rangu të madh materiali.
Parimi i dytë: Nëse i njëjti element ka dy variante ku njeri vjen nga besime religjioze 
dhe tjetri nga jeta e përditshme formacioni religjioz është primari.Një formë 
ndërkombëtare është më e vjetër se jë e tillë kombëtare.Zvogëlimi. Tregon shkallën e 
ulët të lidhjes se përrallës ndaj mjedisit apo ndaj një epoke të caktuar kur ajo ka pasur 
zanafi llën.Expansion. Element i anazjelltë me të parin kur në përralla jepen elemente 
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ekstra.... (Propp, Vladimir. “Morphology of the Folktale.” 1927. Trans., Laurence 
Scott . 2nd ed. Austin: University of Texas Press, 1968.)

Funksionet e Vladimir Propp
 - initial situation; (alpha)=situata fi llestare nuk është një funksion 
funksionet 1-7 = përgatitja
funkcionet 8-10 = kryerja
funksionet 11-15 = transference
funksionet 16-18 = beteja
funksionet 19-26 = kthimi
funksionet 27-31 = rinjohja  
Pas situatës fi llestare (�) p.sh.qe një peshkatar me të shoqen…apo  një mbret na 
kishte një ҫupëzë të vetme…… etj janë njëra pas tjetrës 31 funksione të mundshme.
ß = absentation-MUNGESË, LARGIM
� = interdiction-NDALIM
� = violation-DHUNË
� = reconnaissance -INFORMACION OSE GJURMIM
� = delivery- KALLËZIMI ,SPIUNIMI  
� = trickery-MASHTRIMI
� = complicity -BASHKËFAJËSI.
A = villainy/lack- DËMTIMI OSE MUNGESA
B = mediation.-NDËRMJETËSIM
C = beginning counteraction-FILLIMI I KUNDËRVEPRIMIT
�= departure-NISJA
D = fi rst function of the donor (testing )*-FUNKSIONI I PARË I DHURUESIT
E = the hero's reaction-REAGIMI I HEROIT
F = provision or receipt of a magical agent
G = spatial transference betëeen tëo kingdoms, guidance
H = struggle-BETEJA
J = branding, marking (of the hero)
I = victory-FITORJA
K = kthimi i antagonistit cift ëzohet me A
� = return-KTHIMI
Pr = pursuit, chase-NDJEKJA
Rs = rescue (of the hero from pursuit)-SHPËTIMI I HEROIT NGA VDEKJA
O = unrecognized arrival-MBËRRITJE NË FSHEHTËSI
L = unfounded claims-PRETENDIME TË PABAZUARA
M = diffi  cult task-DETYRA E VËSHTIRË
N = solution-ZGJIDHJA
Q = recognition-IDENTIFIKIMI
Ex = exposure=HEQJE E MASKËS
T = transfi guration=SHPËRFYTYRIMI,NDERRIM PAMJEJE
U = punishment-NDËSHKIMI
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Ë = ëedding-MARTESË
*Disa funksione janë teke disa janë të kombinuara dyshe  për shembull: 
tabuja =shkelja e tabusë.
III.FUNKSIONET E PERSONAZHEVE DRAMATIKË 
Në këtë kapitull do të numërojmë funksionet të diktuara nga përrallat vetë.
 1) esencialiteti ҫdo funksionisi përmbledhje dhe si konkretizim në përrallë. 
2)Përcaktimi në një fj alë të vetme
3)shenja e saj konvencionale, duke i cituar vetëm si modele. 
Titujt e disa  përrallave në ndihmë të konkretizimit të detyrës.
1-PESHKATARI DHE E BUKURA E DHEUT
2-CAPEZA
3-SHTATE DJEMT E PLAKËS
4-QEROZI
5-PELAT E EGRA
6-DJALI ME KËSULË E KËNAÇE DHE E BUKURA E DHEUT.
7-DJALI QË U BË DRE
8-ÇUPA QË DERDHTE TRËNDAFILË NGA GOJA KUR QESHTE DHE 
MARGARITARË NGA SYTË ..
9-GJYRGYLË  CINGĲ A(VALLETOREJA FUSTANALLE)
10-CMIRI  NË DY MOTRA
11-MOTRA ME NENTË VËLLEZËR
14-KORDHA YLLI DHE DETI

Struktura e përrallës magjike të propit dhe shenjat. 
I.FJALIA HYRËSE  i shembuj:
• Nr 1:   Qe një peshkatar, kish dhe të shoqen...
• Nr 2:  Qënke të mos na jetë, qe një plakë, që kishte dhe një çupëzë......
• Nr 3:  Një mbret kish një  cupëzë të vetme, të cilën kërkonte ta martonjë nde 
ndonjë vend e ajo s’donte të maronet, po kishzënë një morrdhe po e rriste.... 
• Nr 5:   Ishte një mbret që kish tre djelm edhe një kopështë të madhe....
• Nr 6:   Marua dhe Ndreu ishin motër e vëllatë varfër nga mëma.....
• Nr 9;   Dy vëllazërë kishin një motërë që e duanin kaqë fort sa cdo gjë që 
lypte , s’ja kursenin.
• Nr 12:  Një plakë kish një bir të vetëmë e rronte me kursim të madh nga 
vopësia....
• Nr 19:  Një burrë na kish të shoqen shumë pritëse...
I. Largimi. Shenja e. Njeri nga pjesëtarët e familjes largohet nga shtëpia. 
1. Personi I munguar mund të jetë I brezit të vjetër. e1

2. Formë largimi paraqitet dhe rastet kur kanë vdekur prindërit.Psh tek nr 
14 vdekja e të shoqit qe ka lënë gruan shtatzënë dhe djali15 vjeci kërkon sende të të 
atit. e2 

3. Nganjëherë persona të rinj psh fëmĳ ë që largohen në pyll për tishpëtuar 
njerkës.    e3

Shembuj mungese në përrallat shqiptare:
• Nr:6 Kur ierdh vdekëja atĳ , i la ca porosira djalit e ndër më të madhen.... 
Retiçenca përdoret sepse në vëzhdimin e fj alisë ndërhyn funksioni pasardhës që në 
këtë rast është një tabu.
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II.Ndalimi. Shenja б 1  ecila është kur i drejtohen personit me tabu.MOS
• Nr6...ndër të tjera “që tq mos shkelnjë kurrë aty te akëcili fshat, atje tek 
ishte e bukur e dheut”.
III.Shkelje,Thyerje.Shenja б 2  Funksionet  II dhe  III formojnë një binjakëzim 
elementesh. Në ketë pikë një personazh iri mund të thyejë një tabu psh:
• Nr:6 Po djalit i hyri një dëshërim i fortë për të vajturë atje(i nxitur vetë prej 
tabusë )......e pa shkuar shumë mot  u taks për të shkuar atje, mori me vehte një palë 
fl orinj....
IV. Informacion ose gjurmim. shenja V. Antagonisti përpiqet të vendosë hetimin 
mbi fëmĳ et,sendeve të cmueshme spiunazhi shenja B1.
• Nr6 Kur vajti në fshat ai ra në një shtëpi të një plake ...që i tregoi atĳ  se në atë 
fshat rri një e bukur e dheut .. se me shumë fl orinj ajo i qas trimat sa ti shohin pakëz 
gishtin.
V.  Kallëzimi, spiunimi  shenja  Ë   në të cilën antagonistit i jepet informacon për 
viktimën e tĳ . 
VI. Kurthi, gracka shenja г në të cilin antagonisti përpiqet të mashtrojë viktimën me 
mjetet etĳ .
• Nr :6 ...Me ta kallurë brenda  i pa vetëm gishtin asaj, sakaqe i rrëmbyen 
fl orinjtë dhe e nxuarrën jashtë, përse cupa i dëft onte njëherë gishtin,dorën, llërën e 
kështu me  rradhë..
VII. Bashkëfajësi. Shenja g viktima kryen mashtrimin dhe prandaj dhe antagonisti 
apo personazhi negativ fi llon të reagojë...

• Nr: 6 Djali gjeti një kapelë magjike e cila e bënte të padukshëm kështu ai e 
mashtroi te Bukurën   (E Bukura është antagonisti e cila shkatërron djemtë e rinnj) 
dhe e pa derisa u nginj por ...ia tregoitë gjitha e ajo ia tregoi trimave që e rrahën dhe 
e dëbuan.
II. ZHVILLIMI I HISTORISË
VIII.Dëmtimi ose mungesa. shenja A   I huaji apo qenia fantastike i shkakton një 
plagosje një anëtari të familjes. Ky funksion është shumë i rëndësishëm vecanërisht 
sepse krĳ on mundësinë për ndodhinë, rrëfi min e asaj qe do të ndodhë. Shtatë 
funksionet e para konsiderohen si parapërgatitore ndërkohë që subjekti fi llon me 
aktin e të huajit. Format e dëmtimit janë shumë të variueshme: 
• Tek përralla nr 11 motra merr vesh se ka 9 vëllezër dhe kërkon ti gjejë ata. 
Këtu largimi bëhet pas një faze përgatitore me kallëzimin e shoqeve dhe rënien në 
kurth e së ëmës nga e bĳ a.  Më pas ajo ikën për të mposhtur llaminë sepse vëllezërit 
ishin atje....
IX.Ndërmjetësim shenja B.  Fatkeqësia ose mungesa lajmërohet, heroit i drejtohen 
me kërkesë apo urdhër atë e dërgojnë ose e lënë të lirë.
X.Fillimi i reagimit. 
 III. SIGURIMI I OBJEKTIT MAGJIK
XI.Nisje. 
XII.Funksioni i parë i donatorit dhuruesit.
XIII.Reagimi i heroit ne të cilin heroi reagon në veprimet e dhuruesit të ardhshem
XIV. Marrja e mjetit magjik shenja z Duhet ndalur më shume në këte funksion pasi 
është ai i cili kushtëzon narraconin.
XV. Transferim në hapësirën midis dy mbetërive. 
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XVI. Luft ë
XVII. Damkosje, vulosje 
XVIII.Fitore
XIX.Heqje e mungesës 
IV. KTHIMI I HEROIT
XX.Kthimi i heroit shenja �  tregon mbërritjen atje ku nisi dhe ndonjëherë dhe 
arratisje.
XXI Persekutim, ndjekje. Shenja Пp. Heroi persekutohet, përndiqet madje 
torturohet.
XXII.Shpëtim. shenjaCп. Heroi i shpëton ndjekjes.vajza psh: 
• Nr: 6 Vajza, evluara e mbretit fshihet tek një gomariar.
XXIII.Mbërritje në fshehtësi.
XXV.Detyrë e vështirë  
XXVI. Kryerje  
XXVII.Identifi kim.
XXVIII. Heqje e maskës heroi fallco apo antagonisti kuptohet tashmë se kush është 
në të vërtetë heroi apo objekti magjik. 
XXIX.Shpërfytyrim, ndërrim shenja T Psh tek përrallat ndërrim të fëmĳ ëve midis 
tyre apo të djemve.
XXX. Dënim.shenja H Antagonisti dënohet,vritet, apo vdes gjatë ikjes.
Nr: 10 gruaja që i nxorri sytë të vluarës së birit të mbretit dënohet.
XXXI.Dasma.C Heroi hyn në lidhje martesore me vajzën e mbretit, te bukurën e 
dheut etj.....
Dalin konkluzione të përgjithshme:
-Domosdoshmëria logjike dhe artistike rrjedh nga njëri funksion prej tjetrit.
-Asnjë funksion nuk e përjashton tjetrin.Vëzhgimi që funksionet janë pozicionuar 
dyshe mund të ndihmojë pikërisht për një përqasje strukturore.
Personazhet 
1. Hero 
2. Antagonisti
3. Dhuruesi nga i cili heroi merr objektin magjik 
4. Ndihmësi i magjisë
Analiza e plotë e dy përrallave të mbledhura nga Thimi Mitko: 
10-Cmiri në dy motra
Ish një burrë i martuar dorëhollë, Fjalia Hyrëse shenja i  kish dhe të shoqen mbarsë 
kish dhe kunatën shumë kamëse dhe këtë barrëse, ndonëse kjo, një grua zemërligë e 
përbuzte të motërën sepse ishte e vobektë.I erdhi dita së shoqes për të pjellë e, si nga 
skamja s’kishin asnjë në shtëpi të tyre ,u mendua ay e tha  që të dërgonte një lajmëtar 
që të lindte atje dhe ta kishin kujdes ndopak.  I.Largimi. Shenja e.Në mësnatë ajo 
lindi një cupë tek e motra që sic e thamë ishte dhe ajo mbarsë Dhe ajo lindi po atë 
natë.Erdhën të tri fatiat për ti lidhur fatin cupës dhe e ëma po e përgjonte.e para tha 
që kur të krehet do ti derdhen diamantë nga fl okët e saj.e dyta tha që kur të qante do 
të derdhte margaritarë dhe e treta tha që kur te qeshte ti mbinte një trëndafi l në faqe 
madje do ta marrë i biri i mbretit për grua.Pasandaj u nis e ëma të kthehet në shtëpi 
të saj e duke shkuar piqet udhës me të birin e mbretit pa e njohur se ishte ai. Ky i vu 
re asaj foshnjes, shtrirë në djepet me margaritar faqesh qi i kishin rrjedhur së qarit 
dhe e lypi për grua por ajo i tha se këtë cupë së cilës i derdhen peshëri nga lesht e 
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kreit, margaritarë nga lotët e syvet dhe trëndafi la nga faqet e saja e ka për të marrë 
grua i biri i mbretit II.Ndalimi. Shenja б 1 dhe ay i përgjigjet dhe i thotë se ishte biri i 
mbretit III.Shkelje, Thyerje. Shenja б 2  ...atëhërë ai i nxjerr unazën e gishtit dhe ia jep 
sëmës dhe e porosit që ta mbajë fj alën. U sos dhe ajo në shtëpi të sajë dhe u përhap 
fj ala..IV.Kallëzimi, spiunimi.prap duke dëgjuar këto lajme motra e saj e cila asnjëherë 
si kishte shkelur këmba në shtëpi të sajë për të parë e për të uruar. V. Informacion 
ose gjurmim. Pasi u rrit çupa erdh dhe koha për ta shpier tek dhëndri vjen prap e 
motra dhe i thotë të vejmë bashkë e të shpiem cupënë dhe u nisnë më të dy cupat e 
tyre. Udhës kundruell një fshati më të djathtë menduan të blejnë dicka për të ngënë 
dhe e motra i thotë:-ik bli gjë sendi se cupat i mbaj unë VI.Kurthi, gracka dhe kjo 
ja la të bĳ ën në dorë të saj dhe vajti. VII. Bashkëfajësi gruaja e keqe si mbeti vetëm 
mori cupënë e së motrës ja nxorri dy sytë dhe i hudhi në një pleh. VIII.Dëmtimi ose 
mungesa.  kur u kthye e motra i thotë: IX.Ndërmjetësim -jot bĳ ë u tërbua mori malin 
dhe iku e ndoqa që ta ze por se zura dot dhe sytë i kishte futur në gjitë. E zeza e ëma 
e besojë dhe ja nisi të qarit e i thotë:-s’kemi ç’bëjmë tek i biri i mbretit. E tjetra i thotë: 
Fillimi i reagimit. -Çojmë timen ne vënd të tëndes. VIII.Nisje. E kështu sosën në qytet 
të mbretit. Gruaja e ligë e vuri të motrën të ruaj patat. Çupëzën e mirë pa sy e pa dhe 
e mori një njeri (gomariari)  dhe e coi në shtëpi të tĳ ë, i dha të hajë deri sa mori veten. 
XII.Funksioni i parë i donatorit dhuruesit.Nga ngrohtesia e tyre vajza zuri të qeshë 
dhe i doli një trëndafi l nga faqja si shkrepetimë. XIII.Reagimi i heroit Ata u gëzuan 
kaq fort sa e shoqja i tha atĳ :-Merr këtë trëndafi l dhe shite tek pallati i mbretit me një 
sy njeriu. Këtë e pikasi e ëma e ligë e çupës tjetër e cila e bleu vetë me një sy të cupës 
kështu ndodhi dhe me syrin tjetër cupa u pajis me të dy sytë. XIV. Marrja e mjetit 
magjik E ëma e ligë kur coi cupën tek mbreti deshi ta kandisë me gënjeshtra për ti 
dhënë cupën e saj sikur ajo ishte e vërteta e vluara e tĳ  XXVIII. Heqje e maskës por 
ai s’u gënjye pasi e dinte unazen që i kishte dhënë së vjerrës. XXIX.Shpërfytyrim, 
ndërrim Çift i që kish gjetur cupën, të vluarën e vërtetë u menduan që ajo meritonte 
ta merte i biri i mbretit për grua. Kthimi i heroit Kur e shpuri tek pallati, biri i mbretit 
e njohu XXVII.Identifi kim.   dhe ju kujtua unaza që i kish dhënë për vlesë. Kështu 
mori çupëzën për grua daroviti dhe çift in që ja solli dhe përmblodhi dhe të vjerrën e 
kur mësoi për të këqĳ at qe i kishin bërë cupës urdhëroi dhe e vranë atë grua të ligë 
XXX.Dënim. dhe shkuan një jetë të ëmbëlë. XXXI.Dasma.C As përrallë sju rrëfeva 
por desha dhe ju gënjeva.
Gruaja përtace
Një burrë kishte shoqen shumë përtace. FJALIA HYRËSE Një ditë i solli ai pambuk 
asaj për të bërë pëlhurë dhe erdhi dhe i tha ta shtierë ndë motovile e ta bëjë për së 
shpejti e gruaja nga pretësia e saj i tha të shoqit që s’kish motovile. VIII.Nisje. Erdh i 
shoqi e i tha vete te thanat dhe të pres një të re. iii.  sigurimi i objektit magjik Dhe u 
nis dhe shkoj e gruaja i vajti pas fshehurazi edhe atje ku i shoqi po matej të presë një 
degë i këndojti me një zë të huaj:-ilie ilie motovile kush të presë motovile i vdes burri 
dhe fëmĳ a. Ky posa i dëgjoi këto fj alë u tremb se mos i vdisnin fëmĳ a dhe mos vdiste 
dhe vet dhe s’preu motovile dhe u kthye i zbrazurë në shtëpi IV. KTHIMI I HEROIT 
dhe i rrëfeu së shoqes se c’i ngjau dhe pse nuk solli motovile.   Përralla e dytë i ka 
funksionet jo të plota kurse e mësipërmja është më e lehtë për tu analizuar.Nuk ka 
paragrafë që të orientimi të jetë më i dobishëm.
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Përfundime

• Domosdoshmëria logjike dhe artistike rrjedh nga njëri funksion prej tjetrit.
• Asnjë funksion nuk e përjashton tjetrin. Vëzhgimi që funksionet janë pozicionuar 

dyshe mund të cojë ne faktin se përrallat kanë një strukturë.
• Është totalisht e pranueshme qe teoria e Propp e çoi studimin e formave të 

përrallës gjer në zbulimin e strukturave të saj ç’ka më shërbeu më së miri për të 
zbuluar strukturat në përallën shqiptare.

• Në analizën e përrallave opozicioni i funksioneve, së pari i sprovës paraprake që 
i jep heroit në dorë mjetin magjik dhe sprovës kryesore që shpie në likuidimin e 
mungesës është e lidhur me vetë specifi ken e përrallave magjike si zhanër, dhe 
analiza e Prop con pashmangshëm në këtë përfundim.

• Nga ana e qasjes strukturore binariteti i funksioneve ka shumë rëndësi.
• Anaziza e Propp u krye pjesërisht në sistemin e personazheve por totalisht në 

nivelin e zyzhetit dhe solli fi ksimin e një skeme invariantesh syzhetore.
• Mendime të bashkëkohësve  në lidhje me teorinë e Propp (Fq 166—167 nga 

përkthimi i A.Tufes, Morfologjia e përrallës)
• D.K. Zeljonini pati një recension shume pozitiv ndaj studimit të Propp.
• V.H.Pjeretci e quante studimin një progres të ideve të Gëtes, Bedjesë dhe 

Vjesjellovskĳ t dhe njëkohësisht nënvizonte origjinalitetin e analizës funksionale 
te tĳ .

• Vjesjellovskĳ t nga studimi i Propp nxorri dicka shume interesante atë që gramatika 
nuk është substrat i gjuhës porse abstraksioni i saj.

• Libri iProppzbuloi perspektiva të mëdha në artin rrëfi mor duke përcaktuar 
shumëcka në studimin strukturoro-tipologjik në perëndim.

• S.Pirkova –Jakobson e quajnë Propp si një formalist rus nga më ortodoksalët(krejt 
padrejtësisht).

• Ky studim i Propp hap një rrymë të tërë në studimin e folklorit narrativ dhe është 
më fondëmentali duke i rezistuar kohes.

• 
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Portofoli i nxënësit - një instrumet i ri vlerësimi

Xhilda Cani

   Abstrakt

Komponent i rëndësishëm, që vjen me një qasje të re në këtë reformë arsimore të 
arsimit parauniversitar në Shqipëri është edhe vlerësimi. Për herë të parë në vlerësim 
është implementuar portofoli i nxënësit, një instrument krejt i ri në arsimin e ciklit 
fi llor në Shqipëri. Qëllimi i këtĳ  studimi është të analizojë rëndësinë e portofolit të 
nxënësit, si dhe sa mësuesit kanë arritur të operojnë me këtë mënyrë të re vlerësimi. 
Ky artikull synon t’u përgjigjet pyetjeve se a njihen nga mësuesit procedurat që 
duhen ndjekur për të hartuar një portofol; a është portofoli një nxitje për të punuar 
në lëndët ku nxënësit hasin vështirësi; a është portofoli një ndihmë apo një pengesë 
për mësuesit e AF; a përshtatet ky i fundit me aft ësitë e nxënësve. 
Popullata e këtĳ  studimi janë mësuesit dhe nxënësit e klasave të para dhe të dyta. 
Studimi u krye në periudhën janar – qershor 2017. Rezultatet e studimit treguan që 
mësuesit janë të informuar rreth hartimit të portofolit të nxënësit. Ata tashmë kanë 
fi lluar të operojnë me këtë mënyrë të re vlerësimi në procesin mësimor. 

Fjalët kyç:  kurrikul me kompetenca, arritje, portofol, mësues, arsimi fi llor, nxënës.

