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Veçoritë fonetike mbi të folmen e Vilë e Kalisit të Lumës
Vëzhgime mbi të folmen e Vilë-e-Kalisit të Lumës

Gëzim Shehu

Abstrakt

Populli i çdo vendi, treve, krahine, fshati, fi si, familje në rrjedhën e viteve shkruan në fl etë të 
bardhë historinë e vet, duke bartur me vete traditat, doket dhe vlerat të cilat duhen njohur, 
ruajtur e duhen pasururar nga brezat pasardhës. Është mirë që njeriu të njohë historinë e 
të parëve, prejardhjen, vendlindjen, të folmen e tĳ , por është edhe krenari kombëtare e 
atëdhedashuri për të ditur nga vjen dhe çfarë është vendlindja e njeriut.Fshati Vilë-e-Kalis 
dhe çdo fi s që e ka populluar, kanë historinë e tyre të hershme, të cilat kanë lindur e janë 
kultivuar ndër shekuj që nga pagëzimi dhe deri tani në shekullin e XXI. Ato kanë një vend 
qëndror të patjetërsueshëm në historinë e tërë trevës. Kanë tradita e zakone të mira, por edhe 
të mbrapshta, disa prej tyre i kanë lënë rrugës, të tjera më jetësore i kanë kultivuar. Historia 
e tyre ka ardhur në ditët tona kryesisht nëpërmjet kujtesës së brezave duke i transmetuar 
më shumë kujdes dhe rigorozitet. I shkrova këto rreshta me shumë dhembshuri për Vilë-
e-Kalisin, për ata burra që bënë sakrifi cë të madhe dhe të paharruara dhe ne pasardhesit, 
përulemi përherë para veprës së tyre të ndritur.
E quaj të nevojshme të theksoj qysh në fi llim se e folmja e Vilë-e-Kalisit është studiuar një 
here nga Prof.Shefqet HOXHA, i cili ka botuar një monografi  të gjerë për atë të folme. Pas 
shumë vitesh qysh nga botimit i studimit kushtuar kësaj të folmjeje, na u duk e vlefshme të 
bëjmë një vështrim të dytë, duke parë ende gjendjen e sotme, sidomos zhvillimnet e risitë e 
së folmes,qoft ë nga ndikimi I standardit,qoft ë edhe nga shumë faktorë të tjerë demografi kë 
e socialë që kanë pasur vendi në këto anë,ashtu si kudo në Shqipëri,mbas shndërrimeve 
demokratike të vieteve’90 tëshekullit që lamë pas. Studimi ynë,me qëllim që të na japë 
mundësi edhe për krahasime e përqase të gjendjes, do të bëhet duke ruajtur në përgjithsi 
po atë vĳ ë trajtimi e po ato kahe që kishte studimi i mëparshëm. Duke pasur respekt për ato 
që kanë shkruar dhe e kanë shkelur Vilën dhe Kalisin, shpresoj të kem sjellë sadopak gjëra 
të vlefshme,në mos të reja, së paku të atilla që tregojnë situateën e sotme dhe,pa dyshim, në 
krahasim me studimet e mëparshme,jo vetëm për Vil-e-Kalisin,po edhe pr Rrafshen e Lumës 
etj., si edhe me hartat e Atlasit dialektologjik të gjuhës shqipe, natyrisht pa pretenduar që 
kam dhënë gjithçka në mënyrë të përkryer. Dhe kjo është e lidhur edhe me mundësive tona 
të kufi zuara, me vështirësitë për të gjetur njerëz të gatshëm e të lirë për anketime të gjata, po 
edhe nga mungesa e burimeve dokumentare rreth kësaj teme.
Vilë-e-Kalisi është një trevë anësore e Lumës.Shtrihet në krahun jugor të kësaj krahine,gjatë 
malit të Kalisit(1269m),në shpatet jugore dhe veriore të tĳ :Vila në veri dhe Kalisi në jug.Malësia 
e Vilë-e-Kalisit kufi zohet në jug me Veleshicën dhe në veri me bushtricën,dy lumenj te vegjël 
malorë,që burojnë nga bjeshkët e Korabit e të Kallabakut,ndërsa përroi i Veleshicës,si caku me 
jugor i Lumës,e ndan Vilë-e-Kalisin prej krahinës  së Dibrës.Nga Reci në jugperëndim ndahet 
nga Drini i Zi.
Përroi i Bushtricës e vecon Vilë-e-Kalisin nga katundet e Ujmishtit dhe të Lusnës.Nga lindja 
pllaja e Kalisit vjen duke u ngritur për të formuar kështu bjeshkët e Ploshtanit e Bushtricës,rrëzë 
të cilave (në pjesën jugperendimore)shtrihen katundet Ploshtan ,Vasĳ e,gjegje,Bushtricë,Palu
she e Matran.

Gjatësia e zanoreve

Gjatësia e zanoreve, bashkë me shumë fenomene të tjera fonetike të dialekteve të 
shqipes, është vështirë të përcaktohet me përpikmëri pa ndihmën e aparateve të 
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posaçme. Po shënojmë shkurtazi se si shfaqet ky tipar në të folmen e Vilë-e-Kalisit.
Janë të gjata:
Zanoret e theksuara në rrokje të hapët: â vra:, vlla:, kalęa:, e ka ga: (por: mos e ga) 
Shipnî:, Turki:, Greki:, fuçi:, drû:, hî:, Dri: etj.
Zanoret e theksuara në rrokje të mbyllur para bashkëtingëlloreve ll, l, r, t dhe j (kur 
kjo e fundit është pjesë e një dift ongu sekondar të përft uar nga zbërthimi i /-së së 
theksuar): bâ:r, kosha:r, budęa:ll. dacallęa:r, ina:t ( e kam ina:t), kutôj < kutî, iemco:j, 
shop:j, perena:j,  dha:j  a  dho:j etj.
Edhe zanoret e theksuara në rrokje të mbyllur a nistore, të ndjekura nga një ë, e cila 
aktualisht në këtë të folme ka rënë: ba:ll, ka:l, sha:l, na:t, paç nje:ll, kân a:rdh, jimi 
lo:dh, sha:l, e kâm fa:l , n Tira:n, Lu:m, ka vo:t, katërdhe:t etj.
Janë me gjatësi të mesme:
Zanoret e theksuara parafundore në rrokje të hapur: bu.ka, she.rri, kshi.lla, na.ta, 
birina.ja etj.
Edhe disa zanore që në pozicione të tjera kanë qenë të gjata, por duke ndërruar 
pozicionin fonetik (p.sh. kur shquhen emrat), kanë humbur në gjatësi: vras, vllai, 
kalęaja, e gas, Shipnîja, Turkĳ a, Grekĳ a, fuçĳ a, drûni, hini, Drini, bari, koshari, 
budalla, balli, kali, shala, inati, kutaja, temcaja, shpaja, dhaja etj.
Gjatësia e zanoreve varet edhe nga rënia e ndonjë bashkëtingëlloreje që ka pas. 
Kështu, p.sh. , në fj alët lî.te, mê.te, bî.te, me rënien e bashkëtingëllores n.  gjatesia e 
i-së është rritur.
Përgjithësisht, kur zanorja e theksuar dift ongohet, humbet në gjatësi. Kjo kuptohet 
qartë, p.sh., po të  vështrojmë gjatësinë e zanoreve në fj alët e mëposhtme, ku ato janë 
të dift onguara: e ka mnau�e, çinrau�en, bude�a:ll  kurxhe�â etj. Në këto raste gjatësia 
e zanoreve a dhe u është ndarë më dysh, ajo u përket tani edhe gjysmëzanoreve e�, 
u�.
Në  fj alët njërrokëshe zanoret përgjithësisht janë të shkurtra: vath, kat, rralls, xhep 
etj. Por, nganjëherë, edhe zanorja e fj alës njërrokëshe mund të jetë e mesme ose e 
gjatë: kâm, s kam xheâ, livadhi, temcâja, Kalisi.

Hundoresia e zanoreve

Në  të folmen e Vilë-e-Kalisit hundorësia prek zanoret a, u, i, e, o; Çinami, Elmâzi, e 
ka përza:n, trâmka, ka kâ:n, xhâma, â, khâ, ka hâgër, tahâj; ûn, e dûni, e fûnit, xhûm, 
ûxh, û ; pesçîn, Nuredîni, lîte, bîte, Krasnîçe, asnî, nîzet ;  vênin, permêni, i êmi, pê, 
pê:s, e kanê, s mête,  temcôj, kusôj etj.
Në këtë të folme, me hundorësi dalin zanoret që gjenden para bashkëtingëlloreve n, 
m, j, nj (vêni, mân, kûj), por kemi edhe ndonjë rast kur është zhvilluar një hundorësi 
analogjike: e mêiti, (e mbyti), mâzalla (mos allah), per mâjesh, ûjti.
Ruajnë hundorësinë edhe zanoret fundore përpara një bashkëtingëlloreje hundore të 
rënë: hû;  lî,  ka bî:,  tunî:, drû:, mçâ etj.
Gjithashtu nga hundorësia janë prekur edhe evoluimet e zanoreve i, u: kacâj, nai�pi, 
mâi�k, çapô:j, jân pô:j, kutô:j, utâ:j, me�âi�s etj. brenau�e (me), jâm lidhnâiu�e, 
kërcâ:un, nâ:u�se, nâ:u�z, shumâ:ue, e tâ:ume, kata:un etj.
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Zanoret e theksuara

Zanorja i. Në të folmen e Vilë-e-Kalisit i-ja e theksuar, përgji thësisht, është dift onguar, 
por dift ongu që ka dhënë nuk është një dhe i vetëm. Nga zbërthimi i i-së kanë dalë 
dift ongjet: ai�, aj, ëi� , ëj , oi� , oj, por është e vështirë dhe mbase e pamundur për të 
vënë caqe si për shtrirjen ashtu edhe për rrugën e përft imit të tyre.
Midis lagjeve të Vilë-e-Kalisit dhe në subjekte të ndryshme ka dallime me interes për 
t’u vënë re. Në lagjet e Kalisit, më pranë katundeve të Dibrës (Zall, Dace, Hasalame) 
dhe të Bushtricës (Lame, Mzhuzh) duket se është më i përhapur varianti ai, ndërsa në  
zonën pranë katundeve Resk, Skavicë, Lusën (Barruç, Mzhuzh) dhe Reçit te Dibres 
(Baje, Gurrë) zotëron përgjithësisht varianti ei. Për këtë sigurisht  kanë ndikuar 
marrëdhëniet e këtyre lagjeve me zonat e afërta ku zotëron njëri apo tjetri  variant i 
dift ongimit të i-së.
Dallime në përdorimin e këtyre dift ongjeve të dala nga zbërthimi i i-së vërehen edhe 
sipas moshave. Përgjithësisht në brezin e vjetër mbi 70-80 vjeç zotëron dift ongu ëi, 
ndërsa në brezin e ri është zotërues dift ongu ai�.
Këto dallime i kemi konstatuar në të folurit e dy sekseve. Tek subjektet meshkuj 
përgjithësisht është më i përhapur dift ongu ei ndërsa tek femrat dift ongu ai�.
Dift ongu ëi� < i është tipar kryesisht i së folmes së Rrafshës së Lumës, po edhe ky, në 
zonat kufi tare me Dibrën, ka nisur të ngushtohet në të mirë të dift ongut ai�, që gjen 
shtrirje të madhe në zonën në të majtë të Veleshicës. Megjithatë duhet thënë se vĳ a 
të prera midis zonave të shtrirjes së ëi, ai� nuk mund të  vihen. Kjo për arsye se nuk 
ka zona tërësisht të mbyllura, pa komunikime me njëra- tjetrën. Për këtë dëshmojnë 
marrëdhëniet e dendura ekonomiko-shoqerore dhe martesore të kësaj zone me zonat 
përreth si edhe marrëdheniet brëndapërbrënda lagjeve të kësaj zone.
Po japim në fi llim disa shembuj për të ilustruar secilin variant të dift ongjeve të 
përft uara nga zbërthimi i zanores i të theksuar: 
i > ai�  fai�si, vai�set, shai�ret, budallai�ki, nai�pi, e shaiti, mâi�k, cai�lli , sicai�lli 
(dhe: sicalli), posai�, e perzai�shin) e rrai�ti, bakshai�sh. Vështa:jr,  perenca:j, dha:jt 
(edhe: dho:jt) skuna:jll, kaca:j;
i>ei�: shpëi�ja, mëikin (dhe maikin)  mëir (dhe mair) mëit, shpëi�jar;
 u>oi�: foisi (dhe: fai�si), Voi�la, foi�ksh. Ky zhvillim i fundit duket se në fi llim ka 
qenë rezultat i pranisë së bashkëtingëlloreve buzore f, v, p, pastaj është zhvilluar për 
analogji edhe në pozicione të tjera. Shembujt më të shumte i kemi në rrokje të hapur 
fundore: vo :j,  dho:j,  (dhe: dha:jt),  Peshpo:j, ka shto:j, temcôj, kuto.ja,  aksho:j, çapo:j, 
ft rô.j, jâm pô.j, selvô:j, kumro:j. Në pozicione të tjera zhvillimi i>oj është më i rrallë: 
vo:jrr (me), çapô:jth.
Ka edhe raste kur zanorja i nuk është dift onguar, por nuk është e lehtë të gjendet 
shkaku i kësaj ruajtjeje. Duke vëzhguar një shumësi fj alesh me i të padift onguar, 
kemi arritur të bëjmë këtë klasifi kim:
Nuk e kanë zbërthyer i-në fj alët njërrokëshe, ku zanorja është e shkurtër. Kështu kemi 
në këtë të folme: bik, bisht, brisk, çil, în,kîn, kip, kixh, lik, lis, lîth, zbic, zîg, cîkth. Po 
edhe ndonjë fj alë njërrokëshe me i të mesme edhe të gjatë nuk e ka zbërthyer këtë: 
xhî, xhîm., mçî::, çi:j, fî., fl î.. Bëjnë përjashtim fj alë si nâi�s,pai�p, ma:j< <mi < mbi, 
mçâi�s, trai�sk, thnâ:j, tha:j, vrai�k, foi�ksh, ft rôj, prôj (me), kllajk, sajll, mtâ:j, ta'.irç, 
nrai�sk, dhai�st. 
Nuk është dift onguar i�-ja e theksuar në pozicion nistor: îmër, kam marr iri.
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Është ruajtur e pazbërthyer i-ja në prapashtesat me burim turk: -xhi, -li: kashmerexhi, 
mllâjaxhi, sharrxhi, taksiratli, rahmetli, bojli, çeteli, pupli (kjo e fundit për analogji). 
Këtu duket ka ndikuar mosha e re e këtyre formanteve në këtë të folme.
ç)  Nuk është dift onguar edhe i-ja në fj alët me origjinë sllave ose jo që dalin me-ic(ë): 
saki:c, poli:c, maxhari:c, gogli:c, shuli:c, gaxhari:c; (por gatrra:jc, kalavajcas, pĳ ava:jc).
Po kështu edhe fj alët me origjinë sllave më-it nuk e kanë dift on guar i-në: kori:t, kobi:t 
(me), kai:t (me), strugji:t (me) dhe për analogji nxhit (me), por kemi edhe kaça:jt.
Nuk është dift onguar as i-ja e theksuar në emrat e njerëzve, si në rrokje të hapur: 
Ali, Sabri, Ilmi, Medi, Dali, Muli etj. Ashtu edhe në rrokje të mbyllur: Haçif, Hakik, 
Tahir, Xhelil. Edhe në disa emra vendesh i-ja nuk është zbërthyer: Seli:t, Kalis, Imîsht, 
Pralisht; Turki, Greki, Serbi etj.
dh) Nuk ështv dift onguar i-ja në mjaft  fj alë që kane formantin-is apo që dalin me -is: 
harlladi:s (me); kaferdi:s (me), medis, balladi:s (me), t balladisëm; li:sk, lari:sk; po ka 
edhe raste me dift ongim: kra:js (me), nâ:js (me), bita:js (me).
Nuk është dift onguar i-ja në fj alët onomatopeike: cicmîc  tiglî:m.
ë)   Kemi edhe disa fj alë oksitone që mbarojnë me ki, ri, gi, çi,  zi, qe dalin me i të 
padift onguar: baski, çaki, çeski, fushki; ântari,  burî, buri, dari, sari, mîstri; fërgi, 

gdhi, shtërgi; felçî, fulçi, fuçi, i zi, (bën përjashtim kumro:j  < kumri ).
f) Edhe i-ja në fj alë që mbarojnë me i:z(ë) nuk dift ongohet: kâmki:z, varrî:z, kî:z, 
kokorî:z (me): po kemi edhe frulla:jz, ma:jz
g) Kemi edhe një numër fj alësh pa i të dift onguar, të cilat nuk kemi mundur t’i 
klasifi kojmë më tej në grupe: bulire, çakiç, çercmîte, çiçe, çift e, çîme, çise, di:sk, dhi:sk, 
gjrî:h, kâmpire, kolibe, kolir, lakuriç, i li:sht, xlkitër, mîndil, nërbishte, dîmni, përzie 
(me), [po edhe përzaĳ e(me)], qîmze, qise, rodîn, shçipe, veri:xh, zhxhi:dh (me) etj.
Zanorja e. Në shumicën e rasteve kjo zanore është ruajtur e padift onguar.
Me e të dift onguar në ie dalin vetëm pak raste të cilat, po i japim këtu: kimi shki�e:l, 
ki�eç, Ki�eçet, li�ek, n Li�esh, hi�eret, mli�edhja, me xhie, mili�eti, çi�eshi, bi�e:s, 
Si�ena < Cena, e ki�emi, çief, muhabi�et, ci�e<qe, helbi�ete, çi�esen, u dhi�e<dhe, 
sebi�ep. 
Në Rrafshë të Lumës (Bicaj) kjo zanore dift ongohet vetëm në fj alët kie < qe, kie < ke, 
kiet < qetë.
Zanorja u. Në Kalis (sepse në Vilë kjo zanore nuk dift ongohet në buzin e vjetër) kemi 
dy variante të u-së së dift ongnar: u>au�: arau�sh, brenâu�e (me), busau�e (me), 
idhnâu�e (me) kërcâ:un, kup:a:u�e (me), lugjra:u�e (me), mta:u�e (me) nâ:u�se, 
paltau�e (me), rrâ:u�if, rrâ:u�z, rra:u�e (me), shta:u�p, shumâ:u�e (me), ta:u�e, e 
tâ:u�nme, trau�p, thâu�n, usa:u�e, katâ:u�n, e shpartalla:u�en, çinrau�en, thaupër, 
ft rau�k, cau�ca, mcau�si etj.
Në praninë e një bashkëtingëllorëje buzore kemi më tepër një ou�: në vend të au�: 
Isou�f, shtou�f.
Varianti i dytë u>ui�: tvrku:i�z, Lui�svn, kui�lm, dui�çt:, skaptu:i�z, topui�z. Ky 
refl eks i u-së së theksuar, dhe madje nganjëherë edhe të patheksuar, është diktuar 
edhe në të folmen e Arrnit.
Ka edhe mjaft  raste me u të padift onguar: amûrr, bozkuçe, buk, bukur, curle, çu:ll, 
çu:p (me), çhu:r, doshu:kz, du:j, dushk, fûn, fûne, furde, fû:rr, gujue (me), gjushëm, 
hutër, huti, kull, kûmëll, ku:p, ku:r, kurt, laknûr, lku:r, lule, lugj, lugjs, lu:rk, lluske, 
mû-rr, mû:sh (me), oshkur, pu:l, pupël, rrethakue (me), sakuç, skepadrû, shkurt, 
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shkues, shue (me), shul, shut, tul, û,ûm. Shembujt  tregojnë seu -ja nuk është 
dift onguar, sidomos kur ka qenë perpara r-së.
Zanorja a. Përgjithësisht në këtë të folme ruhet e paster, por ke mi vërejtur edhe pak 
raste kur kjo zanore është dift onguar. Si edhe në të folmen e Arrnit, nga zbërthimi i 
a-së është përft uar dift ongu e�a: Dacalle�a:r, kurxhe�â, Le�âme:, bude�all, xhe�alli, 
kan a:rdh be�a:shk; be�a:ll,  n kale�a, xhe�a:rdhi,  xhe�ali,  be�a:xh, bume�a:ll, dea:ll, 
de�a:xh, ke�a:l, le�ag, le�ak, mage�a:ll, mrre�a:ll.
Siç shihet nga shembujt, dift ongimi është kryer në praninë e tingujve bashkëtingëllore 
l, ll, r, xh, (a-ja është ndodhur para ose pas tyre), apo në pozicion fundor të hapët. 
Por në shumicën e rasteve a-ja nuk është dift onguar, pra është ruajtur e pastër: âhër, 
baxhanak, bërdhân, dajre, damëll, ft ujak, gajle. gjajti, hâ:nz, hashër, itifak, karajak, 
karvat, krahe, krra:b, Iara:sk, marre, ma:sh, nërbarke, opllag, pishtar, rragja, rrahi, 
sha:t, share, shkâm, shtâm, tarak, terma, vâg, vra (me), vrâgëll etj.
Në pak raste a-ja ka prirje për t’u labializuar deri në ô: por labialimi nuk është në të 
gjitha rastet i njëllojtë por i shkallëzuar mâ, mâ°eje < maje, i bâ°jm.

Togje zanoresh dhe difongj

Togu zanor ue në Vilë –e-Kalis eshte ruajtur I plotë , si  në pozicion fundor ashtu 
edhe në pozicion mesor . Po për arsye të zbërthimit të u-së, krĳ ohet edhe një trifon
g:aue:brenaue(me),ft ollue(me), gujue(me),kujtaue(me), lugjraue(me), marrue (me) , 
shue(me), kur kan ra n prraue, Mahmuti pa:r ka rraue, troj he :r e ka rrethakue, kan 
luft aue jam tu kitque ,ish te shkue, i ka pajtue ( Vilë) I ka paitaue ( Kalis). Në pozicion 
mesor :shkues , shkuesoj, u grejn lajmrauen, u dorzauen, e lirauen, pshtquen, ish me 
duer mprapa, ai duel, ata duen, kërkuen , e mluem , njer i kërkueshëm, si t duesh, ni 
e lueime, kallxauen etj . Monoft ongimin e togut ue në u e shohim vetëm në pjesëzën 
tu<tue dhe ne fj alët tru:ll, bu:ll.
Togu ie (ie) në të folmen e Vilë-e-Kalisit është ruajtur mirë: viet, i vieter, dhie:t, a 
muni bi:esh m u:dh, viedh , bjer, vjetëll, diell, përzie, ( a përzaie) , përxhie,(me).Në 
fj alën miell grupi ie herë është monoft onguar në i: milli; herë është zbërthyer në ai : 
mailli. 
Togu zanor ye ka ndjekur rrugën e zhvillimit të togut ie . Elementi I parë i keëtĳ  togu 
herë është ruajtur, herë është reduktuar në i ose kjo e fundit ka evoluar edhe më tej në 
ai: në pozicion fundor : me nxhie, përlcie(me), lie (me), rrëkllaĳ e (me), thaĳ e (me); në 
pozicion mesor: u thkien u shpërthaĳ en. Në këtë pozicion sidomos para lëngëtores 
ll, ka raste që e-ja ka rënë: kërca:jll, fëjll ,fyell.
Në fj alën e poitën , e pyetën kemi ye>y>oi  , nën ndikimin e buzores p. 
Grupet e zanoreve ae, oe ruhen të pareduktuara: lae, rae, pae, dhae, nuk kam gae.
Po keshtu foljet në urdhërore që mbarojnë me o, kur ndiqen nga trajta e shkurtër e 
përemrit vetor e nuk ngjet tkurrja në e, si në të folmet e grupit veriperëndimor, por e 
kemi : fërkoe, harroe, luft oe, duket edhe këto për analogji me vohe .voe, vën roe etj.
Këtu janë të përgjithësuara tjartat vohe, drohe, ndaj trajtave pa h që përdoren në 
zonat tjera të Lumës.
Krejt ndryshe paraqiten këto grupe në të folmen e Bicajt, kemi ae>e dhe oe>o dhe e .
Dift ongu eu është ruajtur fare mirë  I pareduktuar: dheu, shpërtheu, theu (ndonjeherë 
edhe: shpërthei, thei). Në këtë pikë dallohet nga e folmja e Rrafshës ku kemi trajtat 
respective : dheri, e thei, shpërthei.
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Sistemi bashkёtingëllor

Bashtingëllorja g . Si në mbarë Lumën grykorja g- në të folmen e Vilë-e- Kalisit është 
palatalzar në gj e më tej ka përfunduar në afrikaten xh . kufi ri midis këtyre refl ekseve 
të g-së (gj, xh) është vështirë të caktohet: gjajti, gjejtan (gajtan0 gjërma:je, gjo;j, gjreth, 
gjiri:h, gjirilla:jsht, gjushëm , ve;gj, ve:gjs, jergjan; xhru:n, maxhar, xhuksh, xhushak 
etj… Mund të shënojmë se në lagjet më pranë Dibrës a fshatrave të Dheut si Ploshtan, 
Vasĳ e, Shulla etj. (Zallë, Dace, Lame), palatalizimi i gj-së ështe më I qartë , ndërsa në 
anën tjetër, si në Barruc, Mzhuzh, Vilë ( fshatrat më afër zonës së ujmishtit të Lumës 
duket më e qartë prirja për t’iu afruar plotësisht karakterit qiellëzor-alveolar të xh-së.
Ka dhe fj alë ku d-ja ruhet si I tillë p.sh: gajle, gaz(= vaj), goma gogli,:c gorrafe, graboll, 
grep, guge, gzof, dhgi, rrga, rrugex, bagërdan etj.
Bashtingëllorja gj. Edhe qiellëzorja gj përgjithësisht është afrikuar në xh: xha, xharpën 
, xhel, xhitar, xhëfra;ĳ e (me), xhinka:ll etj. Është ruajtur në fj alë si ngji;c a gji:c.
Badhtingëllorja q. Qiellëzorja q ruhet më shumë se në Rrafshen e Lumës por edhe 
kalon ne c. Në  Lumë është ruajtur më mirë në zonat lindore dhe jugore (ne fshatrat 
e zonës se Dollovishtit: Topojan Novosej Kollovoz; në fshatrat e zonës së dheut dhe 
ne Vilë-e-Kalis).
Duhet vënë r gjithashtu se në fshatrat e Kalisit q-ja është jo aq e qartë dhe me prirje 
drejt c-së . Megjithatë, edhe për kalimin q:c , është vështirë të vihet nje kufi  I prerë. 
Është ruajtur q-ja në fj alinë si qimet, qimze, por pjesa më e madhe e rasteve na 
paraqitet me c:cat< qe ate, cekaca,qe kaq,cenze, cëpshte, cershaikël,cetahaj,cok,hic,s
hoc,scaraue(me),hoc etj.
Bashtingellorja c .afrikatja c. Në ndonjë fj alë ka prirje të kalojë në një bashtingëllore 
të shkrirë , afersisht csh: i kiec hoc
ky fenomen është më I qartë edhe më I theksuar ne fshatrat e Ujmishit te Arrnit dhe 
te Surrojt (Lume).
Kalimi ic-se ne sh vihet re në fshtrat më pranë krahinës së mirditës dhe mund të jetë 
ndikimi I te folmeve të saj, sese pikërisht në ato të folme fenomeni në fj alë ka zhvillin 
të gjerë .
Bashkëtingëllorja  r. në këtë të folme, në një numër të kufi zuar fj alësh, vihet re kalimi 
I r-se ne rr: xherraf< xherah, rrajon< rajon, xhenarr<xhandar. Ky fenomen ndeshet 
edhe në vise të tjera të lumës, por është konstatuar dendur në të folmen e gorës (pjesa 
më lindore e krahinës).
Bashkëtingëllorja  II. Ashtu si ne mvare Lumën, edhe në vilë-e-Kalis dalin gjithnjë me 
II fj alet : cailli  cili , cailla , cëillet, sicaili.
Bashketingellorja  nj. Bashkëtingëllorja qiellëzore  nj në shumicën e rasteve ka 
evoluar në j; në pozicin fundor: kuj e kunj,huj e hunj; ne pozicionin mesor ka luhatje 
: lumjan dhe lumnjan, Kolsjan dhe Kolesnjan. Në pozicion nistor nj eshtë ruajtur: 
nje:r, nja, asnja, asnjani, asnjana, njof, njoft aue (me). ka edhe raste që nj dëgjohet n: 
ni, nisoj, nifarsoj.
Bashkëtingëllorja  h. Bashkëtingëllorja faringale h ruhet vetëm në pozicion nistor, 
ndërsa në pozicionin fundor dhe mesor përgjithësisht kalon në f: gro:f (me)., sabaf, 
xherraf, tef e m tef, shof, shef, veft e , krefe, por është ruajtur te mehidi etj).
Brenda traullit gjuhësor te Lumës mund të përcaktojmë si zonë kalimi h: f ne pozicion 
mesor dhe fundor fshatrat e vilë-e-Kalisit , Arrnit, Ujmishtit, Surrojt dhe Lumës, 
ligjërimet e tjera te Lumës nuk e njohin këtë zhvillim . 
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Bashkëtingëllorja v. Në Vilë-ë-Kalis v-ja në pak fj alë është zëvendësuar nga dybuzorja 
m: u vra mdekën, mcora <vdorë (borë), po në Vilë edhe :dore (bora), I megjerrem,I 
vdjerrun, mdathi (vdathi), mde:k (me). zona e kalimit v : m përkon plotësisht me atë 
të h: f.

Grupe    bashkëtingëlloresh

Vilë-e-Kalisi hyn në zonën e madhe të evoluimit të grupeve të bashkëtingëlloreve bl, 
pl, fl . Këto grupe këtu kanë korespondueset e veta gj\xh,q\c, fj .
Po japim disa raste te evoluimit te këtyre grupeve:
bl.gj xh: me xhie a gjie <ble, me gjue<blue, gjet<bletë, I xhe:m<blemë;
pl>q : qaka plaka, qot<plot, qep,pleq, qe:h<plehë, t qasiah noj qak (t plasish noj plak), 
tërqote<terplote, Duqa:k (Dypjakë), qise<plise;
 fl >fj  :a fj ete<fl et, fj aka<fl aka, po fj uturon, fj o:kt, bini e fi ni,
fi (me). te fi ni si shkallë të mesme ka qenë fj ini (fl ini:fi ni).
Fenomeni I kalimit të pl, bj në q , gj është më I dendur në fshatrat më afër Recit dhe 
Ujmishtit të Lumës.
Grupet pj, bj. Edhe grupet pj,bj në të folmen e Vilë-e-Kalisit kanë kaluar në q dhe 
gj , te cilët kanë prirje të theksuar palatalizimi: u qekën< pjekëm, gje:shka<bje:shka, 
gjena<bjena, qeshka<pjeshka. 
Kjo na bën te pranojmë sit ë sigurtë rrugen e zhvillimit të bl-së në gj dhe pl në q 
nëpërmjet shkallës së ndërmjetme bj,pj. (ble:t.bje:t>gja:t:plep>pjep >qep).
Edhe refl ekset e këtyre dy grupeve (gj,q)sidomos në zonën më pranë Recit dhe 
Ujimishtit kanë prirje të shikojnë drejt afrikateve.
Grupi ng.Grupi ng jep g në të gjitha pozicionet : nistore, mesore dhe fundore 
:ga:s<nga:s, ngatrro:je, ga:th (me u ) , grëf(me), gre:fs, gujue (me) s kam gae, 
maga<manga, rrfaga, cepegi,hagër (me), ceper,mag, rrfag fag.
Ky është tipar I rëndësishëm I përgjithshëm I së olmes së Lumës, sepse e kemi vërejtur 
në arrën, në Rrafshën e Lumës, gjithashtu edhe në të folmet e Gores e të dollovishtit. 
Grupi ngj. Grupi ngj ka dhënë nxh në rastin uxhu (ulu0, por jo cdo herë, sepse kemi 
përgjithësisht ruajtjen e këtĳ  grupi: nxhie<ngjye, ngjue<ndigjue, nxhes<ngjis etj… Në 
fj alën kish< kingj, kemi kingj>kigj> kish. 
Grupi nd. Grupi nd sin ë pjesën më të madhe të Lumës është asimiluar ne n: menon, 
kuvën, nimon, u mnaue, e ka no:j,ndie, a nxhove?, noj qake etj.
Grupi nt. Grupi nt ka humbur elementin e parë e ka mbetur vetën në të dytin:  dhet< 
dhent, cet<qent, met<ment,mendët. Ky zhvillim sic dihet, I kalon caqet e të folmes së 
Lumës dhe shtrihet në mës tjerash edhe në të folmen e Hasit.
Grupi mb. Edhe grupi mb ka ndjekur të njëjtën rrugë zhvillimi si grupi nd , me 
asimilim ka përfunduar në m, në të gjitha pozicionet e mundshme (nistore, 
mesore,fundore) : e mluen, met mrapa, maiti,ditt  e mrame, hajde mas meje etj. Por 
mbjell>mjell>miell.
Në Vië-e-Kalis mj ka dhënë nj : njejgëll-a, njixhëll, nje:lc,njekër, nërnjet, ndërmjet, 
njalti.
Në kuadrin e përgjithshëm të së folmes së Lumës evoluimi I këtĳ  grupi nuk është 
kudo I njëjtë . Në Rrafshën e Lumës elementi I dytë i tĳ  j me kohë ka ardhur duke 
u zbehur deri në zdukje të plotë : megjëll, meshtër,meshtri, me me : ll po kemi dhe 
mjaft  (Bisaj)
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Grupi tj . Grupi tj ka evoluar në q|c dhe gj|xh , por zhvillimet q|c  dhe gj|xh janë të 
lëkundshme , duke ndryshuar sipas moshave dhe sipas territorit , sa nuk mund te 
jepet një përshkrim i pëepiktë I tyre. Po japim disa shëmbuj : qetër<tjetër, cagje dhe 
ca:xhe , tegje, texhe, axhe,agje , me ce:rr tjerrë. 
Grupi dj . Grupi dj si grupi tj , është patalizuar në gj dhe kjo ka evoluar edhe më tej 
drejt afrikates xh : gjep dhe xhep, xhealli, djalli , gjali, xheali, katër he :r a xhe : xh, 
gjerre djerre. 
Grupet kl, gl. Grupet. E vjetra kl, gl kanë kaluar në k, g ka ka: n, t kem ka : , kesh, ke, 
ke, kem, ket , ken; kanem(kishem qenkesh) kane, kana, kanna, kanni, kanan; kofsha.
Grupet qm , qn , gjm, gjn. Bashtingëllorja q>c ka evoluar në j kur është në j kur është 
ndodhur në grupet qm>cm, qn>cn: u pojm<u pocmë<u poqmë: u hojm, u hocmë< u 
hoqmë;u poqn<u pocnë<u poqnë, u hojn<u hocne<u hoqnë:u përponj<u përpocnë< 
u përpoqnë etj. 
Bashkëtingëllorja  gj>xh ka evoluar ne j ne grupet gjm, gjn: e dojm (e doxhmë<e 
dogjmë:e dojn<e doxhnë< e dogjnë.
Grupi tm. Ky grup asimilohet ne m: xhem<gjetmë, mem<metmë<mbetmë, e kpume< 
e kputme.

Fenomenet  fonetike

Rënie  tingunjsh 
Fenomeni më me inters në të folmen e Vilë-e-Kalisit është ai i rënies. Rënie ka disa 
pozicine:
ne pozicion fundor ka prirje sidomos te bjerë dhëmborja kryesisht tek foljet: ta 
kishim ba:j me kal, I ka:j ataj, e kan pas ku:j (<kujt<quajtur). Bien edhe s,n në raste si 
Rnahma<Rrahman, Bara<Baram, mo m ga, u gërko përfekti etj.
ne pozicionin mesor. Tipar I përgjithshëm është rënia e bashkëtingëllores n tek foljet 
në të pakryerën, veta e tretë njëjës : haite, hit, lite<linte, doite, bite:I dhakem<dhankem, 
I dhaki.
në pozicion nistor rëniet s’janë të dendura, Bie V-ja në fj alët e njeshme<e vnjeshme, 
dor<vdorë, (Vi).
Shtesa tingujsh 
       Fenomeni I shtesës nuk është aq i dendur sa ai I rënies. Kem disa te dhëna përkëtë 
fënomën në fi llim dhe në mes të fj alës:Hacifi <Aqifi , Hiki<iki.
Emrat e gjinisë femërore që mbarojnë me I te theksuar , ne trajtën e shquar marrin 
edhe elementin antihiatizues j:cevarja, Serbĳ a .
 Shurdhimi
Ne disa raste, bashkëtingëlloret e tingullta ne fund të fj alës shurdhohen: serpt(b:p), 
vje hof hofj e (v:f), voc I vokël (g:k): mur hof. Në pozicion nistor nuk e kemi ndeshur 
fenomenin e shurdhimit.
Metateza
Perfenomenin e metatezës kemi këta shembuj: me porsha:jt<prasha:jt, kan thkie<kan 
kthye, përfekti<prefekti, karvat<kravat.
T h e k s i
Në dukurinë e theksimit se folmja e Vilë-e-Kalisit përgjithësisht nuk dallohet prej te 
folmeve qe e rrethojnë. 
Fjalet me gurre turke-arabe(përgjithësisht orientale) që nq origjinë mbarojnq me 
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zanore të theksuara, në të folmen e Vilë-e-Kalisit e kanë zhvendosur theksin ne 
rrokjen e parafundit: to:k<toka, hale<hale, penxhere<penxhere, disheme<disheme 
etj.
Emri Itali ndihet këtu me theks parafundor Ttale, n koh t Itales.  Përemri I pakufi shëm 
disa këtu del edhe me tjeks parafundor disa. Me theks te tillë shqiptohet kur përdoret 
I pashoqëruar me emra: disa erdhën, edhe me theks fundor kur ndiqen nga nje emër: 
disa dhaiz. Luhatje theksi the kjo fj alë kemi vërejtur edhe ne te folmet e katundeve 
te Dollovishtit te lumes: Topojan, Breki,Novosej etj., ndërsa ne Rrafshen e Lumës 
përdoret Gjithnjë si fj alë me theks fundor.                   
 Fjalët ai, veri, cri <qiri, njeri dalin me theks parafundor. 
E or djal, dot kallxoj ni mana, ish kon njoni strajcën n’shpëin e dilke katun m’katun, 
shkon me ni katun ene bertet: gjyt lypish ke me gjet, gjyt lypish ke me gjet! Hajt del 
prej atëj katundi me ni katund tjetër ene në at’ katunin tjetër: gjyt lypish ke me gjet, 
gjyt lypish ke me gjet. E ngjon njoni, thot, oi plak, i thot plakës vet, hoi ajo, paja ka, 
paja. Gjyt ki or plak, kush bërtet perjashta oi plak. Di une se kush bërtet, asht nji plak 
njer n’udhë, po kush asht, a nji njer bërtet gjyt lypish ke me gjet, gjyt lypish ke me 
gjet. Po merre e boja nji kolaç me buk, qite nji tro helm n’at kolaçin ene percale. Gjyt 
thoue or plak, le t’shkojë n’pun tvet. Ngjo mu ka, boja at kolac buk e bojna ni tro helm 
se na merziti. I ban kolaçin e bukës plaka, del e e ther shagje te udha. Or ti njer, paja, 
paja kta, kthehet ai burri i huji. Na qat kolaç buk, merre ta kesh per udhë me veiti. E 
valla, e valla, ta shtoft  Zoti, e merr kolaçin e bukës. Del prej katondi, hajt udha po e 
çon me ni, me ni maj mali qeshtu hec, hec, hec, qe kur po ven te kë nji ushtar, karshai. 
Ushtari po avaitet te kë ky texhe zatekën mu diku. Ijnja teta jote njateta ushrat, ka 
je tej shku? Un prej shpi për shpi jem tej shku, m‘kan dhan leje, po m’ka marre uja, 
jam preja per buk. Hap çantën ky burri, po qe bre se mu ma kan dhonë nji kolaë buk 
mu, thot, me ni katun, mer e thot ta kesh me veti, thot, se une jam i frajme. E valla, ta 
shtoft  Zoti, mer ushtari kolaçin e bukës. T’rujt Zoti, t’rujt Zoti, t’rujt Zoti, e fi llon te e 
kaçu at’kolaçin e bukës e mbaroi deri sa u afru gat shpisë. Aty mbaroi kolaçin bukës 
e fi llon te i dhimbt barki, fi llojn dhimbjet e troupit, ou bre. Gjyt asht kesh n’terezi, me 
zor mo se shkonte shpaja ushtari, dalin nona, dalin baba e pergjojne gjalin. O shyqyr 
qe po ardh shëndosh bir bre. Po sot sjam hiç mire. Po gjyt ki, po mire kesh, po zateka 
n’udhë njonin, qaty m’dha nji kolaç buke e hongra ene sa hongra bukën sjam mirë.
Burimi i informacionit
Intervistuesi: Gëzim Shehu
I i ntervistuari: Gazmend Elezi
Vjeç: 65
Profesioni: Blektor
Vendbanimi: Vilë-e-Kalis,
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Analizë sociologjike e sjelljeve deviante dhe delinkuente tek të rinjtë e 
qytetit të Rrëshenit

Medlina Muco

Qëllimi, Objektivat, Hipoteza dhe Pyetjet Kërkimore të studimit

 Qëllimi i këtĳ  studimi është të paraqesë lidhjen e mundshme që kanë 
faktorët mjedisorë të jashtëm, zhvillimet që sjellin ndryshimet sociale dhe faktorët e 
brendshëm, në sjelljet deviante e delinkuente të të rinjve në qytetin e Rrëshenit.

 Objektivat 
1.  Njohja me ndryshimet sociale në qytetet e vogla, (Rasti i Rrëshenit).
2.   Identifi kimi  i këtyre ndryshime  në jetën sociale të individëve.
3.   Njohja dhe përshtatja e sjelljeve të të rinjve me këto ndryshime.
4.   Evidentimi i sjelljeve deviante dhe delinkuente e të rinjve si pasojë e  ndryshimeve 
sociale. 
5.  Identifi kimi i faktorëve që lidhen me sjelljet e të rinjve në ndërveprimin e tyre në 
shoqëri. 

Qëllimi, Objektivat, Hipoteza dhe Pyetjet Kërkimore të studimit

 Hipoteza Të rinjtë e qyteteve të vogla kanë një prirje për të qënë pjesë e 
veprimeve deviante dhe delinkuente, si pasojë e faktorëve të jashtëm e të brendshëm 
të tyre, dhe të zhvillimeve të ndryshimeve sociale. 
 Pyetjet kërkimore

1. Si ndikojnë faktorët e jashtëm në sjelljet deviante dhe delinkuente tek të rinjtë?
2. Si ndikojnë faktorët e brendshëm së sjelljet deviante dhe delinkuente tek të rinjtë?
3. Si ndikojnë zhvillimet e ndryshimeve sociale në sjelljet deviante dhe delinkuente 
tek të rinjtë?

Paradigmat kryesore të studimit në analogji me problemin e studimit

Teoria funksionaliste 
Funksionalizmi është ndër drejtimet kryesore teorike që tregon rolin e madh që 
ka në analizimin e faktorëve socialë të ndryshëm në shoqërinë njerëzore. Sipas 
Merton dhe Parsons kërkimi sociologjik nuk ka kuptim pa teorinë funksionaliste. Në 
veprimtarinë tonë janë funksionet e fshehta dhe të dukshme të cilat udhëheqin jetën 
tonë.Funksionet e dukshme janë ato që synohen nga shoqëria, dhe të fshehurat janë 
pasoja të një veprimtarie ku pjesëmarrësit nuk janë të ndërgjegjshëm.
Për ti bërë një analogji kësaj teorie me temën tonë të studimit, ekzistojnë forma të 
dukshme dhe të fshehta të dukurive shoqërore në qytetin e Rrëshenit. Është një qytet 
që probleme të dukshme të tĳ  janë gjendja e përgjithshme ekonomike jo e mirë, dhe 
papunësia me një numër të konsideruar të popullsisë sidomos të të rinjve të cilët 
rezultojnë të jenë për këtë vit 1019. Papunësia si një problem i dukshëm i shoqërisë 
në tërësi, sjell dhe efekte të cilat janë të padukshme.Këto efekte janë probleme sociale 
të ndryshme të cilat janë agresiviteti, deviancat dhe në disa raste delinkuencat që të 
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rinjtë kanë probabilitetin më të madh për të qënë pjesë e këtyre sjelljeve.

Paradigmat kryesore të studimit në analogji me problemin e studimit

Teoria e mjedisit
Shumë studime theksojnë rëndësinë e mjedisit në sjelljet kriminale se si infl uencon 
mjedisi në sjelljet antisociale (Jones, 2005). Faktorët mjedisorë që ndikojnë në sjelljet 
antisociale dhe kriminale janë: 
- Mjedisi familjar. Marëdhënia midis mjedisit familjar dhe sjelljeve të fëmĳ ëve 
karakterizohen me mirëqënien e fëmĳ ës, një marëdhënie përkujdesëse prind-fëmĳ ë, 
dhe një mjedis familjar të këndshëm. Po familjet me një komunikim të dobët dhe 
probleme të shumta, bëjnë që të kenë një ndikim negativ tek fëmĳ ët, në nxitjen e 
agresivitetit dhe sjelljeve kriminale (Schmitz, 2003).

Paradigmat kryesore të studimit në analogji me problemin e studimit
- Një tjetër faktor mjedisor i rëndësishëm në sjelljen antisociale dhe delinkuente 
janë sjelljet në grup. Ka një lidhje midis sjelljeve në grup dhe ndikimit që ka ndaj 
sjelljeve antisociale dhe problematike të individëve. Tendencat e këtyre individëve 
kanë mundësinë e krĳ imit të një infl uencimi tek të tjerët dhe i shtyjnë ata ndaj sjelljeve 
violente dhe kriminale (Holmes, 2001).
- Së fundmi një faktor tjetër në teorinë e mjedisit që ndikon në sjelljet antisociale 
është edhe teoria e të mësuarit social. 
Gjatë gjithë studimit kjo teori është ndër teoritë kryesore që ka synim të studiojë 
infl uencimin që ka mjedisi si:  infl uencimi i grupit shoqëror, mjedisi familjar,  
ndryshimet sociale  në sjelljet deviante dhe delinkuente  të të rinjve në qytetin e 
Rrëshenit

Metodologjia
 Metoda e përdorur (sasiore)
 Popullata 

N = 400 të rinj,  mosha 16-30 vjeç
n1 = 200 të rinj, mosha 16-18 vjeç
n2 = 200 të rinj, mosha 19-30 vjeç
 Kampioni (rastësor)

Pjesëmarrësit
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç
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Metodologjia

 Instrumeni i studimit është pyetësori i ndarë në 5 seksione :
Seksioni i parë.Ky seksion përmban 4 pyetje të cilat paraqesin të dhënat demografi ke 
të respondentit, ku cilësohen gjinia, mosha, arsimimi dhe vendbanimi.
Seksioni i dytë.Seksioni i dytë paraqet marëdhëniet socio- ekonomike të familjes dhe 
marëdhëniet familjare të respondentëve.Ky seksion përmban 8 pyetje të cilat janë të 
gjitha të mbyllura.
Seksioni i tretë.Ky seksion paraqet marëdhënien e të rinjve në shkollë me 
bashkëmoshatarët, gjithashtu paraqet edhe jetën sociale të të rinjve. Është një seksion 
që përmban  19 pyetje që janë të mbyllura dhe 4 pyetje të hapura ku respondentët janë 
më të lirë të shprehin mendimet e tyre rreth atyre çka iu kërkohet. Një pjesë kryesore 
e këtĳ  seksioni është edhe Vetëraportimi i Sjelljeve Riskuese nga Elliot (1985),National 
Youth Survey.
Seksioni i katërt. Ky seksion përmban pyetje të cilat kërkohet të dihet se sa respondentët 
janë në dĳ eni të vlerave dhe ndryshimeve sociale që ndodhin në ambjentet  e tyre 
sociale. Janë 6 pyetje të cilat përveç pyetjeve të mbyllura janë edhe 2 pyetje të hapura, 
që tregojnë  se sa të njohur janë të rinjtë me konceptet dhe se çfarë mendimi kanë 
rreth çështjeve që u është kërkuar të përgjigjen.
Seksioni i pestë . Në këtë seksion shqyrtohen  sjelljet e të rinjve në situate të ndryshme. 
Ky seksion përmban 5 pyetje për të studiuar  se sa vetëkontroll kanë ata në situatat 
që iu paraqiten dhe se si mund të veprojnë në një moment të caktuar.

Metodologjia

 Analiza e të dhënave
 Për të arritur qëllimin, objektivat dhe vërtetimin e hipotezës  së këtĳ  studimi, për 
analizimin  e të dhënave u përdor programi SPSS -17. Me anë të këtĳ  programi statistikor 
u arrit të bëhej analiza dhe paraqitja e të dhënave grafi ke rreth problematikave 
të shtruara në pyetsorin e studimit.Hedhja dhe analizimi i të dhënave është bërë 
nëpërmjet një kodimi, ku çdo pyetje me alternativat përkatëse është koduar me një 
numër, dhe janë nxjerrë përqindjet dhe frekuencat për çdo pyetje në çdo seksion.

Metodologjia

 Kufi zimet e studimit 
Duke qënë se metoda e përdorur në këtë studim është metoda sasiore, pavarësisht 
se nga kjo metodë është arritur të ketë një përfaqësim të popullatës së përgjithshme, 
disa intervista do ti jepnin më shumë gjallëri rezultateve dhe përfundimeve të këtĳ  
studimi.
Pamundësia për të standartizuar shkallët e përdorura në studim, se sa vetëm 
përshtatja e tyre. 
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Rezultatet 
(marëdhëniet familjare => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeç Mosha 19-30 vjeç

Rezultatet 
(marëdhëniet familjare => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç

Rezultatet 
(kushtet familjare =>devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç
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Rezultatet 
(koha e lirë => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç

Rezultatet 
(grupi shoqëror => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç

Rezultatet 
(grupi shoqëror => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç



21 

Rezultatet 
(ndryshimet sociale =>devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç

Rezultatet 
(ndryshimet sociale =>devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç
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Rezultatet 
(impulsiviteti => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç

Rezultatet 
(impulsiviteti => devianca dhe delinkuenca)
Mosha 16-18 vjeçMosha 19-30 vjeç

Përfundimet

 Duke nisur me faktorët familjarë, kushtet dhe marëdhënien familjare,  të 
dhënat e studimit tregojnë që pjesëmarrësit kanë një marëdhënie të ngushtë me të dy 
prindërit. Bazuar në të dhënat dhe analizën e këtyre faktorëve rezulton se mundësia 
për të qënë pjesë e veprimeve deviante dhe delinkuente është e ulët. Por nga ana 
tjetër ky nuk është një përfundim absolut sepse ekzistojnë edhe raste ku kohezioni 
i dobët në familje, arsimimi i ulët i prindërve janë një mundësi që të rinjtë të kenë 
prirje për të qënë pjesë e sjelljeve deviante dhe delinkuente.
  Konfl iktet me bashkëmoshatarët pavarësisht që rezultonin të pakta nga të 

dhënat, janë një mënyrë që të rinjtë të jenë pjesë e veprimeve deviante dhe delinkuente.  
Grupi i bashkëmoshatarëve, konfl iketet mes tyre janë një arsye që të rinjtë nxiten 
dhe janë pjesë e deviancave ku në disa raste janë më të pranishme delinkuencat me 
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një rrezikshmëri të lartë si: ushtrimi i dhunës, mbajtja e armëve të ndryshme si një 
zgjidhje që të rinjtë përdornin në zgjidhjen e konfl ikteve.
  Veprimet në grup si : vjedhje të llojeve të ndryshme, sherre midis grupeve, 

apo dhe në disa raste edhe shitja dhe përdorimi i lëndëve narkotike, rezultojnë si 
veprime të ndikuara dhe realizuara nga një grup i madh shoqëror, të cilët të rinjtë 
janë prezentë.

Përfundimet

 Karakteri i tyre, impulsiviteti, menaxhimi jo i madh i emocioneve në situata 
të ndryshme, janë faktorë të tjerë të cilët nga të dhënat e studimit, rezultojnë të jenë 
një shkak i sjelljeve dhe veprimeve deviante dhe delinkuente të të rinjve.
  Faktorë të tjerë si zhvillimi i jetës urbane, problemet e politikave urbane, 

cilësia  e jetës sociale, individualiteti i njerëzve, ka bërë që të gjithë të kenë një pavarësi 
në jetën e tyre sociale dhe ndërveprimin në shoqëri.  Nga rezultatet e studimit dhe 
përgjigjet që të rinjtë kanë dhënë, ata janë shprehur se zhvillimet e mësipërme, 
ndryshimet sociale si (cilësia e jetës, struktura familjare dhe zhvillimi i teknologjisë), 
bëjnë që në shumicën e rasteve të jenë një mënyrë që ata të përfshihen në këto lloj 
sjelljesh.
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Mutacionet gjenetike

Qamile Jaupaj
Mësuese e shkollës së mesme “Hajredin Fratari”   Fratar, Mallakastër

Abstrakt

Ky studim I referohet problemeve të shtuara që haset në ditët e sotme .Kujdesi që duhet 
të tregojmë për të gjithë fëmĳ ët me probleme të ndryshme duke u lidhur ngushtë edhe me 
prindërit dhe kujdestarët e tyre . Alternativat për të organizuar dhe integruar këta fëmĳ ë 
në shoqëri janë në dorën tonë në radhë të parë dhe tek ata vetë . Le të kthejmë vëmendjen 
plotësisht drejt tyre duke I mbajtur nën petkun e dashurisë dhe ti pranojmëashtu si ata janë 
me të mirat dhe mangësit e tyre dhe asnjëherë të mos heqim dorë nga përpjekja për tu ngritur 
dhe për të vazhduar jetën përpara . Të gjithë duhet të jemi optimistë sepse të gjithë jemi të 
barabartë jemi njëlloj , cdo njeri prej nesh është dikush dhe është I rendësishëm për atë që 
përfaqëson .

Fjalët kyce: Mutacion gjenetik, Daltonizëm,Hemofi li , Albinizëm ,Sindroma, Kromozon , 
Kryqëzim , ADN, Materiali gjenetik , Skleroza , dominim i tipareve.

Hyrje

Mutacionet seksuale janë baza gjenetike e sëmundjeve të trashëguara .Sëmundjet 
e trashëguara, ose sëmundjet gjenetike, janë sëmundje që transmetohen nga njëri 
brez në tjetrin. Sëmundjet gjenetike janë aktualisht të pashërueshme, mbasi shkenca 
akoma nuk është në gjendje të korrigjoje defektin, edhe pse ekzistojnë kura për 
to. Një pjesë e madhe e sëmundjeve gjenetike janë vdekjeprurëse, ose shkaktojnë 
çrregullime të rënda të funksionimit të organeve të njeriut, që bëjnë të pamundur 
një jetesë normale dhe për një kohë të gjatë. Në ndryshim nga sëmundjet e tjera, 
sëmundjet gjenetike, duke u transmetuar nga brezi në brez, përbëjnë një rrezik në 
rritje për popullatën, mbasi shtohen bartësit e fshehtë të këtyre sëmundjeve dhe, për 
rrjedhojë, rritet mundësia e lindjes së fëmĳ ëve të sëmurë.. Një program parandalimi 
duhet, të parashikojë informimin e publikut me të gjitha format, mbasi pa një 
informim të publikut dhe konsensusin e tĳ , asnjë program nuk do të ketë rezultatin 
që pritet. Kërkohet formim dhe informim, formim i vazhdueshëm për mjekët dhe 
informim i vazhdueshëm për popullatën.
Me rritjen e popullsisë njerëzore është rritur kërkesa për më shumë lëndë ushqimore 
por këto nuk mund të sigurohen me ushqime bio dhe të pa ndryshuar prandaj është 
parë si e rëndësishme ndryshimi gjenetik I produkteve ushqimore , shtazore për të 
siguruar më shumë mish, vez ,qumësht etj. Prandaj shumë fermer meren me rritjen 
e bagëtive , gjedhëve dhe shpendëve . Ushqimi nuk po na mungon por cilësia e tĳ  
nuk është në nivelin më të mirë të mundshëm. Pra sasi ka por jo cilësi pasi mbi këto 
produkte janë injektuar hormone pesticide , herbicide dhe plera të ndryshme dhe 
të dëmshmë për shëndetin tonë dhe nga këto produkte ushqimore shtazore ne na 
shkaktohen probleme dhe shumë mutacione dhe crregullime kromozomike që sot 
po I hasim më shpesh në shoqëri .Përvec kryqëzimeve dhe çrregullime që mund të 
kemi tek njerëzit çrregullime dhe kryqkëmbime kemi edhe tek bimet e kafshët . Sot 



25 

mund të gjejmë ngjyra të ndryshme lulesh dhe larmi llojesh të ndryshme trendafi lash 
, karajfi lash që I dhurojmë për festa .Ato na plotësojnë kërkesat dhe na lumturojnë 
pa masë kur I marim si dhurat por ndryshimet gjenetike tek këto I ka bërë që të kenë 
një pamje tërheqëse dhe të bukur por jo një aromë si ato natyralet dhe nuk kanë 
jetëgjatësi apo mundësi për tu shumuar dhe për ti patur në stinën pasardhëse . Sipas 
shumë studiueseve shumica e mutacioneve janë të dëmshme dhe vdekjeprurëse  dhe 
konsiderohen edhe përgjegjës për një qindra sëmundje me origjinë gjenetike dhe 
shumica e mutacioneve e dëmtojnë organizmin .

Si lindin mutacionet ?

Mutacionet mund të lindin si shkak I riprodhimit qelizor . Por në fakt shumë 
mutacione shkaktohen për shkak të mjedisit të jashtëm . Gabimet në kopim apo 
transkiptim janë në mënyrë rastësore dhe shumë të rralla . Dhe mutacionet pas 
një kohe të gjatë mund ta ndryshojnë rrjedhësin e evolucionit duke shkuar akoma 
më lartë . Por mutacionet mund të prodhojnë varieteti por jo dicka të re .Shembull 
:Mutacionet mund të ndryshojnë ngjyrën apo dendësinë dhe formën e fl okëve por ato 
nuk mund të prodhojnë dicka të re .Kodi I trashëgimisë citon se AND-ja ka një aft ësi 
të mbrekullueshme që të riparojë vetë dëmtimin gjenetik.AND-ja është shkurtimi I 
Acidit Dezoksiribonukleik. Është përgjegjës për trashëgiminë e të parëve dhe është 
prezent në të gjitha qeniet e gjalla .Kryesishtë në bërthamë AND-ja ka formën e një 
tripleti të dyfi shtë .  Pra mund të trashëgohet nga brezi në brez dhe ndahet  nga 
enzima që riparohen vazhdimishtë .“ Mutacionet janë bazë e evolucionit ” thotëThe 
World Book Encyclopedia dhe gjithashtu sipas paleontologut Stiven Stenli I quan 
mutacionet “Lëndë të parë” të evolucionit . Gjenetisti Peo Kaller e quan mutacionet 
si “shumë të domosdoshme që evolucioni të shkojë përpara” Mutacionet sigurojnë 
lëndën e parë të evolucionit . Mjedisi seleksionon mutacionet që favorizon mbi 
jetesën duke cuar në një varg ndryshimesh graduale të një forme jetësore në një 
tjetër në lëkundjen e llojeve të reja .Mutacionet mund të jenë një celës që nënkupton 
ndryshimet që kërkohet nga teoria e “Ekuilibrit të ndërprerë” dhe në fund individi 
I ri që lind mund të jetë ndryshe nga prindërit e tyre . 

Dominimi I tipareve

Sipas Grigor Mendelit � Tiparet trashëgohen nga prindërit tek pasardhësi 
.Kombinimi I pavarur I tipareve �Kur tipari mund të jetë I fshehtë te prindërit dhe 
rishfaqet tek bashkëzotërim të tipareve që të dy tiparet e marra nga të dy prindërit 
dhe mund të bashkërendojë me njëra – tjetrën .Përvec problemeve të trashëguara 
edhe mjedisi ndikon në ndryshimin e disa tipareve të cila varen drejtpërdrejt me të 
si:
• ngjyra e syve 
• ngjyra e lëkurës ,    
• pesha trupore , 
• gjatësia e të cilat mund të ndryshojnë nga paraardhësit tek pasardhësit e tyre 
pasi mund të ndikojë edhe mirëushqyerja , ndikimi I mjedisit dhe mirëqënia . 
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Sëmundjet e trashëgueshme

1- Sëmundja e Alzheimerit ose ndryshe, siç njihet më shpesh, humbja e kujtesës, 
lind pas moshës 65-vjeçare. Simptoma më e njohur e kësaj sëmundjeje është harresa, 
por simptomat janë të shumta. Zakonisht sëmundja fi llon me harresa gjithmonë 
e më të mëdha, të cilat në fi llim kanë karakter minimal dhe me kalimin e kohës 
bëhen gjithmonë e më shqetësuese. Duhet pasur kujdes të mos ngatërrohen harresat 
normale me ato harresa që përbëjnë sëmundje.Trashëgimia Skleroza konsiderohet si 
një sëmundje femërore. E cila zakonisht trashëgohet nga nëna tek vajza dhe shfaqet 
në 90 për qind të rasteve, gjithmonë në moshën e tretë. Kjo sëmundje prek të gjitha 
shtresat e shoqërisë dhe nuk lidhet aspak me kushtet e varfra apo me mirëqenien. 
Mjekët këshillojnë analizën e pemës gjenalogjike të familjes dhe evidentimin e 
rasteve, kjo për t’u trajtuar më pas në kohë.
Simptomat
• Memoria humbet çdo ditë e më shumë 
• Personi ka probleme gjuhësore 
• Pjesën më të madhe të kohës është konfuz 
• Gjërat e reja i mban mend më shumë vështirësi 
• Mund të ketë konfi guracione 6-Nuk arrin të shkruajë normal
2- ZEMRA 
Zemra është organ muskulor, i cili gjatë tkurrjes ritmike bën të mundur qarkullimin 
e gjakut në të gjitha organet e trupit të njeriut. Jeta pa zemër nuk është e mundshme. 
Zemra është njëra prej organeve të para që formohet në trupin e njeriut gjatë 
zhvillimit embrional. Forma e zemrës është e ngjashme me formën e një koni, maja e 
të cilit tregon nga ana e majtë dhe poshtë. Zemra te njerëzit ndodhet në anën e majtë 
të kraharorit, në raste të rralla nga ana djathtë. Një zemër e shëndoshë peshon sa 
0,5 % për qind e peshës së trupit, ndërmjet 300 dhe 350 gramë. 500 gramë është pesha 
kritike. Prej kësaj peshe enët e gjakut të zemrës nuk janë në gjendje ta furnizojnë më 
atë me oksigjen. Zemra është si një pompë që furnizon organizmin me gjak. 
Dhe, në rastin e sëmundjeve të zemrës kemi prishje të funksionit të saj si pompë. 
Duke mos u furnizuar me gjak organizmi do të fi llojë të mos funksionojë si duhet.
Trashëgimia Sipas studimeve të bëra në fushën e mjekësisë, është treguar se fëmĳ ët 
e prindërve që vuajnë nga zemra kanë më shumë të ngjarë të preken nga sëmundje 
zemre. Madje, sipas studimit, më i lartë është rreziku i prekjes nga sëmundja midis 
fëmĳ ëve, se sa i trashëgimit të saj nga prindërit. Po ashtu, ekziston rreziku i prekjes 
nga sëmundje kardiovaskulare mes fëmĳ ëve të një familjeje, se sa i trashëgimit të saj 
nga prindërit.
Simptomat 
• Marrja e frymës 
• Ënjtje e këmbëve 
• Nxirje e buzëve 
• Dhimbje si shenja infarkti 
• Bllokim 
• Shtrëngim ose dhimbje në kraharor
3-TENSIONITensioni i gjakut është shtypja e gjakut në muret e enëve të gjakut 
(arterieve) në çdo pjesë të trupit. Gjaku rrjedh nëpër enët e gjakut pikërisht sepse 
gjendet nën tension të tillë. Tensioni krĳ ohet me punën e zemrës si pompë. Gjatë 
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secilës hedhje të gjakut nga zemra (sistola), tensioni rritet, kurse gjatë derdhjes së 
gjakut në zemër (diastola), tensioni ulet. Prandaj maten dy vlera të tensionit të gjakut, 
vlera e epërme (sistolike) dhe vlera e ulët (diastolike) e tensionit të gjakut. Ndryshe 
sot në mjekësinë moderne hipertensioni është cilësuar edhe si vrasës i heshtur. Kjo 
sepse tensioni i gjakut është sëmundje e heshtur, e cila mundet që përgjatë viteve 
të mos tregojë asnjë shenjë. Specialistët janë të gjithë një mendje kur përmendet 
tensioni. Për ta sëmundja është e trashëgueshme dhe u shfaqet njerëzve kryesisht pas 
moshë 40 vjeçe, si dhe rëndohet edhe më shumë në moshën e tretë. Më të prekura 
duket të jenë gratë, megjithatë vitet e fundit po rritet numri i meshkujve që kanë 
probleme me tensionin.
Simptomat
• Dhimbje koke, sidomos në mëngjes 
• Gumëzhitje të veshëve 
• Marramendje 
• Nganjëherë del gjak nga hundët 
• Depresion pa e ditur shkakun 
• Personi është i shqetësuar dhe i irrituar 
• Skuqje e fytyrës 
• Ndjenja të fi këti
4-PANKREASI
Pankreasi është një gjëndër në bark që lëshon një lëng tretës (lëngun pankreasor) në 
zorrën dymbëdhjetëgishtore përmes një ose më shumë tubave. Pankreasi prodhon 
edhe disa hormone të rëndësishme, duke përfshirë edhe insulinën. Ai gjendet pas 
shtyllës kurrizore
Simptomat 
• Dhimbje të forta barku 
• Fryrje barku 
• Të vjella 
• Rrahje të shpejta të zemrës 
• Temperaturë
5- ANEMIA
Mungesa e hekurit është shkaku më i shpeshtë i anemisë, madje edhe shfaqja e saj 
është më e shpeshtë tek femrat.Në moshat e thyera, anemia nga mungesa e hekurit 
ka shumë mundësi të jetë pasojë e kancerit në gjak, ndërkohë që tek fëmĳ ët mundet 
që mungesa e hekurit të jetë pasojë e sasisë të pamjaft ueshme në dietë. Këtyre të 
sëmurëve u këshillohet përdorimi i frutave të freskëta, që përmbajnë vitaminë C, 
Trashëgimia Të gjithë ata persona të cilëve u shfaqen probleme me aneminë që 
në muajt e parë të lindjes, do të thotë se e kanë të trashëguar atë. Zakonisht kur 
sëmundja trashëgohet nga nëna tek fëmĳ a, ajo nis të shfaqet që në 6-mujorin e parë 
të lindjes dhe një ndër simptomat kryesore përveç ngjyrës së verdhë në lëkurë është 
edhe se fëmĳ ët vjellin pa pushim, dhe kjo nuk është aspak e zakonshme.
Simptomat
• Lodhje 
• Takikardi 
• Zbehje
• Shpesh anemikëve ndodh t’u bjer të fi kët gjatë ecjes
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6-DIABETI
Diabeti është çrregullimi i metabolizmit që refl ektohet në paraqitjen e sasisë jonormale 
të glukozës në gjak, si pasojë e rezistencës së qelizave të gjakut ndaj insulinës apo si 
pasojë e sasisë së vogël të insulinës së sekretuar nga pankreasi. Janë dy gjendje që 
mund të shkaktohen nga diabeti i sheqerit (diabetes mellitus), hiperglicemia (niveli 
i lartë i glukozës) dhe hipoglicemia (niveli i ulët i glukozës). Diabeti i sheqerit është 
një sëmundje endokrino-metabolike, që ka të bëjë me mënyrën se si organizmi ynë 
e përpunon sheqerin, i cili merret me ushqimet e ndryshme. Defekti qëndron në 
pamundësinë e insulinës, për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak në vlerat normale.
Simptomat 
• Të sëmurët me diabet kanë dhimbje barku 
• Frymëmarrje të ngadalta e të thella 
• Prani e ketoneve në gjak dhe në urinë 
• Pacientët me diabet duhet të kontrollojnë peshën 
• Duhet të kufi zojnë sheqernat e rafi nuara 
• Duhet të rrisin sasinë e fi brës në dietë 
• Yndyrat duhet të jenë vajra me një lidhje dyfi she 
• Duhet t’i shtojnë dietës së tyre arra
7-DHIMBJET E SHPINËS Shumë njerëz për vite me radhë vuajnë nga dhimbjet 
e shpinës dhe të kurrizit. Lumbalgjitë, shiatik, hernie… ajo që njerëzit zakonisht e 
quajnë dhimbje të mesit. Një përqindje e madhe ankohen se vuajnë nga lumbalgjitë, 
e cila është dhimbje e mesit rreth veshkave. Shkaqet e shfaqjes së sëmundjeve të mesit 
janë disa, ajo që është më e rëndësishme lidhet me faktin se ato nuk duhen lënë pas 
dore. Siç dihet, midis dy vertebrave të shtyllës kurrizore ndodhet një kërc në formë 
disku, i cili ndihmon për mosfërkimin e sipërfaqeve të kockave me njëra-tjetrën, 
duke siguruar njëkohësisht elasticitetin, shpërndarjen e peshës dhe lehtësimin e 
lëvizjeve. Kur kjo mbështetje dëmtohet, ai zhvendoset dhe i humb funksionet e veta 
duke shtypur rrënjët e nervave dhe shkaktuar dhimbjet: Ky është shiatiku.
Simptomat 
• Dhimbje mesi që zgjat më shumë se dy orë 
• Bllokim i shtyllës kurrizore 
• Dhimbje që bllokon njërën anë të veshkave 
• Shpesh njerëzit nuk mund të lëvizin për javë të tëra 
• Gjithmonë e ndjen shtyllën kurrizore të rënduar
• Në disa raste dhimbjet fokusohen dhe në zonën e legenit
8-KANCERI I LEKURES Lëkura është organi më i madh dhe një nga më të 
rëndësishmit! Lëkura mbulon gati plotësisht të gjithë trupin tonë. E si e tillë na 
mbron nga traumat, goditjet, rrezatimet etj. Ajo ka funksion termorregullues e 
frymëmarrës, deri diku. Gjithashtu, lëkura depoziton yndyrnat, vitaminat (vitamina 
D) e ujin. Lëkura ka dy shtresa epiderma/epidermis dhe derma/dermis. Shtresa e 
parë (e jashtmja) ka tri lloj qelizash: Bazale, skuamozë dhe (të sheshta, si luspa) dhe 
melanocitet. Këto ndarje shërbejnë për të shpjeguar disa tipa kanceresh në lëkure. 
Pasi ato klasifi kohen në varësi të qelizave ku ato prekin. Sipas specialistëve, edhe pse 
njerëzit mendojnë të kundërtën, më së shumti nga kjo sëmundje preken meshkujt. 
Megjithatë lajmi më i mirë është se thuajse në 90 për qind të rasteve sëmundja është 
e durueshme.
Simptomat:
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• Numër i lartë nishanesh në trup 
• Ato kanë ngjyrë të errët 
• Nishanet janë zakonisht në formë simetrike 
• Zakonisht këto nishane kanë një diametër prej 6 milimetra 
• Sëmundja shfaqet në shtresën e jashtme të lëkurës 
• Puçrrat dhe nishanet shfaqen në çdo pjesë të trupit.
9-KANCERI I GJIRIT
 Kanceri i gjirit karakterizohet nga një periudhë e heshtur. Që ai të bëhet i kapshëm 
klinikisht duhet të arrĳ ë madhësinë së paku 1 cm, që korrespondon 7-9 vjet. Kanceri 
i gjirit nuk është një sëmundje lokorigionale, që metastazon (përhapet) vonë, por 
një sëmundje sistemike që në diagnostikimin e parë. Përhapja e metastazave bëhet 
me anë të gjakut dhe të limfës. Në fi llim përhapet në zonat fqinje, në lëkurë, mbi 
muskuj dhe në paretin torakal (kraharor), më pas në metastaza të largëta, më shpesh 
në mushkëri, kocka, mëlçi. Ndër shenjat e para të kancerit të gjirit mund të veçojmë 
ndër të tjera një lloj dhimbjeje që në gjuhën mjekësore njihet me emrin mastodynia 
ose edhe me shfaqjen e një mase të ngritur në njërin nga gjiret e pacientes. Në ditët 
e sotme, në shumicën e rasteve, kanceri i gjirit zbulohet nga një teknikë që quhet 
mamografi , që bën të mundur zbulimin e një nodule jo simptomatike, d.m.th që s'ka 
zhvilluar akoma simptoma tek pacientja. N.q.s tumori është prezent mund të vihet 
re në momagramë në formë kokrre nën sqetulla.
Trashëgimia Trashëgimia është një faktor për kancerin e gjirit. Motrat ose nënat e 
atyre që kanë vuajtur nga kjo sëmundje janë 2-3 herë më shumë më të rrezikuara të 
preken nga kjo sëmundje se gratë e zakonshme. Thuajse asnjë vajzë e cila ka pasur 
motrën apo nënën me këtë sëmundje nuk ka “mundur” t’i shpëtojë asaj. Kryesisht 
sëmundja shfaqet pas të 30-ve, por ka raste kur ajo shfaqet edhe më shpejt. Duke 
qenë se është një nga sëmundjet më të trashëgueshme rekomandohet vizita për 
vajzat të paktën një herë në vit.
Simptomat
• Ndryshime të madhësisë dhe pozicionit të gjirit
• Ndryshime të lëkurës 
• Lëkura bëhet me gropëza, bëhet e fortë. 
• Në ndonjë rast merr ngjyrën e kores së portokallit. 
• Ndryshime të thithit si rrafshimi, futja brenda, spostimi, sekrecionet. 
• Masë aksilore (nën sqetull).
10-KANCERI NE STOMAK
Stomaku është i ndarë në 5 shtresa të ndryshme. Kanceri mund të zhvillohet në secilin 
prej këtyre seksioneve. Duke fi lluar nga shtresa më e jashtme, numërohen 5 shtresa 
dhe shtresa më e brendshme quhet mukozë. Acidi i stomakut dhe lëngu tretës janë të 
përbëra nga shtresa e mukozës. Shtresa tjetër quhet submukoza dhe është e rrethuar 
nga muskulaturë, një shtresë muskujsh që lëviz dhe përzien stomakun. Tumoret e 
stomakut janë ndër kanceret më të shpeshtë të traktit tretës dhe hasen më tepër në 
pjesët e popullatës me nivel të ulët higjieno-sanitar dhe social-ekonomik. Kanceri 
i stomakut takohet më shumë në ato zona të popullatës ku vërehet konsum më i 
lartë i ushqimeve me bazë karbohidratesh, të kripurash, të konservuara dhe të varfra 
me fi bra dhe perime të freskëta.Trashëgimia Predispozicioni familjar është një nga 
faktorët që çojnë në shfaqjen e këtĳ  tumori. Është vënë re se rreziku i shfaqjes së 
këtĳ  tumori është më i lartë te familjarët e të sëmurëve me tumor, sesa te personat e 
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tjerë që nuk kanë histori familjare të tillë. Por, sipas mjekëve, është e këshillueshme 
që vetë njerëzit të kujdesen shumë për të evituar sado që të jetë e mundur shfaqjen 
e këtĳ  lloji kanceri. U rekomandohet një regjim ushqimor me sa më pak ushqime 
proteinike të ndenjura, të konservuara, të kripura.
Simptomat 
• Rënie në peshë, ndonëse i sëmuri ushqehet mirë 
• Neveri ndaj ushqimeve, sidomos ndaj mishit 
• Dhimbja ngjan me atë të ulçerës, derisa bëhet e padurueshme 
• Hemorragji nga goja 
• Nuk qetësohet nga medikamente të ndryshme 6-Personat me këtë sëmundje 
urinojnë shpejt.
11-KANCERI NE MUSHKERI 
Kanceri i mushkërive është kanceri i dytë për nga shpeshtësia e përhapjes mes llojeve 
të kancerit dhe i pari për nga numri i vdekjeve. Në grafi  kanceri shihet vetëm kur 
është mbi 1 cm, por kur kanceri i mushkërive ka arritur madhësinë 1 cm, zakonisht 
ka arritur të japë metastaza. Për këtë arsye grafi të nuk janë të mira për zbulimin e 
hershëm të kancerit mushkëror. Kanceri me qeliza të vogla trajtohet me rrezatim 
dhe kemioterapi. Ndërsa për kanceret e tjera lokalisht bëhet operacion dhe rrezatim. 
Metastazat trajtohen me rrezatim dhe kemioterapi. Në rast se sëmundja kapet herët, 
është shumë i lehtë për t’u shëruar, sepse në shumicën e rasteve nuk përhapet në 
organet e tjera të trupit. Ka njerëz të cilët jetojnë vetëm me një mushkëri, e njëjta gjë 
si me veshkat.
Trashëgimia Kanceri në mushkri mendohet se është i trashëgueshëm dhe shkaktohet 
nga defektet në 5 deri në 6 gjene, të cilat janë përgjegjëse jo vetëm për sëmundjen, por 
edhe kalimin e saj nga një brez në tjetrin. 
Simptomat 
• Kollë 
• Hemoptizi 
• Ngjirje (nga prekja e nervit laryngeus recurrens) 
• Humbje peshe
• Pneumoni të shpeshta 
• Temperaturë.
12-RËNIA E FLOKËVE
Rënia e fl okëve, ashtu si ngjyra e syve, është një tipar i trashëgueshëm. Me kalimin 
e kohës fl oku bëhet i hollë dhe bie kur folikulat vdesin. Gjenet që provokojnë rënien 
e fl okut janë të transmetueshme nga të dy prindërit. Nëse njëri nga prindërit vuan 
rënien e fl okut, ajo do transmetohet tek fëmĳ a, nëse ai ka marrë gjenet e tĳ . Por nga 
ana tjetër nuk është e thënë që prindi vuan rënien e fl okut dhe patjetër duhet ta ketë 
dhe fëmĳ a. Kjo është në varësi se nga cili prind i janë transmetuar gjenet fëmĳ ës. 
Pikërisht me këtë fakt shpjegohen dhe rastet e shumta që ndodhin brenda një 
familjeje, ku njëri vëlla është tullac ndërsa tjetri ka një dendësi të madhe të fl okëve.
Trashëgimia Rënia e fl okëve fi llon që 20 vjeç, por ajo vihet re vetëm kur personi 
arrin në te 30-at. Rënia e fl okëve nga trashëgimia është tipike në pjesën ballore dhe 
anash ballit. Gjenet që provokojnë rënien e fl okut janë të transmetueshme nga të dy 
prindërit. 
Simptomat
• Tek meshkujt humbja e fl okëve nis që në moshën 15-vjeçare 
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• Tek femrat shfaqet pas të 30-ve 
• Rënia e fl okëve shfaqet anash ballit 
• Në mes të kokës 
• Humbja e fl okëve fi llimisht fi llon në faza të përkohshme
. Daltonizmi�Vetë Daltoni e zbuloi që për shkak të crregullimeve kromozomike 
është problem për të dalluar ngjyrën e kuqe nga ajo e gjelbër .
Sindroma Dawn � Trisomia 21 quhet mutacion  gjenetik I vecantë tek njeriu dhe 
vjen si rezultat I vonesës së zhvillimit intelektual dhe gjuhësor . Është crregullimi 
kryesorë që shoqërohet me vonesë mendore .Njerëzit me këtë sindrom kan një pamje 
karakteristike fi zike . Sindroma Daën ka anomaly kromozomike dhe njerëzit me 
këtë sindrom kanë 47 kromozone nga 46 që duhet të kene .Ky kromozon ekstra në 
kromozomin 21 shfaq pikërisht sindromën Daun . Në cift in 21 kemi 3 kromozone nga 
dy të mundshme prandaj quhet Trisomia 21 .Ky crregullim është mjaft  I përhapur 
është mjaft  I përhapur dhe individët dallohen që në muajin e parë të lindjes për shkak 
të pamjes fi zike të foshnjes dhe testi për zbulimin e kësaj sëmundje bëhet menjëherë 
pas lindjes sëfoshnjes . Sipas studimeve mendohet se numri I meshkujve që lindin 
me këtë crregullim është më I lartë se ai I femrave . 70% e rasteve mund të jenëfemrat  
që e mbartin kromozomin ekstra dhe 80% e rasteve mund të jenë  meshkujt që e 
mbartin kromozomin ekstra . Gratë me sindromën Daun lindin fëmĳ ë dhe mundësia 
për të lindur një fëmĳ ë të sëmurëështë 50 % . Vdekshmëria nga kjo sindromë po ulet 
dhe me përparimin e shkëncës një person me këtë sindromë mund të jetoj deri në 
55 vjec .Krĳ imi I familjes dhe lënia e pasardhësve në një moshë më të madhe mund 
të rrisë mundësin e lindjes së një fëmĳ e me këtësindrom . Prandaj mendohet se pas 
dhjetë  vitesh numri I individëve të prekur nga ky crregullim pritet të rritet në nivelet 
më të larta .
Karakteristikat e Sindromës Dawn janë:
• Probleme me të folur    ● Harmonizimi I dobët I muskujve 
• Përpëlitje e kapakëvë të syrit         ● Shenja të bardha në irisin e syrit 
• Duar të shkurtra dhe të gjera             ● Këmbë të gjera me gishta të shkurtër 
• Veshe të shkurtër ,Hundë e shesht ● Qafë e shkurtër dhe kokë të vogël 
• Kokë të sheshtë pas                      ● Kur janë bebe kanë të qarë cjerrëse 
• Preken nga arterioskleroza           ●  Mioopi ose hipermiopi
Anomalitë gjenetike që I kanë bërë njerëzit mëunik . Mosfunksionimi normal I 
gjeneve I bënë disa persona të duken tëvecantë .
• Vitiligo� e bënëlëkurën , thonjët , fl okët të humbasin ngjyrën . Nuk ka trajtim 
për ta parandaluar por mund ti duket I vecantë .
• Binjakët e miksuar�Ka shumë raste kur dy fëmĳ ë mund të jenë binjak por  
mund të ndryshojnë shumë nga ngjyra e lëkurës , syt , fl okët , pra mund të duken 
krejt të ndryshëm .
• Albinizëm�është sindroma më e njohur në botë që prek cdo rracë njerëzore 
dhe mund të sjellë një pamje të vecantë dhe tëbukur .
• Sindroma Woardenburg�është mutacion që e bënë njeriun të ketë sy bojqelli 
apo edhe I  shurdhët 
• Qerpikët  e dyfi shtë�Individë që kanë shumë qerpikë dhe duken të 
mbrekullueshëm .
• Mjekra e ndarë�Është një mutacion gjenetik që zhvillohet që në embrion 
• Albinizmi I syrit�është shumë I rrallë dhe irisi I syrit është pa ngjyrë.
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Në qelizat somatike ndryshimet shfaqen në të gjitha qelizat që lindin prej saj por 
nuk transmetohen tek pasardhësit . Mutacionet shkaktojnë krĳ imin e tumorreve 
dhe shumë çrregullime siç është dhe sindroma Dawn si një ndër çrregullimet më të 
përhapura në shoqërin njerëzore. 
Duke shfl etuar për të gjetur më shumë informacione lidhur me temën gjej letrën 
e një nëne të drejtuar vajzës së vet Andias që ishte një fëmĳ ë ndryshe por shumë e 
vecantë .
Ti linde zemër më fale buzëqeshjen e parë unë e kuptova se ti ishe ndryshe , ti je 
ndryshe për të tjerët por jo për mua. Ditët iknin dhe ti zemër je gjëja më e shtrenjtë 
për mua se ti je gjaku I gjakut tim , sepse në venat e tua është gjaku im. Eja zemër 
hidhe hapin e parë , ti asnjëherë mos mendo se është shpëjt për të më folur “ mami” 
apo për ti folur ati që me zor po prêt që ti ti fl asësh “ babi” . Ti nuk je ndryshe , ti je 
sinjë zemër . Unë kam qenë me ty që në momentin që linde . Unë nuk do të mund të 
lë kurrë vetëm . Unë kam qenë aty kur ti ke tentuar të ngrihesh dhe  ke rënë përsëri 
por unë jam aty dhe ti ma jep  dorën që të ngrihesh përsëri . Ti nuk je vetëm zemër 
apsolutisht që nuk je vetëm . Kan kaluar 10 -vjet dhe ti Andia je gjithcka për mua , 
je gjithcka për ne . Eja se shoqëria po të pret dhe lojërat janë për ty . Eja se shokët po 
nisin lojën por nuk e bëjnë pa ty . Eja se ti je shumë e rëndësishme për ne . Bojërat janë 
të shumta dhe ngjyrat të larmishme por ty peneli të është bërë shumë I rëndësishëm 
dhe ti gjithcka shpreh aty . Ngjyrat e larmishme dhe lulet shumë ngjyrëshë janë ato 
që ti dhuron në fl etat e tua cdo ditë. Eja zemër të dalim të mbledhim lule . Eja zemër 
të bëjmë kuror së bashku . Eja zemër vazhdo ta hedhësh hapin sepse si në këto 10 
vjet ti zemër do të mbetesh tek unë dhe ne do të mbështesim njëra –tjetrën dhe do tja 
dalim mbanë . Fati nuk zgjidhet por fati të vjen dhe unë kam fatin që të kem ty pranë 
. Kam fatin të jemi bashkë. Nëse deridĳ e nuk kasha ndonjë objektiv konkret në jetë 
që pas lindjes tënde objektivat janë të qarta të dyja do tja dalim mban zemër . Sepse 
ne mbushim boshllëkun njëra –tjetrës .
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Zhvillimi i arsimit në rrethin e Kukësit në vitet 1911-1990

Lazime Vata

Abstrakt

Çdo krahinë, çdo pëllëmbë e tokës shqiptare ka historinë e vet, ka dhimbjen dhe ringjalljen e 
vet. E tillë është edhe historia e arsimit dhe e shkollës shqipe në Kukës. Për dritën e diturisë, 
për shkollën e gjuhën shqipe kanë patur dhe kane nevojë jetike të gjithë gjeneratat, prandaj 
jo vetëm e kanë dëshiruar e kërkuar, por edhe janë përpjekur madje deri edhe me armë në 
dorë për alfabetin e gjuhës sonë, për shkrimin e leximin e gjuhës shqipe, për shkollën tonë 
kombëtare. Për historinë e arsimit e të shkollës shqipe janë shkruar vepra e punime shkencore 
me vlerë nga të cilat kemi mësuar, e kemi çfarë të mësojmë prej tyre ne dhe brezat që vĳ në 
edhe në të ardhmen . Trevat që përbëjnë rrethin e Kukësit kanë mbetur si një oaz i paprekur, 
i pavlerësuar sa duhet nga historiografi a zyrtare shqiptare për sa i përket historisë së arsimit 
e të shkollës shqipe. Me këtë punim jam munduar që këtë “boshllëk” ta plotësoj sadopak. 
Natyrisht në këtë punim nuk mund të thuhen të gjitha dhe ashtu siç kanë qenë rrjedhat e 
kohës, rrjedhat e zhvillimeve arsimore, këndvështrimet etj. Pavarësisht se materiali i këtĳ  
punimi ka për objekt trevën e Lumës dhe Kukësit, jam përpjekur që, pa rënë në njëanshmëri 
krahinore, të merret nga e përgjithshmja e historisë kombëtare, ajo që i takon këtĳ  visori dhe 
t’i jepet të përgjithshmës ajo që i ka munguar nga historia e këtyre trevave. 