Hyrje

Kurrikula e arsimit në Shqipëri ka pësuar ndryshime të mëdha, përfshirë këtu dhe 
nivelin e Arsimit Fillor. Portofoli i nxënësit është një qasje e re në arsimin fi llor, i 
bazuar në të nxënëit me kompetenca i cili ndikon në vlerësimin, vetëvlerësimin 
dhe arritjet e nxënësit. Në praktikën e përditshme të mësimdhënies janë vënë në 
diskutim çështjet: -A është motivues vlerësimi që marrin nxënësit? -A motivohen 
ata nga vlerësimi që marrin në klasë dhe a do dëshironin ata një vlerësim ndryshe? 
Vlerësimi tradicional në shkollë përfshin mekanizmin për sigurimin e të dhënave 
lidhur me njohuritë që nxënësit kanë, i cili ka për bazë një model të parashikuar 
ku: mësuesit japin mësim, testojnë njohuritë e nxënësve për përmbajtje të caktuara, 
gjykojnë për arritjet e tyre bazuar në “testime” dhe më pas vazhdojnë me mësimin 
pasardhës. Kjo mënyrë e vlerësimit është vënë në pikëpyetje sepse pritjet shoqërore 
për arsimin sot kanë ndryshuar, shkencat konjitive kanë dhënë rezultate të reja për 
natyrën e të nxënit dhe ky vlerësim tashmë është sfi duar. Ekspertë si Ken O'Connor 
(2002), Douglas Reeves (2009), dhe Robert Marzano (2006) kanë sugjeruar ndryshime 
të rëndësishme në politikat e vlerësimit me notë për të inkurajuar një klimë të 
përqendruar në të nxënë dhe jo vetëm në rezultate dhe klasifi kim. Vlerësimi në 
kontekstin e ri të tĳ  duhet t’u përshtatet nxënësve, mënyrës se si mësojnë ata dhe t’i 
motivojë ata gjatë përvetësimit të njohurive. Kjo ishte një shtysë që punimi ynë t’i 
dedikohej portofolit të nxënësit si një risi për arritje në mësimdhënie dhe motivimin 
e tyre. Problemi i cili evidentohet është sesa mësuesit dhe nxënësit po përshtaten në 
rolet e tyre të një kulture të re të vlerësimit. Gjatë këtĳ  studimi ne duam të analizojmë 
sesa mësuesit janë të njohur me këtë qasje të re, sesa e praktikojnë ata gjatë procesit 
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të mësimdhënies dhe a janë njohur nxënësit me portofolin e tyre. 
Vlerësimi në kurrikulën me kompetenca Kurrikula bazuar në kompetenca, që po 
zbatohet në sistemin arsimor parauniversitar, shoqërohet me një sërë dokumentash 
përfshirë edhe portofolin e nxënësve. Kjo qasje e re për shkollën është pilotuar me 
sukses nga 78 mësues të tri cilkleve të arsimit bazë, nga klasa përgatitore, cikli fi llor 
(AF) dhe cikli i mesëm i ulët (AMU) nga të 13 DAR-et e vendit. 
Kuptimi i portofolit të nxënësit Portofoli i të nxënit është një qasje bashkëkohore që 
bazohet në kriteret e cilësisë dhe dokumenton kontributin e nxënësve në veprimtari 
mësimore të orientuara me kompetenca. 
Portofoli dhe procesi i të nxënit. Procesi i krĳ imit të portofolit përmirëson mundësitë 
për një mënyrë të re të të nxënit. 
Vlerësimi i portofolit Duke qenë se portofoli i nxënësit është një koleksion i 
punimeve të nxënësit për të dëshmuar zotërimin e kompetencave (të njohurive, 
shkathtësive dhe qëndrimeve), punimet individuale në një portofol janë shpesh të 
referuara si “objekte”. 
Vlerësimi me portofol lëndor, shembuj të vlerësimit të portofolit në lëndë të 
ndryshme: Portofoli është koleksionim sistematik i detyrave dhe punimeve krĳ uese 
dhe hulumtuese të kryera nga nxënësi përgjatë periudhës për të dëshmuar zhvillimin 
e kompetencave (njohurive, shkathtësive, qëndrimeve). Mësuesi udhëzon nxënësit 
për krĳ imin e portofolit dhe bashkpunon me ta rreth përmbajtjes së tĳ . Në fi llim të 
peridhës, mësuesi në bashkëpunim me nxënësit, përcaktojnë detyrat dhe punimet 
që do të përfshĳ në në portofol përgjatë periudhës, në varësi të specifi kave të lëndës. 
Këto detyra zhvillohen gjatë periudhës dhe nuk janë pjesë e vlerësimit të vazhduar 
(në evidencë), por vetëm pjesë e portofolit lëndor. Pjesë e portofolit është dhe projekti 
kurrikular. Projekti kurrikular mund të jetë i shtrirë vetëm brenda një periudhe, por 
mund të jetë i shtrirë (nëse është një) edhe përgjatë gjithë vitit.
Për vlerësimin e portofolit, mësuesi përcakton kritere të qarta dhe ua komunikon 
nxënësve. Vlerësimi i detyrave të portofolit varet nga pesha që secili mësues i vendos 
secilës detyrë. Vlerësimi i portofolit mund të lanifi kohet në planin e periudhave si 
orë e veçantë (në fund ose përgjatë periudhës) ose mund të realizohet përgjatë tre-
katër orëve mësimore të fundit të periudhës. Në këtë rast mësuesi përcakton një 
grafi k të nxënëve të cilëve do t’u vlerësohet portofoli.
Popullata e cila ka shërbyer për zgjedhjen e kampionit kanë qënë mësuesit 
dhe nxënësit e klasave të para dhe të dyta në shkollat 9-vjeçare. Kampioni është 
përzgjedhur nga shkollat 9-vjeçare të qytetit të Elbasanit, të qytetit të Kuçovës, fshatit 
Grekan e Dëshiran për shkak të vendbanimeve tona. Zgjedhja e shkollave ku do të 
kryhet ky studim dhe ku do të aplikohet instrumenti matës i zgjedhur është bërë në 
mënyrë të rastësishme pa vënë ndonjë kriter të caktuar. Gjithsej në studim morën 
pjesë 80 mësues të klasave të para dhe të dyta, ku 60 prej tyre në zonën e Elbasanit 
dhe 20 prej tyre në zonën e Kuçovës, fshatit Grekan dhe Dëshiran.  Përsa i përket 
kampionit të nxënësve përzgjodhëm 120 nxënës për të qënë pjesë e këtĳ  studimi. U 
përzgjodhën të gjithë nxënësit që në regjistër i përkisnin një numri rendor tek. Pra 
të gjithë nxënësit me numër rendor tek u bënë pjesë e kampionit p.sh. në një klasë 
të parë u zgjodhën të ishin pjesë e kampionit nxënësit që në regjistër kanë numrat 
rendor 1, 3, 5, 7, 9, 11, etj. E njëjta metodë u përdor në çdo klasë të parë apo të dytë 
ku u caktua të përzgjidhej një kampion. 
Këtu synohet të mblidhen të dhëna rreth faktit nëse mësuesit që do të marin pjesë 
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në studim kanë lexuar ndonjë material në lidhje me hartimin e portofolit të nxënësit, 
kanë bërë trajnime në lidhje me këtë risi në mësimdhënie, nëse gjatë trajnimit kanë 
marrë përgjigje për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me hartimin e portofolit të 
nxënësit, nëse kanë apo jo dokumente të caktuara në portofolët e nxënësve të tyre. 
Janë vëzhguar nga afër 50 portofolë të nxënësve të klasave të para dhe të dyta. 
Zgjedhja e portofolëve që do të vëzhgohen është bërë në mënyrë të tillë: në çdo 
klasë ku kemi shkuar kemi zgjedhur në mënyrë rastësore pesë numra nga regjistri. 
Vëzhgimi i portofolëve të nxënësve të klasave të para dhe të dyta drejpërsëdrejti 
ishte padyshim puna më e bukur në këtë studim. Me lejen që kishim u paraqitëm në 
shkollat ku kishim vendosur të kryenim vëzhgimet e portofolëve. Rezulton që pjesa 
më e madhe e mësuesve që morën pjesë në studim janë femra 83%  dhe meshkuj 
janë vetëm 17% e kampionit. Përsa i përket moshës së punës, pjesa më e madhe 
e kampionit të mësuesve janë me 11- 20 vite pune. Lidhur me arsimin më të lartë 
që mësuesit në këtë kampion kanë, përqindja më e lartë rezulton me universitet, 
75%. Nga mësuesit e intervistuar pjesa më e madhe, 62% e kampionit japin mësim 
në klasën e parë. 80% e mësuesve të intervistuar japin mësim në qytet. Mësuesit e 
intervistuar, 90% e tyre punojnë në sektorin shtetëror.
Në lidhje me pyetjen nëse mësuesit kanë lexuar ndonjë material apo udhëzues në 
lidhje me hartimin e portofolit të nxënësit, 100% e mësuesve janë përgjigjur me 
alterantivën PO, ndërsa 0% e tyre janë përgjigjur me pyetjen JO. Në lidhje me pyetjen 
sa ju ka ndihmuar ky material apo udhëzues për të hartuar portofolin e nxënësve 75% 
e mësuesve janë përgjigjur më ka ndihmuar shumë, 25% prej tyre janë përgjigjur më 
ka ndihmuar mjaft ueshëm, 0% prej tyre janë përgjigjur më ka ndihmuar pak, 0% prej 
tyre janë përgjigjur nuk më ka ndihmuar dhe 0% prej tyre janë përgjigjur nuk me ka 
ndihmuar aspak.Përsa i përket trajnimeve që mësuesit marrin në lidhje me hartimin e 
portofolit të nxënësve, 65% prej mësuesve të intervistuar kanë marrë trajnime ndërsa 
35% prej tyre nuk janë trajnuar për hartimin  e portofolit. Përsa i përket pyetjes se kur 
kanë kryer një trajnim në lidhje me çështjen përgjigja që mbizotëron është : trajnime 
të cilat janë kryer nga DAR Elbasan dhe nga IZHA. 
Dy pyetjet pasardhëse në pyetësor janë vetëm për mësuesit të cilët kanë bërë  një trajnim të 
caktuar në lidhje me hartimin e portofolit të nxënësit. A ka qenë i vlefshëm ky trajnim 
që mësuesit kanë bërë? Përgjigjet që mësuesit kanë dhënë në lidhje më këtë pyetje 
janë 0% shumë i vlefshëm, 8% i vlefshëm, 62% pak i vlefshëm, 30% jo i vlefshëm, 0% 
aspak i vlefshëm. Në lidhje me pyetjen nëse gjatë trajnimit mësuesit i kishin kuptuar 
të gjitha paqartësitë e tyre në lidhje me hartimin e portofolit, 80% e tyre kanë qarkuar 
alternativën po dhe 20% prej tyre kanë qarkuar alternativën jo. 
Dy janë vlerësimet kryesore që mësuesit përdorin: vlerësimi me anë të testeve dhe 
vlerësimi me portofol. Në këtë pyetje 55% e mësuesve preferojnë vlerësimin me anë 
të testeve dhe 45% prej tyre vlerësim me portofol. Në lidhje me pyetjen se sa praktik 
është vlerësimi me portofol, 20% e mësuesve janë përgjigjur është shumë praktik, 
60% prej tyre janë pëgjigjur është praktik, 20% janë përgjigjur është pjesërisht praktik, 
0% janë përgjigjur nuk është praktik, 0% janë përgjigjur nuk është aspak praktik. 
Mënyra se si mësuesit vlerësojnë një portofol është e ndryshme, secili mësues krĳ on 
një mënyrë të vetën të vlerësimit. Nga mësuesit e intervistuar ka rezultuar që 90% 
prej tyre vlerëson secilën prej detyrave dhe në fund të tremujorit bën shumën e 
tyre, 10% prej tyre në fund të tremujorit vlerëson secilën prej detyrave. Në lidhje 
me pyetjen sa ju ka ndihmuar portofoli të zbuloni aft ësi, shprehi, shkathtësi, etj. Në 
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fusha të ndryshme, 35% e mësuesve janë përgjigjur më ka ndihmuar shumë, 60% 
e mësuesve kanë qarkuar më ka ndihmuar mjaft ueshëm, 5% janë përgjigjur më ka 
ndihmuar pak, 0% nuk më ka ndihmuar dhe 0% nuk më ka ndihmuar aspak. 

Të dhënat e grumbulluara nga vëzhgimi i portofolëve të nxënësve të klasave të 
para dhe të dyta.

Tabela: Llojet e detyrave në portofol në klasën klasën  IA
Nr rendor i nxënësit në regj. Nx 2 Nx 10 Nx 12 Nx 19 Nx 5 Nx 9

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 77 70 65 78 83 68

Punë krijuese 7 8 4 41 42 21

Fotografi  1 1 1 1 1 1

Çmime-certifi kata 2 1 1 2 2 2

Projekte 2 2 2 2 2 2

Koleksione 0 0 0 0 0 0

Miniteste 32 28 26 30 32 29

Vlerësimi që mbizotëron ASH(5) ASH(5) ASHK(4) ASH(5)  ASH(5) ASH(5)

Gjithsej detyra 121 110 99 154 162 123

Tabela .  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën I B
Nr  i nxënësit në regjistër Nx 1 Nx 7 Nx 9 Nx 11

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 54 73 65 66

Punë krijuese 16 10 33 19

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 1 2 2 1

Projekte 2 2 2 2

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 22 24 21 31

Vlerësimi mbizotërues ASHK(4) ASH(5) ASH(5) AK(3)

Gjithsej detyra 96 112 124 114

Tabela .  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën II A
Nr rendor i nxënësit Nx 3 Nx 11 Nx 14 Nx 18

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 63 76 55 65

Punë krijuese 11 22 21 17

Fotografi  1 1 1 1
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Çmime-certifi kata 2 2 1 2

Projekte 3 3 3 3

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 17 21 18 23

Vlerësim mbizotërues ASH(5) ASHK(4) ASHK(4) ASH(5)

Gjithsej detyra 97 125 99 111

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën II B
Nr rendor i nxënësit Nx 2 Nx 15 Nx 13 Nx 16

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 77 83 88 89

Punë krijuese 9 13 20 15

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 1 2 2 2

Projekte 3 3 3 3

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 25 21 20 19

Vlerësimmbizotërues ASHK(4) ASHK(4) ASH(5) ASH(5)

Gjithsej detyra 116 123 134 129

Tabela. Të dhëna rreth shkollës ku janë vëzhguar portofolët
Shkolla 9-vjeçare Grekan

Vendodhja Fshat 

Klasa të para 1

Klasa të dyta 1

Portofol gjithsej 16 portofol

                            Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në  klasën I
Nr rendor i nxënësit Nx 8 Nx 17 Nx 12 Nx 5

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 59 64 43 64

Punë krijuese 16 31 16 20

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 1 1 1 1

Projekte 1 1 1 1

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 8 6 7 8
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V l e r ë s i m i 
mbizotërues

ASH(5) ASH(5) ASHK(4) ASH(5)

Gjithsej detyra 86 104 69 95

Tabela .  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën I
Nr rendor i nxënësit Nx 11 Nx  2 Nx 9 Nx 3

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 70 56 52 56

Punë krijuese 20 18 20 20

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 1 1 1 1

Projekte 1 1 1 1

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 7 8 6 8

Vlerësimmbizotërues ASH(5) ASH(5) ASH(5) ASHK(4)

Gjithsej detyra 100 85 81 87

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën  II
Nr rendor i nxënësit Nx 1 Nx 5 Nx  10 Nx  22

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 51 50 44 56

Punë krijuese 26 36 27 28

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 2 1 1 1

Projekte 1 1 1 1

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 6 8 8 6

Vlerësimmbizotërues ASH(5) ASHK(4) ASHK(4) ASHK(5)

Gjithsej detyra 87 97 82 93

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën  II
Nr rendor i nxënësit Nx 2 Nx 4 Nx  6 Nx  8

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 47 44 51 43

Punë krijuese 27 32 35 30

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 2 2 1 1



117 

Projekte 1 1 1 1

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 8 8 7 8

Vlerësimmbizotërues ASH(5) ASHK(4) ASH(5) ASH(5)

Gjithsej detyra 86 88 96 84

Tabela 47. Të dhëna rreth shkollës ku janë vëzhguar portofolët
Shkolla 18 Tetori, Kuçovë

Vendodhja Qytet, Kuçovë

Klasa të para 2

Klasa të dyta 2

Portofol gjithsej 16

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën IB
Nr rendor i nxënësit Nx 9 Nx 11 Nx 7 Nx 5

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 75 80 103 102

Punë krijuese 50 18 39 33

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 2 1 2 1

Projekte 2 2 2 2

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 50 27 41 29

Vlerësimmbizotërues ASH(5) ASHK(4) ASH(5) ASHK(4)

Gjithsej detyra 180 129 188 168

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën IA
Nr rendor i nxënësit Nx 18 Nx 12 Nx 21 Nx 14

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 100 117 101 44

Punë krijuese 43 32 33 9

Fotografi  1 1 1 1

Çmime-certifi kata 2 2 2 1

Projekte 2 2 2 2

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 48 35 27 12

Vlerësim mbizotërues ASH(5) ASH(5) ASH(5) AK(3)
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Gjithsej detyra 196 189 166 69

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën IIA
Nr rendor i nxënësit në 
regjistër

Nx 16 Nx 2 Nx 5 Nx 10

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 85 98 120 115

Punë krijuese 23 50 37 36

Fotografi  2 2 2 2

Çmime-certifi kata 2 2 2 2

Projekte 2 2 2 2

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 39 38 19 18

Vlerësimi mbizoterues ASHK(4) ASH(5) ASH(5) ASH(5)

Gjithsej detyra 153 192 182 175

Tabela.  Llojet e detyrave në portofol në klasën  klasën IIB
Nr rendor i nxënësit Nx  17 Nx  19 Nx  3 Nx  1

Llojet e detyrave

Detyra me shkrim 97 107 98 130

Punë krijuese 56 31 40 35

Fotografi  1 1 2 2

Çmime-certifi kata 2 1 2 2

Projekte 2 2 2 2

Koleksione 0 0 0 0

Miniteste 44 25 23 22

Vlerësimi mbizotërues ASH(5) AK(3) ASH(5) ASHK(4)

Gjithsej detyra 202 167 167 193

Në mënyrë tepër rastësore, pas analizës së të dhënave, vumë re që më shumë kishim 
mësues që japin mësim në klasën e pare dhe më të paktë ishin mësuesit që jepnim 
mësim në klasë të dytë. Në fakt mësuesi i klasë së dytë e ka më të lehtë që të hartojë 
një portofol nxënësit, ndyshe nga ai i klasë së parë. 
Nga përgjigjet që kemi marrë nga mësuesit në lidhje me faktin nëse kanë lexuar apo 
jo materiale në lidhje me portofolin e nxënësit të gjithë mësuesit që kanë marrë pjesë 
në studim kanë dhënë përgjigje pozitive. Pra duhet vlerësuar fakti që MAS, DAR-ët 
e qyteteve të ndryshme në përgjithësi dhe të Elbasanit e Kuçovës në veçanti, kanë 
materiale apo udhëzues në lidhje me hartimin e portofolit të nxënësit. Por gjithsesi 
kjo nuk do të thotë që duhet të mbeten vetëm këto materiale. Mendojmë që ato 
duhen rigjeneruar me informacione të reja, me ide të reja, në mënyrë që mësuesit 
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e klasave të para dhe të dyta të orerojnë sa më lehtë. Por sa efektivë kanë qënë këto 
materiale apo udhëzues për hartimin e portofoli? Nga analiza e të dhënave vumë re 
që pjesa më e madhe e mësuesve që kanë marrë pjesë në studim e kanë cilësuar si një 
ndihmesë të madhe faktin që kanë patur materiale udhëzus për hartimin e portofolit. 
Përderisa mësuesit i cilësojnë efektiv këto materiale ndihmëse, kjo do të thotë që ata 
tashmë kanë arritur të operojnë me vlerësimin me anë të portofolit, njohin mënyrat 
e hartimit të një portofoli dhe dinë si ta bejën të kënaqshëm edhe për nxënësit e tyre 
qofshin ata në klasën e parë apo të dytë.

Grafi ku. Efektiviteti i materialeve për portofolin
Të gjithë mësuesit pa përjashtim përderisa përballen me sfi da të reja siç është dhe 
vlerësimi me portofol kanë të drejtë të kryejnë seminare të ndryshme trajnuese dhe 
të informohen në mënyrën e duhur. Siç e shohim dhe nga pamja në grafi k, përsa i 
përket vlefshmërisë së kryer nga mësuesit që kanë marrë pjesë në studim, vlen për 
t’u diskutuar. Kjo pasi 62% e mësuesve i kanë cilësuar si pak të vlefshëm, trajnimet 
që ata kanë bërë në lidhje me hartimin e portofolit. 
Diskutimi për të dhënat e nxjerra nga pyetësori i nxënësit Nxënësit e klasave të 
para dhe të dyta, pavarësisht vështirësive, kanë arritur të operojnë apo të punojnë me 
punët në portofolin e tyre. Të gjithë nxënësit që morën pjesë në studim kanë dhënë 
përgjigje pozitive ndaj dëshirës për të punuar me punët e portofolit. Shpeshherë 
ata i shohin si argëtim punët e portofolit, organizimin e tyre në portofol etj. Detyrat 
e portofolit janë argëtuese për nxënësit. Ato nuk janë aspak të lodhshme për ata, 
përkundrazi ata kënaqen duke punuar me punët në portofolin e tyre. Vështirësitë e 
nxënësve në lidhje me portofolin nuk janë tek pjesa e zgjidhjes apo bërjes së detyrave, 
vështirësia qëndron vetëm tek organizimi i punëve në portofol. Nxënës të ndryshëm 
kanë prefereca të ndryshme përsa i përket lëndës që pëlqejnë më shumë. 

Grafi ku. Mendimi i nxënësve për lëndën e tyre të preferuar
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Nxënësit janë përgjigjur pozitivisht ndaj këtĳ  fakti, pra ata i pëlqejnë punët e lëndës së 
tyre të preferuar.  Nxënësit, sidomos ata të klasës së parë kanë ndonjëherë vështirësi 
në organizimin e portofolit. 

Grafi ku. Mendimi i nxënësve për punën që i pëlqen më shumë në portofol
Krahasimi i punëve të nxënësve me shokun e bangës, me njëri - tjetrin është tashmë 
një “traditë” në AF. Po portofolët e tyre a i krahasojë nxënësit? Pjesa më e madhe e 
tyre janë përgjigjur negativisht, pra që nuk i krahasojnë portofolët e tyre. Në fakt jo 
gjithmonë del koha që të bëhet edhe një krahasim midis portofolëve të nxënësve. 
Mund të planifi kohen p.sh orë të posaçme ku nxënësit shohin detyrat e njëri - tjetrin. 
Kjo është diçka pozitive në mësimdhënie sepse nxënësit mësojnë nga njeri- tjetri dhe 
nxënësit më pak aktiv apo që bëjnë gabime shohin nga të tjerët e mësojnë prej tyre. 
Përfundime Mësuesit kanë lexuar materiale dhe udhëzues të ndryshëm që 
ndihmojnë në realizimin apo hartimin e portofolit të nxënësit. Ata kanë bërë trajnime 
të ndryshme, të cilët kanë rezultuar efektiv dhe i kanë dhënë një ndihmesë mësuesit 
të AF në hartimin e portofolit të nxënësit. Mësuesit njohin mirë procedurat që duhen 
ndjekur për hartimin e portofolit të nxënësit; Pavarësisht vështirësive, ata kanë arritur 
të operojnë me këtë mënyrë të re vlerësimi, pra me anë të portofolit të nxënësit. Përsa 
i përket vlerësimit të portofolit kemi arritur në përfundimin që mësuesit zakonisht 
vlerësojnë të gjitha detyrat njëra pas tjetrës dhe më pas bëjnë shumën e tyre në fund 
të një periudhe të caktuar. Por pranohet dhe fakti që mësuesit kanë mënyrat e tyre 
individuale për vlerësimin e punëve të një portofoli.
Për shkak të larshmërisë së detyrave, puna me portofol pëlqehet nga nxënësit e AF. 
Nga rezultatet e pyetësorëve kemi arritur në konkluzionin që portofoli i nxënësit 
shihet si një nxitës i mirë për ata nxënës që kanë vështirësi në fusha të ndryshme, 
për vetë faktin që kjo mënyrë vlerësimi i jep mundësi nxënësve të mësojnë duke 
parë nga njëri - tjetri. Nxënësit tërhiqen nga punët në portofol dhe janë të prirur 
të punojnë më shumë, madje dhe në ato lëndë apo fusha të AF në të cilat ata hasin 
vështirësi. Nxënësit kanë vështirësi në organizimin e punëve në portofol. Një pjesë 
e vogël e mësuesve preferojnë ende vlerësimin pra me anë të testeve. Por, gjithashtu 
nga rezultatet e pyetësorëve kemi arritur në përfundimin që mësuesit e klasave të 
para dhe të dyta nuk e shohin si pengesë të punuarit me portofol. Ata tashmë janë 
mësuar më këtë mënyrë vlerësimi. Portofoli i nxënësit është një ndihmesë për ta në 
orën e mësimit sepse nëpërmjet punës më portofol nxiten dhe nxënësit që nuk janë 
aktivë në klasë. Është një ndihmesë për mësuesit sepse ata identifi kojnë tek nxënësit 
aft ësi, shprehi, shkathtësi etj., të reja tek nxënësit e tyre.
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Mësuesit e klasave të dyta (që është viti i dytë që punojnë me portofolin e nxënësit) 
e kanë më të lehtë planifi kimin apo hartimin e portofolit të nxënëve në krahasim me 
mësuesit e klasave të para. Mësuesit e klasave të dyta bëjnë ndërrhyjnë më shumë 
në hartimin e portofolit të nxënësit pra nuk mbështen tek materialet e gatshme, ata 
krĳ ojnë mënyrat e tyre të hartimit të portofolit. Mësuesit e klasave të para mbështeten 
në materialet që jepen nga institucionet përkatëse, të hartimit të portofolit. Portofoli 
i nxënësit përshtatet sipas grupmoshave të nxënësve, sigurisht dhe aft ësive të tyre. 
Nxënësve nuk u jepen detyra që e kalojë nivelin e vështirësisë. Mësuesit e hartojnë 
portofolin e nxënësit në bazë të asaj që ata janë të aft ë të punojnë dhe të realizojnë.

Rekomandime 

Portofoli i nxënësit tashmë përdoret gjërësisht në klasat e para dhe të dyta të AF 
mësuesit kanë fi lluar të operojnë me të në procesin mësimor.  Në bazë të këtĳ  studimi 
që ne këmi bërë në lidhje me portofolin e nxënësit këmi këto rekomandime: Hartimi 
i ligjeve dhe politikave në ndihmë të mësuesit të AF, për zgjerimin e materialeve 
udhëzuese në lidhje me portofolin e nxënësit. Organizimi i më shumë seminareve 
trajnuese për mësuesit e klasave të para dhe të dyta të AF, në lidhje me portofolin 
e nxënësit. Të ketë një gjithpërfshirje të mësuesve në trajnim. Hartimi i metodave, 
teknikave të reja lehtësuese në punën e mësuesit,  në lidhje me hartimin e portofolit 
të nxënësit. Detyrat në portofol të mos jenë të një niveli të ndryshëm vështirësie, 
në mënyrë që të përfshihen në punën me portofol dhe nxënësit që nuk kanë arritje 
të kënaqshmë. Portofoli të përmbajë një llojshmëri të detyrave dhe ato të ndahen 
sipas aft ësive që nxënësit kanë. Mësuesi, në klasë të bëjë demonstrime në lidhje më 
organizimin e punëve në portofol.
Lista e shkollave ku u bë aplikimi i pyetësorëve:  Shkolla jopublike: ARIANITI
Shkolla publike: Sulë Harri, Qamil Guranjaku, Fadil Gurmani, Qemal Haxhihasani, 
Ali Agjahu, Bardhyl Popa, Luigj Gurakuqi, Jorgji Dilo, Abdyl Paralloi, Naim Frashëri, 
Ptoleme Xhuvani, Shkolla 9- Vjeçare Grekan, Shkolla 9- Vjeçare Dëshiran, Kuçovë- 
18 Tetori
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Drejtori si menaxher e lider pedagogjik për nxitjen e zhvillimit profesional 
të mësuesve

Phd. Rovena Islami, 
Elbasan, Albania

                                  

Abstrakt

Më poshtë synohen të parashtrohen vizioni, strategjitë,  praktikat e rolit të drejtuesit që të të 
kompletojë, të mundësojë më tej  arritjen e kompetencave të nevojshme për të menaxhuar 
zhvillimin profesional të personelit mësimor, për të siguruar zhvillimin optimal të potencialit 
të çdo mësuesi, në rastin tonë të shkollave gjithëpërfshirëse.
Hulumtimet për politikat arsimore sot janë kah gjithëpërfshirjes, si sfi da, por edhe duke 
marrë në konsideratë kushtet e Shqipërisë së shekullit të XXI-të. 
Listimi i përvojave më të mira  në funksion të arsimit gjithëpërfshirës është  që mësuesi të 
ndihet i mbështetur nga drejtuesi më së pari, si motivuesi dhe nxitësi kryesor në drejtim e 
profesionalizmit për të përqafuar politikat më të reja të arsimit, atëherë rezultatet e punës do 
të refl ektojnë dukshëm tek nxënësi.
Mësuesit mund të ndihen nën trysni dhe ndonjëherë të dyshojmë në aft ësitë e tyre për të 
kryer detyrën duke u ndjerë të lodhur dhe të pasigurt për arritjet e tyre si mësimdhënës dhe si 
përgjegjës për shumë fëmĳ ë njëherazi, ku secili është unik, por më e vështira është me prindin 
i cili pret shumë nga mësuesi në lidhje me fëmĳ ën e tĳ . Pikërisht këtu fi llon mbështetja, 
pikësëpari, në lidhje me identifi kimin e nevojave dhe plotësimin e tyre për zhvillim profesional 
të mësuesve mbështetur në bazën ligjore me metodologji dhe instrumenta. 

Fjalë kyçe : drejtori,  menaxher, lider pedagogjik, zhvillim profesional, mësues…

Hyrje

Drejtuesi duhet të synojë që stafi  i tĳ  të fokusohet në lidhje me identifi kimin e 
nevojave te përfundimet që duhet të arrihen dhe jo se si do arrihet (procesi) si një cikël 
i vazhdueshëm përmirësimi. Realizimi i kërkesave të reja për shërbime të caktuara, 
duhen vlerësuar nga burimet reale që kemi në dispozicion, pikërisht ky është çelësi 
për të rritur efektivitetin e ofrimit të shërbimeve nga institucionet arsimore. 
Është e domosdoshme në një staf pedagogjik që plotësimi i nevojave për zhvillim 
profesional të mësuesve të mbështetet mbi një plan të stafi t në bazë të nevojave reale 
që ekzistojnë dhe që mund të gjejnë zgjidhje, atëherë ky përfaqëson hapin e parë për 
të plotësuar “nevojën” – si boshllëku mes gjendjes aktuale (si është) dhe gjendjes së dëshiruar 
(si duhet të jetë). (Markja, Albana, Programi për formimin e drejtuesve të Institucioneve 
Arsimore në Arsimin Parauniversitar, Tiranë 2016)
Burime që shërbejnë për të përcaktuar nevojat janë aksiomat e analizave të përmbajtjes 
nga ana e drejtuesve. Drejtuesi i organizuar nga ana dokumentacionale me anë të 
metodave dhe teknikave të vlefshme për të identifi kuar nevojat në institucionin 
që drejtohet, si me vëzhgim direkt, pyetësorë, instrumente të ndryshëm, intervista 
synon më së pari të kuptojë masën e nevojshme të trajnimeve, drejtimin e tyre dhe 
jo vetëm kaq. Konsultat me specialistë, njohja me modele konkrete të cilat me të 
vërtetë mësuesi mund t’i referohet është mënyra që neni 54 “Drejtori i institucionit 
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Arsimor”, pika 2.ç ... është përgjegjës për menaxhimin e personelit dhe krĳ imin e kushteve për 
zhvillimin profesional të punonjësve të institucionit.. të realizohet me të vërtetë. (Ligjit 
nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar)
Në diskutime informale ndërmjet mësuesish shohim se në lidhje me nenin 56 
“Mësuesi”, pika 2.c - Mësuesi ka të drejtë: ... t’i krĳ ohen mundësi për zhvillim profesional. 
Pika 3.ç - Mësuesi ka detyrë: ... të përditësojë kompetencat profesionale mësuesit ndihen 
të rehatuar kur u jepen mundësi trajnimi, sqarimi, mbështetje, duke u shprehur se 
“drejtori ua jep të gjitha gati”. 
Standardet profesionale nuk duhet të konsiderohen thjesht përmbledhje e 
karakteristikave më themelore që duhet të ketë një drejtues për të përmbushur 
misionin e tĳ , por duhet të shprehen me anë të performancave përkatëse, konform 
një nxënie cilësore të pranuar gjerësisht nga komuniteti, stafe edukative si dhe 
institucione shtetërore  tek Udhëzimi i Mas nr. 26, datë 15.08.2014 “Për zhvillimin 
profesional të punonjëve arsimorë”.
Përmbushja e standardeve më së pari është e orientuar nga drejtuesi e më tej nga 
mësuesi, i cili jep dhe merr përvoja të suksesshme në këshillin e mësuesve, ekipet 
lëndore të cilat diskutojnë problematikat që dalin gjatë procesit të nxënies, rrjetet 
profesionale të cilat sugjerojnë dhe alokojnë përvoja të një rangu më të gjerë në shkolla 
me nxënës të prurjeve të ndryshme si nga niveli dhe nevojat që ata kanë. Nga ana 
tjetër edhe institucionet shtetërore të edukimit që përgatisin mësues, institucionet 
publike, ose jopublike që hartojnë dhe ofrojnë programe dhe module trajnimi, për 
arritjen e standardit në lidhje me zhvillimit të institucionit kanë rolin e tyre në nxitjen 
e kualifi kimit të mësuesve në këtë drejtim.
Drejtori harton dhe menaxhon zbatimin e planeve për zhvillimin e institucionit në 
bashkëpunim me personelin e institucionit, nxënësit dhe prindërit e tyre për arritjet 
e nxënësve sidomos në profi lin e mësuesit gjithpërfshirës për të zotëruar aft ësitë 
dhe vlerat e domosdoshme si profesionist, për të ndryshuar sjellje dhe qëndrime të 
caktuara. 
Sot nxënësit me uniken e tyre duhet të konsiderohen si një burim dhe vlerë për 
edukimin me pritshmëri të larta për arritjet shkollore bazuar në punën në grup si 
elementë thelbësore në punën e të gjithë mësuesve në mënyrë të vazhdueshme. 

Identifi kimi, planifi kimi dhe plotësimi i nevojave për ZhP të mësuesve

Drejtuesi duke parë konkreten, një formësim të qëndrueshëm të stafi t në shkollën 
në të cilën drejton nuk hamendëson, apo krahason, por së pari përballet me realen 
pikat e forta dhe të dobëta të shkollës. Ky hendek ndërmjet shkollës ideale që ai ka 
në mendje si një horizont të largët qaset kaq afër kur rezultatet bëhen të dukshme. 
Përmendim rastin kur: në ardhjen e nxënësve në një shkollë elitë me nxënës mbi mesataren 
shpesh ndodh që nxënësit e ardhur të mos mirëpriten, ahere drejtori duhet të planifi kojë 
veprimtari trajnuese për nxënësit, me mësuesit, në lidhje me të mirat e konkurrencës dhe 
ndarjen e përvojave.
Teoritë e drejtimit janë të shumta, ndaj, në vetvete, të drejtuarit është art. Në këtë 
mënyrë kuptojmë se fuqia drejtuese nuk qëndron te forca, tek autoriteti absolut, apo 
tek pushteti që jep pozicioni, por te mënyra si e përdor atë çdo ditë, në çdo situatë. Të 
qenit bashkëpunues, të kuptosh qëllimet e të tjerëve, të mos nënvlerësosh planifi kimin, 
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kohën për çdo problem që haset, të delegohet puna në kohë, të identifi kohen saktë, 
të planifi kohen dhe të plotësohen nevojat për zhvillim profesional të mësuesve, 
vlerësimi për përmbushjen e standardeve profesionale gjithmonë në një mënyrë të 
përditësuar kështu arrihet përmbushja e standardeve profesionale të mësuesit dhe 
përfi timet janë pikërisht tek aktori kryesor, nxënësi.
Mësuesi duhet të perfeksionohet profesionalisht pikësëpari nga përgatitja shkencore, 
kurrikulën, njohjen dhe zbatimin e dokumenteve arsimore, vlerësimin e të nxënit, 
përkujdesjen ndaj nxënësit, zhvillimin profesional dhe individual, bashkëpunimin 
në grup, komunikimin dhe etikën, vlerat dhe qëndrimet profesionale etj… Në rolin e 
drejtorit menaxher, burimet njerëzore kanë rëndësi për arritje konkrete, ndaj të qenit 
menaxher përfshin të qenit psikolog, për të bashkërenduar qëllime të përbashkëta si 
të shkollës dhe të mësuesit. Marrëdhëniet me mësuesit, të shprehurit me ta gjithsesi 
duhet të ndihmojnë në delegimin e detyrave që vërtetë të kryhen dhe jo të ngelin në 
formate planifi kimi.  

Funksioni i instrumentave për zhvillim profesional të mësuesve

Drejtori udhëheq si lider pedagogjik, së pari duke planifi kuar vëzhgimin e orëve 
mësimore, me fokus në arritjen e nxënësve, punën me nivele të mësuesve, progresin 
qasur me performancën e mësuesit, klimën bashkëpunuese e cila duhet transmetuar 
në kulturën e institucionit, sepse një institucion ka historikun e tĳ , emrin e tĳ  i cili 
në vite rankon me shkollat e tjera ndaj sistemi i zhvillimit profesional të drejtuesit 
si lider pedagogjik është shumë i rëndësishëm. Përmirësimi, rritja e kapacitetit 
mes trajnimit në vendin e punës, nga institucione të jashtme apo duke shkëmbyer 
me profesionistë është faktor kyç në suksesin dhe cilësinë e reformave.  Politikat e 
arsimit shtojnë pritshmëritë ndaj mësuesve me përgjegjësi të reja, në mënyrë që t’u 
sigurojnë të gjithë nxënësve shërbim arsimor cilësor. (Ligji nr. 69/2012, datë 21.06.2012 
“Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Neni 58 
“Zhvillimi i vazhdueshëm profesional” Ligji - ZHP Udhëzimi i Mas nr. 26, datë 15.08.2014 
“Për zhvillimin profesional të punonjëve arsimorë”)
Zhvillimi profesional kryhet me forma të zhvillimit profesional të punonjësve 
arsimorë me trajnime, rrjete profesionale, këshillime, të organizuara nga DAR/ZA-
të, IZHA, OJF etj…
Etika e komunikimit profesional, respektimi i konfi dencialitetit dhe trajtimi 
me dinjitet ndaj fëmĳ ëve dhe veçanërisht të atyre me aft ësi të kufi zuara, apo me 
vështirësi në të nxënë kërkon një sërë masash për të plotësuar kuadrin legjislativ dhe 
atë institucional, në zbatimin e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmĳ ëve me miratimin 
e një protokolli sjelljeje për të përmirësuar qëndrime gjithëpërfshirëse. 
Kompetencat, strategjitë e suksesshme janë një tjetër mënyrë komunikimi sipas 
nevojave dhe parapëlqimeve individuale duke i dhënë në një rol jashtëzakonisht të 
rëndësishëm konkretes nga zgjedhja e mbështetjes së duhur edhe nga përdorimi i 
TIK-ut.
Konkretisht puna e drejtorit fi llon së pari me ngritjen e ekipit lëndor me profi let 
dhe përcaktimi i detyrave përkatëse për planifi kimet gjithvjetore, pas analizës së 
nevojave  për  projektet kurrikulare, përcaktimin e tematikave të tyre sipas klasave 
dhe lëndëve brenda ekipit, hartimin e platformave të trajnimit dhe përcaktimi i 
moduleve ngritjen e këndit të ekipit lëndor dhe përditësimin e kalendarit të mësimeve 
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të hapura. Natyrisht evidentimi i nxënësve me vështirësi në të nxënë, kapërcimi i 
vështirësive, orë të hapura në mësues të ndryshëm, mënyra e përgatitjes së  testeve 
të arritjes në tremujorë, individualizimi i mësimit nëpërmjet  punës në grup brenda 
në klasë dhe shprehive të nxënësve, TIK dhe  nxënësi në qendër etj...
Mbështetur në përvojat e fi tuara gjatë punës e trajnimeve të ndryshme në fushën 
e mësimdhënies e të mësimnxënies në vëzhgimet e drejpërdrejta dhe konsultat 
me mësues apo grup mësuesish mendojmë se plani vjetor i zhvillimit profesional 
duhet të realizohet e mbështetet në nevojat e mësuesve dhe në konceptet e reja 
bashkëkohore. Të shtyrë drejt përmirësimit të punës me të gjithë mësuesit e shkollës 
për identifi kimin e nevojave për trajnim të tyre, përzgjedhjen e tematikave më të 
domosdoshme për aktualitetin si dhe krĳ imin e një klime të shëndoshë pune për 
mësuesit që do të kualifi kohen për vitin shkollor aktual.
Realizimi efektiv i zhvillimit profesional të mësuesve kërkon larmi veprimtarish si 
veprimtari praktike, leksione, mësime model, module dhe materiale të tjera të dala 
nga MAS  dhe nga forca të tjera të specializuara në fushën e mësimdhënies. Zhvillimi 
profesional përfshin dhe motivimin në:
• Krĳ imin e ambjenteve model (bazën materiale didaktike) dhe shfrytëzimi me 

efektivitet i tĳ . 
• Krĳ imin e ekipit kurrikular me grupe  mësuesish të kualifi kuar në një drejtim të 

caktuar dhe sipas profi leve të cilat do të shërbejnë për zhvillim profesional sipas 
nevojave  të ndryshme. 

• Mbështetjen në arritjet e projekteve të posaçme duke shfrytëzuar në kapacitetet 
njerëzore dhe  materialet e formuara për të ndihmuar në kualifi kimin e mësuesve 
të tjerë. 

• Përsosjen e zhvillimit profesional të brëndshëm në shkollë e realizuar me 
mbështetjen e drejtuesve të shkollës. 

• Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të reformës kurrikulare duke përfshirë dhe 
tekste alternativë. 

• Zbatimi  dhe konsolidimi i përfshirjes së fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në arsimin 
publik si dhe ata me vështirësi në të nxënë.

• Botime dhe krĳ ime produktesh profesionale nga mësues e drejtues të arsimit 
(materiale pedagogjike që lidhen me trajtesa për lëndët mësimore, përgatitje 
testesh, si përvojë që shërben  për kualifi kimin e mësuesve të tjerë) etj...

Realizimi i zhvillimit profesional kërkon kapacitete njerëzore, materiale,  fi nanciare, 
kohën e mjaft ueshme si dhe mjedise të përshtatshme për trajnim. Krĳ imi dhe rritja 
graduale e kapaciteteve profesionale të mësuesve në shkollë nëpërmjet formave të 
reja të trajnim-kualifi kimit të tyre për t’iu përgjigjur më mirë reformës arsimore nuk 
mund të konceptohet pa monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të dokumentacionit 
shkollor për arsimin e detyruar 9-vjeçar çdo ditë e jo vetëm në planifi kime. Rritja e 
cilësisë dhe efektivitetit të mbledhjeve kualifi kuese dhe i seminareve trajnuese në 
aft ësimin e mësuesve për përmbajtjen lëndore dhe të mësuarit, bëhet duke trajtuar 
probleme që u nevojiten kërkesave reale të mësuesve për reformimin e tyre si 
aft ësimit  të vazhdueshëm shkencor dhe profesional të mësuesve të shkollës.
I referohem shkollës “F. Gurmani” në Elbasan e cila është shkollë gjithëpërfshirëse 
për vetë faktin se prurjet e nxënësve në këtë shkollë janë të niveleve të ndryshme si 
ekonomike ashtu edhe sociale dhe me veçantinë e saj si shkollë kemi planifi kuar dhe 
realizuar një sërë veprimtarish profesionale si:
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• Njohja e përdorimit me frutshmëri të teknologjive të reja në proçesin e mësimit. 
• Njohja dhe zbërthimi i strategjive të arsimit, standardeve të arritjes dhe përmbajtjes 

dhe kornizës së re kurrikulare. 
• Aft ësimi në rritje i pjesëmarrjes aktive të nxënësve në orën e mësimit nëpërmjet 

përdorimit të teknikave dhe metodave të reja të mësidhënies dhe nxënies. 
• Ngritja dhe funksionimi i kurseve për njohjen dhe zbërthimin e kërkesave të 

programeve të reja legjislacionin në fuqi etj.. 
• Seminar kualifi kimi në shkallë shkolle duke përfshirë ekipin kurrikular. 
• Mësime të hapura model nga mësues me më shumë përvojë. 
Kemi kryer diskutime dhe bashkëbisedime mbi probleme të caktuara lëndore ose 
ato përfundimtare të programit, pa lënë pas dore mënyrën e rë të vlerësimit apo 
risi të reja për vitin në vazhdim duke iu referuar materialeve të rekomanduara dhe 
literaturë nga MASR dhe nga institucione të tjera OJF si Save the children, MEDPAK, 
etj... 
Një pjesë e mirë e stafi t pedagogjik është e trajnuar për gjithëpërfshirjen, planin 
PEI, vlerësimin e nxënësit, metoda, teknika për të punuar me nxënës me vështirësi 
në të nxënë dhe me aft ësinë e kufi zuar duke arritur dhe raste të suksesshme.(të 
dokumentuara në publikimet e Save the Children.)
Riorganizimi më tej i rrjetit të sistemit të kualifi kimit të brendshëm në shkollë, 
kryhet duke mundësuar përshpejtimin e zbatimin e formave të frutshme në proces, 
nëpërmjet krĳ imit te ekipit kurrikular, të strukturave drejtuese profesionale në 
shkollë, funksionimit të departamenteve si alternativë efi kase në kualifi kimin e 
brendshëm në shkollë. 
Krĳ imi i bindjeve të reja për domosdoshmërinë e studimit vetjak dhe të përfshirjes 
të mësuesve në rrjetin e organizuar të kurseve të trajnimit me anë të realizimit të 
këtyre objektivave synohet përmirësimi i kompetencave profesionale të mësuesve, 
përvetësimi i kompetencave të reja dhe përgatitja e tyre për të pranuar dhe 
përvetsuar risitë në transformimet në kurrikul që ofron reforma arsimore me anë 
të kthimit të mbledhjeve të këshillit të mësuesve në qëndra ku diskutohet dhe jepen 
zgjidhje pedagogjike për probleme të ndryshme të mësimdhënies, mësimnxënies 
dhe edukimit. 
Për një përzgjedhje më të drejtë të mësuesve  më me përvojë që do të sherbejnë  
si burim kryesor apo bërthama mbështetëse për organizimin e drejtimin e 
veprimtarive trajnuese dhe kualifi kuese. Rritja cilësore e nivelit të drejtimit në ekip 
si domosdoshmëri dhe bazë fuqishme për rritjen e të gjithë treguesve mësimorë dhe 
edukativë, nëpërmjet: 
• Aft ësimit të mësuesve në përgjithësi. 
• Aft ësimit të mësuesve  të rinj në veçanti. 
• Përgatitjes së një grupi mësuesish  të gatshëm për të zgjidhur problemet e 

perspektivës në fushën e vendimarrjes në shkollë. 
• Programimin dhe zhvillimin i veprimtarisë kualifi kuese dhe trajnuese në shkollë,
• Kryerjen e vëzhgimeve për mbarëvajtjen e dokumentacionit shkollor dhe nxjerrjen 

e përfundimeve përkatëse. 
• Përgatitjen e realizimin e seancave të kualifi kimit për mësuesit që do të atestohen.
•  Njohjen e përdorimin me frutshmëri të formave të punës në sistemin e punës me 

klasa që kanë nxënës me vështirësi në të nxënë në bashkëpunim me psikologun 
shkollor.
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• Përgatitjen e materialeve ndihmëse për mësuesit sipas planifi kimit vjetor, Ngritjen 
dhe funksionimin e grupeve për probleme të legjislacionit. 

• Programimin dhe zhvillimin i veprimtarisë kualifi kuese dhe trajnuese me  
mësuesit e lëndëve shoqërore etj...

Zhvillimi profesional për gjithëpërfshirjen në Elbasan gjatë viteve 2014- e në 
vazhdim

Po marrim shembullin e nxitjes së arsimit gjithëpërfshirës i cili është realizuar me 
sukses në qarkun e Elbasanit gjatë vitit 2014-2016 nga mbështetja së drejtpërdrejtë 
së pari nga DAR që fëmĳ ët të përfshihen në shkollat publike me anë të identifi kimit 
nga gjendja civile, regjistrimit dhe mësimdhënies me bazë të Planeve Edukative 
Individuale (PEI) sistematikisht sidomos në shkolla të cilat bashkëveprojnë me 
shoqata joqeveritare “Save the Children”, MEDPAK etj...
Gjatë viteve të fundit është arritur një ngritje e kapaciteteve të mësuesve, 
bashkëpunimit të prindërve, specialistëve të arsimit, psikologëve në lidhje me 
çështjet e Arsimit Gjithëpërfshirës, aktivitetet ndërgjegjësuese, të shtrira në shkollat 
dhe kopshtet si dhe më gjerë, në komunitetin përreth, për sa i përket të drejtave të 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara për arsimim gjithëpërfshirës dhe cilësor, duke ulur 
numrin e të rregjistruarve në shkollën speciale “Zëra jete”. 
Në sajë të përgatitjes dhe shpërndarjes së informacioneve të publikuara për qëllimet 
e fushatës ndërgjegjësuese, janë shtuar rastet e ndërgjegjësimit me nxënës të tillë.
Duke iu referuar të dhënave nga MAS gjatë vitit 2014 numri i përgjithshëm i fëmĳ ëve 
me aft ësi të kufi zuara të regjistruar në kopshtet dhe shkollat e zakonshme të vendit 
është 3678, nga të cilët 511 në kopshte dhe 3167 në shkolla 9-vjeçare. Kjo tregon se 
edhe në Shqipëri kemi po ndryshon mentaliteti për gjithëpërfshirjen në kopshte dhe 
shkolla të përgjithshme. Në institucionet arsimore zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes 
së nxënësve. Nxënësve të familjeve në nevojë, nxënësve me aft ësi të kufi zuara dhe 
atyre me vështirësi në të nxënë u ofrohet përkujdesje e posaçme, sipas përcaktimeve 
në këtë ligj.
Pesë vitet e fundit janë bërë hapa të konsiderueshme kundrejt kësaj kategorie fëmĳ ësh, 
duke thënë se para disa vitesh gjithëpërfshirja ekzistonte vetëm në aspekte gjinore 
e sociale, por jo në politikat arsimore në shkallë kaq të gjerë në lidhje me aft ësinë e 
kufi zuar. Zbatimi në kurrikulat shkollore tematika për gjithëpërfshirjen, informimi 
në mbarë opinionin publik se shkolla është një institucion gjithëpërfshirës kërkon 
trajnim të mësuesve lëndor dhe sidomos të mësuesit ndihmës për gjithëpërfshirjen. 
Ambjenti i përshtatur për pritjen e fëmĳ ëve me AK (Ambjenti fi zik të jetë mikëpritës 
për çdo lloj aft ësie të kufi zuar të paraqitur) arrihet me ndërgjegjësimin dhe 
bashkëpunimin me komunitetin. Shohim se në të gjitha pikat të paraqitura më lart ka 
patur një ndryshim të konsiderueshëm për ta bërë gjithpërfshirjen më të favorshme 
për këta fëmĳ ë. Kjo ka funksionuar pasi prindërit dhe mësuesit kanë një marrëdhënie 
të ngushtë bashkëpunimi me njëri–tjetrin, duke mbajtur kontakte periodike midis 
tyre, kanë zhvilluar apo organizuar së bashku aktivitete të ndryshme shoqërore, 
edukative apo argëtuese/ zbavitëse etj.
Duke u bazuar në domosdoshmërinë e përmirësimeve cilësore në shërbim të reformës 
në arsim, në qëllimet  dhe strategjitë e sistemit tonë arsimor, në përvojën e fi tuar, por 
edhe në dobësitë dhe mangësitë e konstatuara, drejtori së bashku me stafi n duhet të 
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bashkëveprojnë për të arritur një bashkërendim të një mësimdhënieje cilësore.
Përfundime
Drejtuesi i një shkolle në varësi të kushteve aktuale të shkollës që drejton duhet të 
synojë që stafi  i tĳ  të fokusohet në lidhje me identifi kimin e nevojave te përfundimet 
që duhet të arrihen dhe jo se si do arrihet (procesi) si një cikël i vazhdueshëm 
përmirësimi. Realizimi i kërkesave të reja për shërbime të caktuara, duhen vlerësuar 
nga burimet reale që kemi në dispozicion, pikërisht ky është çelësi për të rritur 
efektivitetin e ofrimit të shërbimeve nga institucionet arsimore. 
Për mbrojtjen e fëmĳ ëve me AK duhet të mbështetemi në fushën e legjislacionit 
rekomandohet mbulimi nga ligji i shëndetit mendor, ndërsa në fushën e ndërgjegjësimit 
rekomandohet fushata në shkallë të gjerë dhe sistematike të forcave arsimore në 
veçanti ndaj gjithëpërfshirjes. Trajnime për diagnostikimin e hershëm dhe raportimin 
e rasteve janë gjithnjë të nevojshme si një strategji, politikë apo plan veprimi kombëtar, 
me objektiva që janë realiste dhe kanë afate të përcaktuara kohore, koordinuar nga 
një agjenci, e cila ka kapacitetin të përfshĳ ë sektorë të shumëfi shtë në një strategji 
implementimi me spektër të gjerë pjesëmarrjeje dhe mbështetjeje.
Të garantohet që drejtorët e shkollave dhe mësuesit të përdorin, të adoptojnë metoda 
të menaxhimit të klasës. Mësuesit duhet të përpiqen të ofrojmë të mirën e mundshme 
profesionale për nxënësit dhe duhet të pranoj kontributin e tyre në procesin e krĳ imit 
dhe përvetësimit të njohurive. Shkollat në bashkëpunim me ekipet lëndore të hartojnë 
plane edukative individuale (PEI), sipas nevojave të fëmĳ ëve me një shpërndarje të 
drejtë të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta nëpër klasa, sipas kritereve të përcaktuara. 
Marrje e masave për të ngritur grupin e punës në mbështetje të psikologut, me 
teknika bashkëkohore gjithëpërfshirëse dhe punë të diferencuar me të gjitha nivelet 
e nxënësve. Vlerësimi i nxënësve duke qenë stimulues dhe i pandërprerë gjatë 
gjithë procesit mësimor duke përdorur forma e mënyra të ndryshme vlerësimi, me 
qëllim që të shërbejë për të tërhequr dhe aktivizuar nxënësit në proces. Mësuesit 
i përkushtohen të gjithë nxënësve njësoj dhe duhet të ushqejnë potencialin e tyre 
qytetar, shoqëror, intelektual, emocional dhe fi zik.
Mësuesi duke besuar në suksesin e çdo nxënësi dhe duke siguruar kushtet e të nxënit 
për të gjithë si një model i sjelljes dhe i zgjedhjeve paqësore në marrëdhënie me 
nxënësit arrin me vetëdĳ e suksesin në mësimdhënie. Tashmë duhen të mësohemi me 
taktikat më të reja që duhet të përdorin mësuesit në komunikimin me nxënësit gjatë 
orës së mësimit.

Bibliografi 

 Markja, Albana, Programi për formimin e drejtuesve të Institucioneve Arsimore në Arsimin 
Parauniversitar, ppt, Tiranë 2016
 Ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar
 Udhëzimi i Mas nr. 26, datë 15.08.2014 “Për zhvillimin profesional të punonjëve arsimorë”
Moduli 1 “Drejtuesi si lider pedagogjik dhe menaxher i personelit mësimor”, Dr. Dorina 
Rapti, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Tiranë, Shtator 2016,
Ligji nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar; Neni 58 “Zhvillimi i vazhdueshëm profesional” Ligji - ZHP 
Udhëzimi i Mas nr. 26, datë 15.08.2014 “Për zhvillimin profesional të punonjëve arsimorë”
  2014 -Udh 26 Zhvillimi profesional.



129 

  Friend, M. (2007). Special Education; Contemporary perspectives for school professionals.
(3rd Edition).
Ikonomi, E. &  Sula, G. (2012). Manuali i gjithperfshirjes. Unpublished
Save the children, (2010). Nje shkolle per te gjithe. 
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. linqe
Ndrio, M & Amursi, E., ( 2009),Të njohim dhe të kuptojmë vështirësitë në të nxënë, Save the 
Children,  Tiranë
American Asscociation on Mental Retardation: Defi nition, classifi cation, and systems of 
support Ëashington DC 1992
Ikonomi Estevan, Hartimi i politikave dhe praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimim 
gjithëpërfshirës. 2010



130 

 Rëndësia e vlerësimit të nxënësit në ciklin fi llor

Brunilda Qereshniku
Shkolla “Guri I Zi”, Elbasan

Abstrakt

Kurrikula me kompetenca ndër të tjera veç programeve, strategjive të mësimdhënies, modeleve 
të ditareve, situatave të të nxënit përfshin dhe kritere të vlerësimit të nxënësve me anë të të 
cilave matet dhe mëimdhënia si proces nëpërmjet arritjeve të nxënësve duke u mbështetur 
edhe tek përkufi zimi “Vlerësimi është pjesë integrale e të nxënit, mësimdhënies dhe programit 
mësimor dhe kjo sjell që qasja e sigurimit të cilësisë, të zbatohet në mënyrë të barabartë gjatë vlerësimit.” 
((IZHA 2019;1)
Mësimdhënia e gjuhës me bazë kompetencat është një tërësi metodash që janë përdorur e 
vazhdojnë të përdoren edhe në ditët tona për të zhvilluar te nxënësit aft ësitë e nevojshme 
të përvetësimit të gjuhës e të përdorimit të saj në komunikimin e përditshëm për realizimin 
e bashkëveprimit social, por vlerësimi si qëllim kryesor ka marrjen e vendimeve që synojnë 
përmirësimin e rezultateve të të nxënit dhe vetë procesin e tĳ . Marrja e vendimeve kërkon 
grumbullimin e vazhdueshëm të informacionit për të matur dhe për të vlerësuar të gjitha 
aspektet e procesit. 