Fjalët kyçe: Mejtep, trevë, kulture, arsim, malësor.

Hyrje

Përpjekjet për shkrimin e mësimin e gjuhës shqipe në krahinat e Kukësit janë këndellur 
në kapërcyell të shek. XX, së bashku me luft ërat për liri e çlirim kombëtar. Në atë 
kohë u kapërthyen përkrahësit e alfabetit arab me ithtarët e alfabetit latin. Të parët – 
sipas kërkimeve të mia – qenë ndikuar më shumë nga Tetova, të dytët nga Prizreni, 
sepse aty qe hapur edhe një shkollë shqipe (1889) dhe praktikohej alfabeti me bazë 
germat latine. Në këte shkollë patën dhënë mësim mësuesit patriotë Mati Logareci 
e Lazër Lumezi (1870-1941), i cili pat bërë shumë për pranimin e idesë së shkrimit 
të shqipes edhe në Lumë me alfabetin latin, sepse kemi të dhëna që dëshmojnë 
se edhe pas Lidhjes së Prizrenit (1878-1881) në rrethe të ngushta fetare e familjare 
në këte krahinë është përdorur alfabeti arab për të shkruar shqipen. Kjo është e 
kuptueshme, sepse sapo qe themeluar “Shoqëria e të shtypurit shkronja shqip” në 
Stamboll (1879) dhe do të duhej ende disa kohë për të ardhur te Kongresi i Manastirit 
(1908), i cili përpunoi alfabetin që përdorim sot. Dëshmi e shkrimit të shqipes në 
Lumë me alfabetin arab është një dorëshkrim me këngë fetare që ruhej në teqen e 
Fshatit, gjegjësisht në shtëpinë e mësuesit të ndjerë Ali Shehu, ku mbaheshin edhe 
libra e dorëshkrime në turqisht e arabisht. Përmbledhja me këngë është një fl etore 
me përmasat 20 cm x 10 cm x 1 cm, veshur me një kopertinë lëkure ngjyrë kafeje. 
Ajo ka gjithsej 101 fl etë, ku janë shënuar 181 këngë fetare (ilahi e gazele) shkruar në 
turqisht, arabisht e shqip (me shkronja të alfabetit arab). Këngët shqipe janë pesë e 
titullohen: Me ballin mejdan; E ndëgo fakirin; Lumtna për perendin; Shka a keshtu 
qí po hait; Jezidi, o biri i Meavĳ es. Të pesë këngët kanë 99 vargje. Në një anëshkrim 
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në faqen 118 është shënuar: “Zotnuesi për hajrat Sheh Sali efendi nga katundi Fshat. 
Në fund të faqes 142 jepet viti rumi 1301 (=1884), por regjistrimi i këngëve vĳ on edhe 
më dhe kjo tregon se përmbledhja mund t’i përkasë edhe një kohe më të vonë, por 
kjo nuk kalon fundin e shek. XIX.

I.  Zhvillimi i arsimit në rrethin e Kukësit në vitet 1911-1945

1.1 Përpjekjet për  hapjen e shkollës së parë shqipe në rrethin e Kukësit
Hapja e shkollës së parë në Kolesjan qe rezultat i luft ës së masave popullore për liri 
e pavarësi, i etjes dhe dëshirave të malësorëve të këtyre anëve për dritën e diturisë. 
Fshati Kolesjan është i shquar në Lumë dhe gjithë Shqipërinë e Veriut për luft ën 
kundër pushtuesve osman e më vonë kundër pushtuesve serbomëdhenj si një nga 
fi gurat më të përmenduara në Lumë është Islam Spahia, me emrin e të cilit është e 
lidhur edhe hapja e shkollës së parë shqipe për Lumën (Kukësin)  i ndikuar direkt 
nga idetë e Rilindjes Kombëtare dhe i ndihmuar nga prĳ ësit martir kosovarë me të 
cilët pati kontakt të vazhdueshëm, si Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri etj. 
Baba Lam siç e thërrisnin në Lumë e quante domosdoshmëri arsimin e bĳ ëve të Lumës. Nga 
dëshira dhe nevoja e madhe për arsim ai i dërgoi bĳ të e tĳ  në shkolla dhe u kërkoi të mësonin 
shqipen e tua mësonin edhe të tjerëve. Për këtë qëllim ai kishte dërguar në shkollë për tu 
bërë mësues, dhe mësues i shkollës shqipe në Kolesjan dhe të birin e tĳ  Riza Spahiun1. Në 
Kolesjan që nga viti 1892 vazhdonte si shkollë, mejtepi turk në të cilin mësonin fëmĳ ët 
e fshatrave aty afër. Mësimi që zhvillohet në këtë mejtep qe thjesht fetar, pas vitit 
1903 në këtë mejtep veç mësimeve fetare u futën lëndët: mësim gjuhe (gjuhës turke), 
lexim, aritmetikë, e histori osmane, të gjitha këto në gjuhën turke kurse në gjuhën 
shqipe  nuk lejohej të fl itej. Në këtë mejtep të Kolesjanit mësoi edhe Riza Spahiu i biri i 
Islamit i cili shquhej për zgjuarsi, korrektësi dhe këmbëngulje cilësi këto që do ti manifestonte 
gjatë gjithë jetës së tĳ 2. Në 1910 pasi kishte mabruar gjimnazin turk të Prizrenit dhe 
një kurs pedagogjik në Shkup, Riza Spahiu kthehet në Kolesjan i emëruar mësues 
në mejtepin e atĳ  fshati. Që ditët e para të atĳ  viti shkollor mësuesi  ri bashkë me 
elifen turke fi lloi tu mësojë nxënësve edhe alfabetin shqip duke u thënë atyre se ky 
është alfabeti ynë, alfabeti i gjuhës shqipe, këto janë shkronjat e arta të gjuhës që na 
ka mësuar nëna jonë Shqipëri. Kjo punë bëhej në fshehtësi dhe i detyruar për t’u 
ruajtur nga kontrollet e rrepta të zyrtarëve turq, mësues Rizai ua mblidhte abetaret 
e fl etoret ku ishin shkruar shkronja e fj alët shqipe, brenda ditës dhe ua shpërndante 
vetëm kur gjente mundësinë e fshehtësisë. Rezultatet në mësimin e abesë shqipe 
qenë shume të mira. Një gëzim i papërmbajtur kapi prindërit dhe mësuesit, të cilët 
gojë më gojë hapin lajmin se mësuesi i ri i Kolesjanit, Riza Spahiu po i mësonte 
nxënësit të shkruajnë e të lexojnë shqip dhe se ua ka sjellë atyre edhe Abetaret shqipe 
e tekste të tjera në gjuhën shqipe. Të gjithë fshatarët e Kolesjanit, burra e gra, e të 
fshatrave për rreth, u vunë në mbrojtje të shkollës së tyre. Ata për çdo të papritur 
vinin në dĳ eni menjëherë mësuesin e tyre, për t’i kaluar rrezikut të djegies së librave 
ose mbylljes së shkollës, për të mos ndodhur ajo që ndodhi me mejtepin në Bicaj 
dy vjet më parë. Përkrahja e fshatarëve përkujdesja e patriotit Islam Spahia e patriotëve 
të tjerë bëri që më 14 tetor 1911, Mejtepi i Kolesjanit të kthehet haptas në shkollë shqipe të 
ditës për fëmĳ ët dhë në shkollë mbrëmjeje për të rriturit. Shkolla fi llore e Kolesjanit e fi lloi 
1  Isa Halilaj, Në rrugën e diturisw, Tiranë: ILIRIA, 1998, fq.99.
2  Shefqet Hoxha, Riza Spahiu dhe shkolla e Kolesjanit, Tiranë: GEER, 2000, fq. 25.
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mësimin e shqipes me 21 fëmĳ ë kolesjanas. Po ajo shpejt pati nxënës edhe nga fshatrat e tjerë 
të Lumës që nga Zhuri e Vermica deri nga Çaja e Cereni i Kalasë së Dodës3. Mësues Rizai 
kërkonte një përsosmëri rregulli në jetën e brendshme të shkollës. Shtëpia e mësuesit 
dhe shtëpitë e kolesjanasve ishin bërë strehë edhe për fëmĳ ët e krahinave të tjera, 
ndaj të cilëve tregohej i njëjti kujdes njëlloj si për fëmĳ ët e shtëpisë. Me punën e pa 
lodhur të mësues Riza Spahiut, me dëshirën e etshme dhe këmbënguljen e nxënësve, 
me kujdesin e prindërve arsimdashës, shkolla e Kolesjanit në vitet e mëpastajshme 
e thelloi këtë traditë mësimi duke rritur numrin e nxënësve, duke sjellë në bankat 
e shkollës edhe vajzat e tĳ  mesuesi shtroi nevojën e arsimit të femrës malësore. Sot 
shkolla e Kolesjanit mban emrin “Lidhja e Prizrenit”.

 Riza Spahiu 1891-1974
Hapja e Shkollës shqipe në Kolesjan lidhet me emrin 
dhe veprën e mësuesit Riza Spahia. Ai lindi në vitin 1891 
në fshatin Kolesjan të krahinës së Lumës në një familje 
me tradita patriotike. Mësimet e para i mori në mejtepin 
4-vjeçar të fshatit Kolesjan, ndërsa mësimet e mesme në 
shkollën turke Prizren. Në këtë shkollë e dërgoi babai  i 
tĳ , një njeri arsimdashës e patriot më i mirë i Kukësit, i 
cili udhëhoqi kryengritjen për liri në krahinën e Lumës. I 
njohur është aktiviteti i Rizait në zgjedhjet e parlamentit 
të parë shqiptar më 1923. Detyrën e mësuesit e kreu për 

disa vite edhe pse shumë herë nuk u pagua. Riza Spahiun3 e karakterizonte rrespekti 
për njeriun. Ai simpatizonte individualitetin e secilit nxënës. Tekstet për nxënësit i 
siguronte fshehtas nga Prizëreni e Shkupi. Nxënësit shkruanin  në fl etore dhe rrasa 
prej guri. Ai shpjegonte qartë dhe majft  kuptueshëm në mësim, ishte njeri i organizimit 
të punëve me klasë kolektive. Të gjitha lëndët i zhvillonte me korrektësi dhe seriozitet, 
punonte në mësimin e gjuhës dhe të leximit si dhe vlerësonte shume mësimet e historisë dhe 
të gjeografi së�. Një shkollë 8-vjeçare në qytetin e Kukësit mban emrin e mësuesit të 
merituar Riza Spahiut.
Statistikë e vitit 1943-1944  Dt. 8 gusht 1944

Shkolla
Klasa

I II III IV V Shuma

Bicaj

M F M F M F M F M F M F GJ

Regj 7 - 17 3 15 - 13 3 11 - 63 6 69
Kalues 5 - 15 3 11 - 13 3 11 - 55 6 61

Kolesjan
Regj - - 15 - - - 26 1 - - 41 1 42
Kalues - - 15 - - - 22 1 - - 37 1 38

Shtiqën
Regj 5 - 4 - 2 - 4 - - - 15 - 15
Kalues 4 - 4 - 2 - 4 - - - 14 - 14

Shishtavec
Regj 4 - 8 - 10 6 - - - - 22 6 28
Kalues - - 8 - 7 - - - - - 15 - 15

Shuma totale 25 - 86 6 47 6 82 8 22 - 262 20 282

II.  Zhvillimi i arsimit të detyruar në rrethin e Kukësit në vitet 1945-1990
2.1 Arsimi parashkollor
Kopshti i parë i fëmĳ ëve në qarkun e Kukësit është hapur me 24 prill 1946, me 
3 Elmaz Dokle, Qyteti që u bë Kurban për ti dhënë dritë Shqipërisë,  Kukës: SIPRINT, 2013, fq.211.
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edukatore Persofoni Musa. Si fi llim pati 20 fëmĳ ë të grumbulluar në një lokal privat. 
Prindërit e parë ishin ushtarakë, nënpunës e punëtorë. Ky numër fëmĳ ësh fi lloi të 
kosolidohej vetëm pas vitit 1948 ku ka një përqëndrim më të mirë në sajë të kujdesit 
dhe punës edukative mësimore më të mirë. Fëmĳ ët arritën rezultate më të mira në 
të folur, numërime, recitime, lojërat didaktike etj. Në mbyllje të vitit 1949 në prani 
edhe të prindërve u organizuan veprimtari edukative- mësimore dhe një ekspozitë 
me punimet e fëmĳ ëve si vizatime e modelimë, që lanë përshtypje mjaft  të mirë. 
Në 1951 u rregjistruan 67 fëmĳ ë dhe kopshti punon me dy grupe, dy edukatore të 
cilat kaluan kursin e kualifi kimit 2-mujor në Tiranë. Në 1953 në qytetin e Kukësit 
numri i kopshteve arriti në 2 me 80 fëmĳ ë. Puna edukativo-mësimore është në ngritje 
dhe kërkesat për t’i dërguar fëmĳ ët në kopshte shkoi gjithnjë në rritje. Në 1956 
hapet kopshti me ushqim me 30 fëmĳ ë, por në fshatra akoma jo. Arsimi parashkollor 
ndihmohet më mirë edhe me literaturë e mjete të tjera të cilat po rritnin efektivitetin e punës 
edukative e mësimore. Punës së mirë të kopshteve të qytetit Kukës e veçanërisht të edukatoreve 
të dalluara Liri Kroi, Gjenovefa Musa e tjerë po u bëhej një propagandim më i mirë për të 
nxitur hapjen e kopshteve edhe në qëndra të tjera të banuara4. 
2.2 Arsimi fi llor
Në vendin tonë baza e arsimimit ka qenë dhe mbetet shkolla fi llore, me mundësi 
dhe detyrim për t’i pajisur shtetasit e moshës 7-12 ( 6-10 vjeç) me arsimimin bazë, 
mbi te cilin ngrihen hallkat e tjera të arsimimit. Deri më 1939 rrethi i Kukësit arriti të 
kishte vetëm 21 shkolla me 931 nxënës dhe 25 mësues. Historia e hapjes së tyre fi llon me 
hapjen e shkollës shqipe të Kolesjanit me 14 tetor 1911 dhe asaj të Bicajve më 1914 e më pas 
ajo e Shtiqnit, Kukësit e Kalisit më 1922-1923. Pastaj hapen shkollat fi llore në Zapod, Borje, 
Topojan, Kollovoz, Ujmisht, Surroj, Dukagjin dhe Shishtavec5. 
2.3 Zhvillimi i arsimit të detyruar 8-vjeçarë
Zgjerimi i rrjetit të shkollave fi llore në Kukës nga viti 1945 deri në 1990 ka ecur sipas këtyre 
të dhënave:6

Viti N r .  
shkollave Nr. i nxënësve Nr. i 

mësuesve Viti Shkolla Nxënës Mësues

1945 28 1800 38 1948 5 195 21
1950 92 6380 152 1951 6 540 30
1955 90 6400 153 1955 10 853 36
1960 95 6105 165 1960 13 886 49
1965 110 7072 240 1965 30 2486 137
1970 122 9265 315 1970 57 5844 345
1975 129 10150 334 1975 60 7285 357
1980 129 10229 343 1980 62 7991 380
1985 131 8955 380 1985 64 8874 390
1990 131 11726 391 1990 64 9448 405
1995 64 13655 391 1995 46 6159 316
2000 64 16433 391 2000 46 6190 324

Numri i shkollave fi llore e i nxënësve kushtëzohet nga ndryshimet administrative të 
rrethit të Kukësit. Më 1972 përfundon përfshirja e plotë e fëmĳ ëve në arsimin fi llor. 
4  Isa Halilaj, Kukësi në sofrën e arsimit kombëtarë, Tiranë: GEER, 2002, fq. 32.
5  Arkivi i Bashkisë Kukës – Fondi i Arsimit, d. 149, viti 1974.
6  Arkivi i Kabinetit Pedagogjik Kukës, dosja nr. 31, fq. 15.
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Hapja e shkollave në Mamëz-breg, Çajë e Epërme, Leshnicë, Fushë Kalimash etj, 
përfundon cikli i hapjes së shkollave fi llore edhe për përfshirjen e plotë të 6-vjeçarëve.
Zgjerimi i shkollave 7 e 8-vjeçare ka ecur sipas këtyre të dhënave  për Kukësin7.
Ritmi i hapjes së shkollave unike 7 e 8 – vjeçare ne Kukës8

Viti Shkollat që janë hapur 1969 Buzmadhe, Bele, Lojme, 
Cernalevë, Mamëz

1945 Shkolla unike Kukës 1970 Brekijë, Kollovoz, Arrën, 
Orgjost

1946 Shkolla unike Bicaj 1971 Dukagjin
1948 Gostil 1973 Konaj, Pistë
1950 Shishtavec, Shëmri 1974 Shkolla 8-vjeçare “A. Rustemi” 
1952 Fanë 1976 Tërshenë, Arrëz, Tejdrine
1953 Palush 1977 Gurrë 
1955 Topojan 1979 Nimçë
1956 Ujmisht 1980 Gabricë, Gjegjën
1957 Golaj 1985 Myç-Mamëz
1959 Borje, Kalis, Surroj 1994 Shkolla 8-vjeçare Riza Spahiu

1960 Fshat, Arrën, Lusën 1995 Shkolla 8-vjeçare Lidhja e 
Prizrenit

1961 Bardhoc, Përpreg
1962 Helshan, Brrut
1963 Skavicë 
1964 Vilë 
1965 Kryemadh, Kolesjan

1966 Qytet i Ri, Kolsh, 
Novosej

1967 Qinamakë, Shtiqën
1968 Çajë, Shikaj

2.4 Arsimi i përgjithshëm
Arsimi i mesëm është parë përherë si domosdoshmëri për popullin. Rilindasit që me 
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit e shënuan nevojën e arsimit të mesëm krahas atĳ  fi llor. 
Shkollat e mesme të tipit idadie, medrese apo kolegj të tipit katolik e ortodoks nuk 
mund të përfaqësonin arsimin e mesëm kombëtar, jo vetëm  se ato qenë në gjuhë të 
huaj po edhe destinacioni i tyre nuk përputhej me interesat kombëtare shqiptare. 
Numri i nxënësve nga rrethi i Kukësit qe shumë i pakët, megjithëatë nuk munguan 
rastet e arsimimit edhe për këtë nivel arsimor. Nga viti 1917, kur u hapën Liceu i Korçës 
dhe shkolla Normale e Shkodrës dhe deri në 1925 kur qenë hapur Gjimnazi i Shkodrës (1922), 
Gjimnazi i Gjirokastrës(1923), Tregtarja e Vlorës, kur u hap Gjimnazi i Tiranës (1925), 
numri i nxënësve Kuksianë eshtë tepër i papërfi llshëm9. Deri në vitin 1938 në gjithë vendin 
u arrit të kishte vetëm 11 shkolla të mesme, nga të cilat 5 të mesme profesionale. Të 
gjitha këto shtriheshin vetëm në trekëndëshin Shkodër- Korçë- Gjirokastër. Shqipëria 
Verilindore prej gati 9 rrethesh mbeti zbuluar. Kërkesat për të patur shkollë të mesme 

7  Po aty. fq. 16. 
8  Po aty, fq. 19.
9  Isa Halilaj, Kukësi në sofrën e arsimit Kombëtarë, Tiranë: GEER, 2002, fq. 63. 
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në këto anë nuk kanë munguar. Në vitin 1930 nga Bicaj i Lumës bëhet kërkesë qeverisë që të 
hapet një shkollë e mesme në Qytezë (Kukës) ose Bicaj, të paktën një shkollë me drejtim pune. 
Por nuk u pranua. Një kërkesë e tillë u bë edhe në 1947 por prapë nuk u pranua. Me mjaft  
vështirësi u dhanë disa të drejta  studimi në shkollat e mesme të qyteteve të tjera10. Të rinjtë 
kuksianë kanë frekuentuar me pakicë Gjimnazin e Shkodrës, Normalen e Elbasanit 
e ndonjeri syresh Gjimnazin e Tiranës apo shkollën tregtare Vlorë, por pjesës më të 
madhe prej tyre ua ndërpreu studimet Luft a e Dytë Botërore. Pas çlirimit, deri më 
1956, qeveria nuk arriti të hapë ndonjë shkollë të mesme në këtë prefekturë. Edhe 
numri i shkollave unike (7-vjeçare) që konsideroheshin si shkolla para të mësmes, 
qe tepër i kufi zuar. Nevojat për arsimin e mesëm për këto anë u morën përsipër 
nga qeveria që të plotësoheshin me dërgimin e kontigjenteve të planifi kuar për në 
shkollat e mesme jashtë rrethit. Që 1945 u dërguan në Normalen e Elbasanit, në 
Gjimnazin e Gjirokastrës e në shkollat e tjera të mesmë.
 Gjimnazi “Havzi Nela” Kukës

Fillimi i arsimit të mesëm në rrethin e Kukësit daton me 1 shtator të vitit 1956, kur 42 
nxënës bĳ  e bĳ a të Lumës, Hasit e Tropojës u ulën në bankat e vitit të parë të gjimnazit 
të Kukësit i cili në vite është emëruar herë 11-vjeçare, herë si shkollë 12-vjeçare e herë 
si Shkolla e Mesme e Bashkuar Kukës. Drejtori i parë i kësaj shkolle ka qenë Burhan Hoti, 
Mësues i Merituar, kuadër i  dëgjuar e i respektuar i arsimit kombëtar shqiptarë. Fillimisht 
mësimi u zhvillua në lokalin e shkollës 7-vjeçare “Bajram Curri” e nxënësit bursistë iu 
bashkuan konviktit “20 dëshmorët” dhe vĳ uan aty deri më 1962, kur konviktorët e 7-vjeçares 
u transferuan në konviktin e Krumës11. Shkolla e mesme e Kukësit në vitin 1956 deri 
në vitin 1970 qe e vetmja shkollë e mesme për këtë zonë dhe e kreu funksionin e saj 
më së miri, në radhë të parë për sigurimin e kontigjentëve të para të rinisë kuksiane 
për në arsimin e lartë, por edhe për përgatitjen e specialistëve në mesëm në disa prej 
degëve kryesore të ekonomisë në këtë rreth. Në funksion me të në shtator të vitit 
1961 u hap edhe dega pedagogjike 2-vjeçare me 30 vajza. Në zbatim të vendimeve 
të qeverisë për “Riorganizimin e sistemit arsimor” me 1960 edhe Kukësi u përfshi 
në Diskutimin popullor dhe u dhanë mendime te vlefshme si për zgjerimin e kësaj 
hallke arsimore, ashtu edhe për afatet 3 apo 4-vjeçare, po njëkohësisht fi lloj të vihet 
në jetë parimi bazë i lidhjes organike të mësimit dhe edukimit me pune prodhuese.
 Më 1976, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, me shkresën Nr. 779, dt. 28.2.1976 kërkonte 
një studim se si ishte tërheqja e nxënësve të klasave të teta në të mesme për vitet 1970-1975 
dhe si do të jetë kjo tërheqje në vitet 1976-1980. Ja pasqyra e dhënë nga seksionit i arsimit e 
kulturës, Kukës12:

Viti  Shkollor Mbaruan 8-vjeçare. Nx që janë terhequr
Gjithsej %Gj F Brenda Rrethit Jashtë Rrethit

1970 – 1971 856 291 301 110 411 48
1971 – 1972 1069 538 391 179 570 53
1972 – 1973 1302 628 318 128 500 33
1973 – 1974 1381 660 350 160 510 36
1974 – 1975 1550 721 300 173 470 30

Shkaku i përqindjes së ulët në tërheqjen e nxënësve nga 8-vjeçarja e mbaruar në vitet 
10  Po aty, fq. 64. 
11  Tahir Berisha, Emra që nuk harrohen, Prishtinë: 1984. fq. 62.
12  Arkivi i Kabinetit Pedagogjik Kukës, dosja 35, fq. 13.
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e para  të së mesmes është numri i vogël i shkollave të mesme në rreth e kjo mbulohet 
akoma me tërheqjen e një kontigjenti në arsimin e mesëm profesional jashtë rrethit. 
Planifi kimi që u bë për vitet 1975-1980 përgjithësisht u ruajt13: 

Viti
Shkollor

Mbaruan
8 - vjeçaren

Do të vijonin: Në shk. e ulta 
frof.Me shkëp. nga puna % Pa shkëp. nga puna

1975-1976 1634 641 38.8 250 51
1976-1977 1761 742 42.7 440 62

1977-1978 1866 933 50 510 83

1978-1979 1961 1041 58 590 101

1979-1980 1975 1140 57 630 114
Peshën kryesore në tërheqjen e nxënësve me 8-vjeçare në të mesme brenda rrethit e 
mbanin kryesisht shkollat e mesme të bashkuara të Kukësit, të cilat qenë me konvikte. 
2.5 Arsimi profesional 
Nga viti 1984 pranë shkollës së mesme të bashkuar Kukës ka funksionuar si degë 
më vete ajo që u quajt shkolla e muzikës. 20 nxënësit e vitit të parë u pranuan në 
konkurs me miratim nga Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit Kukës. 
Më pas kontigjentin e nxënësve e ka plotësuar me nxënësit që mbaronin klasat e 
muzikës në shkollën 8-vjeçare “Avni Rustemi” Kukës, të cilët vinin me program 
të realizuar si për teorinë e solfezhit ashtu edhe instrumentet respektive. Nga këto 
klasa muzike një numër nxënësish kanë kryer shkollën artistike “Prenk Jakova” Shkodër etj. 
Lëndët e përgjithshme zhvilloheshin nga mësuesit e gjimnazit, ndërsa lëndët e specialitetit u 
zhvilluan nga profesionistët: Rita Muja ( përgjegjëse), Binak Elezi, Hamdi Gjana, Din Vuka, 
Petrit Sinamati etj. Mësimi është zhvilluar në sallat e Shtëpisë Pionieri Kukës14. Pajisjen me 
bazë materiale e ka patur modeste. Pavarësisht nga mangësitë dhe qënia e saj jashtë 
vëmendjes së Ministrisë Arsimit dhe Kulturës, në këtë shkollë u arritën rezultate, 
veçanërisht për fuqizimin e shtëpive të kulturës, për sigurimin e mësimdhënësve të 
muzikës në shkolla si dhe për përgatitjen e kontigjentëve për në shkollat e larta të 
arteve. Shkollat e Muzikës në Kukës ka përballuar me sukses veprimtaritë kulturore 
e artistike në Kukës dhe është paraqitur e përgatitur në takimet kombëtare. Vlerësime 
për shkollën e mesme të muzikës në Kukës bëri “Artisti i Popullit”, pedagog në 
Institutin e Lartë të Arteve, Mustafa Krantja, po ashtu edhe pedagogu Zhani Ciko 
“…Pjesmarrja e Kukësit na gëzon shumë të gjithëve. Ajo solli në skenën e konkurimit 
guximin dëshirën për rezultate më të mëdha. Ajo na befasoi jo vetëm ne por edhe shikuesit 
për ekzekutimin e saktë të pjesëmarrësve”15. Në vitin shkollor 1991-1992 kjo degë mbeti 
jashtë vëmendjes kryesisht për mungesë veglash dhe mungesë kuadri. Megjithatë 
ajo i përgatiti Kukësit një kontigjent të konsiderueshëm instrumentistësh si për 
fi zarmonikë, fl aut, klarinetë, kitarë, mandolin, violinçel etj. 
Shkolla e mesme Pedagogjike
Për të plotësuar nevojat e ngutshme që kishte rrethi i Kukësit për mësues në arsimin 
parashkollor dhe arsimin fi llor në veçanti në fshatra më 1 shtator 1961 pranë shkollës së 
mesme të përgjithshme Kukës u hap shkolla pedagogjike 2-vjeçare me 30 vajza16. Për këtë 
u vunë në dispozicion të seksionit të arsimit ambiente të ish kursit të partisë që 

13  Po aty, dosja 38, fq. 21.
14  Kreshnik Hoxha(mësues), Kujtime për Medresënë, Kukës.
15  Gazeta Kukësi i Ri, Zhani Ciko “Një koncert plot emocion”, 7 janar 1989. 
16  Elmaz Dokle, Qyteti që u bë Kurban…vep. përmend, fq. 258.



40 

ndodhedhin brenda oborrit të Komitetit të Partisë të rrethit Kukës, prej të cilave 
vetëm 18 prej tyre arritën që ta përfundojnë dhe të emërohen mësuese në fshatrat 
nga kishin ardhur. Shkolla 2-vjeçare pedagogjike e vazhdoi aktivitetin deri në vitin 
1969, më pas u mbyll. Në vitin 1970 pranë gjimnazit të Kukësit u hap shkolla e mesme 
pedagogjike 4- vjeçare. Kjo ndikoi shumë për plotësimin e nevojave për kuadro arsimore, 
përmirsimin e cilësisë së mësimdhënies dhe sigurimin e kontigjentëve për shkollat e larta të 
profi lizuara për arsimin. Nga kjo shkollë kanë dalë kuadro të shquara si: dr.Fejzulla Gjabri, 
dr. Muhamet Bela, dr. Luan Përzhita, Izet Duraku etj17. Shkolla e mesme pedagogjike e 
vĳ oi aktivitetin deri në vitin 1986, më pas u mbyll për t’u rihapur pas viteve ’90-të.
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Stilet e menaxhimit të konfl iktit në shkollë

Brikena Kokonozi

Dorina Hoxholli
Abstrakt

Shkolla është një institucion dinamik që po ndryshon shumë në parametrat e saj të së kaluarës. 
Megjithatë, ende nuk mund të thuhet se proçesi i ndryshimit nëpërmjet reformimit është 
kufi zuar plotësisht. Nuk do të ishim të sinqertë nësë nuk do të pranonim se ende në shkollat 
tona ndihet infl uenca e parimeve te vjetra, tendencave edukative paternaliste, për të frenuar 
apo penguar të rinjtë në aktivitetet individuale apo kolektive qofshin ato.
Paternalizmi i mësuesit, mbivlerësimi i rolit të tĳ  dhe nënvlerësimi i personalitetit të nxënësit 
është njëri nga shkaqet në mos kryesori, që sjell shkelje të rënda psiko-pedagogjike në 
marëdhëniet midis tĳ  dhe nxënësit në shkollë.
Kur fl asim për këtë raport pedagogjik delikat, për këtë relacion dinamik, midis dy fi gurave 
qëndrore dhe të vetme të edukimit në shkollë, siç janë mësuesi dhe nxënësi duhet të 
mendojmë se nuk kemi përballë dy “qënie të zbrazura” apo”njerëz të kulluar”. Mësuesi dhe 
nxënësi janë dy “identitete njerëzore”, “ identitete sociale” të ndryshme. Këto në kushtet e 
shkollës modern nuk duhet të jenë “rivalë” por “partnerë” që kanë një mision të përbashkët. 
Në një farë mënyre ajo që po ndodhë në shkollat tonë sot është fakti që këto marëdhënie 
tentojnë drejtë një parteriteti interanktiv, funksionues dhe të barabartë. Në çdo kuptim që do 
ta shikojmë shkollën ajo është dhe do të jetë një institucion i madh jo vetëm pedagogjik, por 
edhe i marrëdhënieve të demokratizuara midis mësuesit dhe nxënësit.

Hyrje

I ndodhur çdo ditë paradhjetëra syve dhe veshëve të fëmĳ ëvë që e shikojnë dhe e 
dëgjojnë e vëzhgojnë dhe e provokojnë, mësuesi nuk ka thjesht detyrën që të mësojë.
Ai është model i monituruar në komunikimin verbal, në sjellje, në lëvizje, në 
gjeste, në mimikë, në gjithçka; pra ai ndodhet i skanuar dhe shënjestruar nga sytë e 
përqëndruar në një pikë. Njëherësh, ai duhet të jetë i pranishëm dhe i vëmendshëm 
në çdo bankë, në çdo zemër, në çdo mendje, për të zotëruar situatën, për të shmangur 
çdo thyerje disipline dhe mbi të gjitha, për të realizuar me sukses proçesin mësimor. 
Pra, për të prodhuar vlera edukative. Ky është një komunikim i shumfi shtë, tejet 
i vështirë, ku në çdo moment raportet mësues-nxënës përballen me plotë peripeci 
dhe të papritura, me gracka dhe testime inteligjente prej fëmĳ ësh- secili individ, me 
botën e tĳ  komplekse, me karaktere dhe formime të lloj-llojshme.
Në kërë kuadër edukimi, protagonist kërkon qetësi dhe vëmendje maksimale në 
shpjegim, kërkon përgjegjësi nga nxënësi në realizimin e detyrave dhe angazhim 
gjatë pyetjeve dhe diskutimeve. Por, realizimi i këtĳ  proçesi nuk është asnjëherë i 
lehtë.
Disiplina në klasë nuk është më çështje diktati, apo imponim “idhulli”, siç ka qenë 
njëherë e një kohë, ku përfytyrimi dhe imazhi i mësuesit kishin shkuar në kufi jt “e 
paprekshëm”; ku mësuesi ishte i pagabueshëm, dhe ku nxënësi përballej aty për aty 
me ndëshkim, nëse ai thyente atmosferën në klasë.
Ndonëse dhuna fi zike në shkolla është reduktuar në masë të madhe, efektet e saj 
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janë të pranishme kudo; në familje, rrugë, ekran etj. E fatkeqësisht, nuk tentojmë 
të shkojmë asnjëherë në rrënjët e saj, aty ku kultivohet kjo e keqe, por shohim dhe 
interpretojmë thjeshtë në cektësinë e shfaqjes së saj. Nuk merremi me shkaqet e 
gabimeve, por zgjedhim rrugën më të shkurtëer të zgjidhjes së konfl iktit, përmes 
dhunës.
Historia na ka treguar se shkolla, shpeshherë, ka qenë një vater më e fuqishme 
rrezatimi edukativ sesa edhe vete familja. Si atëherë, edhe sot kemi nevojë për 
ngrohtësine e tĳ . Në këtë rrugëtim të vështirë, mësuesit i jepet nje mision shtesë në 
klasë, por njëherësh i jepet autoritet i ri, pa mjete dhune.

1. Çfarë është bashkëpunimi dhe konfl ikti

Bashkëpunim “veprimi apo proçesi i të punuarit së bashku në të njëjtën gjë”
Bashkëpunimi i mirë:
• Mbledh fuqi që përkrahin mësimdhënësit dhe nxënësit në mësimdhënie dhe të 

nxënies
• Mbështet drejtorin e shkollës dhe stafi n e shkollës në arritjen e cilësisë së lartë në 

shkollë
• Krĳ on mundësi për mënyra të reja të mësimdhënies dhe të nxënit, për shembull 

përmes organizimit të përvojës së punës në fi rma dhe institucione
• Ndihmon për fi nancimin dhe organizimin e aktiviteteve siç janë eskursionet ose 

për zhvillimin e materialeve për mësimdhënie dhe të nxënë.
• Krĳ on kulturë dhe profi l të shkollës së hapur dhe shumë funksionale
• U ofron nxënësve mundësi për të përjetuar se ajo që mësojnë mund të aplikohet në 

botën jashtë shkollës dhe u ndihmon të zhvillojnë kompetencat dhe të planifi kojnë 
karrierën e tyre profesionale.

• Plotëson kërkesat e legjislacionit arsimor (veçanërisht në kontekst të 
decentralizimit)

1.1.  Çfarë është konfl ikti?
“Konfl ikti mund të përkufi zohet si një situatë faktike në të cilën element që duken 
të papajtueshme ushtrojnë forcë në drejtime të kundërta ose divergjente”. Këto forca 
divergjente krĳ ojnë tension, por jo domosdoshmërisht armiqësi ose luft ë.
Konfl ikti është fakti, diçka që ndodh dhe që nuk perceptohet njësoj nga të dyja palët, 
konkretisht midis mësuesit dhe nxënësit.
Konfl ikti është një dukuri e pranueshme në jetën e përditshme por mbi të gjitha 
e pranishme nëpër shkolla. Kjo ndodh për shume arsye. Shkolla ka në qëndër 
edukimin që duke qenë dukuri komplekse ndërthuren mjaft  probleme të cilat jo 
rrallë përfundojnë në konfl ikte. Konfl ikti nuk është domosdoshmërisht një dukuri 
negative. Konfl ikti dhe paqja bashkëjetojnë. Jo rrallë momentet më intensive të paqes 
janë produkt i zgjidhjes së sukseshme të konfl iktit. Konfl ikti nuk është e kundëerta e 
paqes. Dhuna është e kundërta e paqes.

2. Cilat janë kushtet që nxisin zhvillimin e konfl iktit

Duke iu përmbajtur dy burimeve kryesore, evidentojmë kushtet bazë të zhvillimit të 
konfl iktit. Në cilat situatë ai ka probabilitet më të madh që të ndodhë? Në punën e tĳ , 
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Kim e vë theksin në kontekstin dhe kushtet në të cilat ai ndodh. Këtu kemi parasysh 
faktor ekonomik, social, psikologjik, kulturor, si dhe një ndërthurje të tyre. Për të 
menaxhuar konfl iktin në mënyrë konstruktive, duhet të kuptojmë kontekstin në të 
cilin ka ndodhur. 
Nuk duhet lënë pa përmendur edhe mospërputhja që ekziston ndërmjet anëtarëve. 
Siç është cituar dhe më sipër, ekzistenca e pikëpamjeve të ndryshme ndërmjet 
anëtarëve të një grupi, rrit nivelin e konfl iktit.
Një aspekt tjetër që i shtohet pikëpamjes së Kim nga një grup autorësh, është dhe 
niveli i komunikimit. Nëse nuk respektohet mendimi i tjetrit, nuk merren parasysh 
opinionet e tĳ , nuk pranohet asnjë pikëpamje tjetër e ndryshme me tënden, nuk do 
arrihet asnjëherë bashkëpunimi brenda grupit.

2.1.  Stilet e menaxhimit të konfl iktit

(1) Integrues – Personat me këtë stil menaxhimi konfl ikti, janë të prirur t’i 
zgjidhin problemet në mënyrë konstruktive. Kërkojnë më shumë kohë, por janë më 
produktiv. Mënyra e tyre e menaxhimit të konfl iktit konsiston në indetifi kimin e 
problemit, gjetjen e alternativave dhe zgjidhje të pranueshme për të gjithë.
(2) Pranues – Nuk marrin parasysh pikëpamjet dhe parimet e tyre, për të 
kënaqur pritshmëritë e të tjerëve. Nuk janë shumë efektiv në zgjidhjen e problemeve 
komplekse. Përshtaten me të tjerët dhe inkurajojnë bashkëpunimin, por nuk janë 
vetvetja. Kjo bën që ata shpesh të mos ndihen komod me përfundimet që janë arritur.
(3) Dominues – Kanë vetëbesim të lartë dhe percjellin shumë siguri tek të tjerët. 
Imponojnë mënyrën e tyre të menaxhimit të konfl iktit dhe kjo bën që të mos jenë 
produktiv në diskutimet e hapura. Kërkojnë t’i zgjidhin problemet për një kohë 
sa më të shkurtër dhe nuk marrin parasysh pikëpamjet e të tjerëve. Kanë një stil 
autoritar të zgjidhjes së problemeve.
(4) Shmangës – Janë shumë pak bashkëpunues dhe asertiv. Nuk marrin parasysh 
opinionin e të tjerëve dhe preferojnë të distancohen. Përfshihen në debat vetëm nëse 
kanë përfi time personale. Nuk janë produktiv në zgjidhjen e problemeve komplekse. 
Kjo gjë për ta do ishte harxhim i tepërt energjish.
(5) Bashkëpunues – Individët që i përmbahen këtĳ  stili, zgjedhin gjithmonë 
rrugën e mesme për menaxhimin e konfk liktit. Respektojnë pikëpamjet e njëri-tjetrit 
dhe arrĳ në një zgjidhje të pranueshme për të gjithë.

3. Konfl iktet mësues-nxënës. Pse lindin ato?

Respektimi i lirive dhe i të drejtave nuk do të thotë që të shkelen apo të nënvlerësohen 
detyrat e nxënësve. Në rastet kur nxënësit nuk kryejnë detyrat apo nuk respektojnë 
rregulloren e shkollës, mësuesi nuk duhet të kalojë menjëherë në ndëshkim, por të 
përdorë fi llimisht këshillimin. Ky këshillim është mirë të bëhet privatisht, kokë më 
kokë me nxënësit, të cilit t’i bëhet e qartë që sjellja e keqe nuk është në interes as të tĳ , 
as të familjes e as të shoqërisë në tërësi.
Me vullnet dhe kujdes mësuesi nëpërmjet këshillimit duhet ta bindë nxënësin 
për gabimet dhe shkeljet e bëra. Këshillimi përfundon vetëm atëherë kur nxënësi 
premton që sjellja e tĳ  e keqe nuk do të përsëritet. Në rast se kjo sjellje përsëritet 
atëherë mësuesi mund të përdorë qortimin, fi llimisht privatisht e më pas para klasës. 
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Edhe pse duhen ndjekur e respektuar këto rregulla morale të komunikimit përsëri 
nuk shmangen të gjitha. Këto lloj konfl iktesh konsiderohen si konfl ikte pothuajse 
të përditshëm në shkollë. Janë të natyrshme dhe të pashmangshme për shkollën. E 
pamundur të mos egzistojnë. 
Mësuesi përveç mësimdhënies edhe edukon , jo vetëm si qëllim në vetvete, por edhe 
me çdo veprim e sjellje të tĳ . Dhe padashur shërben si një model i mirë  ose i keq për 
nxënësin. Dikush mund të thotë se konfl iktet mësues-nxënës mund dhe duhet t’i 
shmangim. Nga studimet e bëra kanë treguar se kjo jo gjithmonë është e mundur.
Disa nga motivet që çojnë në lindjen e këtyre konfl ikteve janë:

• Vlerësimi subjektiv të mësuesve.
• Diferencime të mësuesit.
• Intolerancë e mësuesit.
• Mos zbatimi i rregullores nga ana e nxënësve.

3.1.  Kush mund të jetë ndërmjetësi për parandalimin, menaxhimin dhe 
zgjidhjen e konfl ikteve mësues-nxënës?
Nga pyetjet e bëra është arritur se vetë mësuesi mund të jetë një parandalues i lindjes 
së konfl iktit, duke vlerësuar në mënyrë objektive, duke mos bërë diferencime, duke 
qenë tolerant, duke marr parasysh moshën e nxënësve, duke u munduar, ose jo, 
ndonjëherë të zërë vendin e prindrit, të shokut, të vëllait ose motrës.
Një variant tjetër është mësuesi kujdestar, ai mund dhe duhet të jetë një ndërmjetës 
për të parandaluar, menaxhuar apo zgjidhur konfl ikte që lindin ndërmjet nxënësve 
dhe mësuesve të lëndëve të ndryshme për të gjitha llojet e arsyeve. Drejtuesit e 
shkollës mund të jenë në raste të veçanta ndërmjetës në zgjidhjen e konfl ikteve midis 
mësuesve dhe nxënësve të tyre, mbasi ata kanë përvec të tjerash edhe autoritetin e 
drejtuesit dhe të kryemësuesit ose më të përzgjedhur.

3.2.  Zgjidhja e konfl iktit
Zgjidhja e konfl iktit është tërësia e masave që merren e zbatohen, të cilat bëjnë të 
mundur qetësimin e gjendjes dhe dhënien fund të mosmarrëveshjeve. Nxënësit 
duhet të mësojnë të sillen ndaj konfl iktit në mënyrë krĳ uese, në kuadrin e një 
bashkësie të sigurtë, që kujdeset për ta. Në kuadrin e këtĳ  modeli, zgjidhja krĳ uese 
e konfl iktit nuk përpiqet të zhdukë konfl iktin në klasë. Kjo nuk është e mundur, as 
e dëshirueshme.
Konfl iktet në klasë mund të rriten kur nxënësit ose mësuesit nuk dinë se si t’i trajtojnë 
ato në mënyrë krĳ uese, ose kur mësuesi shpërdoron me pushtetin / statusin e tĳ . Kjo 
e fundit mund të mos jetë tipike, por është fakt se një numër i madh konfl iktesh ne 
klasë kanë si shkak pikërisht shpërdorimin e statusit prej mësuesve. Duke pasur 
parasysh ndikimin e madh që ka sjellja e mësuesit në klasë, ai mund të ndihmojë në 
krĳ imin ose përshkallëzimin e konfl ikteve kur:
• i zhgënjen nxënësit, kur ushqen tek ata shpresa të paarsyeshme ose të pamundura 

për t’u realizuar.
• drejton klasën me rregulla të ngurta.
• i drejtohet vazhdimisht përdorimit të autoritetit të tĳ 
• krĳ on atmosferë frike e mosbesimi.
• Tre mënyrat e zgjidhjes së konfl iktit midis mësuesit e nxënësit
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1. Mësuesi impnon zgjidhjen. Kjo mund të jetë e nevojshme në një rast urgjence.
2. Mësuesi u dorëzohet kërkesave të nxënësit. Ai mund të bindet nga veprimi 
detyrues i nxënësit.
3. Problemet ngrihen edhe kur mësuesit dhe nxënësi dorzohen njëherazi. Në 
çdo rast, dikush është i humbur dhe nuk ka ndikim në veprim përfundimtar. Gordoni 
rekomandon një trajtim të tretë, që ai e quan metoda pa të humbur. Në këtë zgjidhje 
merren në konsideratë edhe nevojat e nxënësit edhe ato të mësuesit. Asnjërës nga 
palët nuk i duhet të tërhiqet për vetveten dhe për njëri-tjetrin.
Për më tepër komunikimi është një çelës për zgjidhjen e konfl iktit. Komunikimi me   
kolegët dhe eprorët duhet të jetë i prirur drejt mirëkuptimit e bashkëpunimit. Përvoja 
ka treguar se bashkëpunimi me kolegët është një rrugë shumë e mirë. Kualifi kimi, 
mësuesit mësojnë shumë nga përvoja e njëri-tjetrit. Pranohet gjithashtu se sa më tepër 
një mësues të kërkojë nga vetja aq më tepër ai ndjen nevojën e bashkëpunimit me 
kolegët e shkollës. Studiuesit theksojnë se arritja e suksesit në mësimdhënie duhet 
cilësuar si një sipërmarrje më tepër kolektive se sa individuale. Prandaj mësuesit e 
kanë të nevojshme të vlerësojnë eksperiencën e kolegut, të besojnë në këshillat e tĳ , të 
japin e të marrin ndihmë në raport më njëri-tjetrin. Këto konfl ikte vĳ ne nga përgatitja 
e mësuesit, ndërhyrje interesah etj. Janë që ndodhin në mes njerzish të përgjegjshëm 
e të shkolluar dhe pritet që të zgjidhen paqësisht, por ka pasur edhe raste të tjera që 
nuk ka ndodhur gjithmone kështu.
 Një komunikim i mirë në klasë është i rëndësishëm me qëllim që:
-        Të rrisë vetëdĳ en mbi problemet didaktike dhe zgjedhjen e tyre.
-        Të fuqizojë sjelljet mbështetëse për individin ose grupin.
-        Të nxjerrë në pah aft ësitë e gjithsecilit.
-        Të realizojë bashkëveprimin midis mësuesve dhe nxënësve.
-        Të përforcoj sjelljet dhe qëndrimet pozitive.

4. Nje mënyrë efektive për zgjidhjen e konfl iktit dhe rritjen e efektshmërisë në 
mësimdhënie e mësimnxënie: Bashkëpunim mësues-nxënës

Mësuesit përpiqen të krĳ ojnë nje mjedis mësimi të bazuar në respektin e ndërsjellë, 
për të siguruar që gjithë fëmĳ ët të marrin pjesë aktive në mësim dhe të pajisen me 
njohuri në përshtatje me programin, të fi tojnë aft ësi etike dhe artistike.
Për këte në radhë të parë, mësuesit krĳ ojnë shtratin e komunikimit të ndërsjellë me 
nxënësit. Në këtë rast, etika e komunikimit është çelësi i suksesit për ardhmërinë e një 
shoqërie demokratike. Duke përdorur forma të veçanta lidhur me nxënien, mësuesi 
nxit fëmĳ ën të komunikojë nëpërmjet ligjërimit, shkrimit, gjeografi së dhe shume 
gjinive të artit. Në kërë mënyrë fëmĳ ët zhvillojnë shprehitë dhe fi tojnë vetëbesimin 
për të komunikuar saktë, ata marrin iniciativën dhe janë të motivuar.
Mësuesi në klasë i drejton nxënësit që të fi tojnë mënyrat e përshtatshme për të 
shprehur ndjenjat e tyre. Prandaj ai i përshtat gjuhën dhe veprimet e tyre në mënyrë 
të tillë që të sigurojnë një qëndrim të përkujdesshëm. Njëkohësisht, i ndihmojnë 
fëmĳ ët të shprehin dëshirat e tyre. Duke vepruar në këtë mënyrë, ai i ndihmon 
fëmĳ ët se si t’u përgjigjen kërkesave në rritje.
Kështu, pra, ata mësojnë mënyrat e sqarimit të keqkuptimeve dhe të zgjidhjes së 
konfl ikteve nëpërmjet përdorimit të kujdesshëm të gjuhës. Komunikimi i mire 
është mjet i vlefshëm për zgjidhjen e mënjanimin e konfl ikteve dhe në krĳ imin e 
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mirëkuptimit në bashkësinë e fëmĳ ëve
Për të pasur një klasë me marëdhënie të harmonizuara, me një mjedis të vërtetë 
edukativ, në radhë të parë, duhet t’i kushtohet vëmendje marrjes së informacionit 
për karakteristikat në tri nivelet e dĳ es:

• Mosha që fëmĳ ët po mësojnë.
• Mënyra si mësojnë fëmĳ ët në këtë grupmoshë
• Stili vetjak i të mësuarit dhe personaliteti i çdo fëmĳ e në klasë.
Mësuesit theksojnë faktin se natyra e vërtetë e mësimdhënies së tyre ndryshon 
vazhdimisht. Ajo bëhet më emocionale, e kënaqshme, e këndshme dhe me nivel më 
të lartë intelektual kur sigurohet pjesëmarrje e gjerë e nxënësve në mësim.
Ka mjaft  mësues që besojnë se janë të aft ë për t’u lidhur me fëmĳ ët. Ata arrĳ në t’i 
shikojnë fëmĳ ët si nxënës në një proçes të vazhdueshëm të rritjes. Por që të krĳ ohen 
praktika të tilla në klasë dhe të merren vendime në përshtatje me nevojat e zhvillimit 
të fëmĳ ëve, duhen kuptuar karakteristikat e gruomoshave të ndryshme të nxënësve.
Si edukatorë duhet të mbajmë parasysh se çdo fëmĳ ë që ne mësojmë, është një 
individ, produkt i kulturës, i mjedisit, i shëndetit, i temperamentit të veçantë. Këta 
faktorë asnjëherë nuk janë statikë. Me rritjen e fëmĳ ës ndodhin edhe ndryshime. 
Megjithatë, ka modele të dallueshme të zhvillimit që shfaqen me kalimin e kohës. 
Disa fëmĳ ë sillen në mënyra që janë me nivele më të larta se sa mosha e tyre. Ndërsa 
të tjerë, me aft ësinë e tyre njohëse e tejkalojnë zhvillimin moshar dhe mund të sillen 
në forma të tjera.
Mosha e zhvillimit është koha në të cilën fëmĳ a pëson ndryshime në fushën 
shoqërore, fi zike, mendore dhe njohëse. Kjo ndryshon nga mosha e fëmĳ ës në vite. 
Është e zakonshme të gjejme ndyshime në nivelet e formimit të fëmĳ ës të së njëjtës 
moshë. Si edukatorë që planifi kojmë mjedisin e klasës, mësuesit duhet të marrin 
parasysh këta faktorë të zhvillimit, për të ndihmuar çdo fëmĳ ë të arrĳ ë zhvillimin e 
mundshëm të tĳ  të plotë.
Nga komunikimi i rregullt dhe i vazhdueshëm përfi tojnë të gjithë: në radhë të parë 
fëmĳ ët, por edhe prindërit, edhe mësuesit. Fëmĳ ët përfi tojnë në mënyrë të veçantë 
kur vërejnë se të rriturit, që janë të rëndësishem për jetën e tyre, bashkëpunojnë me 
ta, për të realizuar një qëllim të përbashkët. Në këtë mënyrë ritet tek ta ndjenja e 
sigurisë dhe e besimit.

5. Bashkëpuntorë të ngushtë të të njëjtit process

Raporti mësues nxënës është shumë i rëndësishëm. Përveç shokëve dhe familjes janë 
mësuesit e vetmja pikë referimi drejt së cilës synohet të arrihet. Marrëdhëniet mësues-
nxënës, ndryshe nga marrëdhëniet e tjera, kanë epërsi për shtimin e mundësive të 
zgjedhjes së alternativave të indetifi kimit apo të modeleve të sjelljes. Me ndihmën e 
mësuesit zhvillohet aft ësia perceptuese për shoqërinë në tërësi, pasi lidhjet mësues-
nxënës nuk janë të ngarkuara si ato me prindërit. Ato janë më kohore dhe më të 
lirshme. Në veprimtarinë e përditshme vihet re se adoleshentët japin gjykime për 
mësuesit në lidhje me përgatitjen profesionale, shoqërore dhe për personalitetin e 
tyre. Përgatitja profesionale dhe shoqërore janë aspekte të rëndësishmë të vlerësuara 
nga adoleshentët për të përcakuar cilësitë që dëshirojnë të manifestojë mësuesi i tyre. 
Këto elemente kanë ndikim të madh në funksionimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, 
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por edhe drejtpërdrejt në mbarëvajtjen e punës mësimore-edukative. Një kërkesë me 
vlerë për përcaktimin e rolit të mësuesit është aft ësia e tĳ  ose më mirë puna që bën 
për krĳ imin, mbajtjen dhe realizimin e funksionimit të klasës. Dihet se nuk është e 
njëjta gjë si të komunikosh me një grup me disa individë, a të bashkëpunosh me të 
gjithë klasën, ku rendimenti kolektiv, pa dyshim, është më i lartë.  Nëse mësuesit 
përqëndrohen me paramendim se u pëlqen më shumë tek nje grup, tek disa individë, 
ka rrezik që të humbin nga ana tjetër kontollin e grupit, gjjë që sjell pështjellim ne 
klasë dhe rënien e rendimentit të veprimtarisë mësimore-edukative. Mësuesit në 
veprimtarinë e përditshme përballen, ndër të tjera, me dy probleme me rëndësi të 
veçantë:    
1. Të kërkojnë dhë të përdorin forma pune që ndikojnë në rritjen e cilësisë 
në proçesin mësimor, që të transmetojnë sa më shumë informacion, që të nxisin 
përvetësimin e njohurive.
Të vendosin me nxënësit një lidhje të atillë, që të shërbejë si mjet nxitës e bashkëpunimi 
të ngushtë ndërmjet tyre dhe njëkohësisht, edhe ndërmjet vetë nxënësve, që në 
proçesin e mësimit e të edukimit të kemi një klimë të shëndosh mirëkuptimi dhe 
veprimi. Një gjë e tillë arrihet kur vëmendja përqëndrohet tek dialogu, bashkëbisedimi 
me nxënësit për të vendosur së bashku për punën që duhet të zhvillohet, duke 
dhënë edhe shpjegimet e duhura nga ana e mësuesve rreth detyrave që duhen 
zgjidhur, si dhe duke u siguruar se të gjithë nxënësit e kanë kuptuar mësimin.Kështu 
vendoset një lloj dëgjimi reciprok ndërmjet tyre, në klasë vendosen lidhjet llogjike 
të bashkëpunimit të të gjitha kategorive të nxënësve. Pra krĳ ohen kushte bazë të një 
pune efektive dhe motivuese të grupit. Vendosja e komunikimit të drejtë dhe normal 
në klasë rrit më tepër bashkëpunimin dhe interesin e të gjithë adoleshentëve për 
rendiment të lartë. Kjo mënyrë komunikimi ushtron trysni pozitive ndaj çdo nxënësi 
për të ecur me hapin e të tjerëve. Marrëdhëniet e hapura, të qarta dhe të çiltëra të 
mësuesit me nxënësit ndikon te adoleshentët të ulin ndjeshëm shkallën e mosbesimit 
dhe krĳ ojnë klimë të favorshme mirëkuptimi. Njohuritë jepen në rrugë konkrete, por 
për përvetësimin e tyre ka rëndësi faktori emocional, sepse interesat njohëse lidhen 
edhe me zhvillimin e ndjenjave intelektuale dhe nxitjen e motivimeve. Por kështu, 
vlerësimi i drejtë pa dallime dhe diskriminime për çdo nxënës, nxit dhe motivon masën 
e tyre për rritjen e pjesëmarrjes dhe gatishmërisë për të mësuar. Ndërsa padrejtësitë e 
perceptuara në klasë apo në familje janë burimi kryesor i konfl ikteve dhe rebelimeve 
të adoleshentëve. Natyra e të mësuarit nuk përcaktohet nga tiparet e jashtme. Liria 
e sjelljes, drejtimi i proçeseve psikike dhe operacionet mendore kushtëzohen në një 
shkallë të lartë nga marrdhëniet dhe ndërveprimi i mësuesve me adoleshentët. Këtu 
do mbajtur parasysh se janë disa dukuri që lidhen me mbarëvajtjen e proçesit të 
mësimit dhe të edukimit. Kështu mund të përmbledhim:
1. Aft ësia për të mbështetur, për të nxitur, për të motivuar, për të vlerësuar, për 
të kontrolluar dhe për të qortuar veprimet, sjelljet dhe zgjedhjet, përbën një parkusht 
të rëndësishëm për suksesin e të rinjve në mësime.
2. Zgjerimi i rrethit të intersave njohëse, intelektuale, estetike, dhe zhvillimi i 
motiveve bëhen burim nxitjeje dhe frymëzimi për çdo adoleshent.
3. Ndërsa keqpërdorimi i qëllimeve dhe prirja për t’u përligjur duke renditur 
anët negative ose dështimet krĳ ojnë e thellojnë më tepër dështimet dhe hendekun 
ndërmjet palëve.
4. Reagimet e forta emocionale në marrëdhëniet mësues-nxënës përbëjnë rrezik 
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serioz për punën mësimore.
5. Vërejtjet pa takt, të bërtiturat, të shprehurit me ironi, zmadhimi a vënia në 
dukje vetëm e anëve negative, afi shimi pa vend i tyre, luajnë rol negativ dhe në disa 
raste ndërpresin komunikimin.
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Probleme te mesimdhenies ne fushen e arsimit

Redi Hoxha

Abstrakt

Për të realizuar studimin mbi “Probleme të mësimdhënies ne fushën e arsimit``  janë përdorur 
e shfrytëzuar literatura të ndryshme të fushës së mësimdhënies. Ky studim është eksplorues 
pasi bazohet mbi të dhëna sasiore e cilësore, të marra nga përvoja e drejtuesve, mësuesve dhe 
nxënësve të rrethit të Gramshit. Eshtë përdorur metoda krahasuese për të parë efektivitetin 
e përdorimit të metodave bashkëkohore dhe atyre tradicionale të përdorura nga mësuesit në 
shkolla të ndryshme. Metoda kryesore ishte ajo e anketimit me anë të pyetësorëve, intervistave 
individuale  me drejtues, mësues e nxënës. Materiali është produkt i analizës dhe përpunimit 
të të dhënave të nxjerra nga studimi.   Studimi është një përpjekje për të nxjerrë në pah se 
cilat prej metodave të përdorura nga mësuesit e lëndëve të ndryshme, janë më efi kase në 
realizimin cilësor të orëve mësimore.
Nga analiza e bërë rezultoi se vihet re një farë përmirësimi në drejtim të përdorimit të metodave 
bashkëkohore nga ana e mësuesve. Kjo me qëllim rritjen e cilësisë së mësimdhënies në këto 
lëndë, për t’iu përgjigjur më mirë kërkesave të kohës, për përgatitjen e qytetarëve aktiv të së 
nesërmes.Problem paraqet dhënia e këtyre lëndëve nga mësues jo të profi lit përkatës, duke bërë 
kështu që të mos tregohet serioziteti i duhur në mësimdhënien e saj. Po ashtu edhe mungesa e 
trajnimeve në këtë fushë ka krĳ uar probleme në drejtim të kapërcimit të situatave të vështira. 
Drejtuesit e arsimit dhe ata të shkollave, për të arritur standartet evropiane të mësimdhënies 
duhet të organizojnë trajnime, kualifi kime dhe seminare të veçanta ku mësuesit të përfi tojnë 
përvojë të drejtpërdrejtë  në arsimimin  bashkëkohor dhe perspektiv. Vetëm kështu ata do të 
arrĳ në të përshtatin metodat, teknikat dhe sjelljet e tyre me ato të nxënësve bashkëveprues. 
Mësuesi duhet të jetë rregullatori dhe drejtuesi i gjithë veprimtarisë mësimore , ku nxënësit 
mësohen të marrin vendime së bashku, t’i japin role njëri-tjetrin, të ndajnë përgjegjësitë etj. 
Modeli i bashkë-mësimdhënies apo mësimdhënia në grup rrit përgjegjësitë për realizimin  e 
programit mësimor dhe i aft ëson nxënësit të përballen me sfi dat e një shoqërie demokratike. 

Fjalët kyçe: Arsim, Mësimdhënia, Metoda bashkohore, Mësues.

Hyrja

Mësuesi jo vetëm për fëmĳ ët por për të gjithë shoqërinë shqiptare përbën një 
shtyllë të fuqishme të edukimit dhe të gjithçkaje që ka të bëjë me jetën. Me pak fj alë 
mësuesi është simbol i mirësisë në këtë vend. Në çdo epokë të zhvillimit të shoqërisë 
njerëzore, aspekti i edukimit ka një peshë të madhe. Pa mësuesin dhe pa edukatorin, 
shoqëria nuk mund të njohë ecuri. Si në modelet tradicionale, por sidomos në ato 
bashkëkohore, mësuesi duhet të përdorë metodat dhe strategjitë që janë më efi kase, 
më të dëshirueshme për nxënësit, ndaj kërkohet që mësuesi të jetë i specializuar në 
profi lin e tĳ  dhe të ketë formim profesional.
Studimi “Probleme të mësimdhënies në fushën e arsimit” është i përmbledhur në 12 
faqe.
Kjo temë shpalos trajtimin e mësimdhënies, parë kjo në kuptimin fi lozofi k. Në fi llim 
të punimit jepet një shpjegim i shkurtër i mësimdhënies Sokratike. Ishte Sokrati, që 
aplikoi mësimin publik, bisedën dhe diskutimin. Faza e mësimdhënies sokratike 
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përbën një nga fazat kryesore të fi lozofi së botërore, në të cilën hapet një cikël dhe 
mbyllet një tjetër. Mësimdhënia sot i ngjan një udhëtimi të vështirë dhe plot të 
papritura. Duke e parë atë si proces dhe jo si produkt ajo zhvillohet dhe është në 
ndryshim të përhershëm, evoluon. Cdo mësues është i lirë të zgjedhë stilin e tĳ  të 
mësimdhënies, metodën në funksion të orës së mësimit. Në fund  te punimit jepet 
një përshkrim i shkurtër mbi mësimdhënien moderne dhe post-moderne, në të cilën 
përfshihet të nxënit aktiv, ndërveprues etj.
 Filozofi a e mësimdhënies

Mësimdhënia konsiderohet si një profesion kërkues, emocionues, vlerësues dhe 
sfi dues; shpesh ajo etiketohet si profesioni bazë i shoqërisë. Pa mësues të mirë shoqëria 
nuk do të kishtë inxhinierë të mirë, mjekë të zotë, shkencëtarë novator, muzikant 
të talentuar, politikan, vizionar që kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm të 
shoqërisë.
o Mësimdhënia sipas Sokratit dhe Platonit.
Ky model i përdorur nga Sokrati 2500 vjet më parë, thekson rëndësinë e kërkimit të 
provave, arsyetimeve, supozimeve dhe analizimin e koncepteve themelore. Sipas tĳ : 
nxënësit komunikojnë me njëri-tjetrin. Ky model mësimi është i vlefshëm në klasë ku 
mësimdhënia me në qendër nxënësin zhvillohet me anë të pyetjeve dhe përgjigjeve 
në formën e bashkëbisedimit, diskutimit. 
Për të arritur modelin e mësimdhënies Sokratike duhet: 
-Të krĳ ohet një mjedis i favorshëm për diskutim ku nxënësit të kenë marrëdhënie të 
mira bashkëpunimi me njëri-tietrin. Mësuesi duhet të krĳ ojë lidhje me gjithë klasën, 
të dĳ ë emrat e tyre dhe nëse është e mundur nxënësit të vendosen në formë gjysmë 
rrethi, në mënyrë të tillë që të gjithë anëtarët të mund të shohin njëri-tjetrin.
-Pyetjet që do të bëhen ,nga të dy palët, të jenë të përpiluara mirë që më parë në 
mënyrë të tillë, që të stimulojnë të menduarit si edhe përgjegjësitë. Duhet të jetë i 
planifi kuar dialogu që do të zhvillohet me nxënësit.
-Të dëgjohet me kujdes çdo anëtar i klasës kur shpreh mendimet dhe opinionin e 
tĳ , sepse kjo ndihmon dhe nxit respektin e nxënësve për njëri-tjetrin dhe mësuesin. 
Pjesëmarrja në diskutim të jetë sa më e gjerë të jetë e mundshme. 
-Nxënësi më i njohur i Sokratit dhe ndoshta më i devotshmi ndaj mësimdhënies së 
tĳ  ishtë Platoni, i cili i bëri kritik mësuesit të tĳ . Shumë studiues u mbështetën në 
mësimdhënien Platoniane, duke futur teori të reja dhe sisteme fi lozofi ke, duke bërë 
përzgjedhjen e metodave më efi kase. Sipas Platonit: Një mësues i mirë, duhet të ketë 
besim të fuqishëm tek e ardhmja. Mësuesi i suksesshëm i njeh dhe i kupton nxënësit 
e tĳ , si ata mësojnë dhe mbështetët në përvojat e kaluara të të nxënit paraprak .“Jo 
të gjithë nxënësit mësojnë njësoj dhe në mënyrë të barabartë, ndaj mësuesi duhet të 
jetë një diagnostikues efektiv, duke iu përshtatur interesave të nxënësve, aft ësive dhe 
njohurive që ata zotërojnë.”1

Mësuesi duhet:
-Të planifi kojë përvojat e të mësuarit, që do të jetë edhe sfi da që lejon çdo nxënës të 
mendojë.
-Të kuptojnë motivimin, bashkëveprimin dhe ndërveprimin social për një të nxënë 
produktiv.
-T’i inkurajojë, ndihmojë nxënësit për të krĳ uar njohuri të reja, duke shqyrtuar 
gjithnjë metodat e mësimdhënies për të gjetur të reja, në favor të mësimit. “Unë 
1 htt p://www.uwo.ca/tsc/philosophy.htm
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mësoj nga nxënësit e mi dhe ata nga mua”2-shprehet Platoni, me anë të bisedës me 
nxënësit, mësuesi pret më të mirën e vetes dhe të tjerve, prandaj nxënësit duhen 
trajtuar me dinjitet dhe respekt. Të mësuarit, dhënia e informacionit është vetëm 
fi llimi i mësimdhënies dhe sigurisht një pjesë e vogël e të mësuarit, ndaj kërkon që 
informacioni të ndërthuret me të menduarit.
 Filozofi a e mësimdhënies sot

Të mësuarit si proces, mund të realizohet duke treguar ose bindur, duke ekspozuar, 
provuar e vërtetuar, duke drejtuar dhe udhëhequr, ose nga një kombinim i këtyre 
veprimeve. Dy studiues, Endersen dhe Berns , pohojnë se: mësimdhënia është 
proces, pasi ka në bazë veprimin. Ata e shikojnë mësimdhënien edhe si veprimtari 
ndërpersonale: 
“Mësimdhënia është një veprimtari ndërpersonale, ndërvepruese që në mënyrë 
tipike përfshin komunikimin gojor, që ndërmerret me synimin  për të ndihmuar një 
ose më shumë nxënës të nxënë ,apo të ndyshojnë mënyrat sipas të cilave ata mund 
apo do të sillen.”11

Mësimdhënien mund ta konsiderojmë si një tablo komplekse veprimesh. Në të 
mund të ndërthuren mĳ ëra ndërveprime mësues-nxënës, nxënës-nxënës; në një ditë 
të vetme mësimore. 
Disa karakteristika të mësimdhënies janë:
1. Mësimdhënia është e orientuar drejt një qëllimi: Qëllimet janë të përcaktuara 
nga autoritet superiore, ose vjen si rezultat i marrëdhënieve që krĳ on mësuesi me 
nxënësit.
2. Mësimdhënia i drejtohet një grupi të veçantë njerëzish: Kur themi grup i 
veçantë e kemi fj alën për nxënësit që janë marrës specifi k , të cilët në varësi nga 
karakteri, qëndrimet, kushtet sociale, ekonomike arrĳ në të kontribuojnë në 
përcaktimin e qëllimit të procesit, si dhe mënyrës si do të prezantohen.
3. Është proces i planifi kuar: Mësimdhënia nuk mund të ndodhi rastësisht, por 
vjen si rrjedhojë e planifi kimit të mësimit duke përfshirë kontrollin e tĳ  në të gjithë 
procesin.
4. Përdor metoda sprecifi ke, për këtë i referohemi ndërveprimit midis metodës 
së mësimdhënies [të adoptuar nga mësuesi] dhe metoda e punës nga vetë nxënësi. 
5. Përdor mjete specifi ke: Në grupin e mjeteve specifi ke mund të përfshĳ më 
çdo gjë që është në funksion të mësimit, duke fi lluar nga dërrasa e zezë, shkumësi, 
teksti, videoja, kompjuterat, posterat ose nga vetë kombinimi i tyre.
6. Mësimdhënia është një kombinim kompleks lidhjesh: Mësimdhënia është 
një bashkëpunim lidhjesh të llojeve të ndryshme si: lidhje midis; nxënës-mësues,  
nxënës-nxënës, mësues-nxënës-bordi i prindërve.
Në të gjitha praktikat e deritanishme në fushën e pedagogjisë dhe të didaktikës, 
mësimdhënia është vlerësuar si një proces, i cili bashkon artin me shkencën. Në 
këtë kuptim mësimdhënia si “art” mbështetet në profesionin e mësuesit, në intuitën 
dhe veprimin e tĳ  gjatë procesit të të menduarit, për ta bërë kurikulën sa më të 
përdorshme, më fl eksibël dhe më të gjallë. 
Mësimdhënia si “shkencë” diktohet nga qëndrimet e autorëve të kurikulave dhe nga 
drejtimi që ata i kanë dhënë përmbajtjes lëndore , në lëndë të caktuara. Janë pikërishtë 
objektivat, synimet dhe standartet e vendosura per lëndën, ato që e drejtojnë mësuesin 
në mësimdhënien si “shkencë”. Por bashkëpunimi midis “shkencës dhe artit” është 
2 htt p://teachingcenter.wustl.edu/writing-teaching-philosophy-statement
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i domosdoshëm në çdo hap të bërë gjatë procesit të të mësuarit. Në mësimdhënien 
si “art”, për të arritur objektivin e caktuar, mësuesi është i lirë të zgjedhë metodën, 
teknikën dhe strategjinë e duhur, të cilat i ka hartuar më parë dhe  që do  ti realizojë, 
brenda orës së mësimit. Me pak fj alë, mësimdhënia është kombinim i shkencës dhe 
i artit. Vetë mënyra se si e prezanton shkencën është arti i mësimdhënies. Si mësuesi 
ashtu edhe nxënësi duhet ta shĳ ojë mësimdhënien. Mësuesit e suksesshëm, duhet ti 
vërtetojnë aft ësitë e tyre për të realizuar rezultatet e planifi kiara. Ata duhet të jenë të 
dashur, me humor, me virtyte morale, entuziast dhe efektiv. Disa studiues sugjerojnë 
se mësimdhënia mund të konsiderohet si të ushtruarit e profesionit në zgjidhjen e 
problemeve dhe mësuesi përshtat dhe shfrytëzon eksperiencat e fëmĳ ës, që çojnë në 
zgjidhjen e problemit. Por ka edhe probleme, si ato që lidhen me drejtimin e mjedisit 
të klasës, me kontrollin e aktiviteteve mësimore dhe të sjelljes së nxënësve në to, 
me vlerësimin e interesave të tyre dhe duhen të trajtohen me durim e maturi nga 
mësuesi. 
o Një tjetër këndvështrim mbi mësimdhënien, qëndron në faktin se mësuesi 
duhet të preokupohet jo vetëm për detajet e organizimit të mësimit, të procedurave 
që ndihmojnë në drejtimin e klasës, por edhe për objektivat e procesit mësimor. Në 
kuptimin më të qartë: Mësimdhënia i bënë nxënësit të aft ë të bëjnë gjëra, që pa të 
nuk do të mund ti bënin. Kur nxënësi lexon, shkruan të gjitha shqisat organizohen, 
zhvillohen në nivele të sofi stikuara, prandaj themi se shkolla i nxit nxënësit me 
mundësi personale ,që lidhen me kompetencat sociale, me vetëdĳ en për të qenë një 
individ unik dhe me merita.
o Pjesa më e madhe e veprimtarive që bëjnë nxënësit lidhet me refl ektimin 
e tyre mbi atë që janë duke nxënë, mbi strategjitë që kanë përdorur për të krĳ uar, 
organizuar e zgjidhur problemet. Strategjitë didaktike, refl ektive bazohen mbi 
një fi lozofi  që i konsideron nxënësit zbulues aktiv më tepër sesa marrës pasiv dhe 
mësuesi më tepër si një lëhtësues në procesin e të nxënit,sesa një burim njohjeje.
Mësimdhënia është një detyrë e vështirë dhe komplekse dhe kërkon njohuri, aft ësi 
e shprehi të shumta, ndaj është e vështirë të përcaktohet sepse termi “I mirë” ka më 
shumë ngjyrim emocional, ndërsa mësimdhënia e “suksesshme” mund të vërtetohet. 
Përmasat kryesore të mësimdhënies së suksesshmë janë dy: synimi dhe rezultatet;
-Pa synime,rezultatet e të nxënit bëhen të rastësishme dhe pa kriter. Megjithëse edhe 
vetëm synimet nuk janë të mjaft ueshme. Në qoft ë se nxënësi nuk i realizon objektivat 
e përcaktuara të të nxënit, atëherë nuk mund të thuhet se puna e mësuesit ka qënë 
me të vërtet efektive. Shprehitë për një mësimdhënie në klasë synojnë ta pajisin 
mësuesin me një repertor shprehish, që janë të domosdoshme për procesin e mësimit 
dhe këto nuk janë të thjeshta por komplekse.
Formimi i shprehive komplekse për mësimdhënien është një proces me tre faza.
• Faza e parë: Njohëse. Mësuesi krĳ on një tablo të plotë të njohurive për 
shprehitë që do të përvetësojë. AI duhet të dĳ ë synimin e shprehisë dhe si duhet të 
përfi tojë prej saj.
• Faza e dytë: Praktika. “Praktika të bënë mjeshtër”- thotë një proverb angleze 
dhe kjo fazë përfi tohet vetëm në klasë.
• Faza e tretë: Përmban njohuritë për rezultatet e veprimit të kryer, sepse vetëm 
praktika nuk mjaft on për tu bërë mjeshtër, nëse mësuesi nuk i rrënjosë shprehitë dhe 
nuk e kontrollon kryerjen e tyre. 
• 
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 Kompleksiteti i mësimdhënies
Walter Doyle3- mendon se roli kompleks i mësuesit është një kombinim elementesh: 
o Multidimensionaliteti : Mësuesit i duhet jo vetëm të transmetojë njohuri 
dhe shkathtësi, por në të njëjtën kohë i duhet të diagnostikojë vështirësitë e të nxënit, 
të monitorojë progresin e të nxënit, të riparojë idetë e gabuara të nxënësve, t’ju 
përgjigjet ndodhive të paparashikuara, të mbajë shënime, të krĳ ojë marrëdhënie me 
prindërit, të punojë në mënyrë produktive me kolegët si dhe të hartojë materiale   në 
shërbim të mësimdhënies dhe mësimnxënies.
o Njëkohshmëria:I referohet idesë që shumë gjëra ndodhin njëkohësisht në 
klasë. Kur mësuesi ndodhet përpara nxënësit, atĳ  i duhet të vëzhgojë njëkohësisht 
të kuptuarit, interesin, dhe vëmendjen e nxënësit. Atĳ  i duhet të dëgjojë me kujdes 
përgjigjet e nxënësit për të përcaktuar rëndësinë e tyre në lidhje me konceptet, për të 
mënjanuar keqkuptimet. 
o Menjëhershmëria: i referohet realitetit të klasës, ku situata të veçanta 
kërkojnë reagim të menjëhershëm të mësuesit, pasi shpeshherë në praktikën 
pedagogjike nuk ekziston luksi i mbajtjes së ndodhive derisa neve të kemi kohë 
dhe energjinë e nevojshme për t’u marrë me to. Në esencë mësuesi duhet të ofrojë 
zgjidhjen e problemit nëpërmjet procesit të stimulimit të përgjegjësive, i cili është 
një ndihmë për të zhvilluar shprehi, si  dhe ndihmojnë në çdo situatë reale në klasë.
o Paparashikueshmëria: i referohet sfi dave të punës së mësuesit me nxënësit. 
As mësuesi dhe as nxënësi nuk janë kompjutera të programuar, të cilët u përgjigjen 
në të njëjtën mënyrë situatave të ngjashme. Ky realitet e bën mësimdhënien sfi duese 
dhe interesante ku çdo nxënës dhe çdo klasë iu përgjigjet të njëjtëve stimuj. 
o Të qënit publik: Gjatë mësimdhënies nxënësit vëzhgojnë çdo lëvizje të 
mësuesit ; janë vëzhgues të hollë.Mësimdhënia është një profesion që ushtrohet në 
një arenë të hapur, ku marrësit-nxënësit, monitorojnë çdo veprim që merr mësuesi. 
Për të përgatitur qytetarë të mirë të demokracisë, mësuesi është udhërrëfyesi i dĳ es, 
pasqyra e shkollës dhe njëkohësisht, njeriu më i vlerësuar për shoqërinë. Për të patur 
një mësimdhënie më produktive mësuesi duhet të ndërtojë veprimtari mësimore, 
të cilat duhet të përmbushin arritjet e rezultateve të të nxënit, që parashikohen në 
objektiva.

Qëllimet dhe funsionet e planifi kimit

o Së pari, planifi kimi ndihmon mësuesin që të mendojë për tipin e të nxënit që 
ai dëshiron të arrĳ ë në një mësim të vaçantë ,  të lidhë objektivat mësimorë, ato që ai 
di për nxënësit e vet ,si dhe vëndi që zë mësimi konkret në programin lëndor.
o Së dyti, ndihmojnë mësuesin që të mendojë për përmbajtjen dhe strukturën e 
mësimit, kohën që i kushton mësuesi çdo veprimtarie.
o Së treti, një planifi kim i mirë zvogëlon kohën që i duhet mësuesit për tu 
menduar gjatë mësimit. Mësuesi nuk duhet të ndryshojë drejtimin e mësimdhënies 
që ka planifi kuar sepse kjo do ti shkaktojë vështirësi për të manovruar në situata të 
paparashikuara.
o Së katërti, planifi kimi kërkon përgatitjen e të gjitha materialeve, burimeve 
dhe pajisjeve që nevojiten gjatë orës së mësimit si : video projektor, fi sha, detyra.
o Së pesti, mësuesi gjithmonë duhet të mbajë shënime në fund të mësimit sepse 
i duhen, për ti rishikuar në një orë mësimi, në klasë tjetër. Shënimet mësuesin e 
3 Walter Doyle, Class organization and management, Revista pedagogjike 2010, Fq.27. 
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ndihmojnë për ti ngacmuar kujtesën.
Karakteristikat kryesore që ndikojnë në mësimdhënien produktive.4

1) Qartësia në mësimdhënie.
2) Llojshmëria në mësimdhënie.
3) Përfshirja në procesin e të nxënit.
4) Shkalla e suksesit të nxënësve.
1) Qartësia në mësimdhënie.
Mësuesit:.
• I përshkruajnë dhe u shpjegojnë më qartë dhe saktë konceptet nxënësve 
sipas një logjike të rregullt .
• E folura e mësuesit duhet të jetë e qartë dhe e pranueshme për nxënësit.
2) Llojshmëria në mësimdhënie.
Te pyeturit eshte një nga mënyrat më efektive për të krĳ uar llojshmërinë në 
mësimdhënie. Në çdo orë mësimi bëhen pyetje të shumta dhe kur ato integrohen, 
krĳ ojnë variacion të këndshëm, prandaj mësuesit e suksesshëm e kanë të nevojshme 
të zotërojnë artin e të pyeturit. Aspekt tjetër i llojshmërisë në mësimdhënie është 
përdorimi i materialeve, pajisjeve, përdorimi me kujdes i hapsirës në klasë.
3) Përfshirja në procesin e të nxënit.
Përfshirja e nxënësve në procesin e të nxënit ka lidhje me kohën që i kushtojnë të 
nxënit të mësimit dhe lidhet me rezultatet e nxënësve si dhe me orientimin, e cila 
i siguron atĳ  mundësi të mëdha për të nxënë nga materiali i ri, për të cilin ai do të 
vlerësohet.
4) Shkalla e suksesit të nxënësve.
Kjo ka lidhje me shkallën e të kuptuarit dhe plotësimit të detyrave. Studimet dhe 
përvoja kanë treguar se orientimi në detyrë dhe shkalla e përfshirjes së nxënësve, 
janë të lidhura ngushtë me shkallën e suksesit të tyre.
 Mësimdhënia bashkëkohore

Mësimdhënia bashkëkohore nënkupton ndryshimet e rolit të mësuesit dhe nxënësit, 
pjesëmarrje të komunitetit në jetën e shkollës. Mësimdhënia bashkëkohore lehtëson 
të nxënit e nxënësve duke: 
o Zhvilluar inisiativën dhe pavarësinë.
o Zhvilluar aft ësinë e nxënësve për një të nxënë të pavarur.
o Zhvilluar aft ësi komunikative.
o Nxit vlerësimin dhe vetëvlerësimin kundrejt rezultateve të arritura.
Mësimdhënia e sotme lidhet me kurikulën që u ofron shkolla ,në kontekstin e ri 
shkollor kur bëhet fj alë për kurikul të ri ,duhen marrë në konsideratë mosha dhe 
aspekti fi zik i një kurrikule. 
Mësimdhënia e orientuar drejt së ardhmes
Mësimdhënia duhet të orientohet drejt perspektivave dhe vështrimit drejt së 
ardhmes, për arsye se:
o Nxënësit i tërheq e ardhmja.
o Nxënësit kanë shpresa por, edhe “frikë” nga e ardhmja.
o Krĳ on hapsira të mëdha për të menduarit dhe imagjinatën. Mësimi i 
orientuar drejt së ardhmes ofron mundësi të mëdha për të nxitur kapacitetet dhe për 
pjesëmarrje të frutshme në demokraci.

4 Brophy (1989), Teddlie & Stringfi eld (1993), Walberg (1986).
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Mësimdhënia post-moderne
Integrimin  dhe qëllimin e realizimit të objektivave synojnë  programet e reja në tekstet 
shkollore. Këto programe duan të drejtojnë vëmendjen nxënësve për të kuptuar 
tema dhe probleme të ndryshme të së sotmes dhe të së ardhmes. Nëpërmjet këtyre 
programeve bashkëkohore mund të bëhet përballja e nxënësve drejt përvetësimit të 
metodave efi kase të mësimdhënies në shkollën tonë.
Duke bërë një krahasim ndërmjet mësimdhënies moderne dhe post moderne 
,realizohet sensibilizimi përfundimtar i të gjithë kolektivit për pjesëmarrjen e tyre në 
trajnime me interes të mësuesve, nxënësve dhe prindërve si dhe trajnimi i mësuesve 
për përshkrimin e teknikave dhe metodave të ndryshme bashkëkohore. Është e 
rëndësishme që mësimdhënia ti adresohet një hapsire të gjerë njohurish, shprehish 
dhe vlerash, me një ngarkesë të përshtatshme për nxënësit e niveleve të ndryshme.                    
Të mësuarit e nxënësve ndërtohet duke u mbështetur tek njohuritë, shprehitë dhe 
vlerat që ofron një kurikul. Mësuesi duhet të marrë parasysh llojshmërinë e njohurive 
bazë, aft ësitë, sjelljet konfi denciale ku nxënësit ndihmojnë e zhvillojnë në mënyrë 
pozitive njëri-tjetrin.
 Problemet e mësimdhënies

Të shumta janë problemet në mësimdhënies, por i ndajmë në 4 grupe:5

o Problemet e metodave të mësimdhënies
Problemi i pare ka të bëjë me zgjedhjen dhe organizimin e veprimtarive për të arritur 
një synim. Të supozojmë se mësuesit i pëlqen të bëjë’ pyetje dhe përgjigjet ndaj 
pyetjeve do të jetë veprimtaria parësore e nxënësve në klasë,sepse pyetjet i shërbejnë 
qëllimeve të ndryshme në kohë të ndryshme. Në fi llim të orës së mësimit pyetjet i 
përdor për të përsëritur mësimin e mëparshëm, por pas përsëritjes, pyetjet që lidhen 
me të lexuarit përdoren për të zhvilluar të kuptuarit. Ato marrin formë gjatë pyetjes 
individuale. Mësuesi organizon veprimtari, me anë të, pyetjeve për të arritur synimin 
dhe qëllimin e caktuar gjatë kohës së mësimdhënies. 
o Problemet e motivimit
Nxitja e interesave tek nxënësit për çështje të caktuara gjatë përfshirjes së nxënësve 
në procesin e të nxënit, nuk është gjë e lehtë, por mësuesi duhet ta realizojë atë duke 
bërë pyetje, që nxisin të mësuarit dhe pjesëmarrje aktive të mësimit.
o Problemet e menaxhimit
Ky problem konstatohet në rastet kur në klasë ka zhurmë (dy nxënës që pëshpërisin), 
dhe mësuesi duhet të ruajë një klimë konstante për një të nxënë të efektshëm. 
Mësimdhënia e planifi kuar mirë dhe motivimi i pakësojnë problemet e disiplinës. 
Nxënësit duhet të fl asin me radhë, prandaj ngritja e dorës është një praktikë 
universale në të gjitha shkollat.
o Problemet e vlerësimit
Vlerësimi sot është një temë dinamike në fushën e arsimit; janë hartuar strategji dhe 
metodologji të ndryshme për të arritur saktësi për vlerësimin e tyre. 
Mësuesit duhet të bëjnë vlerësim objektiv të nxënësve. 
Është e rëndësishme që mësuesi të kuptojë dallimet midis problemeve të metodave 
të mësimdhënies, menaxhimit, motivimit dhe vlerësimit, asnjëherë nuk janë të 
ndara dhe të prera. Në mësimdhënien e vërtetë këto probleme do të dalin shpesh si 

5 Bardhyl Musaj, Metodologjia e Mësimdhënies, Tiranë 2003, Fq.19.Praktikë e mirë e menaxhimit 
lidhet me parandalimin e sjelljeve jo të mira (pas mësimit mund të bisedosh pak me nxënësin për 
zgjidhjen e problemit).
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përparësi sesa si ndarje kategorike.
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Roli i lojës në zhvillimin e fëmĳ ës

Majlinda Toska
Shkolla 9-vjeçare’’Dino Kalenja” Panahor, Mallakastër

Abstrakt

Në edukimin parashkollor nuk ka një teori apo një alternativë të vetme. Ato janë të shumta 
dhe të ndryshme një nga me të rëndësishmet që ndimon në zhvillimin e fëmĳ ës është loja:           
Loja është “punë” dhe “detyrim” ajo është pjesë e pandar e jetës së fëmĳ ës e cila në moshën 
2-6 vjec e në vazhdim. Materialet e trajtuara në këtë temë pasqyrojn informacionet e marra 
nga libra të ndryshëm dhe nga vetë puna me fëmĳ ët ,i tër materiali i tëmes përbehet në 4 
(katër) kapituj të cilët janë të ndar në cështje sipas rëndësis që kanë.Roli i lojës në zhvillimin 
e fëmĳ ës është rezultat i një pune studimore dhe shumëvjecare, në studimin e saj zën vend 
shumë të rëndësishëm disa emra psikologësh të njohur si: PIAZHE(piaget 1962) , ELISI (1979) 
, RUBIN (1983) dhe DEVRIES (1970) i cili ka konstatuar pesë stadet e lojës konkuruese të 
fëmĳ ëve nga mosha3-7vjec.
Shkrimet për psikologjin dhe zhvillimin e fëmĳ ëve ishin ne fund të viteve 1700 e cila vazhdoj 
deri në fund të shekullit XVIII shumica e teriocienve të fushës së zhvillimit të fëmĳ ës janë të 
mendimit se loja është e domozdoshme për të mësuar.                       Sot të mësuarit e fëmĳ ës 
sipas fushave të zhvillimit “gjuhësor, matematikor, shkencor, social dhe edukimit fi zik” 
kryhen nëpërmjet lojës:
1-Në zhvillimin fi zik dhe shëndecor. 
2- I njeh fëmĳ ët me botën që i  rrethon.                           
3-I ndihmon fëmĳ ët të ndihen mirë.      
4-  I ndihmon fëmĳ ët të mësojn rreth njerzve.
 5-Përciell tek fëmĳ ët vlera humane.

I. Zhvillimi i fëmĳ ës nëpërmjet lojës
1.1 Tipat e lojës
Loja është veprimtaria më e rëndësishme në jetën e fëmĳ ëve; ndonjëherë loja duket 
se është më e rëndësishme se të ngrënët dhe gjumi; ndonjëherë loja është e lehte 
dhe zbavitëse; ndonjëherë loja është pëerpjekje e madhe për të fi tuar.  Loja është 
“punë” dhe “detyrim” për fëmĳ ët , puna si lojë dhe loja si punë jane veprimtari të 
rëndësishme për fëmĳ ët , sepse nëpërmjët tyre ata njohin më mirë botën e jashtme 
dhe shfaqin më mirë botën e brendshme.Gjatë lojës fëmĳ ët kryejnë punë: eksplorojnë 
mjedisin rreth tyre , mësojnë duke punuar dhe krĳ ojnë lidhje me të , ata mund ti 
shprehin ndjenjat dhe emocionet e tyre nëpërmjet lojës më lehtë sesa ti shprehin me 
fj alë , nëpërmjet lojës fëmĳ ët mund të jenë dikush , në cdo vend dhe në cdo kohë.
Është puna-lojë që u mëson fëmĳ ëve të ndërtojnë një kala , të sillen si në një familje të 
vërtetë , të imitojnë veprimet e një hajduti apo të shtrigës dhe të kuptojnë se c’është e 
mira dhe e keqja , cfarë duhet të bëjnë në jetë dhe cfarë jo. Loja është karakteristikë për 
fëmĳ ët e moshës 2-6 vjecare , e cila përkon kryesisht me zhvillimin e lojës simbolike. 
Piazheja (Piaget 1951) përcakton 3 tipa loje: lojën praktike , lojën simbolike dhe lojën 
me rregulla.
 Loja praktike , përfshin lojën kërkimorë-eksploruse dhe ndĳ imore-lëvizore 

të fëmĳ ëve  nga mosha 6 muaj deri në 2 vjec.
 Loja simbolike synon të zhvillojë fantazinë dhe lojën socialdramatike , 
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kryesisht      nëpërmjet imitimit e cila zhvillohet pas moshës 2-vjecare.
 Lojërat me rregulla luhen nga fëmĳ ët e moshës 5-7 vjec e më tej.

Këto lojëra luhen mbi bazë rregullash , shpesh të caktuara nga lojtarët.
 P.sh. nëse një fëmĳ ë rrotullon krahët e tĳ ë majtas-djathtas dhe përsërit rrokjet “ty-ty 
, ty-ty” i rrituri kupton se fëmĳ a po drejton një timon makine , atobusi ose biciklete 
, nëse këto lojëra janë të mirorganizuara mund të thuhet se fëmĳ a është duke luajtur 
një rol. Në rastin tonë rolin e shoferit.
Lojërat dhe veprimtaritë fi zike si: vrapimi , ngjitja , rrëshqitja , lëkundja etj,janë 
karakteristike për fëmĳ ët e vegjël , në vecanti kur ato luhen në vende të hapura dhe 
oborre.
1.2 Loja dhe zhvillimi fi zik i fëmĳ ës
Të gjithë fëmĳ ët janë të ndryshëm , rriten dhe zhvillohen sipas ritmit të tyre , duke 
u rritur në zhvillimin e fëmĳ ëve vihen re ndryshime , në një pjesë të ndjeshme të 
rasteve edhe te fëmĳ ët e së njëjtës moshë.
Fëmĳ ëve duhet tu jepen sa më shumë mundësi për të luajtur , zhvillimi motorik 
varet nga përvojat e lojës , nëse fëmĳ ëve nuk do tu jepen mundësi të mjaft ueshme , 
atëherë ata nuk do të jenë të aft ë sa bashkëmoshatarët që kanë përvoja të tilla.
Kur luajnë fëmĳ ët mësojnë të përdorin muskujt , ata mund të hidhen , të kërcejnë , 
të lëkunden , të presin , të sharrojnë , të coptojnë , të rrokullisen , të thurrin dhe të 
vrapojnë sipas mënyrës së tyre; mund të marrin pjesë në sporte të tilla si: “Plak-plak-
xhuxhumak” , të kërcejnë me këmbë të lidhura ose Brenda një thesi.
Fëmĳ ët 3-vjecarë mund të përdorin një cekic për  të ngulur një gozhdë; të ecin me 
bicikletë me tri rrota dhe të ngjiten në lartësi , ndërsa fëmĳ ët 4-vjecarë përdorin me 
lehtësi lojërat formuese , bashkojnë dhe ndajnë  vetëm ato që kanë pak pjesë.
Në këtë proces mësojnë të përdorin gishtërinjtë , ata kontrollojnë ekulibrin e trupit 
në ecjet anash trotuarit , në ngjitjen në pemë dhe gjatë zbritjeve nga lartësitë.
1.3 Loja dhe zhvillimi socialemocional
Fëmĳ ët janë të lirë të krĳ ojnë sipas fantazisë së tyre , të vizatojnë , të pikturojnë dhe të 
shprehin atë që mendojnë nëpërmjet veprimtarive të tilla , duke ngjyrosur një fi gurë 
, duke prerë dhe duke qepurnjë fustan ose veshje për një kukull , duke ndërtuar 
një maket shtëpie , duke thurur me letra një qilim dhe duke “shkruar” një mesazh 
, fëmĳ ët zhvillojnë aft ësitë krĳ uese dhe mësojnë se mund të shprehen në mënyra të 
ndryshme , duke kënduar , duke fërshëllyer , duke u rënë veglave muzikore dhe 
duke kërcyer fëmĳ ët shprehin emocionet dhe ndjenjat e tyre të brendshme.
 Fëmĳ ët e moshës 3-4-vjecare vazhdojnë të luajnë me gjërat e tyre , ata shpesh afrohen 
të luajnë të njëjtat lojëra si shokët e tyre por ende nuk luajnë bashkë.
Fëmĳ ët e moshës 4-5-vjecare janë më të prirur ndaj lojërave sociale , në këtë moshë 
ata interesohen më shumë për veprimet dhe ndjenjat e të tjerëve dhe më pak me 
gjërat që u interesojnë vetëm atyre , fëmĳ ët “vdesin” të veshin rrobat e më të rriturve 
dhe cfarëdo lloj veshje tjetër.
1.4 Loja dhe zhvillimi intelektual e gjuhësore
Fëmĳ ët parashkollorë mësojnë me shpejtësi gjatë lojës , në lojën intelektuale zë një 
vend te rëndësishëm të menduarit dhe arsyetimit , nëpërmjet lojës fëmĳ ët mësojnë të 
numërojnë , të fl asin , të lexojnë , të shĳ ojnë , të prekin dhe të shohin.
Kur fëmĳ ët aktrojnë dhe luajnë role sipas zgjedhjes së tyre  , ata zhvillojnë gjuhën 
, të folurit dhe të shprehurit , ku lojërat me rërë , me baltë , me ujë , ngjyrosjet me 
lapustila ,bojëra uji apo dhjami , i japin fëmĳ ës liri dhe pavarësi per te krĳ uar sipas 
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imagjinatës dhe fantazisë së vet.
Lojë-fj ala është një mënyrë shumë e mirë për të nxitur aft ësitë e të menduarit të 
fëmĳ ëve , të arsyetuarit dhe aft ësitë krĳ uese , per fëmĳ ët e vegjël është shumë 
zbavitëse që të vizatojnë fj alët , dhe të mësojnë të shkruajnë nëpërmjet vizatimit të 
bërë.
 P.sh. fj alët ORA , DORA e DIELLI mund të shprehen në mënyrë simbolike , në të 
njëjtën mënyrë mund të veprohet per fj alët TOPI e MALI , duke i vizatuar më parë 
ato.
Anektodat , gjëegjëzat e mirëfi llta ku gjëegjëzat anektodike dhe problemet gjëzë janë 
veprimtari që nxisin të menduarit logjik të fëmĳ ëve , lidhen ndermjet të dhënave që 
jepen , realitetin që përfaqësojnë ata nxisin zhvillimin e fantazisë dhe perfytyrimin 
për të gjetur enigmën , dykuptimësinë apo hilen që mbajnë brenda.
1.5 Karakteristikat e lojës
Në kultura të ndryshme , ka disa të vërteta universale lidhur me lojën:
=Loja është një përjetim i këndshëm.
=Për fëmĳ ën e vogël , ajo është përvoja e   përfshirjes dhe e përdorimit të objekteve 
në mjedisin vetjak të tĳ . 
=Për fëmĳ ën e vogël , ajo është përvoja e përfshirjes dhe e përdorimit të objekteve në 
mjedisin vetjak të tĳ .  
=Loja  për fëmĳ ën , është një mjet për të kuptuar përjetimet e veta. 
=Loja është ndër aktivet.  
=Loja është aktivitet i motivuar së brendshmi  
=Loja është e hapur deri në fund , imagjinative , shprehëse , krĳ uese dhe divergjente.
=Loja është interesante dhe e kënaqshme.
=Loja është e lirë , spontane dhe jo e detyruar.

II. Loja dhe lodrat shoqërore

2.1 Lodrat dhe materialet që kanë lidhje me lëvizjen dhe zhvendosjn
Në këtë grup bëjnë pjesë të gjitha ato lodra , material dhe mjete që kanë lidhje me 
transportin , hapsirën , shkencën , zbulimin , ndertimin etj., i quajmë lodra lëvizëse 
sepse ato kanë lidhje me lëvizjen dhe zhvendosjen në hapësirë.
Ndër këto lodra përmendim:
=Të gjitha mjetet e transportit tokësor, detar , ajror.
=Lodrat që imitojnë fl uturimin në hapësirë, si: raketa, anĳ a kozmike, veshjet e 
astronautëve, teleskopët.
=Blloqet, kubat me ngjyra, forma e madhësi të ndryshme, tullat e vërteta, degët e 
pemëve, gurickat me të cilat fëmĳ ët projektojnë, ndërtojnë makete shtëpish, kalash, 
qytetesh, rrugë, semaforë etj.
=Argjilën, baltën dhe plastelinën.
Duke i përdorur këto material , fëmĳ a kuptonë 3 gjëra të rëndësishme:
1-Figurat dhe objektet që krĳ ohen mund të punohen, të përpunohen dhe të 
zhvendosen;                        2-Punimi ose maketi mund të prishet dhe të rindërtohet 
përsëri në atë formë ose në një tjetër;  3-Cdo gjë qe shikon përreth fëmĳ a mund të 
krĳ ojë vetë , qoft ë objekte real apo i shpikur prej tĳ .
2.2 Lodrat dhe materialet statike
Në këtë grupë hyjnë të gjitha ato objekte , lodra dhe paisje të mëdha shpesh të ngulura 
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apo të varura në mjedise të brendshme ose të jashtme , zhvendosja e shpeshtë e të 
cilave është e pamundshme.
Këtu përmendim:
• Lisharëset , varkat dhe lëkundëset;   -- Shtëpitë e mëdha;
• Lodrat në parkun e lojërave;              -- Rrotullamet e ndryshme;  --Rrëshqitëset etj.
2.3 Materialet dhe mjetet didaktike
krahas lodrave fëmĳ ët e moshës 3-5 vjec shfaqin interes për librat , mjetet e vizatimit , 
letrat me ngjyra dhe për mjetet që gjejnë në mjedisin ku jetojnë ku më në detaje mund 
të përmendim:
=Librat për fëmĳ ë , revistat dhe albumet me fi gura dhe ngjyra të ndryshme;          
=Materialet e vizatimit si: fl etore , lapsa , vizore , gomë , bojëra uji , dhjami , shkumës 
etj., ku është shumë e rëndësishme që fëmĳ ët të njihen me elementet e pikturës që 
në këtë moshë.
=Letrat dhe materialet që përdoren për të bërë kolazhe me tematikë të lirë ose të 
përcaktuar;                                    
=Mjetet e punimeve me dorë si: letra me ngjyra , gërshërët , ngjitëset , mjete kancelarike 
, material tekstile , kopsa , penj , gjilpërë etj. 
 =Tabela e bardhë dhe e zezë , sipërfaqet e tabelave u ofrojnë fëmĳ ëve mundësi për të 
praktikuar dorën , të shkruarit , të vizatuarit , dhe zhvillimin e fantazisë , të paturit e 
një tabele të tillë , u krĳ on mundësi fëmĳ ëve të zhyten në botën e krĳ imtarisë.
Lodrat dhe loja të jenë të forta sa ta sfi dojnë fëmĳ ën , por jo aq të forta sa ta frustojnë 
atë , fëmĳ ët mërziten me lojëra  dhe lodra që janë të lehta , fëmĳ ët eksperimentojnë 
kur luajnë; zbulojnë vetveten kur shĳ et janë të pakëndëshme , mësojnë që disa lodra 
janë më të rënda se të tjërat; që anĳ et lundrojnë, që topi kërcen , mësojnë emrat e 
ngjyrave dhe se disa ngjyra shkrihen me njëra-tjetrën , mësojnë të imitojnë cfarë 
bëjnë të yjerët dhe si ti ndajnë punët ku përpiqen të japin idetë e tyre , të zgjidhin 
problem dhe të ndërtojnë me blloqe.
2.4 Lodrat dhe rëndësia e përdorimit të tyre
Lista e lodrave që pëlqejnë fëmĳ ët është shumë e gjatë , një pjesë e lodrave shërbejnë 
për të nxitur lojën imagjinare të fëmĳ ëve , duke i alternuar situatat reale me ato 
imagjinare.Veshjet dhe rolet sipas karaktereve të personazheve të njohur për ta , i 
bën fëmĳ ët të përjetojnë përvoja të kaluara por me element të reja. Cdo lloj veshjeje 
dhe paisjeje qe femĳ a zgjedh , qoft ë e një sportisti  , ushtari , polici , zjarrfi kësi , 
shoferi , etj., është shumë e vlefshme për fëmĳ ët e moshës 3-5 vjec për të realizuar 
dhe për të prezantuar personazhe të ndryshme.
Të shprehurit e rolit me fj alët e veta , mënyra si krĳ ojnë një karakter real apo 
imagjinar në kohën e tashme apo në kohën e shkuar , zgjedhja e veshjeve të duhura 
etj.I ndihmon fëmĳ ët të kuptojnë botën reale në të cilën jetojnë , të fantazojnë de u 
jep mundësi të shkarkojnë emocionet dhe ndjenjat e tyre , lodërat mund të grupohen 
sipas llojeve ose sipas funksioneve të tyre didaktike.
2.5 Kërkesa e sigurisë ndaj lodrave
Kur fl asim për lodrat duhet të kemi parasysh edhe kërkesat e sigurisë , fëmĳ ët i fusin 
lodrat në gojë i kapin dhe i rrotullojnë në nga të gjitha anët kështu që mundësia e 
dëmtimit prej tyre egziston , të rrezikshme janë edhe lodrat që kanë majë të mprehtë .
Nuk janë të përshtatshme dhe as nuk rekomandohen për fëmĳ ët lodra të tilla si: 
fi shekzjarre , kaspolla plasëse etj., është mirë që lodra të tilla të ndalohen nga organet 
shtetërore për tu tregëtuar.Nga ana tjetër lodrat nuk duhen të jenë as shumë të vogëla 
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, pasi veprojnë negativisht në organet e shqisave dhe fëmĳ a ka mundësi ti gëlltisë.
Fëmĳ ëve të moshës 2-3-4 vjecare nuk duhet tu jepen kokrra misri , fasule , kopsa etj., 
pasi mund ti gëlltisin duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre , lodrat e papërshtatshme 
veprojnë negativisht edhe në zhvillimin fi zik të fëmĳ ëve , në shëndetin e tyre, sidomos 
kur paraqesin veshtiresi .Kjo nuk është e mirë për zhvillimin normal shpirtëror , 
fëmĳ ë të tillë me vështirësi mund të kënaqen , fi llojnë të humbasin interesin për 
aktivitetin konstruktiv në lojë , kjo gjë bie në sy edhe kur ata kërkojnë tu kushtohet 
shumë kujdes , nuk janë të gëzuar dhe të kënaqur , vazhdimisht kërkojnë dicka , por 
edhe vetë nuk e dinë cfarë duan.
                         

III. Klasifi kimi i lodrave sipas lojërave

3.1 Për lojërat në tavolinë
Në këtë grup futen të gjitha lodrat që përdoren për lojërat në tavolinë të tilla si:
• Pazllat (copëzat) për lojërat formese; -Zarat dhe fusha e vizatuar për lojën “mos 

u nxeh”,
• Gurët dhe letrat e stampuara për lojërat e dominove , të cilat vendosen sipas 

rregullit të përcaktuar;     -Fusha dhe guraët e shahut për lojën e shahut dhe të 
damës,

• Letrat e vecanta për lojën me letra , në të cilat numri përkon me sasinë , frutat 
lidhen me ngjyrën , shkronjat renditen sipas alfabetit etj.

Fëmĳ ët pjesëmarrës në lojërat me lodra të tilla shprehin emocione të ndryshme , 
pozitive dhe negative gjatë lojës: ata gëzohen kur fi tojnë por mund të mërziten dhe 
të bëhen agresivë kur humbasin , të rriturit duhet ti kenë kujdes fëmĳ ët për reagimet 
që mund të shfaqin si për fi tuesit , dhe për humbësit.
3.2 Për lojërat me top dhe me litar
Lojërat gjatë të cilave fëmĳ ët përdorin material dhe mjete të ndryshme si: topi , 
litari dhe birilat janë nga më të larmishmet dhe më të dashurat për fëmĳ ët e kësaj 
moshe , ato jo vetëm I zhvillojnë ata nga ana fi zike , por dhe u falin shumë kënaqësi 
, përmendim këtu:
• Topat e ndryshëm: të futbollit , të pingpongut , tenisit , prej lecke , sfungjeri etj.;
• Litarët e gjatësive të ndryshme;  --Birilat dhe shishet plastike etj.
3.3 Për lojërat me profesione
Në këtë grup futen të gjitha lodrat dhe mjetet që u përkasin profesioneve të ndryshme 
, fëmĳ ët e kësaj moshe kanë dëshirë të imitojnë profesione dhe të bëjnë “gjoja sikur” 
janë të rritur.
Dëgjojmë shpesh shprehje të fëmĳ ëve që kanë lidhje me dëshirat për të luajtur rolin 
e një pjesëtari të familjes ose të një personazhi përralle si: “Unë do të doja të isha 
princeshë Borbardha” , “Unë do të shkoj në hënë” , “Unë dua të bëhem polic” etj., 
fëmĳ ët mund të këmbëngulin që janë dikush: një person , kafshë , makinë , por edhe 
një banane.
 Nëse fëmĳ ët duan të luajnë “doktorësh” dhe do të imitojnë veprimet e 

mjekut , atëherë atyre u duhen sa më shumë mjete dhe pajisje që përdorin mjekët 
si: stetoskopi , aparati I tensionit , termometri , bluza e bardhë , receta , stilolapsi etj.
 Nëse fëmĳ ët duan të luajnë “shtëpish” dhe të imitojnë shumë profesione 

që kanë lidhje me të , atëherë të rriturit duhet tu sigurojnë fëmĳ ëve kukulla-njerëz 
që u përkasin racave , kulturave dhe gjinive të ndryshme , roleve të ndryshme të 
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anëtarëve të familjes ose të personazheve të fi lmave dhe revistave të ndryshme , 
enë kuzhine të sigurta për fëmĳ ët: tenxhere pjata , tiganë ,artikuj ushqimorë; brumë; 
lodra që imitojnë sobën  dhe pajisje të tjera shtëpiake; sendet që duhen për shtrimin 
e tavolinës së bukës , për pastrimin e shtëpisë , orendi shtëpiake , si dhe materilae 
dhe mjete që përdorin kuzhunieri , pastruesja , hidrauliku , bojaxhiu , elektricisti , 
tekniku i telefonit , zjarrfi kësi , marangozi etj.
 Nëse fëmĳ ët duan të luajnë role kafshësh duke u bërë personazhe 

të përrallave dhe tregimeve , atëherë të rriturit duhet tu sigurojnë lodra pellushi 
, maska , veshje që imitojnë lëkurën e kafshëve , dekorime të mjedisit ku jetojnë 
kafshët si: kolibe , kotec , ahur etj., kolazhe pikturash që mund të përdoren si sfonde 
etj. Kur luajnë lojëra të tilla fëmĳ ët mund të sjellin në klasë edhe kafshë , shpendë 
të gjalla shtëpiake , mace , lepur , pulë , zogj etj., kafshët dhe karakteret imagjinare 
si : shtrigat , magjistarët , fantazmat , gjithashtu , pasurojnë bashkëveprimin dhe 
zhvillojnë fantazinë e fëmĳ ëve.

IV. Si ndikon loja në miqësinë e fëmĳ ëve

4.1 Afrimiteti gjatë lojës me bashkmoshatarët
Kthesa kryesore e zhvillimit të raporteve me bashkëmoshatarët ndërtohet nga loja 
me fëmĳ ë të tjerë loja me moshatarët duket mjaft  e vështirë para moshës 2 vjec.
Gjatë kësaj periudhe fëmĳ ët tregojnë më shumë interes ndaj objekteve dhe ndaj 
lodrave sesa ndaj fëmĳ ëve që kan afër ; megjithatë , ndodhë shpesh që midis tyre 
të vendosen kontakte reciproke , megjithëse në kontekste të takimeve të shkurtëra 
fëmĳ ët qeshin , tërheqin fl okët , imitojnë njëri-tjetrin dhe shkëmbejnë lodrat. Pas 
moshës 2-vjecare moshatarët kan një rolë në jetën sociale të fëmĳ ës , bashkëveprimet 
me fëmĳ ët bëhen më të shpeshta dhe marrin një karakter më pozitiv; shumë fëmĳ ë 
fi llojnë të luajnë , të bashkveprojnë .Gjatë moshës parashkollore loja e grupit i zë 
vendin gjithnjë e më tepër lojës individuale , me rritjen në moshë loja individuale ose 
ajo paralele behet më e pjekur nga pikpamja konjitive.
P.sh. në lojën paralele më të mdhenjtë e moshës parashkollore i kushtohen më pak 
lojës së ushtrimit të funksioneve sensoromotore (të përbërë nga lëvizje muskulore 
të thjeshta e përsëritëse, p.sh. hedhia e rërës në kovë , pasaj zbrazia dhe mbushja 
përsëri e saj).Loja me grupe fi llon nga mosha 4-7 vjec , ndërsa pjesmarria ne lojra me 
rregulla më abstrakte vëzhgohet në përgjithësi nga mosha 7-12 vjec .              Për shumë 
psikologë empatia dhe përvetësimi i roleve janë fenomene kryesore për proceset 
konjitive , për bashkëveprimin dhe komunikimin në nivelin social me efekte të thella 
mbi perceptimin e të tjerëve , në miqësitë , në konsideratën shoqërore , në gjykimet 
morale e në sjelljen morale.
4.2 Pjesëmarrja sociale e fëmĳ ëve në lojë
Zhvillimi i aft ësive për funksione të vecanta si dhe I mardhënieve sociale në lojë 
gërshetohen mes tyre dhe ndikojnë mbi njeri tjetrin kontaktet sociale I nxisin fëmĳ ët 
për përsosjen e aft ësive , ndërsa përsosja e aft ësive mundëson për pjesmarrien më të 
mierë në mardheniet sociale dhe në shoqërinë e bashkëmoshatarëve dhe moshave 
të ndryshme , fëmĳ a sapo konstaton se dikush vëzhgon lojën e tĳ  zgjat kohën me 
kënaqësinë më të madhe .
Me forcimin e aft ësive që shoqërohet me përjetimin e forcës së tĳ  , fëmĳ a i kalon 
kornizat e individualitetit dhe mundëson depërtimin në botën e objekteve , të 
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veprimtarive krĳ uese si dhe ndaj njerëzve – gjë që zgjeron dhe thellon mardhëniet 
sociale. 
Vecanërisht gëzimi funksional , i cili dominon në fi llim të veprimtarisë së fëmjëve  
, zëvendësohet gardualisht nga prirja e fëmĳ ës për rritjen e aft ësive kjo shihet 
vecanërisht në lojën krĳ uese.  
Deri në vitin e dytë fëmĳ ët luajnë të vetmuar , përvec lojës së vetmuar në këtë moshë 
gjejnë edhe lojën e të vështruarit , që nga viti I dytë dhe i tretë fëmĳ ët luajnë vetëm 
edhe kur gjenden në pot ë njëjtën dhomë me fëmĳ ë të tjerë , cdo fëmĳ ë luan më vete 
madje ndjen kënaqësi kur është pranë fëmĳ ëve tjerë.                          
Pas vitit të treë rritet interesimi për lojën në bashkveprim me fëmĳ ët e tjerë, fëmĳ a ka 
dëshirë të luaj në grup por këto grupe i ndryshon vazhdimisht.                       Bremda një 
kohë të shkurtër rreth 20-30 minutash , loja rrjedh në frymën e bashkpunimit por më 
vonë është e nevojshme të kontrollohet dhe drejtohet , edhe pas vitit të katërt fëmĳ ët 
luajnë më shumë dëshirë në grupe të vegjël , të përbër prej dy ose tre individësh.               
Fëmĳ ët e moshës 5-vjecare janë të aft ë të luajnë në grupe të mëdhenj , deri në pesë 
vetë megjithëse luajnë më mirë në grupe të vegjël , në këtë periudhë miqësitë bëhen 
më të forta.
4.3 Njohja e natyrës prej fëmĳ ëve përmes lojrave
Loja e fëmĳ ëve është një dukuri komplekse dhe me vlera komplekse , nga pikpamja 
konceptuale kur fl itet për lojën duhen dalluar e njohur dy terma të rëndësishme:termi 
“loje” tregon procesin , rregullat dhe veprimit qoft ë kur luhet vetëm dhe qoft ë kur 
ajo realizohet me të tjerë , me termin “lodër” kuptohen objektet , materialet dhe 
instrumentet me të cilat realizohet loja , në organizimin dhe realizimin e lĳ ës duhet 
të ndërthuret natyrshëm respektimi i origjinalitetit , temperamentit , imagjinatës dhe 
fantazisë së fëmĳ ëve.                                   Detyrat e rëndësishme e mësuesis është 
gjetja dhe krĳ imi në vazhdimësi I situatave të lojës , nëpërmjet sigurimit të mjeteve 
të përshtatshme , mjediseve dhe mundësive më të gjëra ku fëmĳ a të vihet në kushte 
të favorshme për të vepruar si individ.Loja është një veprimtari e pazëvenësueshme 
me edukimin e fëmĳ ëve dhe natyrisht në njohjen e natyrës , loja si një element nxitës 
I rritjes dhe zhvillimit , ndihmon fëmĳ ët të njohë në mënyrë aktive realitetin natyror 
e njerëzor dhe të zbulojë vetveten.
4.4. Lojërat krĳ uese
Shpesh lojërat krĳ uese lindin spontanisht gjatë procesit të vëzhgimit , fëmĳ ët shohin 
në natyrë fl utura dhe spontanisht lujnë lojën e fl uturave , duke vepruar nëpër lëndinën 
e gjelbëruar , mund të ulen pranë luleve dhe të “fl uturojnë” duke imitura  fl uturat 
ose largohen kur u afrohen fëmĳ ët e tjerë për t’I “kapur”.Iteresimi dhe përfytyrimi 
mbi natyrën shpeshherë fëmĳ ët i refl ektojnë në lojrat krĳ uese me tema si “Kopshti 
i Fëmĳ ëve”,“Kopshti Zoologjik”,“Lulishtja” etj. Në jojën “Kopshti i Fëmĳ ëve” ata 
bëjnë një kënd natyror me bimë , u shërbejnë këtyre bimëve , i mbledhin ato etj., 
kurse në në lojën “Lulishtja” mbledhin lule të ndryshme , vendosin stola të vegjël 
në të etj. Detyra e mësueses është të nxitë që në këtë lojë të ketë objekte mbi natyrën 
duke i ndimuar ata me material ku sa më interesante të jenë vrojtimet , shëtitjet  , 
ekskursionet , librat , revistat e lexuara mbi natyrën  tabllotë etj.
Më të pasura do të jenë lojërat krĳ uese të fëmĳ ëve ku për zhvillimin e lojërave ka 
rëndësi dhe zgjellja e lodrave , në kopshtin e fëmĳ ëve duhet të ketë dhe lodra që 
përfaqësojnë kafshë , zogj të ndryshëm , kafshë të egra etj.
4.4.1 Lojërat lëvizëse



64 

Lojërat lëvizëse kanë karakter imitues Fëmĳ ët duke luajtur , imitojnë lëvizjet e 
ndryshme të kafshëve e shpendëve , p.sh. “kërcejnë” si lepuri , ecin si macja , 
“fl uturojnë” si zogj , imitojnë zërat e tyre , lëkundjet e degëve të pemëve nga era 
etj.Të gjitha këto imitime që kryhen përmes lojrave lëvizëse ndihmojnë në njohjen 
e fëmĳ ëve me natyrën.Interes tregojnë fëmĳ ët për lojërat lëvizëse me përmbajtjen si 
p.sh. “Bariu” , “Kopeja dhe ujku” , “Kllocka me zogj” , “Gjuetari” , “Cirku” ., këto 
lojëra shpesh shoqërohen me kallëzime , biseda e fotografi  duke zgjeruar e saktësuar 
në këtë mënyrë përfytyrimet e fëmĳ ëve mbi kafshët.
4.4.2 Lojërat didaktike
Përmes lojërave didaktike me material natyror fëmĳ ët njihen me format , madhësitë 
e ngjyrat e objekteve të ndryshme biologjike (lule , fruta , zogj etj.) duke i prekur , 
nuhatur ose shĳ uar ato , përmes lojërave didaktike me material natyror saktësohet 
përceptimi i objekteve e dukurive të ndryshme natyrore prej fëmĳ ëve , ushtrohet 
kujtesa , zhvillohet vëmenjda , imagjinata të kuptuarit e të menduarit.Përmbajtja dhe 
detyrat e këtyre lojrave si dhe organizimi i fëmĳ ëve në kohën e jojrave , varet nga 
mosha dhe zhvillimi i tyre , fëmĳ ëve të vegjël u jepen detyra të tilla si të gjejnë lule 
e gjethe të një ngjyre , pjesë bimësh me madhësi të ndryshme , të emërtojnë  me anë 
të të shĳ uarit disa perime e fruta etj.Fëmĳ ët tërhiqen shumë nga gjëagjëzat , të cilat 
përdoren në lojërat didaktike me material natyror , gjëagjëza u kërkohet të tregojnë 
të gjithë fëmĳ ët; të gjithë duhet të mendohen dhe të jenë gati për tu përgjigjur , kjo 
kërkonë prej fëmĳ ëve durim dhe përmbajtje ku lojërat didaktike janë edhe lojërat me 
tema “Dyqani i luleve” , “Dyqani i pemëve” , “Ferma e shpendëve” etj.
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Turizmi Kulturor në Shqipëri

Msc. Loreta Vrenozi

Abstrakt

Potencialet gjeografi ke që ka Shqipëria, klima dhe trashëgimia kulturore janë faktorët që 
mundësojnë rritjen e turizmit Shqiptar. Për këtë arsye vitet e fundit turizmi është mbështetur 
mbi plane strategjike që mundësojnë rritjen e turizmit.
Shqipëria është një vend i Europës Juglindore dhe shtrihet në perëndim të gadishullit të 
Ballkanit. Ashtu siç e kam përmendur më lart pozita e saj gjeografi ke i ka mundësuar që të 
gjendet në kryqëzimin e rrugëve që kalojnë nga mesdheu perëndimor drejt Ballkanit dhe 
Azisë së vogël.
Shqipëria ka mbetur një vend i pazbuluar, kjo i ka tërhequr turistët, pra pikërisht kureshtja 
për të njohur këtë vend të bukur. Përsa i përket historisë dhe kulturës së saj, Shqipëria ka qenë 
një vendi populluar qysh në lashtësi nga indoevropianët, të cilët u vendosën në këtë vend 
në fi llimet e mĳ ëvjecarit të tretë para erës sonë. Nga kjo përzierje në vendin tonë u krĳ ua një 
popullësi që ka mbajtur emrin: pellazgët.
Gjatë periudhës midis mĳ ëvjeçarit të dytë dhe shekullit të parë para erës sonë në territorët e 
Shqipërisë u krĳ ua popullësia ilire.
Në shek e VII para erës sonë ,këtu grekët vendosën kolonitë e tyre të vetëqeverisura por 
megjithatë popullësia ilire arriti të ruante traditën dhe kulturën e vetë që eidentifi konin ata si 
një popullësi autoktone (Marku.2012.22).
Rruga Egnatia ka qënë rruga më e rëndësishmë tregtare ndërmjet Romës dhe Kostandinopojës.
Në fund të shek të XIV Shqipëria ka qënë e pushtuarnga perandoria romake.  Shqipëria ka 
njohur heroin më të madh të të gjitha kohërave Gjergj Kastriot Skënderbeu i cili udhëhoqi 
rezistencën shqiptare kundër turqëve. Me kalimin e viteve përpjekjet e herëpasherëshmë të 
shqiptarëve sollën më 28 nëntor1912 pavarësinë kombëtare. Shqipëria ka kaluar dy luft ëra 
botërore ku u bë pre e sulmeve të shumë shteteve më përpjekjet e tyre për të aneksuar këtë 
vend shumë të rëndësishëm por Shqiptarët me luft ën e tyre ja dolën mbanëduke u çliruar dhe 
ruajtur traditën dhe kulturën që i karakterizon. 
Historia e Shqipërisë ka tërhequr turistët të vĳ në dhe të vizitojnë këtë vend të mrekullueshëm 
me këtë kulturë të gjerë.
Këtu gjenden ndërtimet tona por edhe të pushtuesve që vinin në shqipëri, gjurmët e tyre i 
gjejmë edhe sot.
Shqipëria duhet të bëj më shumë përsa i përket konservimit dhe mbrojtjes së kësaj trashëgimie 
kulturore.

Fjalët kyce:Shqipëria, Turizmi, Kultura, Historia, Ligji.

Hyrje

Trashëgimia kulturore paraqet interes të madh për vizitorët. Vizitorë të brendshëm 
dhe ndërkombëtar vizitojnë në Shqipëri : Parqet Arkeologjike, Apolloninë, Durrësin, 
Kalatë e ndryshme në shqipëri dhe shumë pika të tjera që tërheqin turistët. Shqipëria 
ka fi tuar një fi zionomi të plotë të trashëgimisë së vetë kulturore.
Turizmi është një nga elementët që përcjell kultura kudo ne Botë. Origjina e fj alës 
“turist” dhe “turizëm” mendohet te jetë nga Britania e Madhe (Lew.2004.25).
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore është një rrugë me shumë sfi da të vështira, pasi 
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kjo trashëgimi kulturore rrezikohet herë pas here nga natyra dhe njeriu. Mbrojtja e 
trashegimise sonë kulturore është elementi kryesor që të tërheqim turistët në Shq-
ipëri.Ajo qe ka më shumë rëndësi është përcaktimi i termit: turizëm kulturor, I cili në 
bazë të ligjit “Për Turizmin” është: veprimtari turistike, që ka si qëllim kryesor vizitat në  
burimet turistike të një vendi, qyteti, fshati ose rajoni të caktuar. Ndërsa turist quhet :një 
vizitor, i cili qëndron të paktën në një ndalesë për një natë në një hotel ose në akomodime të 
tjera turistësh dhe/ose një konsumator i shërbimeve turistike (Ligji 3794,neni 4).
Gjatë leximit të materialeve kam hasur një problematikë: Pse Shqipëria nuk është 
aq e vizitueshme sa vendet e tjera përreth saj?! Shqipëria fatmirësisht ka afër vende 
si Italia dhe Greqia, numri i turistëve në secilën prej këtyre vendeve është shumë i 
madh me miliona , madje 2 qytete të Italisë hyjnë në listën e vendeve më të vizituara 
në botë, një element tjetër i dytë që kam vënë re është se turizmi në shqipëri arrin 
intesitetin e tĳ  më të lartë gjatë periudhës së verës, ndërsa në Itali dhe Greqi ajo 
shtrihet përgjatë gjithë vitit. Kjo ndodh sepse në Shqipëri kemi mungesë të theksuar 
të investimeve, grupet e interesit janë më të tërhequr drejt konfl ikteve për pronësi 
sesa në gjetjen e mënyrave të duhura për promovimin e kësaj trashëgimie kulturore 
që ne kemi dhe vënia e planeve në zbatim.
Një problematik tjetër janë planet e pakta të cilat janë vënë në zbatim për të patur një 
guidë të përgjithshme pasi kemi një mungesë të theksuar të guidave dhe të planeve 
për promovimin e trashëgimisë tonë kulturore. Vendet e tjera kanë vënë në zbatim 
krĳ imtari nga më të ndryshmet të cilat japin informacion për kulturën e vendit dhe 
tërheqjen e turistëve nga mbarë bota. 
Vendimi për të patur investime mbi një projekt turistik është i lidhur me vendin 
dhe me rajonin ku projekti do te vendoset (Bakiu.2006.58).

1.1 Historiku i zhvillimit të turizmit kulturor në Shqipëri
  Turizmi kulturor (ose kultural) ka si qëllim të japë kontributin e tĳ  duke përqendruar 
vështrimin në aspektet ekonomike dhe të punësimit, duke nënvizuar vlerën e 
aktiviteteve kulturore dhe kontributin e saj në ndërthurjen dhe mbarëvajtjen e 
raporteve sociale, në identitetin rajonal dhe në zhvillimin e komunitetit në kontekstin 
urban.Turizmi kulturor në Shqipëri është pjesë e “identitetit europian” sepse ashtu 
siç kam thënë më lartështë gjetur në mes të qytetërimeve shumë të zhvilluara, të cilat 
kanë qenë shumë të zhvilluara në çdo sektor, ashtu si dhe në sektorin e turizmit.  
Pasuria kulturore është një pasuri që e zotëron çdo shtet, është krenaria e një kombi. 
Pasuria kulturore e dallon një vend nga një tjetër se e njeh dhe me anë të pasurisë 
kulturore arrin të mësosh më shumë për historinë e një vendi. Por si çdo pasuri 
tjetër ajo ka nevojë të mbrohet pasi nuk është e rinovueshme dhe mbrojtja e saj është 
shumë delikate. Shteti duhet të zotëroj aft ësitë e duhura për mbrojtjen e kësaj pasurie, 
ndërmjet punës së madhe dhe profesionalizmit që duhet të ketë çdo anëtarë. Sitet 
arkeologjike dhe qendrat historike janë vendet që në radhë të parë duhet të mbrohen, 
pasi janë pjesa më e dukshme, objekt i vrojtimit nga vëzhguesit. Ato zotërojnë vlera 
historike, kulturore, unikale.  Me kalimin e kohës dhe ofertat turistike rriten, kjo bën 
që turistët ta njohin më shumë Shqipërinë dhe të investojnë aty. Teknikisht bëhen 
investime në momentin kur krĳ ohet një kapital i ri real(pajisje, ndërtesa, mjetet e 
transportit), por investimet në sektorin e turizmit janë pak më të analizuara.
 Turizmi në ditët e sotme i atribuohet progresit ekonomiko-shoqëror të vendeve të 
industrializuara, i përhapur në të gjithë popullësinë. Angazhim i madh për turizmin 
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është këmbëngulja e qeverive të shteteve për zhvillimin gjithënjë dhe më shumë të 
këtĳ  fenomeni. 
 Përgjatë shekujve Shqipërinë e kanë vizituar njerëz të famshëm si : Edith Mary 
Durham, Lord Bajroni, Rebecca West etj, këta kanë lënë dhe përshtypjet e veta 
për Shqipërinë, si një nga vendet më tërheqëse për bukurinë e saj, me historinë e 
veçantë, me popullësinë e saj të lashtë autoktone, me kulturën dhe gjuhën e tyre, që e 
identifi kojnë nga vendet e tjera të Ballkanit.Numri i vizitorëve ka qënë shumë paktë 
në këtë kohë, pasi Shqipëria ka qënë një vend i cili nuk njihej nga të huajt. 
Në 1920 motivi i lëvizjes lidhej me motivin kulturor, disa veta në Shqipëri lëvizmin 
jashtë shtetit për të kryer edhe importimin e librave, të cilat silleshin kryesisht nga 
Italia, por edhe nga shtete të tjera (Akademia e Shkencave e Shqipërisë.2007.422).
Vendi më i preferuar në ketë kohë ishte Kruja si vend i cili mbart histori të gjatë dhe 
mjaft  të lashtë. Shoqëria e parë turistike në Shqipëri u themelua në 1928 dhe njihet si 
“Klubi Automobilistik Turistik Mbretëror”.
Në vitin 1929 nga të dhënat dalin se në Shqipëri kishte 27 hotele gjithsej, ku tre prej 
tyreishin të vendosur në zonën e plazhit të Durrësit. Gjithashtu hotele të tjera të 
ndërtuara nëkëtë periudhë që i rezistojnë ende kohës janë: Hotel “Dajti” në Tiranë 
dhe Hotel “ Adriatiku” në Vlorë.  Në 1933 u krĳ ua “Enti i Turizmit Shqiptar” i 
quajtur ndryshe ETA që ishte një strukturë e re në varësi të Ministrisë së punëve të 
brëndshme. Gjithashtu një institucion tjetër ishte “Drejtoria e Përgjithshme e Shtypit, 
Propagandës dhe Turizmit” në varësi të Këshillit të Ministrave. Gjendja e vështirë 
për Shqipërinë vazhdoi edhe kur mbaroi kjo periudhë pasi përsëri ishte problemi 
që nuk i kushtohej vëmendje Turizmit, pasi vëmendja më e madhe ishte tek degë të 
tilla si ekonomia apo industria e rëndë. Për këtë arsye në të nuk ka patur një zhvillim 
të mirëfi lltë të turizmit. Kjo gjendje vazhdoi deri në vitet 1945, pasi shumë element 
të tilla si gjendja sociale, ekonomike, politike nuk lejuan zhvillimin e vendit. U bën 
përpjekje megjithëse nuk rezultuan të suksesshme.  Në 1955 u krĳ ua ndërmarrja e 
parë turistike Shqiptare me emrin “ALB TURIST”, qendra e saj ishte ne Tiranë, e cila 
ka funksionuar si një kompani turistike pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
Ishte një kompani që drejtohej drejtëpërdrejtë nga shteti.
Një problem tjetër që hasim në Shqipëri është se ajo ishte e izoluar kështu që pjesa 
e turistëve që vizitonin Shqipërinë ishin ata nga Europa Lindore, përsa i përket tur-
istëve të vendeve të tjera , ata s’mundeshin të vinin në Shqipëri pasi nuk iu lejohej.
Ishte shteti ai që vendoste si një monopol se si duhet të ishte turizmi. Kjo degë kaq e 
gjerë si Turizmi kërkon një perspektivë të madhe për tu menaxhuar , që në këtë kohë 
mungonte.
Turizmi nuk do të cilësohej si një sektori i rëndësishëm ekonomik, por si një sektor 
ideologjik, gjë e cila do ta kufi zonte atë si nga ana cilësore ashtu edhe nga ajo sasiore. 
Kështu e vetmja formë e organizimit të turizmit ishte ajo e organizuar në grupe ud-
hëtimime jo më shumë se 20 pjesëmarrës.  Një fenomen tjetër që vihet re në këtë kohë 
ishte që udhëtimet individuale apo ato të organizuara ishin të ndaluara. Vizitat në 
veri të vendit fi lluan kohë më vonë, ato ishin të përqëndruara në jug apo juglindje të 
Shqipërisë.Turizmi në Shqipëri përgjatë perjudhës së sundimit komunist, njohu një 
zhvillim fare tëvogël dhe mjaft  të politizuar. Pas vitit 1990 me ndryshimet politike 
dhe ekonomike nëvendin tonë, turizmi fi lloi të vlerësohej si një nga degët ekonomike 
të vendit e cilapërbënte një perspektivë të madhe. 
Në ndryshimin e viteve 1990-1991 Shqiperia braktisi sistemin e izolimit te gjate ko-
munist dhe u perfshi në një periudhë  tranzicioni  politik ,ekonomik dhe shoqeror 
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ndaj sistemit demokratik. Në atë periudhë turizmi ishte plotesisht  monopol i shtetit 
, pas kalimit ne demokraci vendi u shoqerua me procesin e reformave,ndertimi i 
strukturave demokratike,transferimin e ekonomisë drejt ekonomisë së tregut. Në vi-
tin 1990-1991 Shqipëria braktisi sistemin eizoluar dhe të gjatë komunist dhe u përfshi 
në një periudhë tranzicioni.  Situatë e vështirë ishtë pikërisht viti 1997 kur Shqipëria 
u përfshin në një kaos social, ekonomik, politik që ndikoi drejtëpërdrejtë apo tër-
thortë në turizëm, pasi nuk e lejoi zhvillimin e tĳ . Situata e vështirë dhe e pa sigurtë 
që u krĳ ua në Shqipëri uli ndjeshëm imazhin e vendit tonë në botën e jashtme dhe 
largoi shumë turistë që tregonin interes për të vizituar Shqipërinë.  Pas kësaj peri-
udhe janë bërë përpjekje të mëdha për zhvillimin e turizmit por që duan ende kohë 
pasi Shqipëria ka shumë cështje për të zgjidhur. Për të arritur një zhvillim më të lartë 
duhet një bashkëpunim më i forte midis qeverisjes qëndrore dhe asaj lokale ose të 
grupeve të tjera të interesit.
 Në Shqipëri kultura, traditat, zakonet, historia janë elementët kyç që kanë tërhequr 
turistët nga e gjithë bota. Këto element dëshmojnëpër jetësën dhe trashëgiminë kul-
turore që kanë këto vende. Si në çdo vend tjetër qytetërimet e mëdha që kanë ekzis-
tuar kanë lënë gjurmët e veta dhe cdo njëri dhe sot ka mundësi të shoh një pjesë të 
historisë sonë.
Në ndihmë të zbulimit të objekteve kulturore na vĳ në specialistët e trashëgimisë kul-
turore dhe arkeologët të cilët zbulojnë një pjesë të historisë sonë dukë ja bër të njohur 
popullësisë. Me kalimin e viteve popullësia shqiptare po bën progress gjithënjë dhe 
më të gjerë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit kulturor.
Në shqipëri, turistët krahas peisazheve detare dhe malore vazhdon ti tërheq kultura, 
historia dhe trashëgimia kulturore, traditat folklorike dhe gastronomia. 
Trashëgimi jonë kulturore ka tërhequr mjaft  turistë të cilët vizitojnë botën. Cdo qytet 
që vizitohet në Shqipëri fsheh një histori dhe këtë e shpreh edhe në peizazhet që këto 
qytete mbartin.
Turizmi konsiderohet si një produkt i përbërë nga shumë nënprodukte të tjera. 
(MTKRS.2006.9)

Historia Arkeologjia Natyra Kultura 
Ilirët Mjedisi natyror Plazhet Zakonet 
Nacionalistët Malet Guzhina
Romakët Bregdeti Jeta rurale
Bizantinët Pyjet Jeta bregdetare
Otomanët Bujqësia Folklori

Fig. Ndarja e turizmit

 Turizmi lidhet në mënyrë absolute me pikëpamjen praktike të lëvizjes. Turiz-
mi mendohet të jetë në të ardhmen një industri e pastër dhe më shumë përfi time 
(Popa.2012.88).

1.2 Ndarja e Turizmit Kulturor
1. Turizmi arkeologjik, vizitat janë si në aspektin për tu informuar, ashtu dhe në 
aspektin për tu argëtuar. Vizitat përfshĳ në ato në qendrat historike, sitet arkeologjike, 
muzeumet, galeritë e artit etj.
2. Turizmi i Artit, i cili ka në bazë lidhjen e kulturës me vetë artin. Fatmirësisht 
Shqipëria ka shumë objekte dhe vende që mund të vizitojmë dhe në të njëjtën kohët 
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të informohemi.
3. Turizmi i Spektakleve, ku përveç trashëgimisë tonë materiale një vend me 
rënësi ka edhe trashëgimia jomateriale. Vizitorët të tërhequr nga turizmi kulturor 
kanë mundësi të shohin një shfaqje folklorike, pra jo vetëm informim dhe argëtim 
për trashëgiminë materiale por edhe për atë shpirtërore.
4. Turizmi Gastronomik, ka të bëj më gatimet tradicionale në secilën prej 
qyteteve të Shqipërisë, të njihen me traditën tonë, me kuzhinën dhe pĳ en.

 Turizmi si fenomen në të gjithë komponentët e tĳ  mbështetet tek kultura, pa këtë 
element nuk do të kishte turizëm. Turizmi kulturor shfaqet në të gjithë fazat e zhvil-
limit historik. Monumentet kulturore janë një nga elementët më të rëndësishëm të 
cilët tërheqin turistët kudo në botë për të vizituar Shqipërinë dhe për pasojë rritjen e 
numrit të turistëve (Doka, 2013,25).
Pavarësisht nga kalimi i kohës Shqipëria ka bërë hapa para në ruajten e monu-
menteve kulturore, në përcjelljen e traditave tona, duke na ofruar si trashegiminë 
materiale dhe atë jomateriale.

1.2.1 Trashegimia materiale
Trashëgimia kulturore në Shqipëri i ka gjurmët shumë të hershme ku një kontribut 
të madh ka dhënë  arkeologjia shqiptare, e cila me zbulimet e saj ka hedhur dritë mbi 
trashëgiminë tonë kulturore. Forma kryesore e lëvizjes turistike në këto qytete është 
turizmi me qëllimin për të vizituar objektet e ndryshme historike dhe muzeale si: 
pjesët e qyteteve me shtëpitë e tyre karakteristike, kalatë dhe kështjellat mesjetare, 
muzetë, kishat, xhamitë etj. Si qytete të tilla, mund të veçojmë: Beratin, Gjirokas-
trën, Krujën etj. Manaxhimi i destinacionit është një term që përdoret për të mbuluar 
gjithë ndikimin e turizmit në një rajon(Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë.2013.20).
Gjurmët e para i përkasin peridhës së neolitit ku janë nxjerrë nga gërmimet qerami-
ka, terrakota etj. Këto zbulime nuk shfaqen me një nivel të ndërlikuar por janë të një 
niveli të thjeshtë. Baza e tyre ka lidhje me format zoomorfe të enëve ashtu edhe në 
dekoracionin, gdhendjet dhe elemente të tjerë.  Në qytete ilire relievi lidhej me ndër-
timin e monumenteve, gjithmonë duke u bazuar tek arti Helen me traditën korintin-
ase dhe korkyrase, ku dhe me kalimin e kohës arti ilir fi tonte vecoritë e tĳ  dalluese. 
Sot janë zbuluar disa punishte të prodhimit të qeramikës. 
Përvec qeramikës zhvillim mori dhe mozaiku, i cili përvec formimit të tĳ  ishte një art 
i mahnitshëm.  “Bukuroshja e Durrësit” dhe mund të cilësohet si bukuroshja e gjithë 
mozaikëve që janë zbuluar deri tani në truallin shqiptar, për hĳ eshinë e fi gurës dhe 
mjeshtërinë e realizimit artistik.
 Në Apolloni, Dyrrah, Butrint janë zbuluar gjurmë të zhvillimit të mozaikut, këtë e 
dëshmojnë kubikët të prerë prej guri, qelqi, mermeri apo balte të pjekur, pra kaluam 
nga gurët e zallit në këtë lloj forme. Afresket (Pikturat Murale) janë një tjetër element 
i trashëgimisë sonë kulturore. Skulptura zbehet pasi kalojme tek arti i pikturës i cili 
shfaqej në një formë më të rafi nuar, në periudhën e kalimit nga antikiteti i vonë në 
mesjetën e hershme.Objektet e kultit kristian ishin ato të cilat ishin të mbushura me 
afreske dhe ikona, me një krĳ imtari anonime, sot nuk kemi gjurme të plota pasi një 
pjesë e afreskeve u dëmtua.
 Personaliteti i njohur i shek XVI mbetet Onufri. Pikturat e tĳ  dallohen për ngjyrat 
e tĳ  të pasura.  Ai pikturoi, piktura biblike duke u mbeshtetur ne stilin bizantin por 
njekohesisht duke e liruar krĳ imtarine e tĳ  nga rregullat strikte te kohes. Pikturoi 
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pamje nga Shqiperia, qytete shqiptare, folklorin shqiptar, fshatare dhe vecanerisht 
luft etare. Ai i afrohet më tepër stilit të rilindjes europiane. Një nga karakteristikat 
e krĳ imit të tĳ  ishte “e kuqja” e Onufrit, një ngjyrë dominuese në krĳ imin e tĳ . Kjo 
është piktura e periudhës post- bizantine.

1.2.2 Trashëgimia jomateriale
Fusha e trashëgimisë kulturore është mjaft  e gjerë. Ajo përshin si trashëgiminë ma-
teriale  dhe jo materiale. Gjithashtu pjesë e trashëgimisë kulturore janë:
- Doket dhe zakonet 
Traditat dhe zakonet përcaktojnë mënyrën e jetesës së një popullësia dhe mënyra se 
si shoqëria shqiptare e krĳ onte jetën e saj.
Në ritet e besimet që kanë të bëjnë me ciklin e jetës, pra me lindjen, martesën e vdekjen, 
studiuesit që janë marrë me to, kanë mundur të hetojnë edhe rite të lashta, të cilat, 
sado të zbehta, jetojnë aty-këtu. Ndër zakonet e vdekjes, mund të shënojmë se deri 
në Luft ën e Dytë Botërore, në disa krahina ruhej vajtimi me “ligje” (këngë mortore). 
Duke folur për këngët mortore vërejmë re ekzistencën e një sistemi muzikor dhe bie 
në sy modaliteti i shkallëve muzikore popullore (Tole.2011.24).
Mjaft  rite e besime të tjera lidhen me data të caktuara të një kalendari të vjetër popullor 
. Dita e verës apo 1 Marsi, shënohej nga një pastrim i përgjithshëm ritual i banesave 
dhe i oborreve dhe më në fund, jo vetëm u vihej zjarri plehrave të mbledhura gjatë 
këtĳ  pastrimi, por në atë zjarr hidheshin edhe vetë fshesat e vjetra, për të fi lluar 
stinën e re me fshesat e reja, pra është fj ala për një rit purifi kator. 
- Mite e besime popullore
Ndër mitet më të lashta të ruajtura aty-këtu deri në fi llim të shek.XX, ishte sigurisht 
kulti i diellit, i cili ka lidhje me kultin e zjarrit e të vatrës (sepse vetë dielli është 
burim drite e ngrohtësie), si edhe me kultet bujqësore e blegtorale (sepse jeta e çdo 
gjallese në tokë varet nga dielli). Ruhej gjithashtu, nderimi për disa maja malesh, që 
adhuroheshin, si “maja të diellit”. Kështu, në data të caktuara, bëheshin pelegrinazhe 
në disa maja malesh, si Maja e Rumies, Gjalica e Lumës, Çuka e Tomorrit, etj. Në këto 
festa ndizeshin zjarre të mëdhenj në pritje të lindjes së diellit dhe besohej se ata ia 
shtonin fuqinë diellit. 
- Arti fshatar e zejtaritë artistike
Zhvillimi i artit fshatar dhe i zejtarive artistike në tre-katër shekujt e fundit në 
Shqipëri, ka qënë i lidhur ngushtë me kushtet historike e shoqërore të vendit, si 
ishin pushtimi i gjatë osman me pasoja të rënda në plan fetar e kulturor, shtypja 
kombëtare e shoqërore e ushtruar gjatë këtĳ  sundimi të huaj, etj. Këto kushte të 
vështira penguan lulëzimin e artit në shumë fusha, si në arkitekturën monumentale, 
në skulpturë, etj. dhe e ndrydhën për një kohë artin vendas në sfera më të kufi zuara 
si janë artet minore. Në pamundësi për të trajtuar të gjitha fushat e arteve të aplikuara 
popullore, më poshtë, po fl asim shkurtimisht vetëm për disa prej tyre.
Në fshatin shqiptar, tradita e punimit dhe e zbukurimit të objekteve të vogla prej 
druri nga vetë fshatarët për nevoja të jetës së përditshme, aty-këtu, u ruajt e gjallë 
edhe në gjysmën e parë të shekkullit XX. Kështu, barinjtë zbukuronin krraba e 
kupacë, furka, boshte, etj. Ndërsa të tjerë, fshatarë më të stervitur, punonin shkambe 
e karrige me forma tradicionale, si ishin ato të Dukagjinit, të Pukës, të Mirditës, etj., 
apo djepa për fëmĳ ë, vegla muzikore e sidomos arka për pajë.
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- Kostumet tradicionale
          Veshjet popullore, janë pa dyshim një nga manifestimet më të fuqishme të 
kulturës tradicionale. Ato janë trashëguese e transmetuese të shumë elementëve, 
që vĳ në nga lashtësia dhe nga koha e mesme, por janë njëkohësisht edhe shprehje 
e marrëdhënieve kulturore me popuj të tjerë.Tipet kryesore të veshjeve popullore 
shqiptare për burra janë: kostumi me fustanellë, kostumi me këmishë të gjatë e 
dollamë (cibun), sipër kostumi me tirq dhe ai me poture (pantallona të shkurtra deri 
te gjuri). Pra, në Shqipëri, burrat kanë mbajtur si veshjet në formën e një fundi të 
gjerë, ashtu edhe ato në formë pantallonash, por të parat kanë dalë nga përdorimi më 
herët se të tjerat. Pjesët më të zbukuruara ishin jelekët dhe xhamadanët e kostumit 
festiv. Burrat shqiptarë mbanin edhe stoli të ndryshme argjendi, si jastekë gjoksi, 
sumbulla dekorative tek jelekët, unaza, pipa e kuti cigaresh, por mbi të gjitha, armët 
e brezit e të krahut, që ishin gjithnjë të stolisura pasurisht.
          Për gra, tipet kryesore të veshjeve, ishin: kostumi me xhubletë (një fund në 
formë këmbane), kostumi më këmishë të gjatë e xhokë shajaku sipër, kostumi me dy 
futa të vendosura mbi këmishën e gjatë, njëra përpara e tjetra prapa dhe kostumi me 
mbështjellëse.

2.1 Analiza SWOT e Turizmit Kulturor
Analiza SWOT për turizmin dhe në cdo fushë tjetër përcakton: 
1. Fuqitë
2. Dobësitë
3. Mundësitë
4. Rreziqet
Institucioni i “Zhvillimit të Turizmit Ndërkombëtar” në bashkëpunim me MDG 
Achievement Fund ka publikuar një material shumë të rëndësishëm përsa i përket 
strategjisë kulturore të Shqipërisë. Ky është një matërial i publikuar në Qershor të 
2010. Analiza SËOT për sai përket trashëgimisë kulturore Shqiptare është:
1. PËRPARËSITË
- Pjesë e trashëgimisë botërore: Butrinti, Gjirokastra, Berati.
- Kemi një gamë të gjerë të mbetjeve : ilire, romake, veneciane, otomane dhe 
të komunizmit.
- Periudha e Skënderbeut.
- Trashëgimia unike muzikore: Polifonia.
- Kuzhina e vecantë.
- Gama e madhe e produkteve të turizmit rural.
- Festivalet kulturore.
- Gama e koleksioneve me cilësi të larta në muze: ikonografi a, fotografi a.
- Sektori i fortë dhe i veçantë i artizanatit.
- Mikpritja e popullit.
- Diversiteti fetar dhe tolerance.
2. DOBËSITE
- Sezoni gjithënjë e arrin kulmin në Korrik- Gusht.
- Imazhet negative të ndotjes, mbeturinave, varfërisë.
- Bashkëpunimi i dobët ndërinstitucional.
- Mungesa e aft ësisë dhe e fi nancimit përsa i përket marketingut.
- Pjesa më e madhe e infrastrukturës me riparim të dobët.
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- Mungesa e paraqitjes saktë të vendit tonë që të tërheq turistët.
- Mungesa e konsistencës në fushën e marketingut: personelit dhe aktivitetit.
- Asnjë linçesim i guidave turistike.
- Mungesa e legjislacionit ose implementim i dobët i tĳ .
- S’kemi kontroll të cilësisë së akomodimit dhe restoranteve.
3. MUNDËSITË
- Rrjeti i ambasadave shqiptare në botë.
- Diaspora me ndikim në tregjet kryesore burimore.
- Interesi për vende të “panjohura” të Europës.
- Përmisimi i sistemit të mbledhjes së vizitorëve.
- Media e huaj e “etur” për të zbuluar këtë vend të panjohur.
- Afërsia me tregjet e Europës Perëndimore.
4. KËRCËNIMËT
- Zhvillimi i paligjshëm
- Dështimi dhe mungesa e zbatimit të rregulloreve për strehimin, trashëgiminë 
e ruajtjes, ndotja etj.
- Konkurenca në vazhdimësi nga vendet e tjera të Ballkanit.(Tourism 
Development International.2010.25).
Me daljen e ligjit për turizmin, kemi disa nene të cilat janë të zgjidhura dhe disa të 
tjera ende që kërkojnë rishikim. Kemi një mungesë të theksuar përsa i takon pjesës së 
marketingut, ashtu sic Shqipëria ka mbetur një vend i pazbuluar ka vizitorët, ashtu 
po mbetet dhe trashëgimia kulturore, sepse nuk është arritur përpjekja e duhur që 
trashëgimia kulturore e Shqipërisë të njihet ndërkombëtarisht.Turizmi si sektor kon-
triubon me rritjen e numrit të vizitorëve në cdo sektor tjetër, sic është psh ekonomia. 
Ashtu siç kam paraqitur në statistikat në material të ardhurat ekonomike nga rritja e 
numrit të vizitorëve kanë qënë shumë të larta. Kemi të bëjme me një lidhjë reciproke 
ndërmejt turizmit dhe shtetit. Rritja e numrit të turistëve nuk duhet të mbetet vetëm 
brenda sektorit të turizmit, por duhen bërë investime në të gjithë Shqipërinë, ashti 
siç duhet pastruar vendi dhe duhet që infrastruktura të rregullohet me përmasat 
europiane. Duhet që turistët kur të vĳ në në Shqipëri të gjejnë një vend të pastër dhe 
të sigurt.
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Lumenjtë tanë: fat apo mallkim?
Hulumtim ndërdisiplinor për rolin e lumenjve të Shqipërisë në ekonominë e 

vendit

Edlir Dervishi

Motivimi

Si pikënisje për këtë ministudim historiko-gjeografi k ka shërbyer:
-dëshira për të vënë mbi baza faktike arsyen e gjendjes së sotme ekonomike
-fakti që në një vend kaq të vogël, gjejmë një kontrast kaq të madh etnografi k, kulturor, 
gjuhësor, etj.
-pasioni im për Gjeografi në Ekonomike.

Hyrje
Duke qenë mësimdhënës edhe I Gjeografi së edhe I Historisë,shpesh më ndodh që 
shpjegimi I dukurive,ngjarjeve ngec diku…
Le të marrim arsyet e gjendjes së sotme ekonomike të vendit tonë.Ne përpiqemi të 
shpjegojmë prapambetjen ekonomike të Shqipërisë me:
*periudhat e gjata të pushtimeve
*orientimin e gabuar ekonomik gjatë diktaturës
*mungesën e Rendit Kapitalist(kaluam nga Feudalizmi në Socializëm)
*etj
Pak ose aspak përmëndet roli negativ I lumenjve në jetën ekonomike.

Po si kanë ndikuar ata? Ku është e veçanta e lumenjve tanë?

Le të bëjmë një parantezë:
Shumë vende kanë lumenj,madje edhe qytetërimet e para kanë lindur në Luginat 
Lumore:në Nil,Tigër e Eufrat,Ind Gang e Brahmaputra,Huanhe,Jance,etj.Por ata 
kishin një ndryshim:
Janë të mëdhenj,me shumë ujë dhe për rrjedhojë,ata ishin të lundrueshëm.
Po nëse ne duam të kalojmë nga Jugu I Shqipërisë për në Veri,përgjatë pjesës 
fushore,ke pak zgjedhje.Po të marrim lumin Shkumbin si pikë simetrike referimi,sot 
që fl asim,duhet të kaloni:
-Urën në Rrogozhinë
-Urën e Shkumbinit në Elbasan
-Urën në Papër
-Urën e ndërtuar mbi digën në fshatin Çengelaj.
Tani,le të mendojmë pak si ishte gjendja para p.sh. 100 vitesh?Po para 200 vitesh?Po para 
1000 apo 2000 vitesh?
Në vendet që përshkohen nga lumenjtë,urat luajnë një rol shumë të rëndësishëm.
Faktorët e shumtë historikë,gjeopolitikë kanë bërë të mundur që lumenjtë më shumë 
të na ndajnë sesa të na bashkojnë.Ne jemi një nga vendet me më shumë lumenj,sado 
të vegjël që janë-152!(Kabo,1990-1991)
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Harta e pellgjeve ujëmbledhës të lumenjve kryesorë.
Burimi:Akademia e Shkencave të RSH.

Siç shihet,I gjithë teritori I vendit,përshkohet nga lumenjtë kryesorë dhe degët e tyre.
Duke parë hartën,natyrshëm shpjegohet:
*pse krahinat në Alpet tona e kishin më të lehtë të bënin shkëmbime ekonomike me 
trevat në Kosovë e Malin e Zi,sesa me krahinat në teritorin shqiptar;
*pse krahinat në Juglindje të vendit,më lehtë shkëmbenin dhe lëviznin në territorin 
grek ,sesa me brendësinë e vendit.
*pse krahinat në lindje të Drinit të Zi I ruajtën gjatë kontaktet me trevat jashtë kufi rit.
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Map credits:Delmonte

Kjo hartë tregon rrugët kryesore tregtare në Mesjetë.
Pjesë e rëndësishme e tyre ishte dhe segmenti I rrugës Egnatia.Ajo bashkohej me 
segmentin që shkonte drejt Nishit,Konstandinopojës e më gjerë.
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(map copyright:Martin Jan Mansson)

Rrugët në Shqipëri kanë historikun e tyre,dhe bashkë me to edhe urat. Periudhat 
kryesore të ndërtimit të rrugëve janë:
1)Periudha Romake,që përfaqësohet me rrugën Egnatia.Nga kjo rrugë kanë mbetur 
pak gjurmë,kryesisht në Luginën e ShkumbinitNga urat,më qartë e gjejmë në urën e 
Golikut(Mokër)
2)Periudha Bizantine.Më tepër në Juglindje të vendit,mbi gjurmët e rrugës Egnatia.
3)Periudha Osmane.Për shkak të nevojave ushtarake u ndërtuan rrugë e ura,kryesisht 
prej guri.
4)Ndërtimet e ushtrisë Austro-Hungareze.Për herë të parë në historinë tonë,u 
shtruan madje dhe hekurudha të tipit dekovil.

Foto credit: Ilir Ikonomi
Kjo është një urë mbi lumin Shkumbin,e vitit 1919,por e përshtatur me drurë.
5)Periudha e viteve 1920-1939.Me ndihmën dhe kreditë italiane,u ndërtuan 
mjaft  rrugë,ura,tunele,kryesisht në Ultësirën Perëndimore.Veçojmë Rrugën e 
Krrabës,Elbasan-Pogradec,Librazhd-Peshkopi,Shkodër-Vau I Dejës,etj.
6)Periudha pas L.II.B,duke përfshirë dhe vitet e fundit.Janë lidhur me njëra-tjetrën 
mjaft  zona,krahina,qytete.
***
Megjithatë,lumenjtë e bënë “punën” e vet tashmë…Ata kanë krĳ uar një larmi të 
pazakontë etnografi ke,gjuhësore,kulturore,folklorike,deri edhe gastronomike.
Një shumëllojshmëri traditash.Krahina që ndahen vetëm nga një lumë(përrua më 
së shumti).Më pak se 2-3 km larg nga njëra-tjetra në vĳ ë ajrore,por me kaq shumë 
ndryshime.
Po përpiqem të përmbledh në një tabelë krahina që ndahen nga një lumë.

KRAHINA majtas LUMI KRAHINA djathtas
LUMA DRINI I BARDHË HASI
PUKA DRIN DUKAGJINI
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MIRDITA FAN MATI
KELMENDI PRROI I THATË SHKRELI
SULOVA DEVOLLI I POSHTËM DUMREA
ÇERMENIKA SHKUMBINI I MESËM SHPATI
LABËRIA VJOSA E MESME MALLAKASTRA
LABËRIA DRINOS LUNXHËRIA
MOKRA DEVOLL VOSKOPOJA
MARTANESHI OKSHTUN GOLLOBORDË
ÇERMENIKA ERZEN DAJTI
DARSIA SHKUMBIN KRRABA

Secila prej këtyre krahinave ka ndryshime thelbësore me tjetrën matanë lumit.
Le të shohim disa prej këtyre ndryshimeve: 
-Ndryshime në dialekte. E folura e Labërisë,psh,ka shumë dallime me të folurën e 
zonës së Lunxhërisë,matanë lumit Drinos.E folura e Dukagjinit ndryshon nga ajo 
zonës së Iballës në Pukë.I ndan vetëm lumi Drin.
-Ndryshime në tradita,veshje,folklor.Zona e Dumresë ka të tjera tradita,ajo e 
Sulovës ka të tjera,megjithëse I ndan vetëm një luginë-ajo e Devollit.Çermenika me 
Shpatin,megjithëse I ndan vetëm Shkumbini,dallojnë mjaft  nga njëra-tjetra.Të tjera 
ngjyra në veshje,të tjera tradita dasmash,pa folur për gatimet apo ritet.
-Dallime në veprimtaritë ekonomike dhe jetën e përditshme.Megjithatë,duke qenë 
se janë kryesisht zona malore,blegtoria mbetej aktiviteti kryesor prej mĳ ëra vitesh.
Urat më së shumti,kanë qenë provizore,të sajuara.Ato e kryenin rolin pjesërisht,sepse 
mënyra si ndërtoheshin nuk jepte siguri.Materialet mezi siguroheshin.Në urat 
e zonave malore të Voskopojës është përdorur deri leshi I bagëtisë,apo vezët për 
lidhjen e mureve.
Në udhëtimet e saj në Alpet Shqiptare,E.Durham tregon se burrat madje lidheshin 
mbi shajak për të kaluar lumin.
Të penguara nga lumenjtë tekanjozë,këto zona kanë qenë thuajse “ekonomi të 
mbyllura”.Detyrimisht,kishte mungesa të mëdha në produkte.Lëvizej matanë lumit 
vetëm për gjërat më jetike.Në vitet e urisë së bukës,një fshatari të Dumresë I duhej 
të shkonte deri në Çermenikë për një thes me misër.Çdo krahinë kishte pak a shumë 
një pikë takimi ku ishte tregu dhe aty këmbehej gjithçka.
Zhvillimet e viteve të fundit,kanë përfshirë dhe përmirësimin e sistemit rrugor,bashkë 
më to edhe urat janë bërë përcjellëse të ritmeve ekonomike,kulturore e më gjerë.
Ndërtimi I Rrugës së Kombit,akseve Veri-Jug,Lindje-Perëndim,kanë sjellë një 
uniformitet të shumë aspekteve.Një “miniglobalizim” në kuptimin e hapësirës 
shqiptare.
-Në aspektin ekonomik,kjo shpjegon faktin se prodhimet e Fushës së Myzeqesë 
brenda ditës konsumohen në Prishtinë.
-Në aspektin kulturor,”Vallja e Tropojës” kërcehet në dasmat në Vlorë,kurse “Vallja 
Çame” deri në skajet veriore.
Kjo do të ishte e pamundur pa rrugët,pa komunikim.
Aq më tepër …pa URAT! 
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Shumëllojshmëria kulturore në shkollë

Olta  Nurellari
Mësuese gjuhë shqipe - letërsi

Anila Zoto
 Mësuese arsimi fi llor

Abstrakt

Për punimin e kësaj teme jam përqëndruar në një nga të drejtat e fëmĳ ëve kudo nëbotë: “ E 
drejta për t’u arsimuar.”Kjo e drejtë duhet të zbatohet për të gjithë fëmĳ ët pavarësisht aft ësive 
apo kufi zimeve të tyre duke përfshirë në shkollat publike edhe nxënësit me nevoja të veçanta 
apo me aft ësi të kufi zuara.
Në këtë punim jam munduar të përmbledh fenomin e arsimit gjithëpërfshirës, si ka lindur 
ai, dokumentet në të cilat mbështetet  dhe hallkat kryesore përbërëse të këtĳ  fenomeni duke 
fi lluar nga  MASR deri te puna në terren që bëjnë mësuesit në shkollë dhe rolin e secilës 
prej tyre. Janë dhënë disa mendime mbi problemet në klasat gjithëpërfshirëse dhe qëndrimet 
e mësuesve në këto klasa dhe mundësinë për një mësimdhëniepërshtatëse, në lidhje me 
nevojat dhe aft ësitë që kanë të gjithë nxënësit, pavarësisht kushtevedhe gjendjes që ata kanë. 
Kam listuar disa nga vlerat që duhet të zotërojë çdo mësues dhe avantazhet që sjell arsimi 
gjithëpërfshirës  jo vetëm për sistemin arsimor por edhe për familjen dhe komunitetin nga 
ata vĳ në. 

Hyrje

Të fl asësh për edukimin  do të thotë  të fl asësh për formimin e plotë , integral të 
qënies njerëzore.Edukimi është një veprimtari e transmetimit të përvojës, dĳ eve, 
riteve, zakoneve nga një brez tek tjetri.Është proçesi i formimit të njeriut si qënie 
njerëzore, me cilësitë e tĳ  fi zike, mendore, morale, teknike, shendetësore, estetike, të 
punës etj.
Edukimi i shumëllojshmërisë kulturore duhet tëbëhet që në fëmĳ ërinë e hershme 
sepse kështu do të kapërcehet shumë më lehtë çdo situatë apo pengesë mes 
individëve në moshat më të rritura. Në bazë të kësaj teze qëndron rëndësia që ka 
puna e institucioneve shkollore për pranimin, regjistrimin dhe respektimin e çdo 
fëmĳ e, pavarësisht nga prejardhja e tĳ .Të qenët në grup, veprimi me moshatarët, janë 
premisë për shoqërizim, për afrim, për pranim e mbështetje.
Disa nga përmasat e shumta të shumëllojshmërisë, që mund të jenë pak apo shumë të 
rëndësishme në marrëdhëniet mes nesh, janë : gjinia, mosha, kultura, etnia, kultura 
krahinore, aft ësitë mendore dhe fi zike, orientimi seksual, gjuha, aft ësitë e lexim-
shkrimit, arsimi, besimi, përvoja e punës, roli dhe statusi shoqëror, statusi familjar, 
statusi ekonomik, vendbanimi apo vendndodhja  gjeografi ke, stili i komunikimit, 
metoda e të mësuarit, mënyra e të menduarit etj.  Fëmĳ ët me nevoja të veçanta janë 
të ndryshëm por të bashkuar nga eksperiencae përbashkët e përballjes me barrierat 
ndaj gjithëpërfshirjes në shkollë dhe shoqëri.
Ajo që vlen të theksojmë është se : “Shumëllojshmëria nuk duhet kuptuar si dallim.”, 
prandaj gjithmonë e më shumë arsimi po ecën drejt gjithpërfshirjes së nxënësve 
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pavarësisht nevojave të tyre. 