Fjalët kyç:  gjuhё shqipe, kompetenca, vlerёsim, cikёl fi llor, nxёnёs, standarde, kurrikul...

Hyrje

Në Shqipëri janë me mĳ ëra nxënës, të cilët shkollohen dhe prindërit e tyre dëshirojnë 
më të mirën për fëmĳ ët e tyre që në klasë të parë. Pikërisht vlerësimi është një tregues 
që fëmĳ ët e tyre janë në rrugë të mbarë, por nga ana tjetër nga politikat e arsimit, 
jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, tregon se nxënësit ndihmohen nëpërmjet 
vlerësimit, motivohen nëpërmjet një mësimdhënieje efektive, e cila natyrisht ka 
nevojë për matje. Pra “Vlerësimi në arsim është procesi gjatë të cilit mblidhen të dhëna dhe 
gjykohet për vlerën e arritjes së rezultatit të të nxënit, mbi bazën e një kriteri të caktuar.” 
(IZHA 2019;1). Natyrisht për të vlerësuar janë të nevojshme standardet si të nxënëit 
ashtu edhe të arritjeve, si një sistem kërkesash ose parametrash të pranuar si normë, 
gjë që e kërkon dhe reforma e sistemit arsimor. Për shembull në lëndën e gjuhës 
shqipe standardet grupohen sipas linjave, sot në kurrikulën e re quhen tematika. 
(IZHA 2012, 8)

Qasje ndaj mёsimdhёnies sё gjuhёs nё kohё

Për shumë kohë, në shekullin XIX e në gjysmën e parë të shekullit XX, mësimdhënia 
e gjuhës bazohej në përvetësimin e gramatikës. Në tekstet mësimore i jepej rëndësi 
shpjegimit të rregullave gramatikore, përvetësimit të tyre. Kjo metodë u diskutua 
pasi nuk i jepte mundësi praktikimit të gjuhës dhe të mësuarit komunikativ të saj.
(Principles of Communicative Language Teaching and Task-Based Instruction, 2007) 
Mё vonё kjo metodë u zëvendësua nga metoda audiolinguistike, në vitet 1950-1960 
bazuar në qasjen bihejvioriste në psikologji dhe në strukturalizmin linguistik duke 
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vёnё theksin në gjuhën e folur dhe fi lozofi a e saj qëndronte në atë që mësimi i gjuhës, 
është një proces mekanik i formimit të zakonit për ta ushtruar atë. Kësisoj, praktika 
gjuhësore qëndron në përsëritjen e modeleve gjuhësore dhe ushtrimeve stervitore, që 
kishin të bënin me aplikimin e bisedave me pyetje-përgjigje. Mësuesi cilësohej si model 
perfekt. Pika më e diskutueshme e kësaj metode ishte se nxënësit i kushtonin më tepër 
vëmendje përdorimit të gjuhës kuptimplotë, duke lënë mënjanë përdorimin e gjuhës 
në mënyrë spontane, të lirshme dhe krĳ uese. Të gjitha këto metoda që përmendëm 
më lart kanë ndikuar gradualisht në të mësuarin komunikativ të gjuhës (CLT) si një 
metodologji apo një set me parime metodologjike dhe teknika funksionale për të 
mësuar gjuhën komunikative në aspektin e përdorimit të përditshëm të saj. Me fj alë 
të tjera të mësuarit e gjuhës komunikative, ka në qendër nxënësin, si pjesë aktive në 
ndërtimin e njohurive informuese në klasë, përkundrejt rolit të mësuesit si autoritar 
i dĳ es. Këto metoda e shohin gjuhën si ndërvepruese, me karakter komunikues me 
bazë nxënësin. Njohuritë mbi mësimdhënien e gjuhës shihen në aspektin shoqëror 
e social komunikues, çka do të thotë se ajo (gjuha), nuk mund të konceptohet pa 
aspektin pragmatik të saj në kontekste të ndryshme brenda bashkëveprimit social.
Vlerësimi në lëndën e gjuhës shqipe klasa I-V sipas kurrikulës së re me kompetenca
Vlerësimi bazohet në nivelet e arritjes të cilat shprehin kritere të njësuara për 
vlerësimin e njohurive, të shkathtësive dhe qëndrimeve të nxënësve sipas fushave 
përkatëse. Këto nivele hartohen për të mundësuar mësuesit, që të përcaktojnë arritjen 
e kompetencës nga nxënësi në fund të klasës së tretë dhe të pestë, të ndara në shkallë 
të parë dhe të dytë sipas grupmoshave përkatëse. Natyrisht duke iureferuar qasjeve 
psikologjike dhe zhvillimit të nxënësit kompetenca varet nga grupmosha.
Më poshtë do të qasim vlerësimin e nxënësve për arsimin fi llor sipas kurrikulës së 
re me kompetenca dhe asaj të vjetër me objektiva, duke iu referuar lëndës së gjuhës 
shqipe.
Në kurrikulën me kompetenca nivelet e arritjes bazohen në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të përcaktuara në dokumentin e kurrikulës bërthamë. Ato përdoren 
nga mësuesit, hartuesit e teksteve shkollore e materialeve të tjera ndihmëse, specialistët 
e vlerësimit dhe specialistët e arsimit, por në veçanti, nivelet e arritjes ndihmojnë 
mësuesin për të planifi kuar mësimdhënien individuale, punën e diferencuar sipas 
nivelit të nxënësit, për të ndikuar pozitivisht në progresin e tĳ  dhe për të raportuar 
të nxënit e nxënësit. Për të përcaktuar nivelin e arritjes së nxënësit duhen bërë një 
sërë vëzhgimesh dhe duhen përdorur një sërë instrumentesh vlerësimi, të cilat do të 
shërbejnë më pas për progresin e tĳ , ndaj akoma janë të nevojshme formate të gatshme 
për mësuesin për të arritur diagnostifi kuar më lehtësisht nivelin e nxënësve. Por dhe 
nga ana tjetër dhe nxënësi duhet të kuptojë vlerësimin, kriteret e tĳ , nivelet, sepse me 
pafajsinë e një fëmĳ e i duket që mësuesi është i njëandhëm ndaj disa nxënësve dhe 
padashur i duket vetja i braktisur, sidomos kur në një klasë ka nxënës nga familje të 
ndryshme ekonomiko-sociale.
Hartimi i instrumenteve të vlerësimit të arritjeve të të nxënit duhet kryer duke u 
mbështetur në nivelet e arritjeve nga IZHA. Vlerësimi i nxënësit në klasat I-III për 
arritjen e kompetencave të fushave të të nxënit bëhet me përshkrim, me 5 nivelet 
e arritjes së kompetencave si më poshtë: Niveli 1. “Arritje të pakënaqshme”, kur 
nxënësi nuk përmbush kërkesat bazë të të nxënit. Niveli 2. “Arritje që kanë nevojë 
për përmirësim”, kur nxënësi ka arritur vetëm pak nga kërkesat bazë të të nxënit dhe 
kërkohet mbështetje dhe punë e vazhdueshme nga ana e tĳ  dhe e mësuesit. Niveli 3. 
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“Arritje të kënaqshme”, kur nxënësi ka përmbushur kërkesat bazë të të nxënit dhe, kur 
me mbështetjen e mësuesit, arrin të përparojë. Niveli 4. “Arritje shumë të kënaqshme”, 
kur nxënësi ka përmbushur pjesën më të madhe të kërkesave të të nxënit. Niveli 5. 
“Arritje të shkëlqyera”, kur nxënësi përmbush plotësisht dhe me cilësi kërkesat e të 
nxënit të programit lëndor. Vlerësimi i nxënësit në klasat IV dhe V bëhet me notat 
4-10. Nga klasa e katërt deri në klasën e dymbëdhjetë, janë përcaktuar katër nivele 
arritjeje  të njohurive, aft ësive dhe qëndrimeve që demonstron nxënësi:  niveli I 
(pamjaft ueshëm, nota 4), kur nxënësi nuk përmbush kërkesat bazë të të nxënit; niveli 
II (mjaft ueshëm, notat 5-6), kur nxënësi ka arritur disa nga kërkesat bazë të të nxënit 
dhe kërkohet mbështetje dhe punë e vazhdueshme nga ana e tĳ  për të përparuar; 
niveli III (mirë, notat 7-8), kur nxënësi ka përmbushur një pjesë të konsiderueshme 
të kërkesave bazë të të nxënit dhe, kur me mbështetjen e mësuesit, vazhdon të 
përparojë; niveli IV (shumë mirë, notat 9-10), kur nxënësi përmbush plotësisht dhe 
me cilësi kërkesat e të nxënit të programit lëndor. 
Qëllimi i kurrikulës së re me kompetenca  është të realizojë zhvillimin e plotë të 
potencialit të çdo nxënësi, duke u mbështetur te anët dhe cilësitë e tĳ  më të forta për 
të kapërcyer pengesat dhe vështirësitë në të nxënë. Në të gjitha fushat e të nxënit/ 
lëndët, nuk do të përmendet niveli 1, sepse qëllimi i shkollës është që çdo nxënës të 
arrĳ ë sukses në shkollë. 
Përsa i përket lëndës së gjuhës shqipe për klasat I-III-të për kompetencën e “Të 
dëgjuarit e teksteve të ndryshme” nxënësi merr njohuri, zhvillon qëndrime dhe vlera, 
si dhe zbaton aft ësi dhe shkathtësi duke dëgjuar tekste të ndryshme. Më konkretisht, 
nxënësi duhet të kutojë se qëndrimet e tĳ  në diskutime gjatë të dëgjuarit kur ndikojnë 
pozitivisht te të tjerët vlerësohet maksimalisht, më tej kur nxënësi tregon brendinë, 
veçon idenë kryesore, dallon fj alët ose frazat kyçe, si dhe bën vlerësime të thjeshta 
për tekstet që dëgjon. 
Nё kompetenca tё tjera niveli i tё nxёnit ёshtё i lartё kur nё varёsi tё programit tё lёndёs 
sё gjuhёs shqipe, tematikёs dhe shkallёs nxënësi u përgjigjet pyetjeve të mësuesit 
rreth përmbajtjes së një bisede, poezie, përralle, tregimi, udhëzimi etj. lidh njohuritë 
paraprake me ato të tekstit që dëgjon; tregon me fj alët e tĳ  përmbajtjen e një bisede, 
poezie, përralle, tregimi, udhëzimi etj.  Kompetenca  “Të folurit për të komunikuar 
dhe për të mësuar” arrihet kur nxёnёsi shqipton saktë dhe me intonacionin e theksin 
e duhur fj alët dhe fj alitë, me qëllim që të jetë i kuptueshëm për të tjerët, fl et për tema 
të thjeshta dhe bashkëbisedon me të tjerët. Ai shoqëron të folurin edhe me elemente 
të komunikimit jo verbal dhe diskuton dhe bashkëvepron me të tjerët gjatë punës 
në grup, merr pjesë në përgatitjen e  materialeve për organizimin e shfaqjeve dhe 
ekspozitave në klasë; fl et rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e duhur, 
kur tregon një ngjarje ose një përvojë të tĳ ën, kur përshkruan diçka etj.;  aktivizohet 
në diskutime në grupe të vogla për tema të ndryshme;  merr pjesë në përgatitjen e  
materialeve për organizimin e shfaqjeve dhe ekspozitave në klasë; merr pjesë  në lojë 
me role.   
Nё lidhje me kompetencёn e tё “Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare” nxënësi arrin 
nivel tё lartё kur lexon tekste letrare dhe jo letrare të ndryshme dhe demonstron 
kuptimin, interpretimin, analizën, vlerësimin dhe gjykimin e këtyre teksteve. Njё 
nga kompetencat mё tё vёshtira tё lёndёs sё gjuhёs shqipe ёshtё ajo e “Të shkruarit 
për qëllime personale dhe funksionale”  ku nxënësi shkruan për qëllime dhe  lexues të 
ndryshëm dhe ndjek gjatë të shkruarit hapa si: planifi kim, organizim idesh, rishikim 
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dhe redaktim duke respektuar strukturën, tiparet e tekstit, si dhe rregullat gjuhësore.  
Nё lidhje me kompetencёn  e “Përdorimit tё drejtë tё gjuhës” nxënësi duhet tё 
shprehet në mënyrën e duhur, duke demonstruar shkathtësi, vlera dhe qëndrime në 
lidhje me sistemin gjuhësor të gjuhës shqipe. 
Klasat e IV-ta dhe tё V-ta i pёrkasin shkallёs sё dytё dhe pёr shembull kompetenca 
“Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme” pёrfshin tё dalluarit e disa cilësive të zërit të 
folësit, nё rastin tonё tё nxёnёsit, si: intonacioni, ritmi, theksi, volumi i zërit, qё nuk 
ishin tё pёrfshira nё kopetencёn e njёjtё tё shkallёs sё parё. Gjithashtu, nxënësi 
tregon brendinë, veçon idenë kryesore, dallon fj alët ose frazat kyçe, bën konkluzione, 
krahason ose klasifi kon, si dhe bën vlerësime të thjeshta për tekstet që dëgjon. Mё 
tej nxënësi:  u përgjigjet pyetjeve, tregon me fj alët e tĳ  përmbajtjen e tekstit, si dhe 
lidh njohuritë e mëparshme me ato të tekstit; diskuton rreth informacionit kryesor, 
përmbledh  dhe jep disa gjykime të thjeshta për  përmbajtjen e tekstit. Nxënësi: dëgjon 
me vëmendje në situata dhe për qëllime të ndryshme dhe u përgjigjet pyetjeve, 
tregon përmbajtjen që dëgjon duke e ilustruar me shembuj dhe ilustrime nga teksti, 
lidh dhe krahason me lehtësi njohuritë e mëparshme me ato të tekstit; diskuton rreth 
informacionit kryesor, përmbledh dhe gjykon përmbajtjen dhe qëllimin e tekstit. 
Kompetenca “Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar” sipas gjuhёtarit Hymes 
përcakohen nga  katër parametra të kompetencës komunikative:
1-Mundësitë. Qё nёnkupton që terma të përgjithshëm dikush fl et pa vështirësi në 
mënyrë të ngjashme gramatikisht, pra mund të themi që diçka e mundur brenda 
një sistemi formal është komunikim kulturor, rastësor apo me rregulla gramatikore. 
2-Realizueshmëria. Nёnkupton qё njё folёs ndihmon në përpunimin e shembujve 
të ndryshëm gjuhësorë, që do të thotë se një komunikues mund të japë variante 
të ndryshme për të njëjtën fj ali 3-Përshtatshmëria e cila qartëson lidhjen mes gjuhës 
dhe kontekstit. Përputhja e mesazhit gjuhësor me situatën në të cilin ai përdoret. 
4-Vërtetueshmëria ёshtё kur diçka ndodh aktualisht dhe njëkohësisht përvetësohet 
nga pjesëmarësit në komunikim përmes gjuhës, në marrëdhënie mes tyre (Hymes., 
1972, pp. 269-293).
Pra, siç shihet parametrat e kompetencës komunikative të Hymesit kundërshtuan 
teorinë e Chomsky-t, sepse, sipas tĳ , kompetencat gjuhësore nuk mund të prodhojnë 
të vetme komunikim efektiv, pasi kanë nevojë për kontekstin social, pra qasje tё 
tilla e përkufi zojnё kompetencën komunikative në rrafshin e njohjes së konventave 
gjuhësore dhe sociolinguistike. Krahas kësaj ai përdor një tjetër term; kapacitetet, me 
të cilën nënkupton aft ësinë për të përdorur njohuritë si mjet për krĳ imin e kuptimit 
në gjuhë. Sipas tĳ  aft ësia nuk është përbërës i kompetencës, por një forcë aktive për 
krĳ imtarinë e vazhdueshme që realizon potencialin kuptimor. 
Kёshtu pёrsa i referohemi mё lart nxёnёsi shoqëron të folurin edhe me elemente të 
komunikimit jo verbal dhe diskuton dhe bashkëvepron me të tjerët gjatë punës në 
grup. Nxënësi shpreh me një gjuhë të varfër dhe shkurtimisht, idetë, ndjenjat ose  
përjetimet e tĳ ;  është i tërhequr në diskutime dhe bashkëbisedime dhe përfshihet në 
to me nxitjen  e mësuesit; është i tërhequr në përgatitjen e materialeve për organizimin 
e shfaqjeve dhe aktiviteteve në klasë dhe në shkollë dhe përfshihet në to me nxitjen  
e mësuesit; merr pjesë në lojërat  e thjeshta skenike, përpiqet të përzgjedhë fj alët dhe 
shprehjet e duhura, kur shpreh idetë, ndjenjat ose  përjetimet e tĳ , merr  pjesë  
në  diskutime  dhe bashkëbisedime, përfshihet në bashkëpunim me të tjerët 
për  përgatitjen e materialeve për organizimin e shfaqjeve dhe  aktiviteteve në klasë 
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dhe në shkollë;  merr pjesë në lojërat  e thjeshta skenike, fl et qartë, rrjedhshëm dhe 
përzgjedh fj alët dhe shprehjet e duhura, kur shpreh idetë, ndjenjat ose  përjetimet e 
tĳ ; merr pjesë aktive në diskutime dhe bashkëbisedime me pyetje, gjykime, komente 
apo sqarime; përgatit materiale për organizimin e shfaqjeve dhe aktiviteteve në klasë 
dhe në shkollë; shfaq prirje në lojërat  e thjeshta skenike. Pra komunikimi pёrfshin 
njё sёrё treguesish tё cilёt duhet tё jenё tё realizueshёm gjatё procesit mёsimor e pёr 
mё tepёr janё tё vlerёsueshёm.
Kompetenca “Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale” vlerёsohet me nivelin 
4 kur nxënësi shkruan për qëllime dhe lexues të ndryshëm, ndjek gjatë të shkruarit 
hapa, respekton strukturën, tiparet e tekstit, si dhe rregullat gjuhësore. Mё tej 
planifi kimi, organizimi i ideve, rishikimi dhe redaktimi janё pjesё e vlerёsimit tё 
nxёnёsit. Nxënësi shkruan duke u përqendruar mirë në temën dhe llojin e tekstit; 
shkruan tekste të ndryshme duke respektuar strukturën e tyre dhe karakteristikat 
kryesore.  
Kompetenca “Përdorimi i drejtë i gjuhës” pёr shkallёn e dytё synon qё nxёnёsi të 
demonstrojë shkathtësi, vlera dhe qëndrime në lidhje me sistemin gjuhësor të gjuhës 
shqipe. Kështu,  nxënësi nё klasёn e katёrt dhe tё pestё vlerёsohet qё nxёnёsi tё 
dallojё pjesët e ndryshme të ligjëratës, kategoritë e tyre gramatikore dhe i përdor 
në trajtën e duhur gjatë komunikimit; demonstron njohuri për mënyrat e formimit 
të fj alëve në gjuhën shqipe, dallon kuptimet e fj alëve dhe i përdor për të pasuruar 
fj alorin e tĳ , dallon lloje të ndryshme fj alish (dëft ore, pyetëse, nxitëse dhe dëshirore);  
dallon dhe përdor në përgjithësi, gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta të fj alisë 
(kundrinor, rrethanor, përcaktor);  dallon kategoritë kryesore gramatikore të emrit, 
foljes,  dallon sinonimet, antonimet, homonimet.  mbiemrit, përemrit, si dhe gjen 
lidhëzat dhe parafj alët; dallon fj alët e parme dhe jo të parme; dallon sinonimet, 
antonimet, homonimet, fj alët e urta dhe shprehjet frazeologjike. gramatikore të emrit, 
foljes, mbiemrit, përemrit, si dhe gjen lidhëzat dhe parafj alët, si dhe argumenton 
përgjigjen e tĳ ; dallon fj alët e parme dhe jo të parme si dhe analizon pjesët përbërëse 
të fj alëve; dallon dhe përdor me lehtësi sinonimet, antonimet, homonimet, fj alët e 
urta dhe shprehjet frazeologjike. 
Shembull i vlerësimit të portofolit në lëndën e Gjuhës shqipe
Nё lëndën e Gjjuhës Shqipe,  mësuesi mund të planifi kojë të paktën 3 (tri) detyra 
për portofolin lëndor (përfshirë edhe projektin kurrikular). Në shembullin më 
poshtë, mësuesi, në bashkëpunim me nxënësit, ka përcaktuar detyra për portofolin 
e periudhës së parë, i cili do të ketë gjithsej 50 pikë. Vlerësimin e portofolit mësuesi 
përcakton vetë pikët/peshat për secilën detyrë. Më poshtë është dhënë thjesht një 
shembull, pikët/peshat e të cilit shërbejnë për të ilustruar modelin dhe mund të mos 
përdoren domosdoshmërisht nga mësuesi.
Njё shembull i tillё ёshtё:
Përshkruani ngjashmëritë dhe dallimet mes jush dhe një personazhi të pëlqyer nga 
ju. (10 pikë)                                                                                                                                                                                             
Projekti “Përgatitja e një reviste për fëmĳ ë” (faza e parë). Përzgjedhja e rubrikave dhe 
mbledhja e informacionit kryesor. (20 pikë)
Gjetja e rasteve të përdorimit të gabuar të shkronjës së madhe në jetën e përditshme, 
si p.sh., në menu, në tabela të ndryshme, në televizion, në libra etj. (20 pikë)
(shih tabelën 1)
Tabela 1. Shembull vlerësimi në lëndën e Gjuhës Shqipe
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Detyra Detyra 1 Detyra 2 Detyra 3 Portofoli 

Nota 8  pikë 14  pikë 14  pikë 36  pikë

Sipas tabelës së vlerësimit me notë (si në rastin e vlerësimit të testeve), vlerësimi i 
këtĳ  portofoli është nota 8 (tetë). (shih tabelën 2)
Tabela 2.  Nota sipas pikëve të marra

Nota 4 5 6 7 8 9 10

Pikët >14 14 - 20 21 - 26 27 - 32 33 - 38 39 - 44 45 - 50

Cilësia e portofolit të të nxënit është e lidhur me shumë faktirë, por rolin parësor 
e ka mësuesi. Cilësia e portofolit lidhet me :përcaktimin e qartë të funksionit që 
ka;referencat ndaj kurrikulës; hapat dhe metodologjinq që ndiqet në planifi kimin 
dhe zhvillimine tĳ ; kriteret që vendosen për vlerësimin e nxënësit; transparencën 
dhe komunikimin e përmbajtjes te kolegët, prindërit, mësuesit e tjerë;digjitalizimin 
e rubrikave kryesore etj. Kriteret për monitorimin e cilësisë së portofolit lidhen: Me 
aspekte të planifi kimit të përmbajtjes së portofolit
Portofoli për një fushë/ lëndë duhet të bazohet dhe zhvillohet me të njëjtën strategji, si 
për mësuesin që planifi kon dhe realizon mësimin ( në rastine portofolit të mësuesit) 
ashtu edhe për nxënësin ( portofoli i nxënësit).Pra, duhet të mbahet parasysh se 
qëllimi i zhvillimit të portofolit është monitorimi dhe vlerësimi i progresit dhe i 
arritjeve. Pyetjet kyç si për mësuesin dhe nxënësin janë:A janë përzgjedhur dhe zhvilluar 
materiale që pasqyrojnë kontributin dhe progresin e nxënësit në arsim?A janë organizuar dhe 
prezantuar në mënyrën e duhur materialet, detyrat, punimet dhe shembujt e dhënë?Si dhe ku 
duhet të ruhet dhe të  mirëmbahet portofoli?
b) Me aspekte të koleksionimit të materialeve 
A është mbajtur parasysh në procesin e koleksionimit mbledhja e materialeve apo 
e kontributeve që pasqyrojnë përvojat e nxënësve në përputhje me kompetencat e 
kurrikulës apo të bazuar në RN të fushës/ lëndës? A është vendimi për përzgjedhjen 
e përmbajtjes së portofolit në raport me kompetencat e kurrikulës apo është bazuar 
në RN? A i është referuar përzgjedhja, mbledhja e objekteve dhe e produkteve: RN/ 
temave/ çështjeve të veçanta të lëndës; Procesit të vazhdueshëm të të nxënit;Kontributit 
në projekte, situata të nxëni, interesa personale etj. Të gjitha materialet e mbledhura 
duhet të refl ektojnë qartë kriteret dhe standartet e vlerësimit.C. Me procesin e 
refl ektimit dhe të vetëvlerësimit A janë marrë parasysh treguesit e mëposhtëm për 
vlerësimin dhe vetëvlerësimin e portofolit të nxënësit?
Referuar funksionit që ka portofoli:- A i shërbejnë punët e mbledhura nga nxënësit  
çështjeve si më poshtë? Vlerësimit të cilësisë së mësimit dhe arritjeve.Krĳ imit të 
një “arkivi” përfaqësues të punëve të nxënësve. Përcaktimit nëse nxënësit i kanë 
përmbushur standartet e të nxënit.
 Referuar përmbajtjes së portofolit: - A janë koleksionuar në portofol dokumentat 
si më poshtë? Detyra me shkrim; Teste të përfunduara; Punë krĳ uese; Projekte; 
Eksperimente; Koleksione; Prezantime; Video të krĳ uara nga nxënësit; Prezantime 
multimediale; Fotografi , apo objekte të tjera digjitale të të nxënit; çmime, certifi kata/, 
vetëvlerësime dhe rekomandime. Portofoli mund të jetë online, digjital ose 
e-portofole.
III. Referuar rubrikave që e përbëjnë portofolin e të nxënit: - A janë koleksionuar 
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rubrikat e portofolit në dy grupime të mëdha si më poshtë? Dokumente dhe evidenca 
nga procesi i të nxënit. (modele të detyrave, testeve, projekteve, prezantimeve, fotove 
etj.).
2. Refl ektime (vetëvlerësime, vlerësime nga mësuesi, prindi, nxënësit e tjerë etj.) 
Bazohet në vetëvlerësimin që duhet të bëjë nxënësi si më poshtë: Çfarë kam mësuar? 
Pse nuk kam mësuar? Kur kam mësuar? Në çfarë rrethanash dhe kushtesh? Çfarë 
nxënësi jam? Si të organizoj një plan të plotë, të vazhdueshëm për të nxënë? Sa më 
ndihmojnë përvojat e shkuara? Ku, kur dhe si kam realizuar integrimin? A është e 
zbatueshme në praktikë ajo cfarë kam mësuar? Çfarë më ka bërë përshtypje gjatë 
procesit të të nxënit? Në cilat raste kam qenë krenar për arritjet? Kur jam zhgënjyer 
apo nuk ia kam dalë mbanë? Cilat aspekte të të nxënit kanë qënë të vlefshme?