1- Koncepti i gjithëpërfshirjes  -Arsimi gjithëpërfshirës

Shumëllojshmëria kulturore në shkollë është një veçori e shoqërisë moderne.Si e tillë 
ajo duhet kultivuar tek individi që në moshën e hershme.Krahas familjes, shkolla ka 
për mision edhe edukimin shumëkulturor të nxënësve, si një aspekt i gjithëpërfshirjes 
në arsim dhe si një nga kërkesat e parimit të barazisë në arsim për të gjithë nxënësit, 
pavarësisht nga kultura, raca, etnia, kombësia, gjuha, feja, klasa, gjinia, orientimi 
seksual etj.
Gjithëpërfshirja nënkupton pjesëmarrje, nënkupton të mësosh së bashku me të 
tjerët duke bashkëpunuar me bashkëmoshatarët e duke ndarë të njëjtat përvoja të 
të nxënit. Në këtë mënyrë, ky proces ndihmon të gjithë fëmĳ ët të njohin, pranojnë e 
vlerësojnë veten.
Kur themi gjithëpërfshirje, nuk duhet ta kuptojmë këtë qasje si të tillë vetëm për 
fëmĳ ët me nevoja të veçanta, lehtësisht të dukshme, por, duhet të jemi vigjilentë 
për çdo nevojë të veçantë emocionale që mund të paraqesë një fëmĳ ë i cili vuan 
mosmarrëveshjet verbale të prindërve në shtëpi, një fëmĳ ë i cili nuk motivohet të 
përparojë pasi, nuk ka mundësinë ekonomike të hajë shëndetshëm, apo të gjejë 
informacione shtesë në lëndë të caktuara, një fëmĳ ë i cili sapo është kthyer nga 
emigrimi dhe po përjeton “shock-un kulturor ”, përveç vështirësive të gjuhës, i cili 
ndikon në arritjet më të mira të mundshme për të, një fëmĳ ë i cili jeton vetëm me 
gjyshëritpasi prindërit i ka në emigrim dhe ka vështirësi në përcaktimin e qartë 
të fi gurave prindërore e sa e sa stile të ndryshme jetese, një fëmĳ ë i cili vjen nga 
një komunitet apo pakicë kombëtare ose kulturore, me një sfond kulturor tejet të 
ndryshëm nga ai i shumicës që paraqesin fëmĳ ët në shkollat tona.
Fëmĳ ët me nevoja të veçanta janë fëmĳ ë si gjithë të tjerët dhe për këtë arsye duhet të 
edukohen bashkë me fëmĳ ët e tjerë në të njëjtat shkolla dhe klasa,me mbështetjen që 
u nevojitet.Përfshirja është përkatësi dhe do të thotë se nxënësit me nevoja të veçanta 
i përkasin bashkësisë së nxënësve të shkollës,marrin pjesë emocionalisht në këtë 
bashkësi dhe pranohen prej të tjerëve si të barabartë.Gjithëpërfshirja  ka të bëjë me 
dicka më shumë sesa thjesht t’i pranosh fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara brenda klasës 
së rregullt. Ndërsa pranimi në vetvete është një proces më i lehtë dhe nuk kërkon 
ndryshime në sistem,  përfshirja kërkon të bëhen ndryshime rrënjësore.
Qëllimi i gjithëpërfshirjes nuk është të fshĳ ë apo të injorojë diferencimet midis 
individëve. Në vend të kësaj, gjithëpërfshirja ka për qëllim t’u krĳ ojë të gjithë 
nxënësve mundësinë që t’i përkasin një komuniteti shkollor dhe të edukohen brenda 
një kuadri në të cilin diferencimet midis individëve janë të njohura dhe të pranuara. 

2 – Fillimet e arsimit gjithëpërfshirës

Gjatë shekullit të XX-të, nën ndikimin e modelit mjekësor të aft ësisë së kufi zuar, 
sistemi arsimor u specializua dhe u veçua si shprehje e kujdesit për fëmĳ ët me 
aft ësi të kufi zuara në mënyrë që t’u përgjigjej më mirë nevojave tëveçanta të tyre 
për arsim (Meĳ er, Pĳ l & Hegarty, 1997).Duke menduar se arsimi i veçuar do të ishte 
më mbrojtës dhe më i strukturuar, profesionistët e arsimit vendosën t’i shkëpusin 
nxënësit me nevoja tëveçanta prej shkollimit të përgjithshëm (Friend, 2007). Për 
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studiues si Armstrong ( 2003 ) ky ishte një hap i gabuar , pasi veçimi prejtë tjerëve është 
përgjigjja që u jepet zakonisht, nën një maskë përkujdesie, njerëzve që konsiderohen 
si të pavlerë, si barrë,  “ jo si ne ” ose si nevojtarë për t’u marrë nën mbrojtje. 
Në perëndim dhe lindje të Europës, shoqëritë  e mbështetën arsimin për fëmĳ ët 
me nevoja të veçanta tek modeli mjekësor që i dha jetë profesioneve rehabilituese 
të veçuara. Bazuar në modelin mjekësor, profesionistët rehabilitues i identifi kuan 
personat me aft ësi të kufi zuara me dëmtimet që kishin. Dëmtimi u bë tipari më i 
dallueshëm i identitetit (shpesh i vetmi) për njerëzit me aft ësi të kufi zuara të cilët në 
vend të emrit thirreshin me diagnoza. Për pasojë, personat me aft ësi të kufi zuara, si 
të “paaft ë” për të bërë ndonjë gjë u veçuan për t’u arsimuar në shkolla speciale e u 
mbyllën në institucione residenciale, shumë larg sistemit të përgjithshëm shkollor 
dhe komunitetit.
Fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara të shumëfi shta dhe me aft ësi të kufi zuar intelektuale 
të thellë konsideroheshin të paedukueshëm, prandaj nuk futeshin në shkollë dhe 
dërgoheshin në institucione rezidenciale ose izoloheshin në shtëpi.Ndërsa për 
fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar intelektuale të lehtë dhe të moderuar dhe për ata me 
aft ësi të kufi zuar shqisore u ngrit një sistem shkollash speciale sipas llojit të dëmtimit 
(Axelsoon, Granier dhe Adams, 2004). Për fat të keq, programi arsimor për këta fëmĳ ë 
nuk përshinte lëndë të dobishme për nxënësit në shkolla speciale, si për shembull 
njohuri dhe shprehi për jetën dhe lëndë për rehabilimin. Në mënyrë paradoksale, 
në vend që të ishte i pasur, programi mësimor kombëtar u “hollua” , për t’u bërë 
më i lehtë “për t’u nxënë”. Madje, për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara në të folur dhe 
të dëgjuar u zgjat edhe koha e studimit të ciklit fi llor nga katër në tetë vjet, gjë që 
nuk i ka ndihmuar të marrin formim akademik të njëjtë me bashkëmoshatarët, por 
i ka lënë ata shumë pas në krahasim me ta.Për këtë arsye, nuk kanë qënë fëmĳ ët me 
aft ësi të kufi zuara të paedukueshëm, por shkollat speciale nuk kanë qënë në gjendje 
t’i arsimojnë ata (Closs, Nano dhe Ikonomi, 2003).
Praktika e përfshirjes së nxënësve me nevoja specifi ke në shkollat e zakonshme 
është shtrirë tashmë tejet në mënyrë kombëtare. Tri prej ilustrimeve të lëvizjes drejt 
përfshirjes së fëmĳ ëve me nevoja specifi ke në arsimin e përgjithshëm janë :
1. Deklarata e Salamankës dhe kuadri për veprim mbi edukimin special ( 1994). 
Sipas kësaj deklarate parimi themelor i shkollave gjithëpërfshirëse është : “ Të gjithë 
nxënësit duhet të mësojnë së bashku kur është e mundur dhe shkollat duhet të njohin dhe t’iu 
përgjigjen nevojave të ndryshme të nxënësve të tyre duke pasur patjetër mbështëtje për t’i 
përmbushur këto nevoja.”
2. Këshilli i Evropës, Deklarata Politike ( 2003) dhe Plani i Veprimit. Këshilli i 
Planit të Veprimit tëEvropës për të promovuar të drejtat dhe pjesëmarrjen e plotë 
të personave me aft ësi të kufi zuara në shoqëri ( 2006-2015) përcakton objektivat dhe 
veprimet specifi ke për shtetet anëtare. Ndër objektivat në planin e veprimit është 
sigurimi se njerëzit me nevoja specifi ke kanë mundësinë të pretendojnë për një 
vend në arsimin normal, duke nxitur kështu autoritetet përkatëse të njohin nevojat 
specifi ke të popullsisë së tyre. 
3. Konventa Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave 
me Aft ësi tëKufi zuara ( 2006). Pas termit “ edukim” të Nenit 24 të Konventës 
Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Personave me Aft ësi të Kufi zuara ( Dhjetor 2006), 
fshihet një detyrim i fortë për qeveritë për të siguruar edukimin gjithëpërfshirës 
për të gjithë nxënësit duke siguruar një sistem  arsimor gjithëpërfshirës në të gjitha 
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nivelet dhe në të mësuarit gjatë gjithë jetës. 
Në vendin tonë disa prej dokumenteve që  mbështesin arsimin gjithëpërfshirës janë :
 Ligji shqiptar për Arsimin Parauniversitar, në lidhje me gjithëpërfshirjen
 Ligji 69/2012. Kreu XI- Arsimi i Fëmĳ ëve me Aft ësi të Kufi zuara
 Neni 63. Parime të arsimimit të Fëmĳ ëve me Aft ësi të Kufi zuara
 Neni 64. Ndjekja e institucioneve arsimore nga Fëmĳ ë me Aft ësi të Kufi zuara
 Neni 65. Organizimi i arsimimit të Fëmĳ ëve me Aft ësi të Kufi zuara

3 –Përhapja e arsimit gjithëpërfshirës

Arsimi gjithëpërfshirës është një e drejtë themelore për të gjithë fëmĳ ët, përfshi edhe 
ata me aft ësi të kufi zuara.Edhe pse e drejta për të pasur mundësi arsimimi është 
gjerësisht e pranuar në parim, po aq është edhe e neglizhuar në praktikë (Hegarty, 
1993).
Në Shqipëri, e drejta për mundësi të barabarta në arsim, që bazohet në parimin e 
universalitetit, gjen zbatim në kuptimin që të gjthë fëmĳ ët kanë të drejtë të arsimohen. 
Gjithsesi, parimi i selektivitetit bazuar në dallimin e nevojave pothuajse injorohet. 
Në përgjithësi, mjediset edukative karakterizohen prej mentalitetit se “një masë 
bën për të gjithë” (one-size-fi ts-all) dhe koncepti i arsimit gjithpërfshirës zbatohet 
në mësimdhënien  për të gjithë nxënësit njësoj, pavarësisht profi lit të të nxënit të 
gjithsecilit, sfondit social, aft ësive dhe stilit personal, dhe pa i ndjekur individualisht  
(Sultan, 2006). Fëmĳ ët trajtohen të gjithë në të njëjtën mënyrë sikur të jenë njësoj për 
nga nevojat, por barazia e mundësive nuk do të thotë këtë gjë (Hegarty, 2006). Barazia 
e mundësive në arsim do të thotë që të gjithë fëmĳ ët kanë mundësi të arsimohen dhe 
se arsimimi merr parasysh dhe trajton nevojat e çdo nxënësi.
Megjithëse arsimi gjithëpërfshirës ka më shumë ithtarë sot, arsimi special i 
veçuar ka mbështetësit e vet gjithashtu. Kështu, zëra të veçuar, si Warnock (2005), 
argumentojnë se arsimi gjithëpërfshirës mund të ketë pasoja negative për fëmĳ ët me 
aft ësi të kufi zuara, pasi në shkollat e zakonshme ata ndihen të përjashtuar, ndërsa 
në shkollat e vogla speciale janë më të përfshirë dhe provojnë ndjenjën e përkatësisë 
qëështë shumë e nevojshme për mirëqënien e tyre dhe për arritjet akademike. Madje 
Warnock (2005) mendon se edukimi special është edhe më i favorshëm, sidomos 
për fëmĳ ët me çrregullime të sjelljes dhe me autizëm, sepse i plotëson më mirë 
nevojat e tyre dhe është më mbrojtës. Ajo sugjeron se në vend që të synojmë një 
ideal të thjeshtësuar të arsimit gjithëpërfshirës duke i futur të gjithë fëmĳ ët “nën një 
çati” është më mirë që t’i përfshĳ më të gjithë fëmĳ ët në procesin e përbashkët të të 
mësuarit. 

4 –Shkolla dhe fëmĳ ët me nevoja të veçanta

Nxënës me nevoja të veçanta janë ata nxënës që kanë nevoja më specifi ke sesa nxënësit 
e tjerë në kryerjen e funksioneve të jetës së përditshme dhe në të mësuar, të cilëve u 
nevojitet mbështetje për t’i kryer sa më mirë ato. Me nxënës me nevoja të veçanta nuk 
duhet të kuptojmë vetëm ata që kanë vështirësi në të mësuar, por edhe ata që janë të 
talentuar sepse talenti i tyre kërkon një trajtim të veçantë për t’u zhvilluar.
Në një klasë mund të kemi nxënës qëparaqesin :
 prapambetje të lehtë mendore
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 probleme në të parë
 probleme në të dëgjuar
 vështirësi specifi ke në të nxënë
 çrregullime të vëmendjes 
 hiperaktiviteti etj. 

Në themel të procesit të gjithpërfshirjes qëndron një grup i tërë parimesh që sigurojnë 
se nxënësi me aft ësi të kufi zuara të shihet si një anëtar i vlefshëm i komunitetit 
shkollor në çdo aspekt të tĳ .Shkolla është pjesë e komunitetit dhe në të  replikohet 
jeta që bëhet edhe jashtë mureve të saj. Prandaj shkollimi i fëmĳ ëve është mirë të jetë 
i përbashkët.Duke u rritur së bashku fëmĳ ët mësojnë të bashkëjetojnë si të rritur dhe 
të punojnë bashkë për mirëqënien individuale dhe kolektive.
Përveçse për nxënësit, arsimi gjithëpërfshirës është i dobishëm edhe për mësuesit, 
pasi i bën ata më të ndërgjegjshëm për rolin kyç në formimin qytetar të fëmĳ ëve.
Reformimi i arsimit ka synuar dhe në hartimin e kurrikulës së re e cila duhet të jetë 
fl eksibël, nëse vërtet synojnë të realizojmë gjithëpërfshirjen.Çdo fëmĳ ë me nevoja të 
veçanta ka të drejtë të marrë arsim, të përshtatur sipas nevojave, brenda sistemit të 
arsimit të zakonshëm. Arsimi gjithëpërfshirës ka shumë rëndësi si për nxënësit me 
aft ësi të kufi zuar, ashtu edhe për ata që nuk janë të tillë, pasi u ofron mundësinë të 
mësojnë të njëjtat njohuri dhe shprehi për jetën. Por përveç përparimit akademik, 
ajo çka e bën arsimin gjithëpërfshirës edhe më dobiprurës për nxënësit me aft ësi të 
kufi zuara dhe jo, është shoqërizimi.
Sot , veç hartimit të ligjeve që garantojnë zbatimin etë drejtave të nxënësve dhe 
personave  me nevoja të veçanta, arsimi po përballet me reforma dhe ndryshime 
të shumta. Në këtë aspekt vihet theksi te arsimi për të gjithë duke iu përshtatur 
nevojave tëçdo nxënësi. Nga përvoja botërore është parë se shoqërimi i nxënësve me 
nevoja të veçanta me një mësues ndihmës ka qënë dobiprurës si për fëmĳ ën ashtu 
edhe për nxënësit e tjerë të klasës duke  qënë më pak i lodhshëm dhe për mësuesin. 
Në Shqipëri ka mësues ndihmës të ofruar nga shkolla por për një numër të vogël 
nxënësish.Në shumicën e rasteve i lihet në dorë familjes ta zgjidhë vetë shqetësimin 
që ka dhe të kërkojë vetë rrugëdalje për trajtimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta.

5 –Diskriminimi pozitiv në arsim

Ashtu sinë fusha të tjera, edhe në arsim, gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit janë ndërmarrë 
disa politika të dukshme favorizuese, shprehëse të diskriminimit pozitiv. Kështu, me 
udhëzim të posaçëm tëMASR , fëmĳ ët romë u lejuan të regjistrohen në shkollë edhe 
pa certifi katë lindjeje ( sot lejohet çdo fëmĳ ë). 
Udhëzimi nr .51, datë 20.09.2013 “ Procedurat e përdorimit të fondeve të buxhetit 
të shtetit për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve të arsimit 
parauniversitar”, ka parashikuar mbështetje buxhetore për kompesimin e çmimit 
të teksteve shkollore për nxënëst që :gëzojnë statusin ligjor të jetimit, vĳ në nga 
familjet të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie nga zyrat e 
punësimit, vĳ në nga familje që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aft ësi të kufi zuar ( 
të cilët deklarohen të paaft ë për punë me vendim KMCAP-së), kryefamiljari përfi ton 
pension invaliditeti shteti, pakicat kombëtare, fëmĳ ët romë, nxënësit që gëzojnë 
statusin e të verbërve etj.
Edhe me udhëzimin e fundit, Udhëzimi nr,24, datë 19.07.2018, këto kategori përfi tojnë 
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tekste falas. Këto kategori pranohen në institucionet e arsimit të lartë me kuota të 
veçanta, jashtë meritë-preferencës duke u përjashtuar dhe nga taksa e shkollimit në 
bachelor në masën 100% dhe në master 50%.
Përderisa këto janë politika diskriminimi pozitiv, ka të ngjarë që ato të keqkuptohen, 
një ditë prej ditësh, dhe të keqinterpretohen si siteme favorizuese për pakicat. Për 
fat të mirë, nuk jemi përballë një situate të tillë që, për shembull, pranimet me kuota 
të veçanta në IAL, si shprehje e një trajtimi preferencial të pakicave të caktuara, të 
bëhen burim i një debati të vazhdueshëm në vend. 
Në aspektin e shumëllojshmërisë kulturore, diskriminimin pozitiv do ta motivonim 
nga dëshira për të balancuar një trashëgimi sistematike për të kapërcyer paragjykimin 
institucional dhe për të zgjeruar mundësitë e arsimimit për të gjithë nxënësit, pa u 
bazuar vetëm në performancën akademike. 

6 – Faktorët përgjegjës për arsimin gjithëpërfshirës.

6.1 – MASR-Kurrikula e të mësuarit
Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë zë një vend të konsideruar arsimimi i 
nxënësve me nevoja të veçanta. Shkolla shqiptare nuk është e panjohur  me nxënës 
të tillësepse mund të jenë të pakta ato shkolla që nuk kanë të regjistruar nxënës  me 
nevoja të veçanta. Janë të paktë ata mësues që gjatë punës së tyre nuk janë hasur 
me nxënës të tillë.Mënyrat se sii trajtojnë mësues të ndryshëm këta fëmĳ ë, janë të 
ndryshme. Fillojnë që me lënien e nxënësit në “hĳ e”, domethënë bërja e tĳ  thuajse 
i padukshëm në klasë deri te përfshirja sporadike në aktivitete dhe lëndë me më 
pak “peshë”. Arsimi gjithëpërfshirës kërkon ndryshimin e kushteve të të nxënit 
për të plotësuar nevojat e nnxënësve, më tepër se sa përpjekje e nxënësve për t’iu 
përshtatur nevojave të sistemit. Zakonisht këto ndryshime fi llojnë me kuadrin 
ligjor për arsimin, me angazhimin e përbashkët të autoriteteve arsimore dhe të 
vetë shkollës për të rritur pjesëmarrjen e shërbimeve mbështetëse të mjaft ueshme, 
personel të kualifi kuar, mësues me trajnimin e duhur dhe mbi të gjitha për të krĳ uar 
një atmosferë shkolle mikpritëse dhe të sigurt.
Shumëllojshmëria është vlerë prandaj prej saj të gjithë kanë se çfarë të mësojnë. Por 
edukimi shumëkulturor nuk mund të evoluojë, nëse në këtë edukim nuk përfshihen 
dhe nuk bëhen pjesë e tĳ  të gjitha grupet e nxënësve me përkatësi të  ndryshme 
kulturore që janë subjekt i diskriminimit. Këtu nuk është fj ala vetëm për pakicat 
kombëtare apo komunitetet  rome, egjiptiane etj, po për çdo bashkësi kulturore, 
qoft ë kjo me prejardhje krahinore.
Përfshirja e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në shkollë nuk përbën ndonjë sfi dë të 
pakapërcyeshme,por shkollimi i fëmĳ ëve me nevoja te veçanta dhe me aft ësi të 
kufi zuara kërkon shumë punë,përshtatjë e kurrikulës, mjediseve shkollore, mjeteve 
mësimore,formim profesional dhe riorganizim të sistemit edukativ,prandaj edhe 
përfshirja e këtyre fëmĳ ëve në shkollat e rregullta përbën një sfi dë të madhe për 
arsimin gjithpërfshirës.. Që të realizohen këto ndryshime, duhet të ekzistojë një 
mbështetje politike  dhe të bëhen përmirësime të kuadrit ligjor për arsimin. 
Parimi i gjithëpërfshirjes është një argument i fortë i cili kërkon që kurrikula dhe të 
mësuarit të trajtojnë pikëpamjet e shumta kulturore, qofshin këto krejt të ndryshme 
nga njëra-tjetra, në mënyrë që nxënësit me prejardhje të ndryshme kulturore të 
shohin grupet e tyre kulturore të përfaqësuara në përmbajtjet kurrikulare në të gjitha 



84 

nivelet e shkollimit.Sa kohë nuk ndodh kështu, jo vetëm prindërit, por edhe mësuesit 
do tëkërkojnë që shkollat t’i kushtojnë kohën e mjaft ueshme çdo grupi kulturor, 
duke gjetur e duke përdorur burime të ndryshme, duke krĳ uar vërtet qëndrim edhe 
mjedis pozitiv ndaj shumëllojshmërisë kulturore në shkollë. 
Nga një analizë e bërë në tekstet me të cilat mësojnë nxënësit tanë trajtohen elemente 
në lidhje me shumëllojshmërinë kulturore nëtë cilat jepen mesazhe që të gjithë jemi 
të barabartë pavarësisht ndryshimeve që kemi dhe se të gjithë kemi nevojë për njëri-
tjetrin dhe duhet të konsiderohemi si të barabartë.6.2 – SHKOLLA– Planifi kimi i 
gjithëpërfshirjes në nivel shkolle
Edhe pse personi i kontaktit gjatë gjithë kohës për nxënësin me nevoja specifi ke, në 
mjedisin e shkollës mund të perceptohet mësuesi, si burim i ndikimit më të madh tek 
këta fëmĳ ë, vëmendja duhet kushtuar ndaj gjithë procesit të zhvillimit të politikave 
dhe procedurave të shkollës, për nevoja të veçanta të edukimit e arsimimit. Rezultati 
është më efektiv kur personi ndërmerret në bashkëpunim me partner të ndryshëm 
brenda komunitetit shkollor si mësuesit, prindërit dhe nxënësit si dhe agjensitë 
mbështetëse dhe shërbimet për komunitetin vendor.
Vështirësive me të cilat haset shkolla shqiptare sot, si numri i madh i nxënësve në 
klasa, zhvillimi i
procesit mësimor me dy turne, problematika në infrastrukturën dhe projektimin e 
godinës së shkollësshqiptare, për të përballuar kërkesat dhe nevojat e së tashmes së 
fëmĳ ëve tanë, pashmangshmërisht ishtohet edhe kjo qasje e re: përfshirja e gjithë 
fëmĳ ëve në shkollë, pavarësisht potencialit që mbartin.Me pranimin e nxënësve me 
nevoja të veçanta në shkolla të rregullta,në kuadër të arsimit gjithëpërfshirës,sistemi 
edukativ do të duhet të përgatitet të mirëpresë një diversitet të madh nxënësish dhe 
kjo sjell përfi time edhe për nxënësit e tjerë,pasi edhe ata mund të kenë nevoja të 
patrajtuara më parë nga shkolla.Për të qenë në gjendje t’i përgjigjet më mirë nevojave 
dhe interesave të nxënësve shkolla e rregullt do të duhet të inkurajojë trajnimin e 
mësuesve,të përshtasë kurrikulën e përbashkët sipas nevojave të nxënësve,të 
zhvillojë plane edukative individuale,të bashkëpunojë më shumë me prindërit 
dhe me shërbimet mbështetëse për arsimin,si psikologët, punonjësit socialë, 
sociologët,mjekët dhe punonjësit e fushës së rehabilitimit.
Që të ketë efektivitet procesi i gjithëpërfshirjes dhe rezultatet të jenë të prekshme, 
duhet punuar për ndryshimin e shumë gjërave në shkollë dhe për krĳ imin e një 
shkolle sipas një konceptimi të ri, që të jetë e barabartë për të gjithë, që t’i përshtatet 
më mirë mundësive dhe psikologjisë së nxënësve, të rritet karakteri formues 
edukativ, t’i kushtohet rëndësi metodologjisë së mësimdhënies në mënyrë që nxënësi 
të ndërveprojë, të analizojë, të përgjithësojë, të vihet më shpesh në situata krĳ uese, 
të fi tojë shprehi për punë të pavarur duke i parë lëndët si mjete për zhvillimin e të 
gjithë fëmĳ ëve si dhe aft ësimin e tyre për jetën.
Një shkollë gjithëpërfshirëse  duhet të kultivojë kulturën e bashkëpunimit, 
përkujdesjes dhe respektit reciprok. Ajo duhet të orientohet nga ideja se diferencat 
dhe ndryshimet midis nxënësve nuk mund të shihen më si pengesa për zhvillimin 
dhe procesin e të nxënit, por si cilësi që duhen vlerësuar në përparësi, duke lejuar 
kështu që çdo nxënës, përfshi edhe ato me aft ësi të kufi zuara të zhvillojnë aft esitë e 
tyre përkrah bashkëmoshatarëve të tjerë.Në këtë mënyrë nëpërmjet gjithëpërfshirjes 
programet mësimore, mjediset e shkollave dhe mjediset sociale u përgjigjen sa më 
mirë kërkesave edhe nevojave të  të gjithë fëmĳ ëve pavarësisht aft ësive të tyre.
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Të synosh drejt një arsimimi gjithëpërfshirës do të thotë të synosh për një arsimim 
më të mirë për të gjithë fëmĳ ët, të krĳ osh ambiente të përshtatshme duke eleminuar 
pengesat në qëndrim, në institucione dhe në mjedis.
6.2.1 - Politikat e regjistrimit në shkolla
Ka dëshmi se disa shkolla vazhdojnë të kenë ende politika kufi zuese kur vjen puna 
te regjistrimi, qëçojnë në përjashtimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta dhe ata që 
kanë probleme me të nxënit. Disaprindër të fëmĳ ëve me nevoja specifi ke kanë 
përjetuar vështirësi në lidhje me regjistrimin e fëmĳ ëve tëtyre në shkollën e zgjedhur 
të cilatnuk kanë pasur të bëjnë drejtpërdrejt me procedurën teknike të regjistrimit, 
por me qëndrimin e fshehur,frikën, pasigurinë, jo të shfaqur haptazi të mësueve, 
apo drejtuesve, në lidhje me këta fëmĳ ë. Rrjedhimisht, një nga detyrat parësore 
gjatë hartimit të planit të një shkolle, është edhe marrja e masave tëarsyeshme për 
strehimin e nxënësve me nevoja specifi ke.
Është praktikë e mirë për një shkollë, që të kërkojë të gjitha informacionet e mundshme 
rreth një fëmĳ eme nevoja specifi ke para regjistrimit të tyre. Në këtë drejtim prindërve 
mund t’u kërkohet që të sjellin raporte nga specialistë tëfushës, p.sh. psikologë, 
terapistë të të folurit dhe gjuhës ose profesionistë të tjerë. Ky informacion nukduhet 
normalisht të përdoret në asnjë mënyrë për të vendosur nëse fëmĳ a duhet ose jo 
të regjistrohet nëshkollë por duhet të përdoret nga shkolla për të njohur më mirë 
gjendjen e fëmĳ ës dhe për tësiguruar burime që do e ndihmojë për kryer me të një 
mësimdhënie sa më efektive e mbi të gjitha për tëvendosur me të, një marrëdhënie, 
në të cilën fëmĳ a mund të ndjejë mbështetjen dhe sigurinë, si nëaspektin fi zik, por 
mbi gjithçka tjetër në atë emocional.
6.3 – MËSUESI– Zhvillimi professional i mësuesve
Arsimi gjithpërfshirës varet shumë prej punës së mësuesve në klasë,prej mënyrës se 
si e organizon shkolla programin edukativ dhe prej faktorëve të tjerë jashtë shkollës,si 
familja dhe komuniteti.
Pavarësisht se procesi i gjithëpërfshirjes është relativisht i ri në dinamikën e 
zhvillimeve arsimore
shqiptare, interesi për njohjen dhe zbatimin e këtĳ  procesi në praktikë, është në rritje, 
nga të gjithë aktorëte përfshirë në të. Nevojat e nxënësve në klasë mund të variojnë 
qënga ato fi ziket, (vatër epilepsie, astma kronike etj) çrregullimet e sjelljes (ADHD, 
Autizëm, etj) e deri nësocialet (divorci i prindërve, kthimi nga emigrimi, ndryshimi 
i vendbanimit etj.
Arsimi shumëkulturor kërkon edhe kualifi kimin dhe trajnimin e mësuesve, që ata 
të jenë të përgatitur për mjedise me shumëllojshmëri kulturore.Formimi fi llestar i 
mësuesve të rinj në fakultetet e edukimit dhe problematikat me të cilat ndeshen këta 
mësues në klasë e në shkollë, fl asin për mungesë kompetencash për menaxhimin 
e situatave dhe zgjidhjen e duhur.Mësuesve të rinj u mungon sjellja e kërkuar për 
menaxhimin e situatave reale dhe për konceptimin e konfl ikteve të ndryshme 
që lindin shpesh mes nxënësve me gjini të ndryshme, me prejardhje kulturore të 
larmishme. Nëse qëndrojmëte mësuesit në sistem, është shumë e thjeshtë të dallojmë 
se ata i menaxhojnë situatat problematike që krĳ ohen falë moshës që kanë dhe 
përvojës së punës me fëmĳ ët dhe adoleshentët por atyre u mungon një udhëzues i 
mirëfi lltë për menaxhimin e rastit/rasteve. Ata nuk kanë marrë ndonjë trajnim për 
të njohur shkencërisht shkak-pasojat e konfl ikteve që lindin në klasa dhe në mjedise 
të shumëllojshme kulturore. Për këtë arsye, konfl iktete mes nxënësve apo dhe ato 
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nxënës-mësues, mësuesit ia faturojnë moshës fëmĳ ënore apo rinore. 
Një ndër pikat që mësuesi duhet të ketë parasysh gjatë punës së tĳ  është pranimi 
dhe njohja e prejardhjes kulturore të nxënësve.Mësuesit duhet që të studiojnë dhe 
të njohin mirë prejardhjen kulturore të të gjithë nxënësve tëshkollës me qëllim që të 
pranojnë dhe të përfshĳ në përvojat e tëmësuarit dhe përmbajtje mësimore që lidhen 
me interesat dhe perspektivat personale kulturore dhe të trashëgimisë të nxënësve.
Pa e pranuar tjetrin siçështë dhe pa i dhënë vendin që i takon, nuk përligjet asnjë hap 
i ndërmarrë, sadoi  pasur e i larmishëm të jetë konkretisht. Nga ana tjetër, vlera të 
padiskutueshme merr nxitja e çdo nxënësi për të mësuar prejardhjen kulturore  të 
nxënësve të tjerë në klasë duke u dhënë mundësi nxënësve nga kultura të ndryshme 
të diskutojnë dhe të ndajnëpërvojat e tyre kulturore, përmes organizimit dhe 
pjesëmarrjes në veprimtari të larmishme në klasë, në shkollë e jashtë saj. 
Disa vlera themelore që lidhen me mësimdhënien dhe të nxënin dhe qëshërbejnë si 
baza për punën e të gjithë mësuesve në arsimin gjithëpërfshirës janë :
 Vlerësimi i diversitetit të nxënësit – dallimet mes nxënësve konsiderohen si 

një burim dhevlerë për edukimin dhe jo si pengesë.
 Mbështetja e të gjithë nxënësve – mësuesit kanë pritshmëri të larta për 

arritjet shkollore apo dhe në fusha të tjera të çdo nxënësi
 Bashkëpunimi me të tjerët – bashkëpunimi dhe puna në ekip janë elementë 

thelbësorë në punën e të gjithë mësuesve
 Vazhdimësia e zhvillimit profesional individual – mësimdhënia është një 

veprimtari që ka të bëjë me të nxënin dhe mësuesit marrin përgjegjësi për të mësuarin 
e tyre gjatë gjithë jetës.
 Domosdoshmëria e përshtatjes së mësimdhënies në varësi të nevojave dhe 

aft ësive që kanë nxënësit me nevoja të veçanta.
 Analizimi i historisë së arsimit gjithëpërfshirës për të kuptuar rrethana dhe 

kontekste aktuale
6.3.1 - Plani  edukativindividual për nxënësit me nevojaspecifi ke
Qëllimi i një plani edukativ individual arsimor është ofrimi i shërbimeve, nxitja e 
mësimdhënies dhemësimit efektiv dhe promovimi i një programi të plotë.Në çdo 
grup nxënësish ka dallime midis individëve sepse çdo individ ka një sërë nevojash.
Për t’u kujdesurpër këto nevoja, shkollat ofrojnë një gamë programesh dhe zgjedhjesh 
strukturash si dhe një përpjekje përshërbime mbështetëse.
Çdo nxënës me nevoja specifi ke, ka një serë nevojash të përbashkëta me grupin e tĳ  të 
shokëve.Këtonevoja, lindin nga karakteristikat që ai ndan me grupin. Përveç këtyre 
nevojave të përbashkëtanxënësit me nevoja specifi ke kanë nevoja të paprituraqë 
e bëjnë atë të ndryshëm nga grupi i bashkëmoshatarëve të tĳ /saj. Çdo nxënës me 
nevoja specifi ke ka nevoja individuale që janë unike vetëm për të.Për këtë arsye, 
planifi kimi individual për këta nxënës duhet të bëhet në përputhje me nevojat e tyre 
për të siguruar aksesin e tyre në kurrikul, duke qenë një element jetik i politikës 
shkollore për gjithëpërfshirje.
Mësuesit e mirë janë të përkushtuar ndaj nxënësve të tyre. Ata përballen me një larmi 
fëmĳ ësh me aft ësi dhe probleme tëndryshme : gjuhë të ndryshme, situata të ndryshme 
familjare dhe aft ësi të ndryshme vetjake. Ata duhet të përshtatin mësimdhënien me 
nevojat e nxënësit. Gjatë gjithë kohës së trajtimit të materialit akademik, ata duhet të 
kujdesen dhe për nevojat emocionale të nxënësve, të ndihmojnë nxënësit të krĳ ojnë 
një përfytyrim më të mirë për veten e tyre dhe të nxisin teata ndjenjën e detyrës dhe 
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të përgjegjshmërisë. Që nga dita e parë e mësimit, mësuesit e mirë tregojnë kujdes që 
nxënësit e tyre të përvetësojnë teknikat bazë të të jetuarit dhe të të mësuarit.
Planetedukative  individuale (PEI) janë një proces efektiv përmes të cilëve nxënësit 
me nevoja specifi ke mund tëtrajtohen dhe me anë të të cilëve mund të sigurohet 
një proces mësimor sa më i përshtatshëm për ta.Procesi i planit individual përfshin 
mbledhjen e informacioneve me qëllim zbulimin e pikave të forta tënxënësve, në 
mënyrë të tillë që më pas këto pika të përdoren për t’ju ofruar një mësimdhënie sa 
mëefektive. Në fund të çdo periudhe mësimi, shqyrtohet përparimi i nxënësit.
Objektivi i planeve individuale është sjellja e një mësimdhënie sa më efektive si dhe 
rezultate të
përmirësuara për nxënësit me nevoja specifi ke.Që të hartohet një plan individual 
duhet që më parë mësuesi të jetë konsultuar me mësuesit e tjerë,nxënësit, prindërit 
dhe profesionistët jashtë shkollës. 
Duke marrë me të drejtë në konsideratë ngarkesën reale teknike, psikologjike të 
mësuesit, gjatë zbatimitt ë planit të edukimit individual, është tejet e rëndësishme, 
që në të njëjtën periudhë kohore, si mësuesikryesor ashtu edhe ai ndihmës të mbajnë 
shënime të sakta të aktiviteteve mësimore dhe progresit tënxënësve. Të dhëna të tilla, 
duhet të lidhen jo vetëm me përparimin drejt objektivave në planinindividual, por 
edhe me përparimin e konsiderueshëm osë vështirësitë që nxënësit mund të kenë 
shafqurnë një lëndë të caktuar.
Të dhënat e ecurisë së fëmĳ ës, janë thelbësore për shqyrtimin e planit individual në 
fund të semestrit apovitit, por jo vetëm kaq, ato janë një burim i rëndësishëm për 
raportimin e përparimit te prindërit dhe tëtjerët të cilët lidhen në një mënyrë ose një 
tjetër me nxënësin. Për këtë arsye, jo vetëm zbatimi i planitindividual të edukimit 
është i rëndësishëm në vetvete, por po aq rëndësi ka edhe mbajtja e këtyreshënimeve, 
jo formalisht sepse duhen mbushur, por sepse mbajtja e këtyre të dhënave, do të 
përbëjëbazën për vlerësimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të punës me këta nxënës.
Për të dhënë një mbështetje sa më efektive brenda klasës për një nxënësme nevoja 
specifi ke, mësuesit këshillohen që të planifi kojnë me kujdes mësimdhënien e tyre 
dhevendosjen e kohës për arritjen e qëllimeve të të nxënit.Mësuesit, sipas rastit, edhe 
nëse nuk kanë një mësues ndihmës në klasën ku japin mësim, mund tëorganizojnë 
mësimin në mënyrë individuale për nxënësit me nevoja specifi ke dhe jo të përdorin 
të njëtintip mësimdhënie si të gjithë pjesës tjetër të klasës, në mënyrë të tillë që të 
përmbushin objektivat evendosura në planin individual të tyre
6.4 –PRINDËRIT – Bashkëpunimi me prindërit
Të jesh prind i një fëmĳ e me aft ësi të kufi zuara apo vështirësi në të nxënë, do të thotë 
të përballesh
me vështirësi, të cilat fi llojnë nga rritja, edukimi, arsimimi e deri tek problemet e 
adoleshencës apo tëpërkujdesjes për fëmĳ ën dhe në moshën e vonë. Por prindërit nuk 
janë të vetëm në realizimin e këtĳ  misioni.Prindërit dhe mësuesit duhett ë punojnë 
së bashku, të mësojnë nga njëri-tjetri, të kombinojnë aft ësitë dhe përvojat e tyre në 
mënyrë që fëmĳ ët të kenë mundësi të përfi tojnë nga një arsimim cilësor.
Shkolla duhet të konceptohet si një“komunitet familjesh”, ku mësuesit dhe prindërit 
janë në partneritet me njëri-tjetrin, kanë role herë të përbashkëta dhe herë të veçanta. 
Familjet dhe shkollat nuk mund t’i kryejnë rolet e tyre pa njëra-tjetrën, sidomos kur 
bëhet fj alë për familjet që kanë fëmĳ ë me  nevoja të veçanta apo me aft ësi të kufi zuara.
Shkolla përfaqëson një institucion të organizuar dhe të specializuar që duhet të 
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sigurojë edukimin e çdo individi. Edukimi që realizohet në shkollë ka për qëllim 
të zhvillojë të gjitha aspektet e personalitetit të nxënësve: aspektin intelektual, fi zik, 
social, moral dhe shpirtëror. Institucionet arsimore duhet të sigurojnë edukimin, 
mbrojtjen dhe shoqërizimin e fëmĳ ës, duke bashkëpunuar ngushtë me prindërit.
Familja dhe shkolla janë dy institucione të rëndësishme në jetën e fëmĳ ës. Kur 
prindërit dhe mësuesit punojnë së bashku, ata përcjellin tek fëmĳ a mesazhin që “ne 
jemi të gjithë këtu dhe po punojmë së bashku për ty”.Roli dhe funksioni i familjes 
është të rrisë dhe të kujdeset për fëmĳ ët, të ndihmojë dhe të mbështesë procesin 
e shoqërizimit të tyre.Familja ka të drejta dhe përgjegjësi që rrjedhin nga roli dhe 
funksioni i saj.Këto përgjegjësi përfshĳ në plotësimin e nevojave ekonomike, sociale, 
arsimore dhe kulturore të anëtarëve të saj.
Janë prindërit aktorët e parë që duhet të realizojnë integrimin e fëmĳ ë së tyre brenda 
ambientit familjar dhe jashtë tĳ . Por ky integrim duhet bërë me shumë kujdes, sepse 
prindërit nuk duhet të kalojnë në pozita supermbrojtësepër fëmĳ ën e tyre.Prindërit 
nuk duhet të lejojnë që fëmĳ a të ndihet i “mbimbrojtur”, por t’a trajtojnë si të gjithë 
fëmĳ ët e tjerë, duke e disiplinuar dhe duke e bërë të ndihet i respektuar dhe i 
përgjegjshëm brenda mundësive të tĳ  .
Ky duhet të jetë një objektiv i vërtetë i të gjithë prindërve, që në të ardhmen, fëmĳ ët 
e tyre të mirëpriten dhe tolerohen nga bashkëmoshatarët dhe antarët e tjerë të 
komunitetit ku ata jetojnë, duke u konsideruar si gjithë të tjerët Prindërit duhet të 
pranojnë se: Të vlerësosh një arritje ka më shumë dobi sesa të vësh në dukje një 
mangësi, apo kufi zim të fëmĳ ës me vështirësi në të nxënë apo me aft ësi të kufzuara, 
në çdo aspekt tëjetës së tĳ .Ata duhet të vlerësojnë çdo përpjekje të fëmĳ ës.edhe 
atëherë kur ai nuk arrin rezultatin e pritshëm, sidoqoft ë ka bërë diçka, qoft ë edhe 
përpjekja më e vogël duhet të vlerësohet me një vlerësim, të cilin fëmĳ a duhet t’a 
ndjejë, t’a shohë, t’a kuptojë.Rritja dhe zhvillimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta apo 
me aft ësi të kufzuara kërkon mundin, dashurinë dhe përkushtimin e  prindërve. 
Përfshirja e familjeve në programin e shkollës bën që fëmĳ ët të kenë më  shumë 
arritje dhe vetvlerësimi i tyre të jetë i lartë.
Prindërit janë forca shtytëse për ndryshim pozitiv të shkollës Sot, shumë shkolla 
kanë prindërit si partnerë dhe së bashku kujdesen për një dimension më të gjerë të 
jetës së nxënësve, si në kuptimin ekzistencial edhe në drejtim të përfshirjes së tyre 
në shoqëri.Prindërit e një fëmĳ e me nevoja specifi ke mund të japin informacion të 
vlefshëm për shkollën në lidhje mevështirësitë në të nxënë që fëmĳ ët e tyre mund 
të kenë, diferencat në të mësuar dhe preferencat e tyre. Kyinformacion i mundëson 
shkollës fi llimin e planifi kimit të arsimit gjithëpërfshirës të fëmĳ ës.
Për mësuesët duhet të jetë e qartë se: nuk ka prindër të mirë dhe prindër të këqinj, 
por disa prindër dështojnë në përvetësimin dhe aplikimin e aft ësive për të qënë 
prindër të mirë që do të thotë: nuk arrĳ në të njohin siç duhet nevojat emocionale të 
fëmĳ ës, sikurse njohin dhe nevojat e tjera, e si rezultat nuk arrĳ në as t’i plotësojnë 
këto nevoja. Duke mos i njohur dot këto nevoja, prindërit e kanë të vështirë t’ua 
transmetojnë ato mësueseve të fëmĳ ës.Prandaj, është e rëndësishme që mësuesit dhe 
prindërit të ndajnë dhe të planifi kojnë detyrat që lidhen me nevojat mësimore të 
fëmĳ ës, me zbulimin e problemeve të mundshme ose fushave që kanë nevojë për 
ndërhyrje.
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6.4.1 -   Si mund të ndërtohet një bashkëpunim i dobishëm mes prindërve dhe mësuesve 
?
 Prindërit dhe mësuesit duhet të trajtojnë njëri-tjetrin si bashkëpunëtorë 

njëlloj të barabartë në marrjen e vendimeve dhe në planifi kimin e punës për fëmĳ ën.
 Ata duhet të kuptojnë që mirëkuptimi i ndërsjellë mes tyre, është i 

rëndësishëm për t’a orientuar drejt plotësimin e nevojave arsimore dhe shoqërore të 
fëmĳ ës.
 Mësuesit dhe prindërit duhet të tregojnë ndjeshmëri, respekt dhe besim të 

ndërsjellë për njëri-tjetrin.
 Çdonjëri prej tyre duhet të përpiqet të shqyrtojë, të mendojë dhe të gjykojë 

duke u nisur edhe nga këndvështrimi dhe pozita e tjetrit. Shpesh nevojitet që 
mësuesit “t’a vënë veten në pozitën e prindit dhetë fëmĳ ës“, nga ana tjetër prindërit 
dhe nxënësit “t’a ulin veten në karrigen e mësuesit”.
 Prindërit dhe mësuesit duhet të jenë dëgjues të mirë dhe aktivë të njëri – 

tjetrit.
 Prindërit dhe mësuesit duhet të marrin parasysh: pikat e forta të nxënësit 

dhe nevojat e tĳ  fi zike apo intelektuale, përparësitë dhe vështirësitë në fushën 
e njohjes,  stilin e të mësuarit dhe mënyrën e tĳ  të të nxënit, nevojat kulturore, 
emocionale, sociale e të sjelljes, interesat e fëmĳ ës, llojin dhe natyrën e aktiviteteve 
më të përshtatshme për të, qëllimet e fëmĳ ës, interesat e dëshirat, pritshmëritë e tĳ  
për veten dhe ato të të rriturve që e rrethojnë.
 Prindërit duhet t’u sigurojnë mësuesve të dhëna që lidhen me natyrën e 

fëmĳ ës, cilësitë e personalitetit, të karakterit, mbi shëndetin fi zik dhe emocional të 
tyre, ndërveprimin e fëmĳ ës me të tjerët, mënyrën e të menduarit dhe të vepruarit të 
tĳ  jashtë shkollës, karakteristikave kryesore të zhvillimit të fëmĳ ës,  problematikave 
të zhvillimit, historikut shëndetësor, sjelljeve dhe qëndrimeve të tĳ  brenda dhe jashtë 
ambientit familjar, marrëdhënieve të tĳ  me familjarët, pritshmërive që ai ka për 
ecurinë dhe arritjet e fëmĳ ës, percepimeve që ka fëmĳ a lidhur me bashkëmoshatarët, 
mësuesit,  shkollën, përgatitjen e tĳ  akademike në kushtet e shtëpisë etj.

7 – Avantazhet e arsimit gjithëpërfshirës

Duke përfshirë fëmĳ ët me nevoja të veçanta në shkollat e rregullta mund tëarrihet:

 socializimi i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara
 integrimi i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara
 qëndrim pozitiv i mësuesve drejt integrimit të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara
 rritja e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në mjedise natyrore
 pranimi i diversitetit
 zhvillimi i tolerancës
 guximi në kërkimin dhe marrjen e ndihmës nga të tjerët
 zhvillimi i një personaliteti të plotë
 forcimi i personalitetit të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara
 forcimi i marrëdhënieve “unë mund ..
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Obeziteti, çfarë e shkakton atë dhe si trajtohet….

Msc. Saimir Muca

Ab strakt

Sot dy të tretat e të rriturve dhe gati një e treta e fëmĳ ëve luft ojnë me mbipeshën dhe 
obezitetin. Trashja nuk është vetëm një nga shqetësimet që lidhen me pamjen fi zike,por është 
edhe me nivelin e lartë të yndyrës në që mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të ndryshme 
dhe problemeve të tjera shëndetësore.
Trashja (obeziteti) mund të mos duket  aq e rëndësishme psh. si kanceri, por është po aq 
vdekjeprurëse sa kjo semundje. Trashja mund të rrisë rrezikun e një personi për sëmundje të 
zemrës, goditje, presion të lartë të gjakut, diabet, probleme të frymëmarrjes dhe madje mund 
të shkaktojë edhe kancer. Është e rëndësishme të merren parasysh shkaqet e obezitetit dhe t'i 
njohim ato, në mënyrë që të mos na duket dicka e zakonshme të qënit obezë. Duke pasur një 
dietë të shëndetshme, duke ushtruar aktivitet fi zik,qoft ë edhe një shëtitje në këmbë,pra duke 
qëndruar aktiv do mund të fi lloni një mënyrë jetese të shëndetshme. Jo vetëm që mund të  
ndaloni së qëni të dhjamur, por gjithashtu do të reduktoni rrezikun për sëmundje të ndryshme 
në trup, që nënkupton një nivel jetese më të mirë.

Hyrje
Të njihemi me obezitetin…
Obeziteti është një gjendje ku një person ka grumbulluar kaq shumë yndyrë në trup 
e cila mund të ketë një efekt negativ në shëndetin e tĳ ë. Nëse pesha e një personi 
është të paktën 20% më e lartë se normalja e cila duhet të jetë, ai ose ajo konsiderohet 
obez. Nëse Indeksi i masës trupore (IMT) është midis 25 dhe 29.9 ju konsideroheni 
në mbipeshë. Nëse IMT është 30 ose më shumë ju konsiderohen të obezë. Lind pyetja 
‘sa mund të jetë pesha ideale ?’,atëhere na vjen në ndihmë “IMT“.

Çfarë është ‘IMT’ (Indeksi i Masës Trupore)?Ç p

Indeksi i masës trupore (IMT) është një matje statistikore që rrjedh nga lartësia dhe 
pesha juaj. Megjithëse konsiderohet të jetë një mënyrë e dobishme për të vlerësuar 
peshën e shëndetshme të trupit, ajo nuk mat përqindjen e yndyrës së trupit. Matja e 
me anë të IMT ndonjëherë mund të jetë mashtruese ose jo e sakte , nëse do të ishte 
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një trup i mbushur me muskuj dhe i shëndetshëm atëherë mund të ketë një IMT të 
lartë, por ka shumë më pak yndyrë sesa një person i papërshtatshëm, IMT i të cilit 
është më i ulët.
Megjithatë, në përgjithësi, matja e IMT(BMI) mund të jetë një tregues i dobishëm për 
'personin mesatar'.
IMT = KG/M2

Përse njerzit bëhen obezë?

Njerëzit mund të bëhen obezë për shumë arsye të ndryshme që do të përmenden në 
vĳ im: 
1) Konsumimi i shumë kalorive të ndryshme
Këto ditë njerëzit po hanë shumë më tepër ushqim sesa në brezat e mëparshëm. 
Ky fenomen është përhapur së shumti në në vendet e zhvilluara – megjithatë , tani 
tendenca për ushqime është përhapur në mbarë botën.Pavarësisht se miliarda dollarë 
shpenzohen në fushatat e njëpasnjëshme publike që përpiqen të inkurajojnë njerëzit 
që të hanë në mënyrë të shëndetshme, shumica prej njerëzve vazhdojnë të ushqehen 
në mënyrë të pashëndetshme. Në vitin 1980, 14% e popullsisë së rritur të SHBA është 
e obeze ; Në vitin 2000 shifra arriti në 31% (Shoqëria e Obesitetit).Në SHBA, konsumi 
i kalorive u rrit nga 1,542(kalori) në ditë për gratë në vitin 1971 në 1,877në ditë në 
vitin 2004. Shifrat për meshkujt ishin 2,450 (kalori) në vitin 1971 dhe 2,618(kalori) në 
vitin 2004. Shumica e njerëzve do të prisnin që kjo rritje e kalorive të përbëhej nga 
yndyra – Por nuk ishte ashtu! Pjesa më e madhe e rritjes së konsumit të ushqimit 
konsiston në karbohidratet (sheqernat). Rritja e konsumit të pĳ eve me përmbajtje 
sheqeri ka kontribuar në rritjen e nivelit të karbohidrateve ne shoqeri rreth 3 dekadat 
e fundit . Konsumi i ushqimeve të shpejta është trefi shuar gjatë të njëjtës periudhë.
Faktorë të tjerë të tjerë gjithashtu thuhet se kanë kontribuar në rritjen e kalorive 
janëmarrja e karbohidrateve.Teknologjitë bujqësore në shumicën e botës së zhvilluar 
gjithashtu kanë çuar në ushqime shumë më të lira. Por krahas teknologjisë ndikoi 
edhe kima e cila bëri që me klimën e nxehte të pakësojnë kultivimin e frutave dhe 
të rrisnin prodhimin e dritherave dhe produkteve me shumë karbohidrate ku misri 
dhe gruri dhe orizi nga nxehtësia bëheshin shumë më lirë sesa frutat dhe perimet.
2) Kryerja e një mënyre jetese me më pak aktivitete 
Me ardhjen e televizioneve, kompjuterave, videove, telekomandave, makinave larëse, 
lavatriçe dhe pajisjeve të tjera moderne, njerëzit zakonisht janë duke udhëhequr një 
jetese shumë më të ulur në krahasim me prindërit dhe gjyshërit e tyre.
Disa vite më parë pazaret dhe punët e ndryshme kishin nevoje për prezencen fi zike 
tëpersonit por edhe pëer levizjen në një distancë më të madhe por tani u hapën 
supermarkete dhe qendra tregtare, qytetarët lëvizën nga përdorimi i këmbëve të tyre 
drejt ngarjes së makinave të e tyre për të marrë furnizimet e tyre. Në disa vende, të 
tilla si SHBA, varësia nga makina është bërë kaq e fortë sa që shumë njerëz do të 
shkojnë edhe nëse destinacioni i tyre është vetëm gjysmë milje larg. Sa më pak të 
lëvizni aq më pak kalori ju digjen në trup. Megjithatë, kjo nuk është vetëm një çështje 
e kalorive. Aktiviteti fi zik ka një efekt në mënyrën se si funksionojnë hormonet , 
dhe hormonet kanë një efekt në mënyrën se si trupi i individit e mer ushqimin. Disa 
studime kanë treguar se aktiviteti fi zik ka një efekt të dobishëm në nivelin të insulinës 
- duke e mbajtur atë të qëndrueshme. Nivelet e paqëndrueshme të insulinës janë të 
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lidhura ngushtë me shtimin e peshës. Fëmĳ ët që kanë një televizor ose kompjuter 
në dhomën e tyre të gjumit kanë më shumë gjasa të jenë obezë ose mbipeshë sesa 
fëmĳ ët që nuk i kanë.
3) Mos fj etja mjaft ueshëm 
Hulumtimet kanë sugjeruar që nëse nuk fl e mjaft ueshëm, rreziku juaj për t'u bërë 
dyfi sh I peshës është e mundshme. Rreziku vlen për të rriturit dhe fëmĳ ë . Profesor 
Francesco Cappuccio dhe ekipi i tĳ  shqyrtuan provat në mbi 28,000 fëmĳ ë dhe 15,000 të 
rritur. Dëshmitë e tyre treguan qartë se privimi i gjumit në mënyrë të konsiderueshme 
rriti rrezikun e obezitetit në të dy grupet.Profesor Cappuccio tha: " 'Epidemia' e 
obezitetit është paralelizuar me një 'epidemi të heshtur' të kohëzgjatjes së zvogëluar 
të gjumit me kohëzgjatje të shkurtër të gjumit lidhur me rritjen e rrezikut të obezitetit 
si tek të rriturit ashtu edhe tek fëmĳ ët. Këto tendenca janë të dukshme tek të rriturit, 
si dhe tek fëmĳ ët deri në moshën 5 vjeçare." Profesor Cappuccio shpjegon se privimi 
i gjumit mund të çojë në obezitet përmes rritjes së oreksit si pasojë e ndryshimeve 
hormonale. Nëse nuk fl e aq sa prodhon ‘Ghrelin‘, një hormon qëstimulon oreksin. 
Mungesa e gjumit gjithashtu rezulton në trupin tuaj duke prodhuar më pak ‘Leptin‘, 
një hormon që e zvogëlon oreksin. 
4) Ndërhyrje endokrine, të tilla si disa ushqime që ndërhyjnë me metabolizmin e lipideve
Një ekip nga Universiteti i Barcelonës (UB) i udhëhequr nga Dr Juan Carlos Laguna 
botoi një studim në revistën “Hepatology“ që siguron të dhëna për mekanizmin 
molekular përmes të cilit fruktoza (një lloj sheqeri) në pĳ e mund të ndryshojë 
metabolizmin e energjisë në lipide dhe të shkaktojë yndyrë në mëlçinë dhe duke 
shkaktuar sindroma metabolike.
Fruktoza kryesisht metabolizohet në mëlçi, ky organ bëhet objektiv i ndryshimeve 
metabolike të shkaktuara nga konsumi i këtĳ  sheqeri. Në këtë studim, minjtë 
që marrin pĳ et që përmbajnë fruktoza paraqesin një patologji të ngjashme me 
sindromën metabolike, e cila në afat të shkurtër shkakton akumulimin e lipideve 
(hypertriglyceridemia) dhe mëlçisë yndyrore, dhe përfundimisht çon në hipertension, 
rezistencë ndaj insulinës, diabetit dhe obezitetit.
Dietat e dobëta të balancuara dhe mungesa e ushtrimit fi zik janë faktorët kryesorë 
në rritjen e obezitetit dhe sëmundjeve të tjera metabolike në shoqëritë moderne. Në 
studimet epidemiologjike tek njerëzit, efekti i marrjes së pĳ eve fruktoze të ëmbla 
gjithashtu duket të jetë më intensive tek femrat. (Nga - "Të dhëna të reja mbi pĳ et 
ëmbëlsiro-fruktozes dhe metabolizëm hepatik").
Në një artikull të publikuar autorët thanë se gjetën pjesë të trurit që rregullojnë 
oreksin të cilat u bënë aktive kur njerëzit konsumonin glukozën, por mbetën joaktivë 
kur hëngrën fruktozën, Kur ato rajone të bëhen aktive, ato lirojnë hormonet që 
prodhojnë ndjenja të ngopjes (plotësia) - me fj alë të tjera, hormonet na tregojnë për 
të ndaluar gjatë ngrënies.
5) Normat e ulëta të pirjes së duhanit (pirja e duhanit e zë oreksin)
Sipas Instituteve Kombëtare të Shëndetit (NIH) ,të gjithë fi tojnë peshë kur ndalojnë 
pirjen e duhanit. Ndër njerëzit që e konsumojnë, rritja mesatare e peshës është midis 
6 dhe 8 paundësh. Rreth 10 përqind e njerëzve që ndalojnë pirjen e duhanit fi tojnë një 
sasi të madhe peshe - 30 paund ose më shumë.
6) Medikamente që i bëjnë pacientët të vënë peshë 
Disa ilaçe shkaktojnë shtim në peshë. Shtimi i peshës në mënyrë klinike është i lidhur 
me disa ilaçe të përshkruara zakonisht. Ka variacion të gjerë interindividual në 



94 

përgjigjen dhe ndryshimin e shkallës së shtimit të peshës brenda klasave të barnave. 
Kur është e mundur, duhet zgjedhur terapi alternative, veçanërisht për individët e 
predispozuar ndaj mbipeshës dhe obezitetit.
7) A është mbipeshë obeziteti? 
Sa më gjatë që një person është në mbipeshë, aq më e vështirë bëhet për atë që të 
humbasin peshë. Shumë veta janë pyetur nëse vetë obeziteti bëhet një shtet i. 
Ata zbuluan se pesha "normale" e trupit të minjve që bëhen obezë fi llon të rritet; 
Perceptimi i trupit të tyre të peshës normale bëhet më i rëndë se më parë, pavarësisht 
nëse janë dieta që ata të humbnin peshë. "Modeli tregon se obeziteti është pjesërisht 
një çrregullim i vetëpërhapur dhe rezultatet më tej theksojnë rëndësinë e ndërhyrjes 
së hershme në fëmĳ ëri për t'u përpjekur të parandalojë gjendjen e të cilit Mund 
të zgjasë një jetë“. Përveç këtĳ  studimi, hulumtimi i botuar në revistën Nature 
Communications në vitin 2015 sugjeron që humbja e peshës është më e vështirë kur 
kemi më shumë yndyrë. Shkencëtarët sugjerojnë se sa më shumë yndyrë që mbartim, 
aq më shumë trupat tanë duket se prodhojnë një proteinë që bllokon aft ësinë tonë 
për të djegur dhjamin.
Një gjen i gabuar, i quajtur FTO, bën 1 në çdo 6 persona që të ndihet i uritur , një ekip 
shkencëtarësh nga University College London raportoi në Gazetën e Investigimit 
Klinik (korrik 2013).Hulumtuesi kryesor, Racher Batt erham, shpjegoi se njerëzit që 
mbajnë variantin e gjeneve të FTO zakonisht kanë shumë uri për të ngrënë, preferojnë 
ushqime me energji të lartë, ushqime të yndyrshme dhe zakonisht janë të obezë. 
Gjithashtu, duket se ata persona duan një minutazh kohor më të math për të ngrënë 
dhe për të arritur ngopje (ndjenja e të qënit e plotë).
8) Gjenet Obeze 
Një gjen i gabuar, i quajtur FTO, bën 1 në çdo 6 persona që të ndihet i uritur , një ekip 
shkencëtarësh nga University College London raportoi në Gazetën e Investigimit 
Klinik (korrik 2013).Hulumtuesi kryesor, Racher Batt erham, shpjegoi se njerëzit që 
mbajnë variantin e gjeneve të FTO zakonisht kanë shumë uri për të ngrënë, preferojnë 
ushqime me energji të lartë, ushqime të yndyrshme dhe zakonisht janë të obezë. 
Gjithashtu, duket se ata persona duan një minutazh kohor më të math për të ngrënë 
dhe për të arritur ngopje (ndjenja e të qënit e plotë).j ( j j q p )

Si mund të kurohet obeziteti?

Rreth 1 miliard njerëz në të gjithë botën janë mbipeshë në atë masë që e rëndon shumë 
shëndetin dhe shumë prej tyre, sipas specialistëve, vdesin nga sëmundje që mund të 
ishin parandaluar. Ndryshe, në terminologjinë mjekësorë mbipesha njihet me emrin 
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Obezitet. Sot luft a kundër kileve të tepërta nuk është vetëm një problem individual, 
ai tashmë është kthyer në problem social dhe qeveritar, pasi shërbimet shëndetësore 
falas paguajnë koston e mjekimeve për ata pacientë që vuajnë sëmundjet që lidhen 
me mbipeshën. Pikërisht kjo u soll në vëmendjen e Bashkimit Evropian gjatë një 
konference në Pragë prej shkencëtarëve kryesorë në fushën e të ushqyerit, të cilët 
iu bënë thirrje vendeve të reja evropiane, që ta bëjnë prioritet të tyren luft ën kundër 
mbipeshës.
Cilat janë format e trajtimit të obezitetit dhe si ndikon në psikikën e personit obez 

arritja e rezultateve pozitive në trajtim?j p j

Trajtimi i obezitetit synon të arrĳ ë një peshë normale dhe të mbajë sa më gjatë, 
mundësisht për gjatë gjithë jetës peshën normale. Sadopak të kemi rënie në peshë te 
obezët, do të kemi përfi time maksimale në të gjithë elementet e lidhur me peshën.
Arritja e sukseseve sado modeste, sjell nga ana tjetër edhe një stimul psikologjik dhe 
ndjenjën e vetëkontrollit të mirë të organizmit. Është e pamundur të arrihet reduktimi 
i peshës trupore duke u fokusuar vetëm në njerën anë, për shembull, vetëm në dietë 
apo vetëm në veprimtarinë fi zike. Ndaj dhe trajtimi i obezitetit është kompleks dhe 
relativisht i vështirë.
Elementi i parë që duhet të tentohet të normalizohet te individët obezë, është 
ndërgjegjësimi dhe informimi i tyre rreth ushqyerjes dhe dietave.
 -Të gjithë obezët, pa përjashtim, duhet të reduktojnë në mënyrë domethënëse 

marrjen e sheqerit, karbohidrateve të rafi nuara, produkteve të gatshme me përmbajtje 
yndyrore etj.
 -Në orientimet dietike që u jepet këtyre të sëmurëve, tentohet në ulje totale 

të kalorive ditore, gjithmonë synohet të arrihet si objektiv i parë një ulje rreth 10% të 
peshës trupore mundësisht brenda 2-3 mujorit të parë të regjimit të ri.
 -Dietat duhet të orientohen drejt produkteve bimore të pasura me fi bra dhe 

të varfra me kalori.Këshillohen gjithashtu të gatuhen pak, të mos përpunohen apo të 
shtohen elemente të tjera në gatim, si p.sh yndyrna, vajra etj.
 -Nuk duhet të prishet balanca ditore e makronutrientëve, sërish karbohidratet 

natyrore duhett ë përbëjnë 50-60% të dietës, yndyrnat jo me shumë se 15-20% të dietës, 
duhet të kufi zohen yndyrnat shtazore dhe preferohen më tepër sterolet, fi tosterolet, 
pra yndyrnat me origjinë bimore, si përshembull nga arrat, bajamet, kikiriku, fi stak, 
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vaji i ullirit etj. -Duhet të reduktohet sasia e brumrave, kryesisht e bukës, gjithashtu 
preferohet bukaintegrale, por edhe makaronat, orizi dhe drithërat e tjera duhet të 
jenë të tilla (të papërpunuara ose integrale) në mënyrë që të marrim më pak kalori 
dhe të sigurojë sasinë e mineraleve dhe fi brave të duhura.
 -Nuk rekomandohet ndërprerja e ushqimeve në mënyrë të menjëhershme, 

por synohet tëzvogëlohen vaktet në sasi dhe kalori dhe të mos lihet kohë e gjatë pa u 
ushqyer mes vakteve në mënyrë që organizmi të ndiejë gjendje urie.
 -Kështu regjimi ideal do të ishte që të merreshin tre vakte kryesore, por të 

reduktuara në kalori, si dhe 2-3 nënvakte (zemër), kryesisht me ushqime të thjeshta, 
fruta etj.
 -Nuk duhet të harrojmë dhe përdorimin e ujit, rekomandohet marrja e 6-8 

gotave uji në ditë.Uji është element i domosdoshëm në rritjen e metabolizmit.
 -Kategorikisht duhet të ndalohen të gjitha produktet e gatshme fast-food, 

ëmbëlsirat mekarbohidrate të përpunuara, pĳ et energjike me sheqer, biskota, 
çokollata dhe shumë asortimente të tjera të gatshme.
 -Aktiviteti fi zik është element i rëndësishëm në menaxhimin e obezitetit, sa 

më shumë lëvizim,aq më shumë energji harxhojmë.
 -Për të humbur 1 kg dhjamë tek një obez duhet që të harxhohet 8 mĳ ë kalori. 

Sugjerohet njëfi llim gradual i aktivitetit fi zik, dhe jo direkt me përpjekje apo aktivitete 
të rënda, për shembull, mund të niset me një ecje të lehtë sportive e më pas me sporte 
në natyrë, ku më idealja rekomandohen të ushtrohen sporte të tilla, si: gjimnastika, 
atletika, noti etj.
 -Ne këshillojmë jo më pak se 60-90 minuta aktivitet fi zik në ditë, sa më 

intensiv të jetëaktiviteti fi zik aq më shumë kalori digjen.
 Gjithmonë suksesi i rënies në peshë konsiston në gërshetimin e mirë të 

dietave, aktivitetit fi zik dhe një gjumi të mirë.
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Gjeometria

Arjana Lici

Abstrakt

Nisur nga rendesia dhe roli i gjeometrise ne matematike duhet ditur rruga e zhvillimit te saja. 
Te dihen tri etapat , ne te cilat ka kaluar zhvillimi i gjeometrise. 
Cilat ishin nevojat praktike te njerezimit qe çuan ne zhvillimin e gjeometrise.
Gjithashtu duhet ditur dhe trajtimi qe i behet ne programet e shkolles nente-vjecare dhe te 
mesme.
Te njihen dhe me tri tipet kryesore te problemav gjeometrike qe jane :
1.probleme njehesimi
2.problema ndertimi
3.problemat e vertetimit.

Fjale kyce: Gjeometri, Etapa, Trapez, Trekemdesh barabrinjes, Gjashtekendesh i rregullt, 
Kend, Perkufi zim, Hipoteza, Vertetim, njehesim.

l.Historia e zhvillimit të gjeometrisë

Zhvillimi historik i gjeometrisë mund të ndahet në tre etapa.
Etapa e parë e zhvillimit të gjeometrisë karakterizohet nga grumbullimi i fakteve 
gjeometrike të vecanta që lidhen drejtpërdrejt me nevojat e jetës praktike ,kryesisht 
per matjen e gjatesive, syprinave, vëllimeve.
Grumbullimi I njohurive të para gjeometrike u bë në cdo vend ku u zhvillua kultura 
njerëzore , por njohuri të sigurta kemi në Babiloni, Egjipt, Indi dhe Kinë.Në një nga 
veprat e para mbi historinë e matematikës Endoksi nga Rodi shkruan:”Meqënëse 
këtu duhet të shqyrtojmë fi llimin e shkencave dhe të arteve , atëherë njoft ojmë që, 
gjeometria , sipas dëshmisë së shumë njerëzve , është zbuluar nga egjiptianët dhe ka 
lindur nga matja e tokave”Egjiptianët zbuluan shumë rregulla praktike , pjesërisht 
të sakta si psh. Ndërtimin e këndit të drejtë me anë të A me brinjë 3, 4, 5. pjesërisht 
të përafarta si psh. Njehsimi I sipërfaqes së qarkut me anën e njehsimit të syprinës se 
katrorit me brinjë të barabartë me 8/9 e diametrit të qarkut, gjë që jep për syprinën e 
qarkut vlerën S=a2= (8/9-2r )2= (1679r)2=256/81 r2=3,1604...r2 në vend të vlerës së saktë 
që është S=3.1415... r2

Rregulla praktike të tilla kishin edhe babilonasit, indianët, dhe kinezët.Në një 
mozaik shumë të lashtë kinez duket qartë që ata njihnin mirë teoremën e Pitagorës, 
shumë më përpara se Pitagora.Faktet e para gjeometrike janë zbuluar me ndihmën 
e vrojtimit dhe të matjeve .Kështu psh. në matematikën e lashtë indiane , gjendet 
pohimi që syprina e qarkut është e barabartë me gjysmën e prodhimit të gjatësisë së 

rrethit me rrezen i shoqëruar me fi g.
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Në këtë rast problem më I vështirë I njehsimit të syprinës së qarkut sillet në problemin 
më të lehtë të njehsimit të gjatësisë së rrethit, të cilin indianët dinin ta zgjidhnin 
mirë sepse dinin që raporti I gjatësisë së rrethit ndaj diametrit është I barabartë me 
3927:1250=3.1416
Këtu akoma nuk ka vërtetim logjik por indianët ngrihen më lart se vërtetimi me 
matje direkte që është domosdo i perafërt.
Në këtë rast sektorët e përft uar nga prerja e gjysmë qarqeve janë të ndryshëm nga 
dhëmbëzat e dy fi g. të tregura në fi gurën më lart ,por është e qartë se me zmadhimin 
e nr. të sektorëve, ndryshimi bëhet gjithnjë më I vogël dhe shkon në 0 me zmadhimin 
pambarim të sektorëve.Këtë etapë të pare të zhviliimit të gjeometrisë d.m.th të 
grumbullimit të fakteve të vecanta dhe fi llimin e përpjekjeve për të vendosur lidhje 
midis tyre,mund ta gjejmë në shumë vende.
Në Greqi ,në-shekujt 6--3-para erës se re-,ajo kaloi në etapën e dyte.Në këtë
etapë konceptet u përcaktuan qartë nga përkufi zimet, u formuluan fj ali vërtetësia e 
të cilave nuk vihej në dyshim dhe që vërtetoheshin nga jeta e përditshme (aksioma) 
dhe u gjetën rrugët e nxjerrjes logjike të fj alive të tjera të gjeometrisë (teoremat) në 
bazë të këtyre aksiomave,etapa e dytë mund të quhet edhe si euklidiane në nder të 
Euklidit shkencëtarit aleksandrian , autor I veprës ""Bazat"".Kjo vepër ka ushtruar 
ndikim të madh në zhvillimin e shkencës dhe në mësimdhënien e gjeometrisë.
Etapa e tretë është ajo e gjeometrisë së sotme .Në shekullin XIX shkencëtarët Boljai 
dhe Llobarcevski treguan që studimi I formave të hapsirës dhe I raporteve sasiore 
të botës reale të shpie jo vetëm në gjeometrinë euklidiane, por edhe në gjeometri të 
tjera dhe në kuptime të tjera të hapsirës.Që nga kjo kohë zhvillimi i gjeometrisësi 
shkencë pasqyrohet në zhvillimin e gjeometrive të ndryshme , të cilat kanë lindur 
nga probleme të matematikës dhe të fi zikës . Në veprat e ndërtimit aksiomatik të 
gjeometrisë arrihet që nr. i koncepteve themelore dhe i aksiomave të jetë sa më I vogël.
Në këto vepra më e njohura është ajo e Hilbertit në të cilën merren gjithsej 20 aksioma 
dhe 8 koncepte themelore, pikërisht konceptet e pikës, drejtëzës, planit, incidences 
së pikës dhe drejtëzës, të incidences së pikës dhe planit, të konceptit ""ndërmjet"" të 
konceptit të kongruencës së segmenteve dhe të këndeve.Shumë fj ali që në zhvillimin 
e zakonshëm të gjeometrisë pranohen pa vërtetim , për arsye të thjeshtësisë dhe 
të evidences së vërtetësisë sët yre , në ndërtimin aksiomatik vërtetohen me anën 
e arsyetimeve shumë të gjata dhe të vështira.E tillë është psh. teorema që rrethi, 
qëndra e të cilit gjendet në një rreth tjetër dhe që kalon nga qëndra e tĳ  ,ka me atë 
dy pika të përbashkëta.Te Euklidi kjo fj ali nuk fi guron as te sistemi aksiomave-,as 
te teoremat, por ai e përdor atë qënë vërtetimin e të pares nga teoremat e veta ,kur 
pohon mundësinë e ndërtimit të trekëndëshit dybrinjënjëshëm mbi një segment 
cfarëdo.Në cdo njërën nga tri etapat e zhvillimit të saj gjeometria ka tipare esenciale 
të ndryshme.
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l.Në etapën e pare ajo është një shkencë eksperimentale që ndryshon pak nga fi zika 
dhe astronomia përsa I përket metodës se saj.
2.Në etapën e dytë baza eksperimentale e gjeometrisë ngushtohet .Në vend të 
ndërtimeve dhe matjeve kalohet në evidencën e vetive të fi gurave gjeornetrike psh. 
pranohet si evidente që cdo vĳ ëe mbyllur dhe qënuk e pret vetveten , e vizatuar në 
një plan e ndan planin në dy zona, në zonën e brendshme dhe të jashtme .Në këtë 
etapë nuk analizohen në mënyrë të plotë vetitë e koncepteve themelore mbi të cilat 
mbështeten të gjitha konkluzionet.
3.Në etapën e tretë duke u zgjeruar rishtas baza eksperimentale e gjeometrisë dhe 
duke qëndruar në lidhje të ngushtë me sukseset e fi zikës dhe astronomisë, krahas 
gjeometrisë euklidiane lindën edhe gjeometri të tjera.Numri I aksiomave në c’donjërën 
nga gjeometritë shpihet në minimum, d.m.th. në istën e aksiomave lihen vetëm ato 
fj ali për të cilat është vërtetuar se nuk mund të vërtetohen me ndihmën e aksiomave 
të tjera.Të gjitha fj alitë e tjera vërtetohen në bazë të aksiomave dhe teoremave të 
vërtetuara më parë.

2.Trajtimi në shkollën 9-vjecare dhe të mesme

Qëllimi kryesor I lëndës së gjeometrisë në shkollë është zotërimi I bazave të kësaj 
shkence.Për arsye vështirësie në shkollën e mesme nuk është e mundur të mësohet 
gjeometria në shkallën më të ngritur aksiomatike.Prandaj objekti I lëndës së 
gjeometrisë në shkollën e mesme është ajo euklidiane.Në përvetsimin e saj nxënësit 
hasin vështirësi serioze.
Në shkollën fi llore nxënësit mësojnë: vĳ ën e drejtë, vĳ ën e thyer ,këndet ,drejtëzat 
paralele ,vĳ ën horizontale dhe vertikale ,katrorin dhe perimetrin e tĳ  ,syprinën e 
katrorit dhe të drejtëkëndëshit, trekëndëshin dhe syprinën e tĳ  ,rrethin dhe perimetrin 
e tĳ .
Ne shkollën 9-vjecare njohuritë gjeometrike të fi tuara në shkollën fi llore përforcohen 
dhe pasurohen me trapezin dhe siperfaqen e tĳ , me A barabrinjës dhe gjashtëkëndëshin 
e rregullt, me përdorimin e raportit për matjen e këndeve, gjithashtu njihen me kubin 
, me paralepipedin kënddrejt, me prizmin ,me cilindrin dhe mësojnë të njehsojnë 
vëllimin dhe syprinën e këtyre trupave.
Duke mësuar tërë këtë material në frymën e etapës së pare të zhvillimit të gjeometrisë 
d.m.th. duke u bazuar në vrojtimet konkrete dhe në matjet,nxënësit fi tojnë njëfarë 
përgatitje paraprake për përpunimin ligjiktë lëndës .
Krahas qëllimt instruktiv që realizohet me përvetsimin e materialit faktik të kursit 
themelor te gjeometrisë dhe te metodes logjike te zhvillimit të tĳ  ,të mësuarit e 
gjeometrisë ka dhe qëllime edukative dhe pikërisht zhvillimin e shprehive logjike 
të nxënësve dhe zhvillimin e përfytyrimeve hapsinore të tyre.Nxënësit mësojnë që 
të arsyetojnë drejt në mësimin e c’do lënde shkollore ,por në asnjë disipline tjetër 
mësimore arsyetimet nuk zënë një vend kaq të madh dhe kaq të dukshëm sa në 
gjeometri.
Duke studiuar gjeometrinë, nxënësit mësohen të formulojne drejt përkufi zimet, të
klasifi koj drejt konceptet, të dallojnë hipotezën (kushtin) dhe tezën (përfundimin) në 
cdo fj ali, të dallojmë fj alinë e drejt dhe të anasjelltë, të kuptojnë varësinë reciproke 
midis tyre, të caktojne kushtet e nevojshme dhe të mjaft ueshme dhe të përdorin 
metodat e ndryshme të arsyetimit.
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Në ndryshim nga zhvillimi aksiomatik,ku përfytyrimet konkrete nuk kanë rëndësi 
,në gjeometrinë shkollore cdo arsyetim është mbi një fi gure gjeometrike konkrete , 
kështu që gjate kursit të gjeometrisë, te nxënësit zhvillohet aft ësia për të përfytyruar 
objekte gjeometrike gjithnjë e më të nderlikuara.Në hapat e pare të gjeometrisë 
nxënësit I riprodhojnë këto përfytyrime në formën e vizatimeve dhe të modeleve, 
duke u mësuar ti bëjnë me mend vizatimet dhe modelet dhe duke fi tuar gradualisht 
konceptin abstract të pikës pa dimensione, të vĳ ës pa gjerësi, të sipërfaqes pa trashësi 
etj.
Gjatë kursit të gjeometrisë nxënësit duhet të kryejnë edhe zbatime praktike të 
gjeometrisë.Ato ndihmojnë për zbatimin më të mire të teorisë dhe rritjen e interest 
per lëndën.
Si zbatim praktik kuptohet zgjidhja e problemave me karakter njehsimi ;ndërtimi dhe 
vërtetimi si dhe kryerja e punëve praktike tëmatjeve nët erren , caktimi I syprinave 
dhe vëllimeve të ndërtesave ,matje të thjeshta që paraqiten në tipografi  etj.
Kështu ,garanci për suksesin e punës me mësimdhënien e gjeometrisë janë
Zhvillimi harmonik i tri vĳ ave të shqyrtuara më sipër:zhvillimi i përfytyrimit të
hapsirës, zhvillimi I të menduarit logjik dhe përpunimi I shprehive të zbatimeve 
praktike.
Ndodh shpesh here që nxënësit përpiqen të kuptojnë vërtetimin e teoremës ose c’ka 
është më e keqe ,ta mësojnë vërtetimin pa patur të qartë përmbajtjen e teoremës.
Para së gjithash, ështëe domosdoshme të sigurohet kuptimi I drejtë dhe I plotë I cdo 
fj alie, dallimi I hipotezës (kushtit) dhe I tezës (përfundimit).
Rëndësia e kësaj teoreme është mire që tu bëhet nxënësve në fi llim të teoremës pasi 
kështu rritet interesi për këtë veti.
P.sh:Pas përkufi zimit të drejtëzave paralele , si drejtëza që shtrihen në një plan dhe 
që nuk priten , mësuesi vizaton në dërrasën e zezë dy drejtëza dhe pyet nëse ato janë 
paralele.
____________________________________ (a)
                           (b)
Nëse këto janë të pafundme asnjë nuk mund të na sigurojë që ato priten ose jo në 
ndonjë pike nëse I zgjatim pafundësisht. Kështu del nevoja për ndonjë kriter të 
thjeshtë me anë të të cilit të sigurohemi që dy drejtëzat janë paralele .Një nga këto 
kritere është teorema :
N.q.s dy drejtëza, të prera nga një e tretë,formojnë dy kënde përgjegjës të barabartë,ato 
drejtëza janë paralele.
Para se të bëhet vërtetimi I teoremës, ndërtohen dy drejtëza paralele në bazë të këtĳ  
kriteri dhe pyeten nxënësit nëse jemi të sigurt që këto dy drejtëza nuk priten sado që 
ti zgjatim .
Mbasi sqarohet mire dobia praktike dhe përmbajtja e teoremës bëhet vërtetimi I 
saj duke argumentuar cdo hap në bazë të teoremave, aksiomave ,përkufi zimeve të 
njohura më parë.
Permbajtja e kursit shkollor të gjeometrisë, nuk janë vetëm përkufi zimet, aksiomat 
,teoremat.Gjatë këtĳ  kursi duhen të zgjidhen shumë problema të tri tipeve kryesore: 
problema njehsimi ,ndërtimi dhe problema vërtetimi.
Problemat e njehsimit  në shumicën e rasteve janë problem të aritmetikës dhe të 
algjebrës të hartuara me material gjeometrik. Këto problema nuk do të nënvlerësohen 
, por në realitet ato u takojnë më tepër aritmetikës dhe algjebrës sesa gjeometrisë. 
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Shërbejnë më tepër për të përforcuar shprehitë aritmetike ,transformimet identike 
të shprehjeve algjebrike , formimin dhe zgjidhjen e ekuacioneve dhe të sistemeve të 
ekuacioneve.
Roli I gjeometrisë në problemet e njehsimit zakonisht reduktohet në ndërtimin e 
fi gures, në dallimin e elementëve të dhënë dhe të kërkuar, në heqjen e vĳ ave ndihmëse 
dhe në rikujtimin e teoremave dhe formulave të gjeometrisë që janë të nevojshme 
për zgjidhjen e problemës .Të gjitha këto padyshim ndihmojnë në përforcimin e 
njohurive gjeometrike tënxënësve.
Problemat e njehsimit ndahen në grupet që vĳ ojnë:
1.Problema në tëcilat për të përcaktuar madhësinë e kërkuar duhet të zbatohet vetëm një fj ali 
qjeometrike e njohur.
Shembull: Të gjendet gjatësia e vĳ ës së mesme të trapezit me baza 10.3 dhe 16.7cm.                 
Vĳ a e mesme= 10.3+16.7/2 =27/2=13.5cm.
Nëse në vend të trapezit me lartësi 3 cm ,marrim lartësitë 10 ,18, 24 cm.A ndyshon 
vĳ a e mesme? Nxënësit arrĳ në në përfundimin se gjatësia e vĳ ës së mesme nuk varet 
nga lartësia.
2 .Problema me përmbajtje gjeometrie, të ngjashëm me grupin e pare, po rpër zqjidhjen e tyre 
duhet të zgjidhen problem aritmetike tipike ose të shtrohen dhe të zqjidhen ekuacione.
Shembuj: a) Njëkënd I drejt I ndarë në tre kënde , me anë të gjysmëdrejtëzave. Njëri 
nga ata është sa 2/5 d, tjetri sa 3/7 e këndit të parë. Të gjendet këndi tjetër.
2/5 d + 3/7 (2/5 d) + X = d 2/5 d + 6/35 d + X = d 14 d + 6 d +35 X = 35 d 35 X=15d X= 
15/35 d X= 3/7 d
b) Vĳ a e mesme e trapezit është 15 cm.Baza e madhe është 6 cm më e madhe se baza 
e vogël. Të gjenden dy bazat e trapezit.