Pёrfundime

Lënda e gjuhës shqipe bën pjesë në fushën “Gjuhët dhe komunikimi”. Kjo fushë 
synon zhvillimin gjuhësor e letrar që është boshti themelor për rritjen intelektuale, 
shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve. Më konkretisht, fusha “Gjuhët dhe 
komunikimi” i aft ëson nxënësit që të përdorin gjuhën për të komunikuar, për të 
plotësuar interesat e tyre personale dhe për të përmbushur kërkesat e shoqërisë 
dhe të vendit të punës. Korniza kurrikulare përcakton si qëllim kryesor zotërimin e 
kompetencave kyçe, si të domosdoshme për një individ i cili duhet të përmbushë me 
sukses kërkesat personale, shoqërore dhe profesionale. Çdo fushë të nxëni dhe lëndë 
duhet të synojë që ta pajisë nxënësin me këto kompetenca. Këtë “mision” fusha e 
realizon nëpërmjet ndërtimit dhe zhvillimit të kompetencave të saj. (MAS & IZHA., 
2015, pp. 2-3). Në kurrikulën bërthamë janë përcaktuar rezultatet e të nxënit për çdo 
kompetencë kyçe. Këto rezultate realizohen nëpërmjet fushave të të nxënit. Arritja e 
rezultateve të të nxënit për kompetencat kyçe të Kornizës Kurrikulare gjatë procesit 
të mësimdhënies dhe nxënies, kërkon që mësuesit të lidhin rezultatete të nxënit të 
kompetencave kyç, me rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës për secilën 
shkallë. Për të realizuar në praktikë këtë lidhje, mësuesi përzgjedhë metodat, teknikat 
dhe mjetet e përshtatshme didaktike për realizimin e çdo kompetence dhe rezultati 
të të nxënit dhe vlerёsimi ёshtё domosdoshmёrisht i nevojshёm dhe i domosdoshёm.
Mësuesit veç udhëzuesit “Nivelet e arritjes së kompetencave të fushave të të nxënit” 
për arsimin fi llor, klasa I-III dhe IV-V-të kanë të nevojshme formate të gatshme që 
prindi dhe nxënësi të kuptojë nivelin e arritjes së kompetencave.
Mësimdhënia e bazuar në kompetenca kërkon që mësuesit të përzgjedhin strategji, 
metoda, teknika dhe forma të ndryshme pune, si dhe të organizojnë përvojat 
mësimore të nxënësve që integrojnë njohuritë përkatëse me shkathtësitë, vlerat 
dhe qëndrimet. Mësimdhënia dhe të nxënit, bazuar në kompetenca janë të lidhura 
ngushtë edhe me procesin e vlerësimit. Për të vlerësuar kompetencat e nxënësve është 
e rëndësishme që secili mësues të përzgjedhë teknika dhe instrumente vlerësimi, të 
cilat u mundësojnë nxënësve demostrimin e njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve, 
e jo vetëm njohuritë faktike. Në këtë mënyrë mësuesit sigurojnë informacion për 
cilësinë e mësimdhënies, arritjet e nxënësve dhe zhvillimin e kompetencave sipas 
MAS, sot MASR.
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Edukimi parashkollor nё disa qasje

Aida Braçja

Abstrakt

Ky artikull ka të bëjë me identifi kimin e vështirësive dhe sfi dave që hasin prindërit, fëmĳ ët 
dhe mësuesit në marrëdhëniet me njëri-tjetrin, gjë që ndikon dhe në arritjet e nxënësit në 
shkollë. Padyshim që është detyra më e bukur, por njëkohësisht edhe më e vështira që marrin 
prindërit që në momentin që fëmĳ ët vĳ në në jetë. Nga ana tjetër mësuesit kanë përgjegjësinë 
etike për edukimin e fëmĳ ëve si brezi i ri të së ardhmes së shoqërisë. Prindërit kanë përgjegjësi 
ndaj fëmĳ ëve, kjo vlen edhe për mësuesit, ndonëse ata nuk janë fëmĳ ët e tyre biologjikë. 
Lind pyetja: - Sa mund të ndikojë tё folurit në tejkalimin e vështirësive që hasen më së pari nga 
botëkuptimi i fëmĳ ëve nga njëra anë dhe i prindërve dhe mësuesve nga ana tjetër?
Synohet tё diskutohet rreth çёshtjeve si: 
Bashkëpunimi mësues-prind drejt një qëllimi të përbashkët.
Veçoria e punës të mësuesit nё lidhje me edukimin e fёmĳ ёs nё parashkollor në bashkëpunimin 
me prindërit.

Fjalё kyç: fёmĳ ё, parashkollor, tё shprehurit, bashkёpunim, qasje...

Hyrje

Brenda edukimit ekziston një mungesë marrëveshjeje në lidhje me qëllimet e 
edukimit si:

 Çfarë duhet t’ju mësohet fёmĳ ёve?
 Kush duhet t’jua mësojë atyre? Mёsuesi gjithçka?
 Cilat janë qasjet/metodat e mësimdhënies që duhen përdorur në edukim?

A ka një fi lozofi  të vetme apo shumë fi lozofi  që ndikojnë edukimin? Si duhet të 
orientohemi se cila fi lozofi  është më adekuate në edukim?
Organizimi i kurrikulës në shkollë, sidomos nё klasёn parashkollore ka shumё rёndёsi 
pёr faktin se nё kurrikulёn e rte me kompetenca ajo konsiderohet si paraprirёse, pra 
si klasa zero.
Studimi i fi lozofi së na lejon të kuptojmë shkollat dhe kurrikulat, sistemet tona 
të perceptimit, të bindjeve dhe të vlerave e shumё mё tepёr se kaq.  Po si ndikon 
psikologjia në kurrikul? Psikologjia trajton procesin dhe metodat e të nxënit, përbën 
bazën për kuptimin e proceseve të mësimdhënies dhe të nxënit. Të dy proceset kanë 
rëndësi themelore për specialistët e kurrikulës, sepse kurrikula ka vlerë të vërtetë 
kur nxënësit fi tojnë njohuri dhe aft ësi për jetën.
 Rëndësia e bazave psikologjike ka rёndёsi nё dhёnien e pёrgjigjeve pёr pyetjet si: 
Përse nxënësit reagojnë në një mënyrë të caktuar ndaj kërkesave të mësuesve? Çfarë ndikimesh 
kanë përvojat kulturore në të nxënit e nxënësve? Si duhet organizuar kurrikula që të rrisë 
nivelin e të nxënit? Çfarë ndikimi ushtron kultura e shkollës në të nxënit e fёmĳ ёve? Cili 
është niveli optimal i pjesëmarrjes së fёmĳ ёve në përvetësimin e përmbajtjes së kurrikulës?
Psikologjia furnizon teoritë dhe parimet e të nxënit. Teoritë kryesore të të nxënit 
klasifi kohen në tre grupe:(1) Teoritë bihevioriste, më e vjetra e të cilave merret 
me aspektet e ndryshme të ngacmim- reagimit dhe të përforcuesve_Biheviorizmi 
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(2) Teoritë konjitive të përpunimit të informacionit, të cilat e vështrojnë nxënësin 
në lidhje me mjedisin e përgjithshëm dhe shqyrtojnë mënyrën si e zbaton nxënësi 
informacionin_Konjitivizmi dhe (3) Teoritë fenomenologjike dhe humaniste, që 
marrin parasysh fëmĳ ën në tërësi,përfshirë zhvillimin e tĳ : shoqëror, psikologjik 
konjitiv.
Konjitivistët shqyrtojnë strukturat e ndryshme të njohjes që krĳ ojnë individët, për të 
përft uar kuptim dhe dĳ e. Konjitivizmi: Piaget përshkruan fazat e zhvillimit konjitiv 
nga lindja në pjekuri:
1.Faza sensoro- motore (0-2 vjeç) -Fëmĳ a përparon nga veprimet refl eksive në 
veprime të ndërlikuara sensoro- motore në lidhje me modele të mjedisit; Fëmĳ a 
fi llon të vendosë lidhje të thjeshta ndërmjet objekteve të ngjashme
2.Faza para- operacionale (2-7)Objektet dhe ngjarjet fi llojnë të marrin kuptim 
simbolik dhe fëmĳ a tregon rritje të aft ësisë për të mësuar koncepte më të ndërlikuara 
nga përvoja ku nëpërmjet shembujve të njohur nxirren kriteret që përkufi zojnë 
konceptin.
3.Faza e operacioneve konkrete (7- 11 vjeç) Fëmĳ a nis të organizojë të dhënat në 
lidhjen e tyre logjike Shfrytëzon të dhënat në situatat për zgjidhjen e problemeve. 
Struktura e intelektit Guilford i klasifi kon aft ësitë mendore si: Përmbajtjet: operacionet 
mendore që kufi zohen deri tek informacioni dhe të kuptuarit
a. Figurative (materiali i perceptuar nga shqisat)

b. Simbolike (gërmat dhe shifrat, të organizuara në një sistem të përgjithshëm, 
domethënë, në një alfabet ose sistem numrash)
c. Semantike (një formë idesh ose kuptimesh verbale)
d. Përmbajtja e sjelljes (inteligjenca shoqërore ose të kuptuarit e vetes dhe e të tjerëve)
Inteligjencat e shumfi shta: Gardner përshkruan 9 lloje të inteligjencës:verbale/gjuhësore; 
logjike- matematikore; vizuale/hapësinore; kinestetike trupore; Muzikore/ritmike; 
ndërpersonale; intrapersonale/shoqërore; natyralistike; ekzistencialiste; 
Autorët Felder dhe Silverman zhvilluan disa kategori për mënyrat e të nxënit:
(1) mënyrën si perceptohet më mirë informacioni (nga ana pamore apo dëgjimore)
(2) llojin e informacionit që parapëlqehet të perceptohet (shqisor, intuitiv)
(3) mënyrën e parapëlqyer të organizimit të informacionit (induktive, deduktive)
(4) mënyrën e përpunimit të informacionit (aktive, nëpërmjet të menduarit)
(5) mënyrën e përparimit drejt të kuptuarit (hap pas hapi, tërësore)
Konstruktivizёm: Sipas konstruktivizmit individët e formojnë dĳ en në mënyrë aktive; 
Dĳ a formohet brenda sferave shoqërore që shërbejnë për t’i dhënë formë; Individët 
marrin pjesë në krĳ imin e kuptimit nëpërmjet proceseve njohëse ose të menduarit, 
dhe realiteti që krĳ ojnë është më tepër subjektiv se sa objektiv; Për konstruktivistët, 
çdo nxënës duhet të marrë pjesë në krĳ imin e kuptimit. Ky lloj të nxëni mund të 
jetë i pranishëm në situatat ku të nxënit e ri lidhet me dĳ en që tashmë ekziston. 
Konstruktivistët besojnë se detyra e nxënësve nuk është ta pranojnë informacionin 
në mënyrë pasive, duke imituar formulimet dhe përfundimet e të tjerëve. Nxënësit 
duhet të angazhohen vetë në brendësimin dhe riformimin ose shndërrimin e 
informacionit nëpërmjet shqyrtimit aktiv. Sipas Deёey veprimtaritë për zgjidhjen 
e problemeve në shkollë zhvillojnë inteligjencën dhe shprehitë sociale. Shprehitë e 
zhvilluara mund të mbarten në zgjidhjen e problemeve të përditshme të shoqërisë.
Mendimi krĳ ues Ekzistojnë shumë përkufi zime për krĳ imtarinë. Megjithatë, të 
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gjithë mendojnë se ajo përfaqëson një cilësi të mendjes. Ajo përfshin një komponent 
njohës dhe humanist në të mësuar; ndoshta është më shumë njohëse se sa humaniste. 
Sipas Rogers, thelbi i krĳ imtarisë është e reja që sjell dhe, kësisoj, nuk kemi asnjë 
standard me të cilin ta gjykojmë. Fromm e përkufi zon qëndrimin krĳ ues si (1) 
gatishmëria për t’u befasuar- për ta orientuar veten drejt diçkaje të re pa u çoroditur 
(2) aft ësia e përqëndrimit (3) aft ësia për ta përjetuar veten si autori i veprimeve 
të vetes (4) gadishmëria për të pranuar konfl iktin dhe tensionin e shkaktuar nga 
klima e opinionit ose nga mungesa e tolerancës ndaj ideve krĳ uese Mendimi krĳ ues 
Sternberg identifi koi gjashtë cilësi të krĳ imtarisë nga një listë prej 131 cilësish të cituara 
nga autorë të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara: (1) mungesa e konvencionalitetit (2) 
integrimi i ideve ose i objekteve (3) shĳ a dhe imagjinata estetike (4) shprehitë dhe 
zhdërvjelltësia vendim-marrëse, (5) mendjemprehtësia (në vënien e pikëpyetjes për 
normat sociale) (6) nxitja për arritje dhe njohje.
Mendimi intuitiv Sipas Bruner mendimtari i mirë nuk zotëron vetëm njohje por 
edhe kuptim intuitiv të lëndës Mendimi intuitiv është pjesë e një procesi zbulimi 
që është i ngjashëm me përfshirjen e specialistit në parandjenja duke interpretuar 
idetë, është edhe pjesë e kuptimit të lidhjeve e marrëdhënieve, me qëllim që të 
mund të bëjë zbulime ose të mbajë mend njohuritë e reja. Është e mirëdokumentuar 
që cilësia e lartë në edukimin e hershëm shkollor apo parashkollor të nxënësve 
ndikon në suksesin e tyre për karrierën e ardhshme të edukimit në ciklet e larta të 
studimit (Mullis et al., 2012; OECD, 2011). Edukimi i hershëm shkollor apo edukimi 
parashkollor konsiderohet shërbimi i edukimit dhe i kujdesit për fëmĳ ët nga lindja 
deri në moshën e arsimit të detyruar. Edukimi i herëshëm shkollor apo edukimi 
parashkollor përbën një komponent madhor në parandalimin e braktisjes së hershme 
shkollore si edhe performancës së ulët akademike (European Commission 2012b, p. 
29).
Duke njohur rëndësinë e kësaj faze të edukimit Këshilli i Europës përcaktoi si objektiv 
strategjik që në vitin 2020 regjistrimi i fëmĳ ëve në arsimin parashkollor të ishte në 
masën 95%.  Në vitin 2011 në 13 nga 28 shtete anëtare të BE regjistrimi i fëmiëjve 
në arsimin parashkollor ishte në masën 95%; në vende të tjera ishte nën objektivin 
e vendosur nga BE. Shtetet me përqindje më të ulët regjistrimi përfshĳ në Greqinë, 
Kroacinë, Poloninë, Sllovakinë, Finlandën me një shifër që luhatet midis 70- 80%.  Në 
këtë shifër nuk janë përfshirë alternativat e tjera të kujdesit për fëmĳ ët e kësaj grup 
moshe. 
Iniciativa të fundit përfshĳ në zgjerimin e regjistrimit të fëmĳ ëve të kësaj grup moshe 
në arsimin parashkollor dhe zgjatjen e vitetve të detyrueshme në këtë cikël edukimi 
dhe kujdesjeje. Në Bullgari dy vitet e fundit të arsimit parashkollor do të bëhen të 
detyrueshme në vitin akademik 2016-2017. Në Poloni në vitin akademik 2015-2016 
fëmĳ ët katërvjeçarë do të ndjekin arsimin parashkollor të detyrueshëm dhe në vitin 
2017- 2018 këtë të drejtë e fi tojnë edhe fëmĳ ët tre vjeçarë; ndërkohë që fëmĳ ët pesë 
vjeçarë e kanë fi tuar që në vitin 2011.Në Francë në fund të vitin 2012 vendosi si 
objektiv të saj strategjik regjistrimin në arsimin parashkollor të fëmĳ ëve dy  vjeçarë 
në masën 30% në vitin 2017. Në Gjermani në vitet 2012- 2013 është rritur në 750. 000 
numri i qendrave të kujdesit ditor për fëmĳ ë të moshës  një dhe dy vjeçare, rreth 35% 
e tyre.(Treska, T. 2018. Leksione)
Mësuesi, është i vetëdĳ shëm për ndikimet pedagogjike, psikologjike, sociolinguistike 
dhe infl uencën sociokulturore për edukimin e nxënësit, jo thjesht të kuptuarit etj…, 
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por më kryesorja, është se nëpërmjet formave komunikative të mësimdhënies të 
edukohet, të formojë një karakter të një qytetari të së nesërmes. Një anë e domosdoshme 
është puna me tekstet letrare  dhe joletrare si përvoja të realiteteve njerëzore, madje dhe 
kur ato janë fantastike, udhëzojnë drejt së mirës. Në orët e mësimit të gjuhës amtare/
shqipe puna me tekstin përbën një domosdoshmëri, por shpesh të kuptuarit e tĳ  si 
dhe shfrytëzimi për qëllime të caktuara pedagogjike dhe etnopedagogjike (Shefi k Osmani, 
Refl ekse etnopedagogjike 1, Shtëpia Botuese “Idromeno” 1998 ) është i vështirë madje 
tek parashkollori ngaqё fёmĳ ёt nuk dinё tё lexojnё.
Teksti letrar, me anë të zbërthimit të formës dhe të përmbajtjes jep, po aq njohuri 
gjuhësore kulturore, sa dhe kënaqësi shpirtërore. Mësuesi i përgjigjet nevojave të 
nxënësve të tyre, nëpërmjet një pune sistematike duke i dhënë mundësi nxënësit të 
njohë dhe të zbatojë një nxënie aktive në klasë duke nxitur të menduarin kritik aktiv 
që nxënësi të arrĳ ë të komunikojë. Shqyrtimi në fushën e analizën e tekstit letrar në 
mësimdhënien e gjuhës amtare nënkupton shtjellimin e çështjes së dobishmërisë së 
tĳ .  
Nëpërmjet të folurit fёmĳ ёt gjejnë vetveten, ndoshta kjo është arsyeja themelore 
që po implementohet kurrikula e re me kompetenca që mundëson të realizojë 
mësimdhënien në bazë të artit të komunikimit, si kyç për të gjitha lëndët. Duhet të 
theksojmë që aft ësitë e të lexuarit janë thelbësore për arritjet e nxënësve. Ato janë jo 
vetëm themeli për arritje në lëndët mësimore brenda një sistemi arsimor,  por edhe 
një parakusht për të qenë të suksesshëm në jetë. (Education Council, 2006, fq 35)
Nuk duhet të jenë vetëm mësuesit e gjuhës shqipe ata që ngulmojnë që nxënësit të 
krĳ ojnë një marrëdhënie të mirë me librin, që të kuptojnë thelbin e një teksti, që të 
dallojnë informacionin e rëndësishëm, që të analizojnë, që të vlerësojnë një tekst etj, 
por edhe mësuesit e lëndëve të tjera.  Në këtë sfi dë duhen përfshirë padyshim edhe 
prindërit. Dobitë e analizës së tekstit  i cili fi llon që në hapin e parë, të lexuarit. Për të 
konkretizuar këtë, po përmendim  faktin  që në vitin 2007, 1.5 miliardë njerëz ose 1/5 
e popullsisë së botës, lexonte online, kjo është sfi da e një të ardhme dhe për shkollën 
në Shqipëri. 
Të lexuarit si formë komunikimi  Komunikimi njerëzor realizohet në katër forma 
kryesore të cilat janë: të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit. Të lexuarit 
si formë komunikimi  i ka të gjitha elementet e domosdoshëm. Dhënësi është autori 
i tekstit; Mesazhi është teksti ose vepra  Marrësi është lexuesi; Kanali është mjeti 
me anë të të cilit realizohet komunikimi (libri ose ekrani i kompjuterit në leximet 
elektronike); Kodi në këtë rast është gjuha (tërësia e simboleve dhe shkronjave) dhe 
që të realizohet ky komunikim duhet që lexuesi (marrësi) ta përvetësojë mesazhin 
(tekstin) e dhënësit (autorit). 
Të kuptuarit është një proces mendo  r. Ai është një proces krĳ ues dhe shumëdimensional 
në të cilin fëmĳ ët angazhohen me tekstet. Një proces është më shumë se një veprim: 
ai përfshin një seri sjelljesh të cilat ndodhin me kalimin e kohës. Procesi i kuptimit 
nis para leximit nëpërmjet aktivizimit të njohurive të mëparshme dhe vazhdon të 
zhvillohet ndërsa fëmĳ ët lexojnë, përgjigjen, kërkojnë, zbatojnë etj
Qëllimi i temave nga ana e standardeve lëndore është që: Nxënësi të ushtrojë të foluri  n 
për tema nga më të ndryshme, të zgjerojë fj alorin në varësi të këtyre temave, të fl asë qartë.
Në natyrën e fëmĳ ës është veti sinqeriteti dhe spontaniteti, të cilat me rritjen e fëmĳ ës 
fi llojnë të humbasin, prandaj mësuesi duhet të bëjë kujdes që të nxitë iniciativën e 
të shprehurit dhe të sinqeritetit. Fëmĳ   ët, për shkak të varësisë, përjetojnë ndjenja të 
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paaft ësisë në botën ku jetojnë. Marrëdhëniet mësues –nxënës janë nga marrëdhëniet 
më komplekse të shoqërisë. Duhet pranuar që një pjesë të mirë të kohës fëmĳ ët e 
kalojnë në shkollë dhe ata kalojnë më tepër kohë me mësuesit se sa dhe me vetë 
prindërit e tyre. Shkolla sot jo vetëm jep dĳ e, kulturë të përgjithshme por e përgatit 
nxënësin për të hyrë të nesërmen në shoqëri. Shpesh është mënyra që edukohet 
fëmĳ a në shkollë që përcakton se ç’individ do të bëhet ai në të ardhmen, ndaj shpesh 
është e nevojshme të dimë se në ç’shkallë është raporti midis palëve në fj alë, pikat 
e dobëta të komunikimit dypalësh dhe padyshim ndryshimet që mund të bëh  en në 
sistemin arsimor shqiptar. 
Mësimdhënia është marrëdhënie midis çdo mësuesi dhe çdo nxënësi   në veçanti. 
Kjo se klasa është një shoqëri personash dhe jo një grup kompakt uniform. Besoj se 
detyra e parë e mësuesit nuk është transmetimi i njohurive, shumë e rëndësishme, 
por krĳ imi i një marrëdhënieje personale me çdo nxënës, në mënyrë që ta ndihmojë 
të nxjerrë në pah karakteristikat e veçanta të personit të tĳ . Në këtë mënyrë do të 
japim te fëmĳ ët sti  muj të brendshëm për mësim që do t’i mbartin gjatë gjithë jetës 
së tyre. Qëllimi është të duan mësimin dhe ta kërkojnë në gjithë jetën e tyre, akoma 
dhe kur do kenë mbaruar vitet e shkollës. Në çdo marëdhënie rolet e marrësit dhe të 
dhënësit të mesazheve janë alternative. Kurrë, në një marrëdhënie nuk është një palë 
gjithnjë dhënësi dhe tjetra palë marrësi. 
Vallë, a e kemi konceptuar ndonjëherë këtë gjë gjatë mësimdhënies? Kërkojmë nga nxënësit 
të na dëgjojnë me vëmendje dhe nevrikosemi kur kjo gjë nuk ndodh. Kemi menduar 
ndonjëherë nëse ne i dëgjojmë? Nëse i japim mundësinë të shprehen? Besoj se detyra e 
parë e mësuesit nuk është transmetimi i njohurive, shumë e rëndësishme, por 
krĳ imi i një marrëdhënieje personale me çdo nxënës, në mënyrë që ta ndihmojë të 
nxjerrë në pah karakteristikat e veçanta të personit të tĳ . Si dhe përkatësisht pjesë e 
sistemit arsimor që shpesh kritikojmë, jemi ne. Duhet pranuar se prindërit ndjehen 
gjithmonë të tensionuar për edukimin që duhet t’i japin fëmĳ ëve, ata kanë frikë dhe 
shpesh herë thonë se është e vështirë të edukojmë një fëmĳ ë, që kanë dyshimin në a 
i kanë edukuar ashtu siç duhet apo kanë gabuar në të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre 
prindërore. 
Në ditët e sotme e-Learning identifi kohet të jetë e ardhmja e të nxënit në mbarë botën, 
meqë interneti ka përshpejtuar shpejtësinë e komunikimit si trendi më i fundit në 
mbarë botën. Shqipëria është pjesë e një zhvendosjeje globale nga burimet materiale 
tek dĳ a dhe burimet intelektuale si bazë për rritjen ekonomike. Edukatorët në të gjithë 
Shqipërinë janë të vetëdĳ shëm se nxënësit duhet të kenë një arsim që u mundëson 
të marrin pjesë me sukses në dhe të kontribuojnë në ekonominë e dĳ es. Gatishmëria 
për mësim elektronik është një pjesë fi llestare e zhvillimit të mësimit elektronik.  
Gjithsesi edhe pse globalizimi dhe teknologjia po mundësojnë një të nxënë virtual 
pohojmë se roli i mësuesit në edukimin e nxënësit është i pazëvendësueshëm, për më 
tepër i mësuesit të lëndës së gjuhës shqipe.