Zgjidhje

Shënoj bazën e vogël me x. Baza e madhe : 6+x

Atëherë:15=  X + x + 6/2

30=2x + 6

24 = 2x

X =12 cm
Pra, baza e vogël 12 cm, baza e madhe 12 +6 =18 cm.

3.Problema per zajidhien e të cilave duhet të përdoren shumë fi ali gieometrike.
Shembull: Në një trapez diagonalet janë përgjysmore të këndeve të ngushta . Të 
gjëndet perimetri I trapezit dybrinjënjëshëm nëse njëra nga diagonalet ndan vĳ ën e 
mesme të trapezit në dy pjesë me gjatësi 5cm dhe 12cm.  

Zgjidhje
ME është vĳ a e mesme e           ACD. ME =CD/2 ose CD =2 ME=2 x 5= 10 cm . 
EN është vĳ a e mesme e        ABC. EN =AB/2 ose AB =2 EN= 2 x 12= 24 cm. 
AC përgjysmore e këndit  A si e tillë kemi që këndi DAC=BAC  (1) 
Meqë AB paralele CD kemi që :  këndi DCA=BAC  (2) 
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Nga (1) dhe (2) kemi që : këndi DAC=DCA, pra           ACD dybrinjëshëm .
Pra:CD = AD =10 cm Nëse trapezi dybrnjëshëm kemi që dhe BC =10 cm .
Pra, P=AB +BC +CD+ DA =10 +10 +10+ 24= 54 cm.
Pra,P=54cm.
Problemat e ndërtimit mund të jepen gjatë gjithë kursit të gjeometrisë ,duke u 
kushtuar vëmendjen e duhur të katër pjesëve të zgjidhjes :analizës,  d.m.th.kërkimit 
të rrugës së zgjidhjes; ndërtimit i cili kryhet me anë të instrumentave të vizatimit,; 
vërtetimit të faktit që fi gura e ndërtuar I përmbush të gjitha kushtet e dhëna në 
problem ; diskutimit gjetjes të të gjitha rasteve që mund të paraqiten gjatë zgjidhjes.
Duke u marrë me zgjidhjen e problemave me ndërtim , nxënësit kalojnë në të mësuarit 
e materialit të gatshëm dhe të zbatimeve të thjeshta të tĳ  në një punë të pavarur, që 
përmban tiparet e krĳ imtarisë matematike.
Është shumë e dobishme që i njëjti problem të zgjidhet dhe me anën e njehsimit dhe 
me metodën e ndërtimit, duke treguar të mirat dhe të metat e secilës metodë .
Shembull: Janë dhënë drejtëza (d) dhe 2 pika A ,B që ndodhen në të njëjtin gjysmëplan 
me kufi  (d). gjeni pikën M në (d) të tillë që shuma AM + MB të jetë sa më e vogël.
Zgjidhje
Analizë : E zëmë se kemi gjetur pikën M1 në (d) e tillë që AM1+ BM1 të jetë sa më e 
vogël. Shënojmë A1 simetriken e A në lidhje me (d).
Dimë se AM1 =A1 M1 . Bashkojmë A1 me B dhe me M pikën e prerjes së A1 B me (d). 
kemi AM=A1 M.
AM1 + M1 B=A1M1 + M1 B > A1M + MB= A1 B, sepse largesa me e vogël kur pikat A1 B, 
M, ndodhen në vĳ ë të drejtë .
Ndërtim : Ndërtojmë A1 simetriken e A në lidhje me (d) .Bashkojmë A1 me B. Prerja 
e (A1 B) me (d) e shënojmë M. kjo është pika e kërkuar.

Vërtetim : Pika M është pika e kërkuar pasi për cdo pikë tjetër M1 do të kishim: AM 
+ MB =A1M +MB <A1M1+M1B, pasi dimë që rruga në e shkurtër që bashkon dy pika 

është vĳ a e drejt
-Diskutim : Kerni vetëm një simetrike të A në Sd.Drejtëza (A1 B) e pret dpejtëzën 
(d) vetëm në një pikë M ,sepse (A1 B) kalon në dy pika që ndodhen në gj. plane të 
kundërta.
Pra, problem ka vetëm një zgjidhje .
Problemat me vërtetim u japin nxënësve mundësinë për të kaluar nga të mësuarit e 
vërtetimeve të gatshme tek përditesimi I metodave të vërtetimit dhe te aft ësia për ti 
zbatuar këto metoda.
Problemet me vërtetim kanë vlerë të madhe per zhvillmin e logjikës së nxënësve. 
Fillohet nga problemet më të thjeshta deri te ato më të vështirat.
Ja tre shembuj problemash të thjeshtë: 1.      Jepet: këndi < l=këndin < 2 Vërteto: 
këndi < 3= këndin < 4.
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vërtetim

a.<3=2d -<l
b. <4=2d - <2 .Nga a. dhe b. del që këndet 3 dhe 4 janë të barabartë meqë dhe ata 1 
dhe 2 janë potë barabartë.
2. Janë dhënë drejtëzat a) ,b), c) që priten në një pikë . Vërteto që shuma e këndeve 
<1 +<2 +<3= 2d.
Vërtetim

Shënoj për secilin nga këndet të kundërtin e tĳ  1I,2I ku këndet <1=<1' ;<2= <2' 
; <3=<3' si kënde të kundërt në kulm. 
Kemi:Shuma e këndeve <1, <2 ,<3 , <1' ,<2' ,<3' = 4d, pasi shuma e tyre jep këndin e 
plotë.
2 ( <1 + <2 + <3 )=4d  <3=2d.
3. Jepet BC=CD dhe AC=CE . Vërteto që AB=DE.Vërtetim

Shqyrtojmë trekëndëshat ABC dhe CDE.Kemi: 1.BC=CD nga kushti
2. këndi <ACB=këndin <DCE si kënde të kundërt në kulm.
3. AC=CE nga kushti.
Atëherë kemi që      ABC=      CDE (B.K.B.)
Dimë që gjithë elementët e tjerë do ti kenë të barabartë prej nga : AB=DE.
I.Të Vërtetohet që në trekëndëshin dybrinjënjëshëm ,mesoret e brinjëve të barabarta 
janë të barabartë.
Pra ,jepet      ABC, AC=CB, AN =NB ,BM=MC. Vërteto AM=BN.
Vërtetime 
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Shqyrtojmë       ANB dhe      ABM
l.Këndi < NAB = këndi  < MBA sepse në      ABC sipas kushtit AC=BC. 2.AN=BM sepse 
meqë AC=BC edhe gjysmat e tyre do jenë të barabarta.
3.AB=AB, pra është e përbashkët.
Pra ,       ANB=      ABM nga rasti B.K.B. prej këtej del që AM =BN sepse ndodhen 
përball këndeve të barabart në trekëndësha të barabartë.

q

II. Në një paralelogram ABCD per pendikularet e hequra nga kulmet e këndeve të 
gjerë ndaj diagonales AC e presin atë në pikat M dhe N. Të vërtetohet që BN=DM.
Vërtetim

l.BM I I  DN sepse BM pingul me AC dhe DN pingul me AC
2..     ABM=    DNC sepse AB=CD dhe këndi <BAM= këndin <DCN si kënde ndërrues 
të drejtëzave paralele AB dhe CD të prera nga një e tretë AC.Trekëndëshat kënddrejt 
nëse kanë një kënd të ngusht të barabartë dhe hipotenuzën janë të barabartë.
Prej këtej del se BM=DN si brinjë përballë kënde të barabartë.Pra, BM=DN dhe BM  I 
I  DN. Kjo do të thotë që katërkëndëshi BMDN paralelogram,pra BN=DM.

4.Problema me gjetjen e vëndeve gjeometrike

Këto problema zhvillojnë tek nxënësit aft ësinë e të përfytyruarit konkret dhe aft ësinë 
e të menduarit në mënyrë logjike.
Në këto problema duhet të gjendet sesi janë të vendosura të gjitha pikat që gëzojnë 
një veti të caktuar ,c’farë fi gure formojnë ato dhe pastaj të vërtetohet së pari, që c’do 
pikë e kësaj fi gure e ka me të vërtetë atë veti dhe së dyti, që asnjë
pikë që nuk i përkët asaj fi gure nuk e ka atë veti.
Problemat për të gjeturit e vendeve gjeometrike janë në esencë problema vërtetimi 
me vecorinë që fj alia që duhet të vërtetohet nuk jepet në formë të gatshme , por duhet 
gjetur.Kjo vecori e bën më të vlefshme zgjidhjen e këtyre problemave.

5.Konkretizimi në mësimdhënien e gjeometrisë.

Studimi i cdo objekti gjeometrik në klasat e ulta duhet të fi lloj me tregimin e këtĳ 
objekti në sendet e realitetit që na rrethon. 
- Hapi i pare i njohjes së nxënësve p.sh. me drejtkendëshin është tregimi i fl etores, 
xhamave të dritares. 
- Hapi i dytë është vizatimi i tĳ  në dërrasën e zezë, në fl etore dhe në terren.
Sa më të mëdhenj të jenë nxënësit aq më e vogël është dobia e mjeteve të konkretizimit 
dhe më I madh është roli i të menduarit abstrakt.
Mjete e konkretizimit që përgatiten nga vetë nxënësit ,kanë një vlerë më të madhe 
sesa mjetet e gatshme, megjithëse nuk i zëvendëeojnë ato plotësisht.
Nxënësit duhet ti ndërtojnë vetë mjetet gjeometrike si: raportori, kompasi, të presin 
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në letër ose karton cdo fi gure plane të re , si dhe të ndërtojnë fi gurat gjeometrike që 
studiojnë.
Një vëmendje të vecantë meritojnë punët në terren d.m.th. punët me karakter 
topografi k.Duke kryer këto punë , nxënësit kuptojnë dobinë praktike të lëndës 
teorike që mësojnë dhe fi llojnë ta duan sa më shumë gjeometrinë , kuptojnë më mirë 
shumë cështje të errëta dhe fi tojnë shprehitë e përdorimit të instrumentave të matjes.

Referencat

Didaktika e matematikes I    -Petro Karajani.
Didaktika e matematikes II   -Petro Karajani.
Librat e matematikes klasa e 6,7,8,9,10,11,12.
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Baza teorike për zhvillimin e aft ësive të komunikimit dhe vlerësimin e 
aft ësive të komunikimit në gjuhën shqipe

Aurora Buzi

1.1 Kontribute teorike mbi teorinë e komunikimit
Komunikimi lindi dhe u zhvillua nga përpjekjet e njeriut për të mbĳ etuar.Në fazat 
më të hershme komunikimi qëndronte në përçimin e informacionit që kishte lidhje 
me ushqimin,ndërtimin e armëve të gjahut,të mësuarin e gjuhës së fi sit. Historia e 
njerëzimit dëshmon se komunikimi nis me gjuhën,aft ësia që ka mundësuar evoluimin 
e shoqërise njerëzore deri në ditët e sotme. Duke përdorur gjuhën,njerëzit mësuan 
të krĳ onin dhe të përdornin simbole e shenja për të shprehur mendimet e veta. Kur 
këto simbole u shndërruan në shkronja,qeniet njerëzore krĳ uan gjuhën e shkruar 
duke bërë që njerëzimi të shënonte hapin e madh kulturor drejt të shkruarit dhe të 
lexuarit.
Duke e parë nga pikëpamja etimologjike vetë fj ala “komunikim” e ka prejardhjen nga 
folja latine “communicare” që do të thotë të ndash me të tjerët të mira materiale si 
ushqimin,tokën etj (Chambers Dictionary of Etymology). Ndërsa sot, ajo përdoret për t’iu 
referuar transmetimit apo përcimit të ideve,njohurive,informacionit etj. Sidoqoft ë, 
shfaqja e komunikimit si një fushë e vecantë kerkimesh vihet re veçanërisht gjatë 
gjysmës së dytë të shekullit të 19-të. Por, shkenca e komunikimit siç e njohim sot u 
ndikua në mënyrë të veçantë nga dy rryma kryesore: shkencat humane dhe shkencat 
sociale.
Përsa i përket ndikimit të shkencave humane,duhet të kthehemi pas në kohë dhe të 
përmendim artin dhe retorikën në Greqinë e Antikitetit dhe më tej disiplina të tjera si 
estetika,hermeneutika dhe gjuhësia që u zhvilluan në vitet e para të shkullit të 19-te. 
Rryma e dytë që ushqeu shkencën e sotme të komunikimit përfshinte psikologjinë 
eksperimentale dhe shkencat sociale. Sipas Abbott , (2001) sistemi i disiplinave të 
shkencave sociale që u kristalizua në atë periushë përfshinte antropologjinë,ekonom
inë,shkencat politike dhe sociologjinë. Pra, ajo që vëmë re këtu është se komunikimi 
si shkencë,u shfaq si rezultat i nderthurjes së kerkimeve dhe gjetjeve në një sërë 
fushash të ndryshme.
Në pamje të parë kjo larmishmëri të krĳ on idenë se komunikimi është një rrëmujë 
konceptesh dhe teorish që ndryshojnë nga njëra-tjetra. Ne lidhje me këtë,Craig 
(1989) është i mendimit se nësë kërkojmë të gjejmë një këndvështrim teorik që i 
përmbledh studimet mbi komunikimin në një fokus të vëçantë,atëherë terreni është 
vërtet i ndërlikuar.Por, gjithashtu, ai sugjeron se teoria e komunikimit është një fushë 
mjaft  koherente,nëse e kuptojmë këtë të fundit si nje disiplinë praktike.Ai identifi kon 
shtatë tradita kryesore ku mbështetet teoria e komunikimit të cilat janë si më poshtë:
- Retorika
- Semiotika
- Kibernetika
- Fenomenologjia
- Psikologjia
- Sociale
- Teoria sociale-kulturore dhe teoria kritike Craig (2011)
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Duke u nisur nga kjo mori traditash e fushash kërkimore,perceptimet e studiuesve 
si dhe përkufi zimet për komunikimin kanë qenë të shumta dhe siç do ta shikojmë 
më tej, kanë pësuar jo pak ndryshime me kalimin e kohës. Disa studiues paraqesin 
një këndveshtrim abstrakt mbi komunikimin,të tjerë e përcaktojnë atë në mënyrë 
shumë specifi ke.Pra, është mësë e qartë se nuk mund të gjejmë një përkufi zim që 
do t’i bashkojë studiuesit dhe të prodhojë një pikëpamje të vetme mbi shkencën e 
komunikimit. Në lidhje me këtë, le të hedhim në vĳ im një vështrim mbi përkufi zimet 
e dhëna dhe pikëpamjet e shprehura nga disa studiues me emër në fushën e 
komunikimit.
Sipas Shannon & Weaver (1949, f. 95) “Komunikim quhen të gjitha proceduart me anë të të 
cilave një mendje ndikon tek një tjetër. “Është mësë e qartë se ky përkufi zim është tepër 
i gjerë dhe i përgjithshëm. Sipas Miller (2002, f. 5) “përkufi zimi i Weaver-it përfshin 
praktikisht gjithçka dhe si rrjedhim nuk na ndihmon për të dalluar komunikimin nga format 
e tjera të aktiviteteve njerëzore.” Madje për ta ilustruar këtë ajo sjell shembullin që vĳ on: 
“ Nëse një person do vendoste të mbillte nje lule dhe një tjetër do ta vinte re këtë, kjo do të 
llogaritej si komunikim.”
Studimet më të hershme mbi teorinë e komunikimit ishin të përqendruara tek gjuha 
dhe mënyrat sesi kjo e fundit e shpreh kuptimin. Ndër të parët që dhanë kontribute 
në këtë fushë ishtë gjuhëtari francez Ferdinand de Saussure, me teorinë semiotike në 
fi llimet e 1900-ës. Ndër të tjera,ai hodhi idenë se gjuha është një sistem shenjash ku 
fj alët shërbejnë për të shënuar objekte.
Sipas Sosyrit (1916) përmes fj alës së folur apo të shkruar është e mundur që 
sistemet gjuhësore të përdoren në situata të jetës reale. Modeli i Pierce-it,edhe pse 
më i ndërlikuar se ai i prezantuar nga Saussure,ngjason shumë me këtë të fundit. 
Cobley (1996) është i mendimit se dallimi kryesor ndërmjet tyre qendron në faktin 
se modeli i Saussure-it mbështetet vetëm tek gjuhësia,ndërsa ai i Peirce-it përvec tek 
gjuhësia,bazohet edhe tek teoritë e matematikës,fi lozofi së si dhe të llogjikës. Pavarësisht 
nga ndryshimet,të dy këta studiues parashtuan një linjë mendimi që e konsideron 
gjuhën si një sistem shënjash që funksionon sipas rregullave të caktuara.
Pra, duke iu referuar gjuhës shqipe ( meqënëse këtë kemi marrë në studim) mund të 
themi se rregullat marrin formën e gramatikës së kësaj gjuhe. Por nga ana tjetër,të dy 
ata e shikonin gjuhën të përbërë nga njësi të veçanta,si fj alët,fj alitë etj,të cilat mund 
të studiohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra,duke i shkëputur nga konteksti 
në të cilin ndodhen.
-Fjalët mundësojnë transferimin duke mbartur mendimet ose ndjenjat dhe duke ia 
përcjellë ato të tjerëve. –Me anë të të dëgjuarit ose leximit,njerëzit i nxjerrin sërisht 
mendimet dhe ndjenjat nga fj alët. Sipas tĳ ,nëse ky këndvështrim mbi gjuhën do të ishte 
i saktë,të nxënit do të ishte i thjeshtë dhe pa gabime. Por,problemi me këtë pikëpamje 
është se të mësuarit konsiderohet si diçka pasive.Chandler 91994) mendon se nëse 
gjuha dhe librat “përmbajnë” diçka,këto janë fj alët dhe jo informacioni. Informacioni 
dhe kuptimi dalin vetëm kur dëgjuesit,lexuesit dhe shikuesit i japin kuptim asaj që 
shikojnë dhe lexojnë.Ai thekson se kuptimi nuk “nxirret”,por “ndërtohet”
1.2 Kontribute teorike mbi aft ësinë komunikuese
Përsa i përket aft ësisë komunikuese,Dell Hymes ishte i pari që e përpunoi dhe e 
prezantoi si koncept,me qellim që të kundërshtonte teorinë e kompetencës të 
paraqitur nga Chomsky. Sipas këtĳ  të fundit,teoria gjuhësore (ku ai bëri dallimin 
ndërmjet kompetencës gramatikore dhe performancës) ka të bëjë kryesisht me një 
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folës-dëgjues ideal,në një komunitet gjuhësor tërësisht homogjen,që e njeh në mënyrë 
të përkryer gjuhën e vet dhe nuk ndikohet nga kushte të tilla të parëndësishme si 
kufi zimet e kujtesës,shpërqendrimet,dhe gabimet (të rastit apo karakteristike) në 
përdorimin e njohurive të tĳ  gjuhësore në performancën aktuale (Chomsky,1965, f.3).
Në të vërtetë po të analizosh me vëmendje teorinë gjuhësore të Chomsky-t nuk 
mund të mos vesh re synimi i tĳ  është të karakterizojë aft ësitë abstrakte të folësve që 
u mundësojnë atyre prodhimin e fj alive të sakta në gjuhën e vet. Duke u përqendruar 
tek kompetenca gjuhësore,ai pretendon se marrja në konsideratë e faktorëve socialë 
është krejtësisht jashtë sferës së gjuhësisë. Pikërisht këtu ndërhyn edhe Hymes (1972) 
i cili thekson se një këndvështrim i tillë mbi teorinë gjuhësore është i papërshtatshëm 
dhe se kjo e fundit duhet të konsiderohet si pjesë e një teorie më të përgjithshme,ku 
përfshihet edhe komunikimi e kultura.
Ndryshe nga Chomsky,sociologu Hymes e lidhi konceptin e kompetencës 
komunikative jo vetëm me anën teorike,por edhe me aspektin praktik. Si 
rrjedhim,koncepti i aft ësisë komunikuese i paraqitur nga Hymes,përfshin jo vetëm 
kompetencën gjuhësore ose njohjen e rregullave të gramatikës,por edhe njohjen 
sociolinguistike të rregullave për përdorimin e gjuhës në kontekst “pa të cilat 
rregullat gramatikore nuk do të kishin asnjë vlerë” Hymes(1972,f.278). Përfshirja 
e kontekstit ka një rol të veçantë pasi,sipas Hymes, një individ është në gjendje të 
formojë fj ali gramatikisht të sakta por që janë krejtësisht të papërshtatshme në një 
kontekst të caktuar. 
Më herët Canale dhe Swain (1980) ishin marrë me përkufi zimin e aft ësisë 
komunikuese në kontekstin e mësimdhënies se gjuhës së dytë. Këta studiues 
citohen shpeshherë për këndvështrimin e tyre në lidhje me natyrën komunikuese të 
gjuhës. Ky këndvështrim ka të bëjë më marrëdhënien ndërmjet sistemeve gjuhësore 
dhe vlerave të tyre komunikuese në aft ësinë për ta përdorur gjuhën për qëllime të 
ndryshme. Sipas tyre,aft ësia komunikuese mund të kuptohet si një sintezë e një 
sistemi njohurish dhe aft ësish që nevojiten për të komunikuar.
Me “njohuri” studiuesit i referohen njohurive të individit rreth gjuhës si dhe aspekteve 
të përdorimit të saj. Ndërsa “aft ësitë” i referohen mënyrës sesi individi mund t’i 
përdorë njohuritë në një situatë komunikimi. Modeli i prezantuar nga këta studiues 
fi llimisht përbëhej nga tre komponentë bazë: kompetenca gramatikore, sociolinguistike 
dhe strategjike. Në një variant të mëvonshëm, Canale (1984) transferoi disa elemente 
nga kompetenca sociolinguistike në një komponent të katërt të emërtuar kompetenca 
e diskursit. Sipas Shohamy (1997) modeli i prezantuar prej tyre merrte parasysh 
edhe natyrën ndërvepruese,të drejtpërdrejtë dhe autentike të gjuhës. Siç paraqitet 
më poshtë,ky model përbëhej nga:
a) Kompetenca gramatikore
Kompetenca gramatikore lidhet me “njohuritë leksikore dhe rregullat e morfologjisë,sin
taksës,semantikës dhe fonologjisë” (Canale and Swain 1980, f.29). Kjo kompetencë bën 
të mundur që folësi të përdor njohuritë dhe aft ësitë e nevojshme për të kuptuar dhe 
prodhuar kuptimin e drejtpërdrejtë të shprehjeve të ndryshme. Sot njihen rëndom 
edhe si kompetencë gjuhësore.
b) Kompetenca sociolinguistike
Ky komonent përbëhet nga dy lloj rregullash: rregullat sociokulturore të përdorimit 
dhe ato të diskursit. Ai i referohet të kuptuarit të kontekstit social në të cilin ndodh 
komunikimi. Përderisa situata të ndryshme kërkojnë mënyra të ndryshme të të 



109 

shprehurit si dhe vlera,qëndrime,besime e kënvështrime të ndryshme,zhvillimi i 
kompetencës sociolinguistike merr një domethënie të vëçantë.
c) Kopetenca strategjike
Kjo kompetencë ka të bëjë me njohjen e strategjive si verbale ashtu edhe jo verbale,që 
përdoren për të kompesuar pengesat që hasen gjatë komunikimit dhe që komunikuesit 
përdorin për të nisur,vazhduar,rregulluar dhe ridrejtuar komunikimin. Keto strategji 
hyjnë në lojë kur individët e kanë të pamundur të shprehin atë që duan për shkaqe 
të ndryshme. Ndër strategjitë kryesore sipas Litt lewood (1984) janë: shmangia e 
komunikimit,përshtatja e mesazhit,perifrazimi,përafrimi dhe krĳ imi i fj alëve të reja.
d) Kompetenca e diskursit
Kjo ka të bëjë me njohjen e rregullave që lidhen me kohezionin dhe koherencën në 
diskurse të tipave të ndryshme. Sipas Canale dhe Swain,i cituar nga Byram dhe 
Garcia (2009,499) “kjo lloj kompetence lidhet me mjeshtërinë për të kombinuar forma dhe 
kuptime gramatikore me qëllim përfi timin e një teksti të unifi kuar,si të shkruar ashtu edhe të 
folur,në zharne të ndryshme.”
Një tjetër model interesant është edhe ai i paraqitur nga Bachman (1990) një qasje e 
ndryshme strukturore mbi aft ësinë komunikuese. Bachman përpunoi edhe më tej 
modelin e aft ësisë gjuhësore të studiuesve Canale dhe Swain. Në vend të termit “aft ësi 
komunikuese”,ky i fundit paraqet termin “aft ësi për të komunikuar me anë të gjuhës / aft ësi 
e komunikimit gjuhësor” (communicative language ability ose ndryshe CLA). Sipas 
modelit të tĳ ,aft ësia e komunikimit gjuhësor përkufi zohet si “njohuria mbi gjuhën në 
lidhje me tiparet e përdorimit të gjuhës në kontekst,me synimin për të krĳ uar dhe interpretuar 
kuptimin” Bachman (1991, f.684). Më tej,ajo ndahet në aft ësi gjuhësore,strategjike dhe 
psikofi ziologjike.
-Aft ësi gjuhësore (e bazuar në modelin e Canale (1983) përbëhet nga aft ësia 
organizative dhe pragmatike. Këto të fundit më tej kanë këto përberës: aft ësitë 
gramatikore,tekstuale,ilokutore dhe sociogjuhësore.
-Aft ësia strategjike përbëhet nga strategjitë e vlerësimit,planifi kimit dhe zbatimit.
 -Aft esia psikofi zologjike përfshin mjetet dhe mënyrën sesi aft ësia vihet në zbatim. 
Pra,sipas Bachman (1990) i cituar në Llurda (2000) “mund të dallojmë kanalin vizual 
nga ai dëgjimor,aft ësinë marrëse nga ajo prodhuese.”
Duke krahasuar këtë model dhe atë të Canale dhe Swain (1980), si dy nga modelet 
me më shumë ndikim në fushën e mësimdhënies së gjuhës se dytë,nuk mund të mos 
vihet re,se aft ësia gjuhësore e Bachmani-t është e ngjashme me tre komponentët e 
parë të modelit të Canale dhe Swain. Ndërsa,përsa i përket aft ësisë strategjike ajo 
klasifi kohet veçantë,ashtu siç e hasim edhe tek Canale dhe Swain.
Megjithatë,ne mendojme se përtej këndvështrimit të Canale dhe Swain,duke u 
bazuar edhe tek nëndarjet e modelit te Bachmai-t,ky i fundit është më afër asaj 
që mësuesit duhet të synojnë në orën e gjuhës se huaj.Kjo do të thotë se mesuesit 
duhet të kenë parasysh shumë aspekte ku të përcaktojnë objektivat mësimor dhe 
mënyrat sesi duhët t’i përmbushin ato. Në një kuptim më të përgjithshëm,kjo do të 
thotë ta shikosh gjuhën jo thjesht si sistem,por më tepër si një mënyrë komunikimi. 
Krahas parashtrimit të mësipërm,Hoti(2001, f.48) është e mendimit se disa nga 
parimet e mësimdhënies së gjuhës komunikative janë të përfshira në praktika të tjera 
komunikative të tilla,si:
- Të mësuarit e gjuhës bazuar në detyra.
- Të mësuarit ë gjuhës bashkëveprues.
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- Mesimdhënie e bazuar në përmbajtje.

1.3 Komponentët e aft ësisë së të folurit
Gjuha e folur është një mjet i domosdoshëm i të mësuarit. Ajo jep 
formë,zgjeron,modifi kon dhe organizon mendimin. Përmes të folurit dhe të dëgjuarit 
nxënësit zgjerojnë fj alorin,mësojnë koncepte të reja dhe mësojnë gjithashtu të njohin 
strukturën e gjuhës e cila është një përbërës thelbësor i të mësuarit. Sipas Hayriye 
(2006) rezultatet në shkollë varen nga aft ësia e nxënësit për të shprehur njohuritë e 
tĳ  në formë të qartë dhe të pranueshme me gojë dhe me shkrim. Shpesh të folurit 
konsiderohet si një nga aft ësitë më të vështira pët t’u zotëruar. Po t’i referohemi 
Harris (1969, f.81) aft ësia e të folurit ka pesë komponentë të cilët janë: shqiptimi,gram
atika,fj alori,rrjedhshmëria dhe të kuptuarit. Më poshtë janë përshkrimet për secilën prej 
tyre sipas të njëjtit studiues.
1. Shqiptim i pranueshëm: të ketë theksin e shqipes standard.
2. Sistemi gramatikor: të bëjë pak ose asnjë gabime të dukshme në gramatikë 
ose në rendin e fj alevë.
3. Zotërimi i fj alorit: përdorimi i fj alorit të duhur lidhur me temën.
4. Rrjedhshmërinë: të ketë të folur të rrjedhshëm, pa hezitime.
5. Të kuptuarit: të kuptojë gjithçka ose temën në fj alë pa ndonjë vështirësi.
Të kuptuarit
Që të realizohet komunikimi verbal,të kuptuarit nënkupton praninë e një subjekti 
për t’ju përgjigjur ligjërimit si dhe për ta nisur atë. Sipas Syakur i cituar në Mora 
(2010) nëse një individ mund të përgjigjet ose të shprehet mirë dhe saktë,kjo tregon 
se ai/ajo kupton mirë.Shkurtimisht të folurit sipas studiuesit është një aft ësi që 
shërben për t’i shprehur idetë,ndjenjat dhe emocionet personit tjetër. 
Gramatika
Gramatika e një gjuhe është përshkrimi i mënyrave në të cilat fj alët mund të 
ndryshojnë format e tyre dhe të kombinohen në fj ali në atë gjuhë. Nëse rregullat 
gramatikore shkelen në mënyrë të pakujdesshme,komunikimi mund të ndikohet 
nga kjo. Gramatika është një aspekt i rëndësishëm i të folurit,sepse një thënie mund 
të ketë një kuptim të ndryshëm nëse folësi nuk është i saktë nga ana gramatikore. 
Dobia e gramatikës ka të bëjë gjithashtu me të mësuarit e mënyrës së duhur për të 
fi tuar përvoje në përdorimin e formës së shkruar dhe të folur të një gjuhe.
Fjalori
Sipas Manser (1995, f.461) fj alor do të thotë listë e fj alëve bashkë me kuptimet e 
tyre. Nëse një individ nuk ka fj alor të mjaft ueshëm,ai nuk mund të komunikojë 
ose t’i shprehë idetë e veta në formë të shkruar ose të folur siç duhet. Fjalori është 
elementi më i rëndësishëm i aft ësisë së të folurit pasi siç shprehet edhe studiuesi 
Syakur (1987) cituar në Mora (2010),pa gramatikë mund të komunikohet shumë 
pak,ndërsa pa fj alor nuk mund të komunikohet fare.
Shqiptimi
Shqiptimi është mënyra sesi individët prodhojnë gjuhën në një formë të qartë 
kur fl asin. Ai është një aspekt thelbësor kur mëson të fl asësh një gjuhë të huaj. 
Shqiptimi ka të bëjë me procesin fonologjik që i referohet komponentit të 
gramatikës të përbërë nga elementet dhe parimet që përcaktojnë sesi tingujt 
ndryshojnë dhe modelohen në një gjuhë (Gerard 2002, f.12). Po ashtu,ai thekson 
se një folës,i cili vazhdimisht shqipton keq një sërë fonemash,mund të jetë 
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jashtëzakonisht i vështirë për t’u kuptuar nga një folës prej një komuniteti tjetër 
gjuhësor.
Rrjedhshmëria
Rrjedhshmëria mund të përkufi zohet si aft ësia për të folur rrjedhshëm dhe saktë. 
Shënjat e rrjedhshmërise përfshĳ në një shpejtësi të arsyeshme të të folurit dhe 
vetëm një numër të vogël pauzash. Kjo tregon, sipas (Brown,1987) se folësi nuk 
ka shpenzuar shumë kohë në kërkim të elementevë të nevojshëm gjuhësorë për te 
shprehur mesazhe.
  Funksionet e të folurit
Kanë qene jo të pakta përpjekjet e bëra për të klasifi kuar funksionet e të folurit 
nën ndërveprimin njerëzor. Studiuesit Brown dhe Yule (1983, f.3) kanë vënë në 
dukje një dallim të rëndësishëm në lidhje me këtë aspekt. Më hollësisht,ata kanë 
hulumtuar në lidhje me dy funksionet bazë të gjuhës: funksionin transmetues ( që 
kryesisht ka të bëjë më transferimin e informacionit) dhe atë ndërvepruaes (në të 
cilën synimi kryesor i të folurit është ruajtja e marrëdhëneve sociale)
Funksioni transmetues
Të folurit në funksion transmetues i referohet situatave ku fokusi është në atë 
që është thënë ose që është bërë. Siç shprehet Brown dhe Yule (1993),kur gjuha 
e folur përdoret kryesisht  në këtë funksion,qëllimi i folësit është më tepër në 
komunikimin e mesazhit sesa në shfaqjen e mirësjelljes ndaj dëgjuesit. Pra,në 
qendër të vëmëndjes është mesazhi dhe jo dëgjuesi. Po aq i rëndësishëm është 
edhe transmetimi i qartë dhe i saktë i këtĳ  mesazhi si dhe konfi rmimi që ai është 
kuptuar. 
Funksioni ndërveprues
Përdorimet e gjuhës në funksion ndërveprues janë ato ku synimet parësore të 
komunikimit janë sociale. Theksi është në krĳ imin e ndërveprimit të harmonizuar 
ndërmjet pjesëmarrësve,sesa në komunikimin e informacionit. Rëndësi ka që 
ndërveprimi të jëtë i qetë,jo kërcënues si dhë të transmetohet dëshira e mirë për të 
komunikuar. Natyrisht që gjatë procesit mund të komunikohet edhe mesazhi, por 
kjo nuk është në plan të parë. Sipas Dornyei dhe Thurrell (1994, f.43) shembuj të 
përdorimit të gjuhës në funksion ndërveprues janë: shakatë,përshëndetjet,komplim
entet etj.
Elementet e të folurit
Në diskutimin për elementet e të folurit që konsiderohen të domosdoshëm për 
ligjërimin e rrjedhshëm ,studiuesi Jeremy Harmer (2001) bën dallimin ndërmjet 
këtyre dy aspekteve: njohjen e tipareve të gjuhës nga njëra anë si dhe aft ësinë 
për te përpunuar informacionin “aty për aty” , pra përpunimin mendor/social të 
informacionit nga ana tjetër.
Tiparet gjuhësore
Harmer (2001, f.269) propozon katër tipare tipare gjuhësore që janë të 
domosdoshme për prodhimin e ligjërimit:
a) Ligjërimi i lidhur
b) Mjetet shprehëse
c) Leksika dhe gramatika
d) Gjuha e negocimit
Për të patur një ide më të qartë për secilin prej tyre,po i trajtojmë shkurtimisht në 
vĳ im.
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Ligjërimi i lidhur
Tipari i parë është përdorimi i ligjërimit të lidhur. Studiuesi thekson: “Folësit e 
gjuhës shqipe duhet të jenë në gjëndje të prodhojnë jo vetëm fonema të veçanta 
në këtë gjuhë,por njëkohësisht edhe të përdorin ligjërimin e lidhur në mënyrë të 
rrjedhshme” E shpjeguar më thjeshtë, kjo do të thotë se jo çdo tingull në gjuhën 
shqipe shqiptohet në formën e vet të plotë.Kjo ndosh për shkak të ndryshimeve 
që vĳ në nga ndikimi i tingujve rrethues,mënyrës sesi theksohen fj alët si dhe 
aspekte të tjera të gjuhës së folur. Për këtë arsye në ligjerimin  e lidhur,tingujt 
mund te modifi kohen,eliminohen,shtohen ose dobësohen. Me qellim që të folurit 
të tingellojnë i natyrshëm duhet që folësi të praktikojë gjithnjë e më tepër aspektet 
e ligjërimit të lidhur. Pra,jo vetëm të jetë në gjëndje të shqiptojë por edhe te jetë i 
rrjedhshëm në ligjërimin e lidhur.
Mjetet shprehëse
Tipari i dytë është përdorimi i mjeteve shprehëse. Ndërveprimi ndërmjet 
individëve përfshin jo vetëm të folurin,ose ndryshe, shprehjen verbal,por 
njëkohësisht edhe përdorimin e elementeve joverbalë siç eshtë gjuha e trupit dhe të 
elementeve paragjuhësorë ku përfshihen intonacioni,theksi etj. Përdorimi i këtyre 
mekanizmave mund të kontribuojë dukshëm në aft ësinë për te përcjellë kuptimin. 
Për më tepër,folësit i përdorin këto mjete shprehëse edhe për të ndihmuar në 
vendosjen e kontaktit më bashkëbiseduesit e tyre. 
Përparimi gjuhësor
Ky komponent përfshin përpunimin e gjuhës në mendje dhe renditjen e 
informacionit në mënyrë koherente, me qëllim që gjatë ligjërimit të jetë jo vetëm i 
kuptueshëm por edhe të përcjelle kuptimin.Përpunimi gjuhësor përfshin rimarrjen 
e fj alëve dhe frazave nga kujtesa dhe grupimin e tyre në njësi të përshtatshme nga 
pikëpamja sintaksore.
Ndërveprimi me të tjerët
Pjesa më e madhe e ligjërimit ka të bëjë me ndërveprimin me një ose më shumë 
bashkëbisedues. Kjo do të thotë që të folurit përfshin në rradhë të parë të dëgjuarit 
ose për të lejuar të tjerët ta bejnë këtë.
Përpunimi i informacionit në moment
Ky komponent, siç mund të kuptohet edhe nga emërtimi, ka të bëjë me përpunimin 
e informacionit në momentin që e marrim atë.
1.3 Kontribute teorike mbi aft ësinë e të shkruarit
Sipas studiuesit Harmer (2004) për një kohë të gjatë të shkruarit është parë vetëm 
si një mjet ndihmës në mësimdhënien e gramatikës dhe fj alorit,por kohën e fundit 
shumë metodistë kanë provuar rëndësinë e saj si një prej aft ësive gjuhësore që 
meriton vëmendje. Si rrjedhim i kësaj mungese vëmendjeje,Graves (1984) ka 
konstatuar se është vënë re edhe një lënie pas dore e kërkimeve për aft ësinë e të 
shkruarit krahasuar me kërkimet në aft ësitë e tjera. Në këtë kuadër,Edelsky dhe 
Smith (194) cituar në Gomez i riu et al (1996) shprehen se shpjegimi në shqipen si 
gjuhë e dytë është përqendurar në përmirësimin e aft ësive të të folurit,të dëgjuarit 
dhe të lëxuarit të studentit në atë gjuhë,duke lënë mënjanë zhvillimin e aft ësisë së 
të shkruarit. I të njëjtit mendim është edhe Harris (1985) cituar në Gomez i riu etj 
(1996) i cili arrin në konkluzionin se vetëm 2% e shpjegimit në shqipen si gjuhë 
e dytë kishte të bëntë drejtpërdrejt me aft ësinë e të shkruarit dhe nga ky 2%,72% 
lidhej me aspektin mekanik të të shkruarit si: sintaksën,shënjat e pikësimit e 
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drejtshkrimin.
Por,ndyshe nga gjuha e folur, të shkruarit ka nevojë për një lexues ose një audiencë 
në mënyrë që të mund të kuptohet dhe interpretohet ajo që është shkruar. Për këtë 
arsye kjo aft ësi paraqet një vështirësi të një natyre tjetër krahasuar me të folurit 
përsa i përket përvetësimit nga ana e studentëve. 

1.4 Problemet gjuhësore
Sipas Byrne (1991) komunikimi me gojë realizohet nëpërmjet një procesi 
ndërveprimi dhe janë pjesëmarrësit ata që mundësojnë vazhdimësinë e tĳ . Gjatë 
këtĳ  procesi thënie jo të plota ose gramatikisht jo të sakta shpesh kalojnë pa u vënë 
re,çka nuk ndodh në procesin e të shkruarit. Për këtë arsye,sipas studiuesit,duhet ta 
mbajmë hapur kanalin e komunikimit duke bërë të mundur që nëpërmjet zgjedhjes 
së strukturës së fj alisë dhe mënyrës se si fj alitë lidhen bashkë dhe rradhiten,teskti 
që prodhojmë të interpretohet vetë. Ndër problemet gjuhësore që hasen më shpesh 
gjatë të shkruarit mund të përmendim ato që kanë të bëjnë kryesisht me rregullat 
gramatikore. 
1.5 Kontribute toerike mbi vlerësimin/testimin e aft ësive komunikuese.
Fjala “vlerësim” e ka prejardhjen nga folja latine “assidere” (Online Dictionary of 
Etymology) Sot psikologjia konjitive ka siguruartë dhëna të reja,ku roli tradicional 
i vlerësimit ka të bëjë me çdo lloj veprimtarie dhe instrumenti që përdoret për të 
gjykuar,për punën dhe arritjet e nxënësve. Sipas Musai (2003) “vlerësimi ka të bëjë 
me çdo lloj veprimtarie dhe instumenti që përdoret për të gjykuar,për punën dhe arritjet e 
nxënësve.” Mendimi që mbështetet edhe nga Haloçi et al (2008, f.163) kur shprehen 
se ‘“çdo kontroll është një formë vlerësimi.”
Dy studiues të tjerë në fushën e vlerësimit, Huba, M.E. & Freed , J.E (2000) do ta 
përkufi zojmë atë si vĳ on: “Vlerësimi është procesi i mbledhjes së informacionit nga 
burime të ndryshme e të shumëllojshme dhe shqyrtimi i këtĳ  të fundit me qellim që të 
kuptojmë mirë atë që studentët dinë dhe atë që mund të bëjnë me njohuritë që kanë fi tuar 
nga përvoja e tyre mësimore; një proces që arrin kulmin kur rezultatet e vlerësimit përdoren 
për të përmirësuar të nxënit në vĳ im.”  Nga kjo kujtojmë se vlerësimi nuk mund të 
konceptohet i shkëputur nga procesi i mësimdhënies. 
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Perdorimi i teknologjise ne lenden e historise, sfi de midis suksesit dhe 
deshtimit

Hamide Maci
Shkolla 9-vjecare “Adem Bedalli” Peqin

Abstrakt

Rëndësia dhe ndikimi pozitiv i përdorimit të teknologjisë në klasë është bërë burim interesi 
për lёndёn e historisё vitet e fundit. Aplikimet e teknologjisë, të çfarëdo lloji qofshin, nga më 
të thjeshtat tek më të ndërlikuarat, kanë ndryshuar mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit. 
Krahas evoluimit të teknologjisë kanë evoluar dhe teoritë e mësimdhënies/nxënies të cilat 
formojnë themelet e projektimit të procesit mësimor, ndaj mësimdhënësit e kanë për detyrë 
të zhvillojnë qasje të reja ku të përshtasin këto metodologji për rritjen e rezultateve mësimore.
Kurrikula e reformuar e arsimit bazë, krĳ on kushte dhe mundësi të përshtatshme për 
përdorimin dhe integrimin e teknologjisë gjatë procesit mësimor. Por ndërkohë që teknologjia 
dhe mësimdhënia me në qendër nxënësin promovon nivel të lartë të të menduarit, qendrimi 
dhe perceptimi i mësuesit karshi kësaj qasjeje shpesh i pengon ata ta integrojnë atë në lëndët 
e tyre.
 Ky qëndrim i mësuesit bën që teknologjia në vend që të shikohet si një mjet efi kas në zbatimin 
e qasjes konstruktiviste, të përdoret thjesht si një mjet që zëvendëson mjetet e tjera të qasjes 
tradicionale të mësimdhënies. Megjithëse spontanisht ka mësues që janë përpjekur ta përdorin 
teknologjinë gjatë procesit mësimor, përdorimi i saj nuk është efi kas n.q.s. mësuesi nuk ka 
një teori për të modeluar mësimdhënien nëpërmjet saj. Ky dokument thekson se përdorimi 
i teknologjisë në klasë e bën procesin mësimor më efektiv dhe më atraktiv kur zhvillohet 
sipas teorive dhe metodologjive të përshtatshme mësimore duke rritur ndjeshëm kështu, si 
ndikimin e saj pozitiv te nxënësi edhe rezultatet mësimore të të nxënit. 

Fjalё kyҫe: Teknologji, Internet, Mёsimdhёnie.

Hyrje

Në kohët e sotme, teknologjia dhe TIK-u janë kthyer në një mënyrë jetese ndaj së cilës 
fëmĳ ët janë të tërhequr. Për t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimeve të kohës, është 
i nevojshëm integrimi i TIK-ut në proceset e mёsimdhёnies dhe mёsimnxёnies pasi 
ndikon në zhvillimin e kompetencës digjitale te të gjithë nxënësit.
Fëmĳ ët e sotëm fi llojnë të përdorin mjetet digjitale në një moshë shumë të re, 
ndaj shkolla duhet t’u përgjigjet nevojave të nxënësit. Arsimi teknologjik është 
një komponent thelbësor i kurrikulës. Në një botë, ku ndeshesh me shumë lloje 
teknologjish, të cilat janë pjesë e jetës së përditshme për të gjithë njerëzit, nxënësit 
duhet të pajisen me aft ësi për t’u përballur me to me vetëbesim. Është po aq e 
rëndësishme që nxënësit të vlerësojnë dhe të kuptojnë marrëdhënien komplekse 
ndërmjet teknologjisë dhe shoqërisë.
Si qytetarë, ata duhet të jenë të aft ë të bëjnë gjykime vetjake mbi çështjet që lidhen 
me ndikimin e teknologjisë në jetët e tyre, në shoqëri dhe në mjedis. Nxënësit 
e moshës digjitale vĳ në në shkollë me njohuri, gjykime, opinione dhe pyetje të 
mara nga burime të pafundme digjitale të informacionit të cilat mësuesi duhet t’i 
konsiderojë si pjesë të kurrikulës në tërësinë e saj. TIK-u dhe teknologjia janë një 
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formë e veçantë e veprimtarisë krĳ uese, ku njerëzit ndërveprojnë me mjediset e tyre 
duke përdorur materialet, inputet dhe proceset e duhura në përgjigje të nevojave, 
dëshirave dhe mundësive të tyre. Ajo integron shprehitë për zgjidhjen e problemeve 
dhe ato praktike në prodhimin e produkteve dhe të sistemeve të dobishme. Për këtë 
arsye ajo është e pranishme në shumë fusha të të nxënit, por veçanërisht në fushën e 
shkencave natyrore.

Qёllimi

Me ndryshimet e vazhdueshme tё mardhёnieve shoqёrore dhe me shfaqen e nevojave 
tё reja pёr tregun e punёs, me risitё teknologjike, aspiratat e reja njerzore, strategjitё 
e reja pёr zhvillim etj. Lindi nevoja qё edhe nё arsim tё bёhen disa ndryshime pёr 
tiu pёrgjigjur ndryshimeve, pёr tё trasmentuar njohuri sistematike, koherente e tё 
qёndrushme dhe qё shoqёria tё mёsojё gjatё gjithё jetёs. “Pёrdorimi i Teknologjisё nё 
lёndёn e Historisё, njё sfi dё midis suksesit dhe dёshtimit” ishte njё pikpyetje qё un i 
bёja gjithmonё vetes, qё a po na ndihmon teknologjia tё ecim pёrpara apo po na bёn 
mё shumё tё varur ndaj programeve kompjuterike sikurse janё Interneti, Facebook, 
Instagram etj etj dhe po na largon nga tё mёsuarit nёpёr shkolla.
• Qёllimi i kёtĳ  studimi ёshtё njohja mё nga afёr e rezultateve qё sjell teknologjia 
nё procesin e mёsimdhёnies dhe mёsimnxёnies.
• Tё jap njё pamje tё gjёrё pёr shtrirjen qё ka marrё teknologjia nё ditёt e sotme.
• Tё tregojё varёsin qё kanё nxёnёsit e sotёm ndaj teknologjisё.

Hipoteza

Hipoteza qё unё kam zgjedhur tё vёndos nё kёtё punim ёshtё:
”Pёrdorimi i teknologjisё nё edukim, rrit rezultatet tek nxёnёsit”
Hipotezё kjo ё cila mund tё qёndrojё por mund dhe tё hidhet poshtё, gjё tё cilёn do 
ta vёrtetojmё nё fund tё kёtĳ ё studimi.
1.1  Metodologjia
Ky punim ёshtё i bazuar nё shumё informacione tё marra nga libra tё ndryshёm. 
Kam pёrdorur gjithashtu dy metoda pёr tё marr informacione  sa mё tё sakta rreth 
temёs:
-Anketa
Plotёsimi i anketave ёshtё bёrё nё mёnyrё rastёsore nga nxёnёs tё shkollave tё 
ndryshme, dhe duke i plotesuar nё mёnyrё tradicionale duke qёn se nxёnёsit nuk 
kishin Email.Kampioni i pёrzgjedhur ishte i pёrbёrё nga  20-nxёnёs , (12 djem – 8 
vajza), pёrkatёsish tё grupmoshave nga 11-15 vjeҫ.
Shqyrtimi i literaturёs
2.1 Rёndёsia e pёrdorimit tё internetit nё mёsimdhёnie
lnterneti ёshtë teknologjia e cila ka revolucionalizuar mësimdhënien në çdo skaj të 
botës. Me anën e tĳ , tashmë mësuesi nuk është e vetmja pikë e referimit, por është 
koodinatori i hyrjeve të reja në kulturën arsimore të nxënësit. Tabela Interaktive: 
Është një teknologji mjaft  e përparuar e cila ende nuk është futur në masë në sistemin 
arsimor shqiptar, por ama për shkak të thjeshtësive, risive dhe avantazheve që ajo 
paraqet, është mjaft  e dëshiruar në dobi të punës së tĳ  (saj) nga çdo mësimdhënës.
2.2 Disa nga llojet e teknologjis qё pёrdoren nё lёndёn e Historisё
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Kemi disa lloje tё ndryshmesh teknologjis qё pёrdorim pёr pёrvetёsimin e lendёs sё 
historisё, por ndёr programet mё tё pёrdorura kompjuterike nga mёsimdhёnёsit dhe 
mёsimnxёnёsit janё:                    
   Google dhe Wikipedia, mundёson marrjen e njё game mё tё madhe informacioni 
se san ё libёr, mёsuesit mund ti sjellin nxёnёsve informacione shtesё por dhe vetё 
nxёnёsit mun tё hulumtojnё pёr informacione mё tё zgjeruara. Informacionet mund 
ti marrёsh gjat momenteve tё ndryshme tё jetёs jo vetёm nё shkollё.
Excel dhe Word, janё dy programe shumё tё rёndёsishёm, ndihmojnё Excel 
pёr ndёrtimin e grafi kёve, tabelave,etj pёr statistika tё ndryshme, dhe Wordi pёr 
pёrgatitjen e njё projekti, shkrimi ёshtё mё i kuptueshёm, mund ta ruash dhe nё 
telefon qё do tё thotё informacionin mund ta  mbash me vete pёr ta shfrytёzuar sa 
her tё duhet.
Vidjo Projektori dhe Power Point mundёson realizimin e mёsimit jo mё nё mёnyr 
monotone vetёm nёpёrmjet shpjegimit, por mund tё ofroj foto,vidjo etj. Pawer Point 
ndihmon nё organizimin e mёsimit vetёm nёpёrmjet disa pikave kryesore qё ti 
paraqet aty, dhe nё ndihmesёn 
e nxёnёsve pёr tё prezantuar njё punё sa mё tё mirё.
Google Translate ndihmon mёsuesit dhe nxёnёsit pёr pёrkthimin e literaturave 
historike qё janё nё gjuhё tё huaj.
2.3 Mёsimdhёnia tradicionale dhe moderne
Mёsimdhёnia nё ditёt e sotme ka ndryshuar shumё dhe kjo besojm se do sjelli 
rezultate mё tё mira. Le ta shohim se si ka ndryshuar nёpёrmjet njё krahasimi.
Tabela nr 1: Krahasimi i njё ore mёsimi tradicionale dhe moderne.

    Pёr mёsuesit e    Historisё
Arsimi  dje Arsimi sot
-Tabela -Vidjo Projektor
-Shkumёsi -Lapostila
-Harta -Informacione tё stokuara ose internet
-Globi

  Pёr nxёnёsit e Historisё
Arsimi dje Arsimi sot
-Fletore -Kompjutera 
-Lapsa -USB
-Tabakё -CD/DVD
-Ngjyra -Internet
-Goma -Laptop

-Telefona

Sic vihet re teknologjia ndihmon shumё mёsuesit dhe nxёnёsit si nё lehtёsimin e 
gjetjes sё informacioneve dhe nё pёrpunimin e tyre.
2.4 Domosdoshmёria e udhёzimeve pёr nxёnёsit se si tё hulumtojnё nё internet.
Ёshtё shumё e rёndёsishme qё pёrdorimi i i teknologjisё kryesisht tё programeve 
kompjuterike tё jetё i pёrvetёsuar shumё mirё nga ana e mёsuesve, pёr kёtё duhet 
tё kenё trajnime pёr mёsuesit, nё mёnyrё qё tё jenё nё gjendje tё bёjnё lidhjen e 
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pёrdorimit tё TIK-ut dhe programeve tё mёsimdhёnies. Krahas pёrdorimit mёsuesit 
duhet tё udhёzojnё nxёnёsit mё detaje kur i japin njё detyrё shtёpie apo klase se si tё 
kёrkojne informacione tё besueshme lidhur me temёn pёrkatese.
Sepse sic dihet nё internet mund tё shkruaj kushdo dhe mundёsia pёr tё marrё 
informacione tё pasakta ёshtё nё njё nivel tё madh.
Por a e zbatojnё mёsuesit ktё gje, fl as nё kёtё rast nga pikpamja ime personale 
nё lidhje me aq vite pune sa kam realizuar numri i mёsuesve qё na orjentonin se 
ku mund ti gjejmё informacionet lidhur mё iks temё tё caktuar projekti lё pёr tё 
dёshiruar ёshtё nё nivele shumё tё pakta.
2.5 Avantazhet dhe Disavantazhet e pёrdorimint tё programeve kompjuterike.
Avantazhet
Pik sё pari njё mёsuesi i duhet tё dallojё qartё dhe saktё lidhjen mdidis lёndёs sё 
Historisё dhe pёrdorimit me efi kasitet tё tikut gjatё peocesit tё mёsimdhёnies dhe 
mёsimnxёnies.
• Tiku na ndihmon tё kemi njё mёsimdhёnie mё tё lehtё ,mё tё shpejtё, mё 
efi kase.
• Shtrirje nё njё gamё mё tё gjerё materialesh njёkohёsisht.
• Kemi tё bёjmё edhe me njё barazi mbi zgjedhjet e akseset e informacioneve. 
Pёrshembull edhe nxёnёsit e krahinave rurale tё izuoluara kanё mundёsi tё kenё 
informacione mjaft  tё vlefshme pёr mёsimdhёnien.
• Ёshtё faktorё motivues pёr nxёnёsit
• Aktivitete interactive
• Tё mёsuarit bashkpunues
• Nxit aft ёsi shkruese
• Material pёr kёrkimin shkencorё
Disavantazhet
Krahas avantazheve pёrdorimi i internetit ka edhe disa disavantazhe paraqet 
padyshim disa problem ndёr tё cilat janё:
• Shkelje e privatёsisё sё nxёnёsve qё mund tё dёmtojnё jetёn e nxёnёsve.
• Informacion tё pa pёrshtatshёm pёr moshёn.
• Koha parapёrgatitore
• Site tё papёrshtatshme.
• Mungesё e ndёrveprimit mёsues-nxёnёs
• Pёrgjegjёsi tё reja administrative pёr mёsuesin dhe shkollёn.
• Marrja e informacioneve shabllon nga internet pa i pёrpunuar ato mё 
kryesoret.
Rezultatet e studimit
 Rezultatet e Anketave
Nё bazё tё anketave tё plotёsuara nga 20 nxёnёs tё ndryshёm, tё tё dyja gjinive, djem 
dhe vajza rezultuan kёto pёrgjigje. Duhet theksuar se pёrzgjedhja e nxёnёsve ishte e 
rastёsishme dhe studjonin nё shkolla tё ndryshme.

Pyetjet 
Nr 

Pёrgjigjet e pyetjeve Pyetjeve Nё 

PO JO
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1- A ju ofrojnё mёsimdhёnёsit material shtesё nga 
interneti.

4 16

2 -A keni ju kompjuter nё shtёpi 3 17

3- A e pёrvetёsoni ju mёsimin mё mirё kur mёsuesi 
pёrdor lloje tё ndryshme teknologjisё kur shpjegon.

0 20

4-  Harxhoni mё shumё se njё orё koh nё internet pёr tё 
pёrfunduar njё detyrё nё lёndёn e historisё. 

0 20

A- e pёrvetёsoni ju mёsimin mё mirё kur mёsuesi pёrdor 
lloje tё ndryshme teknologjisё kur shpjegon.

7 13

6 A keni internet nё shtёpi 10 10

7- Do tё doje qё mёsimin ta bёje duke pёrdorur 
shumllojshmёri teknologjish

2 18

1-A ju ofrojnё mёsimdhёnёsit material shtesё nga interneti

20%

80%

PO JO

Sic vёrehet pjesa mё e madhe e mёsimdhёnёsve nuk u paraqesin nxёnёsve material 
shtesё nga internet,kjo mund tё jet pёr arsye fi nanciare, apo nivel i ulet i nxёnёsve 
etj.
 2  -A keni ju kompjuter nё shtёpi

15%

85%

PO JO

Pjesa mё e madhe e tё pyeturit rezultoi me njё pёrqindje tё lartё tё nxёnёsve qё 
kishin kompjutera nё shtёpi, kjo ёshtё njё shenjё pozitive nё lehtesimin e procesit tё 
mёsimnxёnies.
3-A e pёrvetёsoni ju mёsimin mё mirё kur mёsuesi pёrdor lloje tё ndryshme 
teknologjisё kur shpjegon
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0%

100%

PO JO

Fakti qё mёsimdhёnja ёshtё bёrё monotone mendoj prandaj dhe pёrgjigjet e 
nxёnёsve nё kёtё mёnyrё.
4 - Harxhoni mё shumё se njё orё koh nё internet pёr tё pёrfunduar njё detyrё 
nё lёndёn e historisё

0%

100
%

PO JO

Fakti qё nxёnёsit japin kёto mё lё tё kuptojё qё informacionet e marra pёr x detyrё 
merren shabllon nga internet informacionet
5-A e pёrvetёsoni ju mёsimin mё mirё kur mёsuesi pёrdor lloje tё ndryshme 
teknologjisё kur shpjegon

35%

65%

PO JO

Pёrgjigjet e dhёna tregojё qё jo tё gjithё nxёnёsit e parapёlgjejnё mёsimin me 
metoda modern mbase kjo pёr faktin qё janё mёsuar tё shpjegojё mёsuesi.
6 -A keni internet nё shtёpi
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50
%

50
%

PO JO

Fakti qё jo tё gjithё kanё internet nёpёr shtёpi, tregon qё jo tё gjithё kanё mundёsi 
tё shpenzojnё nёpёr qёndra internet.
7- Do tё doje qё mёsimin ta bёje duke pёrdorur shumllojshmёri teknologjish

62%

38%

PO JO

Pjesa mё e madhe e nxёnёsve preferojnё mёsimdhёnien modern. Kjo mund tjet pёr 
faktin qё ato mund ta pёrdorin vet mirё teknologjinё
3.2 Rezultatet e vёzhgimeve
Nё shkollat tona pёrdorimi i teknologjisё eshte i zbatueshёm , vecanёrisht nё 
prezantimet e punёveprojekte kryesisht, projekte ndёrlёndore si nga ana e nxёnёsve 
dhe mёsuesve.
Por ajo qё mё bёn pёrshtypje eshte detyrat e shumta qё u kёrkojme nga interneti 
ku pavarёsisht se mёsuesit i orjentojne se si ta kёrkojne kёtё informacion, rezulton 
se mbi gjysma e nxёnёsve e marrin copi paste informacionin dhe e dorzojne  pa 
pёrpunuar fare.

Pёrfundime dhe Rekomandime

4.1 Pёrfundime
Me sdutimin e temёs nё fj alё arrita nё disa pёrfundime tё cilat po i listoj mё poshtё. 
Teknologjia na ndihmon tё kemi njё mёsimdhёnie mё tё lehtё ,mё tё shpejtё, mё 
efi kase.
Shtrirje nё njё gamё mё tё gjerё materialesh njёkohёsisht.
Kemi tё bёjmё edhe me njё barazi mbi zgjedhjet e akseset e informacioneve. 
Pёrshembull edhe nxёnёsit e krahinave rurale tё izuoluara kanё mundёsi tё kenё 
informacione mjaft  tё vlefshme pёr mёsimdhёnien,Ёshtё faktorё motivues pёr 
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nxёnёsit.Aktivitete interactive
Tё mёsuarit bashkpunues,Nxit aft ёsi shkruese, Material pёr kёrkimin shkencorё
Shkelje e privatёsisё sё nxёnёsve qё mund tё dёmtojnё jetёn e nxёnёsve.
Informacion tё pa pёrshtacёm pёr moshёn, Koha parapёrgatitore, Site tё 
papёrshtacme.
Mungesё e ndёrveprimit mёsues-nxёnёs
Pёrgjegjёsi tё reja administrative pёr mёsuesin dhe shkollёn.
Marrja e informacioneve shabllon nga internet pa i pёrpunuar ato mё kryesoret.
4.2 Rekomandimet 
Rekomandime për mësimdhënës
 - Mësimdhënësit të zbatojnë strategji të ndryshme të mësimdhënies, duke aplikuar 
metoda të ndryshme vizuale përmes TIK-ut. 
-Mësimdhënësit të planifi kojnë planin mësimor të tyre, bazuara në mësime nëpërmjet 
teknologjisë mësimore, duke përdorur një varg strategjish udhëzuese për nxënësit 
individualisht 
dhe në grupe të vogla/mëdha. 
-Mësimdhënësit t’i udhëzojnë nxënësit që të sigurojnë informacion për temën që kanë 
në planin dhe në programin e tyre mësimor, duke përdorur një larmi burimesh, siç 
janë: librat, gazetat, revistat, videot mësimore, faqet e internetit etj., duke krahasuar 
dobishmërinë e mediave të ndryshme dhe duke i ballafaquar me ato që vĳ në nga 
burime të ndryshme. 
- Mësimdhënësit t’i inkurajojnë nxënësit të shkëmbejnë informacione në klasë që 
kanë marrë nga burime të ndryshme mediatike (brenda apo jashtë klase) dhe pastaj 
të komunikojnë për identifi kimin e këtyre burimeve dhe më pastaj të shpjegojnë se 
pse i kanë vlerësuar këto burime si të besueshme. 
- Mësimdhënësit t’u japin detyra nxënësve dhe t’u japin mundësi që të zgjedhin se cilat 
mënyra përmes TIK- ut janë mënyra më efektive për ta për të kërkuar informacionin 
dhepër të përmbushur detyrën e caktuar. 
-Mësimdhënësit të vlerësojnë nxënësit, duke i bërë pyetje nxënësveqë të dallojnë 
gjëra të veçanta kur shohin video apo audio ilustrime fotografi ke.  
-Mësimdhënësit t’i stimulojnë nxënësit që tapërdorin internetin, postën elektronike, 
tv-në dhe radion për nevoja mësimore. 
Rekomandime për nxënës 
-Nxënësit të vetëdĳ ësohen për të përdorur TIK-un – nga një këndvështrim funksional.
Nxënësit të komunikojnë dhe të diskutojnë përmes emailitdhe forumeve të ndryshme 
për çështje të mësimit. 
-Nxënësit të kërkojnë edukim për teknologji të informacionit dhe komunikimit. 
- Nxënësit të gjykojnë përkitazi me këndvështrimet apo mendimet e përdorura në 
internet. 
-Nxënësit të bëjnë pyetje për atë që lexojnë apo shikojnë në internet dhe asaj që është 
e shkruar në tekste shkollore, sepse kjo ndihmon për të nxjerrë paralelen nëmes të të 
lexuarit në internet dhe në tekste shkollore. 
-Nxënësit të kërkojnë informacione për të gjetur sa më shumë shembuj nga njësia 
përkatëse, por edhe jashtë temës mësimore, që ka të bëjë me aspektin edukativ. 
- Nxënësit të rrisin komunikimin e tyre me mësimdhënës përmes e-mailit; 
-Nxënësit ta përdorin rrjetin social për socializim dhe për nevoja të tjera mësimore. 
-Nxënësit të jenë të vetëdĳ shëm se tekstet nga interneti dhe mediat e tjera përcjellin 
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mesazhe dhe 
vlera dhe ata të jenë në gjendje të interpretojnë dhe të japin konkluzione. 
- Nxënësit duhet të jenë pjesëmarrës në projekte shkollore dhe të kenë mundësi të 
përdorin shprehitë kompjuterike. 
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       Shtojca                                  
Anketa 1
Ky anketim bёhet pёr arsye tё realizimit tё njё projekti mёsimo pёr mёnyrёn se si ndikon 
teknologjia mё procesin mёsimorё, vecanёrisht nё lёndёn e Historisё.
Gjinia             …Femёr                 …Mashkull
Mosha            …….
1-A ju ofrojnё mёsimdhёnёsit material shtesё nga internet.
 PO                  b)  JO
2- A keni ju kompjuter nё shtёpi
a)  PO                    JO
3-A e pёrvetёsoni ju mёsimin mё mirё kur mёsuesi pёrdor lloje tё ndryshme teknologjisё 
kur shpjegon.
PO              b) JO
4-Harxhoni mё shumё se njё orё koh nё internet pёr tё pёrfunduar njё detyrё nё lёndёn e 
historisё. 
PO                 B) JO
5- A ju udhёzojnё mёsimdhёnёsit ju pёr mёnyrёn se sit ё hulumtoni nё internet.
PO                   b) JO
6- A keni internet nё shtёpi
 PO                 b)  JO
7-Do tё doje qё mёsimin ta bёje duke pёrdorur shumllojshmёri teknologjish
 PO                b)  JO
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Tiparet e krĳ imtarisë së Anton Pashkut në analizën e romanit ‘’Oh’’

Anila  Elezi  (Gripshi)
Mësuese  Gjuhë  shqipe dhe Letërsi

Shkolla 9 vjecare ’’Adem Bedalli’’ Peqin

Abstrakt

Punimi është konceptuar për të dhënë një interpretim e  analizë  romanit ‘’Oh’’  të 
shkrimtarit Anton Pashku. Në këtë punim ne u referohemi shkencave të letërsisë 
që të kuptuarit nuk mund të jetë element objektiv i tekstit, e cila pa kontekstin dhe 
njohjen  e autorit,  veprat nuk do të kuptohej e gjitha dhe nuk do të dilte ne fokus 
përmbajtja më komplekse dhe struktura e saj. Ai është një roman shumështresor, 
metonimik, alegorik, simbolik, etj. Ky tekst narrativ është konsideruar shpesh si 
hermetik, madje edhe si forma më e afërt e antiromanit në letërsinë shqipe. Ndryshe 
nga romanet tradicionale, ai nuk ngrihet mbi konceptin e fabulës (si renditje 
kronologjike e ngjarjeve), por copëza rrëfi mesh, që vĳ në në formën e mendimeve të 
personazhit rrëfi mtar. Në këtë roman të jashtëzakonshëm të Anton Pashkut kemi një 
zë brenda zërit, brenda tĳ  një tjetër e kështu me radhë, deri sa të kthehen sërisht zërat 
e Mashkullit me Femnën, që tashmë po zihen me njeri tjetrin. Femna e ka humbur 
durimin . Ajo nuk mund të qëndrojë më me Mashkullin. Zëri i fundit që mbyll 
romanin është zëri i Mashkullit që është kaps në tualet. Rrëfi mi është ciklik, fundi i 
romanit ështe i njëjtë me fi llimin. Por Mashkulli në tualet në fund të romanit, mbart 
përvojën e gjatë të udhëtimit në kërkim të gjeneve të veta. Në ndryshim me tekstin 
hyrës Mashkulli i ka humbur gërshërët. Përpjekjet e tĳ  për të ndryshuar gjendjen ku 
ndodhet, janë shuar. Jeta e Mashkullit është në fi kje. Këtë e thekson dhe pranëvënia  
simbolike e akuariumit me tre peshq, që hap e mbyll rrëfi min e tĳ . Akuariumi me 
dy peshq të ngordhur, dhe me të tretin në grahmë, parashenjon fundin e tĳ  të afërt. 
Mashkulli i mbyllur në shtëpi, është jetëshkurtër si peshqit në akuarium.                
Fjalë kyçe: analizë ,interpretim ,roman, ndërtimi gjuhësor, Mashkulli, Femna, dialogu, 
alegoria, përsëritja, simboli, grotesku, metodat studimore, zëra të bashkëkohësisë, 
zëra të  së shkuarës.

Hyrje

Ky punim përbëhet  nga katër çështje bazuar në interpretimin dhe analizën e romanit 
’’Oh’’.
 1.Tiparet e krĳ imtarisë së Anton Pashkut.
a)Proza e Pashkut është akt i përjetimit artistik të subjektit. Shpeshherë, i tërë 
subjekti i veprës tregimtare a dramatike, shtjellohet nëpërmjet një detaji në dukje   te 
parëndësishëm
b) Personazhet e tĳ  janë mishërim i asaj cka është e bukur , a e shëmtuar në një qenie 
të gjallë. 
c) Kuptimi i një vepre letrare përcaktohet nga konteksi si rregullat e gjuhës, gjendja 
e autorit dhe e lexuesit.
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       2.    Analizë romani ‘’Oh’’
a) Përpunimi gjuhësor, gjë që arrihet nëpëmjet një strategjie stilistike tejet 
mjeshtërore nga ana e poetit në paqyrimin me tekstin.
b) Romani ka një stukture origjinale  dhe të ndërlikuar të  zërave të rrëfi mit.  
2.1   Zërat narrativë  .
           a) Rrëfi met në kohë të Mashkullit rrëfi mtar.
           b) Zëri i Mashkullit bashkohet me zërat e njerëzve nga lashtësia ilire deri në 
bashkëkohësi.
 3.   Sistemi simbolik dhe alegorik  në romanin ‘’Oh’’
         a)Alegoria e ruajtjes së përkatësisë etnike (simbolik i plakut malësor, rrëfi mi                           
alegorik  për deshtë , që bashkëjetojnë me ujqërit, simboli i barkës-cift eli)
         b)Alegoria e rrezikimit të etnisë (balonat shumëngjyrëshe dhe Mizagomi, që                    
përfaqësojnë idelogjitë dhe atdhemohuesin kozmopolit).
        c)Alegoria e zhbërjes së etnisë me anë të dhunës, mashtrimit, tradhtisë.
  4. Tiparet e gjuhës prozaike
           a) Një tipar i saj është aft ësia për të përcjellë emocionalisht mesazhin. 
Nëpërmjet devĳ imit gjuhësor, sipas shkollës së Pragës, përqëndrohet vëmendja tek 
mesazhi dhe ai bëhet referues.
          b) Një tjetër tipar i saj është dykuptimësia që sipas Emposon-it, përcaktohet sic 
do nuance verbale, sado e lehtë, e cila  lë vend për interpretime alternative ndaj së 
njëjtës copëz gjuhe.
         c) Dialogu zhvillohet shpejt e me fj ali të shkurtra sepse asnjërit nuk i intereson 
biseda. Ato nuk e ndajnë asgjë të re me njëri-tjetrin. Biseda e tyre tingëllon absurde, 
sepse nuk nis nga domosdoshmëria e komunikimit, por nga një zakon që duhet 
ndjekur.
       d) Dialogu bëhet tragjik e grotesk, sepse pasthirmat nuk lidhen me një ngjarje, 
por me përjetimet vetjake të bashkëbiseduesve.
        e) Romani ‘’Oh’’ është ngritur mbi një sistem simbolik, që shfaqet nëpërmjet 
vetëdĳ es së rrëfi mtarit.
     

  1.     Tiparet e krĳ imtarisë së Anton Pashkut

Me emrin dhe veprën e A.Pashkut, lidhet thellimi i modernes në letërsinë shqiptare. 
Letërsia e viteve të pasluft ës, shenjohet nga një entuziazëm naiv e një paplotësi 
strukturore e narrative. Ardhja e veprës së Pashkut në një realitet të tillë letrar, nuk 
mund të mos shkaktonte polemika. Vepra e tĳ  përmban shumësinë e mendimit, 
shumësinë fi gurative të fj alës dhe njëkohësisht vetëdĳ en e lartë estetike të ngritur 
deri në model. Proza e Pashkut është akt i përjetimit artistikt të subjektit. Shpeshherë, 
i tërë subjekti i veprës tregimtare a dramatike, shtjellohet nëpërmjet një detaji në 
dukje të parëndësishëm.
Ky detaj, që përsëritet shpeshherë deri në mërzi, e përcjell personazhin në rrugën e 
tĳ , duke përcaktuar karakterin e tĳ , duke trajtësuar temën e nëntemat e veprës, madje 
duke shenjuar edhe porosinë që përcillet. Pashku konsiderohet, si shkrimtari analitik, 
për aft ësinë e tĳ  për të depërtuar thellë  në psikikën e personazheve. Personazhet e tĳ  
janë mishërim i asaj cka është e bukur , a e shëmtuar në një qenie të gjallë. Gjurmimin e 
vetëdĳ en e  personazheve, zhveshja e tyre nga tiparet klasike të personazhit, shestimi 
nëpërmjet pak veprimeve, mungesa e përshkrimit të hollësishëm fi zik ,emotive të 
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veta, janë tipare karakteristike të krĳ imtarisë së tĳ .                     
Manifestimet e jetës së jashtme, veprimet e ngjarjet me dinamikën e tyre, pothuajse 
mungojnë në veprat e tĳ  tregimtare e dramatike. Proza e Pashkut karakterizohet 
nga një rrjet simbolik, në qendër të secilit vendoset njeriu dhe metamorfoza e tĳ , 
shenjuar në formën e vdekjes, tjetërsimit, harresës së vetëdĳ es kombëtare, vetmisë 
etj. Kjo porosi ekzistenciale përcillet nëpërmjet një thjeshtimi maksimalist të thënies, 
ngjarjes, subjektit etj., një thjeshtësi që barazohet shpesh me shqyrtimet e zakonshme 
të së përditshmes. Kjo cilësi specifi ke e artit të Pashkut, përkon me tiparin.
Kuptimi i veprës letrare “është njëkohësisht një përvojë e një subjekti dhe një tipar i 
një teksti’’. Është si çka kuptojmë dhe çka në tekst mundohemi të kuptojmë. … Nëse 
duhet të përvetësojmë ndonjë parim a recetë të përgjithëshme, mund të themi se 
kuptimi  përcaktohet nga konteksti, ku konteksti përfshin rregullat e gjuhës, gjendjen 
e autorit e të lexuesit dhe çdo gjë tjetër që mund të përfytyrohet e përshtatshme.*
Përqëndrimi vetëm mbi gjuhën do t’i anashkalonte disa konotacione qendrore të 
fj alës, të cilat mund t’i kapësh vetëm po ta kapërcesh tekstin dhe të marrësh në 
konsideratë kodet shoqërore dhe kulturore të cilave poeti u referohet.*

    2.      Analizë romani ‘’Oh’’

Romani ‘’Oh’’ është një roman i skajshëm modern në letërsinë shqipe, i ngjashëm me 
idetë dhe përft esat në veprën e shkrimtarëve ndërkombetare si Xhojsi, Beketi,  etj. Ai 
është një roman shumështresor, metonimik, alegorik, simbolik, etj. Ky tekst narrative 
është konsideruar shpesh si hermetik, madje edhe si forma më e afërt e antiromanit në 
letërsinë shqipe. Ndryshe nga romanet tradicionale, ai nuk ngrihet mbi konceptin e 
fabulës (si renditje kronologjike e ngjarjeve), por copëza rrëfi mesh, që vĳ në në formën 
e mendimeve të personazhit rrëfi mtar. Nëpërmjet këtyre përsiatjeve, shpalosen 
probleme ekzistenciale që e shqetësojnë individin, si rrezikshmëri e etnisë, ruajtja e 
vlerave dhe indetitetit kombëtar, tjetërsimi i njeriut nën një sistem diktatorial. 
           2. 1 Zërat narrativë    
Romani ‘’Oh’’ ndërtohet mbi konceptin e zërave. Personazhet nuk përvĳ ohen të 
ngjashëm me modelin tradicional. Shumicës se tyre, i mungojnë emrat e përvecëm, 
përshkrimi fi zik, paraqitja biografi ke e së shkuarës, ata nuk paraqiten drejpërdrejtë 
me anë të veprimeve të tyre, por tërthorazi nëpërmjet rrëfi mit të Mashkullit rrëfi mtar. 
Kështu, ata cilësohen si personazhe dy-dimensionale dhe më së shumti barazohen 
në një zë, të paidentifi kuar plotësisht.
2. 1.a Romani ka një stukturë origjinale  dhe të ndërlikuar të zërave të rrëfi mit, që 
nisin nga një rrëfyes fi llestar, Mashkulli.
Nëpërmjet monologut të tĳ , hidhet dritë për mjedisin shoqëror, në të cilin ai jeton, një 
mjedis kufi zues, demagogjik, mbikqyrës e ndëshkues. Këto tipare janë karakteristike   
të dhëna konkrete. Mashkulli përvĳ ohet nëpërmjet metamorfozës. Ai së pari ka qenë 
një idealist ëndërrues, që dëshironte hapësirat pa kufi j, yjet, lirinë, dritën, por dhe një 
disident veprues,  gjithashtu. Por dështimi i veprimeve të tĳ , si edhe ndëshkimi i 
pasur, e kanë thyer moralisht dhe shpirtërisht. Nga kundërshtia që ka me mjedisin 
në të cilin ndodhet, ai nis rravgimet në të shkuarën, me qëllim që të gjejë në histori 
shkaqet e tjetërsimit tragjik të jetës në bashkohësi.
2.1.b Rrëfi met në kohë të Mashkullit rrëfi mtar .
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Zëri i Mashkullit bashkohet me zërat e njerëzve nga lashtësia ilire deri në 
bashkëkohësi. Këta zëra i vĳ në rrëfi mtarit nëpërmjet kujtesës dhe ai është i 
vetëdĳ shëm për mesazhin që ato përcjellin. Nëpërmjet zërave në mendjen e 
rrëfi mtarit, përft ohet e shkuara dhe e tashmja e vendit të tĳ .
Zërat që zgjohen në vetëdĳ en e Mashkullit Rrëfi mtar mund të klasifi kohet në:
a) zëra të bashkëkohësisë
b) zëra të së shkuarës.
Kalimi nga njëri zë në një tjetër, në romanin ‘’Oh’’, nuk bëhet sipas një rendi të caktuar 
kronologjik. Mashkulli Rrëfi mtar duke folur me Femrën, dëgjon zërin e plakut të 
urtë dhe zërat e tjerë që i vĳ në nga historia. Ai i tregon mashkullit për të shkuarën 
e largët dhe të afërme, ku pushtues e të pushtuar, miq e armiq, janë ndeshur, por 
edhe kanë jetuar me njëri tjetrin. Nëpërmjet zërit të plakut përft ohet në kujtesën e 
Mashkullit zëri i disidiatit, breukut, pirustit, Batos së disidiatëve, që përfaqësojnë 
zërin e heroizmit për vetëmbrojtje e mbĳ etesë dhe zëri i Tiberit e i dy romakëve, 
që përfaqësojnë zërin e shkatërrimit  prej pushtuesve. Mashkulli sjell ndër mend 
dhe Baton e breukëve  dhe tradhëtinë, por ai është vec imazh, pa zë në kujtesë të 
tĳ . Funksioni i të gjitha zërave është që Rrëfi mtari të kujtojë të shkuarën , të kërkojë 
fi llesën e mjaft  dukurive që kërcënojnë etninë në bashkëkohësi dhe në këtë mënyrë 
të mbroje vetveten.
     Më pas largohen të gjitha zërat që vĳ në nga e shkuara dhe rikthehet sërisht 
zeri I plakut, I cili I fl et Mashkullit per porosinë që vjen nga lashësia. Kjo porosi 
është qëndresa që shprehet në mënyrë simbolike me anë të barkës-cift eli, që qëndron 
gjithmonë mbi ujë‘’Dhe ajo nuk kalbet, dhe ajo nuk mbytet kurrë!’’
Pas përsiatjeve për të shkuarën, kemi një zhvendosje kohore shumëshekullore, që 
përjetohet brenda një casti. Koha e rrëfyer është shumëshekullore, ndërsa koha e 
rrëfi mit është vetëm një ditë, nga mëngjesi deri në mbrëmje.
        Mashkullit i përvĳ ohen zërat e tre njerëzve në sallën e madhe, zëri i njeriut me 
fl okë të shprishun, që dlirte hundën me majën e gishtit të vogël të dorës së majtë, 
zëri i njeriut me fl okë të krehun mirë, që nuk lëvizte as të djathtën e as të majtën dhe 
zëri i atĳ  që lexonte pa zë gazetën. Këto janë tri zëra tipike të bashkëkohësisë, tri të 
tjetërsuar, që kanë humbur cdo karakteristikë  njerëzore e kjo shenjohet  nëpërmjet 
mungesës së emrave. Zërat e Mizogamit dhe të gjuetarëve, ndërhyjnë brenda zërit 
të tre njerëzve. Pra herë dëgjohet zëri i Mizogamit, i cili fl et për një sistem të ri 
shtetëror dhe herë komentet e tre njerëzve për të dhe fj alimin e tĳ . Tre njerëzit dhe 
pse dialogojnë, nuk shprehin mendimet e veta me njëri-tjetrin. Zërat e tyre mbyten 
nga euforia e turmës, që përkrah fj alimin e bujshëm të Mizogamit. Askush nga turma 
nuk ka zë, ata vetëm dëgjojnë.Nëpërmjet zërit të tre njerëzve, paraqitet pamja e 
tmerrshme e bashkëkohësisë në të cilën kërcenohen jo vetëm vlerat njerëzore, por të 
gjitha vlerat kombëtare. Zëri i Mizogamit, propogandon një sistem, që do të ngrihet 
duke mohuar çdo vlerë morale dhe çdo identitet kombëtar.
    Për herë te fundit vjen zëri i Femnës, e cila tashmë largohet dhe e lë vetëm. Në këtë 
çast, Mashkullit nuk i vjen ky zë as nëpërmjet kujtesës, as nëpërmjet vegimeve, por 
është vete Femna ajo që fl et. Ky zë, është jashtë monologut të Mashkullit Rrëfi mtar. 

3.   Sistemi simbolik dhe alegorik  në romanin ‘’Oh’’

Simbole që zbulojnë vetëdĳ en. Romani ‘’Oh’’ është ngritur mbi një sistem simbolik, që 
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shfaqet nëpërmjet vetëdĳ es së rrëfi mtarit. Simbolet kryesore që shfaqen në vetëdĳ en 
e Mashkullit-Rrëfi mtar, krĳ ojnë operacione me njëri-tjetrin.
Kundërvënia simbolike

Plaku i urtë simbolizon vetëdijen historike dhe 
kombëtare

Mizogami, simbolizon atdhemohuesin kozmopolit që 
propogandon zhdukjen e c
çdo shenje të identitetit kombëtar 

Qerrja e diellit simbolizon lirinë e progresin 
që vijnë nëpërmjet bashkimit kombëtar

Paqyrat me dy faqe, simbolizojnë mashtrimin e 
tradhëtinë

Batoja e disidiatëve simbolizon heroizmin dhe 
sakrifi cat për mbrojtjen e etnisë

Batoja i Breukëve, Genti, Fari simbolizojnë tradhëtinë 
për shkak të lavdisë vetjake dhe përfi timeve materiale

Bukureza simbolizon idealin njerëzor,  etnik 
e atdhetar

Balonat që pufl ojnë, simbolizojnë ideologjitë  
kozmopolite, që rrezikojnë etninë ne bashkëkohësi. 

Ky sistem simbolik i bashkuar në metoniminë , krĳ on tri sisteme alegorike kryesore, 
nëpërmjet të cilave mund të lexohet vepra.
1)Alegoria e ruajtjes së përkatësisë etnike (simbolik i plakut malësor, rrëfi mi alegorik 
për deshtë , që bashkëjetojnë me ujqërit, simboli i barkës-çift eli)
2)Alegoria e rrezikimit të etnisë (balonat shumëngjyreshe dhe Mizagomi, që 
përfaqësojnë ideologjitë dhe atdhemohuesin kozmopolit).
3)Alegoria e zhbërjes së etnisë me anë të dhunës, mashtrimit, tradhtisë, etj.
a)në të shkuarën historike (pasqyrat me dy faqe, Genti, Batoja i Breukëve që u 
kundërvihen qëndresës së stilizuar nëpërmjet qerres së diellit, Batos së Disidiatëve 
etj.)   b)në bashkëkohësi (vdekja e kapinzaisit dhe shfarosja e çdo gjëje të gjallë nga 
gjuetarët e huaj me kallauzë vendas).
 

4.Tiparet e gjuhës prozaike

Gjuha e prozës në shumë vepra moderne i afrohet poezisë. Gjuha poetike ndryshon nga 
gjuha tradicionale e prozës në afrinë ndaj përft esave si rima, ritmi, përsëritja etj. Rima dhe 
ritmi veprojnë mbi fj alët e jetës së përditshme duke ripërtërirë konceptin tonë mbi gjuhën*.
Ajo dallohet nga prirja e theksuar për të përdorur fi guracionin, i cili e bën  gjuhën 
‘’të tërthortë’’, ’’të vështirë’’, ‘’të hollë’’, ‘’dredharake’’*. Një tjetër tipar i saj është 
dykuptimësia që sipas Emposon-it, përcaktohet siç do nuancë verbale, sado e lehtë, 
e cila  lë vend për interpretime alternative ndaj së njëjtës copëz gjuhe.*
Karakteristikë e gjuhës poetike është të shprehurit lirik e afektiv i realitetit. Nëpërmjet saj 
ndriçohen anët psikike të njeriut ,zbulohet bota e brendshme e individit.* Një tjetër tipar i 
saj është aft ësia për të përcjellë emocionalisht mesazhin.*
Gjuha poetike realizohet nëpërmjet gramatikës së fj alisë, përsëritjes të të njëjtave fj alë apo 
sintagmave.*  Nëpërmjet devĳ imit gjuhësor, sipas shkollës së Pragës, përqëndrohet 
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vëmendja tek mesazhi dhe ai bëhet referues.
Në romanin ‘’Oh’’ gjuha poetike mund të realizohet në dy nivele:
a) Dialogun lokonik Mashkull-Femën  
b) Gjuha groteske e Rrëfi mtarit   
             Dialogu i Mashkullit me Femnën përfaqëson dialogun  mes dy qënieve  që 
kanë shumë dallime me njëri-tjetrin. Mashkulli është njeri i mendimit, kurse Femna 
pa u thelluar shumë në problemet e jetës, pëlqen e merret me shumë në konkretësinë. 
Dialogu zhvillohet shpejt e me fj ali të shkurtra, sepse asnjërit nuk i intereson biseda. 
Ato nuk  ndajnë asgjë të re me njëri-tjetrin. Biseda e tyre tingëllon absurde, sepse 
nuk nis nga domosdoshmëria e komunikimit, por nga një zakon që duhet ndjekur,(të 
qenurit cift  nënkupton të folurën, komunikimin).  Biseda (që nis si detyrë dhe jo 
si domosdoshmëri për të ndarë ide,ndjenja), kthehet në groteske, sepse ajo shpesh 
tingëllon si bejte pa sens dhe pa vlerë.   
                         -Që bizë me qenë të kam lakmue? 
                          -Hajt, pash nderin, po tip paske harru!
                         -Njimend, po I thue?
                          -Lum për mue, me kë duhet me mejtue!
                          -A mos e ke me mue?
                          -Ani, qofsh bekue.
Mashkulli dhe Femra edhe pse fl asin me njëri tjetrin nuk kuptohen. Dialogu midis tyre 
shpeshherë kthehet në lojra fj alësh. Prania e rimës shenjon sipërfaqësinë e bisedës. 
Fjalia nis e mbaron duke pasur si qëllim  harmoninë tingëllore me fraza paraardhëse. 
Arsyet e përdorimit të rimës janë të ndryshme tek bashkëbiseduesit. Mashkulli 
fl et pathënë asgjë, sepse nuk do të fl asë, por  të mendojë. Ai i fsheh mendimet e tĳ  
të vërteta dhe dialogon për gjëra të parëndësishme me bashkëbiseduesin e vet. E 
shkuara e hidhur e vendit te tĳ  dhe e tashmja, e cila të ndalon të mendosh për histori 
e vlera kombëtare e bëjne Mashkullin të pamundur për të folur. Sipas formalistëve 
dhe strukturalistëve personazhi nuk është gjë tjetër vecse tërësi e elementeve verbale*.
Dhe Mashkulli lehtësisht mund të identifi kohet si disident i tjetërsuar nga kujtesa e 
dhunës, që e ka bërë mosbesues ndaj të gjithëve.
Dialogjet shpesh zhvillohen vetëm nëpërmjet pasthirrmave. Kjo do të thotë se 
funksioni i tyre është shprehja e emocioneve të bashkëbiseduesve. Dialogu bëhet 
tragjik e grotesk, sepse pasthirmat nuk lidhen me një ngjarje, por me përjetimet 
vetjake të bashkëbiseduesve.
Një vend të vecantë në organizimin poetik të dialogut zë dhe aliteracioni. Në 
disa dialogje mes Femnës dhe Mashkullit mbizotërojnë zanoret e, i, a. Sipas 
eksperimenteve akustike vihet re ekzistenca asosacioneve të qëndrueshme midis 
zanoreve të përparme (e, i) krĳ ojnë përshtypjen e harresë, të lehtësisë e qartësisë, 
të lirizmit.* Kur Femna fl et për vete dhe kur Mashkulli fl et për Femnën kemi 
mbizotërimin e zonoreve të përparme. Kjo tregon që gjuha që përdor Femna tregon 
për njeriun praktik, që nuk e vret mendjen për problemet e jetës.
Gjuha groteske e rrëfi mtarit. Gjuha groteske mund të përkufi zohet si një dëshmi 
përfundimtare e gjuhës tradicionale, për të cilin qe e pamundur përshkrimi i pafundësisë 
së botës*. Kujtimet që i vĳ në Rrëfi mtarit nga e shkuara dhe vegimet që lidhen me 
të ardhmen materializohen nëpërmjet gjuhës groteske, e cila thyen  rregullat e 
komunikimit. Perceptimi ynë i përditshëm mbi botën është i përfshirë brenda sistemeve-
shenjore konvencionale që përdorim, atë që Frederick Jameson e quan ‘’shtëpia-burg’’ e 
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gjuhës. Ajri na ndihmon për të dalë nga kjo shtëpi burg, duke përmbysur sistemin shenjor 
konvencional dhe na bën të përqëndrojmë vëmendjen te shenjat në vetvete.* Në romanin Oh 
thyhet organizimi tradicional i fj alisë. Teksti çlirohet nga normat e logjikës sintaksore. 
Hiqen shenjat e pikësimit që shenjojnë pauza të mëdha dhe zëvendësohen me presje. 
Kjo e bën ritmin më të shpejtë. Zakonisht një përft esë e tillë, vihet re atëherë kur 
bëhet fj alë për të shkuarën. Kjo ndodh sepse rrëfi mi këtu shtyhet drejt zonave të harruara 
a të fshira, gjithësesi të errëta, të shtyra në thellësi të kohërave, gati të nënndërgjegjes, e cila 
nuk njeh norma, se u përket fazave fi llestare të psikikës se individit si pjesë e komunitetit.*
Një tjetër trajtë groteske e rrëfi mit paraqitet nëpërmjet llojeve të ndryshme të 
përsëritjeve. Përsëritja si mënyra e fj alës poetike ,- sipas Zhejit – i forcon kuptimin.* 
Përsëritet fj ala e fundit ose e parafundit e njësisë sintaksore paraardhëse si kryefj alë e 
njësisë pasardhëse, pa shenje fundore pikësimi. Një pjesë e kumtimit që është dhënë 
në njësinë e parë sintaksore,  përsëritet  në të dytën. Lihet përgjysëm fj alia dhe më 
pas rimerret në mënyrë të plotë ose të pjesshme. Përsëritet disa herë e njëjta fj alë, 
brenda së njëjtës njësi sintaksore. 
Genti në gjumë nuk e ndiente Anicin,  Anicin, nuk e ndiente tue folë në Skodra, tue folë,       
folë, tue thanë, thanë, Anicin, tue thanë se armë të popullit romak, romak, nuk i sillnin 
robërinë popullit të lirë, hahaha, të lirë, por hahaha përkundrazi i sillnin lirinë, hahaha, 
lirinë të shtypunve, hahaha, tue thanë, tue folë, Anicin tue thanë se populli, populli, i lirë, 
hahaha(….)
Rrëfi mtari i kthehet vazhdimisht ngjarjeve që i konsideron me rëndësi të vecantë 
për fatin e etnisë së cilës ai i përket. Në mendjen e tĳ  lëvizin imazhet, të cilat ka 
ai i ka rindërtuar nëpërmjet imagjinatës së tĳ . Rrëfi mtari kthehet të shkuarës, për 
të gjetur shkaqet e rrezikimit në bashkëkohësi. Përsëritjet e ngarkojnë poetikisht 
rrëfi min. Përdoret gjuha poetike, sepse qëllimi i Rrëfi mtarit nuk është të ndërtojë 
kronologjikisht ngjarjet ( sepse këto ngjarje nuk janë të reja për të; ato mund t’i lexoje 
çdokush në një libër historie), por të shpalosë ndjenjat e tĳ  në lidhje me to. Gjuha 
e tĳ  nuk është gjuha epike e rrëfi mit në prozë, por gjuha afektive, që karakterizon 
poezinë. 

Formulimi i problemit

Synimi kryesor i këtĳ  punimi është interpretimi i romanit të Anton Pashkut ‘’Oh’’ nga 
ana letrare dhe gjuhësore, të cilat do t’i trajtojmë sipas çështjeve përkatës, ku njohja 
dhe gjetja e elementëve përbërës të këtĳ  romani do jenë synimi i studimit gjatë gjithë 
punës. Në interpretimin dhe analizën e romanit ‘’Oh’’ duke synuar gjetjen e lidhjes 
së thellë të kodeve parakupton marrëdhëniet mes shtresës ritmike, fonologjike dhe 
tematike. Simbolet që janë përdorur zbulojnë vetëdĳ en. Romani ‘’Oh’’ është ngritur 
mbi një sistem simbolik, që shfaqet nëpërmjet vetëdĳ es së rrëfi mtarit. Simbolet 
kryesore që shfaqen në vetëdĳ en e Mashkullit-Rrëfi mtar, krĳ ojnë operacione me njëri-
tjetrin. Ky sistem simbolik i bashkuar në metoniminë, krĳ on tri sisteme alegorike 
kryesore, nëpërmjet të cilave mund të lexohet vepra.
Dialogu midis personazheve shpeshherë kthehet në lojra fj alësh. Prania e rimës 
shenjon sipërfaqësinë e bisedës. Fjalia nis e mbaron duke pasur si qëllim  harmoninë 
tingëllore me fraza paraardhëse. Arsyet e përdorimit të rimës janë të ndryshme tek 
bashkëbiseduesit. Gjuha groteske mund të përkufi zohet si një dëshmi përfundimtare 
e gjuhës tradicionale, për të cilin qe e pamundur përshkrimi i pafundësisë së botës. 
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Metodat e punimit

Për të realizuar këtë punim na ka ardhur në ndihmë metodat e interpretimit dhe e 
analizës. Si fi llim metoda e interpretimit, e cila është një metodë që na ka shërbyer 
për të interpretuar  strukturën artistike dhe të domethënies ideore të kësaj kryevepre 
të prozës moderne shqiptare. Metodë e analizës, ku përmes detajeve gjuhësore dhe 
stilistike kemi analizuar romanin, një tekst të strukturuar në mënyrë të shumëfi shtë, 
ku vjen dhe konstatimi tjetër se stuktura e këtĳ  romani modern e sundon përsëritja 
e zanoreve‘’a, o, u’’ dhe përsëritjet e fj alëve ku një pjesë e kumtimit që është dhënë 
në njësinë e parë sintaksore,  përsëritet  në të dytën. Metodologjia e përdorur ne këtë 
punim shkencor edhe kombinimi sipas rastit i këtyre metodave të lart përmendura. 

Rezultatet e punimit

Në këtë punim pas njē interpretimi dhe analize të thellë të saj arritëm në përfundim, 
se në krĳ imtarinë e A.Pashkut, gjendet gjuha e shkrimit dhe stilit të veçantë. Ai fl et në 
mënyrë të thukët, nëpërmjet fi gurës dhe aktualitetit të kohës kur jetoi, për të kaluarën, 
për realitetin e mitin. Nënshtresimi i pasur prej krĳ imtarisë popullore, grotesku dhe 
ironia, simbolet e rrjeti simbolik, gjuha simbolike dhe ndërtimi i tjetërllojt i personazhit 
(zërat, pesonazhe dydimensional, etj) shenjojnë tiparet moderne të tekstit. Tekste të 
tilla kërkojnë një lexues elitar, që endet nëpër vrojtimet hermetike e analizat e thella 
psikologjike, duke ndjekur mesazhet, që lidhen me individin e bashkëkohësisë të 
cilit i përket.  Ky roman është një roman i veçantë në letërsinë shqipe. Personazhet e 
rrafshët, herë të heshtur e herë dydimensional, sistemi i shkallëzuar narrativ (ku një 
rrëfi mtar i lë vendin tjetrit, i dyti të tretit e kështu me radhë), simbolet dhe sistemet 
simbolike që formojnë një mit poetik (Uellek dhe Uoren), por më së shumti përft esat 
e reja gjuhësore që ai sjell me shumë sukses e bëjnë atë një nga veprat më të mira në 
shqip. Mënyra se si zgjidhen fj alët, sistemohen në fj alitë dhe njësitë më të gjata gjuhësore, 
përbëjnë stilin e një shkrimtari. – thotë DiYanni. Në fakt stili, identiteti letrar, fytyra dhe 
zëri i Anton Pashkut nuk mund të ngatërrohet kurrë në lëmin e letërsisë shqipe.
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Nxënësit me vështirësi në të nxënë

Resmĳ e Toshkollari

Abstrakt

Çdo fëmĳ ë është i veçantë. Fëmĳ ët ndryshojnë prej njëri – tjetrit nga kapacitetet,aft ësitë, 
interesat, dëshirat, stilet e të nxënit, nga zhvillimi intelektual, emocional dhe ai fi zik. Në 
mjedisin arsimor fëmĳ ët marrin njohuri, fi tojnë eksperienca të reja dhe zhvillojnë aft ësitë e 
tyre në fusha të ndryshme. KY proces nuk ndodh tek të gjithë fëmĳ ët njësoj apo me të njëjtin 
ritëm. Disa fëmĳ ë shfaqin vështirësi në nxënie.
Termi “vështirësi në nxënie” përdoret për të përshkruar vështirësitë në aft ësitë specifi ke të të 
mësuarit dhe konceptet e fi tuara nga fëmĳ ë, të cilët në fusha të tjera mësojnë dhe veprojnë pa 
vështirësi.

Hyrje

“Vështirësi në nxënie” është një term “ombrellë” për një shumëllojshmëri të madhe 
të problematikave që lidhen me procesin e mësimnxënies. Këto vështirësi i sjellin 
fëmĳ ës një sërë problemesh në arritjet e tĳ  shkollore, në lëndë apo fusha të vecanta 
.Ekzistenca e tyre nuk lidhet me zhvillimin e vonë mendor apo me probleme të 
ndryshme fi zike, shqisore të fëmĳ ës, si p.sh. problemet e lidhura me shikimin apo 
dëgjimin. Ato nuk shkaktohen nga probleme emocionale apo që lidhen me motivimin. 
Po ashtu, këto vështirësi nuk duhet të ngatërrohen me vështirësi apo aft ësi të tjera të 
kufi zuara të tilla, si autizmi,vonesat intelektuale, çrregullimet e sjelljes etj. Parë nga 
ky këndvështrim, duket se vështirësitë në nxënie janë me origjinë fi ziologjike dhe 
burojnë nga mënyra se si truri e merr, e përpunon dhe e interpreton apo e përdor 
informacionin. Shprehitë më të prekura prej këtĳ  fenomeni janë: leximi, shkrimi, 
dëgjimi, të folurit, arsyetimi dhe kryerja e veprimeve matematikore.

Zhvillimi

Si të përballesh me vështiresitë në lexim (disleksia)
Si mund t’i identifi kojmë vështirësitë në nxënie
Fëmĳ a me vështirësi në nxënie ka:

Karakteristikat
• Vëmendje afatshkurtër, ngadalësi për të mësuar aft ësi të reja
• Impulsivitet, hiperaktivitet
• Ndryshim i shpeshtë i gjendjeve emocionale
• Kujtesë vizuale të dëmtuar
• Probleme motore (vështirësi në vrapim, për të gjuajtur topin, për të shkruar, për të 
prerë me gërshërë)
• Vështirësi në të folur dhe në dëgjim
• Vështirësi specifi ke shkollore (në lexim, në të shkruar, në veprimet matematikore).
• Vështirësi për të ndjekur rregullat shoqërore të një bisede, si p.sh. të fl asë sipas 
radhës
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• Koordinim i keq, i pamësuar me mjedisin fi zik, i prirur për aksidente

Shenjat e shfaqjes
• Vështirësi për të mësuar alfabetin, fj alët që rimojnë ose për të bërë lidhjen mes 
shkronjave dhe
tingujve korrespondues
• Gabime kur lexojnë me zë të lartë; bëjnë pauza të shpeshta kur përsërisin fj alët dhe 
frazat
• Moskuptim i asaj që lexojnë vetë
• Probleme me gërmëzimin dhe rrokjezimin
• Të shkruarit në mënyrë të rrëmujshme, vështirësi në mbajtjen e lapsit.
• Vështirësi për të shprehur idetë me shkrim
• Vështirësi për të lidhur tingujt me shkronjat, ose për të dalluar ndryshimet e vogla 
mes fj alëve që tingëllojnë në mënyrë të përafërt
• Vështirësi në ndjekjen e udhëzimeve
• Nuk dinë ku dhe si ta nisin një detyrë, por dhe si ta vazhdojë atë

Përjetimet emocionale
• Vetizolim, mbyllje në vetvete
• Mungesë interesi për botën përreth
• Probleme në sjellje
• Vështirësi për të shprehur ndjenjat
• Ndjenja inferioriteti
• Vetëvlerësim dhe vetëbesim i ulët
• Frikë nga dështimi,frustrim
• Mungesë iniciative për t’u përfshirë në përvojat e reja
• Shprehi të mangëta sociale dhe emocionale
Këto vështirësi janë shpesh shumë të mjegullta dhe zakonisht origjina e shkaqeve 
të tyre bëhet objekt pyetjesh e diskutimesh mbi shëndetin emocional të fëmĳ ës, 
jetën e tĳ  familjare, motivimin apo nivelin e zhvillimit. Pavarësisht nga burimet e 
mundshme të ndihmës që janë në dispozicion si Brenda dhe jashtë shkollës, është 
shume e rëndësishme që mësuesit të bashkëpunojnë me punonjësit e shërbimit 
psiko – social të shkollës dhe të ndërveprojnë ngushtësisht me prindërit, pasi këta e 
njohin fëmĳ ën më mirë se kushdo tjetër dhe janë një burim i çmuar informacioni për 
të identifi kuar vështirësitë, nevojat, përparësitë që fëmĳ a ka dhe për të mbështetur 
punën me fëmĳ ët
Mbani parasysh se disa nga këto karakteristika mund t’i paraqesin edhe fëmĳ ë të 
tjerë, që nuk janë fëmĳ ë me vështirësi në nxënie. Prandaj, tregohuni të kujdesshëm 
në vlerësimin e një fëmĳ e si fëmĳ ë me vështirësi në të nxënë. Kujtoni se dy fëmĳ ë 
me vështirësi në të nxënë nuk kanë të njëjtin profi l. Një nga faktorët e përbashkët 
në profi let e tyre ka të bëjë me vështirësitëshumë më të mëdha sesa shumica e 
bashkëmoshatarëve tëtyre.

Tipet dhe llojet e vështirësive në nxënie

Vështirësia në lexim (disleksia)
Është e rëndësishme që disleksinë të mos e shohim apo të mos e trajtojmë si 
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një çregullim, por si një mënyrë alternative, të cilën fëmĳ ët e përdorin për të 
perceptuar apo përpunuar botën rreth tyre, me avantazhet dhe disavantazhet e saj.
Disleksia është vështirësia në aft ësinë për të lexuar, ka të bëjë me ngatërrimin e 
shkronjave dhe perceptimin e shtrembër të tyre, me vështirësi për të lexuar tingujt 
njëri pas tjetrit.
Ky lloj emërtimi i referohet një vështirësie të qëndrueshme për të identifi kuar, 
kuptuar, riprodhuar me gojë simbolet e shkruara .Disleksia vjen nga bashkimi i dy 
fj alëve greke: dys,që do të thotë “parregullsi ose dëmtim, prishje” dhe lexis, që i 
referohet gjuhës apo fj alës.             Disleksia duhet parë dhe duhet trajtuar si një 
problem kompleks dhe jo si një problem i kufi zuar, i shkëputur, që fëmĳ a mund të 
ketë.
Karakteristika kryesore e kësaj vështirësie është se leximi (p.sh saktësia, shpejtësia 
ose kuptimi në lexim, i matur sipas testimeve standarde, është dukshëm nën nivelin 
e pritur duke patur parasysh moshën kronologjike, inteligjencën e matur dhe ciklin 
e shkollimit të fëmĳ ës në përputhje me moshën e tĳ ). Kjo vështirësi në lexim ndikon 
dukshëm në arritjet shkollore ose në aktivitetet e jetës së përditshme, që kërkojnë 
aft ësi për të lexuar. Duhet të mënjanohen problemet që vĳ në si rezultat I dëmtimit të 
shikimit apo të dëgjimit tek fëmĳ ët, prandaj, nëse mësuesja vëren këto shenja, duhet 
t’u rekomandojë prindërve, që t’i bëjnë fëmĳ ës vizita dhe testime të specializuara.

Si mund ta identifi kojmë vështirësinë në lexim

Karakteristikat
• Leximi me zë dhe ai i heshtur karakterizohen nga shtrembërime, zëvendësime ose 
mangësi, ngadalësi dhe gabime në tëkuptuar.
• Fëmĳ a ka perceptime të përmbysura të shkronjave, sendeve dhe objekteve. Ai ka 
një përshkrim të mjegullt, të paqartë të raportit midis gjuhës së shkruar dhe gjuhës 
së shprehur.
• Bashkimet e shkronjave e të fj alëve i mbingarkojnë disa fj ali, duke i bërë ato të 
pakuptueshme në gojën e fëmĳ ës.
• Fëmĳ a e ka të vështirë të përfundojë testet dhe detyrat brenda afateve të lejuara.
• Fëmĳ ës mund të mos i kujtohet ajo që ka lexuar.

Shenjat e shfaqjes
• Ngatërron shkronjat dhe i vendos ato në vendin e gabuar, si p.sh. “punë” mund 
të lexohet “unë”, mami mund të shkruhet maim, mali - malli, dritare - driare, anĳ e 
- anje.
• Disleksia mund të shfaqetsi konfuzion morfologjik, që prek shkronjat simetrike 
(vështirësi për
të dalluar shkronjat që vizualisht dallohen paknga njëra – tjetra), veçanërisht ato që 
janë paksa të ngjashme në formë, si “b” me “d” apo “p” me “q”, “g”, “m” me “n” .
• Mund të shfaqet edhe perms konfuzioneve fonetike, të cilat lidhen me mosnjohjen 
e ndryshimeve të dallueshme midis bashtingëlloreve kontraktuese (s,z), ose buzore 
(t-d, k-g, etj).
• Disleksia shfaqet edhe në formën e boshllëqeve, si p.sh. fshirja e një rrokjeje që 
është fundore ose eleminimi i bashtingëlloreve r, l, etj.
• Fëmĳ ët disleksikë mund të kenë edhe probleme me shqiptimin, sepse disleksia 
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tregon një
vështirësi në përpunimin e gjuhës së folur ose të shkruar.

Përjetimet emocionale
• Ndonjëherë nuk arrin t’a pranojë dështimin e tĳ , ndërsa herë të tjera e pranon me 
fatalitet.
• Mund edhe të nënshtrohet, madje dhe të mohojë vështirësitë e tĳ , apo t’i përjetojë 
ato
me ndjenja turpi, faji dhe persekutimi.
• Hera herës ai mund të shfaqë pasivitet,të mos ketë shumë autonomi, ndërsa në 
situata të tjera
mund të jetë agresiv, mund të shpërfi llë a sfi dojë qëllimisht autoritetin e mësuesit/ 
prindit.
• Shfaq frikë dhe ankth kur lexon pjesë të ndryshme nga teksti në klasë apo dhe në 
shtëpi.
• Ka vetëvlerësim të ulët, vështirësi për të bashkëvepruar me moshatarët.

Si mund mund të parandalohet disleksia

Parandalimi parësor
Është e rëndësishme të rritet interesi i fëmĳ ëve për botën e librave qysh në moshë 
të hershme. Fëmĳ ëve duhet t’u lexohen përralla, tregime, në mënyrë që të marrin 
kënaqësi nga leximi. Jo vetëm prindërit, por edhe institucionet parashkollore e 
shkollore duhet të bashkëpunojnë me bibliotekat e lagjeve e të institucioneve që 
punojnë në fushën e letërsisë për fëmĳ ë.
Parandalimi dytësor
Mësuesit e institucioneve parashkollore dhe pediatrit duhet të identifi kojnë që në 
vitet e fëmĳ ërisë së hershme vonesat në të folur apo ato në përdorimin e gjuhës së 
folur tek fëmĳ ët dhe t’u drejtohen sa më shpejt specialistëve përkatës.
Parandalimi tretësor
Prindërit kanë nevojë të orientohen që, në aktivitetet e jetës së përditshme, leximi të 
zërë një vend shumë të rëndësishëm. Pasojat e një disleksie të qëndrueshme mund 
të zvogëlohen,nëse fëmĳ ët nxiten të eksplorojnë mjete të tjera për të hyrë në botën 
e kulturës (sidomos ato audiovizuale), të cilat ata i pranojnë lehtësisht e madje i 
parapëlqejnë. Që në moshën e kopshtit fëmĳ ët duhet të kenë përvoja bashkëbisedimi 
me të rritur që janë krĳ ues dhe të gatshëm për të bashkëbiseduar gjatë me ta, në 
mënyrë që të zhvillohen kapacitetet gjuhësore të tyre (Ferrari, 

Strategji në ndihmë të mësuesit

Mbani parasysh se shumica e fëmĳ ëve disleksikë kanë inteligjencë mesatare ose 
mbi mesataren!
Përshtatja e mjedisit
Brenda klasës, siguroni për fëmĳ ën një kënd të qetë, mikprites dhe të personalizuar 
(me foto e vizatime personale të vetë fëmĳ ës e të familjes së tĳ ) për të realizuar 
aktivitete leximi apo bashkëbisedimi për ato çështje që fëmĳ a ka arritur të kuptojë 
nga mësimi dhe leximi. 
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Krĳ oni dhe zhvilloni një klimë pozitive gjatë kohës së ushtrimit të leximit, pasi kjo 
rrit interesin për leximin dhe librin. Krĳ oni një dinamikë pozitive në klasë, sepse ajo 
përmirëson në mënyrë të dukshme situatën e fëmĳ ës.
Jepni mbështetje edukative alternative (prindërit dhe fëmĳ ët mund të përfi tojnë nga 
shërbimet psiko - sociale brenda shkollës, si p.sh. nga këshillimi, referimi etj.).
Përshtatja e kurrikulës
Bëni modifi kimet e nevojshme në përmbajtjen e kurrikulës Teksti që do të lexojë 
fëmĳ a, nuk duhet të jetë me shumë rreshta (kjo në varësi të klasës në të cilën ndodhet 
fëmĳ a), p.sh. jo më shumë se 10 – 12 rreshta. Bëni modifi kimet e nevojshme.
Përpara se fëmĳ a të fi llojë të lexojë, ai duhet të dĳ ë se sa rreshta do të lexojë. (Tregohuni 
të kujdesshëm per t’i informuar para se të fi llojnë të lexojnë për numrin e rreshtave.) 
Nëse fëmĳ a mbaron së lexuari tekstin dhe ende nuk është në gjëndje të tregojë fj alët 
që ka lexuar gabim, atëherë bëjeni ju këtë gjë duke i treguar fj alët e lexuara gabim 
dhe duke ia lënë detyrë korrigjimin e tyre. Jepini pavarësi dhe përgjegjësi.
Menaxhimi i sjelljes
Vendosni një marrëdhënie pozitive me fëmĳ ën, pasi kjo është shumë e rëndësishme 
Identifi koni çdo pikë të fortë të fëmĳ ës, si p.sh. aft ësitë e tĳ  në sport, në art apo 
zgjidhjet krĳ uese që ai iu jep situatave apo problemeve të ndryshme.
Nxitni motivimin e nxënësit duke gjetur mjetet e duhura të shpërblimit (duke i dhënë 
p.sh. një set me lapsa, mjete pune, libra që i pëlqejnë).
Zhvilloni takime periodike dhe të strukturuara me prindërit për t’iu treguar atyre 
mënyra se si t’I motivojnë fëmĳ ët të lexojnë.
Shmangni vërejtjet dhe tensionin që krĳ ohet në klasë, si dhe mos u tërhiqni vëmendjen 
në mënyrë të vazhdueshme.
Shmangni përdorimin e shprehjeve drejtuar prindërve, të tilla si : “Eshtë fëmĳ ë pa 
vullnet; nuk ka dëshirë, sepse, po të dojë, mund të arrĳ ë çdo gjë”, “Ka një karakter 
kundërshtues, nuk do që të ulet për të lexuar” etj. Në këto raste, situata e fëmĳ ës 
disleksikë bëhet edhe më e vështirë, pasi rriten kërkesat e prindërve për të kërkuar 
“të pamundurën” nga fëmĳ a nën presionin e mësuesve.
Mos largoni për asnjë çast vëmëndjen nga qëllimi juaj për të rritur vetëbesimin dhe 
vetëvlerësimin e nxënësit. Zhvillimi i një koncepti pozitiv për veten nga nxënësi 
mbetet sfi da e mësuesit. Të përpiqesh të rrisësh besimin e fëmĳ ës duke vlerësuar 
edhe përpjekjen më të vogël apo suksesin më të papërfi llshëm, vlen më shumë sesa 
t’i tregosh sa herë dhe ku ka gabuar.

Strategji mësimdhënieje

 Jepini kohë shtesë për të përmushur detyrat që i janë ngarkuar.
 Filloni të punoni me fëmĳ ën në atë nivel, në të cilin ai mund të arrĳ ë sukses.
 Vërini fëmĳ ët të dëgjojnë histori të ndryshme apo të krĳ ojnënjë situatë.
 Ndërtoni një plan edukativ të personalizuar duke u përqëndruar në punën 

për përmirësimin e aft ësive të fëmĳ ës në lexim përmes strategjive përkatëse.
 Përdorni mjete alternative, si p.sh. një magnetofon të thjeshtë, pasi kjo i krĳ on 

mundësi fëmĳ ës ta dëgjojë në kasetë përmbajtjen e pjesës që ka për të lexuar, duke e 
përforcuar atë. Po kështu, përdorimi i disa teknikave si: leximi me zë të lartë i tekstit, 
dhënia e kohës shtesë në provime, regjistrimi i mësimit duke përdorur teknologjinë 
e të tjera si këto, e favorizojnë situatën e fëmĳ ës.
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 Fotokopjoini pjesët e tekstit, por me shkronja mëtë mëdha apo me hapësira 
më të mëdha mes rreshtave.
 Lejoni forma alternative të të mësuarit (me fi gura, prerje e ngjitje fotosh 

nga revista, fotografi , drama, skeçe) për të treguar përmbajtjen e pjesës që fëmĳ a ka 
lexuar.
 Në klasat më të larta, fëmĳ a mund të përdorë edhe një kompjuter, i cili 

duhet të kete të instaluar programe, që ofrojnë leximin e tekstit me zë të lartë. Për 
të siguruar këtë, mund të kërkohet ndihma e burimeve që gjenden në komunitet, si 
prinderit, punonjësi social e psikologu i shkollës.
 Vendoseni fëmĳ ën që ka vështirësi në të lexuar, të ushtrohet për të lexuar 

pjesë të ndryshme në çift , me shokun ose shoqen, tek i cili ai ka besim dhe ndjehet i 
mbështetur, pasi kjo e lehtëson situatën e tĳ .
 Krĳ oni grupe të vogla me katër – pesë nxënës dhe ndani detyrat, krĳ oni 

mundësi që fëmĳ ët me vështirësi në të lexuar të mbështeten dhe të ndihmohen 
përmes punës në grup. Gjatë këtyre përpjekjeve duhet të synoni përmirësimin e 
saktësisë në lexim (nëse fëmĳ a arrin të dëgjojë veten teksa lexon, do të ketë mundësi 
të korrigjojë gabimet).
 Pas kësaj, ju mund të përpiqeni që nxënësi ta rrisë sadopak shpejtësinë 

e leximit, duke i shpjeguar se gjatë kësaj ore ai do të lexojë në një mënyrë tjetër. 
Ndërsa fëmĳ a është duke lexuar, ai I shoqëron rreshtat me gishtin tregues ose me një 
spatul të vogël druri, mbi të cilën mësuesja ka shkruar bukur me lapustil emrin e tĳ . 
Ndërkohë që fëmĳ a lexon, mësuesja mat kohën.Pasi fëmĳ a e përsërit këtë veprim, 
mësuesja bën diferencën e kohës dhe vendos shpërblime edhe kur diferenca nga 
njëri lexim tek tjetri lëviz me sekonda. Nëse fëmĳ a arrin që herën e dytë të lexojë 10 
sekonda më shpejt se herën e parë, ai merr një etiketë, mbi të cilën është vizatuar një 
orë e vogël me ngjyra.
 Ndërkohë mësuesja bën përpjekje që shpejtësia që ka arritur nxënësi në 

lexim, të shkojë paralel me saktësinë e leximit. Sigurisht që kjo kërkon më shumë 
angazhim si nga mësuesi, ashtu edhe nga nxënësi. Fëmĳ a udhëzohet vazhdimisht 
që ta ndjekë rreshtin me gishtin tregues ose me spatulen e përgatitur për këtë qëllim.
 Vendosni sisteme të kontrollit apo monitorimit në çdo fazë të leximit, në 

mënyrë që nxënësi të arrĳ ë të kuptojë gabimet. Vendosini, p.sh., një vĳ ë të vogël të 
pjerrët, që simbolizon rrezen e diellit, tek shkronja apo fj ala që e ka lexuar fi llimisht 
gabim, por më pas e ka korrigjuar; dhe një pikë që simbolizon pikën e shiut tek 
shkronja/fj ala që nuk ka arritur ta korrigjojë. Në fund, mblidhini pikat dhe vĳ at për 
të parë se sa rreze dielli dhe sa pika shiu janë gjithsej. Nëse me vĳ at e mbledhura 
arrihet të vizatohet një diell i bukur, bëjeni këtë dhe jepjani fëmĳ ës si dhuratë, duke 
e inkurajuar dhe lavdëruar.
 Duhet që nxënësi vazhdimisht të kuptojë atë që lexon, në mënyrë që të 

përmirësohet kjo aft ësi. Për këtë ju vjen në ndihmë caktimi i një shoku apo shoqeje 
dhe puna në çift . Duhet bërë kujdes që çift et të zgjidhen duke pasur parasysh 
ngjashmëritë mes tyre në ritmin dhe saktësinë e leximit. Nxënësi duhet të ndjehet 
se ka një rol aktiv dhe mësuesi është një dëgjues pasiv. Shoku që I keni caktuar 
fëmĳ ës në çift  dhe fëmĳ a, ndjekin leximin e njëri – tjetrit duke qënë të kujdeshëm, të 
vëmendshëm për të gjetur dhe korrigjuar gabimet. Në përfundim të leximit, ata ia 
bëjnë të njohur këto gabime njëri – tjetrit.
 Përmes lojrave në grup nxënësit që kanë vështirësi në të lexuar, mund të 
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kenë përmirësime të dukshme në shqiptimin apo leximin e saktë të fj alëve. Ndajini 
fëmĳ ët në grupe të vogla me 4 – 5 vetëdhe caktojini disa detyra, që ngjajnë më shumë 
me lojëra. Për shembull, t’u kërkohet fëmĳ ëve të shkruajnë me ngjyrë jeshile të gjithë 
emrat e frutave, që iu vĳ në në mendje brenda dy minutave. Lavdërojini gjithmonë 
fëmĳ ët për punën që kanë bërë dhe më pas kërkojini të tregojnë karakteristikat e 
përbashkëta dhe ato të ndryshme që kanë disa fruta.
 Kërkojini nxënësve që të shkuajnë togun “dielli i artë” dhe më pas të gjejnë 

brenda 1 minute fj alë që fi llojnë me d dhe a.
 Shembuj që mund t’ju vlejnë gjatë punës suaj. Nxënësit duhet të shkruajnë 

brenda një minute emrat e qyteteve që u vĳ në në mendje, dhe më pas t’iu kërkohet 
të fl asin e të përshkruajnë qytetet që ata njohin ose rreth të cilëve kanë dëgjuar. Ata 
mund të tregojnë e të shprehin edhe ndjenjat dhe emocionet e tyre, nëse qytetet 
janë vendet ku ata kanë lindur, janë rritur, kanë kaluar pushimet apo kanë kujtime 
të tjera. Nxënsve mund t’iu kërkohet të përmendin me dy apo tre fj alë mjetet që 
personifi kojnë profesionet që ata do të zgjedhin kur të rriten, dhe të improvizojnë 
lëvizjet ose veprimet që personifi kojnë këto profesione, si p.sh., ngarja e makinës për 
shoferin.

Vështirësia në të shkruar (disortografi a)

Vështirësia e gjuhës së shkruar është quajtur ndryshe disortografi . Disortografi a 
është vështirësia që kanë fëmĳ ët për ta shkruar gjuhën që fl asin. Kjo mund të vĳ ë 
si rezultat i vështirësive në gjuhë, mungesës së aft ësive për perceptim vizual dhe 
dëgjimor. Disortografi a është vështirësia për të përkthyer saktë shkronjat që përbëjnë 
fj alët, në simbole grafi ke 
Fëmĳ ët disortografi kë mund:
të jenë konfuzë kur fonemat duken si të ngjashme. Fëmĳ a ngatërron shkronjat 
e alfabetit që tingëllojnë njësoj kur shqiptohen, si p.sh. [f] dhe [v], [p] dhe [b], [t] 
dhe [b], [d] dhe [p], [l] dhe [z], [c] dhe [g] e kështu me radhë; të jenë të paqartë 
kur grafemat janë të ngjashme. Fëmĳ a ka vështirësi të njohë shkronjat e alfabetit 
që kanë ngjashmëri në formë, si për shembull b dhe p, m dhe n,a dhe e të harrojë 
pjesë të fj alës, si p.sh. kur fj ala ka bashkëtingëllore dyfi she (llumi-lumi), zanoret në 
mes të fj alës (dielli – delli), bashkëtingëllore të ndërmjetme etj; t’i këmbejë vendin 
shkronjave në një fj alë, si p.sh. lavamani – valamani.
Zakonisht, si pasojë e disleksisë, fëmĳ a që ka vështirësi në lexim, shfaq vështirësi 
edhe për të shkruar. Shpeshherë gabimet iu mbivendosen atyre që kryhen gjatë 
leximit. Në mënyrë të ngjashme, fëmĳ a ndesh të njëjtat vështirësi për analizimin e 
fonemave dhe transkodimin e tyre në grafema (shkronja). Disortografi a shpesh nuk 
dallohet shumë nga disleksia.
Karakteristika kryesore e disortografi së është se aft ësitë për të shkruar (të matura 
sipas testeve ose vlerësimit të funksionimit të aft ësive për të shkruar) janë dukshëm 
nën nivelin e pritshmërive standarde, duke marrë parasysh moshën kronologjike, 
inteligjencën e matur dhe ciklin e shkollimit të fëmĳ ës në përputhje me moshën e 
tĳ . Kjo vështirësi në aft ësitë për të shkruar ndikon dukshëm në arritjet shkollore 
ose në aktivitetet e jetës së përditshme që kërkojnë aft ësi për të shkruar. Nëse ka një 
problem shqisor, vështirësitë në të shkruar bëhen më komplekse.
Disortografi a ka të bëjë me aktivitetin fi zik të të shkruarit apo me aktivitetin mendor 
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të të kuptuarit dhe të sintetizimit të informacionit. Fëmĳ a ka vështirësi të shprehura 
në pamundësi fi zike për të formuar fj alë dhe shkronja gjatë procesit të të shkruarit. 
Vështirësia e gjuhës së shkruar tregon luft ën që bën fëmĳ a për të organizuar 
mendimet në letër.
Fëmĳ a nuk është i qëndrueshëm në aft ësitë e tĳ  të shkrimit.
 Ka vështirësi për të kopjuar saktë shkronjat dhe fj alët
 Bën gabime drejtshkrimore, ka vështirësi në organizimin e shkrimit

Vështirësia e funksionit grafi k (disgrafi a)
Disgrafi a është dëmtim i funksionit grafi k. Ajo është një vështirësi në nxënie, që 
ndikon në fushën e shkrimit dhe ka të bëjë me një kompleksitet aft ësish motore 
dhe aft ësish për të përpunuar informacionin. Disgrafi a e bën të vështirë aktin e të 
shkruarit. Fëmĳ ët me disgrafi  mund të kenë vështirësi në organizimin e shkronjave, 
numrave dhe fj alëve në një rresht apo në një faqe .
Kjo mund të vĳ ë pjesërisht nga:
 Vështirësi në vizualitetin hapësinor: vështirësi për të përpunuar atë që shikon 

syri
 Vështirësi në përpunimin e gjuhës: vështirësi në përpunimin dhe dhënien 

kuptim të asaj që dëgjon veshi;
Fëmĳ ët disgrafi kë nuk respektojnë formën e shkronjës, por e shkruajnë atë mbrapsht 
ose pjerrtas.Shkrimi i tyre është i palexueshëm dhe ata mund të shkruajnë duke 
kombinuar shkronjat e dorës me ato të shtypit. Ndërsa shkruajnë, ata i shqiptojnë 
fj alët me zë. Ata e kanë të vështirë të ndjekin vĳ ën, rreshtin, dhe shkrimi i tyre nuk 
ruan të njëjtin drejtim. Mund të mos e përfundojnë fj alinë ose të krĳ ojnë hapësira 
boshe. Ashtu si çdo tip tjetër vështirësish në nxënie, edhe disgrafi a është një sfi dë që 
zgjat gjatë gjithë jetës së individit, edhe pse mënyra se si ajo manifestohet, mund të 
ndryshojë me kalimin e kohës.

Strategji në ndihmë të mësuesit

Përshtatja e mjedisit
 Uleni nxënësin në bankën e parë
 Hiqni gjërat që mund t’i tërheqin vëmendjen nga detyrat e klasë
 Siguroni një mjedis të qetë

Përshtatja e kurrikulës
Organizoni aktivitete kurrikulare dhe jashtëkurrikulare, që përmirësojnë aft ësitë 
sociale të fëmĳ ës dhe forcojnë lidhjet e tĳ  me bashkëmoshatarët. Përshtasni pjesë 
të ndryshme të përmbajtjes, të aparatit pedagogjik dhe të ilustrimeve në tekstet 
mësimore.
Menaxhimi i sjelljes
 Thirreni shpesh fëmĳ ën në emër.
 Bëjini shpesh komente pozitive dhe shpërblejeni për punën që fëmĳ a kryen; 

si dhe inkurajojini prindërit të bëjnë të njëjtën gjë.
 Caktoni kohë për çlodhje.
 Siguroni shpërblime apo nxitje, që e motivojnë dhe e mbajnë gjallë interesin 

e fëmĳ ës.
 Inkurajoni prindërit të vendosin një rutinë ditore, ku fëmĳ ës t’i caktohet 

koha se kur do të mësojë, kur do tëluajë si dhe koha që do të shpenzojë me familjen.
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 Stimuloni rregullisht dhe në proporcion me rëndësinë e sjelljes, sjelljet 
pozitive të fëmĳ ës.
 Ndëshkoni rregullisht dhe në proporcion me rëndësinë e sjelljes, sjelljet 

negative të fëmĳ ës.
 Komunikoni rregullisht me prindërit e fëmĳ ës dhe psikologun apo 

punonjësin social të shkollës.
 Sugjerojini prindërve ekzaminimin mjekësor të fëmĳ ës për të përjashtuar 

problemet e mundshme në dëgjim, shikim apo probleme të tjera shëndetësore, që 
ndikojnë në aft ësinë për të mësuar.
 Diskutoni me prindërit e fëmĳ ës llojet e vështirësive në nxënie, që ka ai si dhe 

nevojën për një bashkëpunim të ngushtë me ta.
Strategji mësimdhënieje
 Punoni për të zhvilluar aft ësinë për të shkruar tek fëmĳ ët disgrafi kë duke 

nxitur zhvillimin e motorikës fi ne të gishtave/duarve: psh. ndihmojini fëmĳ ët të 
mësojnë të presin me gërshërë,sipas vĳ ës, në drejtime të ndryshme të saj, të punojnë 
me plastelinë ose brumë, duke bërë forma dhe shkronja të ndryshme; të kalojnë në 
një fi ll rruaza të madhësive dhe formave të ndryshme;të aktivizohen në lojëra të 
ndryshme në natyrë etj.
 Ndajeni në disa faza procesin e të mësuarit të një apo disa detyrave.
 Mësojini fëmĳ ës teknika të zgjidhjes të problemeve, siç është identifi kimi i 

problemit, gjetja e alternativave të mundshme për zgjidhje, zgjedhja e një opsioni, 
zbatimi, vlerësimi etj.

Vështirësia në aft ësitë matematikore (diskalkulia)

Diskalkulia është vështirësia e nxënies së funksionit matematikor dhe të arsyetimit 
logjik. Diskalkulia ka të bëjë me pamundësinë për të kryer veprime matematikore, çka 
krĳ on shumë vështirësi për fëmĳ ën në mjedisin shkollor. Këta fëmĳ ë kanë vështirësi 
në klasifi kimin e objekteve nga më i madhi tek më i vogli apo në klasifi kimin e 
objekteve sipas karakteristikave të tyre. Problemet me numrat ose konceptet bazë 
shfaqen më herët, ndërsa në vitet në vazhdim mund të shfaqen probleme që kanë të 
bëjnë me arsyetimin 
Karakteristika kryesore e kësaj vështirësie është se aft ësitë matematikore (p.sh 
arsyetimi apo llogaritja matematikore, të matur sipas testeve standarde individuale) 
janë qartazi nën nivelin e pritur,duke marrë parasysh moshën kronologjike, 
inteligjencën e matur dhe ciklin e shkollimit të fëmĳ ës në përputhje me moshën e 
tĳ . Kjo vështirësi në aft ësitë matematikore ndikon dukshëm në arritjet shkollore ose 
në aktivitetet e jetës së përditshme, që kërkojnë aft ësi matematikore. Nëse fëmĳ a 
ka edhe një problem shqisor vështirësitë në aft ësitë matematikore janë të shumta e 
komplekse.
Fëmĳ a që shfaq këtë vështirësi, mund të ngatërrojë simbolet matematikore dhe të 
lexojë gabim numrat. Vështirësitë bazë lidhen me kuptimin e numrave dhe funksionet 
e tyre të ndryshme, me integrimin e sistemit të numërimit dhjetor dhe në realizimin 
e operacioneve matematikore më të thjeshta. Fëmĳ a mund të ketë vështirësi për të 
operuar në mënyrë racionaleme shifrat, edhe nëse ai i njeh dhe i riprodhon ato. Ai 
mund të ndryshojë renditjen e tyre (ta shkruajë numrin 12 si 21), t’i vendosë ata në 
mënyrë rastësore,të mos diferencojë njësitë nga tërësitë etj. Ndonjëherë fëmĳ a mund 
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të dështojë në kryerjen e zbritjeve (më vonë, të pjestimeve) ose mund të mos kuptojë 
përdorimin e zeros.
Fëmĳ ëve me vështirësi në aft ësitë matematikore shpesh u mungon rrjedhshmëria 
dhe saktësia në ideshifrimin e informacionit numerik nga një formë e gjuhës së folur 
në një formë tjetër të gjuhës së shkruar. Ky proces, i quajtur “transkodim,” ndodh 
kur, për shembull, një nxënësi i kërkohet të shkruajë numrin “7”, pasi ta ketë dëgjuar 
më parë fj alën “shtatë”. Fëmĳ ëve me vështirësi në aft ësitë matematikore iu duhet më 
shumë kohë për të kthyer një fj alë në numër, sepse ata kanë nevojë për më shumë 
kohë për t’u menduar përpara se të shkruajnë.
Ata e kanë të vështirë të mbajnë mend përmendësh numra, si dhe shfaqin vështirësi 
në organizimin e numrave, të shenjave e të veprimeve matematikore. P.sh. ata 
mund të ngatërrojnë veprimet që kanë numra të njëjtë (si 5+5 = 10 ose 5x5 = 25). Po 
ashtu, fëmĳ ët me vështirësi matematikore mund të kenë probleme me rregullat dhe 
parimet e numërimit, si p.sh. të fi llojnë të numërojnë nga numri 2 ose nga numri 5. 
Edhe koha e kryerjes së veprimeve apo e thënies së shumës apo vlerës së një veprimi 
matematikor është një tjetër sfi dë për këta fëmĳ ë. 

Strategji në ndihmë të mësuesit

Përshtatja e mjedisit
 Mirorganizoni klasën dhe përpiquni të ruani vëmendjen e saj.
 Përzgjidhni të gjitha mjetet dhe krĳ oni kushte për mësim edhe për këta fëmĳ ë.
 Krĳ oni një mjedis mbështetës.
 Ndryshoni rutinën e klasës për të ndihmuar fëmĳ ët me vështirësi në nxënie.
 Ruani marrëdhëniet shoqërore me nxënësit e tjerë të klasës.
 Përgatisni fëmĳ ët e tjerë të klasës për fëmĳ ën që paraqet vështirësi në nxënie, 

në mënyrë që ata ta kuptojnë situatën në përshtatje me moshën dhe natyrën e 
problemit.
Përshtatja e kurrikulës
 Përpiquni të kuptoni karakteristikat e të mësuarit të nxënësve dhe planifi koni 

instruksione të përshtatshme të bazuara në program.
 Shfrytëzoni çdo hapësirë të kurrikulës në ndihmë të nxënësit.

Menaxhimi i sjelljes
 Tregojini fëmĳ ës se prisni prej tĳ  të shfaqë sjellje pozitive.
 Vëzhgoni dhe vlerësoni vështirësitë në nxënie të fëmĳ ës.
 Theksoni më shumë sukseset sesa dështimet.
 Modeloni sjelljet e duhura.
 Komunikoni me nxënësit në mënyrë pozitive, të ndjeshme dhe nxitëse, duke 

përdorur edhe humorin.
 Njihni pikat e forta të fëmĳ ëve; shpërblejini dhe inkurajojini fëmĳ ët për 

fushat e interesit jashtë klase.
 Tregojini fëmĳ ës se keni besim tek ai dhese me përpjekje dhe ndihmën e 

duhur, ai do t’i kapërcejë sfi dat.
 Flisni me fëmĳ ën për vështirësitë në nxënie.
 Bashkëpunoni me psikologun ose punonjësin social të shkollës apo të 

qendrave të tjera specializuara për të testuar psikologjikisht fëmĳ ën, për të përcaktuar 
nëse fëmĳ a ka vështirësi në nxënie apo prapambetje mendore, çrregullime të 
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mungesës së vëmendjes, hiperaktivitetit etj.
 Hartoni në bashkëpunim me psikologun ose punonjësin social dhe prindërit 

e fëmĳ ës një plan edukativ të personalizuar për fëmĳ ën.
 Nxitni dhe ruani interesin, iniciativën dhe motivimin në aktivitetet shkollore 

si dhe rritjen e nivelit të performancës bazuar në aft ësitë intelektuale.
 Caktoni pritshmëri realiste për arritjet shkollore të fëmĳ ëve me vështirësi në 

nxënie.
 Përmirësoni vetëvlerësimin e fëmĳ ës duke rritur pohimet e tĳ  pozitive për 

veten si dhe pjesëmarrjen në aktivitete jashtëkurrikulare.
 Shmangni sjelljet dëmtuese, negative, dhe që kërkojnë vëmendje kur 

përballen me frustracionin dhe vështirësitë gjatë mësimit.
 Vendosni një sistem të sukseshëm shpërblimi dhe ndëshkimi, ku përforcohen 

sjelljet pozitive dhe frenohen sjelljet negative.
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Nxënësit me autizëm

Gilberta Simoni
Mesuese Gjuhe – Letersi, Shkolla SHMB Kolonje

Abstrakt

Fëmĳ ët me autizëm janë pjesë e shkollave të zakonshme siç nuk ka ndodhur asnjëherë më 
parë. Mësuesit e shohin punën me nxënësit me autizëm si shumë të vështirë dhe përfshirjen 
e tyre në shkolla të zakonshme e vlerësojnë si një hap të madh. Ky material, edhe pse nuk 
arrin të mbulojë të gjitha çështjet që lidhen me arsimimin e fëmĳ ëve me autizëm, përpiqet 
të përshkruajë idetë, metodat dhe strategjitë kryesore në punën me këta fëmĳ ë në shkolla të 
zakonshme. Materiali është përzgjedhur me kujdes, që t’u japë përgjigje disa prej pyetjeve më 
të rëndësishme per femĳ et me autizem. 

Hyrje

Ne shpesh i shohim fëmĳ ët me autizëm si dhe autizmin në përgjithësi, si mahnitës, 
surprizues por edhe intrigues. Seç ka diçka në këtë gjendje, që nxit kuriozitetin jo 
vetëm të profesionistëve, por edhe të mësuesve e prindërve. Autizmi në shumë raste 
shihet si një enigmë e madhe, që shoqërohet e mbështetet fort edhe në dy qëndrime 
përgjithësisht të kundërta.
Qëndrimi i parë përfaqësohet nga ata që besojnë se të gjithë individët me autizëm 
kanë diçka të pazakontë, të mrekullueshme, një talent të madh, që shndrit përmes 
veçantisë së tyre, që na habit pa masë. Ky qëndrim që, në fakt, nuk mbështetet në 
realitetin që përfaqëson, të paktën, pjesa më e madhe e fëmĳ ëve me autizëm, bën që 
shumë prej partizanëve të saj, ta dallojnë autizmin nga aft ësitë e tjera të kufi zuara.
Qëndrimi i dytë është krejt i kundërt nga i pari. Sipas atyre që e mbështesin këtë 
qëndrim, kjo aft ësi e kufi zuar shihet si izolim i plotë ndaj botës. Edhe në këtë rast, 
imazhi i krĳ uar, ai i një fëmĳ e të kyçur në një botë të vetën, në pamundësi për të 
kontaktuar me të tjerët, është shumë I frikshëm.
Duke qenë se të gjithë jemi qenie sociale, ideja e një qenieje që nuk ka asnjë lloj 
mundësie të lidhet me qeniet e tjera njerëzore, është e frikshme e gati e tmerrshme. 
Tek e fundit, të gjithë ne krĳ ojmë marrëdhënie e kemi nevojë për të tjerët që të ndihemi 
të realizuar. Kënaqësia që na jep marrëdhënia me të tjerët është po aq e natyrshme 
sa edhe ajri që thithim. Në këtë këndvështrim, është stresues mendimi i një izolimi 
kaq të madh. Si pasojë, dëshira për të thyer këto barriera komunikimi me këta fëmĳ ë 
është e madhe. Ngaqë kur nuk arrĳ më t’i thyejmë këto barriera shpesh shqetësohemi 
dhe disa herë ndihemi dhe të pa shpresë. Mendohet se shumica e njerëzve me këto 
qëndrime, nuk kanë pasur mundësinë të njohin nga afër një njeri me autizëm.

Çfarë është autizmi?

Gjerësisht njihet si autizëm, por, në fakt, përkufi zimi shkencor është “çrregullime të 
spektrit tëautizmit”. Këto çrregullime shfaqen kur truri zhvillohet ndryshe dhe ka 
vështirësi të procesojë apo abstragoje apo qoft ë dhe t’i japi kuptim jetës.
Autizmi është një çrregullim i përhershëm i zhvillimit, që i pengon njerëzit të 
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kuptojnë atë çfarëshohin, dëgjojnë a ndĳ ojnë. Kjo pengesë çon në probleme të rënda 
në marrëdhëniet me njerëzit, në komunikim dhe në sjellje.
Në manualin diagnostikues dhe statistikor , autizmi përkufi zohet si çrregullim I 
zhvillimit, që karakterizohet nga:
 Dëmtime në komunikim dhe në ndërveprimin social .
 Modele sjelljeje, interesash dhe aktivitetesh të përsëritura, të kufi zuara dhe 

stereotipike.
Përkufi zimet për autizmin janë të shumta dhe ndryshojnë vazhdimisht, gjë që shpreh 
edhe gjetjet e shumta në lidhje me këtë aft ësi të kufi zuar në vitet e fundit. Kemi 
vendosur të përzgjedhim dy përkufi zime:
Autizmi është një çrregullim neurologjik mjaft  kompleks, jo progresiv, që zgjat gjithë jetën, që 
shfaqet tipikisht para moshës 3 vjeç. Ndërsa një tjetër përkufi zim e sheh autizmin si “një 
çrregullim i zhvillimit, që prek komunikimin verbal e joverbal si dhe ndërveprimin social, i 
cili është i dukshëm para moshës 3 vjeç dhe ndikon në performancën e fëmĳ ës” (IDEA 2002).
Simptomat e autizmit mund të jenë të pranishme në një larmi kombinimesh e mund 
të shoqërojnë edhe aft ësi të tjera të kufi zuara. Disa individë me autizëm mund 
të kenë inteligjencë në nivele normale, por pjesa më e madhe e tyre kanë aft ësi të 
kufi zuara intelektuale, që varion nga e lehtë në të rëndë. Ky variacion në inteligjencë 
bën që ne t’i referohemi autizmit si autizëm me funksionim të lartë (kur koefi cienti i 
inteligjencës është i lartë) ose autizëm me nivel të ulët funksionimi (kur koefi cienti i 
inteligjencës është i ulët).
Një ndër vështirësitë më të dukshme te individët me autizëm është gjuha dhe 
komunikimi. Sipas
studimeve të ndryshme, rreth 50 % e personave me autizëm nuk zhvillojnë dot atë 
që njihet si gjuha funksionale. Edhe ata individë që arrĳ në të shprehen, kanë cilësi të 
pazakonta dhe funksione të kufi zuara komunikuese.
Të gjithë individët me autizëm kanë vështirësi në ndërveprimin social dhe në sjellje, 
por tipi dhe niveli i tyre mund të variojnë. Asnjë individ me autizëm nuk është i 
njëjtë me tjetrin, ashtu sikurse edhe çdo individ është unik.
Statistikat ndërkombëtare tregojnë se autizmi prek më shumë djemtë sesa vajzat, në 
një raport rreth 4 me 1. Disa persona me autizëm mund të arrĳ në në një stad, që të 
bëjnë një jetë pavarur, ndërsa të tjerë kanë nevojë për mbështetje gjatë gjithë jetës. 
Vetëm 2% e personave me këtë aft ësi të kufi zuar, që njihen edhe si “gjeni”, mund 
të kenë ndonjë talent të veçantë në fusha të tilla, si matematika, muzika dhe arti. Ka 
pohime se numri i personave të tillë po rritet, por studimet tregojnë se ky është një 
konkluzion i gabuar, për faktin se ka një rritje të vazhdueshme të ndërgjegjësimit për 
këtë aft ësi të kufi zuar dhe për shkak të përdorimit të një përkufi zimi më të gjerë të 
formave të ndryshme të aft ësisë së kufi zuar që përfshihen në spektrin e autizmit .
Prindërit e fëmĳ ëve me autizëm zakonisht shprehen se në fi llim gjithçka shkonte 
mirë në zhvillimin e foshnjës, të paktën deri aty nga fundi i vitit të parë. Më pas, rreth 
moshës 12-15 muajsh, fëmĳ a nis të bëjë regres. Ai fi llon të bëhet më i ndjeshëm ndaj 
disa tingujve dhe prekjeve, të mos kuptojë më edhe fj alët e shenjat më të thjeshta, 
të bëhet gjithnjë e më i tërhequr. Ai bën veprime në dukje të pakuptimta apo të 
paqëllimta për syrin tonë dhe bëhet më i izoluar (i mbyllur).
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Cilat janë shkaqet kryesore të autizmit?

Deri tani nuk është identifi kuar ndonjë shkak i vetëm për autizmin, por në përgjithësi 
pranohet se shkaktohet nga probleme të strukturës ose funksionit të trurit. Studiuesit 
po hulumtojnë një numër të madh teorish, ku përfshihen:
a. lidhja me trashëgiminë,
b. probleme mjekësore ose gjenetike,
c. faktorë mjedisorë (si p.sh. ndotja e mjedisit).
Studimet më të fundit tregojnë se struktura dhe forma e trurit të fëmĳ ëve me autizëm 
ka ndryshim në krahasim me atë të fëmĳ ëve pa autizëm.
Në shumë familje duket se shfaqen veçori të autizmit apo të çrregullimeve të tjera të 
ngjashme, duke mbështetur kështu hipotezën e bazave gjenetike të këtĳ  çrregullimi. 
Por ka shumë raste kur asnjë prej të afërmve nuk ka shfaqur vështirësi të ngjashme 
më parë. Aasnjë gjen, në të vërtetë, nuk është identifi kuar si shkaktar i autizmit, 
prandaj studiuesit po kërkojnë për segmente jo të rregullta të kodit gjenetik që mund 
të kenë trashëguar këta fëmĳ ë. Ndërkaq, studiues të tjerë po shqyrtojnë mundësinë 
që, në kushte të caktuara, një grup gjenesh të paqëndrueshme mund të ndodhë 
që të ndërhyjnë në zhvillimin e trurit duke çuar në autizëm. Të tjerë studiues po 
hulumtojnë probleme që lidhen me shtatzaninë ose procesin e lindjes, si dhe faktorë 
të tjerë mjedisorë, si infeksionet virale, çekuilibrimet metabolike dhe ekspozimi ndaj 
lëndëve kimike në mjedis. 
Autizmi ka tendencë të shfaqet më shpesh në individë që kanë kushte të caktuara 
shëndetësore, si: sindromi fraxhil X, rubeola, fenilketonuria e patrajtuar etj.

Si identifi kohet autizmi?

Diagnostikimi i autizmit, sikurse edhe i aft ësive të tjera të kufi zuara (siç janë ato 
intelektuale), kryhet nga një ekipshumëdisiplinor . Ky ekip, pas një procesi të plotë 
e të gjerë vlerësimi, konstaton se fëmĳ a shfaq simptoma të autizmit, kur ai paraqet 
zhvillim jonormal në fushën e zhvillimit gjuhësor, konjitiv dhe social përpara moshës 
3-vjeçare. Këto simptoma janë të ndryshme në denduri dhe intensitet. Në përgjithësi, 
komisionet marrin në konsideratë kriteret e DSM-së ose ICD-së kur bëjnë vlerësimin.
Disa nga tiparet/sjelljet dalluese në diagnostikimin e autizmit:
 Vështirësi në kuptimin dhe përdorimin e gjuhës
 Aft ësi e reduktuar në nxënie, sidomos përmes vëzhgimit dhe imitimit
 Mungesë interesi në krĳ imin e marrëdhënieve me të tjerët apo në krĳ imin e lidhjeve 

emocionale.
 Shmangie e kontaktit me sy
 Forma të pazakonta të lojës (ose mungesë e saj, duke e zëvendësuar këtë me lëvizje 

dhe rituale)
 Përsëritëse e stereotipike, si p.sh. përplasje të duarve) interesa obsesive
 Mungesë imagjinate dhe iniciative
 Rezistencë për të ndryshuar rutinat e ditës 
 Ndjeshmëri e tepruar ndaj stimujve mjedisorë (si p.sh. zhurmat e larta, dritat e forta).

Individët me autizëm e kanë këtë aft ësi të kufi zuar në nivele të ndryshme dhe jo çdo 
fëmĳ ë diagnostikuar me autizëm i shfaq të gjitha karakteristikat e mësipërme.
Disa fëmĳ ë me autizëm të lehtë janë thuajse normalë në shumë shprehje të sjelljes, 
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ndërkohë që të tjerë me nivele më të rënda funksionojnë në një nivel shumë të 
reduktuar sa i takon zhvillimit konjitiv, vetërregullimit dhe marrëdhënieve me të 
tjerët.
Disa fëmĳ ë me shkallë të rëndë të autizmit shpesh ulen për orë të tëra duke shfaqur 
sjellje të pazakonta të përsëritura të njohura si sjellje stereotipike. Ata bëjnë, fj ala vjen, 
sikur po përdredhin diçka, bëjnë lëvizje të lehta të përsëritura të trupit, përplasin 
duart para fytyrës etj. Disa prej tyre shfaqin sjellje vetëdëmtuese, si kafshimi i vetes. 
Besohet se këto sjellje mund të nxiten nga ankthi ose nga nevoja për stimulim të 
shtuar ndjesor. Në përgjithësi këta fëmĳ ë shfaqin nivele më të lartaankthi se të 
tjerët, sidomos kur janë përballë ndryshimeve të rutinës së zakonshme. Fëmĳ ë me 
autizëm janë identifi kuar në të gjithë botën, çka tregon se kjo aft ësi e kufi zuar nuk 
ka lidhje me kultura të caktuara. Edhe pse autizmi është identifi kuar në individë me 
të gjitha nivelet e inteligjencës, rreth 75 % e fëmĳ ëve me autizëm kanë një koefi cient 
inteligjence nën 70 dhe, për këtë arsye, kanë nevojë për arsim special intensiv si dhe 
menaxhim të sjelljes. Autizmi është një ndër 5 çrregullimet, të cilat kategorizohen si 
çrregullime të përhershme të zhvillimit, një kategori e çrregullimeve neurologjike, 
që karakterizohet nga “dëmtime të rënda dhe të qëndrueshme në disa fusha të 
zhvillimit”(DSM-IV-TR).                            
Pesë  çrregullimet e kësaj kategorie janë:
 çrregullimi i autizmit
 çrregullimi Asperger
 çrregullimi çintegrues i fëmĳ ërisë
 çrregullimi i Rett -it 
 dhe i paspecifi kuar.

Secila nga këto kritere diagnostikuese përcaktohen në manualin DSM-IV-TR të 
Shoqatës Amerikanë të Psikiatrisë.
Diagnoza e autizmit nuk ndryshon veçantinë e një individi. Termi autizëm 
përshkruan një grup specifi c vështirësish që përjeton dikush, por nuk e përkufi zon 
të gjithë individin. Individët me autizëm shfaqin aft ësi të ndryshme në komunikim, 
marrëdhënie sociale dhe sjellje. Niveli i sfi dës që përjetojnë në secilën nga këto fusha, 
është specifi k për çdo individ.
Në vendin tonë diagnostikimi kryhet nga një ekip i gjerë profesionistësh, në 
përbërjen e të cilit bëjnë pjesë mjekë të specialiteteve të ndryshme, si pediatër, 
psikiatër,neurologë, psikologë, terapistë etj. 
Një ndër shenjat e para parashikuese të autizmit është vonesa e theksuar në 
zhvillimin gjuhësor gjatë viteve të para të jetës. Kjo vonesë në gjuhë shpesh lidhet me 
një koefi cient inteligjence të ulët. Për këtë arsye, çdo fëmĳ ë i moshës parashkollore 
me vonesë në gjuhë duhet të vlerësohet për shenja të mundshme të autizmit. Nëse 
mësuesi dallon shenja të tilla, duhet të konsultohet me komisionin e shkollës për të 
dalë me rekomandimet e nevojshme për prindërit.

Cilat janë disa nga karakteristikat e nxënësve në spektrin e autizmit?

Të gjithë nxënësit me autizëm kanë vështirësi të ndjeshme në marrëdhëniet sociale, 
e kjo është një karakteristikë thelbësore te të gjithë këta nxënës. Shumë nxënës 
me autizëm janë rezistentë ndaj kontaktit me njerëzit dhe marrëdhënieve sociale. 
Ata shpesh nuk të shohin në sy, madje duken edhe të painteresuar për të hyrë në 



146 

marrëdhënie me të tjerët. P.sh., një nxënës tipik në klasë do të kërkonte vëmendjen 
e mësuesit kur realizon diçka duke i thënë “Mësuese më shiko pak”, duke tërhequr 
kështu jo vetëm vëmendjen e mësuesit, por edhe atë të nxënësve të tjerë në klasë. 
Ndërsa një nxënës me autizëm mund të mos i shfrytëzojë këto raste për ndërveprim 
social. Këta nxënës e kanë të vështirë të kuptojnë prespektivën e tjetrit dhe nuk arrĳ në 
të kuptojnë se, duke biseduar për gjëra që i interesojnë të tjerëve, edhe pse mund të 
mos u pëlqejnë atyre vetë, janë pjesë e marrëdhënies sociale.
Një arsye tjetër pse këta nxënës përjetojnë vështirësi në marrëdhëniet sociale, janë 
edhe sfi dat me të cilat përballen në përdorimin e komunikimit verbal dhe atĳ  
joverbal . Këta nxënës në përgjithësi kanë një zhvillim gjuhësor të vonuar, por, edhe 
nëse kanë aft ësi të mira në gjuhë, kanë vështirësi të mëdha në mbajtjen e bisedës 
me një tjetër. Në një ditar të saj, njëemër i njohur në këtë fushë që është me autizëm, 
Temple Grandin, shprehet kështu: “Unë thjesht nuk i kisha fj alët për të komunikuar 
dhe shpesh përfundoja në klithma… I shikoja të tjerët, por nuk e dĳ a si të bëhesha 
pjesë e tyre. Ndryshe nga Temple Grandin, e cila ka mundur të shprehet nëpërmjet 
librave të shkruar, shumë prej nxënësve me autizëm nuk mund të shkruajnë apo të 
komunikojnë për përvojat e tyre, prandaj përdorin sjelljet në vend të fj alëve për të 
shprehur dëshirat dhe nevojat e tyre. Nëse nuk mësojnë sjellje të reja alternative, ata 
mund të godasin një shok si një mënyrë për t’i thënë “mirëmëngjes” ose të dalin me 
vrap nga klasa, në vend që të thonë se nuk u pëlqen detyra që iu ka dhënë mësuesja. 
Disa prej tyre kanë edhe ekolali në të folur, që do të thotë se përsërisin atë që thonë 
të tjerët, në vend që të prodhojnë shprehje origjinale dhe në përshtatje me situatën. 
Ndaj përpjekjet për t’i ndihmuar që të krĳ ojnë një komunikim të mirë, përbëjnë 
punën kryesore me këta nxënës në klasë.
Një tjetër karakteristikë e nxënësve me autizëm është shfaqja e interesit për një numër 
të kufi zuar gjërash. P.sh., një nxënësi i pëlqen televizori ndërkohë që të gjitha gjërat e 
tjera i përjashton; një tjetër mund të përqendrohet për ca kohë vetëm te historia dhe 
të bëhet ekspert në atë fushë. Në fushën e tyre të interesit ata mund të shpenzojnë 
orë e orë të tëra duke eksploruar. Ata mund të mërziten e të acarohen me çdo çështje 
ose aktivitet tjetër, nëse ai nuk lidhet me fushën që përbën interes për të. Sigurisht që 
kjo sjellje ka ndikim në marrëdhëniet me shokët, sepse ata nuk arrĳ në të kuptojnë se 
të tjerët nuk janë të interesuar nëgjërat që iu interesojnë atyre. Megjithatë, një numër 
studimesh po përpiqen të hulumtojnë se si mund të përdoret fusha e interesit si një 
mjet për nxitjen e zhvillimit social dhe komunikues.
Një tjetër specifi kë e këtyre nxënësve është vështirësia në përballimin e stresit. 
Ndryshimet në klasë, në detyra apo aktivitete mund të jenë të vështira për t’u 
përballuar nga këta nxënës. Zhurmat apo erërat në mjedisin përreth mund të jenë 
shumë shqetësuese dhe stresuese për ta. Shpesh ata i përgjigjen stresit në mënyrë 
stereotipike, me veprime dhe lëvizje të përsëritura, si p.sh. mund të bien vazhdimisht 
nga karrigia, të rrotullojnë një objekt pa pushim ose të tundin krahët. Atyre mund t’u 
duhen disa minuta për t’u bërë gati që të bëjnë një detyrë mësimore,sepse u duhet 
që fi llimisht të rregullojnë fl etoren dhe stilolapsin, të kontrollojnë të gjithë libratnëse 
janë vendosur në rregull etj.
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Ndikimet e spektrit të autizmit në fusha të ndryshme në jetën shkollore të 
nxënësit

Ndikime pozitive dhe fusha të mundshme të forta:
• fusha të veçanta interesi
• kujtesë e mirë afatgjatë dhe pamore
• zbaton rregullat dhe udhëzimet • mësimi dhe mendimi pamor
• kuptimi konkret i konceptit
• dekodimi i tekstit
• i saktë dhe i detajuar
• i sinqertë dhe i vërtetë
• i përqëndruar
Ndikime në ndërveprimin social:
• vështirësi për të krĳ uar dhe mbajtur kontakte sociale (duke përfshirë edhe 
marrëdhëniet me shokët)
• mungesë empatie – mungesë ndjeshmërie ndaj ndjenjave dhe nevojave të të tjerëve
• shprehje e papërshtatshme e fytyrës dhe e gjuhës së trupit;
• i paqartë për hapësirën personale (p.sh. qëndron shumë afër, prek në mënyrë të 
papërshtatshme)
• vështirësi në interpretimin e gjuhës joverbale (p.sh. të gjuhës së trupit, të shprehjeve 
të fytyrës)
• mungesë e kontaktit me sy
•ndërveprime sociale të papërshtatshme dhe naive (izolon veten gjatë lojës, përpiqet 
të përfshihet në lojë, por e bën në mënyrë të papërshtatshme, korrigjon shokët etj)
• mungesë ose vështirësi në shprehjen afektive
• vështirësi për të kuptuar pasojat e veprimeve të veta

Ndikimet e spektrit të autizmit në fusha të ndryshme në jetën shkollore të 
nxënësit

Ndikimet në komunikim:
• vështirësi në kuptimin e gjuhës krahasuar me shprehjen e saj (p.sh.mund të shpjegojë 
të gjithë hapat e procesit të sintezës, ndërkohë që ka vështirësi në interpretimin e 
udhëzimeve të thjeshta)
• vështirësi për të kuptuar gjuhën joverbale (p.sh. kur mësuesja e shikon për ta 
qortuar)
• vështirësi me gjuhën abstrakte ose simbolike (p.sh përdorimi I metaforës, sarkazmës 
etj)
• vonesë në përvetësimin e gjuhes . 
• tipare të pazakonta  të gjuhës (p.sh. ritmi, intonacioni i gjuhës)
• ekolali – përsëritje e shprehjeve
• vështirësi për të nisur dhe vazhduar bisedën
• vështirësi për të dëgjuar dhe ndjekur udhëzimet që i jepen gjithë klasës (p.sh. i 
dëgjon fj alët kryesore, por jo ato plotësuese, që e plotësojnë kërkesën.

Ndikimet në sjellje dhe interesa të kufi zuara:
• mund t’i shohë mjediset si turbulluese dhe jo të rehatshme
• vështirësi për të kuptuar
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aktivitetet mësimore të klasës
• ndryshimet në rutinë dhe mjedis mund të shkaktojnë zemërim, frikë, iritim dhe 
stres, që mund të interpretohen si mungesë bashkëpunimi
• sjellje obsesive në lidhje me interesa, objekte të veçanta
• insistim për t’i bërë gjërat gjithmonë njësoj dhe rezistencë kur i kërkohet t’i 
ndryshojë
• sjellje rituale (p.sh. ndjek të njëjtën rrugë për të shkuar në cepa të ndryshëm të 
klasës)
• lojë imagjinare dhe krĳ uese e dëmtuar
• lidhje e papërshtatshme me objektet
• mosartikulimi i nevojës për ndihmë
Ndikime në përpunimin shqisor: 
• ndjeshmëri e ndryshme ndaj mjedisit (si p.sh zhurmave, dritës, lëvizjeve, aromave)
• reagim ose përgjigje e vonuar
• reagime zemërimi, stresi ose ankthi
• ndikime në sistemin auditiv (p.sh. nxjerr tinguj për të shprehur se nuk e do 
zhurmën)
• ndikime në sistemin vizual (p.sh. i ndjeshëm ndaj pulsimit të dritës së klasës)
• ndikime në sistemin taktil ose të prekjes (p.sh. shmang prekjen ose kontaktin me
disa sipërfaqe të caktuara)
 • ndikime në sistemin e shĳ es (p.sh ha vetëm disa lloje ushqimesh)
• ndikime në sistemin e nuhatjes) (p.sh nuk pëlqen aroma të forta, si parfumi)
• ndikime në sistemin vestibular (balanca, graviteti) (p.sh. ka frikë nga lartësitë)
• ndikime në sistemin lëvizor në raport me mjedisin) (p.sh. ushtron shumë forcë kur 
mban diçka, ecën aksidentalisht mbi objekte).

Çfarë duhet të mbajmë parasysh kur punojme me nxënësit me autizëm?
Që në fi llim duhet të theksojmë se fëmĳ ët me autizëm mund dhe do të mësojnë, 
nëse ndihmohen me një program të përshtatshëm dhe metoda mësimdhënieje të 
orientuara nga nevojat e tyre individuale si dhe kanë mbështetjen e duhur (Howard 
et al. 2010). Kur ne përdorim strategjitë e duhura në mësimdhënie dhe mësojmë sesi 
të komunikojmë me ta e sesi të menaxhojmë sjelljen e tyre, mundësia për ndryshim 
pozitiv është e madhe”.
Nxënësit me autizëm në përgjithësi kanë nevojë për ndihmë të individualizuar. 
Kjo ndihmë bazohet në planin e individualizuar (personalizuar) të edukimit, i cili 
përshkruan nevojat e veçanta të nxënësit dhe shërbimet e nevojshme që përmbushin 
këto nevoja. Shumica e aktiviteteve të sugjeruara si të përshtatshme në përvetësimin 
e aft ësive bazë akademike nga nxënësit me çrregullime në të nxënë dhe ata me 
probleme të gjuhës dhe komunikimit, janë të përshtatshme edhe për nxënësit e kësaj 
kategorie. Për këtë arsye, për çështje të tilla ju mund t’i riktheheni edhe një herë 
kapitujve të mëparshëm të manualit, që trajtojnë më gjerësisht këto aktivitete, të cilat 
mund t’i përshtatni edhe për fëmĳ ët me autizëm. Më poshtë do të theksojmë ato 
metoda dhe strategji që janë më specifi ke për fëmĳ ët me këtë aft ësi të kufi zuar.
Faktorët kryesorë që ndikojnë pozitivisht në mësimin e nxënësve me autizëm në 
klasë janë:
• Mjedisi mbështetës e gjithëpërfshirës ( fi zik, emocional e social)
• Kurrikula e përshtatur ose e modifi kuar, e cila realizohet përmes strategjive 
mësimore të
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përcaktuara në PEI
• Strategji që sigurojnë sjelljen pozitive dhe sukses.