Përfundime 

Mёsidhёnia nё klasёn parashkolore ofron shumë mundësi për të zbatuar metoda të 
ndryshme dhe të reja gjatë mësimdhënies. Nuk do ta tepronim nëse do të thonim se 
këto metoda pune dhe analize ndihmojnë edhe në zbërthimin në të kuptuarit dhe 
pse jo edhe në zgjidhjen e shumë problemeve të sjelljes. 
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Të arrish në përvetësim të plotë të një teksti letrar mund të cilësohet si ndërmarrje 
e vështirë dhe shpesh mendohet se studimi i tekstit letrar nuk i shërben nevojave 
të menjëhershme të komunikimit sidomos nё klasёn parashkollore. Ky gjykim nuk 
është aspak i justifi kuar nëse shprehet nga një mësues i gjuhës amtare. Ata tashmë 
duhet të jenë të ndërgjegjësuar se një mësues i gjuhës amtare ka një mision më të 
gjerë se të mësuarit e gjuhës ai u hap nxënësve rrugët drejt njohjeve të reja shkencore 
apo njerëzore. Ai duhet të jetë i përgatitur t’u mësojë nxënësve si të vrojtojnë; si tё 
shprehen. Analiza e tekstit të ofron në vetvete mundësinë e vënies në praktikë të 
këtyre operacioneve logjike. Teksti letrar të jep mundësinë të bësh një lojë logjikë të 
trefi shtë njëkohësisht: të analizosh të supozosh dhe të kuptosh. Kështu nëpërmjët 
tekstit nxënësit i ofrohet një mundësi për të shpalosur logjikën dhe imagjinatën e tĳ  
dhe në gjuhë amtare.
Prindërit me përkushtim dhe mësuesit akoma më tepër, për detyrën e shenjtë të tyre 
të edukimit të brezit të ri duhet të forcojnë një marrëdhënie frytdhënëse mes tyre për 
mbarëvajtjen e tyre në mësime, në sjelljet e tyre, por sidomos për problemet e shumta 
sociale që prekin brezin e ri.
Lojërat elektronike si dhe përdorimi dhe qëndrimi i tepërt në rrjetet sociale të 
internetit që shpeshherë janë të dëmshme dhe jo të këshillueshme për moshën e tyre 
delikate, ndaj mësuesit bashkë me prindërit duhet të bëjnë të mundur kanalizimin e 
dĳ eve, energjive dhe bagazhit të tyre intelektual në aktivitete pozitive që ndihmojnë 
në zhvillimin e tyre dhe përgatitjen e tyre për të ardhmen, siç janë aktivitetet sportive, 
artistike, eskursione, etj.
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Fjalorth  
Fushë e të nxënit Një bashkësi lëndësh që kanë qëllime dhe detyra të përbashkëta përformimin e 
njohurive të reja dhe kompetencave.
Njohuri Ndërtim mendor i realizuar nga personi gjatë bashkëveprimit me mjedisin ose nga vetërefl ektimi 
për t’u bërë pjesë e trashëgimisë njohëse të tĳ .
Kompetencë Harmonizim i njohurive, shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve për të trajtuar plotësisht 
situatat e kontekstit.
Kompetencë kyçe Kompetenca për të cilat kanë nevojë të gjithë individët për plotësim dhe zhvillim 
vetjak, për qytetari aktive, për përfshirje sociale dhe për punësim.
Kurrikul Sistemi i përbërë nga disa elemente me synime arsimore që, të lidhura mes tyre, lejojnë të 
orientohet dhe të funksionojë sistemi arsimor, nëpërmjet planeve arsimore dhe administrative. Kurrikula 
bazohet në realitete historike, shoqërore, gjuhësore, politike, fetare, gjeografi ke dhe kulturore të një 
vendi. Me anë të saj sigurohet arsimim cilësor dhe i barabar për çdo pjesëtar të shoqërisë, pavarësisht 
nga përkatësia etnike, seksi, pozita shoqërore dhe ndryshimMësimdhënie e diferencuar Mësimdhënie 
që plotëson nevojat e nxënësve nëpërmjet përvojave të ndryshme të të nxënit.
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Qasje me në qendër fëmĳ ën / Qasje e bazuar në kompetenca Qasje që synon dhe krĳ on kushte që 
përmbajtja e nxënies dhe veprimtaritë mësimore t’i shërbejnë formimit dhe zhvillimit të njohurive të 
reja dhe kompetencave kyçe të personit (grupit të personave), nëpërmjet ndërveprimit me situatat në 
kontekst.
Stile të nxëni Një grup i sjelljeve dhe qëndrimeve që ndikojnë në mënyrën se si nxënësit mësojnë 
dhe bashkëveprojnë me mësuesit dhe shokët. Stilet e të mësuarit janë njohëse, emocionale dhe sjellje 
fi ziologjike që shërbejnë si tregues se si nxënësit perceptojnë, ndërveprojnë dhe i përgjigjen mjedisit të 
të nxënit. Një individ mund të ketë disa stile të nxëni të cilat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës 
dhe në përputhje me detyrën.
Shkathtësi Kapacitet (mendor/fi zik) i fi tuar për të arritur rezultatet e parashikuara, shpesh me 
shpenzim minimal të kohës ose energjisë, ose të të dyjave. Shkathtësia mund të jetë e përgjithshme ose 
e veçantë.
Të nxënit e nxënësve nga njëri-tjetri Proces i të nxënit që bazohet në shkëmbimin e informacionit dhe 
përvojave ndërmjet nxënësve dhe që pasuron të nxënit.
Të nxënit sistemik Një qasje që synon të aktivizojë të gjitha aspektet e vetjake të nxënësve (intelektin, 
emocionet, imagjinatën, trupin) për një të nxënë tërësor efektiv.
Të nxënit ndërveprues Proces nëpërmjet të cilit nxënësit me nivele të ndryshme arritjeje punojnë së 
bashku në grupe të vogla, për një qëllim të përbashkët.
Teknologjitë e informimit dhe komunikimit (TIK) Një tërësi mjetesh dhe burimesh teknologjike të 
cilat përdoren për të transmetuar, mbledhur, krĳ uar dhe shkëmbyer informacion. Këto mjete dhe burime 
teknologjike përfshĳ në kompjuterët, internetin apo pajisje të tjera digjitale.
Vlerë Bindje që ruhet thellë lidhur me çfarë është e rëndësishme ose e dëshirueshme. Ajo shprehet 
nëpërmjet qëndrimeve dhe veprimeve praktike të personave.
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Elementet folklorike në veprën “E madhe është gjëma e mëkatit” e Mitrush 
Kutelit

Albulena Braçja
Mësuese, Gjuhë shqipe

Abstrakt
Krĳ imtaria e Mitrush Kutelit dallohet për elementet folklorike të evidentuara, si ndikim i tĳ  
nga krĳ imtaria popullore. Më së pari evidentohen elementet e gojëtarisë, të cilat shkrimtari i 
përdor për t`iu përmbajtur mënyrës tradicionale të të treguarit dhe për të shkurtuar distancën 
që ekziston mes autorit dhe lexuesit veçanërisht në atë që ai e titullon legjendë, me titullin 
“E madhe është gjëma e mëkatit”. Ndër të tjera gjejmë elementin e përsëritjes, i cili është një nga 
elementet kryesore të letërsisë popullore, elemente të oralitetit, dukurinë e metamorfozës; 
fi gurën e hiperbolës, mesazhin moralizues, fi gurat letrare, si: krahasimi, epiteti, metafora, 
similituda etj.
Haset në krĳ imtarinë e Kutelit në përgjithësi edhe në rrëfenjën “E madhe është gjëma e mëkatit” 
shkrirja e elementeve folklorike me elementet e letërsisë së shkruar, sepse Kuteli e merr 
legjendën prej botës virtuale, madje ndërhyn shpesh në rrëfi m.

Fjalë kyç: Mitrush Kuteli, elemente folklorike, rrëfenjë, stil, etj…

Hyrje
Natyrisht që krĳ imtaria e Kutelit u mundësua nga kushtet në të cilat ai u rrit dhe u 
formua, ngaj nuk mund të neglizhohet fakti jetësor në lidhje me Mitrush Kutelin. 
Familja e Mitrush Kutelit ishte me origjinë nga qyteti i Artës, (ravĳ ëzimin e natyrës dhe 
vendit e gjejmë te proza e mrekullueshme “E madhe gjëma e mëkatit” apo dhe “Në një cep të 
Ilirisë së Poshtme”), por u vendos në Mokër e më pas në Pogradec. I ati Pandi, u bur-
gos disa herë, sepse ishte ndërlidhës për të sjellë librat shqip, të botuara në kolonitë 
e mërgimtarëve. 
Pas vitit 1944, ai u muar me përkthime letrare dhe nisi një projekt letrar për krĳ imin 
e romanit ilirik; duke përshtatur në prozë ciklin e legjendave shqiptare nën titullin 
“Tregime të moçme shqiptare”. Vepra të tjera të autorit janë:“Dashuria e barbarit Artan 
për të bukurën Galatea” (1946); “Pylli i gështenjave” (1958), “Xinxifi llua”, “E madhe gjëma 
e mëkatit”, “Në një cep të Ilirisë së Poshtme”. 
Së pari Kuteli sjell një pasuri leksikore e gramatikore prej të folmes së trevës ku 
ka jetuar, me lëndë gjuhësore me karakter ngushtësisht krahinor, duke i plotësuar 
mungesat e saj ose duke e pasuruar më tej atë me modelimeve të reja sintaksore, 
shprehësi e fi gurshmëri në ligjërimit, frazeologjizma etj. 

Kuteli sa rrëfi mtar, aq edhe pasurues i gjuhës shqipe

Kuteli si mjeshtër i madh i prozës shqiptare, është i vëmendshëm ndaj përdorimit 
të mjeteve gjuhësore, shkrimtari që zotëron më së miri gjuhën amtare, duke i dhënë 
prozës së tĳ  një vulë tejet origjinale; mbi gjithçka vepra e tĳ  dallohet për një leksik 
mrekullisht të pasur. Ai shfrytëzoi ligjërimin popullor, ndaj dëshmoi me veprën e vet 
forcën dhe magjinë e fj alës shqipe. Vetë tematika, subjektet e marra nga jeta e fshatit, 
vetë thelbi i personazheve, psikologjia dhe mendësia e tyre e jetës e bëjnë autorin të 
jetë plotësisht i përqendruar te gjuha e popullit dhe në mbushjen e leksikut me fj alë 
e shprehje popullore, si dhe në ndërtime sintaksore tipike për të folmen popullore, 
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për shembull, të bën përshtypje se përpara titullit, autori cilëson “Rrëfi me nga liqeri i 
kaltër”.
Fondi leksikor që përdor Kuteli përbën bazën e gjuhës letrare shqipe, por në mënyrë 
të spikatur, gjithnjë në përputhje me nevojat artistike të veprës, përdoren edhe di-
alektalizmat, arkaizmat dhe fj alët e huaja, si: turqizmat, sllavizmat, greqizmat dhe neo-
latinizmat, gjithnjë me dorë të kujdesshme e në mënyrë funksionale, ndonëse nuk 
mungojnë rastet kur ato marrin ngarkesë të theksuar stilistike, si për shembull fj alët 
me prapashtesa turke -llëk, -xhi etj., të cilat përgjithësisht kanë ngarkesa ironizuese 
apo sharëse. Shtresa e fj alëve të leksikut popullor të përdorura prej tĳ  vĳ në, siç thamë 
më lart, edhe nga gjuha shqipe edhe të huazuara nga gjuhët e tjera. Leksiku i kësaj 
fushe është pasqyrë e një tipari karakteristik të shqiptarëve, i ekzistencës së disa 
feve dhe i bashkëjetesës së tyre paqësore në një mjedis të përbashkët. Të tilla janë:  
kërshëndella, shëngjergj, shëndaum, pandelimon, llazore, ëngjëll, xhind, xhenet, xhehnem, 
ferr, të lusuara, tellua, metani, Avesallomi (i biri i Davidit, mbretit të Izraelit të vjetër ), papu 
Tira, shënepremte, përshpirtje, të ndara, selamllëk, Krisht, Muhamet, shën Koll, shën Spirid-
hon, këmbanë, shën Prokop, Mulla Kamberi, nomatis, katallan, prift , hoxhë, qoft ëlarg, papa 
Kostandin,  perëndi, dhespot, zonja Shërmëri, zot, gjynah, mëkat, shënediel, shën Konstandin, 
Dekunë, përdëllesë, vakëf, etj. Meqenëse vepra e Kutelit ka shtrirje të gjerë kohore, në 
të nuk mungojnë as emra perëndish pagane të tilla, si: Prema, Enjti, Medauri, Thana, 
Zeusi, Dodona, zoti Bubullimës, Perëndi e Dushkut etj. pikërisht tek elementet folklorike 
të evidentuara në një nga veprat e tĳ , me titull “E madhe është gjëma e mëkatit”. Ndi-
kimi i Kutelit nga letërsia popullore është e dukshme sepse Kuteli i quan krĳ imet e 
veta rrëfi me ose rrëfenja, në rastin e “E madhe është gjëma e mëkatit” shohim se autori 
e vetëquan legjendë më tej, prania e elementeve popullore lidhet me përpjekjen që 
bën Kuteli për t`iu përmbajtur mënyrës tradicionale të të treguarit edhe në letërsinë e 
shkruar. Elementet e gojëtarisë në krĳ imtarinë e Kutelit nuk janë të pranishme vetëm 
në rrëfenjën “E madhe është gjëma e mëkatit” por edhe në rrëfenjat e tjera, nga vetë 
formimi i tĳ . 
Elementi i përsëritjes, i cili është një nga elementet kryesore të letërsisë popullore, 
haset në ngjarjet, fj alët, vendet, dukuritë etj. Në prozën e Kutelit gjejmë elemente të 
oralitetit, të cilat ai i përdor në letërsinë e shkruar. Përsëritja ndihmon në ndërtimin 
e subjektit. Rrëfi mi hapet me njohjen e personazhit kryesor dhe të vendit ku ai jeton. 
Më tej, kemi rikthimin e fj alive të para, p.sh, duke zbritur në tekst, gjejmë përsëritjen e 
dialogut mes Tanushit dhe engjëllit të Perëndisë. Këto gjurmë tregojnë për ndikimin që 
ka pasur Kuteli nga letërsia popullore sepse  përsëritja është ndër fi gurat kryesore 
në folklor.
Në lidhje me dukurinë e metamorfozës hasim shpërfytyrimin e Naomit para se të 
vdiste, si dhe shpërfytyrimin e Tat Tanushit në çastin që falet nga Perëndia, madje 
edhe në çastin kur djalli shpërfytyrohet në grua, duke e shtyrë kështu Tat Tanushin 
në mëkat (mëkatin e mishit). Pra, këtu kemi dukurinë e metamorfozës, ku djalli merr 
pamje njerëzore, edhe kjo dukuri është e huazuar nga folklori. Përveç metamorfozës, 
autori përdor edhe fi gurën e hiperbolës (nga folklori) si zmadhimi i dukurisë trans-
formuese, për shembull i dashurisë së Tat Tanushit për Kalien aq shumë sa që kjo 
dashuri ngrihet edhe mbi dashurinë hyjnore. Gjithashtu kemi zmadhimin e duku-
risë transformuese në çastin kur Tata falet nga Perëndia. Dashuria që ndiente për të 
shoqen i shembi dashurinë ndaj Perëndisë. 
Elementet fantastike janë të pranishme sepse Kuteli, duke e prezantuar  novelën si 
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legjendë, trillon në lidhje me jetëgjatësinë e Tanushit në shekuj, si fenomen është jo-
real. Ngjarjet paraqiten gradualisht nga rrëfi mtari, në mënyrë që të jenë sa më të be-
sueshme për lexuesin. Ajo që të bën të mendosh se është e mbinatyrshme, fantastike, 
joreale, është tejkohësia në kohën që kalon, në brezat që kanë ndryshuar, ndërsa Tat 
Tanushi jeton i pandryshuar. Element tjetër fantastik, është edhe shpërfytyrimi që 
pëson Tata në fund të tregimit. Ai plaket shumë, mjekra, fl okët dhe vetullat i rriten si 
lumë, pra, ngjarja e jetuar trillohet. Nga ana tjetër, këtë sferë veprimi, Kutelit ia ofron 
letërsia, sepse është trillim, jo njëmendësi (Zekthi, R. 2012,18). Kemi një ndërthurje të 
reales me irrealen. Mesazhi moralizues, që përcillet, është i huazuar nga letërsia po-
pullore dhe se falja pa pendimin nuk ka vlerë, ndërkohë që ballafaqohen: dashuria 
njerëzore, nevoja biologjike dhe dashuria hyjnore. 
Ëndrra, një tjetër element i letërsisë popullore, paralajmëron ngjarjet. Në kishë kishte 
ardhur Krishti për ta bekuar... Brenda kësaj ëndrre, Tanushi ndjen dy emocione të 
kundërta (kontrast). Hidhërim, sepse e shikon gruan e tĳ  të vdekur, dhe gëzim sepse 
shikon Krishtin. Ngjarjet që do të ndodhin më pas do paraprihen nga kjo ëndërr, 
sepse Kalia vdes. Tata i hidhëruar nga ky realitet zemërohet me perëndinë. Ky ishte 
mëkati i dytë, sepse kundërshton vullnetin e zotit. Pra, kjo shpjegohet me faktin se 
jeta përveç gëzimit ka edhe hidhërimin. Ëndrra e Tatës, mbyllet duke kujtuar zemëri-
min, por edhe mëshirën e Zotit. (Kuteli, M. 1947)
Kuteli përdor shumë dialektizma, pra të folmen e Pogradecit. Gjithashtu ai ruan 
edhe disa trajta arkaike të shqipes, sepse ngjarjet vendosen në Iliri. Kështu për sh-
embull, fj ala arkaike kora përdoret në vend të fj alës ikonë. Gjithashtu hasim edhe për-
dorime të gjuhës së shenjtë biblike (aksios, anaksios, dialogu mes Tat Tanushit dhe Engjël-
lit të Perëndisë), si dhe shkrimet seksuale të Solonit (nga Kantiku i Kantikëve, Libri i 
Këngëve). Në dialogun e Tat Tanushit dhe Kalies, kemi kundërvënien e vargjeve të 
Solomonit (Tata) dhe të Galilesë (Kalia).  
Nata është koha e rrëfi mit të ngjarjeve. Kemi dy faktorë që e kushtëzojnë këtë 
parapëlqim të autorit për natën. Tradita e tregimit të subjekteve popullore, natën dhe 
pranë zjarrit. Ky element vjen si një element stilistik në prozën e Kutelit. Kjo dukuri 
është quajtur nga studiuesit e Mitrush Kutelit, si distancim kohor. Ndërmjet kohës së 
shkruar, kur zakonisht rrjedhin subjektet e rrëfyera, dhe kohës aktuale, në të cilën za-
konisht pozicionohet rrëfi mtari, ka gjithmonë një distancë të konsiderueshme. Kuteli 
synon të refuzojë kohën aktuale duke përdorur retrospektivën, rikthimin në kohë, 
kjo siguron një rrëfi m me besnikëri.     
Së dyti, sipas Nasho Jorgaqit, problematika kryesore në veprën e Kutelit, lidhet me 
të kaluarën e fshatit shqiptar (në rrëfenjën “E madhe është gjëma e mëkatit” ngjarjet 
zhvillohen në fshatin Bubutimë). Sipas këtĳ  arsyetimi, rrethi i problemeve sociale 
ishte i njëjtë edhe në aktualitet. Këtë problematikë, Kuteli e shfrytëzoi duke e funk-
sionalizuar në teknikën e distancimit kohor. Së pari në lidhje me kohën reale, ngjarjet 
kanë ndodhur në kohë të largët, këtë na i tregon  prezantimi që bën autori - legjendë. 
Rrëfenja fi llon si një gojëdhënë …
Vetë klisheja Rronte në kohërat e para, na i përforcon idenë tonë. Në lidhje me kohën e 
tregimit, kemi një rend anakronik, pra të thyeshëm, në këtë rrëfenjë hasim:
- Elipsë: Me anë të elipsit, Kuteli kalon me  një fj ali disa shekuj. “ …Vjetët u mblodhën 
e u bënë shekuj…” (në faqen 41). Kjo kohë hiqet totalisht, ne nuk e dimë se çfarë ka 
ndodhur gjatë kësaj periudhe, sepse ajo mungon. Këtu autori kapërcen një kohë që 
nuk ka veprim. (Pozzato, M.2001,208)                                               
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Elementet folklorike lidhen me përpjekjen që bën autori për t`iu përmbajtur mënyrës 
tradicionale të të treguarit. Historinë e kësaj rrëfenje dhe të shume të tjerave Kuteli e 
merr nga legjenda, prej botës virtuale. 
 Prolepsë: Kur ngjarjet paralajmërohen. Ëndrra është paralajmëruese e vdekjes së Ka-
lies. Tanushi sheh në ëndërr Kalien e vdekur. (në faqet 21-22). (Pozzato, M.2001,208)
Edhe nga pikëpamja e gjenezës, Mitrush Kuteli e deklaron se prozat e tĳ  janë të 
dëgjuara. Ndërhyrjet e shpeshta të Kutelit në rrëfi m, kur i drejtohet lexuesit, bëjnë 
që në prozën e tĳ  të realizohet procesi i kalimit të gjuhës së folur në atë të shkruar.
Si autor që themeloi prozën moderne shqiptare ai mbahet si krĳ uesi i rrëfi mit dhe 
rrëfenjës kategori të panjohura nga letërsia shqipe, por të lëvruara në letërsi të tjera 
ballkanike dhe evropiane kultura nga të cilat Kuteli kishte njohje shumë të thellë. 
- Analepsë: Kur ngjarjet ritregohen. Pra, kemi përsëritjen e ngjarjeve. Pasi ka kaluar 
një kohë shumë e gjatë, Tanushi ia tregon historinë e tĳ  Imzot Nikanorit (në faqet 58-
59). (Pozzato, M.2001,208)
Në prozën e Mitrush Kutelit, ritregimi mbështetet pothuajse tërësisht mbi tematikën 
dhe motivet e letërsisë popullore dhe sjell disa veçori tipare interesante duke pasur 
parasysh qe si njëri prej llojeve më të reja dhe si tip i veçantë i prozës tregimtare, 
ritregimi përbën në vete një unike në artin poetik të Mitrush Kutelit.
Një përbërës shumë i rëndësishëm i rrëfi mit Kutelian është edhe miti, si fuqi për-
bërëse në prozën e vendeve ballkanike, në prozën popullore dhe të kultivuar të 
letërsive shqiptare dhe rumune të cilat Kuteli i ka njohur më së miri. Në rrëfenjat 
e njohura për lexuesin “Natë muaji maj”, “Lugetërit e fshatit tonë”, “I pasuri që ish i 
varfër fort” “E madhe është gjëma e mëkatit” miti është përbërës i rëndësishëm me një 
funksion të fortë tërheqës në magjinë e rrëfi mit, është një mit i nxjerrë nga rrëfenjat 
popullore që do të thotë se është vetvetiu i kodifi kuar sipas parimeve të kodeve 
letrare ballkanike kështu që lexues – dëgjuesi e asimilon shumë shpejt atë. Madje 
i referohemi mendimit “Kuteliana kemi quajtur fenomenin poetik dhe, ashtu si Kommos 
është karakteristikë e stilit, tonit dhe qëndrimit dramatik, spektakolar, dhe transsubjektiv të 
gjuhës poetike në shkrimet e Mitrush Kutelit dhe sidomos, ai ishte i aft ë për të krĳ uar llojin e 
atmosferës dramatike të natës së gjatë, të errët, të mjegullt e të turbullt të kohës mitike ilirjane 
ku historia dhe individi nëpërmjet kërcënimit për të përhapur të liga, forcave të papërcaktuara 
…dhe ndjenjave dhe impulsive të ulta psiko-fi zike, realizohen metamorfozat e vdekurve me të 
gjallët….” (Lumi, E. 2001;2016)
Këto kodifi kime janë me vlera etnike shqiptare, me vlera që nisin nga folklori 
thjeshtësisht shqiptar i pastër, vlera që të kujtojnë menjëherë letërsinë shqiptare ar-
bëreshe tek “Rinë-Katerinëza” ose fryma ilire që mbizotëron tek “E madhe është gjëma 
e mëkatit” e shoqëruar me një gjuhë të përshtatur sipas këtyre modeleve leksikore 
e sintaksore me një frymë arbëreshe tek rrëfenja e parë që përmendëm dhe me një 
frymë religjioze arkaike të ndërtuar sipas modeleve ungjillore tek “E madhe është 
gjëma e mëkatit”.
I referohemi mendimit se “Në novelën “E madhe gjëma…” transformizmi zhvillohet si 
temë e shndërrimit natyror dhe i një ndryshimi mental tek njeriu. …herë si e trilluar e herë 
si ngjarje e vërtetë, autori mundohet t-ia lehtësojë punën lexuesit…” (Lumi. E, 2006, 132)
Nganjëherë edhe në rrëfi met e Kutelit që duket se janë të zhveshura nga lënda mi-
tologjike ndihet në mënyrë më të fshehur, jo të drejtpërdrejtë ndikimi i mitit si diçka 
zanafi llore që duket sikur ka humbur, por që shfaqet në forma të nderimit e respektit. 
Në tregimin “Si u takua Ndoni me Zallorët” nderimi që fi ton Ndoni si këngëtar, pasi ka 
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humbur respektin si qenie njerëzore të kujton idenë e Northrop Frye se këngëtari në 
shoqëritë e hershme është parë si një pjesë e së shenjtës dhe ky kod i kthen Ndonit 
statusin e respektit të humbur si qenie.
Tradita folklorike, pothuajse në tërë prozën e Kutelit ka shërbyer shpesh si burim i 
drejtpërdrejtë për të gatuar frymëzimin e vet artistik jo vetëm te rrëfenjat, tregimet 
e novelat, por edhe në përmbledhjen "Tregime të moçme shqiptare". Proza kuteliane 
dallohet për lidhjen e saj të gjallë me traditën gojore, përrallën legjenden e sidomos 
me baladën e Jugut, që ndikuan thellësisht në krĳ imtarinë e tĳ . Ky ndikim ndihet në 
mënyrën e dhënies së personazhit, në formën e shpalosjes së fantazisë e nostalgjisë. 
Në veprën "Tregime të moçme shqiptare" të magjeps e të mahnit gjuha e pastër dhe e 
pasur, duke të tërhequr me magjinë e vet fj alë pas fj ale dhe tregim pas tregimi, nga 
gurra e këngëve epike popullore, të cilat e kanë pasuruar me variantet e këngëtarëve 
të talentuar me ndjeshmëri poetike janë kthyer në një kompozicion me gjeturi të 
veçantë për secilin tregim, si portretizimin e personazheve, ashtu edhe në paraqitjen 
e ngjarjeve që lidhet me tregimin. Çdo tregim, i shkurtër apo i gjatë, ka një kompozi-
cion mbarështrim të nevojshëm që e ka fi llimim, zhvillimin dhe mbarimin, si ngjarja 
ashtu dhe personazhet e tregimit duke portretizuar luft ëtarin dhe heronj me tipare, 
sa shpirtërore, aq edhe morale, jo vetëm me virtytet, por edhe me veset e tyre, sa me 
dashuritë, aq edhe me urrejtjet, me bukuritë e natyrës piktoreske ku ata jetojnë, gjal-
lërojnë, luft ojnë dhe vdesin natyrshëm, por edhe tragjikisht apo heroikisht në fusha 
betejash. Ata kanë mençurinë që shfaqin në gjuhën e tyre të thjeshtë e të pasur si 
shprehje dhe pasqyrim i mendjes së tyre të shëndoshë.
Mitrush Kuteli e ka pasuruar mjaft  gjuhën e epikës sonë popullore duke krĳ uar 
neologjizma. Proza "Tregime të moçme shqiptare" është aq sugjestive, aq e gjallë, aq 
tërheqëse sa të krĳ on atmosferë.
Kuteli mbetet mjeshtër i madh i prozës shqiptare, sepse ai, si askush tjetër,  mundi 
ta përdorë cilësisht gjuhën shqipe, me ndjeshmëri, duke shfrytëzuar deri në fund 
materialin e begatë gjuhësor, me shtresime krahinore, historike, kulturore të zonës 
së Pogradecit. Fondi leksikor që përdor Kuteli përbën bazën e gjuhës letrare shqipe, 
por në mënyrë të spikatur, gjithnjë në përputhje me nevojat artistike të veprës. Të 
gjitha përdoren gjithnjë me dorë të kujdesshme e në mënyrë funksionale, ndonëse 
nuk mungojnë rastet kur ato marrin ngarkesë të theksuar stilistike. Frazeologjizmat 
gjuhësorë dhe letrarë pasurojnë më tej shprehësinë e teksit kutelian. Autori sjell risi 
edhe në mënyrën e përdorimit të lidhjeve të brendshme e të jashtme të njësive fraze-
ologjike, duke mbërritur deri te krĳ imi i njësive të reja. Fjalëkrĳ imet e tĳ , të krĳ uara 
duke përdorur të gjitha modelet fj alëformuese të shqipes, janë ndër më të bukurat 
dhe me interes, jo vetëm për gjuhën artistike, por edhe për atë letrare. Shumë prej 
tyre kanë hyrë tashmë në fj alorët e shqipes e shumë syresh presin të hyjnë. Vepra sjell 
pasurim të shqipes në të gjitha planet: kuptimor, emocionues, stilistikor dhe fj alëfor-
mues. Figurshmëria dhe mjetet të tjera të shprehësisë e afrojnë prozën e Kutelit me 
poezinë. Për këto e për shumëçka tjetër vepra e tĳ  dëshmon forcën dhe begatinë e 
gjuhës shqipe, mundësitë që i ofron ajo njerëzve të penës për arritje të larta artistike. 
Studimi synon të nxjerrë në dritë të diellit pikërisht njohjen e thellë të autorit ndaj 
gjuhës, origjinalitetin në përdorimin e saj, si dhe marrëdhënien e tĳ  të ndërsjellë me 
të. (Seitllari, L.2014)
Pena e shkrimtarit krĳ on imazhe të pasura e të detajuara duke futur në ligjërim, 
krahas fj alëve që shënojnë elemente të besimit popullor e mitologjik, edhe një varg 
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të gjatë emrash të mjediseve, të bimëve, të zogjve, të kafshëve që gjenden në arealin 
gjeografi k, ku ndodhin ngjarjet. Për shembull: 
Lisi është varur në një rrokullimë të keqe, ku mezi hiqet zvarrë gjarpri. Njeriu nuk ngjitet dot 
aty, po frika e bën të ngjitet… Pra, burri i qepet me këmbë e duar gurishtës, arrin me shpirt 
në dhëmbë gjer rrëzë lisit… Ku të fshihem? Të futem në zgërbonjë nuk shoh gjë, s’kam si ta 
përdor sëpatën: çatis ujku më çan, vjen i ligu më vret… Më mirë do të ngjitem lart e do të 
tulitem nëpër degë e fl etë. Të thënë, të bërë: i qepet lisit lart e më lart, degë më degë, gjersa 
gjen një thellëtirë të mirë plot bigla të shëndosha. Aty mund të rrĳ ë shesh, si në rrogoz; natën 
lidhet me brez e bën gjumë. Fletët janë të kuqe fl akë, se dielli i bie drejt në sy. Buçima poshtë 
rritet e rritet, sa gjëmon tërë klisyra tutje. (Vepra 4, f. 406); 
Prania e dialekteve të tjera në veprën e Kutelit ndodh për disa arsye: të afërsisë e 
fqinjësisë krahinore, të lëvizjeve, si të shkuarit komit, të shkuarit ushtar në treva të 
tjera etj. Një nga arsyet pse në ligjërimin e personazheve ndeshim krahinorizma e 
dialektalizma të një treve tjetër është dhe emigrimi i brendshëm, gjë që e pohon vetë 
autori për njërin prej tyre, për Asllanin e tregimit “Natë marsi”: Asllani s’qeshi nga pikël-
limi për miellin që i kishte mbajtur Ilua…. Ai, kish kohë që ishte i ngrysur si Guri i Kamjes 
kur e rrethojnë retë. Kështu rrinte pothuaj gjithnjë nga dita kur ish kthyer nga kryeqyteti,… 
Gjuha e veprës së Kutelit është është në favor të prirjes drejt standartizimit gjuhësor, 
mëqenëse gjuha letrare shqipe ka për bazë dialektin e vendlindjes së tĳ , pra dialektin 
tosk. -Në veprën e Kutelit kanë prani të konsiderueshme edhe variantet fonetike 
krahinore: fambrikantë (fabrikantë), shtatirë (shtatore), kureshtë (kureshtje), frenjat (fre-
nat), kondratë (kontratë), profi t (profet), kaqë (kaq), kumandar (komandant), ndënë (nën); 
u përshëndoshën (u përshëndetën); rëndësirë (rëndim), i urtuar (i uritur) Avropë (Evropë), 
gërqisht (greqisht), bulku, bulqërit (bujku, bujqërit), arrimë (arritëm), qëndimë (qëndismë), 
rrëfenj (rrëfej), këtunë (këtu), pyetnë (pyetën), shoqin (shokun), e përzu (e përzuri), etj. Për 
shembull; në prozën e Kutelit ndodh shpesh rënia e tingullit fundor te foljet, ndon-
jëherë dhe te emrat, si dhe përdorimi i trajtës së pashquar të kallëzores në vend të së 
shquarës, gjë që i jep më tepër ritëm ligjërimit artistik dhe e afron atë me ligjërimin 
bisedor, për shembull: Në veprën e Kutelit shfaqen edhe lidhjet sintagmatike me 
nënrenditje, ndonëse në një numër më të vogël. 
Antonimet shndërrohen në stilema, pra rrisin vlerat e tyre stilistikore sidomos, kur 
ato vendosen pranë njëra-tjetrës.
Në veprën e Kutelit gjejmë shumëllojshmëri epitetesh për nga forma, përbërja, volu-
mi etj., por së pari, bien në sy dy lloje: epitete të rëndomta dhe epitete të rralla, të 
cilat mbajnë vulën e tĳ  vetjake. Duke u përpjekur të zbulojë anë të reja të dukurive 
të natyrës, të sendeve e të botës njerëzore, ai krĳ on lidhje të pazakonta e befasuese, 
stilema të goditura, të cilat krĳ ojnë vlera në rrafshin semantik e stilistik. Disa nga 
këto janë: lis vishkullor, nuse freskoshe, zë mbrëmësor, vrap i vrulltë, valë e prushtë, kithi i 
krirtë, vesë e akullt, fj alë e moçme, shok syqielltë, sy të qielltë, xham shëndritës, kumbullat 
majhoshe, shtat i eshkët, pahu i bryllët, ujë i shkumbëzuar, mjegull e zbardhylët etj. 
Në fund themi se ligjërimi kutelian është i mbushur përplot edhe me trope të tjera, 
si metonimia, hiperbola, simboli, aliteracioni etj., të cilat bëjnë që gjuha shqipe të jehojë 
në penën e tĳ , që lexuesit të marrin kënaqësi të vërteta estetike. Figurshmëria në 
përgjithësi dhe pasuria e fi gurave letrare në veçanti meritojnë vëmendjen e mëte-
jshme të studjuesve. Në analizën tonë ne u ndalëm vetëm në ato mjete të fi gurshme, 
të cilat përdoren më dendur në prozën e Kutelit dhe që na u dukën më të rëndë-
sishme për të.            
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Përfundime