Si mund t’i ndihmojme një fëmĳ ë me autizëm në shkollën tonë?
Së pari dalloni dhe pranoni se këto karakteristika janë pasojë e natyrshme e aft ësisë 
së kufi zuar dhe jo një zgjedhje për t’u sjellë në mënyrë të papërshtatshme. Duke 
kuptuar ndikimin që kjo aft ësi e kufi zuar ka në sjelljen e nxënësit, do t’ju ndihmojë 
të përmirësoni mundësitë që nxënësi me autizëm të mësojë e të sillet në mënyra 
më të përshtatshme. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që të pranoni sjelljet e tĳ  të 
papërshtatshme, por të ruani qetësinë e të kuptoni situatën, ndërkohë që përpiqeni ta 
ndihmoni atë të menaxhojë veten dhe të ndërtojë një repertor sjelljesh të përshtatshme.
Ndërhyrja e hershme
Disa nga programet më të suksesshme që synojnë përmirësimin e mundësive për 
arsimim, bazohen në ndërhyrje të mirëplanifi kuara që herët në jetën e fëmĳ ës. Këto 
ndërhyrje janë hartuar me kujdes që të përmirësojnë komunikimin, ndërveprimin 
social si dhe për të reduktuar stresin. Edhe në shkollë këto do të jenë synimet kryesore 
për këtë fëmĳ ë.
Nxitja e pavarësisë
Të gjitha strategjitë dhe idetë e mëposhtme i shërbejnë atĳ  që duhet të konsiderohet 
dhe si objektivi afatgjatë i punës sonë si mësues dhe i shkollës e i shërbimeve të tjera 
në përgjithësi, i cili është: të nxisim e të mbështesim pavarësinë tek këta nxënës. Për 
të arritur këtë objektiv është i nevojshëm hartimi i strategjive që bazohen në njohjen 
e mirë të vështirësive dhe të pikave të forta të fëmĳ ës me autizëm në të gjitha fushat, 
si ato gjuhësore, sociale dhe konjitive. Sigurisht që kjo gjë kërkon shumë kreativitet, 
njohuri dhe fl eksibilitet nga ana juaj.
Strategji në ndihmë të mësuesit
Këtu do të japim disa udhëzime sesi të komunikoni me këta nxënës si dhe strategji të 
ndryshme që mund t’i përdorni për të ndihmuar nxënësit me autizëm për të zhvilluar 
aft ësi e për të mësuar. Ato mund të përzgjidhen dhe përshtaten sipas moshës dhe 
aft ësisë së nxënësve në klasën që keni. Komunikoni në mënyrë më efektive. Kur të 
komunikoni me fëmĳ ët me autizëm (por edhe me fëmĳ ë të tjerë), përpiquni:
Përshtatja e mjedisit
Rregullat janë një element i rëndësishëm në shkollat dhe klasat gjithëpërfshirëse. 
Rregullat e shkollës mund të jenë të paqarta dhe të përgjithshme për nxënësit me 
autizëm, prandaj ato duhet të përshkruhen në mënyrë të qartë, që këta nxënës të 
dinë saktësisht se çfarë pritet prej tyre. Për këtë arsye, rregullat duhet të jenë të 
kuptueshme dhe të dukshme (duke i vendosur me fi gura në bankë a vende të tjera të 
dukshme); në format të përshtatshme për këta nxënës (fotografi  ose piktura, imazhe, 
ikona etj); Secili nga rregullat duhet të jetë i modeluar sipas rregullave për tu dhënë 
këtyre nxënësve mundësi që t’i praktikojnë ato përmes lojës me role – e ndërkohë 
përdoreni këtë kohë që t’u mësoni pasojat, nëse nuk i ndjekin rregullat; përdorni 
përforcimin pozitiv kur fëmĳ a ndjek rregullat.
Eshtë shumë e rëndësishme që gjithmonë të merrni në konsideratë rolin që mjedisi 
(jo vetëm konteksti fi zik, por edhe njerëzit në të) luan në manifestimin e sjelljeve 
sfi duese. Problemet mund të shkojnë për mirë ose për keq në varësi të mënyrës se si 
i kemi menaxhuar ngjarjet e mëparshme. Mbani mend se mësuesi nuk ka kapacitetin 
dhe mundësinë për të ndryshuar gjendjet e brendshme të nxënësve, prandaj është 
e rëndësishme përshtatja e sjelljes sonë si dhe e mjedisit të klasës e të shkollës. Dhe 
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mos harroni që sjellja ka funksion komunikues. Hetimi i kujdesshëm për të kuptuar 
se çfarë po ju komunikon sjellja e tĳ , mund t’ju çojë në zgjidhje të drejtpërdrejta. 
Por gjatë këtĳ  procesi të menaxhimit të sjelljes së nxënësve me autizëm, ne kemi 
për detyrë të refl ektojmë për praktikën tonë të punës. E, mbi të gjitha, të pyesim 
vazhdimisht veten se çfarë mund të bëjmë ndryshe për të përmbushur nevojat e 
këtyre nxënësve në klasë.
Mjedisi pa ngacmues. Fëmĳ ët me autizëm mund të përfi tojnë ndjeshëm falë një 
mjedisi pa shumë ngacmues që i shqetësojnë dhe u tërheqin vëmendjen. Mësuesi 
mund të rregullojë një zonë më të qetë e pa stimuj që i tërheqin vëmendjen fëmĳ ës, 
ose të krĳ ojë zona më të qeta për ta nëmjediset e shkollës.
Menaxhimi i sjelljes
Është e rëndësishme të mbani parasysh se çdo nxënës me autizëm është një individ 
dhe se karakteristikat e kësaj aft ësie të kufi zuar do të shprehen në mënyra të 
ndryshme në nxënës të ndryshëm. Kuptimi dhe mbështetja jo vetëm e vështirësive, 
por edhe e pikave të forta tek çdo nxënës është thelbësore, në mënyrë që ata të 
shprehin potencialin e vet gjatë viteve të shkollës. 
Të jeni i duruar. Në raste të caktuara duket sikur këta nxënës thonë apo bëjnë gjëra 
që kërcënojnë autoritetin tuaj në shkollë. Përpiquni të mos i shihni si gjëra personale, 
por merruni me ta qetësisht. Vështirësitë e tyre janë pasojë e ndryshimeve biologjike 
në ato pjesë të trurit, që rregullojnë sjelljen sociale dhe kuptimin e situatave.
Të merrni masa që të planifi koni në kohë rrugët që do të ndiqni për ta larguar nga 
klasa, nëse nxënësi me autizëm shfaq vështirësi në rregullimin e sjelljes, si p.sh një 
dhomë a kënd më i qetë ku mund të shkojë, nëse niveli i stresit është më i lartë.
Të shmangni konfrontimin e drejtpërdrejtë me të kur është i zemëruar ose i mërzitur 
duke mos e ngritur zërin apo debatuar me të. Ata janë të ndjeshëm ndaj zhurmës. 
Zëri i ngritur nuk e ndihmon të kuptojë se për çfarë ka nevojë. Përdorni një ton 
neutral të zërit, mos bërtisni e mos prisni prej tĳ  që të kuptojë shprehjen në fytyrën 
tuaj. Përpiquni ta kanalizoni situatën.

Mbani parasysh

Aft ësitë sociale. Disa nxënësve me autizëm u pëlqejnë aktivitete të tilla, si drama, 
aktrimi apo loja me role, të cilat mund të përdoren për t’u mësuar atyre aft ësi të tilla 
sociale, si përshëndetja, të folurit me radhë, mbajtja e radhës etj.
Rrethin e shokëve. Mësuesja zgjedh në mënyrë vullnetare një numër nga 5 deri në 
8 nxënës,që do të krĳ ojnë rrethin e shokëve të fëmĳ ës me autizëm. Duke u takuar 
rregullisht, ata mund tandihmojnë fëmĳ ën të shprehë ndjenjat e të ulë nivelin e 
ankthit. Kjo gjë mund të çojë në integrim më të mirë social dhe nivele më të mira të 
kontaktit me bashkëmoshatarët.
Shokun e ngushtë. Gjetja e një shoku të ngushtë, kryesisht i së njëjtës moshë dhe 
klasë, mund ta ndihmojë këtë fëmĳ ë të rrisë besimin në vetvete. Ai do të ketë dikë, 
tek i cili të shkojë, nëse do të ketë vështirësi të ndryshme sociale.
Mentorin. Fëmĳ ët më të rritur në moshë mund të përfi tojnë, nëse kanë një mentor, i 
cili mund të jetë një nxënës më i rritur ose mësues a pjesë e stafi t të shkollës.
Kartat monitoruese/kartat për pushim/kartat për të dalë jashtë nga klasa. Në shumë 
vende fëmĳ ët me autizëm përdorin karta me ngjyra të ndryshme për të treguar nëse 
janë në ankth, kanë nevojë për monitorim, për të dalë jashtë etj. duke e lehtësuar 
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komunikimin e nevojave të tyre të ngutshme.
Shmangien e bulizmit. Fëmĳ ët me autizëm si edhe të gjithë fëmĳ ët e tjerë me aft ësi 
të kufi zuara janë shpesh viktima të bulizmit (tallja dhe ngacmimi prej shokëve, që 
ndodh në mënyrë të përsëritur e shkon deri në kërcënim e dëmtim fi zik të fëmĳ ës). 
Përpiquni të jeni të vëmendshëm ndaj këtĳ  fenomeni dhe të merrni masat për 
shmangien e tĳ .
Përballimin e kohëve tranzitore. Për disa fëmĳ ë me autizëm kohë të tilla, si 
pushimet mes orëve apo pushimi i madh, janë të vështira, sepse janë të paqarta dhe 
me zhurmë. Është e rëndësishme të keni alternativa për të menaxhuar momente të 
tilla për të kapërcyer këto probleme. 
Një vend të qetë. Është mjaft  e rëndësishme që të rregulloni paraprakisht një vend 
për fëmĳ ët me autizëm, në të cilin të mund të shkojnë kur kanë shumë ankth, kur 
janë të zemëruar ose nukka njeri tjetër (shok, mentor apo mik) që mund ta ndihmojë.
Ekipin mbështetës. Shumica e shkollave kanë një ekip mbështetës (psikolog, 
punonjës social).
Ata mund t’ju ndihmojnë me këshilla dhe trajnime specifi ke për fëmĳ ë të caktuar. 
Mos hezitoni të kërkoni ndihmën e tyre.
Bashkëpunimin e ngushtë me prindërit. Nga kontakti i rregullt me familjen e 
fëmĳ ës me autizëm do të ketë përfi time reciproke. Sigurisht që prindërit duan më 
të mirën për fëmĳ ën, por stafi  I shkollës mund t’ju ofrojë perspektiva të ndryshme.

Si mund t’i menaxhoni sjelljet problematike të nxënësve me autizëm në klasë
- Nxënësit me autizëm mund të shfaqin disa sjellje të pazakonta dhe sfi duese, 
përballë të cilave shumë nga metodat tona disiplinuese nuk na “bëjnë punë”. Në 
pjesën e manualit ku kemi trajtuar mënyrën e menaxhimit të sjelljes së fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi zuara intelektuale, ne kemi trajtuar gjerësisht metodat dhe teknikat e 
nevojshme për menaxhimin e sjelljeve të vështira dhe sfi duese që ta shfaqin. Shumë 
prej sugjerimeve të dhëna për ta janë plotësisht të vlefshme edhe për fëmĳ ët me 
autizëm, prandaj më poshtë do të ndalem vetëm në disa elemente kryesore, për të 
mos rënë në përsëritje.
- Së pari, dalloni dhe pranoni se këto karakteristika janë pasojë e natyrshme e aft ësisë 
së kufi zuar dhe jo një zgjedhje për t’u sjellë në mënyrë të papërshtatshme. Duke 
kuptuar ndikimin që kjo aft ësi e kufi zuar ka në sjelljen e nxënësit, do t’ju ndihmojë 
të përmirësoni mundësitë që nxënësi me autizëm të mësojë e të sillet në mënyra 
më të përshtatshme. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që të pranoni sjelljet e tĳ  të 
papërshtatshme, por të ruani qetësinë e të kuptoni situatën ndërsa përpiqeni ta 
ndihmoni atë të menaxhojë veten dhe të ndërtojë një repertor sjelljesh të përshtatshme. 
-Këta nxënës kanë shumë vështirësi në përballimin e stresit, ndaj dhe ndryshimet në 
klasë, në detyra apo aktivitete mund të jenë të vështira për t’u përballuar nga këta 
nxënës. Ju duhet të jeni të kujdesshëm e të ndërgjegjshëm për këto situata stresuese. 
Për këto arsye është e nevojshme t’i përgatisni këta nxënës për këto situata, të fl isni 
paraprakisht për to, të caktoni një nxënës tjetër për t’i ndihmuar si dhe të kërkoni 
ndihmën e mësuesve të specializuar ose të profesionistëve të tjerë. Nëse një nxënës 
me autizëm reagon me shumë agresivitet ndaj stresit, konsultohuni me profesionistë 
të tjerë të shkollës ose të drejtorisë arsimore për zgjidhjen e problemit. Në disa raste 
është e nevojshme që nxënësi me autizëm të kalojë një pjesë të ditës në mjedise më 
të strukturuara e më pak stresuese, si biblioteka e shkollës apo vende të tjera të 
ngjashme.
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-Një ndër çështjet më të diskutuara është mbështetja e nxënësve me autizëm në sjelljen 
e tyre.Studime të shumta janë fokusuar në mënyrë të veçantë në spektrin e sjelljeve 
tipike të tyre. E kemi thënë edhe më parë që sjellja është një formë komunikimi, 
dhe sjellja e papërshtatshmenga një nxënës që bën pjesë në spektrin e autizmit, 
shpesh është mënyra e vetme që ata njohin për të komunikuar një dëshirë a nevojë. 
Përcaktimi i arsyes apo i shkakut të sjelljes është një faktor kyç në kuptimin e sjelljes 
dhe asaj se çfarë po përpiqet të komunikojë ai. Gjetja e shkakut të sjelljes mund të 
konsiderohet edhe si hapi i parë në ideimin e një ndërhyrjeje të përshtatshme dhe 
në zëvendësimin e sjelljes së papërshtatshme me një tjetër të përshtatshme. Për këtë 
arsye nxënësit me autizëm kanë nevojë të kenë ndihmën tuaj (por jo vetëm) për të 
mësuar aft ësitë që do t’i ndihmojnë të pakësojnë stresin, acarimin, të përmirësojnë 
aft ësitë komunikuese dhe të zhvillojnë sjellje të reja më të përshtatshme. Çdo shkollë 
duhet të ketë të përshkruar në manualin përkatës, politikat dhe teknikat e lejueshme 
për menaxhimin e sjelljes në mjediset e shkollës. Ju si mësues duhet të njiheni me këtë 
manual. Nga ana tjetër, sigurisht që çdo mësues ka fi lozofi në e vet për menaxhimin 
e sjelljes.

Strategji mësimdhënieje

Përdorni strategji të ndryshme për ta ndihmuar.
Zgjedhja e mbështetjes së duhur për këta fëmĳ ë është e rëndësishme. Më poshtë 
pojapim një sere qasjesh që mund t’i përdorni sipas nevojave të fëmĳ ës.
-Përdorimi i mjeteve ndihmëse pamore. Fëmĳ ët me autizëm e kanë më të lehtë ta 
kuptojnë mesazhin përmes mjetevepamore. P.sh ju mund të përdorni një orar, që u 
tregon atyre kohën me anë të vizatimeve të thjeshta, në mënyrë që të dinë saktësisht 
se çfarë duhet të bëjnë dhe kur. Shumë shkolla në vende të ndryshme përdorin edhe 
programe kompjuterike në ndihmë të mjeteve të tillapamore. Përdorni lista, objekte, 
kalendarë, foto etj., që mund t’i ndihmojnë të kuptojnë hapat e nevojshëm për t’u 
ndjekur, dhe parashikoni se çfarë do të ndodhë më pas.
-Sistemi i komunikimit me anë të shkëmbimit të fotografi ve (PECS). Është një 
ndër sistemet që përdoren për të mësuar fëmĳ ët me autizëm, të cilët kanë vonesa 
të konsiderueshme në zhvillimin gjuhësor. Mësuesit i përdorin fotografi të e këtĳ  
programi për t’u mësuar nxënësve me autizëm emrat e objekteve të ndryshme.
-Tregimet sociale. Nxënësve me autizëm që janë në gjendje të lexojnë, mund t’u 
mësohet si të përballen me situata të ndryshme nëpërmjet teknikës së tregimeve 
sociale. Tregimet janë të
shkruara nga vetë mësuesi duke mbajtur parasysh fëmĳ ën, ku i tregohet me anë të 
fj alëve dhe
fotografi ve të thjeshta, hap pas hapi, se çfarë do të ndodhë në situata ku mund të 
ndihet në ankth dhe sesi duhet të përballet me situata të vështira (p.sh. një situatë 
sociale mund të përdoret për të mësuarse çfarë duhet të bëjë në rrugë, në autobus, 
me shokët etj).
-TEACCH (trajtimi dhe edukimi i fëmĳ ëve me autizëm dhe pengesa të ngjashme në 
komunikim).
Ky është një ndër modelet më të zbatuar në shkollat speciale, por që së fundmi po 
përshtatet me sukses edhe në shkollat e zakonshme. Ai bazohet në ndryshimin e 
mjedisit dhe përdorimin e mjeteve ndihmëse pamore, si orare, foto, për ta ndihmuar 
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fëmĳ ën të ketë një rutinë të strukturuar. Kjo rutinë redukton stresin duke e bërë të 
qartë çfarë duhet të ndodhë gjatë ditës, e të përmirësojë ë kuptuarin. Fëmĳ ëve u 
jepen udhëzime për çdo fazë të aktivitetit kryesisht në mënyrë pamore.
-SPELL (Strukturë, Pozitiv, Empati, Nxitje e ulët, Lidhje). Ky model njeh nevojat e 
veçanta të individit dhe thekson që i gjithë planifi kimi dhe ndërhyrja të organizohet 
mbi këtë bazë.
-Përshtatni gjuhën me nivelin e nxënësit.
-Përdorni forma dhe mjete pamore për të komunikuar me ta.
-Jini të qartë dhe thoni pikërisht atë që doni të thoni. P.sh “a mund të ulesh këtu”, “a 
mund ta marrësh atë fl etën e ta vendosësh mbi bankë?”.
-Përdorni një gjuhë të drejtpërdrejtë duke shmangur përdorimin e fj alëve me kuptim 
të dyfi shtë, sarkazmën, talljen, pyetje te komplikuara, shakatë, atëherë kur nuk jeni 
plotësisht e sigurt që ai po ju kupton. Tërhiqini vëmendjen përpara se të komunikoni 
me të. Thërriteni në emër, por mos prisni që t’ju shohë patjetër në sy, pasi kjo është 
e vështirë për ta.
-Flisni ngadalë dhe jepini pak sekonda kohë të përpunojë informacionin e ri, që më 
pas të përgjigjet, ose përsëritjani kërkesën edhe një herë.
-Verifi koni nëse e ka kuptuar se çfarë duhet të bëjë në klasë ose çfarë detyrash ka. 
Fakti që e përsërit udhëzimin që i dhatë, nuk do të thotë se e ka kuptuar. Përpunimi i 
informacionit verbalështë i vështirë, ndaj mjetet pamore mund ta ndihmojnë.
-Sigurohuni që e kupton se çfarë pritet prej tĳ  në shkollë, p.sh ku duhet të jetë në 
klasë apo në çdo orë mësimi, ku duhet të shkojë gjatë pushimit etj.
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Faktorët e konfl ikteve mësues-nxënës dhe ndikimi i edukimit qytetar në 
eleminimin e konfl ikteve në shkolla

Agim Elezi

Abstrakt

Konfl iktet, kontradiktat, problemet edhe pse të etiketuar me terma të ndryshëm 
janë një dukuri e përgjithshme, që ndeshen kudo, pra edhe në shkollat tona, ku 
veprimtaria realizohet nga aktorët kryesorë: nxënës-mësues-staf drejtues-prind.
Në këtë studim do të shohin se cilat janë faktorët e konfl ikteve dhe si ndikojnë 
konfl iktet në veprimtarinë  dhe si ne me orën e edukimit qytetar ta ndryshojmë 
disi këtë situatë . Pse mësuesit fabrikojnë më shumë paragjykime dhe konfl iktohen 
më shpesh me nxënësit e nivelit të dobët? Pse djemtë konfl iktohen më shumë me 
mësuesit?

Hyrje

Detyrat shkencore të këtĳ  studimi përqendrohen në tre drejtime kryesore:
- Të analizojë motivet e ndryshme që çojne në lindjen e konfl ikteve në mjediset 
shkollore
- Të vlerësojë rëndesinë e komunikimit në parandalimin, shmangien dhe zgjidhjen 
e konfl ikteve
- Të bëjë rekomandimet përkatëse për strategjite e menaxhimit të  konfl ikteve për 
të gjithe mësuesit e ciklit fi llor sidomos për ata të edukimit qytetardhe demokratik.
Pyetësori u plotësua nga 50 nxënës dhe 10 mësues. Përgjigjet e pyetësorit ndihmuan 
për vërtetimin e hipotezave. Rezultatet e studimit iu dhanë përgjigje hipotezave 
të ngritura. Studimi zbuloi se  mësuesit konfl iktoheshin më shpesh me nxënësit e 
nivelit të ulët i pengojnë.

Kapitulli 1: Shqyrtimi i literatures se fushes dhe çështjes
Çfarë është konfl ikti?  Dhe si ndikon edukimi për paqe në eleminimin e konfl ikteve 
në shkollën tonë? Konfl ikti ndodh kur dy ose më shumë njerez i perceptojnë 
diferencat e interesave si të pamundura për të bërë kompromis.
Kjo vjen si pasojë e paaft ësisë për të njohur nevojat e rëndësishme dhe vlerat, si 
dhe për të ndërmarrë veprime me qellim ndryshimin e situatës.
�Çfarë është situata konfl iktuale? Cili është raporti ndërmjet konfl iktit dhe mosmarrëveshjes? 
Si ndikon edukimi për paqe në eleminimine e konfl ikteve?
 Është ajo që lind, në mes të dy forcave (grupeve ose individëve), tensione të kundërta, 
të cilët kanë interesa të ndryshëm, si rrjedhim i të cilave krĳ ohen mosmarrëveshje 
ose acarime. Konfl ikti merr forma të ndryshme. Ai mund të lindë për probleme ose 
mosmarrëveshje fare elementare e në dukje te parendesishme
 Nga konfl ikti i menaxhuar keq ose dobët lind mosmarrëveshja. Mosmarrëveshja 
është faza e shpërthimit të konfl iktit. Temperatura është rritur. Të konfl iktuarit janë 
të inatosur dhe të revoltuar.
Konfl ikti, tashmë mosmarrëveshje, manifestohet përmes:
- “përleshjes” në diskutim ose argumente;
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- grindjeve të ashpra1

- fyerjeve sharjeve e ofendimeve

Disa konfl ikte në shkollë dhe shkaqet e tyre
Jeta e përditshme shkollore, krahas konfl ikteve nxënës - nxënës, përmban edhe 
konfl iktet mësues-nxënës.
Pjesa më e madhe e tyre janë konfl ikte: a) për nevoja ose b) për vlera, rrallë herë ato 
janë konfl ikte për shkaqe te tjera.
a) Konfl iktet për nevoja lidhen drejtpërdrejt me realizimin ose mosrealizimin e 
interesave të ndryshëm të nxënësve ose të mësuesve.
Kështu, kur një nxënës nuk merr notën që dëshiron, nuk arrin mesataren e pëlqyeshme 
ose mendon që vlerësimi i tĳ  me notë është subjektiv dhe nuk i përgjigjet nivelit real 
të dĳ eve që ai zotëron, atëherë ai hyn në konfl ikt me mësuesin që s’ka qenë i drejtë 
në vlerësimin e tĳ .
Nga ana tjetër, mësuesi, kur nuk e ndien të realizuar detyrën e tĳ  si edukator për shkak 
se nxënësit prishin rregullin gjatë orës së mësimit, nuk marrin pjesë në këshillime ose 
në veprimtaritë jashtë shkollore, atëherë ndodh që mësuesi merr masa disiplinore, 
duke krĳ uar një konfl ikt të heshtur ose të shprehur me nxënësit.
b) Konfl iktet për vlera lidhen me fi gurën ose personalitetin e mësuesit ose të 
nxënësit. Kur të dyja palët nuk ndihen të respektuara nga njëra tjetra, kur ndihen 
të fyera nga fj alë të thëna ose nga veprime të kryera, ato, menjëherë, pozicionohen 
kundër njëra-tjetrës. Konfl ikti, në këtë rast, mund të jetë edhe më i thellë në qoft ë se 
mos respektimi i vlerave të ndërsjella bëhet në mjedis publik: në klasë, në oborrin e 
shkollës dhe sidomos kur ngjarja ndodh para një auditori me nxënës e mësues.
Një prej shkaqeve më tipike që i vë mësuesit në konfl ikt me nxënësit, është 
shpërdorimi i pushtetit nga ana e mësuesve.
Arsyet pse mësuesit shpërdorojnë me pushtetin e tyre janë të shumta, por ne do të 
shqyrtojmë tri prej tyre2:
1  Shih: Shakaj Vladimir:” Didaktika e edukimit pwr qytetari demokratike”(vwllimi I) Tiranw 
2011.
2  Shih: Shakaj Vladimir:” Didaktika e edukimit pwr qytetari demokratike”(vwllimi I) Tiranw 
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1.Pushteti përdoret në mënyrë tekanjoze dhe autoritare.
2.Mungon pushteti nga ana e nxënësve.
3.Kontrolli mbështetet më shumë mbi frikën, sesa mbi arsyen, kujdesin ose në ndonjë 
prej forcave pozitive.
Në shumë raste, në praktikë, drejtimi autoritar i klasës shpesh kthehet në një 
bumerang. Në pamje të parë duket sikur është shumë i efektshëm, sepse është i 
shpejtë dhe jep rezultate, por megjithatë ai trajton vetëm problemet sipërfaqësore. 
Megjithëse mund t’u japë fund konfl ikteve mësues-nxënës, zemërimi dhe grindjet 
që vërehen te nxënësit për shkak të keqpërdorimit të  pushtetit nga mësuesi,mund ta 
kanalizojnë konfl iktin në drejtime shkatërruese dhe të rënda, sepse  konfl ikti mund të 
shkallëzohet më tej dhe të përfshĳ ë në të edhe persona të tjerë si prindërit, vëllezërit 
e motrat, të afërmit ose edhe rrethin shoqëror të të konfl iktuarve.
Po cilët janë personazhet e konfl ikteve në shkollë?
�Mësuesit, nxënësit, drejtuesit, prindërit. Të gjithë i pranojnë konfl iktet, nuk kanë 
frikë prej tyre, nuk i konsiderojnë si një të keqe të madhe,  por si diçka të natyrshme, 
të pashmangshme që, nëse parandalohen, nëse zgjidhen me mirëkuptim e tolerancë, 
krĳ ojnë një traditë, kulturë dhe aft ësi, për t’i përballuar edhe kur nuk arrin t’i 
parandalosh.
T’i parandalosh konfl iktet duhet të njohësh shkaqet, rrënjët e tyre. Konfl ikti lind për 
shkak tëdiversitetit të mendimeve, bindjeve, ideve, formimeve, individualiteteve. Në 
shkolla këto konfl ikte i shkaktojnë pikërisht mësuesit, nxënësit, drejtuesit, prindërit.

Llojet e konfl ikteve në shkollë
�Konfl iktet mësues-drejtues
�Konfl iktet mësues-nxënës
�Konfl iktet nxënës-nxënës
�Konfl iktet mësues-prindër
�Konfl iktet mësues-mësues
�Konfl iktet fëmĳ ë-prindër
�Konfl iktet ndërmjet drejtuesve.

2. Konfl iktet mësues-nxënës. Motivet

Konsiderohen si konfl ikte pothuaj të përditshëm në shkollë. Janë pjesë e natyrshme 
dhe e pashmangshme e shkollës. E pamundur të mos ekzistojnë.
Herë të hapur, e herë “të mbuluar”, here të zgjidhur lehtësisht, e herë duke përfunduar 
në mënyrë të dhunshme, ato kërkojnë vëmendje e kujdes të veçantë.
Pra, ai që edukon çedukon me ose pa dashje. Dhe kjo ka të bëjë me formimin e 
mësuesit, formim që sigurisht nuk vjen menjëherë për kushtet që ekzistojnë në një 
shoqëri si e jona, ku shkaqet për t’u konfl iktuar janë nga më të rëndomtët, deri në ato 
më jetikët. Vetë shkolla mund të konsiderohet si shoqëri e vogël me strukturën e saj 
të veçantë me marrëdhëniet, forcën, mënyrën e komunikimit dhe konfl iktet e veta.
Konfl iktet mësues-nxënës janë objektive. Ato ndodhin e do të ndodhin. Dhe kanë 
specifi kën e tyre: Mësuesi, përveç mësimdhënies edhe edukon, jo vetëm si qëllim në 
vetvete, por edhe me çdo veprim e sjellje të tĳ . Dhe pa dashur shërben si një model i 
mirë ose i keq për nxënësin.

2011.
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Nga ana tjetër nxënësi që edukohet prej tĳ  mundohet të marrë nga mësuesi çdo 
gjë të mirë dhe pse jo, shpesh dhe “të imitojë e të kopjojë” atë, por dhe jo rrallë ta 
kundërshtojë. Dhe pikërisht këto kundërshtime bëhen shpesh burime konfl iktesh që, 
në varësi të shkaqeve, herë-herë shuhen shpejt e paqësisht, herë-herë ashpërsohen 
e rëndohen duke u bërë si ortek e duke përfshirë edhe grupe të tëra njerëzish që 
gjenden pa dashur në konfl ikt e që e kanë të vështirë për t’u ndarë paqësisht nga ai.
Dikush mund të thotë se konfl iktet mësues-nxënës mund dhe duhet t’i shmangim. 
Përvoja ka treguar se kjo jo gjithmonë është e mundur. Atëherë duhet të orientohemi 
të gjitha palët për t’i minimizuar, gjithnjë duke tentuar për t’i zgjidhur sa më 
paqësishte duke pasur për qëllim që, nëpërmjet zgjidhjes, të edukojmë.
�Disa nga motivet që çojnë në lindjen e këtyre konfl ikteve janë:
�Vlerësimet subjektive të mësuesve  
�Diferencime të mësuesit,
�Intoleranca e mësuesit,
�Moszbatim i rregullores nga ana e nxënësve.
�Mospajtimi ose kundërshtimet për vlerësimin e nxënësit.
�Sjellja ose qëndrimi i pahĳ shëm në klasë nga ana e nxënësit.
�Diskutimet në lidhje me praninë e nxënësit në klasë (mungesat me dhe pa arsye).
�Kërkesat e ndryshme nga ana e prindërve të nxënësve për mësuesit (kërkesë llogarie 
për mungesat, debatim me mësueset e lëndës për vlerësimin e (pa)drejtë të fëmĳ ëve 
etj).
�Të gjitha problemet e karakterit emocional bëhen shpesh burim konfl iktesh tek 
nxënësit.
�Thyerje nga ana e nxënësve të disiplinës që manifestohet me akte dëmtuese të bazës 
material të shkollës.�

Kush mund të ndërmjetësojë për parandalimin, menaxhimin dhe zgjidhjen e 
konfl ikteve mësues-nxënës?
�Vetë mësuesi mund të jetë një parandalues i lindjes së konfl iktit, duke vlerësuar 
objektivisht, duke mos bërë diferencime, duke qenë tolerant, duke marrë parasysh 
moshën e nxënësve, duke u munduar, pse jo, ndonjëherë të zërë vendin e prindit, të 
shokut, të vëllait ose motrës.
�Mësuesi kujdestar mund dhe duhet të jetë një ndërmjetës për të parandaluar, 
menaxhuar apo zgjidhur konfl ikte që lindin ndërmjet nxënësve dhe mësuesve të 
lëndëve të ndryshme për të gjitha llojet e arsyeve. Mësuesi kujdestar është ai tek i cili 
nxënësi ka më shumë besim, mësuesi kujdestar është ai që njeh më mirë se kushdo 
interesat, prirjet dhe “komplekset” e nxënësit të vet, është ai që mund të shërbejë si 
urë lidhëse midis nxënësit, mësuesit të lëndës dhe prindit.
�Drejtuesit e shkollës mund të jenë në raste të veçanta ndërmjetës në zgjidhjen e 
konfl ikteve midis mësuesve dhe nxënësve të tyre, mbasi ata kanë përveç të tjerash 
edhe autoritetin e drejtuesit dhe të kryemësuesit ose mësuesit më të përzgjedhur.
�Senatorët e “qeverisë së nxënësve” mund të jenë, gjithashtu, ndërmjetës shumë 
të mirë në parandalimin, menaxhimin dhe zgjidhjen e konfl ikteve midis nxënësve 
dhe mësuesve të tyre, për shumë arsye ndër të cilat dhe më të rëndësishmet,se ata 
janë zgjedhur ndër nxënësit më të mirë të shkollës, janë të një moshe dhe njohin 
psikologjinë e njëri-tjetrit dhe janë më të afërt me mësuesit për shkak të “pozicionit 
të tyre si qeveritarë”.
�Më rrallë ndodh që edhe prindërit mund të ndërhyjnë, për të parandaluar ose 
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zgjidhur këtë lloj konfl ikti.
A është e mundur që konfl iktet në shkollë të parandalohen?

�Të parandalosh konfl iktet do të thotë të krĳ osh një klasë kompakte, një grup kompakt 
mësuesish, një grup kompakt prindërish. Pra, një grup mësuesish, drejtuesish, prindërish 
që udhëhiqen nga të njëjtit objektiva, ku secili ka ngarkesat e tĳ , përgjegjësitë dhe autoritetin 
e tĳ .  Një grup ku nuk ka të humbur e fi tues. Një grup me shumë individualitete, por që 
konkurrojnë ndershmërisht pa paragjykime, pa tendenciozitet, me larmi interesash.
Mundësitë për të parandaluar konfl iktet ekzistojnë. Sigurisht jo të gjitha. Probabiliteti 
për të parandaluar konfl iktet është aq më i madh, sa më shumë të punohet për 
parandalimin e tyre. Duhet synuar që konfl ikti të zgjidhet me variantin më të 
mirë: me marrëveshje, me mirëkuptim me tolerancë. Duhet  synuar për të arritur 
ndryshimin; ndryshimin në konceptimin e zgjidhjes së konfl ikteve, në mendësinë 
e të konfl iktuarve, të atyre që ndërmjetësojnë, ndryshimin në çdo anëtar të grupit. 
Të gjithë duhet të synojmë të rrisim një brez të aft ë për të punuar në një shoqëri 
demokratike, duke respektuar anëtarët e grupit, të komunikojmë me ta, të debatojmë 
me tolerancë, të bashkëpunojmë, një brez që të dĳ ë të zbatojë se puna në grup ka 
detyra, përgjegjësi dhe të drejta, se interest vetjake duhet t’u shërbejnë interesave të 
grupit dhe anasjelltas.
Kuptohet që shkolla duhet të përpunojë e përgjithësojë rrugëzgjidhjet për konfl iktet. 
Kjo nuk mund të bëhet me skema e modele, sepse çdo konfl ikt ka të veçantën e vet. 
Kjo punë kërkon  angazhime përkujdesje të përditshme bashkërendim të të gjitha 
forcave të shoqërisë. 

Marredheniet ndermjet mesuesve dhe nxenesve

Ne shkolle realizohet nje lidhje midis mesuesit dhe nxenesit.Qe procesi mesimor te 
jete I sukseshem ndermjet mesuesit dhe nxenesve duhet te vendos nje komunikim.
Mesuesit krĳ ojne ide per nxenesit vetem per komunikimin qe ndodh ne klase 
ndermjet tyre.po keto ide qe krĳ ohen per nxenesin mund te jene te gabuara .Nxenesit 
ne shumicen e rasteve jane bashkebisedues te keqinj me mesuesit.Ndikimi I disa 
faktoreve si statusi I larte I mesuesit, edukata familjare qe e ka mesuar te tregoje 
respekt ndaj te medhenjve, situate emocionale net e cilen po fl ete nxenesi me 
mesuesin, eksperienca e paket ne jete krĳ ojne barriera ndermjet paleve.Pasojat e 
ketyre moskuptimeve ne komunikimin si rezultat I rolit te barrierave komunikative 
krĳ ojne nje situate te tille ku sjellja e te dy paleve mund te krĳ oje probleme ne shkolle.
Mesuesi duhet te jete ai qe duhet te menaxhoje situaten dhe te kuptoje sjelljen e 
moshes se nxenesve.Vetem keshtu mund te kete komunikim ndermjet mesuesve dhe 
nxenesve.

Si te merremi me nxenes problematike

 Çdo shkolle ka nxenes te veshtire, te cilet per nje arsye ose per nje tjeter nuk jane ne 
gjendje ti adoptohen programit shkollor ose korrikules,dhe këtu hyn puna e mësuesit 
të edukimit qytetar që me njohuritë që ka marë ti bëjë ballë situatave  konfrontuese. 
Keto arsye mund te jene:
Probleme ne familje, mjedisi shoqeror ne komunitet ose defektet si individ.Shpesh 
keta nxenes ndjekin rruge te padeshirueshme si menyre per te lehtesuar problemet 
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qe kane.Megjithate ndodh qe dhe nje nxenes I terhequr te prezantoje nje problem 
disiplinor te rrezikshem, prandaj mesuesi duhet te mesoje sa me shume per kete 
kategori nxenesish ne menyre qe te ndertoje si duhet punen me ta. Nxenes te tille 
shpeshe kane probleme te medha emocionale.Ato duhen ndihmuar por para ate 
gjithave duhen trajtuar me simpati dhe mirekuptim.Puna e mesuesit eshte te mesoje 
nxenesit.Por nga ana tjeter nxenesit problematik nuk lejojne vendosjen e klimes 
deshiruese ne klase.Problemi duket I nderlikuar sepse mesuesi nuk eshte trajnuar 
per tu marre me probleme mendore ose emocionale.Ne kete situate zgjidhja me e 
mire eshte qe mesuesi te mos merret me shkaqet por me direkt me sjelljen,te marre 
drejteperdrejte me sjelljen mund te permiresoje ate.Nje nga teknikat eshte dhe 
intervista MORSE. Me nxenesit qe kane shkaktuar nje problem duke folur sipas 
MORSE bisedat duhet te zhvillohet sipas hapave te meposhme: Duke perdorur nje 
menyre jomosbesuese kerkoji nxenesit tju tregoje se cka ndodhur. Ne kete menyre ju 
jo vetem vendosni besimin e nevojshem por shihni se si e perjeton nxenesi ngjarjen. 
Ne qoft e sen ne ngjarje jane perfshire me shume se nje nxenes atehere degjimi duhet 
bere I balancuar.
Perpiquni te kuptoni nese keni te beni me problemin themelorA ka probleme te tjera 
qe lidhen me te? Problemi I vertete duhet mesuar sepse disa nxenes perfshihen ne 
ngjarje vetem ne rrethana rastesore dhe behen aktore pa dashje si rezultat I zemerimit 
dhe inatit te momentit.
Pyeteni nxënesin pak a shumë në kete formë: Mirë cmendon se duhet te bere rreth 
kësaj? Shpesh nxenesi qartesohet dhe ndergjegjesohet rreth veprimit.Shpesh ata 
sugjerojne vete se si mund te riparohet gabimi.Po te behet nje diskutim i arsyeshem 
dhe i hapur kjo ndihmon shume ne zgjidhjen e problemit në kete faze.Ne qoft ese kjo 
nuk arrihet duhet ndjeku hapi i katert.
Paralajmeroni se ç mund te mdodhe nese sjellja vazhdon.Ketu e rendesishme eshte 
qe te behen te qarta te gjitha kopetencat ne dispozicion te shkolles.
Kerkojini mendim nxenesit se si mendon ai se mund te ndihmohet, nese kerkon 
bashkepunimin e mesuesit per ta ndihmuar dhe ne  ç shkalle mund te ndihmohet.
Beni nje plan me nxenesit se cduhet bere nese kjo sjellje perseritet.
Kjo teknike synon korrigjimin e sjelljes se keqe dhe rindertimin e nje sjellje me te 
mire.

Si mund të zgjidhen konfl iktet e lindura dhe cfar ndihmese mund të japim ne?

Disa nga mënyrat mund të jenë:
�Zgjidhja e problemit: Është mënyrë që i adresohet drejtpërdrejt mosmarrëveshjes. 
Është një proces ku konfl ikti trajtohet si një problem për t’u zgjidhur. Pra, problemi 
përkufi zohet,  mblidhet informacioni, zhvillohen alternativat dhe analizohen ato.  
Përzgjidhet alternativa më e përshtatshme. Mendimi fi lozofi k bashkëkohor, përvoja 
jonë, por edhe çfarë kemi trajtuar deri tani, pranojnë faktin se konfl ikti nuk është një 
dukuri plotësisht negative, përkundrazi është provuar se konfl iktet janë një forcë 
lëvizëse, rrezatojnë impulse pozitive, synojnë ndryshimin.
�Kompromisi: Konfl ikti trajtohet në gjithë gjerësinë e tĳ . Merren në konsideratë të 
gjitha çështjet dhe synohet të kënaqen pjesërisht të dyja palët. Është një situatë ku 
asnjëra palë nuk fi ton, por kënaqen pjesërisht të dyja palët, të dyja palët njëkohësisht 
duhet të heqin dorë nga diçka që është e rëndësishme për ta.
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�Tërheqja: Konsiderohet si tërheqje nga mosmarrëveshjet aktuale ose të mundshme 
dhe nga situatat e konfl iktit. Kjo lloj zgjidhjeje është e përshtatshme vetëm për disa 
situata p.sh., kur duhet një periudhë “ft ohjeje ose uljeje tensioni”.
�Zbutja: Përdoret kur theksi nuk vihet te diferencat, por te gjërat e përbashkëta. 
Por zbutja nuk është metodë zgjidhjeje, është një metodë për të krĳ uar hapësira 
për momentin. Të dyja këto mënyra janë të përkohshme, të dobishme vetëm për të 
vonuar rezultatet e konfl iktit dhe nuk çojnë në zgjidhje të tĳ .
�Imponimi: Përdoret si shansi i fundit në zgjidhjen e një konfl ikti.
�Atëherë, cilët konfl ikte duhet t’i shmangim dhe cilët duhet t’i stimulojmë?
�Konfl ikte që lindin për motive banale (sharje, fyerje)
Në shkollë këto janë të shpeshta. Ndodhin midis mësuesve, midis mësuesve e 
nxënësve, midis nxënësve. Janë konfl ikte që krĳ ojnë tension të menjëhershëm dhe 
marrëdhënie të ashpra, me një zhvillim të tensionuar dhe zgjidhje që nuk premton 
për produkte të ndjeshme, të cilat të ndikojnë në formimin e cilësisë pozitive të 
personalitetit të palëve.
�Konfl ikte ku cenohen interesat e vogla, meskine
Një ndarje e ngarkesës mësimore në shkollë, që prek padashur interesat e një 
grupi mësuesish dhe favorizon një grup tjetër. Përpilimi i orarit mësimor shkakton 
konfl ikte midis drejtuesit e mësuesve, të cilat, po të bëhen të pranishëm në shkollë, 
krĳ ojnë jo pak shqetësime dhe do të ishte shumë herë më mirë në qoft ë se do të 
parandaloheshin.
�Konfl ikte ku marrëdhëniet ndërtohen mbi arrogancë, prepotencë
Të prekshme në shkollë. Qëndrimi prepotenti drejtuesit karshi një mësuesi, ose i 
mësuesit ndaj një nxënësi, ose midis vetë mësuesve dhe nxënësve shkaktojnë 
konfl ikte të panevojshme që prishin klimën në shkollë dhe zgjidhja e tyre, përveç 
se mbyll konfl iktin, nuk jep ndonjë produkt të ndjeshëm pozitiv. Pra, janë konfl ikte 
që nuk sjellin produkte ose të parapërgatitin ndryshime. Kryesisht ato turbullojnë 
diçka, bëhen të ashpra në qoft ë se nuk tregohet kujdes dhe zgjidhen duke mos lënë 
gjurmë të ndjeshme. Rrjedhimisht duhet të luft ohet për t’i parandaluar.
�Lloje të qëndrimeve që duhet të mbahen nga mësuesi me nxënësit e konfl iktuar:
1.Qëndrimi që synon zgjidhjen e problemit. Konfl ikti është në të njëjtën kohë një problem 
që kërkon zgjidhje. Pra, sa herë që lind një konfl ikt në klasë, mësuesi duhet të përpiqet 
ta zgjidhë atë së bashku me të gjithë fëmĳ ët dhe jo t’i përjashtojë ata nga zgjidhja e 
tĳ . Kjo jo vetëm do tësillte ide të shumta në klasë, por edhe do të forconte klimën dhe 
marrëdhëniet pozitive në të.
 2.Qëndrimi që synon arritjen e kompromisit. Ky qëndrim kërkon t’u bëjë të ditur 
nxënësve se në jetë është e vështirë të arrish gjithmonë dhe gjithçka që dëshiron. Për 
këtë arsye, shpesh ështëmirë që palët në konfl ikt të arrĳ në një kompromis ndërmjet 
tyre dhe ta vlerësojnë kompromisin si arritje. Kjo kërkon nga mësuesi që jo vetëm 
të dëgjojë mirë kërkesat e nxënësve, por edhe t’i mundësojë ata të dëgjojnë dhe të 
kuptojnë mire kërkesat e njëri-tjetrit.
3.Qëndrimi që synon krĳ imin e situatave paqësore në klasë. Zakonisht për mësuesit që 
prirendrejt situatave të tilla, pjesa më e madhe e konfl ikteve të fëmĳ ëve janë të 
parëndësishme dhe ai përpiqet që të drejtojë vëmendjen e nxënësve drejt gjërave të 
tjera.
4.Qëndrimi shpërfi llës. Një qëndrim i tillë bazohet në idenë se është më mirë që fëmĳ ët 
të mësohen të parashikojnë dhe të gjykojnë vetë pasojat e veprimeve të tyre. Për këtë 
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arsye mësuesi i lejon fëmĳ ët të punojnë vetë, pasi u ka përcaktuar më parë kufi jtë e 
këtĳ  veprimi.
Megjithatë, jo gjithmonë mund të bësh gjithçka për situatat me konfl ikte. Ndonjëherë, 
secili prej qëndrimeve të mësipërme mund të jetë i drejtë. Ka situata që kërkojnë si përgjigje 
shpërfi lljen e konfl iktit; në raste të tjera, për shembull, kur siguria e një fëmĳ e është në rrezik, 
nevojitet qëndrimi që synon zgjidhjen e problemit etj.
�Rrugët për zgjidhjen e konfl iktit
Sidoqoft ë, nëse shtrohet çështja e zgjidhjes së konfl iktit, atëherë shtrohet edhe 
çështja e rrugësqë të çon drejt saj. Rrugët për zgjidhjen e konfl ikteve mund të jenë të 
ndryshme dhe në varësi të situatave dhe konfl ikteve konkrete. Megjithatë, një ndër 
rrugët që sugjerohet të ndiqet në rastet e zgjidhjes së konfl ikteve në mënyrë paqësore 
përmban hapat e mëposhtëm:
�Hapi i parë synon të ndihmojë palët në konfl ikt të artikulojnë më mirë kërkesat e tyre.
Në këtë rast mund të bëhen pyetje që ndihmojnë palët t’i shprehin kërkesat e tyre 
lidhur me konfl  iktin konkret.
�Hapi i dytë synon të zbulojë shkaqet e konfl iktit dhe të ndihmojë palët të përcaktojnë më 
mirë lidhjen e tyre në konfl ikt. Meqë shpesh herë konfl iktet kanë si shkak perceptimet e 
gabuara të palëve lidhur me atë që kërkojnë, ky hap mundëson sqarimin e mëtejshëm 
të tyre.
�Hapi i tretë synon të shqyrtojë mundësitë që ofrohen për të kënaqur palët në konfl ikt. 
Këtu mund të bëhen pyetje të tilla si: Cilat janë disa nga rrugët për të plotësuar 
dëshirat tona? Cilat janë disa nga rrugët që edhe kundërshtarët tanë të mund të 
plotësojnë dëshirat e tyre? Çfarë sugjerojnë shokët e tjerë të klasës në këtë drejtim?
�Hapi i katërt synon shqyrtimin e alternativave të zgjidhjeve. Pyetjet që mund të bëhen 
për këtë qëllim mund të jenë: Cila prej rrugëve të propozuara është më e mira? Cilat 
do të ishin pasojat e saj për palët në konfl ikt? A do të jenë të gjithë të kënaqur prej 
tyre?
�Hapi i pestë synon zgjedhjen më të mirë për të dyja palët. Përveç kësaj, në këtë 
fazë mund t’u kërkohet atyre që jo vetëm ta miratonin atë, por edhe të shprehnin 
përgjegjësinë e tyrepër pasojat e saj
�Hapi i gjashtë synon të fi llojë procesin e shqyrtimit të vlerës praktike të zgjidhjes së 
pranuar dhe të jetëgjatësisë së saj.
Pyetjet dhe përgjigjet që shoqërojnë hapat e mësipërm, do të ndihmojnë mësuesit 
dhe nxënësitqë të arrĳ në më shpejt në thelbin e konfl iktit dhe në gjetjen e zgjidhjeve 
të tĳ .
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Mesimdhenia dhe punesimi i mesueseve ne lenden e Edukates Qytetare ne 
qytetin e Gramsh-it

Elisabeta Shkira

Abstrakt

Shoqëria Shqiptare po pëson një zhillim të vrullshëm dhe bashk me të po ndryshon edhe 
mënyra e mësimdhënies. Tani shkolla është ngritur në një institucion të organizuar dhe i 
shërben shoqërisë si për të tashmen dhe të ardhmen. Misioni i shkollave sot është që të krĳ oj 
gjenerata që të jenë në gjëndje që të gjejn vetë informacionin dhe ta përpunojn atë. Të jenë të 
aft ë të përdorin njohurit dhe shprehit e fi tuara.
 Me ndryshimin e sistemeve  politike ndryshoj dhe metodat e mesimdhenies dhe ne këto 
metoda të rëja nxënësi është në qënder të vëmëndjes, gjenë informacioni e perpunon dhe 
zhgjedh dhe e interpreton atë. Mësuesit duhet ti ndihmojnë nxënësit që ata të zbulojnë vete 
idetë dhe konceptet që fshihen pas faqeve që lexojnë.
 Një nga sfi dat e identifi kuara nëpër shkolla, është mungesa e mësuesve të profi lizuar në një 
lënd të caktuar. Ky fenomen ndodh me shumë në lëndën e Edukatës Shoqërore, ku mësuesit 
që kanë mbaruar për këtë lënd janë të papun dhe lëndën e Edukatës Shoqërore e jep një 
mësues i një tjetër profi li. Ky është një fenomen shumë i përhapur sidomos në shkollat e 
zonave rrurale.  Ky fenomen gjendet pothuajse në të gjitha shkollat e gjith vëndit. Edukata 
Shoqërore konsiderohet një lënd e dorës së dytë, një lëndë plotësuese, të cilën e jep cdo mësues 
i cdo profi li i cili nuk plotëson dotë orët me lëndën përkatëse dhe dëtyrohet të japë edukatën 
si lëndë plotësuese.
 Një problem shumë i madhë është dhe metodat e mëshimdhënies së kësaj lënde, metodikat 
që përdorin mësuesit që japin këtë lënd në shumë raste nuk janë efektive. Nxënësit vlersohen 
ne bazë të qëndrimit urt në klas dhe jo në saj të rezultateve që ata kane, shume shpes mësuesit 
që japin lëndën e Edukatës i vlersojn nxënësit në bazë të notave që kanë në lëndën që janë të 
profi lizuar këta mësues. Mësuesi i një profi li jo te duhur që jëp lëndën e Edukatës ka rezultuar 
te jet joefektiv, pasi këta mësues nuk janë të përgatitur për këtë lënd. 

Hyrje

Qëllimet dhe objektivat e marrjes së kësaj teme për studim
Ju me siguri mund të mësoni Kushtetutën, madje edhe në moshë të vogël , duke u 
përpjekur të mos jetë e mërzitshme.
Shumë më e vështirë është për t’i mësuar ata që të jenë qytetarë në kuptimin e plotë 
të gjatë dhe fi snike të fj alës. Edhe më vështirë është për të ju mësuar të jenë qytetarë 
active.
Pra, gjysma e arsimit të  Edukatës Qytetare është i përkushtuar për njohuritë 
e  Kushtetutës , që përcakton vlerat dhe rregullat e atĳ  komuniteti të caktuar të 
quajtur “Shqipëri “ . Gjysma tjetër është e përkushtuar ndaj qytetarëve , ose për 
marrëdhëniet e individëve me këtë komunitet , brenda atĳ  sistemi të vlerave dhe 
rregullave që secili duhet të dĳ ë dhe të ndajnë .
Sigurisht ju mund të “ qëndroni “ në një komunitet në shumë mënyra të ndryshme, 
ju mësojnë duke jetuar në atë komunitet . Por në qoft ë se është e vërtetë që ju të 
mësoni që të jenë qytetarë që jetojnë së bashku me të tjerët në një komunitet , duke 
fi lluar nga një komunitet I vogel, për të aritur në një komunitet më të madh që është 
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kombi, atëherë kjo pjesë e edukimit të ri qytetar nuk mund të mësohet në shkollë në 
të njëjtën mënyrë me të cilën mund të të mësohen Kushtetutën .
Sepse për të qenë qytetarë duhet mësuar me shembull dhe veprim. Shembullin 
duhet të na e japin të gjithë të rriturit dhe ne duhet herë pas here të refl ektojë mbi 
shembullin që në fakt ne jemi duke i dhënë të rinjve tanë .
Nga eksperienca e praktikave mësimore kam vërejtur se një nga problemet kryesore 
që kan sot shkollat është dhe profi lizimi I mësuesve. Ky fenomen ndodh vetëm në 
lëndën e edukatës qytetare të cilën e japin mësues të një profi le tjetër.
Në dy shkollat e qytetit të Gramshit këtë lënd e japin mësues që kan mbaruar për 
Histori- Gjeografi  dhe në shkollën “35-vjetori” te po këtĳ  qyteti lëndën e Edukatës 
qytetare e jep një mësues I ciklit të ulet (fi llolle).
Në ndryshim nga qyteti në shkollat e fshatrave lëndën e edukatës e japin mësues te 
profi leve të ndryshme, vetem në katër shkolla në fshatra lëndën e edukatës e japin 
mësues që kanë mbaruar për Histori-Gjeografi -Edukat.
Më shumë se në cdo lënd tjetër në lëndën e edukatës qytetare mësohet edukimi me 
vlerat e qytetarisë demokratike, me parimet universal të këtĳ  sistemi, larg ndikimeve 
fetare ideologjike apo partiake të së kaluarës sonë.
 Me gjithë përpjekjet e shumta për tu kualifi kuar që bëjnë mësuesit për të ngritur 
në një stad tjetër mësimdhënien rezultatet janë të pakta. Për arsyen e vetme se 
keto kualifi kime janë në fusha të tjera si kurse kompjutri apo kurse të ndryshme 
për gjuhen angleze. Kualifi kimet në lëndën e edukatës mungojn prej një kohe të 
gjatë dhe mësuesit nuk janë të interesuar të paguajn për këto kualifi kime, pjesa më 
e madhe e tyre mjaft ohen duke thënë që është një lënd e leht dhe nuk ka nevoj për 
shumë përpjekje.
Rezultatet jo të mira të nxënësve janë një nga treguesit më të mirë për nivelin e të 
nxënit në lëndën e edukatës. Notat janë të larta por jo si rjedhoj e rezultateve të 
nxënësve, por si rezultat I notave në lëndët e tjera, apo si pasoj e qënrimit urtë në 
klas. Rëndësia që I jepet lëndës së edukatës është e paktë si nga mësuesit por edhe 
nga vetë nxënësit pasi e shikojn si lënd të dorës së dytë. Pjesa më e madhe e tyre 
mjaft ohen vetëm me faktin që lënda e edukatës bëhet vetëm një herë në jav dhe nuk 
është nevoja për ti lënë më shumë hapsir. 
Mësuesit duhet të jenë më të interesuar për metodat, praktikat dhe mënyrat e të 
nxënit, si dhe për nivelin që këta nxënës kanë në këtë lënd. Por për ta është vetëm 
një lënd plotësuese, një lënd që I ndihmon nxënësit që të ngrejnë mesataren në fund 
të vitit.
Ky është një nga problemet kryesore që kan shkollat e rrethit Gramsh. Nëpërmjet 
këtĳ  punimi sado modest kërkoj rrugët më të mira për të ngritur nivelin e lëndës 
edukat shoqërore.
Të rrisim në vëmëndjen e strukturave politiko-bërëse në sistemin arsimor, që lënda 
e edukatës qytetare të zhvillohet me ngarkesën dy orë në javë, pasi rritja e numrit 
të orve do ti sillte më shumë rezultate dhe rëndësi më të madhe edukatës qytetare.

Kapitulli I. Rëndësia që i kushtohet Edukatës Qytetare në shkollat e rrethit të 
Gramshit

1.1  Vendi që zë dokumentacioni shkollor mbi edukimin qytetar
 Shkolla si një institucion I pavarur dhe laik ka qënë gjithmon burim informacioni për 
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të gjithë ata nxënës që janë të etur për dĳ e. Para viteve 90-të metodat e mësim dhënies 
dhe përmbajtja e lendës  edukat ka qënë e ndryshme nga metodat dhe përmbajtja që 
ka lënda e edukatës. Në sistemin komunist lënda e edukatës sherbente për përhapjen 
e ideologjis  Marksiste- Leniniste. Në këtë përiudh lënda edukat qytetare emerohej 
edukat morale e cila ka për bazë edukimin me ideologjin komuniste. Nga viti 1991 
deri në ditët tona lënda e edukatës ka pësuar ndryshim të madhë, ajo ka evoluar dhe 
ndryshuar nga viti në vitë.
Në lëndën e edukatës nxënësit mësohen të aktivizohen të jenë aktiv në shoqëri. Të 
jenë të aft ë që të mësojn brezat në vazhdim 
Shteti përdor gjeneratat e reja në adhurimin e vetes . Në shkollë mësohet arsimimi 
qytetar , ku të rinjtë të mësojnë parimet e Kushtetutës dhe ligjeve. Sigurisht , arsimi 
publik ju ndihmon për të mësuar nëse ju keni nevojë për shtetin.  Ideja e përgjithshme 
është se ajo tenton që të rrënjosin tek fëmĳ ët është se gjendja është e mirë, është e mirë 
dhe nuk është kurrë e gabuar . Nëse ka gabime këto janë gjithmonë të individëve , 
porsistemi është i mirë .
 Lëndën e edukatës gjithmon e kanë dhënë mësuesit e histori- gjeografi s dhe vazhdojn 
ta japin, e kunderta ndodh në zonat rurale ku këtë lënd e japin mësues të  profi leve të 
ndryshme. Edukata konsiderohet lëndë e dorës së dytë, plotësuese dhe si një lëndë 
që mund ta japi cili do mësues.
Përmbajtja e edukatës ka ndryshuar nga viti në vitë, dhe do vazhdoj të ndryshoj pasi 
ajo do përmirësohët gjithnjë e më shumë, në këtë mënyrë edeukata vazhdon të jetë 
një nga lëndët bazë por pa interesin e duhur për të.
Rinovimi kulturore duhet të kalojnë nëpër brezin e ri të cilët janë qytetarët e së 
nesërmes. Në këtë kontekst është e rëndësishme për të eksploruar temat e edukimit 
qytetar , sidomos në shkolla ...
 Për të kapërcyer krizën politike , etika dhe ekonomi që shqetëson vendin tonë keni 
nevojë për një ripërtëritje të thellë të mentalitetit shqiptar 
Njohja e organizimit të shtetit ,balanca ndërmjet pushteteve,thellimi i të drejtave 
dhe përgjegjësive të tyre janë nocione esenciale për të formuar një shtetësi të 
ndërgjegjshme , siç janë bazat e funksionimit të autoriteteve lokale , rregullat dhe 
rregulloret e ‘ Bashkimit Evropian dhe legjislacionit ndërkombëtar mbi familjen, 
punën , mbi arsimin, mjedisit dhe sigurisë rrugore interculturality .
 Një orë në javë ...
 Në fakt , edhe kur edukimi qytetar ka dalë zyrtarisht në programet ajo ka ardhur për 
të konsiderohet si një çështje “ e mbetur “ , shtrydhur nga subjekte të tjera humane 
, të cilëve oraret nuk ishin të mjaft ueshme për të përfunduar programet ministrore 
dhe në të cilat për këtë arsye nuk kishte asnjë hapësirë   për mësimet e tjera .
 Së pari,rreziku i margjinalizimit të çështjes , si orë në javë për mësimin e tĳ  ( 33 orë 
në vit në total) duhet të bëhet në kuadër të organizimit të kohës historiko- gjeografi k.
Për të rezervoj një kusht të veçantë për çështjen e re mund të shërbejnë për të dhënë 
disa shikimit , por ajo ende mbetet problemi i përmbajtjes dhe , më tej në rrjedhën 
e sipërme ,problemi i trajnimit të mësuesve për mësimin e një lënde shumë më 
komplekse se sa duket në pamje të parë . Dhe sigurisht nuk ka tekste të mjaft ueshme 
për edukimin qytetar për të bërë për një mungesë të tillë të trajnimit , në fakt, librat 
janë të ngjarë të përkeqësojnë efektin e mërzinë.
 Dashuria atdheu bëhet një detyrë qytetare për të dhënë absolute asnjë faqe për të 
gjykuar këtë “ atdheun “. Shkolla publike është një nga gjërat për të cilat shteti kurrë 
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nuk do të heqin dorë, sepse ajo lejon një kontroll shumë të ngushtë të shoqëris.
Asnjë rastësi që vepra penale të cilati Shtetit dënon shumë ashpër janë ato kundër 
vetë shtetit . Fyerje të fl amurit , apo shifrave të saj institucional ,nëpërkëmbje ose 
dhuna kundër zyrtarëve publikë ,shoqata subversive , shkelja e sekreteve shtetërore 
,si dhe , të gjitha krimet ndëshkohen më rëndë se në qoft ë se ata kishin qenë të 
përjetësuar në kundër subjekteve private.
 
1.2  Metodat teknikat dhe strategjitë e mësimdhënies në lëndën e Edukatës 
Qytetare
Shumë mësues do të pyesnin cilat janë metodat dhe strategjitë e duhura për tu 
përdorur për tu përdorura në lëndën e edukatës? Pse i kanë përzgjedhur ato? Pse 
mësuesi duhet të zhvillojë të menduarin aktiv dhe të menduarin kritik, cilat janë 
metodat bashkohore të mësimdhënies e të nxënit që bëjnë të mundur zhvillimin  e të 
menduarit kritik, që e bëjnë nxënësin kureshtar, të bëjnë pyetje, të zbulojnë të rejat, të 
dinë ti përdorin njohuritë e marra në veprimtari e zgjidhje problemesh.
Nxënësit aktiv e konsiderojnë veten njëkohësisht edhe prodhues edhe 
konsumatorë të njohurive.
Të gjithë mësuesit përdorin metodat e diskutimit dhe të debatit mësimor, pasi ata 
mendonin se janë metoda të thjeshta që sigurojnë pjesëmarrje të gjërë të nxënësve 
në mësim, krĳ ojnë marrdhënie të ngrohta bashkëpunimi mësues-nxënës, sigurohet 
pjesëmarrja active e nxënësve në diskutim dhe praktikohen ata që të mbajnë qëndrim 
ndaj mendimeve të shokëve duke debatuar për cështjet e ngritura.  Krĳ imi I një 
ambjenti inkurajues nis që në castet e para të fi llimit të mësimit, duke i përfshirë 
nxënësit në veprimtari, të cilat i ndihmojnë ata të zhvillojnë imagjinatën e tyre, i 
nxit ata të rimarrin dhe të poërdorin njohurit e mëparshme nëpërmjet metodës 
“brainstorming”. Puna në grupe i nxit nxënësit që të aktivizohen të mësojn të 
gjithë nga një pjes nga puna që ata bënë në klas.  Me këtë metod të gjithë nxënësit 
aktivizohen edhe ata që nuk kanë dëshir që të aktivizohen apo nuk ndjehen të aft ë 
për tu aktivizuar.
Kjo metod duhet të jetë një nga metodat më të përdorura sepse është shumë efektive 
por disa mësues nuk e përdorin pasi kjo metod kërkon më shumë koh përgatitje 
nga mësuesit dhe në disa raste ata kanë frik se mos ju del klasa jasht kontrollit. Që 
të përdorës punën në grupe duhet të jësh në gjëndjë që klasa të mbaj qetësi dhe të 
fokusohet tek mësimi dhe jo të përfi toj nga situata dhe të diskutoj probleme që nuk 
kanë lidhje me temën e mësimit. Për këta mësues është më e leht që të përdorin 
metodat e vjetra tradicionale të mësimdhënies, pasi në to ata ndjehen më të sigurt 
dhe më të aft ë për të dhënë mësimin.
Sipas rezultateve të anketave të plotësuara nga nxënësit e kësaj shkolle rezulton se 
nxënësit nuk kanë realizuar asnjë project kërkimor në lëndën e edukatës. Edhe pse 
mundësin për realizimin e këtyre projekteve e kanë patur si pasoj e orëve të lira 
që mësuesi ka në dispozicion. Por për këta mësues është më e lehtë që këto orë në 
dispozicion ti përdorin për testime, apo përshëritje të lëndës.
 Një mënyr e re vlerësimi ka hyrë dhe përdorimi i eseve në lëndën e edukatës por për 
fat të këq kjo metod nuk është efektive pasi nxënësit në shumë raste i gjejn të gacme 
nga intërneti dhe mjaft on vetëm sa ti shkruajn ato. Në shumë raste tregojn mësuesit 
ndodh që një dëtyrë ta kenë bërë njësoj dy nxënës dhe në fund tregojn për burimin e 
dëtyrës se ku e kanë gjetur atë.
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Përdorimi I metodës problemore në kohën e sotme shihet si domosdoshmëri për të 
ngushtuar hendekun midis sasise së madhe të njohurive dhe mungesës së shprehive 
për ti zbatuar ato në praktik. Mirëpor nxënësit në shumë raste nuk janë mësuar me 
këtë metod pune dhe hasin vështirësi.
 Referenc: mësuesi dhe mësimdhënia në shekullin e XXI.DORACAK
 
1.3  Realizimi efektiv i lëndës Edukatë Qytetare
 Në shumë raste mësueit nuk janë efektiv për atë që japin. Metodat që përdoren 
në lëndën e edukatës jo gjithmon janë efektive. Edhe pse mësuesit mundohen që 
të përdorin metodat e duhura si vendosja në qëndër nxënësit dhe jo mësuesi. Në 
lëndën e edukatës mësuesi ka mundësin më të mirë për të përdorur metodën e punës 
në grupe ku pjesa më e madhe e informacionit që gjendet në këta libra nuk është i 
panjohur për nxënësit.
 Metoda që vë në qëndër nxënësin ndryshon nga  metoda që vë në qëndër mësuesin. 
“ Cfarë ndryshimi dua të shkaktoj unë personalisht?” kjo është pyetja që shtron 
Majkëll Fullan.
Kjo është një pyetje që duhet tna bëjë të refl ektojm, cfar ndryshimi do tu sjell unë 
nxënësve të mi, si do ta zhvilloj mësimin që ata ta kuptojn më mirë atë, cfar duhet të 
bëjë që mësimi të kapet nga të gjithë nxënësit? Këto janë disa nga pyetjet që duhet të 
bëjë një mësues para se të bëjë ditarin.
Por në pjesën më të madhe të rasteve kjo nuk ndodh mësuesit përdorin ditaret e 
vitit të kaluar dhe ju mjaft on vetëm sa ta hedhin në një fl etore të re dhe të ndryshojn 
datën. Objektivat dhe cdo gjë tjetër ngelet e njëjt.
 Dëtyra e mësuesit është të pajisë nxënësit me aft ësi, shkathtësi e shprehi, për të 
vepruar në mënyrë krĳ uese dhe për të dhënë përgjigje në situata të reja të të nxënit. 
Për këtë kërkohet një përgatitje shumë serioze, vlerësim për lëndën e edukatës si nga 
ana e mësuesit dhe nga ana e nxënësit. Por në shumë raste nuk vlerësohet sic duhet 
ajo nënvlerësohet nga të dyja palët por më shumë nga nxënësit të cilët janë mësuar 
me nota të larta në këtë lënd por pa shumë përpjekje.
Që  ora e lëndës së edukatës të dalin efektive mësuesi duhet të punoj më shumë 
më metodat e praktikimit edhe pse mungojn ambjentet laboratike mësuesit duhet 
ti cojnë nxënësit në një sallë ku mund të dhëgjojn me anë të një televizori një seanc 
parlamentare , apo të shikojn një seanc gjyqi. Këtë metod ata mund ta bëjn dhe gjatë 
një ore të lirë që ka lënda e edukatës ku nxënësit të formojn parlamentin e tyre në 
klas dhe të organizojn një seanc parlamentare. Kjo është një metod e mirë për të 
mësuar sesi fuksionon parlamenti shqiptar. Ky është një shëmbull i mirë për një orë 
mësimi të realizuar në mënyrën më të mirë.
Por mësuesit nuk e praktikojn me motivin që nuk ju mjaft on koha apo nuk kanë 
mjetet e duhura për të realizuar këtë orë mësimi. Ata justifi kohen me arsyen se 
nxënësve ju lihet si dëtyr shtëpie që të dëgjojn një séance parlamentare. Por në fund 
nxënësit nuk pyeten për atë që kanë dëgjuar apo kanë shikuar. Me pak fj al objektivi 
nuk realizohet. 
Referenc: Majkëll Fullan “Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim” fq.6
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Kapitulli II. Angazhimi individual i mësuesve në lëndën e edukatës qytetare për 
ngritjen e nivelit personal në shkollat (qytetit dhe fshatit)

2.1 Trajnimet dhe kualifi kimet e organizuara nga administrata
Trajnimet apo kualifi kimet përse duhet të zhvillohen dhe a zhvillohen ato? Kjo është 
një pyetje që duhet ti jepet përgjigje.
 Sot nga mësuesit kërkohet jo vetëm korrektësi, përkushtim dhe angazhim maksimal 
por mbi të gjitha përgatitje e lart shkencore e pedagogjike për të përballuar sfi dat 
e kohës. Jo të gjithë mësuesit që japin lëndën e edukatës kan përgatitjen e duhur 
pedagogjike e profesionale. Prandaj lind nevoja për trajnime dhe kualifi kime .  
Kualifi kimet ju sigurojn mësuesve që nuk kanë arsimin përkatës për të dhënë këtë 
lënd, mbështetjen e nevojshme për të përballuar ndryshimet në kurrikulën e kësaj 
lënde, në metodat e mësimdhënies e të nxënit dhe për të përballuar ndryshimet në 
kurrikulën e kësaj lënde, në metodat emësimdhënies e të nxënit dhe për të përballuar 
sfi dat ekohës, familjarizimin e mësuesve me informacionin e ri që del, shkëmbimin e 
përvojave positive midis mësuesve të rinj dhe atyre të vjetër në punë.

Kapitulli III

3.1 Rritja e rëndësish së lëndës edukat qytetare në shkolla
Shumë shpesh pyesim veten sesi duhet të bëhet e mundur që të rritim rëndësin e 
lëndës edukat qytetare nëpër shkollat e rrethit të Gramshit?
Për këtë problem na vjen në ndihmën anketat e plotësuara nga vetë nxënësit. Ata 
mendojn se nëse lëndës së edukatës do ti jepej më shumë prioritet apo dhe orë shtes 
duke e cuar në dy ore në jav ata do motivoheshin më shumë dhe do ti jepnin rëndësin 
e duhur duke e krahësuar me një lënd parësore si matematika në këtë rast.
Vlerësimi I nxënësve në mënyrë reale dhe pa u ndikuar nga notat në lëndët e tjera 
apo nga qëndrimi urtë në klas do të ndikoj në rëndësin që I jepet kësaj lënde. Nxënësi 
duhet të vlerësohet në mënyrë të drejt dhe në lidhje me mësimin mësuesi nuk duhet 
të ndikohet nga faktorë të tjer. Duhen berë më shumë teste dhe dëtyra. Eset duhet 
të bëhen në klas dhe jo të lihen si dëtyr shtëpie pasi një pjes e nxënësve I gjejne të 
gacme nga internet. Nxënësve tu jepen më shumë dëtyra tu lihet si dëtyr që të gjejn 
informacione plus për temën që do të marrin si dhe këto informacione të mblidhen 
nga mësuesi dhe një pjes të lexohen në klas.
Në disa tema nxënësit mund të bëjn dhe vizatime apo të shjellin foto të ndryshme në 
lidhje me temën e mësimit.
Një tjeter problem është dhe puna me projekte që në këtë lënd mungon, në shkollat 
tona nxënësit nuk kanë bërë asnjë project. Mësuesit mendojn që nuk është nevoja 
që të bëjn projekte pasi dhe temat mësimore nuk ju japin hapësir për të bërë këto 
projekte.
Nxënësit kanë ide dhe plane të ndryshme për të bërë projekte në këtë tem, mjaft on 
vetëm pak durim dhe nxënësit I gjejnë vetë temat për të bërë projekte të ndryshme 
në këtë lënd 
Metodat e përdorura nga mësuesit duhet të jenë sa më efektive. Duhen përdorur 
metodat e bashkebisedimit, e punës në grup dhe dëtyrat që duhet të jepen një pjes 
duhet të jenë dëtyra grupi. Duhen gjetur më shumë informacione si nga nxënësit por 
dhe nga vetë mësuesit për cdo temë mësimi. Nxënësi duhet të motivohet që ti vëjë 
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në zbatim një pjes të atyre që ka mësuar në këtë tem, të jetë aktiv në shoqëri, të bëhet 
pjes e vendimarrjes si në shkoll por edhe në shoqëri dhe në familje.
 Nëse lëndës së edukatës do ti kushtohej më shumë vëmëndje niveli I qytetaris do të 
rritej.
Individi apo nxënësit në këtë rast janë më të vetëdĳ sëm për të drejtat, dëtyrimet dhe 
pasojat e veprimeve të tyre

Konkluzione

 Nga ky studim kam dalë në përfundimin që lëndës së edukatës I duhet lënë më 
shumë hapësir, duhen shtuar orët nga një orë në jav të bëhet dy orë në jav. Dhe kjo 
mundëson dhe dhënien e një rëndësie më të madhe për lëndën e edukatës qytetare. 
Mësuesit që duhet të japin këtë lënd duhet të jenë të profi lizuar në lëndën e edukatës 
qytetare, ose mësues të profi lit histori-gjeografi  për arsye të ndërlidhjes lëndore. 
Por këta mësues duhet të bëjnë kualifi kime dhe trajnime të shumta për lëndën e 
edukatës. Duhët të bëjnë takime me mësuesit më të vjetër që japin këtë lënd dhe të 
shkëmbejn eksperiencat.
 Këta mësues duhet të njohin konceptet kryesore të edukatës qytetare. Të njihen mirë 
me materialet dhe të dhenat e fundit që dalin në këtë lënd. Në shumë raste mësuesve 
ju mjaft on vetëm teksti dhe nuk bëjnë punë kërkimore për këtë lënd.
 Një përfundim tjeter që nxora nga ky studim është dhe mungesa e nxënësve nëpër 
shkollat e fshatrave. Shtimi I infrastructurës do të coj në rritjen e numrit të nxënësve 
dhe për pasoj do të rritet dhe dëshira e mësuesve për të dhënë mësimin në mënyrë sa 
më efëktivë. Dhe nuk do ketë më klasa kolektive ku mësuesi është I dëtyruar të japin 
dy lënd me dy grupe të ndryshëm nxënësis në një orë të vetme mësimi. 
Metodat që duhet të përdorin mësuesit duhet të jenë sa më koherente dhe të duhurat 
për këtë lënd. Në vlersimin e kësaj lënde mësuesi duhet të marrë në konsideratë jo 
vetëm përgjigjet e nxënësve në orën e mësimit, por edhe zbatimin në praktikë të tyre, 
aft ësitë edhe shprehitë e komunikimit me të tjerët si dhe pjesëmarrjen e tyre active 
në jetën shoqërore. 
Të ushtrohen kontrolle pranë drejtorive të shkollave, të herë pas hershme nga Z.A-të 
dhe DAR-të për aktivitetet kualifi kuese që zhvillohen në bazë shkolle, për ndalimin 
e abuzimeve në lidhje  me shpërndarjen e kësaj lënde në shumë mësues.
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Bullizmi tek femĳ et

Anila Seferi
Arsimi fi llor, Shkolla Bicakaj

Abstrakt

Sjellje të tilla si tallja,vënia në loje, përjashtimet nga grupet shoqërore mbase edhe 
të qëlluarit apo të ngacmuarit konsideroheshin apo dhe konsiderohen ende si 
pjesë normale e procesit të rritjes tek femĳ et. Tek adoleshentët situata bëhet më e 
ndërlikuar pasi ato fi llojnë të jenë më të pavarur nga familja, ndërkohë që gjenden në 
përpjekje për të ndërtuar marrdhenie ndërpersonale me bashkëmoshatarët. Shumica 
e këtyre marrdhënieve fi llojnë të ndërtohen në mjediset shkollore aty ku mendimi 
dhe qëndrimi i bashkëmoshatarëve fi llon të ketë shumë rëndësi.
Jo vetëm nga studimet e kryera apo studiues të ndryshëm, por edhe vetë prindërit, 
mësuesit  (të cilët janë të parët në kontakt me fenomenin) kërkojnë pas reagimit  
ndaj sjelljeve të tilla (te sipërpërmëndura) të cilat i cilësojnë si abuzuese mbi femĳ ën 
apo adoleshentin. Sjellje të cilat nuk konsiderohen normale, duke mos parë asgjë 
të tillë në abuzimin fi zik dhe emocional që vjen si pasojë e ngacmimit, dhe nëse ky 
ngacmim nuk pikaset në kohë dhe nuk merr trajtimin e duhur atëhere pasojat do 
të jenë të rënda. Do të krĳ ohet një situatë në të cilën tek fëmĳ a apo adoleshenti do 
të mbizoterojë një ndjenjë ankthi dhe frike, e cila do të ketë pasoja mbi jetën psiko-
emocionale dhe akademike të tĳ . 
Synimi i këtĳ  studimi është që të mblidhet një informacioni rreth atmosferës shoqërore 
të cilën nxënësit e përjetojnë cdo ditë në mjediset e shkollës. Duke e përqëndruar 
studimin në mënyrën, dinamikat se si ndërtohen marrdhëniet shoqërore midis tyre.
Njohja me reagimet nxënësve te gjendur ne situata ngacmimi/dhune (bullying) të 
drejtuara ndaj vetë atyre ose bashkëmoshatarëve. 
                       

Hyrje

Të gjithë ne i kemi parë dhe mbase i shohim përsëri, kryesisht, fi lmat amerikanë 
për teenager, dhe jo vetëm ato amerikanë, ca na bëjne për të qeshur, ca të tjerë janë 
fantazi. Ato  mund ti shohim ne kanalet televizive të posaçme për të teenager si  
junior tv. Ato shumë pak ndryshojnë nga njeri- tjetri dhe të duket sikur të gjithë 
ngjajnë. Një skenar i përbashkët ose i ngjashëm do të ishte : Një vajzë ose nje djal e/i ri 
në shkollë po shpejton të marrë librat nga dollapi p.sh :                   Si po ja çon djali i ri 
? E bukur kjo bluza? I ri ketej ë ? Eja dhe mëso  ose na ler të të tregoj/më se si shkojnë 
punët këtej shoku, se këtu ka disa rregulla? Ato u vendosin nofk a viktimave të tyre 
për shkak të stilit të veshjes, fesë, rracës, etnisë, kulturës, statusit ekonomik etj.   
Vëndet ku ndodhin këto ngacmime janë nga më të ndryshmet, si psh: në autobuz 
për në shtëpi ose shkollë, në klasë, koridoret e shkollës, eskursion apo në kthesat dhe 
cepat e lagjes. Nëse ndodh që rastësisht mësuesja është prezent në një nga ngacminet, 
shakatë e tepruara (pa kripë në gjuhën popullore, tallëse) këto direkt maskohen nga 
bullët nën petkun e një shakaje miqësore, version i cili pranohet dhe nga viktima, e 
cila për të mos i hapur telashe më të mëdha vetes, më pas detyrohet ta pranojë duke 
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rënduar kështu situatën e vet.
Përgjithësisht në shkollë këto sjellje ndodhin larg syve të mësuesve. Në realitet këto 
viktima mund të kalojnë shumë shpejt në humbje të interesit për shkollën, mund të 
kalojnë në gjëndje depresioni të rëndë, mund të kryejnë vetëvrasje duke e kthyer të 
gjithë inatin, mllefi n, pakënaqësitë, mos ndihmesën e të tjerëve drejt vetes, ose në 
rastin më të keq te marrin një armë dhe me të të vrasin nxënës të shkollës në të cilën 
ato shkojne dhe raste te tilla kanë ndodhur mjaft  shpesh sic dhe i kemi dëgjuar dhe 
në edicionet informative të lajmeve.                                
                      

Zhvillimi

Cfarë është bullizmi ?
Edhe nëse merr forma të tilla si ngacmimi, tallja, fyerja dhe prishja e dickaje agresiviteti 
duket sikur është një bashkëshoqërues i rritjes së fëmĳ ës dhe adoleshentit. Ai 
(agresiviteti) mund edhe të justifi kohet por ky justifi kim bëhet mbi baza të moralit, 
normave, rrethanave, motivit që ka shkaktuar këtë sjellje. Agresive do të quhet ajo 
sjellje që synon ti shkaktoje dëm dikujt dhe që nuk është shoqërisht e justifi kueshme.  
Bullizmi perkufi zohet: si një sjellje e padëshiruar agresive me dashje dhe e përsëritur 
ndërmjet nxënësve ( në rastin tonë) të shkollave në të cilën  shihet qartë një imbalancë 
e fuqisë. 
Bullizmi përshkohet nga një sërë sjelljesh negative të cilat kanë impakt mbi trupin, 
ndjenjat, marrdhëniet shoqërore, reputacionin dhe statusin social të viktimës dhe 
vetë abuzuesit. Viktimat ngacmohen, tallen, friksohen, sulmohen verbalisht, fi zikisht, 
psikologjikisht. 
Përkufi zimi më i përdorur mbi bullizmin është ai i formuluar nga studiuesi norvegjes 
Dan Oleës. “Bullying në,shkollë´´. Çfarë dimë dhe çfarë,mund,të,bëjmë”.Ai do ta 
përkufi zonte bullizmin si një sjellje agresive e cila karakterizohet nga tre faktorë që e 
dallojnë atë nga format e tjera të shprehjes së dhunës, këto faktorë janë: 
1. Qëllimshmëria për të bërë keq kjo sjellje agresive bëhet me vullnet dhe dĳ eni të 

plotë.
2. Sistematizimi kjo sjellje bëhet në mënyrë sistematike të përsëritur në kohë.
3. Asimetria e pushtetit kjo ndodh si pasoje e forces fi zike, psikologjike, moshës ose 

numrit me të pjesmarrësve e cila është gjithmonë në anën e bullit.
Një sjellje e tillë mundë të vĳ ë si rezultat i ndikimit të vetë personalitetit të individit, 
ndryshe nga se  mendohet që femĳ ët të cilët ngacmojnë e bejnë këtë  për të kompesuar 
vetvlerësimin e ulët qe kanë për veten kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Ka nga ata  
fëmĳ ë të cilët kanë një vetvlerësim mbi mesataren, të lartë për veten dhe përfshihen 
në ngacmime. Ne krĳ imin e kesaj sjelljeje kane ndikim edhe prindërit të cilët janë  
ndonjëherë tepër lejues, ato  nuk u  vënë limite sjelljeve të fëmĳ ëve, ndikim ka edhe  
përjetimi i dhunës në ambjentin familiar. Ngacmuesi ka një grup shoqëror, shokë më 
të cilët ai/ajo krĳ on miqësi dhe ka gjasa të ndajnë të njëjtat pikpamje mbi sjelljen në 
shkollë. Gjithashtu kur vetë shkolla si ambjent nuk ka rregulla të forta sjelljeje brenda 
dhe jashtë ambjenteve të saj ka më shumë gjasa që të zhvillohen sjellje të tilla.              
Bullët kanë disa karakteristika të përbashkëta ata janë impulsive, nuk përshtaten 
lehtë me rregullat, e shohin dhunën si dicka pozitive dhe janë gjaknxehtë. Sjellja 
e tyre ngacmuese shihet si nga studiuesit si pjesë e sjelljes anti sociale që kanë siç 
mund të jenë dëmtimi i objekteve të ndryshme, vjedhja, përfshirja në akte kriminale 
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në të ardhmen. 
Në shkollë bullying i prek të gjithë nxënësit duke i vënë përballë situatave të tilla si 
ngacmime ose tallje, nga mënyra se si reagojnë ata marrin edhe role të ndryshme. 
Nxënësit që ushtrojnë bulling ( këta fëmĳ ë duan të ngacmojnë, fi llojnë të ngacmojnë 
dhe luajnë një rol prej lideri ). 
A-  Ndjekësit e ngacmuesve këta nxënës kanë pikëpamje pozitive përsa i përket 

bullying, dhe janë aktivë por nuk kanë rol udhëheqës.          
B- Mbështetësit apo ngacmuesit pasivë ( këta nxënës e pëlqejnë bullying por nuk 

shfaqen ).
C- Vështruesit që nuk marin pjesë ( këta nxënës nuk përfshihen fare, mund të thonë 

“nuk është puna ime” ).                 
D- Mbrojtësit e mundshëm ( këta nxënës nuk e pëlqejnë bulling , dhe mendojnë që 

të ndërhyjnë por nuk bëjnë asgjë ).
E- Mbrojtësit ( ata nuk e pëlqejnë bullying dhe përpiqen që ta mbrojnë fëmĳ ën apo 

adoleshentin që keqtrajtohet ).
F- Fëmĳ a ndaj të cilit ushtrohet bullying.