Kuteli, në thelbin e veprës së vet pasqyron botën shqiptare pavarësisht kohërave e 
sistemeve, sa arkaik, aq  edhe modern, sin ë trajtimine materialit aq edhe në stilistikën 
e tĳ  gjuhësore. Në rrjedhë të këtĳ  arsyetimi, është e natyrshme edhe prania e njësive 
leksikore, strukturave sintaksore, frazeologjizmave etj., të cilat kanë një shtrirje më të 
gjerë kohore dhe që i kapërcejnë natyrshëm kufi jtë e ngushtë krahinorë, duke u bërë 
pjesë e një leksiku më të përgjithshëm. Kuteli priret për ta ngritur gjuhën e veprave 
të veta në nivelin e gjuhës letrare kombëtare, duke e përzgjedhur dhe përpunuar atë 
jo vetëm si shkrimtar, por edhe si një gjuhëtar profesionist, prandaj bashkëjetesa har-
monioze e diagonaleve të ndryshme gjuhësore është elementi kryesor, që e shënon 
prozën e tĳ  si të parën prozë moderne shqiptare e njëkohësisht të papërsëritshme në 
llojin e vet. Po ta përqasnim vlerësimin për gjuhën me metodat artistike krĳ uese, do 
të thoshim se ai sjell në letrat shqiptare një lloj realizmi magjik gjuhësor, një rrëfi m 
gojor që kalon në rrëfi min letrar modern, përmes të cilit pasqyrohen ambiente të 
mbushura me ngjarje që tregojnë ngjarje të tjera dhe shpalosen fate personazhesh e 
jetë brezash njerëzorë që nga ilirianët dhe në vĳ imësi, në kohët moderne. 
Në veprën e Kutelit, pikësëpari, mbizotëron përshkrimi i ambientit rural, ambient i 
mbushur me ngjarje që kanë lidhje me të kaluarën, me mërgimin, me heroizmin dhe 
atdhedashurinë, por edhe me probleme të përjetshme të racës njerëzore siç janë bal-
lafaqimi i së mirë me të keqen, i dashurisë me urrejtjen, i jetës me vdekjen etj. Gjithnjë 
në përputhje me këtë përmbajtje dhe me stilin e veprës, Kuteli do të bëjë një punë të 
madhe në përzgjedhjen dhe pasurimin e fj alëve, duke i estetizuar e veshur ato me 
përbërës kuptimorë plotësues, duke i ngjyrosur stilistikisht e duke mos munguar të 
krĳ ojë dhe fj alë të reja sipas gjedheve të njohura të shqipes e pse jo edhe në mënyrë 
origjinale. 
Pra, ky autor shfaq edhe parapëlqimet e tĳ  ndaj kategorive fj alësore apo fj alëform-
uese, çka përbën dhe një tipar të stilit të tĳ , tipar që i jep origjinalitet dhe e bën krejtë-
sisht të dallueshëm nga shkrimtarët e tjerë të mëdhenj. Ai ka fj alorin e vet dhe fj alët e 
veta më të dashura, që i japin frymë dhe gjallëri ideve të tĳ  të mëdha, ballafaqimeve 
të rëndësishme e bazike dhe kundërthënieve jetësore të personazheve të tĳ  dhe jo 
pak të tilla bëhen stilformuese në veprën e tĳ . Sjellja gjuhësore e Kutelit tenton dhe 
arrin, fuqinë e saj biblike. 
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Ernest Koliqi multidimensional
                                                                                                  

 Brikena Todhri
                                                                                      Mёsuese Gjuhёs shqipe,Gracen

Abstrakt

Synojmё tё ravĳ ёzojmё disa tipare themelore të shkrimtarit shqiptar Ernest Koliqi si një 
individualitet letrar me përmasat e një shkrimtari evropian dhe jo vetёm kaq. Koliqi u formua 
nёn ndikimin e letёrsisё italiane duke njohur veprën e Pirandelos, Danuncios, klasikët Dante 
e Petrarka si nga studimi në kolegje universitetet italiane, por edhe për qytetërimin italian si 
njё vlerё evropiane. Ernest Koliqi, me një formim kulturor prej eruditi evropian, përkthyes i 
talentuar qё tregon lidhjen e brendshme me letërsinë dhe gjuhën italiane. Koliqi ka pёrkthyer 
pjesë të zgjedhura nga Dante, Petrarka, Ariosto, Taso, Parini, Monti, Foskolo, Manxoni etj... 
Arshi Pipa e vlerёson kontributin e Koliqit nё letrat shqipe duke e konsideruar si ndërlidhës 
mes kulturës dhe qytetërimit italian dhe kulturës shqiptare. 

Fjalët kyçe: Ernest Koliqi, pёrkthyes, politikan, mjeshtёr i zhanrit tё shkurtёr, gjuhёtar,erudit.

Ernest Koliqi poet

Ernest Koliqi, i cili fi llimisht shkroi poezi si, “Kushtrimi i Skënderbeut” (1924), e pastaj 
novela “Hĳ a e maleve”(1929), e përsëri poezi “Gjurmat e stinve” (1933), duke ardhur 
natyrshëm tek një mënyrë tjetër të shkruarit, tek një mënyrë tjetër konceptimi të 
veprës që është “Pasqyrat e Narçisit” e vitit 1936, e cila mendohet të jetë edhe vepra 
më e mirë e Koliqit. Pasqyrimi i Koliqit nuk ndodh vetëm mbi sipërfaqe ujore, siç 
ishte pusi, kroi apo përroi, por edhe mbi sipërfaqe të kristalta, siç është pasqyra apo 
xhami, ky pasqyrim do të marrë një vlerë simbolike, do të jetë “një kërkesë e fytyrës së 
shpirtit nëpër valët e jetës”  do të sqaronte Koliqi në shënimin kushtuar “Pasqyrave të 
Narçisit”. Koliqi ndjehet tepër i përfshirë në atë ambient natyror, madje shkon më tej 
duke e menduar veten si pjesëtar të  atĳ  ambienti, pasi vetëm në këtë mëyrë ai mund 
të dëgjojë realisht zërat e tyre të brendshëm e mund të kuptojë  “mendimet e tyre”. Ai 
ndodhet realisht i rrethuar nga ato elementë, nga pemët, nga gjethet, kokrrat e gryka 
e gurtë e pusit, ato janë aty në oborr dhe ai nuk mund t’i shikojë, vetëm mund të 
ndjejë secilin prej tyre. Sepse poeti ynë e kishte kuptuar tashmë se “dishka lëviztt e edhe 
në zemër të thellë t’atyne sendeve” që shtroheshin aty, pa lëvizur, para shikimit të tĳ . Ai 
mund t’i ndjejë jo vetëm si prani, por edhe si qënie që përçojnë një botë të thellë e që 
fl asin përmes një gjuhe të brendshme. Dhe gjuhën e tyre poeti e dëgjon nga të gjitha 
anët, ndiesitë që përçojnë ia mbushin shpirtin:  “Vrullsĳ a e përshtypjeve, tepër të gjalla, 
qe tue ma marrë frymën. S’dĳ ta si t’a shfryej ndryshe plotnin e ndjesive, qi më grafullojshin 
me hov të madh”.  
Koliqi ka përqafuar doktrinën simboliste, dhe duhet theksuar se teksti dominohet 
nga fi gura të shumta retorike,  metafora dhe simboli, të cilat shenjëzojnë karakter 
polisemantik, duke shtresuar konotime metafi zike e fi lozofi ke. Përmes tyre, 
konfi gurohet teksti shumështresor, i dhënë përmes një stili të zhdërvjelltë. Autori 
edhe vetë e thekson që teksti i përket kohës kur i ashtuquajturi stili “dekadent” lëshoi 
rrënjë në Shqipëri. Më tej ai Mitin e Narçizit e ka përdorur në kuptimin simbolik, si 
kërkesë të fytyres e shpirtit nëpër valet e jetës, nëpër rrethana të ndryshme të jetës e 
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të shpirtit. Po ashtu, ai nuk le pa përmendur edhe ndryshimet që i ka bërë me rastin 
e ribotimit, për të cilat thotë se nuk prekin stilin, që mbetet “ai i kohës kur këto copa 
u hartuan”, por se “qortojnë e ndërrojnë disa pika të përmbajtjes për t’ua lehtësuar lexuesve 
vështrimin aty ku vështirsohej tue u rrethue tepër në mjegullat e arta të shkollës simboliste ”. 
Letrarja krĳ ohet përmes teknikave stilistike të simbolistëve, me përshkrimin 
delikat apo të mjegullt, karakteristike, për frymën simboliste, por edhe simbolet e 
shumta e domethënëse njëkohësisht. Por, përkundër që Koliqi ndjek këtë doktrinë, 
dhe përkundër lojës me fi gura dhe koloritit të dendur përshkrues, asnjëherë nuk 
tejkalohet mjegullnaja simboliste; nuk iket drejt hermetizimit të gjuhës, fi guracionit 
e ideve, gjë e cila padyshim se do të pamundësonte interpretimin. Kjo arrihet falë 
formimit modern të autorit, dĳ es me teknikat poetike të kohës, tema universale dhe 
bën që rrëfi mi të tregojë thellësinë mbi kuptimin e botës. Në tekst është i pranishëm 
dhe luan një rol thelbësor edhe sugjestiviteti, njëra prej vĳ ave themelore të poezisë 
simboliste. Stefan Mallarme, njëri prej simbolistëve kryesorë, i cili ka artikuluar 
teorikisht koncepte të kësaj shkolle. 

Koliqi përkthyes

Koliqi konsiderohet një nga përkthyesit e suksesshëm të tyre, pikërisht sepse ia doli 
të njihte deri në thelb personalitetet përkatëse dhe, për më tepër, gjuhën italiane, 
në të cilën shkruan veprën origjinale. Shumë poetë u mahnitën  nga muzikaliteti i 
poemës së Dantes apo këngët “me nji trajtë shkëlqimtarisht kristalore” të Petrarkës dhe 
i bënë udhëheqës shpirtërorë të krĳ imtarive të tyre, ndërkohë që të tjerë i hynë me 
shumë pasion e guxim rrugës së përkthimit për të sjellë në shqip veprat klasike, duke 
i konsideruar si themele të padiskutueshme të një shoqërie të shëndoshë si fi gura 
poliedrike e shkrimtarit të njohur Ernest Koliqi që jetonte prej vitesh në atë tokë 
pjellore që kishte ushqyer dejtë e papërsëritshëm poetikë dhe sigurisht e pëlqente 
shumë, frymëzohej nga gjërat e saj të bukura dhe nga çdo gjë tjetër që i kujtonte 
vendin e tĳ   dhe  shkruante gjatë për të dhe për shqiptarët. Por gjithsesi, klasikët e 
mëdhenj lanë gjurmë të pashlyeshme në memorie e herë – herë për pasojë edhe në 
shkrimet e tĳ  letrare. Dhe kjo ishte natyrshëm e pashmangshme  për një njeri me 
ndjeshmëri të lartë poetike siç ishte Koliqi
E kështu, sipas këtyre shpjegimeve, Dantja do të kishte qenë më pranë nesh, 
shqiptarëve, dhe më pranë gjuhës tonë mashkullore, shqipes. Koliqi e kishte lexuar 
në origjinal veprën e Dantes, e kishte shĳ uar në gjuhën e poetit e prandaj e njihte 
deri në detaje. Përktheu vetë disa pjesë të zgjedhura të saj dhe mori vlerësime shumë 
pozitive nga ata që bënë prathënien e Poetëve të mëdhej t’Italisë, të vitit 1932, Gjergj 
Fishta dhe albanologu Karlo Taliavini. 

Koliqi mjeshtër i prozës moderne 

Një tjetër procedim artistik, që e shohim të pranishëm e që përbën një element të 
prozës moderne, është edhe metamorfoza e trupit dhe e shpirtit si sekret poetik që 
zbulon edhe Koliqi, është metamorfoza natyrore që tërheq vëmendjen e poetit dhe 
kthehet në një procedim të rëndësishëm poetik, e në një tjetër karakteristikë të stilit 
koliqian.  
Titujt e prozave poetike në veprën moderne “Pasqyrat e Narcizit”, si: “Ujët e pusit”, 
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“Pasqyrë e vjetër shkodrane”, “Kroni i Bardhanjorvet”, “Prrue në Dukagjin”, ‘Një futërr në 
Helveti”, “Vala e detit”, “Xhami i dritores sime”, ngërthejnë një rrafsh simbolik te krĳ uar 
nga simbole të shumta si: ai i Ujit dhe Pasqyrës; Uji herë del i lëvizshëm, ( prroi, deti) 
e herë i amullt (pusi). Edhe variantet e qelqta që mundësojnë pasqyrimin, (xhami, 
pasqyra) po t’i marrim si referenca konceptimet religjioze ndaj tyre, tradicionalisht 
sipërfaqet pasqyruese (uji, qelqi, pasqyra) janë identifi kuar si simbole me domethënie 
të shumta besëtyte. 
Interpretimet lidhen me shpirtin, vdekjen, të cilat shfaqen me një lloj obsesioni dhe 
frike ndaj të keqes së vazhdueshme që sjell refl ektimi në to. Ndër të tjerash besohej 
se nëse dikush rrinte gjatë duke u fokusuar vëmendshëm me shikim të thellë drejt 
ujit, do të kishte gjasa që të humbiste shpirtin. Kjo patjeter që shpie si reference 
te Narcisi, dhe vdekja e tĳ  fatkeqe. Sipas disa shpjegimeve te tjera te cila ofrohen 
nga interpretuesit e shumtë të simboleve, thuhet po ashtu se pasqyra rikonfi rmon 
ekzistencen dhe pranine e fantazmave, shpirtrave, frymës hyjnore, ndërsa momenti 
i ballafaqimit me to, përmes pasqyrimit dhe pasqyrave si mjet ndërmjetësues që 
krĳ onte këtë lidhje, shpinte të një realitet fantazmagorik, që kërkonte diçka qenësore 
nga personi që pasqyrohej. Duke i besuar kësaj ideje, tradicionalisht te disa vende 
që përkonin me religjionin e krishterë, njerëzit mbulonin dhomën ku qëndronte i 
vdekuri me pasqyra.
Novelat e Koliqit na shfaqen të ngarkuara me probleme të thella ekzistenciale, me 
konfl ikte të lindura e të mbartura që zhvillohen sidomos brenda një shpirti të lodhur 
që nuk arrin të gjejë prehje, mes pështjellimesh që krĳ ohen nga një realitet imagjinar 
dhe një tjetri që tashmë ka krĳ uar shoqëria, realitete në të shumtën e rasteve 
papajtueshmërisht të kundërta. Personazhet e Koliqit, vĳ në nga qyteti i tĳ  i lindjes, 
Shkodra, nga një shtresë e mesme tregtarësh dhe intelektualësh si dhe malësorët e 
Mbishkodrës me rregullat e pathyeshme të kanunit, që shfaqen herë si tabu e herë si 
mbrojtje e virtyteve të racës. Një pjesë e mirë e personazheve do të kuptojnë shumë 
shpejt se jeta është e dominuar nga keqkuptimet, nga absurditeti, do të kuptojnë se 
mes gjërave nuk ekziston asnjë lloj harmonie, gjithçka zhvillohet kundër çdo lloj 
pritshmërie a logjike të mundshme dhe asnjëherë nuk arrĳ në të bëjnë atë që duhet 
apo atë që duan.  
Koliqi, duke i mëshuar një kujdes të tepruar leksikologjisë së zgjedhur, teknikave 
sintaksore e morfologjike të përdorimit të gjuhës, ku në secilën frazë dhe shprehje 
të tĳ , në secilën fj alë, vërehen trajta shprehëse, nuanca dhe tendenca stili si një 
tërësi poetike karakterizuar sa nga monologu i brendshem, aq nga dialogët e paktë, 
përshkrimet e shumta, komentet autoriale, me stilin e lartë të dallueshmërisë si dhe 
menyren se si e artikulon mendimin. Fjalitë tingëllimisht me një veçanti prej poezie, 
kanë organizim tingullor dhe janë përplot muzikalitet, ritëm e ndonjëherë brenda 
fj alisë haset edhe rima e brendshme, mes fj alëve.
Kompleksiteti i imazheve të shumta poetike, të cilat vinë e shprehen aq qartë, marrin 
shfaqje konkrete. Ai është shkrimtar i fi nesave dhe kjo tashmë është e identifi kueshme 
që Koliqi arrin të formulojë fj ali sa domethënëse që të dhurojnë ndjesi habie stilistike, 
që e bëjnë këtë autor të dallueshëm e të identifi kueshëm për nga identiteti ligjërimor 
e stilistik, shumë origjinal. 
Koliqi, si pjesëtar i vetëdeklaruar i Shkollës letrare të jezuitëve me mjeshtëri ka ikur 
nga “gjuha denotative”, “thanjet idiomatike”, duke u përkushtuar në “shtjellimin 
gjuhësor të mesazhit poetik” që e ka sqaruar në shënimin përcjellës të botimit të 
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dytë të “Pasqyrave të Narçizit”, më 1963 (botimi i parë ishte i vitit 1936). Pra, Koliqi 
shkruan dhe u kthehet teksteve nga një distancë kohore. Autori thekson se frazat 
idiomatike e shprehin gjenerikisht mendimin dhe kurrë nuk mund të shfaqin me 
qartësi “valavitjen e ndjesive”. Pasi u ka ikur me mjeshtëri atyre normave, valëvitje të 
tilla te Koliqi gjejme shumë ndjesi që përshkojnë fi llimin e mbarimin e gjithë tekstin 
e tĳ , falë “përshtatjes së stilit ndaj tematikes së re”.
Koliqi arrin të pasurojë në këtë mënyrë prozën e atyre viteve me një larmi temash e 
motivesh, që shkojnë nga ato intimet deri tek temat sociale. Portretizimi si teknikë 
e analizës së botës së brendshme të njeriut, rrëfi mi në funksion të portretizimit sa 
më të plotë të personazheve, domethëniet artistike e kuptimore janë të lidhura me 
mënyrën e ndërtimit të portretit të personazheve. Autori ndërthur elemente sa të 
formës aq edhe të përmbajtjes, ku elementi përmbajtësor është dominant për të krĳ uar 
karakterin e dallueshëm të personazheve njëri nga tjetri. Vuajtja dramatike përshkon 
një sërë personazhesh, të cilët ndodhen në konfl ikt të përhershëm me realitetin, që 
kthehet tashmë në një element modern që karakterizon një pjesë të mirë të novelave 
Kjo fi lozofi  e jetës dhe vdekjes përshkon novelën e Koliqit  A t’a laçë. Personazhet e tĳ  
luajnë “A t’a laçë ...” mes jetës dhe vdekjes, jetojnë e qeshin hareshëm, duke harruar 
se në të vërtetë vdekja luan me jetët e tyre, sodit e qetë kur të gjithë e kanë harruar 
ekzistencën e saj. Jeta... nji lojë! – thotë Leci, duke thithur thellë cigaren, - ngasim nëpër 
bar e kur hovi i ynë asht ma i gëzueshëm, ndiejmë një dorë të ngritë e të shpulpueme qi na 
përket shpinën. A t’a laçë... Siellemi e shohim plakën, qi asht nana e vërtetë e gjithë neve.  
Asgjë nuk ndodh në kohën kur Leci po rrinte i qetë dhe po bisedonte me miqtë, 
por vetëm atëherë kur të gjithë fi lluan të vrapojnë, të luajnë, të ndjekin njëri-tjetrin, 
atëherë kur Leci arrin kulmin e kënaqësisë, duke kapur Minen, pikërisht në këtë 
çast duhej të ndodhte diçka e papritur që të ndërpriste atë gëzim të vrullshëm rinor. 
Vetëm atëherë kur “...i dekuni, përsjellë nga vargimi i përmotshëm, kaloi para tyre” dhe 
përqethi ft ohtshëm trupat rinorë,  ku “gjaku këndonte kangën e vet të shkurtë e të shpejtë”, 
Leci e kuptoi që e vetmja siguri që na ofrohet është vdekja. 
Një tjetër element që përbashkon këto novela është mungesa e një subjekti të 
mirëfi lltë, është vetëm personazhi kryesor me refl ektimet dhe mendimet prej 
fi lozofi  që përbën boshtin kryesor. Çdo gjë që ndodh jashtë personazhit do të vlejë 
shumë më pak nga ajo që do të ndodhë brenda tĳ . Gjithçka na jepet me një çelës 
psikologjik dhe introspektiv, sa e ndjen realitetin ky personazh dhe sa e pëson atë. 
Motivi i vetëvrasjes, për shkak të paaft ësisë së individit për t’u përballur me krizat e 
ndërgjegjes personale, të shkaktuara shpeshherë nga  probleme të ekzistencës përbën 
një nga temat thelbësore të letërsisë italiane të kësaj periudhe. Humbja e ekuilibrit 
të brendshëm i bën personazhet të besojnë se janë tërësisht të pafuqishëm  për të 
ndryshuar situatën e aq më tepër për ta kontrolluar atë. do ta gjejmë edhe tek novela 
e Koliqit “Rrokoll”. Ndrekë Bytyçi, një personazh i dëshpëruar, i pashpresë e  me një 
përbuzje të ethshme për veten, bën pjesë në atë tipologji personazhi që karakterizohet 
nga prirja për të hequr dorë, për t’u arratisur nga realiteti, ose në të shumtën e herëve 
për të qenë pasiv, madje për të qenë tërësisht i paaft ë dhe i pavlerë si për veten e tĳ  
ashtu edhe për të tjerët. Ndrekë Bytyçi është një baba dhe një bashkëshort. Ai nuk 
pinte që të ngushëllohej, pinte vetëm që të “mbyste në raki zanin e pakët që i mbet në 
ndërgjegje”. E Koliqi e kupton fare mirë se pikërisht aty qëndron problemi i vërtetë i 
njeriut, thellë në ndërgjegje ndodhin konfl iktet më të mëdha e realizohen dramat më 
të dhimbshme, të cilat uni përpiqet t’i mbysë, që të mos guxojnë të qesin më krye.  
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Shkrimtari hyn në  nënvetëdĳ en e këtĳ  personazhi, duke zbuluar një realitet të 
shumëfi shtë e të dyshimtë, duke humbur sigurinë në aft ësitë e veta njohëse, duke 
humbur rëndësinë e ndjenjës së ekzistencës. Novela “Rrokoll” e përmbledhjes me 
novela “Tregtar fl amujsh” përshkohet nga një sërë motivesh, të cilat gërshetohen 
në mënyrë mjaft  organike, duke e bërë këtë novelë mjaft  të pasur dhe shumë 
domethënëse. 
Diloca e Koliqit bën pjesë në grupin e madh të personazheve femra që ndërtojnë 
veprёn tek novela me të njëjtin titull Diloca. shërbëtorja e shtëpisë së Lecit. Brenda 
realitetit objektiv dhe realitetit të brendshëm psikologjik femra trajtohet si pjesë e 
pandarë në novelat e Koliqit, fatkeqe që në lindje, që për faktin se lindin femra e 
për këtë duhet t’u binden e t’u nënshtrohen deri në vdekje baballarëve, vëllezërve 
e burrave. Realiteti i maleve shqiptare është tepër i ashpër për brishtësinë e një 
femre, por ato janë rritur në këto male dhe e dinë mirë të fshehtën e tyre. Dramat 
familjare janë tepër të dhimbshme dhe procesi i vrasjes shtrihet deri në thalb të tyre, 
pa njohur asnjë kufi . Babai vret të bĳ ën, Minen, tek novela “Se qofsh, pleqnofsh” nga 
kodi zakonor dhe “e vërteta ishte ma e zezë se terri i vorrit”. Minja, me dashurinë e saj, 
kishte shnderuar familjen dhe  për këtë ishte e dënuar të paguante me jetën, dënohet 
pa mëshirë, jo vetëm nga i ati, që “nuk kishte sy e faqe me dalë në kuvend të burrave”, 
por edhe nga ambienti e shoqëria, “Kush mund t’i pritt e pëshpëritjet e gojve të këqĳ a të 
malit...”.I ati nuk pendohet aspak “Kishte krye nji detyrë, nji detyrë t’idhët qi i ngarkonte 
ndera e gjithë familjes e farefi sit të tĳ , n’emën të nji ligje të shkrueme ndër zemra të malsorëve 
t’onë e të trashigueme brez pas brezi prej sa shekujsh”. 
Një femër tjetër që pëson këtë shndërrim ekzistencial dhe që është e destinuar të 
prekë ekstremin tjetër vdekjeprurës është Mrika te novela “Ke tre lisat”. Në fi llim 
e shohim si një vajzë të re që mbush shtëpinë plot jetë dhe hare, që ngjan me “një 
princeshë të mëshehun në petka katundarje,” por që shumë shpejt do të shndërrohet, 
sipas të njëjtave procese të brendshme,  në një “shakë të ndytë, bastardhe e hore të keqe” . 
Ajo nuk është më e ndryshme se të gjitha femrat e tjera që sollëm më lart. Dhe femra 
mbetet gjithnjë nën hĳ en e tĳ , kokulur dhe e nënshtruar, e gatshme të zbatojë çdo 
vendim, sepse në të kundërt do ta paguajë me jetën. Mashkulli është i vendosur, për 
t’i shkuar me gjakft ohtësi deri në fund zgjidhjeve fatale, pa asnjë brejtje ndërgjegjeje, 
pa asnjë pendim, me bindjen e plotë se zakoni i maleve duhet respektuar. Zeka, i 
vëllai, “i a rrasi një grusht të madh në zemër” dhe pastaj “i a ngrehi pushkën në gjoks, 
i tërbuem”, vetëm sepse Mrika u përpoq të shpëtonte nga vdekja e sigurt Gacin, 
djalin që dashuronte. Pushka nuk qëlloi vetëm sepse dëgjoi fj alët : ”Zekë mos u ban i 
marrë. Mos të hĳ më në goj të dynjas...”. Në të kundërt asnjë gjë tjetër nuk do e ndante 
nga vdekja, ata burra duhet të silleshin sipas zakonit, që dukej se buronte nga një 
mallkim i ethshëm atavik.  Por Mrika ishte goditur për vdekje, thellë në shpirt dhe 
nuk mund të ndiente më, humnera e krĳ uar mes tyre ishte e pakapërcyeshme, gjaku 
tashmë kishte hyrë në mes dhe Gaci nuk mund të ishte tjetër veçse armiku i saj. 
Po kështu, po të shohim novelat e Koliqit e sidomos ato të përmbledhjes së dytë 
“Tregtar fl amujsh”,  do të gjenim më dendur episode të jetës së përditshme, me 
probleme ekzistenciale, të cilat do të shpalosin shpirtin njerëzor në të gjitha nivelet. 
Një prej prozave të shkurtra ku motivin e kënaqësisë e gjejmë të trajtuar në të njëjtën 
formë e të ndërtuar mbi të njëjtën skemë, mban titullin “Lumnĳ a”. Kjo novelë përçon 
më mirë se asnjë tjetër idenë e kënaqësisë së madhe që vjen nga diçka fare e vogël, 
e për më tepër e zakonshme, ndjenjën e thellë që provon shpirti i njeriut vetëm kur 
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e mëson se kënaqësia mund të gjendet edhe pa asnjë mundim, madje fare pranë. 
Gizela, e lodhur nga kërcimi, në një festë të organizuar në një vilë buzë liqenit, kishte 
hyrë në një nga dhomat e vilës, sa për t’u çlodhur e për t’u kthyer përsëri në kërcim, 
por e kishte zënë gjumi. Zgjohet nga një cicërimë e çuditshme dhe hap sytë “... shoh 
dritë në odë, edhe n’at dritë të bardhë, nji dallndyshë qi kishte hy prej dritores lanë çelë prej 
meje, po fl uturote mbi mue, tue cërcërritë.”  Shpirti iu mbush plot nga ai fl uturim i gjallë 
në atë mëngjes të freskët dhe e ndjeu veten të lumtur. “Dishrova me ndejë gjithmonë 
shtri me fytyr përpjetë, n’at odë të huej, tue shĳ ue paqin e çuditshëm ku agimi e dallëndyshja 
endshin nji lumni të panjoft un për mue”. Gizela kishte provuar një kënaqësi të re, dhe 
ky kishte qenë çasti më i lumtur i jetës së saj, kujtimi më i bukur që mbante mend 
gjatë atyre viteve. Ajo e kishte përjetuar me gjithë qenien e saj magjinë e atĳ  momenti, 
aq sa gjithë triumfi  mondan i një nate më parë i dukej tashmë  “qesharak, i pakrypë, i 
shprazët”.  
Pra, shohim se nuk mungon as në këtë novelë të Koliqit një element i tillë, i cili do të 
zbrazë shpirtin e vajzës, e që do ta bëjë atë të mendojë se gjërat që kishte përjetuar 
deri në atë moment kënaqësie, kishin qenë të parëndësishme, e nuk kishin mundur 
dot të ushqenin ndjenjat dhe emocionet e saj. Kështu kjo kënaqësi e vogël, do të marrë 
përmasa edhe më të mëdha, aq sa vajza ta konsiderojë atë “si momentin më të bukur 
të jetës”.  Mbi bazën e kësaj fi lozofi e ndërtohet një nga novelat e bukura të Koliqit 
“Djepi arit”. Është një novelë e gjatë, përmes të cilës Koliqi zhbiron mendjet e shpirtrat 
e personazheve të ndodhur brenda këtĳ  djepi ari. Në këtë novelë vihen në lojë lakmia 
dhe egoizmi, ana e dobët e karakterit, që bën për të qeshur, sepse personazhet bien 
pre e menjëhershme e lojës, ose më mirë e përrallës që tregon malësori i zgjuar. Ai 
u tregon se kishte gjetur një thesar duke punuar në ograjen e tĳ . Në gropën e thellë, 
nën rrasë, kishte parë njëmĳ ë mrekulli: qypa me fl ori, njerëz prej guri, një kandil të madh 
të varur, karrige prej arit dhe në fund një djep ari të punuar anë e kënd. Kjo ishte pasuria që 
do të rregullonte jetët e personazheve e do të përmbushte ambiciet dhe egoizmin e 
tyre. Efektet e komikes shfaqen si pasojë e tipave të karaktereve që bëhen qesharakë, 
duke besuar me një forcë të brendshme në dëshirat, pasionet dhe ëndrrat e tyre. Loro 
Shegori është tregtari që ëndërron të shtojë pasurinë e të shëtisë nëpër Evropë, por 
edhe të ndihmojë Hilush Vilzën në hapjen e institucioneve kulturore; Hilush Vilza 
përfaqëson intelektualin që ëndërron të hapë biblioteka dhe salla leximi, të përkthejë 
e të mbledhë folklor; Henrik Vallnĳ a është një njeri i zakonshëm me interesa të 
ngushta, por me ndjenja të theksuara e me një ëndërr të madhe: të rimarrë shtëpinë e 
shitur nga hallet e jetës; Mark Shegori është tregtari egoist, që nuk mendon për asgjë 
tjetër veç fi timit.  
 Bota e brendshme e këtyre personazheve është e dualizuar; ata duhet të jetojnë 
gënjeshtrën dhe të vërtetën, gëzimin dhe ankthin, besimin dhe zhgënjimin, 
dashurinë dhe dhimbjen, ëndrrën dhe realitetin. Gjejmë në këtë mënyrë një element 
të rëndësishëm që është i pranishëm në çdo vepër arti dhe që është refl ektimi. 
Refl ektimin e shohim të shtrirë gjatë gjithë novelës, e cila shprehet në formën e një 
dyshimi, si një ndjenjë që lind pikërisht nga dëshira e madhe për të besuar në diçka 
të bukur e të vërtetë.
Hilushi përjeton të njëjtën gjendje shpirtërore, në fi llim çuditet pa masë, pastaj 
turbullohet e përfshihet në një ndjenjë dyshimi e refl ektimi që e pengon të besojë 
menjëherë “Jo, xhanëm, s’mundet me kenë. Ai ka pa andërr... S’mundet me kenë. 
Asht fat tepër i madh”, por atĳ  i pëlqen të besojë, instinkti i lakmisë për diçka që nuk 
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mund ta ketë asnjëherë e shtyn të besojë e të largojë nga vetja dyshimin që nuk e linte 
rehat. Kështu “me nji mundim vullneti, u përpoq ta ngjalli rishtas besimin n’atë punë 
të madhe” e të vazhdojë t’u afrohet me të gjitha shqisat e me gjithë qenien. Koliqi 
vazhdon të luajë me personazhet, vazhdon të ngacmojë ndjesitë dhe emocionet e 
tyre. Përjetimet e Loros janë nga më të hovshmet dhe më të dhimbshmet. Shkrimtari 
vonon ardhjen e malësorit në orën e caktuar, gjë që do të shkaktonte një vuajtje të 
madhe që do t’i ndrydhte shpirtin, aq sa “gati nuk i shpëtuen lot prej idhnimit qi e 
kapi në fyt”. Ai ndjehet i pikëlluar në trup e në shpirt e nuk mundet më të mendojë 
as për mirë e as për keq.  
Por përsëri kemi luhatje humori, sepse malësori vjen dhe personazhet e kanë 
të vështirë të heqin dorë nga ëndrra. Efekti që shkaktoi ajo përrallë ishte i 
jashtëzakonshëm, ashtu si vetë ajo, tmerrësisht e bukur e thellësisht e dhimbshme. 
Në fund kur e vërteta del hapur ata qeshin, qeshin e qajnë me gjithë shpirt. Kjo e 
qeshur lë gjithmonë një shĳ e të athët  që të pengon të kënaqësh shpirtin. “Shpirti i 
dhimbtë kah i u shqyen në të qëndisjet e holla me fi je andrrash. Mandej iu shkreh 
nji gaz aqë i madh sa me i marrë gati frymën”. Këtë  mendim ndan edhe studiuesi 
Sabri Hamiti kur thotë se “Koliqi në këtë novelë me mjeshtëri të jashtëzakonshme 
vë në tallje një botë të tërë. Qeshja e tĳ  është e hidhur e thumbuese. Pesha e kuptimit 
të talljes së Bajramit me një botë të tërë të Shkodrës është e thellë... prek pikën më të 
ndjeshme të kësaj shoqërie, siç është ambicia për pasje, madje pa punë. Pra, tallja e 
Koliqit është e dyfi shtë, tall malësorin që fantazon, tall edhe më thellë shkodranët që 
lëkunden në djepin e tĳ ” .  Këto gjendje shpirtërore dhe ankthe psikologjike kalojnë 
edhe dy personazhet e novelës Bylbylat e Plepishtit.  Subjekti është fare i thjeshtë; 
Loro Shegorit e Hilush Vilzës u propozohet nga shkesi një vajzë për fejesë, por ata 
nuk pranojnë. Pranojnë vetëm pasi e njohin rastësisht Çiljetën dhe ngelin te habitur 
nga paraqitja dhe formimi i saj por tashmë është tepër vonë sepse ata nuk mund ta 
kenë më atë mundësi; Çiljeta i është premtuar dikujt tjetër.  
 Kjo ndodh sapo dy të rinjtë e njohin nga afër Çiljetën dhe e kuptojnë se ajo ishte jo 
vetëm një vajzë e zgjuar, por edhe një vajzë që dinte të fl iste plot njohuri “mbi çashtje 
qi tregojshin lexime të mira e ndiesina të holla”. Dhe në ato çaste të dy djemtë e 
deshën për vete, e deshën në krah si shoqe për të kaluar gjithë jetën.  Kjo i bëri ata të 
shqetësoheshin, të kalonin gjithë natën zgjuar mes një “torture dyshimesh, mardhë 
e shpirtit, qi bante kangen t’uej m’u dukun vaj”. E bylbylat atë natë kishin kënduar e 
kishin qarë jo vetëm gëzimet e hallet e veta, por edhe gëzimet e hallet e dy zemrave 
që rrinin të heshtura në errësirën e natës. Ata e kishin humbur tashmë të qeshurën, 
kishin humbur lirinë e marrëdhënieve shpirtërore që i bashkonte ato shokë prej 
vitesh, kishin humbur frymën e sinqertë që qëndronte në themel të lidhjes së tyre të 
ngushtë. Ata tashmë nuk bënin gjë tjetër vetëm besonin në diçka që nuk do të ishte 
e asnjërit prej tyre, në diçka që do të ishte një zhgënjim i madh për shpirtin dhe një 
goditje e rëndë për shpresën e fundit, besonin të merrnin Çiljetën, e cila tashmë ishte 
fejuar prej pesë ditësh me dikë tjetër.  
Është një humor i rëndë, e një realitet psikik i vështirë që, për t’u shprehur si 
Pirandeloja, nuk mund të shmanget nëse një vepër është me të vërtetë humoristike. 
Në këtë rast është Çiljeta që tallet me djemtë që e refuzuan, tallet deri në fund, sa 
jo vetëm bisedon e diskuton duke ngrënë në të njëjtën tavolinë me to, por vendos 
edhe diskun e gramafonit e fi llon të kërcejë fox-trot, duke shpalosur në këtë mënyrë 
të gjitha virtytet e qenies së saj, duke i bërë ata të pendohen e të marrin vendimin e 
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madh  e bashkë me të  edhe refuzimin e saj.  
Këto lloj kundërshtish të vazhdueshme duket se janë një teknikë thelbësore me të 
cilën ndërtohen këto novela të Koliqit. Kjo lloj teorie është e përvetësuar në mënyrë 
shumë origjinale nga shkrimtari dhe është shtrirë në mënyrë fare të natyrshme 
gjatë novelave të mësipërme. Ky element modern pirandelian, e bën edhe më të 
veçantë jo vetëm përmbajtjen, por edhe formën, duke i ofruar lexuesit një mënyrë  
të shkruari që shpalos një frymëmarrje të re. Profesori vazhdon të ndryshojë në këtë 
fl uks ndërgjegjeje që e ka përpirë të tërin, vazhdon të endet nëpër instinkte e ide, 
nëpër përpëlitje mendimesh  e dyshimesh dhe kupton se poshtë kësaj forme që i 
ka dhënë shoqëria fshihet zbrazëtia, fshihet e vërteta që ai nuk e ka jetuar asnjëherë 
dhe prandaj ai duhet të vazhdojë ta pranojë atë formë. “ Kështu duhet, dhe unë nuk 
mund ta ndryshoj, nuk mund ta marr me shqelma dhe ta heq qafe... por ndoshta 
për një moment të vetëm, çdo ditë... duke gjetur me kujdes dhe me dyshimin më 
të madh momentin e përshtatshëm, në mënyrë që asnjë të më shohë”. E megjithatë 
personazhi e pranon që mund të ketë ndonjë çast, ku ai mund të shohë veten e tĳ  
të vërtetë e të dëgjojë  zërin e shpirtit që fl et në një qetësi të thellë e i tregon se kush 
është ai në të vërtetë dhe çfarë tjetër mund të bëjë ai (siç është  rasti kur luan me 
qenin e shtëpisë duke e kapur nga dy këmbët e prapme si një karrocë të vogël, gjë 
që do të ishte shumë qesharake për moshën dhe profesionin e tĳ , sepse është diçka 
që e bëjnë vetëm fëmĳ ët). Forma dhe përmbajtja janë pjesë të pandara të një të tëre, 
të një personaliteti që transformohet. Sa herë nxjerr kokën njëra, tjetra ndrydhet e 
fl e në heshtje, për t’u zgjuar pikërisht atëherë kur e ngacmojnë, ose atëherë kur gjen 
terrenin e vet të përshtatshëm për t’u zhvilluar e për të sunduar mbi tjetrën. 
Novela “Gjaku” e Ernest Koliqit është pikërisht ajo që na e ofron mundësinë të 
shohim se si mund të shpërbëhet një personalitet njerëzor edhe në letërsinë shqipe, 
se si mund të shndërrohet pa e kuptuar as vetë duke u bërë pjesë e një drame të 
pamëshirshme, e cila e shpërfytyron dhe e zhvesh nga forma e bukur që kishte marrë 
me aq shumë mund e sakrifi cë. Është një novelë që mund të interpretohet më shumë 
në një rrafsh psikologjik, se sa në një rrafsh artistik. Novela është një studim i thellë 
psikologjik i Dodës, i konfl ikteve që krĳ ohen brenda tĳ  në raport me veten dhe me 
kulturën jetësore të mjedisit shoqëror ku është rritur.  
Ai është një mësues i përgatitur dhe i brumosur shkollave të Evropës, është një 
intelektual i formuar që e i ka vënë detyrë vetes të sjellë dĳ e e qytetërim në një komb 
të zhytur në errësirë dhe padĳ e. Ky mision i tĳ  i guximshëm duhet të ketë themele 
të forta, që të mund të mbĳ etojë e të depërtojë deri në realitetin e thellë shpirtëror, 
deri në palcën shqiptare të gdhendur me shekuj e të përçuar brez pas brezi. Veçse 
natyrshëm ndërhyn një element narrativ që do të prishë vĳ imësinë e misionit dhe do 
të lëkundë bindjet e forta. Zeka, vëllai i Dodës do të vritet nga Fetejt dhe, sipas ligjeve 
të kanunit, atĳ  i duhet të marrë gjakun e  të vëllait, gjë që do të ishte e papranueshme 
për parimet e Dodës. ”Nuk qes pushkë... Nuk qes, pse plumbi qi të më dalë nga 
pushka shkon e vret idealin e jetës qi kam ushqye me mundin e studimeve të njëzet 
vjetëve!...”  Realiteti i tĳ  psikik vjen e rëndohet gjithnjë e më shumë. Doda tashmë 
ndodhet në ambientin e tĳ  më të ngushtë, në tokën ku ka lindur, në vendin ku bëjnë 
hĳ e të rënda dhe dënojnë deri në vdekje vetëm malet. Këtu fi llon konfl ikti i tĳ  me 
veten, fi llon lëkundja e personalitetit dhe pak nga pak shndërrimi i tĳ  dhe pothuajse 
kthimi në origjinë. Doda duket sikur i ngjan një personazhi pirandelian, që përpëlitet 
në dyshime të ethshme, që fl et pa pushim me ndërgjegjen e tĳ  dhe bën veprime, të 
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cilat as që mund të mendonte se do të ishte i aft ë  t’i përballonte. Dy janë linjat që 
duhet të ndjekim, nëse duhet t’i referohemi mendimit fi lozofi k të Pirandelos.  
Koliqi gjithashtu, hedh një vështrim diakronik duke fi lluar qysh me pellazgët e 
vjetër, paraardhësit e ilirëve siç u interpretua për shumë kohë historikisht, për të 
cilët atdheu ishte i çmuar, është toka ku ata “ngrehën elterë, vuen ligjë e livruen ara” dhe 
ku “hyjnit derdhshin paprâ hiret e veta” . Ilirët “çerdhe drangojsh qi trândshin rrotullimin” 
kishin një kult dhe një të tillë dashuri për atdheun, sa e mbrojtën shumë herë nga 
sulmues të ndryshëm  me një qëndresë heroike, gjë që në veprën e Koliqit do të vinte 
si shprehje e një të kaluare të lavdishme, dëshmi e një trualli ku burra të urtë ishin 
fl ĳ uar duke i siguruar atĳ  lirinë dhe mbarësinë.  Por, megjithëse Koliqi e dëshiroi 
gjatë gjithë jetës vendin e tĳ  dhe u zhurit nga malli i rëndë i mërgimit, poeti italian 
shkon përtej çdo atdhedashurie, aq sa mund të shkruajë edhe: “unë ndjehem krenar 
që jam një latin; dhe – të më falni o ëndërrimtarja Ledi Mirta, të më falni, o i brishti 
Hoditz – më ngjan një barbar çdo njeri me një gjak tjetër,”10 duke shprehur në këtë 
mënyrë ndjenjën e fortë të krenarisë të të qenit një racë latine. Nëse vazhdojmë më tej 
në këtë kontekst,  shohim se edhe gjaku i tyre do të rrjedhë në të njëjtën formë dhe 
ne do të shohim të njëjtën analogji të përdorur për të shprehur se si vërshon nëpër 
damarë një gjak që buron nga lashtësia, qoft ë kjo lashtësi  trashëgimi ilire apo latine. 
Të dy poetët shfrytëzojnë analogjinë e lumit, për të treguar vërshimin e  gjakut që u 
vlon nëpër deje nga ndjenja e fortë e dashurisë për truallin amë.  

Përfundime

Ernest Koliqi, eruditi, përkthyesi, modernisti që jep një dëshmi të fuqishme të 
kulturës letrare me aft ësinë që këtë kulturë ta konkretizojë në veprën e tĳ . Trilli sa 
i rrëfi mtarit aq edhe i poetit në brendësi të të njëjtit tekst udhëzon logjikën e tekstit 
në të cilin identifi kohen të gjitha veçantitë e formes letrare të prozës poetike, si koha 
narrative, monologu i brendshëm, muzikaliteti, ritmi, fi gurat dominante, rimat e 
brendshme etj.. 
Veta e parë e të rrëfyerit të ngjarjeve, plotëson njërin nga kriteret e mëvetësisë së 
prozës poetike, duke na e prezantuar autorin si narrator, sa autorial, aq edhe detajues 
në shpjegimin e detajeve sa të vogla aq edhe mbresëlënëse.
Koliqi e përdor kohën si një prej elementeve narrative që ridimensionon të  kaluarën, 
me anë të përshkrimit nga perspektiva sa narrative aq edhe psikologjike.
Gjuhëtar dhe pasurues, jo vetëm i gjuhës por dhe i humorit në prozën e tĳ  të shkurtër.
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