Bulli dhe  llojet e bullying

Sipas (Oleës) duke qënë se të gjithë ne jemi të ndryshem dhe të vaçantë nga njeri – 
tjetri dhe bullet janë të ndryshëm midis tyre. Ato mund të ndahen në disa tipa :
• Bulli (ngacmuesi) i cili ka një sjellje agresive dhe kërkon kontaktin fi zik me 

viktimen e ngacmimit, ai eshte impulsiv, i forte fi zikisht dhe më pak empati.
• Bulli te cilit nuk i pëlqen shume vetja, ai ka një vevlerësim të ulet dhe shpesh në 

shtëpi  kanë një klimë jo të mirë.
• Bulli i cili e ka provuar edhe vetë eksperiencen e bullizmit por që nuk kanë një 

fi zik që të mund të përballen me bullët në shkollë por ato ushtrojnë presione tek 
ata qe i sheh më të dobët se vetja.

• Mund të shtojmë edhe bullin nën ndikimin e situatës shoqërore apo klimës jo të 
mirë të krĳ uar në shkollë, e cila lejon zhvillimin e sjelljeve negative adoleshenti 
fi llon dhe ngacmon të tjerët.

• Bullizmi mund të ketë forma të tilla si :
Llojet Direkt Jo direkt

Bullizmi verbal Përqeshje, ngacmime, nofka, thirrja e 
emrit, të bëra ballë përballë Thashetheme, fjalë

Bullizmi fi zik
Të goditurit me grushta, me bërryla, duke 
bërë me kembalec, prishje ose grabitje e 
pronës. Duke e friksuar me gjeste trupore.

Dërgon dikë tjetër të ngacmojë në 
vend të tij.

Jo verbal / jo 
fi zik Kërcënime dhe gjeste të turpshme. Veçim nga grupi, Manipulimi i 

miqësive. Cyberbulling 

                             Cyberbullying: të ngacmuarit nëpërmjet teknologjisë

Cyberbullying është ngacmimi i cili zhvillohet, bëhet duke përdorur teknologjinë 
elektronike. Ngacmimi elektronik zhvillohet duke dërguar mesazhe ne celular, në 
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e-mail, publikojnë fotografi  të sikletshme ose dhe false, duke i dërguar këto mesazhe 
në rrjetet sociale si facebook, twitt er, my space, yahoo, chat room, you tube, të cilat 
përdoren nga bashkëmoshatarët, mund të krĳ ohen edhe profi le false në emër të 
viktimës.
Të rinjtë të cilët ngacmohen me mjetet elektonike shpesh ngacmohen dhe personalisht 
në shkollë apo edhe në lagje. Cyberbullying ndryshon nga ngacmimi (bullying) i cili 
zakonisht ndodh jashtë shtëpisë në mjedise sociale.
• Ai mund të ndodhë gjatë 24 orëve për 7 ditë në javë gjatë ditës dhe gjatë natës.  
• Mesazhet dhe imazhet mund të postohen në mënyrë anonime, shumë më shpejt 

dhe në një audience të gjërë.
• Të kërkuarit e heqies së këtyre mesazheve, fotografi ve është shumë e vështirë pasi 

që ato janë hedhur në internet.        
Vetë teknologjia nuk mund të fajësohet për cyberbulling, atë mund ta quajmë si 
shoqërisht neutrale, por është përdorimi që i behet asaj i cili sjell edhe pasojat qoft ë 
ato positive qoft ë ato negative. Pasojat e cyberbullying janë të njëjta si dhe ato të 
ngacmimit personal të drejtpërdrejtë.  Të rinjtë e ngacmuar kanë më shumë gjasa 
që të përdorin drogën dhe alkoolin,të braktisin shkollën, të kenë vetbesim të ulët, të 
përjetojnë probleme shëndetësore  psikologjike dhe emocionale. Problematikë tjetër 
të cilën duhen ta përmëndim është afrimi në rrjetet i fëmĳ ëve nga të rritur të cilët 
kanë interesa seksuale ndaj tyre sic janë pedofi lët. Përvec përhapjes së imazheve, 
fotografi ve, vidiove viktimat mund të ngacmohen dhe me dërgimin e imazheve 
seksuale (sexting). Këto mesazhe mund të vĳ në nga dërgues të panjohur, por një i ri i 
cili zakonisht ngcmohet e di se kush mund të jetë derguesi i mesazheve. Lundrimi në 
internet i femĳ eve pa një kujdestar rrit mundësitë për ngacmime gjë që e bën akoma 
më të vështirë arritjen dhe eliminimin  e ngacmuesit.   

Diskutime

Duhet të pranojmë se: fenomeni bullying është një çështje e rëndësishme së cilës 
i duhet kushtuar mjaft  vëmendje, Efekti bulling është një problem shumë i madh 
dhe i një rëndësie të madhe pasi ai ndikon negativisht në mënyrën e perceptimit të 
fëmĳ ëve për veten e tyre, shkatërron vetëvlerësimin, vetëbesimin apo dhe mendimin 
që ai /ajo ka për veten , për të tjerët dhe për botën .

Rekomandime për mesues dhe psikologë

Të nxitet pajisja me programe sistematike arsimimi dhe trajnimi si për profesionistët 
sic janë psikologët shkollor dhe stafi n mësimor si edhe për joprofesionistët sic janë 
rojet apo dhe pastrueset, të cilët punojnë me dhe për fëmĳ ët për të parandaluar, 
detektuar dhe adresuar dhunën ndaj fëmĳ ëve.
Të bëhen në mënyrë sistematike fushata ndërgjegjësuese për rritjen e ndërgjegjësimit 
mbi pasojat e efektit bulling, efekteve shkatërruese të formës psikologjike dhe fi zike 
të tĳ .  Këto dërgjegjësime të zhvillohen me ndihme të psikologut shkollor dhe 
përfshirjen e nxënësve .
Të zhvillohen këshillime me mësuesit për mënyrën sesi ata të ndihmojnë një nxënës 
që bie viktimë e bulling .
Të zhvillohen takime me prindërit   për ti njohur ata me efektin bulling dhe pasojat 
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e tĳ   tek fëmĳ ët e tyre.
Të zhvillohen këshillime me fëmĳ ët për tu shpjeguar atyre sesi duhet të veprojnë në 
rast se bien pre e efektit bulling.
Të zhvillohen këshillime në grup duke trajtuar dhe shpjeguar fenomenin bulling tek 
fëmĳ ët dhe duke qartësuar pasojat që lindin nga kjo dukuri.
Duhen zhvilluar këshillime dhe diskutime për mënyrën e reagimit apo qëndrimit të 
fëmĳ ëve .
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Nxënësit me aft ësi të kufi zuara fi zike

Theodhor Kola
Mesues cikli ulet, Shkolla“SHMB Kolonje”

Abstrakt

Nxënësit me aft ësi të kufi zuara fi zike përbëjnë një ndër grupet më të diagnostikuara në 
shkollat tona. Kufi zimet në këtë kategori shtrihen nga vështirësi që kanë pak ose aspak 
ndikim në nxënie,deri në gjendje që mund të përfshĳ në dëmtime serioze neurologjike, të cilat 
prekin të gjitha fusha te zhvillimit, konjicionin, komunikimin, zhvillimin social dhe atë motor. 
Niveli i inteligjencës te këta nxënës përfshin të gjithë spektrin e inteligjencës, nga nxënësit 
me inteligjencë shumë të lartë në ata me aft ësi të kufi zuara intelektuale. Shumica e këtyre 
nxënësve ndjekin me sukses shkollat e zakonshme, nëse në punën me ta përdoren strategjitë 
dhe mjetet e nevojshme ndihmëse. Shumë e rëndësishme në punën me këta nxënës është 
ndihma që ju si mësues mund të jepni që ata të kenë akses fi zik në mjediset e shkollës, ndihma 
për të kuptuar udhëzimet dhe përvojat në klasë.

Hyrje

Termi aft ësi e kufi zuar fi zike përmbledh një sërë gjendjesh dhe dëmtimesh të lindura 
e të fi tuara dhe përdoret për të përshkruar një numër diagnozash dhe kufi zimesh 
fi zike. Aft ësi e kufi zuar fi zike është çdo dëmtim që kufi zon funksionimin fi zik të një 
a më shumë gjymtyrëve ose aft ësitë e motorikës fi ne a madhore (Motorika madhore 
përfshin të gjithe grupmuskujt e mëdhenj, si p.sh. muskujt e gjymtyrëve). Kufi zimet 
e këtĳ  grupi variojnë nga shumë të rënda në thuajse të fshehta. Ajo që zakonisht bie 
në sy si barrierë kryesore për një nxënës me aft ësi të kufi zuara fi zike është aksesi.Në 
shumicën e rasteve gjendja fi zike e tyre mund të përmirësohet ndjeshëm.
Numri i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara fi zike po rritet.Gjendja fi zike e nxënësve me 
aft ësi të kufi zuara fi zike  mund të rregullohet,dhe mund të përmirësohet.

Zhvillimi

Shkaqet kryesore të aft ësisë së kufi zuar fi zike
Aft ësia e kufi zuar fi zike mund të burojë nga një numër i madh arsyesh e mund të jetë 
e përhershme, me ndërprerje ose e përkohshme. Shkaqet e aft ësisë së kufi zuar fi zike 
mund të përmblidhen në:
Shkaqe para lindjes – Këtu bëjnë pjesë ato aft ësi të kufi zuara, që shkaktohen përpara 
lindjes, ku përfshihen sëmundje që mund të kenë dëmtuar nënën gjatë shtatëzanisë, 
aksidente të zhvillimit të embrionit a fetusit ose sëmundjet gjenetike.
Shkaqe gjatë lindjes – Këtu bëjnë pjesë ato aft ësi të kufi zuara, që shkaktohen 
gjatë procesit të lindjes. Këto mund të vĳ në si shkak i mungesës për një kohë të 
konsiderueshme të oksigjenit a pengesave në aparatin e frymëmarrjes, dëmtimeve 
në tru gjatë lindjes apo lindjes së parakohshme të foshnjës.
Shkaqe pas lindjes – Këtu bëjnë pjesë ato aft ësi të kufi zuara që shkaktohen pas 
lindjes ku përfshihen aksidentet, infeksionet apo sëmundje të tjera.
Karakteristikat kryesore të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar fi zike
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Karakteristikat fi zike të nxënësve me aft ësi të kufi zuara fi zike mund të përfshĳ në një 
ose disa prej veçorive të mëposhtme: 
 Paralize 
 Tonus të dobësuar të muskujve 
 Dobësi funksionale të shqisave 
 Vështirësi (pasiguri) në ecje
 Vështirësi që kërkojnë mënyra alternative lëvizjeje
 Mungesë ose pamundësi për të përdorur një a më shumë gjymtyrë
 Kontroll i dobët motor (i motorikës fi ne dhe madhore, si dhe i muskujve të 

gojës).
Shpeshherë nxënësit e kësaj kategorie kanë edhe aft ësi të tjera të kufi zuara siç janë 
vështirësitë në dëgjim dhe shikim, si dhe aft ësitë e kufi zuara intelektuale. Ata kanë 
nevojë për pajisje dhe materiale të tjera ndihmëse për të modifi kuar dhe përshtatur 
mjedisin mësimor, në mënyrë që të përmbushë nevojat e tyre specifi ke.

Sëmundjet kryesore të aft ësisë së kufi zuar fi zike
Paraliza cerebrale
Paraliza cerebrale mund të përkufi zohet thjeshtë si çrregullim i lëvizjes, mbajtjes së 
trupit dhe tonusit të muskujve, e cila vjen si rezultat i dëmtimit të zonave motore në 
tru dhe shfaqet para, gjatë ose menjëherë pas lindjes.
Paraliza cerebrale është një ndër aft ësitë e kufi zuara fi zike më të shpeshta, me një 
prevalencë ndërkombëtare prej 2 raste në çdo 1000 lindje.
Kjo sëmundje shfaqet në disa forma e nivele të ndryshme, nga më të lehtat në më 
të rëndat. Tipi dhe niveli i shfaqjes së saj lidhen me fushën a zonat e trurit që janë 
dëmtuar si dhe sa është përhapur dëmtimi.
Paraliza cerebrale nuk është e shërueshme, por ndikimi i saj në koordinimin fi zik të 
personit, lëvizjen dhe kapacitetin për të mësuar dhe komunikuar mund të reduktohen 
nëpërmjet terapisë, trajnimit dhe arsimimit të përshtatshëm.
Forma më e shpeshtë e paralizës cerebrale është ajo spastike me rreth 75% të rasteve. 
Ndër karakteristikat kryesore të kësaj forme janë kontraktimet e pavullnetshme të 
muskujve, që ndikojnë në mënyrë të ndjeshme kontrollin e trupit dhe koordinimin. 
Formë tjetër më e rrallë është paraliza cerebrale ataksike, që prek rreth 15% të 
individëve dhe karakterizohet nga koordinim, balancë dhe posturë e dobët.
Forma atetoide karakterizohet nga dridhje të pakontrolluara dhe lëvizje të 
pavullnetshme të trupit,sidomos në krahë, qafë dhe kokë.
Teknologjia dhe mjetet ndihmëse luajnë rol të rëndësishëm në arsimimin e këtyre 
nxënësvepërlehtësimin e lëvizjes, pjesëmarrjen dhe komunikimin e tyre. Kjo 
teknologji varion nga mjetet më të thjeshta, si tabela të lëvizshme, lapsa me doreza, 
gërshërë të modifi kuara, banka dhe vende të përshtatura për ulje, deri në përshtatje të 
teknologjisë së lartë, si karrike elektrike me rrota, që komandohen me anë të lëvizjes 
së kokës ose presionit të ajrit nga kontrolli i frymëmarrjes, tastier të modifi kuara të 
kompjuterit, ekrane me prekje etj.
Shumë individë me paralizë cerebrale kanë inteligjencë mesatare ose më të lartë se 
mesatarja, por disa kanë një shkallë të aft ësisë së kufi zuar intelektuale, që varion nga 
më e lehta te më e rënda .Duhet theksuar se disa individë me këtë sëmundje janë 
me inteligjencë shumë të lartë, po për shkak të pamundësisë për të shprehur veten, 
ata mund të mos kuptohen në potencialin e tyre. E rëndësishme është që këtyre 
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individëve t’iu sigurohen metoda alternative komunikimi.
Këta nxënës në mjaft  raste kanë edhe aft ësi të tjera të kufi zuara. Kështu, mbi 10% 
e tyre kanëdëmtim të shikimit dhe të dëgjimit. Një pjesë kanë epilepsi dhe kriza të 
shumta, kurse ata me forma më të rënda nuk arrĳ në ta zhvillojnë të folurin, edhe pse 
e kuptojnë mirë gjuhën e folur.
Spina bifi da
Spina bifi da është një sëmundje e lindur e zhvillimit, e cila shkaktohet nga mosmbyllja 
e plotë e tubit nervor embrional në shtyllën kurrizore, kur një a më shumë vertebra 
nuk mbyllen gjatë zhvillimit para lindjes. Ajo shfaqet në tri forma kryesore, që 
shkojnë nga më e lehta te më e rënda.
Spina bifi da e padukshme (occulta) është forma më e zakonshme dhe njëkohësisht 
më e lehtë e këtĳ  çrregullimi. Kjo lloj forme nuk ka asgjë të dukshme dhe mund të 
dallohet vetëm me anë të rrezeve x.
Forma meningocele e saj është më serioze, në të cilën mbështjellja e shtyllës kurrizore 
zgjatetduke krĳ uar një masë lëngu tru-shpinor. Kjo formë rregullohet menjëherë pas 
lindjes dhe shumica e individëve nuk kanë vështirësi të mëdha.
Forma më e rëndë e shfaqjes është forma mylemeningocele, e cila shfaqet si një masë 
e dalë, që përmban nerva dhe pjesë të zgjatura të shtyllës kurrizore. Ky tip shpesh 
rezulton në aft ësi të kufi zuar të pakthyeshme, duke sjellë paralizë të gjymtyrëve të 
poshtme si dhe vështirësi të dukshme në kontrollin sfi nkterial. Kjo formë shoqërohet 
edhe me hidrocefali, që është zmadhim i kokës, për shkak të mbledhjes së lëngut 
tru-shpinor në tru, i cili, nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet në kohë, shkakton 
dëmtim të trurit.
Distrofi a muskulare
Distrofi a muskulare, një gjendje progresive e trashëguar, në të cilën muskujt 
dobësohen nëmënyrë progresive, duke çuar në humbjen e funksionit dhe vdekjen 
e parakohshme, zakonisht në adoleshencën e vonë ose moshën e rritur të hershme.
Ka disa forma dhe variacione të distrofi së muskulare, por më e zakonshmja është 
ajo që quhet distrofi a muskulare Duchenne, që prek kryesisht djemtë. Inteligjenca në 
këta nxënës është normale, ndaj dhe nuk kanë nevojë për metoda të veçanta mësimi, 
me përjashtim të rasteve kur shfaqin edhe probleme të tjera zhvillimi.
Në mjediset e shkollës këta nxënës duhen ndihmuar me teknologji ndihmëse dhe 
përshtatje të tjera fi zike në mjedisin mësimor. Për shkak të natyrës progresive të 
sëmundjes, duhet bërë kujdes në planifi kimin e mirë dhe përshtatjet e kujdesshme të 
mjedisit. Veç të tjerash, këshillimi dhe mbështetja emocionale rekomandohen që ta 
ndihmojnë individin të përballojë faktin e vdekjes në një moshë të re.
Dëmtimi traumatik i trurit
Ky term përdoret për të përshkruar çdo dëmtim të trurit si shkak i ngjarjeve të 
ndryshme në jetë, si aksidentet automobilistike, rënie të forta, dëmtime në kokë, 
dëmtime nga aktiviteti sportiv, mbytje, dhunë etj.
DTT mund të sjellë pasoja serioze në gjendjen konjitive, emocionale dhe fi zike të 
nxënësit. Disa nga pasojat kryesore të dëmtimit traumatik të trurit janë: vështirësi 
e probleme me kujtesën, vështirësi në përqendrim, përpunim më i ngadaltë 
informacioni, pamundësi për të zgjidhur problemat e planifi kuar strategjitë, dëmtime 
në gjuhë e në të folur, dëmtime në sjelljen motore, epilepsi, probleme në shikim, 
dhimbje të forta koke, ndryshime të beft a e të forta të gjendjes emocionale etj. 
Zakonisht këta nxënës përmirësohen ndjeshëm gjatë vitit të parë pas dëmtimit, 
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por, pas kësaj, përparimi është më i ngadaltë. Për disa prej tyre ka një rënie të lehtë 
në inteligjencë, sa u takon aft ësive që lidhen me leximin dhe matematikën, duke i 
shkaktuar vështirësi të ndryshme. Vështirësitë e shpeshta që hasin për të kujtuar 
fj alët a informacionin i bën që ta ngadalësojnë të folurin, gjë që i jep shumë stres. 
Shumë prej tyre irritohen, sepse e dinë përgjigjen, por nuk e thonë dot në kohë. Për 
këto arsye ata në të shumtën e rasteve kanë nevojë për ndihmë të specializuar në 
mjediset e shkollës.
Për shkak të numrit të lartë të nxënësve me epilepsi në shkollat tona, por edhe të 
nevojës së mësuesve për të ditur se si t’i menaxhojnë epilepsitë, po ndalemi për t’ju 
informuar mbi këtë simptomë.
Epilepsia nuk është sëmundje, por shihet më shumë si simptomë e çrregullimeve 
të trurit, që shpie në kriza. Ka disa lloje krizash (epileptike), ndër të cilat dy më të 
shpeshtat janë kriza toniko-klonike dhe kriza e munguar. Në rastin e krizës toniko-
klonike, individi humb vetëdĳ en, ka konvulsione, mund të bjerë përtokë e për pak 
kohë mund të mos marrë frymë. Pas pak minutash ai mund të fi tojë vetëdĳ en, por 
ndodh që të jetë konfuz, të ketë dhimbje koke apo të kalojë në gjumë të thellë. Krizat 
e padukshme, nga ana tjetër, janë të shkurtra dhe shpesh kalojnë pa u vënë re. Ato 
mund të shfaqen disa herë gjatë ditës, e karakterizohen nga ‘mjegullime të vetëdĳ es’, 
gjatë të cilave sytë e tĳ  fi ksohen në zbrazëti ose duart i lëvizin pa qëllim.

Si ta menaxhoni një krizë epileptike toniko-klonike në klasë
 Mos u përpiqni ta mbani nxënësin me forcë
 Lëvizeni ose përpiquni ta mbroni nxënësin nga bankat dhe objektet e mprehta
 Mos i fusni asgjë me forcë mes dhëmbëve
 Pas krizës, kthejeni në njërin krah, që t’i dalë jashtë pështyma
 Lirojani qafën nga rrobat e ngushta
 Vendosini diçka të butë nën kokë
 Mos i jepni asgjë për të pirë, deri sa të jetë zgjuar plotësisht
 Lëreni të pushojë pas krizës (shpesh ai do të bjerë në gjumë )
 Nëse e dini që nxënësi ka epilepsi, duhet të përgatiteni. Mbani në mjediset e 

klasës gjëra që mund t’ju ndihmojnë, si p.sh. jastëk a batanĳ e
 Nëse kriza zgjat më shumë se 5 minuta ose, kur krizat përsëriten dhe 

nxënësit nuk i kthehet vetëdĳ a, duhet të njoft oni ndihmën e shpejtë për ta trajtuar si 
emergjencë mjekësore.

Ndikimi i aft ësisë së kufi zuar fi zike në të nxënë dhe zhvillim

Nxënësit me aft ësi të kufi zuara fi zike mund të kenë karakteristika të përbashkëta, 
por janë të ndryshëm dhe shfaqin nevoja të ndryshme. E rëndësishme për ju si 
mësues është të kuptoni se aft ësia e kufi zuar ndikon te nxënia dhe zhvillimi vetëm 
te një pjesë e tyre. Madje ka edhe plot raste të dëmtimeve të rënda fi zike, të cilat nuk 
kanë ndikim në aft ësinë intelektuale.
Në të tilla raste duhet të synohet në krĳ imin e mundësive për pjesëmarrje sa më te 
plotë në cdoaktivitet edukativ në klasë e jashtë saj. Arsimimi i këtyre nxënësve duhet 
të fokusohet në mundësimin e aksesit në përvoja të pasura mësimore. Adaptimi 
dhe modifi kimi i mjedisit sipas nevoja te nxënësit lejon gjithpërfshirjen dhe shmang 
përjashtimet. Që diçka e tillë të arrihet, nevojiten përshtatje në mjedis, në përputhje 
me mënyrën sesi ata lëvizin dhe gjithashtu në metodat mësimore dhe në burimet që 
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do të përdorni.
Në rastin e nxënësve me forma të lehta të aft ësisë së kufi zuar dhe ata me aft ësi 
mesatare apo mbi mesataren në të nxënë, zakonisht nuk ka asnjë arsye pse të mos 
ndjekin shkollat e zakonshme.
Kur punohet me nxënës me aft ësi të kufi zuara fi zike në shkollat e zakonshme, 
mësuesit duhet të bëjnë jo vetëm analizë të detyrës (për ta ndarë një aktivitet mësimor 
në hapa më të thjeshtë), por edhe analizë të situatës në lidhje me mjedisin mësimor 
(Best et al. 2010).
Është e rëndësishme të merren parasysh edhe përshtatjet e nevojshme në mjedisin 
mësimor, për të rritur mundësitë e nxënësve për pjesëmarrje (p.sh. tapiceritë, aksesi 
dhe rrugët e lëvizjes, përdorimi i burimeve në dispozicion).
Është vënë re se një pjesë e nxënësve me aft ësi të kufi zuara fi zike priren të kenë 
mungesë besimi në vetefi kasitetin e tyre. Ata janë nxënës më pasivë e që kërkojnë 
më shumë punë për t’i motivuar . Mësuesit duhet ta marrin në konsideratë këtë 
karakteristikë në punën me këta fëmĳ ë. Ata kanë nevojë për shumë inkurajim për të 
shprehur potencialin e tyre. Ata kanë nevojë edhe për shërbime të tjera terapeutike 
jashtë shkollës, si këshillimi dhe terapitë e ndryshme për të funksionuar mirë e për 
një cilësi të mirë jete.

Strategji në ndihmë të mësuesit

Përshtatja e mjedisit
Çfarë duhet të mbani parasysh kur punoni me nxënësit me aft ësi të kufi zuar fi zike

 Për nxënësit në karrike me rrota ose që përdorin paterica a shkop, është i 
nevojshëm rregullimi i klasës (kryesisht i bankave) për t’ua bërë më të lehtë aksesin 
si dhe një korridor më i gjerë për të lëvizur 
 Disa nxënës me aft ësi të kufi zuara fi zike mund të bëjnë mungesa për një 

periudhë të gjatë, prandaj mësuesit duhet të punojnë në mënyrë të pavarur e 
ndonjëherë t’u shkojnë edhe në shtëpi.
 Disa prej tyre mund të kenë edhe epilepsi. Kontrolloni nëse e kanë marrë 

ilaçin dhe raportoni te prindërit të gjitha rastet e krizave.
 Jini të përpiktë në zbatimin e procedurave të sigurisë, por mos i mbroni më 

tepër se ç’duhet këta nxënës. Sa herë të krĳ ohet mundësia, nxitini të marrin pjesë 
në aktivitete bashkë me nxënësit e tjerë. Mësuesit e fi zkulturës duhet të dinë si të 
përshtasin aktivitetet fi zike për t’i përfshirë këta nxënës në aktivitetet e klasës. E 
rëndësishme është që ata të mos mbeten mënjanë si spektatorë.
 Disa nxënës me aft ësi të kufi zuara fi zike do të duhet të përdorin tavolina 

ose karrike të modifi kuara. Është përgjegjësia e mësuesit që nxënësi t’i përdorë këto 
pajisje.
Informacionet e mëposhtme mund t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e një 
nxënësi me aft ësi të kufi zuara fi zike
Nxënësit të cilët kanë kufi zime në pjesën e sipërme të trupit, mund të përdorin 
mbajtëse shënimesh speciale ose kaseta regjistruese për të marrë shënimet në klasë.
Në rastin e provimeve, është e nevojshme që këta nxënës të kenë kohë shtesë. Mirë 
është që ky testim të kryhet në një mjedis të qetë dhe të përdoren mjete ndihmëse.
Nxënësit të cilët kanë kufi zime në pjesën e sipërme të trupit, kanë vështirësi për 
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të ngritur dorën në klasë. Diskutoni me nxënësit dhe gjeni mënyra për të kuptuar 
dëshirën e tyre për të kontribuar në diskutimin e klasës.
Karroca është pjesë e hapësirës personale të një personi. Askush nuk duhet ta prekë 
atë. Një hapësirë në klasë do të duhet të jetë bërë për të vendosur karrocën.
Bëni kujdes nëse nxënësi zgjedh të mos qëndrojë në karrigen me rrota, por dëshiron 
të ulet në bankë.
Përpiquni të konsideroni mundësisë e tyre, kur planifi koni aktivitete jashtë rutinës 
ditore.
Përpiquni të bëni planifi kimet e nevojshme në rastet e ekskursioneve dhe aktiviteve 
të tjera jashtëshkollore që kërkojnë transport të vecantë.
Jo të gjitha aft ësitë e kufi zuara fi zike janë konstante dhe të pandryshueshme. Disa prej 
nxënësve mund të kenë relapse (rikthime ose kthime pas) e kanë nevojë të qëndrojnë 
në shtrat ose në spital. Në shumicën e rasteve nxënësit me aft ësi të kufi zuara fi zike 
ia dalin, pavarësisht nga mungesat. Megjithatë, ndonjëherë ata kanë nevojë për më 
shumë kohë.

Menaxhimi i sjelljes

Për nxënësit me probleme fi zike, imazhi i vetes është shumë i rëndësishëm. Mësuesit 
duhet tësigurojnë që imazhi për veten te ata të jetë pozitiv. Nxënësit me aft ësi të 
kufi zuara fi zike janë të
vetëdĳ shëm për faktin se fi zikisht janë të ndryshëm nga të tjerët dhe që ka disa gjëra 
që ata nuk mund t’i bëjnë. Për këtë arsye ata mund të bëhen edhe pre e nxënësve të 
tjerë, me shpotitje, fyerje, përjashtime nga lojërat dhe grupi. Nxënësit me aft ësi të 
kufi zuara fi zike duan të përfshihen sa më shumë e t’ia dalin mbanë në aktivitetet 
e grupit, ndaj dhe kjo duhet të nxitet nga ju si mësues. E rëndësishme është të 
përqëndroheni oheni në atë që fëmĳ a mund të bëjë e jo në atë çfarë nuk arrin të bëjë.

Disa nga strategjitë që mund të përdorni për ti ndihmuar

 Fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara fi zike kërkojnë të jenë si tjerët e të shihen si 
‘normalë’. Përqëndrohuni në atë që ata mund të bëjnë pjesën më të madhe të kohës.
 Zbuloni dhe vini në dukje pikat e tyre të forta. Ata kanë nevojë të ndihen të 

suksesshëm.
 Vendosni pritshmëri të larta, por gjithmonë realiste.
 Mos lejoni t’i ngacmojnë apo t’i fyejnë fëmĳ ët e tjerë.
 Bëjini herë pas here komplimenta për pamjen.
 Bëni përshtatje sa herë mundeni për të lejuar pjesëmarrjen e tĳ  të plotë në 

shkollë.
 Mos i mëshironi, sepse nuk kanë nevojë për mëshirën tuaj.
 Kur fëmĳ a mungon, shfrytëzoni rastin t’i jepni informacion pjesës tjetër 

të klasës në lidhje me aft ësinë e kufi zuar fi zike. Kjo do të ndihmojë në nxitjen e 
mirëkuptimit dhe të pranimit në klasë.
 Kaloni shpesh kohë të personalizuar me të, që ai të ndërgjegjësohet se jeni 

aty për të sa herë që ai ka nevojë për ju.
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Etika e Mësuesit ndaj Nxënësit

Mrs. Ariola Miti (Duka)

Abstrakt

Përvoja e gjatë në sistemin arsimor tregon se shkolla si institucion social e formon dhe e 
kultivon shpirtin njerëzor.. Kjo do të thotë se profesioni i edukatorit të brezit të ri, si në aspektin 
formal, ligjor dhe institucional, ashtu edhe në atë informal shprehet përmes veprimtarisë së 
përditshme në auditore dhe në komunitet jashtë tyre. 
Gjate dekadës së fundit, duke mos injoruar edhe përvojat e mira të mëparshme të trashëguara, 
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve ka bërë përpjekje për të përcaktuar disa norma 
bazë etike, që rregullojnë ushtrimin e profesionit të edukatorit, mësuesit, pedagogut  në 
institucionet e edukimit dhe jashtë tyre. Kjo është bërë në frymën e Kushtetutës, ligjeve në 
fuqi për arsimin, dispozitave normative dhe udhëzimeve, rregulloreve të brendshme apo 
urdhërat e ditës.
E përbashkëta e këtyre akteve juridike është se etika pedagogjike është trajtuar e lidhur 
ngushtë me përfshirjensa më te gjerë të prindërve, nxënësve dhe komunitetit në një proçes 
dinamik ndryshimi, që synon reformimin e thellë të sistemit arsimor të vendit në tërësinë 
e vet. Gjithmon është synuar që të ndërtohet një fi gurë bashkohore e edukatorit, mësuesit 
e pedagogut. Në këtë këndvështrim, etika në sistemin arsimor është trajtuar e lidhur 
ngushtësisht me përmirësimin e mësimdhënies dhe të të nxënit, me edukimin qytetar e 
demokratik të brezit të ri. Kjo është refl ektuar në adaptimin e strategjive bashkohore të të 
mësuarit dhe modeleve të të nxënit gjithashtu të konsolidimit të edukimit të bazuar në vlera, 
virtytedhe aft ësitë konkurruese në një botë që ndryshon. Mjedisi arsimor me atë komunitar 
mund te jenë faktorë mbështetës në të nxënët.
Dokumentet qeveritare dhe ato të ofruara nga vetë shkolla në nivelet e ndryshme të saj kanë 
ofruar koncepte, praktika, standarde dhe udhëzime për të udhëhequr mësuesit e pedagogët 
dhe për të nxitur diskutimin mbi etikën profesionale, në klasa auditore por edhe jashtë tyre, 
në shkollë dhe në shoqëri.

Fjalë Kyce: Mësuesi, Nxënësi, Udhëzime, Etika, Mjedisi Arsimor.

Hyrje

Kodi I Etikës Pedagogjike në një pjesë të mirë të tĳ  analizon mënyrën se si krĳ ohen 
marrëdhëniet mësues-nxënës dhe cilat janë parimet mbi bazën e të cilës ngrihet 
kjo marrëdhënie. Kjo marrëdhënie ngrihet mbi baza të forta pozitive duke qenë se 
mbështetet në një marrëdhënie të ngushtë bashkëpunimi.
J.Deëey shprehet “Mësuesi duhet të heqë dorë nga cdo ide se mund të jetë një diktator ose 
një autokrat në klasë”. (Bozgo.Etika e mësuesit.80).
Marrëdhënia mësues-nxënës kalon nga kontaktet më të thjeshta deri tek ato më 
të ndërlikuarat me struktura të qëndrueshme. Marrëdhënia që lidh mësuesin me 
nxënësin është në radhë të parë një marrëdhënie domosdoshmërie pasi është mësuesi 
ai që do të shpjegoj dhe është nxënësi ai që duhet ti bindet procesit të të nxënit.
 Kjo lloj marrëdhënie që krĳ ohet refl ekton tërësinë e marrëdhënieve në një shoqëri 
të caktuar. Mësuesi me nxënësin janë objektet kryesore që mund ta forcojnë ose 
dobësojnë këtë marrëdhënie. Marrëdhënia që krĳ ohet është një nga bazat për 
mbarëvajtjen e procesit pedagogjik.Këto lloj marrëdhëniesh që krĳ ohen janë një nga 
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bazat e edukimit, pasi mësuesi në mënyrë direkte dhe indirekte ndikon në procesin 
e formimit të personalitetit të nxënësit.
Në këtë mënyrë kultivohet ndjenja e respektit, dashamirësisë, mirëkuptimit, 
korrëktësisë, bashkëpunimit etj. Këto ndikojnë në rrjedhime të mëtejshmë sociale 
pasi dukeformuar pozitivisht personalitetin enxënësit, në këtë rast bëhen qytetarë 
më të denjë për ambientin ku jetojnë edhe për gjithë shoqërinë.

1.1 Vështirësitë në marrëdhënien mësues-nxënës
Ashtu sic cdo marrëdhënie edhe marrëdhënia mësues-nxënës ka anët e veta positive 
dhe negative. Këto në vetvete janë më tepër rrjedhoja të procesit pedagogjik duke e 
patur bazën në këtë lloj marrëdhënie.
Vështirësitë ndihen që në momentin kur ka një disfavor midis asaj që kërkohet dhe 
transmetohet tek nxënësi.  Mësuesi dhe nxënësi kanë detyra absolutisht të ndara dhe 
jo gjithmonë detyrat që kërkon mësuesi realizohen nga nxënësi. 
Mësuesi dhe nxënësi kanë një ndryshim shumë të madhë në natyrën e tyre pasi i 
përkasin rretheve të ndryshme sociale dhe brezave të ndryshëm dhe mësuesit në 
këtë rast i duhet absolutisht të sforcohet për të kuptuar nxënsin ashtu sic bën edhe 
nxënësi.
Mësuesi ka shumë raste ku i duhet të reagoj qetë dhe të bëj detyrën e psikologut sepse 
nxënësit gjenden në një moshë dhe fazë shpërthimesh emocionale dhe në përjetimin 
e emocioneve të ndryshme mund të krĳ ohen vështirësi.
Mësuesi në momentin që i duhet të bëj detyrën e psikologut i duhet edhe të kuptoj 
disa nga arsyet që e shtyjnë nxënësin mos të jetë i  përgatitur në disa raste. Jo të 
rralla janë rastet kur një nxënës nuk ka mësuar për shkak të problemeve familjare, 
në këtë rast mësuesi duhet ti qëndroj pranë në mënyrë që ai ti kthehet aktivitetit 
të dikurshëm. (Kraja. Personaliteti i mësuesit dhe pedagogut. Etika profesionale e 
tyre.2012.52).
Zbutja dhe acarimi i marrëdhënieve është në dorën e të dyja palëve.Sigurisht që 
një marrëdhënie të ecë në baza të forta duhet që elementëtt ë cilët sjellin acarime 
të ndryshme të anashkalohen ose të zgjidhen, në këtë mënyrë gjërat do të marrin 
drejtimin e duhur.

2.1 Reciprociteti në marrëdhënien Mësues-Nxënës
Mësuesit e kuptojnë se çelësi për zhbllokimin e potencialit të nxënësve është duke 
zhvilluar marrëdhënie pozitive dhe të respektueshme me nxënësit e tyre duke fi lluar 
në ditën e parë të vitit shkollor. Është thelbësore që mësuesit të fi tojnë besimin e 
nxënësve në fi llim të vitit. Një klasë e ndërtuar me respekt të ndërsjelltë është një klasë 
e lulëzuar plot me mundësi aktive dhe të angazhimit të të nxënit. Disa mësues janë 
më të natyrshëm në ndërtimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve pozitive me nxënësit 
e tyre sesa të tjerët.Nxënësit gjithmonë përgjigjen pozitivisht kur një mësues është 
entuziast dhe i apasionuar për mësimet që po mësojnë. Kur një mësues prezanton 
përmbajtje të re me entuziazëm, studentët do të marrin atë që duhet. 
Nëse mësuesi është pozitiv, studentët në përgjithësi do të jenë pozitivë. Mësimi 
duhet të jetë argëtues dhe emocionues. Askush nuk dëshiron të kalojë kohë në një 
klasë ku ligjërimi dhe marrja e notave janë normat dhe nuk ka asnjë zhvillim tjetër. 
Nxënësve u pëlqejnë mësimet krĳ uese, që kapin vëmendjen e tyre dhe u lejojnë atyre 
të marrin atë që duhet në procesin e të mësuarit. Marrëdhënia e mësimdhënësve 
është shumë e rëndësishme për nxënësit. Fëmĳ ët qendrojnë prej 5 deri në 7 orë në 
ditë me mësuesit për gati 9 muaj. Fëmĳ ët kanë strategji të ndryshme për të mësuar 
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dhe për të arritur qëllimet e tyre. Disa nxënës në klasë do ta kuptojnë dhe mësojnë 
shpejt mësimin, por në të njëjtën kohë do të jenë ata që duhet të dëgjojnë disa herë 
mësuesin duke përdorur teknika të ndryshme për nxënësit që nuk janë në gjendje të 
kuptojnëmenjëherë mësimin.Nga ana tjetër, ka nga ata nxënës që e përdorin shkollën 
si argëtim.Mësimdhënia pastaj bëhet e vështirë, veçanërisht nëse nuk ka komunikim 
të duhur. Megjithatë, mësuesit, duke krĳ uar një marrëdhënie pozitive me nxënësit e 
tyre shembullorë ata do të arrĳ në shumë.
Komunikimi midis nxënësit dhe mësuesit shërben si një lidhje midis të dyjave, gjëqë 
siguron një atmosferë më të mirë për një mjedis në klasë.Sigurisht që një mësues nuk 
do të mund të kuptojë çdo problem për çdo fëmĳ ë në klasën e tĳ , por do të marrë 
informacion të mjaft ueshëm për ata nxënës që po luft ojnë me detyra specifi ke.Sa më 
shumë mësuesi komunikon me nxënësit e tĳ , aq më shumë ka gjasa që ata të jenë 
në gjendje të ndihmojnë nxënësit e tyre të mësojnë në një nivel të lartë dhe të arrĳ në 
shpejt.

Referencat
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Menaxhimi I sjelljeve problematike në klasë dhe mjedisi I nxënies

Eljana Doçi
Mësuese Arsim Fillor, Shkolla ‘’Sule Misiri’’ Elbasan

Abstrakt

Të jesh mësues është puna më e vështirë në të gjitha kohët. Por pikërisht për këtë arsye, 
është edhe motivuese. Të jesh mësues do të thotë të kesh çdo ditë një aventurë të re. Asnjëri  
nuk mund të të parashikojë rezultatin e një dite dhe kjo e bën interesante punën e mësuesit. 
Sigurisht, ndodh edhe të japë shqetësime, por rëndësi ka që mësuesi të fi llojë ditën nga 
‘’zero’’, pa u ndikuar nga streset e ditës më parë. T’u mundësojë nxënësve një fi llim të ri. 
Është e natyrshme që nxënësit të bëjnë gabime dhe rrëmujë. Atyre u duhen dhënë shanse për 
të qenë të suksesshëm. Pra, në thelb, mësuesi nuk duhet të heqë dorë nga nxënësit. 
Zhvillimi i punës edukativo-arsimore në shkollë, në familje në rrugë dhe gjetiu është shumë 
punë e veshtirë. Kërkon angazhim, kohë, punë, lodhje shqetësim, por edhe përpos gjitha 
këtyre, është kënaqësi, nder dhe respekt i posaçëm për mësimdhënësin. Prindërit dhe tërë 
familja ta kanë besuar fëmĳ ën e tyre për ta udhëhequr, mësuar, pregatitur, drejtuar dhe 
udhërrefyer në jetë. Praktika e menaxhimit të sjelljeve të nxënësit në shkollë paraqet një mori 
strategjish të aft a për të trajtuar problemet, që mund të shfaqen gjatë mësimdhënies dhe 
zhvillimit të procesit edukativo-arsimor në klasë. Menaxhimi është menyra se si organizohet 
klasa dhe ai ndikon në të gjithë klimen e klases dhe sjelljen e nxënësve. 
Ky punim përfshin kriteret më themelore që ndërlidhen me menaxhimin e klasës, att ribute 
këto, të cilat duhet t’I posedojë dhe zbatojë çdo mësimdhënës në shkollën e sotme.ky studim 
ka të bëjë konkretisht me menaxhimin e sjelljeve problematike në klasë, si pjesë e rëndësishme 
e aft ësive të mësimdhënësit, klimës së krĳ uar dhe disiplinës në klasë.

Fjalët kyçe: sjellje problematike në klasë, mjedisi I nxënies, menaxhimi I klasës, disiplinë, 
motivim.

Hyrje

“Nuk mund të ketë risi të rëndësishme në arsim që nuk ka në qëndër të saj qëndrimet e 
mësuesve. Besimet, supozimet dhe ndjenjat e mësuesve janë ajri i mjedisit të nxënies; ata 

përcaktojnë cilësinë e jetës në të.” 
Neil Postman, Filozof

Puna e mësuesit është përcaktuar si një nga detyrat më të vështira dhe më me 
përgjegjësi. Është një punë që, për të arritur rezultate maksimale, kërkon impenjim 
të madh nga të tria palët; nga mësuesi, nga prindërit dhe nga vetë nxënësit. 
Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me drejtimin, organizimin e veprimtarive të tilla të 
të nxënit duke synuar që maksimalizohet përfshirja produktive e nxënësit në mësim. 
Në çdo kohë mësuesi ka kërkesa të ndryshme e bashkëveprime të shumta, që e 
shtyjnë përpara për veprim. Situatat mund të shfaqen nga më të ndryshmet. Për 
shembull, mësuesi është duke i dhënë një detyrë një nxënësi, por, në të njëjtën kohë, 
një nxënës tjetër kërkon një mjet ndihmës, gjithashtu vë re se një nxënës i tretë është 
duke vështruar nga dritarja dhe në të njëjtën kohë i tërheq vëmendjen një nxënës 
tjetër që kërkon t’i kontrollojë detyrën. 
Menaxhimi I suksesshëm I mësimit kërkon prej mësuesit të jetë, vazhdimisht, I 
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vëmëndshëm dhë në veprim, për t’u siguruar se nxënësit mësojnë normalisht. 
Problemi kryesor me të cilin ndeshen mësuesit është të mbajnë të përfshirë nxënësit 
gjatë gjithë mësimit, për të realizuar në mënyrë të sukseseshëm objektivat e 
parashikuara. Duket mjaft  e sigurt se në shkollë prezenca e fëmĳ ëve dhe të rinjve me 
probleme në sjellje është gjithnjë në rritje. Shkaqet e kësaj rritjeje janë të ndryshme. 
Ndoshta ka shumë faktorë që kanë përcaktuar rritjen e  lartë të nxënësve problematikë 
në shkollë. Por ne gjithashtu ballafaqohemi me një paradoks të dukshëm: shumica e 
fëmĳ ëve jetojnë në një gjendje të mirë materiale dhe shkolla është bërë shumë më e 
“lehtë” dhe tolerante, po dëshmojmë gjithashtu një rritje të vazhdueshme të nivelit 
të pakënaqësisë dhe shqetësimit emocional në popullatën e moshës shkollore. Kjo e 
bën më të domosdoshëm se kurrë përdorimi
e strategjive të cilat, të paktën pjesërisht, mund të ndihmojnë dhe të forcojnë 
eliminimin e sjelljeve problematike.1

Sjelljet problematike

Sjelljet problematike janë ato sjellje që prishin, pengojnë apo ndalojnë mësimdhënien 
e të nxënët në klasë. Studimet e bëra nga studiues të huaj si edhe shqiptarë vënë 
në dukje shqetësimet e shkaktuara nga sjelljet e këqĳ a. Këto lloj sjelljesh nuk 
shpërqëndrojnë vetëm mësuesit, por gjithashtu fokusin në të nxënë të nxënësve. 
Ato gjithashtu ndërhyjnë në klimën positive në klasë, ndërveprimin social ndërmjet 
nxënësve dhe mund të krĳ ojë një atmosferë që zvogëlon pjesëmarrjen e nxënësve.
Nxënësit që ekspozojnë probleme të sjelljeve problematike janë sfi dues për mësuesit, 
sepse ata kërkojnë që mësuesi të shpenzojë një kohë të konsiderueshme në klasë me 
mënyrën e tyre të të sjellurit sesa me mësimin (Galloëay, 1977). Mësuesit përballen 
me detyrën e frikshme të të adresuarit të sjelljeve problematike të këtyre nxënësve 
(Fraser, 1997). 
Pakënaqësitë, mospërgatitja dhe sjelljet e pavëmendshme të manifestuara nga këta 
nxënës shpesh çojnë në rrëmujë. Një çështje e rëndësishme në shkollat fi llore është 
sjellja problematike e nxënësve në klasë dhe ndikimi që mësimdhënia mund të ketë 
në këto sjellje. Ëështë pranuar që metodat e mësimdhënies janë infl uencuese ndaj 
sjelljeve problematike të nxënësve.
Sipas Madsen dhe disa autoreve të tjerë I kategorizojnë kështu sjelljet e fëmĳ ëve:
1. Lëvizje të mëdha. Të çohesh nga karrigia, të ngrihesh lart, të vaprosh, të hidhesh, të 

ecësh përreth, të lëvizësh karrigen etj.
2. Zhurma e objekteve. Të përplasësh lapsat ose objektet e tjera, të duartrokasësh, të 

përplasësh këmbët në dysheme, të grisësh libra në tavolinë, të godasësh bankën. 
Vlen vetëm nëse mund të dëgjohet zhurma kur sytë janë mbyllur. Nuk përfshihet 
rënia aksidentale e objekteve.

3. Shqetësimi I pronës së të tjerëve. Të rrëmbesh objekte ose punë, të hedhësh librat e 
shokut të bankës, të shkatërrosh pronën e dikujt, të shtysh me tavolinë, t’I hedhësh 
objekte dikujt pa e prekur atë.

4. Kontakti. Të goditurit, të shkelmuarit, të pickuarit, të goditurit me shuplakë, të 
goditurit me një objekt, të kafshuarit. Çdo kontakt fi zik, vlen.

5. Verbalizimi. Zhvillimi I bisedave me fëmĳ ët e tjerë kur nuk lejohet. Përgjigjja ndaj 
1  Di Pietro Mario, I problemi emotive e comportamentali degli alunni, FIRERA & LIUZZO, Roma 
2010. fq. 7.
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mësuesit pa ngritur dorën ose pa t’u thirrur emri të bësh komente, të thërriturit e 
mësuesit në emër për të marrë vëmendje, të qarit etj.

Rastet e sjelljes së padëshirueshme të nxënësit, vë në dukje Musai2 janë jo të pakta, 
dhe si të tilla, duhen trajtuar me kujdes nga mësuesi. Tipat më të shpeshtë të një 
sjelljeje të tillë janë:
− Të folurit jashtë radhe ose pa lejë.
− Të qenët I zhurmshëm (si p.sh. të bërtiturit ndaj një nxënësi tjetër në klasë, apo 
përplasja e librit, e çantës mbi bankë, lëvizja e karriges, e stolit etj.).
− Munngesë vëmendjeje ndaj mësuesit.
− Moskryerja e detyrës së ngarkuar.
− Ngritja pa shkak nga vendi
− Ngacmimi ose pengimi në punë I nxënësve të tjerë.
− Ardhja me vonesë në shkollë.
Në një masë të konsiderueshme, të tilla problem mund të zvogëlohen nga 
mësimdhënia cilësore, në përgjithësi, si dhe nga mënyra e sjelljes dhe sistemi I 
punës së mësuesit, në veçanti. Rastet më serioze të sjelljes jot ë mirë (si p.sh., fj alë të 
ashpra ndaj një nxënësi, të folurit pa të keq dhe pa turp, mosbindja apo mospranimi 
I autoritetit të mësuesit, si dhe dëmtimet fi zike të mjeteve dhe të orendive) janë më 
të rralla, por mund të ndodhin kur format më të vogla të sjelljes jot ë mirë nga ana e 
nxënësit lejohen të bëhen të zakonshme.

Mjedisi I nxënies

Fëmĳ ëve u duhet siguruar mjedis për të nxënit i cili ofron eksperienca më të 
ndryshme, me anë të cilave do t’u ndihmohet në zhvillimin e tyre social, intelektual, 
fi zik dhe emocional në mënyrë të përshtatshme të moshës dhe të nivelit të zhvillimit 
të tyre. Gjatë krĳ imit të mjedisit stimulues për nxënësit është me rëndësi të kihet 
parasysh teoria zhvilluese të Eriksonit, Pĳ azhes, Vigotskit, si dhe zbulimet më 
të reja për zhvillimin e trurit. Mësuesi duhet ta njohë, ta kuptojë edhe ta pranojë 
teorinë për mënyrën e të nxënit të fëmĳ ëve. Kur mësuesi e njeh dhe e pranon teorinë 
për zhvillimin e fëmĳ ëve, atëherë ai e di se nxënësit kanë stile të ndryshme të të 
nxënit dhe ai duhet ta përshtatë mjedisin për të nxënit sipas nxënësve, të ofrojë më 
shumë opsione brenda klasës edhe të planifi kojë aktivitete të cilat, përveç faktit se 
do të jenë në përputhje me programin mësimor, po gjithashtu do t’i takojnë stilet 
e ndryshme të të nxënit të fëmĳ ëve, dhe me anë të kësaj do të krĳ ohet strategji e 
suksesshme për përmirësim të të nxënit individual. Është shumë e rëndësishme që 
mësuesi të krĳ ojë mjedis dhe atmosferë në klasën ku nxënësit do të ndihen të lirshëm 
ta shprehin mendimin e vet, të besojnë në vetvete, t’i bësojnë mësuesit dhe shokëve 
të tyre, të shfrytëzojnë metode të ndryshme me anë të cilave mësuesi do t’u përcjellë 
nxënësve dituri, do t’i përfshĳ ë në përcaktimin e rregullave të sjelljes, do t’i nxitojë 
për bashkëpunim, do t’i mësojë t’i respektojnë të tjerët edhe të bëhen të suksesshëm.

Konkluzione

“Disiplina ka të bëjë me rregullin, i cili është i nevojshëm në klasë për të siguruar një 

2  Musai, B. (2003) Metodologji e mwsimdhwnies, PEGI, Tiranw, fq. 222.
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nxënie të efektshme.”3

Mbajtja e disiplinës në klasë varet nga mënyra se si e planifi kon mësimdhënësi orën 
mësimore, sa i kushton rëndësi integrimit të nxënësve në mësim dhe sa mundohet 
t´u shmanget manipulimeve nga nxënësit. Shpeshherë mësimdhënësi përballet me 
raste të ndryshme që vĳ në nga mosdisiplina e  Vĳ në me vonesë në mësim, etj.
• Bëjnë lëvizje nga një vend në tjetrin, i pengojnë nxënësit tjerë, 
• Nuk i kryejnë detyrat që u caktohen gjatë orëve, 
• Nuk i kushtojnë vëmendje mësuesit, 
• Bën zhurmë duke e përplasur librin, lëvizur bangën, karrigen, etj., 
• Flet jashtë radhe dhe pa leje 
•  Ngacmimi i nxënësve të tjerë, 
• nxënësve në klasë. 
Rastet e tilla nga nxënësit janë të ndryshme, p.sh.  Këto probleme, kanë gjasa 
të zbuten nëse ka cilësi në mësim dhe se si sillet mësuesi gjatë punës mësimore. 
Nëse mësimdhënësi vazhdimisht insiston që verbalisht t´i qortojë sjelljet e këqĳ a 
dhe kështu të vë rregull dhe disiplinë në klasë, atëherë kjo nuk prodhon efekte 
pozitive, sepse bëhet monotone. Mirëpo, shtrohet pyetja, pse nxënësit bëjnë sjellje 
të padëshirueshme? Është e vërtetë se mësuesi gjithherë është i bindur se kur shkon 
të mbajë orën mësimore, nuk do të ketë probleme të tilla, por vetëm ndonjë rast të 
jashtëzakonshëm.4

Menaxhimi i klases nuk është një gjë tjetër veç se zbatimi dhe përdorimi I të gjitha 
rregullave dhe procedurave per sigurimin e rregullit, disiplines dhe mbarëvajtjes 
të mësimit ne klasë.Pra, që menaxhimi të jetë sa më i efekteshëm duhet të zbatohen 
disa teknika të cilat I përmendëm më lartë. Disiplina luan një rol të rëndësishëm në 
mbarëvajtjen e mësimit në klasë.Çështja më e rëndësishme që duhet të mbahet në 
mendje për disiplinën është që krĳ imi I rregullit të nevojshëm ka të bëjë më shumë 
me mjeshtëritë e mësimdhënies së sukseshme në përgjithësi, sesa me korrigjimin e 
sjelljeve jo të përshtatshmë të nxënësve, Pra nësë veprimtaritë në klasë planifi kohen 
mirë, paraqitja e mësimit mban të përqendruar vëmendjen e nxënësve, interesin dhe 
përfshirjen e plotë të tyre.
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Ndotja e mjedisit global

Bukuri Ballhysa

KLASA: IX
TEMA: “Ndotja e mjedisit global”
LENDA: BIOLOGJI
 QELLIMI: 
• Të sensibilizoje nxënësit mbi kuptimin dhe rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.
OBJEKTIVAT:
• Të shpjegoje permbajtjen e termit mjedis dhe rendesine e tĳ  duke e 
konkretizuar me shembull.
• Të analizojë disa nga problemet që lidhen me mjedisin
• Të shpjegojë se si dhe pse duhet ta mbrojmë mjedisin
• Të analizojë ndikimin qe kanë pasur shkenca dhe teknologjia ne mbrojtjen 
apo ndotjen e botës
 Përfi tuesit:   Nxënësit e Klasave  të IX
 Koha e aplikimit:  Mars 
 Hapësira e aplikimit: 1 Muaj    

METODAT

 Punë në grup 
 Veprimtari  praktike 
 Brain storming 
 Përmbledhje e strukturuar 

PJESMARRESIT 

Nxënës të klasës së IX, mësues , prindër, përfaqësues të drejtorise, komunitetit psikologia e 
shkolles ,etj...

Buxheti: 2000 leke te reja 
MJETET E PUNES:
• Video – projector  .
• Postera . 
• Kartonë, lapustila, kartolina, etj.
Partnerët: Prindër, nxënës, mësues.

Struktura e zhvillimit të veprimtarisë

FAZAT E VEPRIMTARISË
FAZA E PARË
A) Njohja me temën e veprimtarisë.
B) Krĳ imi I posterave .
C) Sigurimi I gjetjes se fotove ,informacionit dhe videove rreth ndotjes globale.
D) Përgatitja për realizimin e veprimtarisë.
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Faza e realizimit të veprimtarisë 
Referat  i përgatitur nga mësuesja 

Mjedisi jetësor dhe shoqeria njerezore

Mjedisi eshte bashkësia e nderveprimeve te perberesve biotike dhe jobiotike qe 
nxisin dhe zhvillojne jeten e gjalle ne toke,duke perfshire mjedisin fi zik,natyror 
te ajrit,tokes,ujerave etj.Faktoret natyrore dhe shoqerore te mjedisit ndikojne 
drejtperdrejt ne jeten e njeriut.Ata jane nje kusht thelbesor per te percaktuar 
zhvillimin e tyre fi zik,mendor,intelektual,psikologjik dhe vete menyres se jeteses se 
tyre. SHEMBULL:Nje njeri qe jeton ne nje zone te qete,ku ka shume gjelberim dhe 
pa gjelberimin e duhur.Njeriu qe jeton ne mjedisin e paster dhe te qete ben nje jet me 
normale dhe aktive se sa ai qe jeton ne nje mjedis te papaster. Per ti mbĳ etuar kohes 
njeriut I eshte dashur te pershtatet me mjedisin ku jeton dhe ta ndryshoje ate per ta 
bere sa me te pershtatshem per ekzistencen e tĳ .Ne kete pike shfaqen dhe problemet e 
para te mjedisit.Perparimi I kohes,zhvillimi I shkences dhe I teknologjise,shfrytezimi 
pa kriter I mjedisit krĳ uan problemet e para midis njeriut dhe mjedisit.Zhvillimi I 
teknologjise ka bere qe vete jeta te permiresohet dhe njerezit te jetojne me mire por 
nga ana tjeter ka sjelle shume problem per mjedisin si p.sh. ndotja e ajrit,prerja e 
pyjeve etj.Mjedisi eshte shume I rendesishem prandaj cdo veprim I demshem mbi te 
do te  mund ta demtonte ate dhe shendetin e vete njeriut.Per te pasur nje shendet te 
mire nuk mjaft on vetem kujdesi.Shume semundje perhapen nepermjet ujit,ajrit,tokes 
etj.
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Jo te gjithe njerezit e insitucionet veprojne njelloj ndaj mjedisit.Disa zhvillojne 
veprimtari mbrojtese ndersa te tjere e shfrytezojne ne menyrat me barbare ate.Ruajtja 
dhe kujdesi per mjedisin nuk eshte vetem nje detyrim shoqeror,por mbi te gjitha 
eshte dhe nje pergjegjesi individuale.Mjedisi eshte I te gjitheve dhe te gjithe duhet 
ta mbrojne ate.Shoqeria si ne vendin tone ashtu edhe ne mbare boten po perballet 
me problem  te medha qe lidhen me mjedisin si :ndotja,prishja e ekuilibrave te 
ekosistemeve, shfrytezimi pa kriter I burimeve natyrore etj. 
Ndotja e mjedisit:eshte futja e drejtperdrejte ose e terthorte e lendeve, vibracioneve, 
energjise, nxehtesise,rrezatimit,zhurmave te cilat e ndryshojne cilesine e mjedisit e 
te jetes.
Ngrohja globale :eshte prishja e ekuilibrave te ekosistemit qe ka ndryshuar 
temperature ne planet. Ajo eshte rritur dhe ka bere qe akullnajat te shkrĳ ne.Shkrirja 
e akullnajave ka rritur nivelin e ujit te deteve dhe oqeaneve.Nga ana tjeter ndryshimi 
I temperatures ka prishur regjimin e stineve.   
Ndotja e ujërave:Uji eshte nje nga elementet kryesore per jeten e njeriut pasi nepermjet 
tĳ  ne gatuajme,pastrojme etj.Industria,bujqesia jane konsumatore te medhenj te ujit.
Burimet ujore,po preken si nga faktore shoqerore ashtu edhe nga faktore natyrore.
Nder faktoret natyrore jane:kalimi I ujit ne siperfaqe ose ne thellesi duke u pezrier me 
ujrat e ndotura etj.Nder faktoret shoqerore mund te permendim ndotja qe vjen nga 
perdorimi I kimikateve,derdhja e mbeturinave,derdhja e naft es etj.Ndotja e ujit sjell 
pasoja te renda per jeten si:zhdukja e gjallesave te ndryshme te ujit,mosperdorimi 
per nevojat jetike te ujit,perhapjen e semundjeve infektive etj.
Ndotja e tokes:Toka ku ne jetojme dhe zhvillojme veprimtarite tona eshte mjaft  e 
rendesishme.Pa te nuk mund te kete jete ashtu si dhe uji.Toka eshte e rrezikuar nga 
ndotja.Te njejtet faktore qe ndotin ujin e ajrin e ndotin edhe token.Nga ana tjeter toka 
eshte e rrezikuar edhe nga humbja e shtreses se siperme qe perdoret prej njeriut per 
zhvillimin e bujqesise,blegtorise.Humbja e saj vjen nga fenomeni I shpyllezimit,eroz
ionit,ndryshimit te temperaturave etj.
Ndotja e ajrit:Zhvillimi I industrise dhe perdorimi I makinave ben qe ajri qe ne thithim 
te jete mjaft  I ndotur sidomos ne zonat urbane ku eshte e perqendruar edhe popullsia 
me e madhe.Ajri qe ne thithim eshte I mbushur me elemente te rrezikshme per jeten 
si CO2,Pb etj.Kjo ka bere qe te shfaqen nje numer I madh semundjesh me rrezik te 
larte per jeten si p.sh. llojet te ndryshme te kancerit.Ndotja e ajrit eshte e ndryshme 
ne ambiente te ndryshme.Ka disa mjedise pune si ne shkrirjen e metaleve,ne dege te 
industrise ku perdoren kimikate etj, ku shkalla e ndotjes se ajrit eshte shume e larte 
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dhe rrezikon shendetin e punetoreve dhe te banoreve perreth.Burimet kryesore qe 
kane ndikuar ne rritjen e ndotjes se ajrit jane:djegia e mjeteve te transporteve dhe 
djegia pa rregulla e mbeturinave.
Shfrytezimi i burimeve natyrore:Nga shekulli XX rritja e nevojave dhe kerkesat 
e njeriut ndaj mjedisit ka bere qe rezervat boterore te naft es,gazit natyror etj, te 
pakesohen.Disa shkencetare mendojne se shume prej ketyre burimeve jane ne rrezik 
zhdukjeje.Perdorimi me racionalitet I burimeve natyrore quhet ruajtje ose konservimi 
I tyre. 
Burimet e paperteritshme: Mineralet:jane perdorur gjate gjithe jetes se njeriut.
Rezervat e disa prej mineraleve jane ne mbarim.Per te mbrojtur rezervat e tyre 
jane gjetur zevendesues si p.sh. ne vend te celikut perdoret betoni,cimentoja etj. 
Lendet djegese:Me zhvillimin e industrise u rrit perdorimi ne menyre intensive I 
makinerive dhe makinave te transportit,qe kerkonin lende djegese si naft a,gazi 
natyror etj.Rezervat jane te kufi zuare.Per te mbrojtur keto burime mund te perdoren 
nje sere menyrash si : perdorimi me kriter I produkteve si qymyri,burimet natyrore 
te perdoren me kujdes,pershtatja e politikave shteterore dhe ndershteterore me 
problemet e mjedisit dhe ruajtjen e tĳ ,etj. BURIMET E PERTERITSHME: Uji: Ka 
nje sere menyrash permes te cilave njerezit mund te pemiresojne perdorimin e 
burimeve ujore.Sekreti I menaxhimit eshte te dish se si ta shperndash ujin ne menyre 
efi kase.Nje menyre shume e mire e kesaj shperndarje jane edhe digat.Ato sherbejne 
si mjet konservimi per ruajtjen e lumenjve per aq kohe sa eshte e nevojshme.Ato 
parandalojne gjithashtu demet qe mund te shkaktoje nje permbytje. Ne vendin tone 
jane ndertuar shume diga si:ajo mbi lumin Drin ne Fierze,Koman etj. Toka:Njerezit 
ne pjese te ndryshme te botes kane gjetur menyra te ndryshme per te permiresuar 
perdorimin e tokes.Qe toka te jete pjellore njerezit perdorin plehun organik dhe 
kimik.Por,nga ana tjeter,perdorimi pa kriter I kimikateve e demton token.

Si dhe pse duhet ta mbrojme mjedisin

Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në nivel individual, 
të organizatave ose të qeverisë, në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të qenieve 
njerëzore.Mjedisi ne te cilin jetojme eshte shume I rendesishem per ne.Ai eshte 
burim I jetes se njeriut . Mbrojtja e natyrës dhe e mjedisit konsiderohen si pjesa 
më e rendesishme e jetës në planetin tonë.Te gjitha proceset qe çojne në një sistem 
ekologjik te suksesshëm janë tëlidhura me programin për përcaktimin e strategjise 
dhe zhvillimin e mëtejshëm të objektivave në ruajtjen e natyrës e të mjedisit.Koncepti 
themelor i ekologjisë duhet të njihet fort mirë jo vetëm nga shkollat e mesme,shkollat 
e larta, universitetet, organet shteterore, institutet shkencore por edhe nga Akademia 
e Shkencave e cila duhet të udhëheq në mënyrë shkencore zgjidhjen e problemeve 
në fushen e ruajtjes se natyrës dhe mjedisit si dhe ato të ngrohjes globale . Por po të 
njiheshin mirë të gjitha këto probleme sot nuk do te kishim shqetesimet e ndotjes së 
ajrit,ujit të tokës apo efektet e ngrohjes globale.Ekologjia është themeli i ruajtjes se 
natyrës dhe të mjedisit dhe si shkencë e biologjisë shfrytezon të dhënat shkencore 
të kimisë, të fi zikës të matematikës dhe të shumë shkencave tjera. Dy janë drejtimet 
kryesore : 1. Ruajtja e mjedisit që ka si qellim të kufi zojë ndikimin e ndotjeve te 
industrisë , bujqësisë, transportit, ndertimit e tjera veprimtari te njeriut. 2. Ruajtja e 
natyrës që ka si qellim të kufi zojë deri ne minimum ndryshimet në natyrë (ekosistemet 
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) siç janë efektet e ngrohjes globale,ruajtja e shtresës së ozonit, pakesimi i emetimit të 
gazrave,evitimi i shirave acide. Prandaj ka rendësi të dihet një strategji e cila duhet të 
ndiqet për të evituar një krizë ekologjike në vendin tonë. Mendoj se prioritetet duhet 
të jenë në problemet më të mëdha e më të ngutshme për tu zbatuar, qe të sigurojnë 
një natyrë e mjedis te pastër .

 Reduktimi dhe riciklimi i mbeturinave

o Shfrytëzimi i pajisjeve shtëpiake me efi kasitet të lartë, të tilla si llambat e 
dritës; 
o Promovimi i kursimit të energjisë në mesin e publikut 
o Mbështetja në përdorimin e burimeve të ripërtërishme, bashkë-prodhimin e 
këtyre burimeve dhe të llojeve të ndryshme të energjisë;
o Ruajtja e vlerave biologjike-ekologjike të mjedisit nëpërmjet ruajtjes së fl orës 
dhe faunës, dhe të vlerave të trashëgimisë natyrore .
o Shfrytëzimi racional i burimeve, reduktimi i emetimeve në ajër, reduktimi i 
ndotjes së ujit dhe tokës, dhe riciklimi i mbeturinave;
o Ndotjet e mjedisit duhen percaktuar dhe vlersuar drejtë duke i kushtuar 
rendësi klasifi kimit të tyre në të ngurta në shkarkimet e lengëta dhe ndotje të ajrit. 
Parimet me të rëndësishme për mbrojtjës së mjedisit : 

Ndikimi i teknologjise dhe shkences ne mjedis

Mbrojtja e natyrës dhe e mjedisit konsiderohen si pjesa më e rëndësishme e jetës 
në planetin tonë. Te gjitha proceset qe çojnë në një sistem ekologjik te suksesshëm 
janë të lidhura me programin për përcaktimin e strategjisë dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të objektivave në ruajtjen e natyrës e të mjedisit. Ekologjia është themeli 
i ruajtjes se natyrës dhe të mjedisit dhe si shkencë e biologjisë shfrytëzon të dhënat 
shkencore të kimisë, të fi zikës të matematikës dhe të shumë shkencave tjera. Dy 
janë drejtimet kryesore: 1. Ruajtja e mjedisit që ka si qellim të kufi zojë ndikimin e 
ndotjeve te industrisë, bujqësisë, transportit, ndërtimit e veprimtari te njeriut. 2. 
Ruajtja e natyrës që ka si qellim të kufi zojë deri ne minimum ndryshimet në natyrë 
(ekosistemet) siç janë efektet e ngrohjes globale, ruajtja e shtresës së ozonit, pakësimi 
i emetimit të gazrave, evitimi i shirave acide.Prandaj ka rendësi të dihet një strategji 
e cila duhet të ndiqet për të evituar një krizë ekologjike në vendin tonë. Vetëm në 
qoft ëse marrim industrinë e lëkurëve, shqetësimet janë më të mëdha për mjedisin. 
Derdhjet teknologjike përmbajnë sasia sulfi desh, komponime organike të tretshme, 
alkalinitet i lartë si dhe mbetje lendësh regjëse të palidhura, të ngjyruesve, yndyrave 
dhe emulsioneve. Ujërat që dalin nga derdhjet e fabrikave të lëkurave duhet te jenë 
të pastra para se të futen në rrjetin hidrografi k, për të mos prishur balancin ekologjik.
Përcaktimi i trajtimit të derdhjeve teknologjike duhet të ndiqet konkretisht nga 
çdo ndërmarrje e industrisë në gjendje pune. Jashtë vendit tonë shteti nuk lejon të 
punojnë fabrika e ndërmarrje industriale pa patur impiantin e pastrimit te ujërave 
shkarkuese bile merr të dhëna çdo ditë për përbërësit e pastërtisë së ujërave.Zgjedhja 
e metodës së pastrimit si dhe përcaktimi i parametrave të trajtimit të tyre varet nga 
përbërja e derdhjeve teknologjike. Vlera e pH, përmbajtja e lëndëve organike dhe 
inorganike duhen mbajtur në nivelet standarde të lejuara. Në rastin e numrit të 
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madh të komponimeve të ndryshme organike që ndodhen në derdhjet, përcaktimi 
i secilit paraqet problem dhe kërkon shumë kohë prandaj për këtë arsye behet një 
përcaktim total i treguesve kryesorë të derdhjeve që ndikojnë nëpërcaktimin e sasisë 
së kompozimeve organike dhe aft ësinë e tyre për t’u degraduar.Për këtë ka rëndësi 
sasia e oksigjenit e domosdoshme për dekompozimin e përbërësve organikë, pra një 
fenomen i tille është plotësisht në dëm të mjedisit e në tërësi të shëndetit. Për këtë 
duhen ruajtur vlerat standarde të NBO (BOD) nevoja biologjike për oksigjen dhe të 
NKO (COD) nevoja kimike për oksigjen dhe këto të mos merren të shkëputura prej 
prodhimit.Ashtu siç janë përgjegjës për prodhimin dhe per teknologjinë, drejtuesit 
dhe personeli ing-teknik janë përgjegjës edhe për ndotjet e krĳ uara të cilat duhet 
ti minimizojnë sa të jetë e mundur bashkë me efektet e tyre dëmtuese nëpërmjet 
përmirësimeve të teknologjisë dhe të përdorimit të kimikateve me efekte sa më 
pak ndotëse. Edhe ndotjet e ajrit në vendet e punës të reparteve në industri varen 
nga proceset teknologjike,lloji i prodhimit, i kimikateve si dhe mënyra e sistemit 
të zgjedhur në realizimin e teknologjisë së prodhimit. Por çfare është bërë për të 
përcaktuar një KMV, koncentrimi maksimal te vendi i punës për ndotjen e ajrit. 
Asnjë parametër i tillë nuk ekziston në vendet e punës në repartet e prodhimit apo 
atje ku punohet me hidrokarbure dhe mineralet.Gjithmonë mjedisi mund të jetë 
shumë i keq ose katastrofi k, dhe shumë i mirë. Kjo gjithnjë varet nga kushtet. Në të 
dy rastet faktorët duhen kërkuar tek njerëzit. Ruajtja e natyrës dhe e mjedisit janë të 
lidhura me ngrohjen globale pra ndryshimet klimatike duhen marrë si probleme të 
mjedisit.Mbeturinat prapë mbeten një problem i pazgjidhur në vend. Ato, si kudo 
jashtë, duhen klasifi kuar të paktën në dy grupe, në hedhurina për asgjësim dhe 
në hedhurina për riciklim ose ripërdorim ku duhet të bëjnë pjesë hedhurina letre, 
kartoni,fi bre e plastiket.Gomat mbasi mblidhen arrihet që të ngrihen në temperaturë 
shumë gradë nën zero,kalojnë pastaj në proceset e copëtimit, thermimit. Materiali 
i përft uar i shtohet asfaltbetonit për asfaltim rrugësh. Një asfaltim i tille është më i 
qëndrueshëm dhe fl eksibel. Ky mund të jetë një nga shumë raste tjera kur teknologjia 
dhe shkenca thotë fj alën e vet.Në ngrohjen globale kanë ndikuar dhe vazhdojnë të 
ndikojnë emetimet e CO2, CH4, oksidet e azotit, komponimet e halogjenuara të 
karbonit. Ozoni, dihet se redukton rrezatimin ultraviolet dhe duhet mbrojtur shtresa 
e tĳ  sa të jetë e mundur. Ngrohja globale prek çdo pjesë të planetit prandaj edhe 
njerëzit janë të ekspozuar ndaj gjithë efekteve negative kudo që të ndodhen.
Demostrimi me postera nga nxënësit .
Realizimi me video -projektor nga nxënësit ku janë marrë vende të ndryshme të 
ndotura dhe informacion rreth tyre.



195 

Ndikimi I femĳ eve me aft esi te kufi zuara ne familje

Majlinda Driza
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Abstrakt

Qëllimi i këtıj studımı është eksplorımı ı ndıkımıt që kanë fëmıjët me aft ësı të kufızuar në 
famılje, bazuar në përvojat, perjetımet dhe kendeveshtrımet e prınderve te motrave ,vellezerve 
dhe ofrueseve te sherbımeve socıale.
Metoda kerkımore e perdorur per studımın shkencor eshte metoda sasıore.
Per mbledhjen e te dhenave u perdoren pyetesore te 50 prınderve me ane te cıleve u pyeten 
per ndıkımın e femıjeve me aft esı te kufızuar ne famılje.
Te dhenat e perfi tuara u analızuan dhe u perpunuan duke perdorur ketu metoden e analızave 
e te dhenave mbı bazen e pyetesoreve.
Studımı shkencor u krye me ndıhmen e mesueseve mbeshtetese te shkolles specıale PLM dhe 
profesıonısteve te sherbımeve socıale.

Fjalet  kyçe: Aft esi e kufızuar, Gjıtheperfshirja, Integrimi, Prinderit, Femĳ et me aft esi te 
kufi zuar, Aspekti social.

Sfondi teorik

Ҫ’fare eshte aft esia e kufi zuar?
Aft esıa e kufızuar eshte nje koncept kompleks. Faktore te shumte; kulturore, 
hıstorıke, shoqerore, lıgjore dhe fılozofıke ndıkojne mbı ınterpretımın e saj. Kuptımı 
ı saj ndryshon sıpas
kontekstıt ne te cılen ajo trajtohet p.sh: organızatat e ndryshme dhe punonjsıte qe 
e trajtone aft esıne e kufızuar, prandaj mund te kete perkufızıme te ndryshme me 
aft esıne e kufızuar.
Aft esıa e kufızuar eshte nje term sı ombrell e cıla mbulon demtımet , kufızımet e 
veprımtarıse dhe kufızımet e pjesmarrjes ne shoqerı. Nje demtım shendetsore perben 
problem ne funksıonın ose strukturen trupore.

Hyrje
Konteksti
Impaktı i femıjeve me aft esı te kufızuar tek famılja dhe lıdhja mes motrave dhe 
vellezerve eshte
unıke, ku ndahen pervojat e njejta gjenetıke e kulturore. Pavaresısht ndryshımeve 
sıpas rrethanave marrdhenıa ne famılje mes prınderve, motrave, vellezerve eshte nje 
nder marrdhenıeve me jetegjate qe ekzıston. 
Kohet e fundıt po rrıtet shume numrı ı dıvorceve per famıljet qe kane femıje me 
aft esı te kufızuar. Famıljet kane shume veshtıresı duke pasur nje femıje me aft esı te 
kufızuar dhe shume probleme tek femıjet e tjere ne famılje. Ne kete studım eshte 
menduar te sjell me nga afer pertjetımet e prınderve motrave dhe vellezerve qe 
kane ne famılje nga nje femıje me aft esı te kufızuar. Studımı mbeshtet mbı te dhenat 
reale te marra nga pyetsoret qe u jane bere prınderve qe kane nje person me aft esı te 
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kufızuar sı dhe eshte perjetuar me vajzen tıme me aft esı te kufızuar prej 20 vjetesh sı 
pasoje e nje aksıdentı.
Marrdhenıa mes motrave e vellezerve dhe prınderve jane komplekse me emocıone 
te perzıera e ndonjehere me efekte me pak pozıtıve e shume negatıve e afatgjata. 
Keto marrdhenıe jane tepranıshme dhe kur ne famılje eshte nje femıje me aft esı te 
kufızuar duke folur shume per kete aspekt ashtu sıc ndodh ne jeten e perdıtshme ne 
harrojme pjesen tjeter te famıljes, dhe me te shumten e kohes ıa kushtojme nje femıje 
me aft esı te kufızuar.

Ndikimi i femĳ eve me aft esi te kufi zuar mbi prinderit, motrat dhe vellezerit
Femĳ a me aft esı te kufızuara nuk ndıkon vetem mbı prınderıt por gjıthashtu edhe 
mbı motrat e vellezerıt.
Ne nje studım te Ludloe et al (2011) shumıca e prınderve shprehen se femıja me aft esı 
te kufızuara ka ndıkım edhe mbı motrat dhe vellezerıt. Shpesh prınderıt shprehın 
frıke per t’u treguar femıjeve te tjere dıagnozen dhe mund t’a vonojne kete moment 
sa me te gjate te jete e mundur.  Sıpas studıueseve ndıkımı ı femıjes me paaft esı mbı 
motrat dhe vellezerıt varet nga faktore te ndryshem sı ; numrı anetareve te famıljes, 
gjendja e femıjes, mosha ne kohen e dıagnostıkımıt, gjınıa, mosha e femıjes me aft esı 
te kufızuar dhe vendı ku jetojne.
Nuk eshte e lehte te jesh motra apo vellaı ı nje femılje me aft esı te kufızuar. Kjo mund 
te kete efekte negatıve dhe pozıtıve tek ata. 
Shumıca e prınderve motrave dhe e vellezerıt mund te ndıkohen ne shume drejtıme 
nga femıja me aft esı te kufızuar. Ata mund te jen xheloze per kujdesın dhe sherbımın 
e vazhdueshem ndaj femıjes me ft esi te kufi zuar.Te tjere ndjejne trıshtım dhe AK, 
kujdesen per ta, luajne me ta behen model terapıstı per ta, dhe ı len per t’u ngjiten 
pas.
Nje problem tjeter shume ı madh per prındrıt vellezrıt dhe motrat eshte shpenzımı 
ı gjıthe kohes nga ana e prınderve me femıjen me aft es te kufızuar dhe neglıshenca 
per femıjet e tjere qe ka famılja. Ҫdo femıje ka te drejte te trajtohet me perkujdesje 
dhe dashurı nga nena e babaı I tıj por kete te drejte ja prıvon femıja me aft esı te 
kufızuar prandaj eshte ı detyruar te kujdeset vet per veten e tıj dhe kjo eshte praktıke 
e zakonshme ne famılje.
Ndıkımı i femıjeve me aft esı te kufızuar ne famılje eshte shume ı rendesıshem sepse 
arrın te prısh gjıthe ekuılıbrın e famıljes, ka mosmarveshje dhe grındje ne famılje sı 
pasoje, femıjet e tjere merzıten, u kerkojne prınderve ta heqın nga famılja femıjen e 
semure dhe ta cojne ne ınstıtut rehabılıtımı, sepse shkakton stres mbı famıljen. Por 
ky nuk eshte fundı ı botes dhe e gjıthe famılja pershtatet me femıjen me aft esı te 
kufızuara.

Formulimi i problemit

Per te kutuar sa me mıre problemet qe sjellın femıjet me aft esı te kufızuar une 
kam bere shume hulumutıme nga ınternetı dhe nga psıkolog te shumte qe kane 
hulumutuar per femıjet me aft esı te kufızuar. 
Une dhe nga eksperıenca ıme 20 vjecare sı prınd ı nje femıje me aft esı te kufızuar 
ı kam perjetuar te gjıtha emocıonet ,shqetesımet,frıken,ankthın,per femıjen tım me 
aft esı te kufızuar.
Duke hulumutuar me prınder te tjere qe kane femıje me aft esı te kufızuar kam nxjerre 
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sı konkluzıon se ardhja ne jete e nje femıje me aft esı te kufızuar sjell nje trondıtje 
shkaterrımtare ne famılje.
Per shume prınder kjo eshte nje dhımbje kaq therese qe zgjat gjate gjıthe jetes duke 
shkaktuar vetem lot dhe hıdherım, steres te padıskutueshem.
Shume prınder perjetojne ndjenjen e te qenıt fajtor per problemın qe ka femıja ı tyre 
me aft esı te kufızuar duke kaluar ҫaste te veshtıra.
Te gjıthe prınderıt kur mesojne se femıja ı tyre ka nje dıagnoze ata behen mosbesues, 
qajne, duke menduar pse me ndodhı, pse femıjes tım. Ne vıtet e para shume prınder 
ndıejne frıke dhe ankth, por kane dhe shpresa per te ardhmen e femıjes se tyre.

Ndikimi i femĳ eve me aft esi te kufi zuar tek prindrit

 Trondıtja . Shpesh here trondıtja eshte reagımı ı pare qe shfaqın prınderıt, kur 
femıja I tyre dıagnostıkohet me aft esı te kufızuar.
 Faji.  Eshte nje tjeter emocıon qe prınderıt duhet te luft ojne. Ata ndıhen fajtor se u 

ndodhı qe ne famıljen e tyre te jete nje femıje me aft esı te kufızuar.
 Zemerimi.  Eshte nje pasoje e natyrshme e fajıt. Prınderıt jane te bındur se dıkush 

duhet ta kete fajın, mjeket ose ndoshta vete dora e Zotıt.
 Brenga.  Eshte nje ndjesı brenge e pafund e cıla duket sıkur ta shkul zemren per 

gjıthe jeten.
 Merzıtja.  Eshte mbı te gjıtha nje ndjenje shume e madhe merzıe se perse na 

ndodhı ne kjo fatekeqesı ne famılje.
 Xhelozıa.  Eshte nje ndjenje qe e perjetojne prınderıt duke u krahasuar me 

prınderıt e tjere.
 Izolimi.  Shume prınder motra e vellezer e ndıejne qe ata jane te ndryshem nga 

moshataret e tyre dhe famılja e tyre eshte e ndryshme nga famıljet e tjera.
 Frikerat.  Femıjet e vegjel mund te jene te frıksuar se mos e marrın edhe ata 

semundjen e femıjes se semure prandaj ata perjetojne shqetesım per te ardhmen 
e femıjes me ҫrregullıme.
 Presioni.  Motrat dhe vellezrıt mund te ndıejne presıon ne arrıtjen e nıveleve te 

larta per te kompesuar prındrıt e tyre dhe per tu perkujdesur gjate gjıthe kohes 
per femıjen me aft esı te kufızuar dhe ne te ardhmen.
 Turperimi.  Motrat e vellezrıt mund te turperohen nga sjelljet e pa kendeshme qe 

mund te bej femıja me aft esı te kufızuar nga mıqte e tyre, sıdomos kur takohen 
per here te pare me femıjen.

Metodologjia

Metoda kerkımore e perdorur ne kete studım shkencor eshte metoda sasıore. 
Rıshıkımı I lıteratures, analıza e te dhenave sı dhe metodat sasıore analızımıt dhe 
ınterpretımıt te te dhenave jane pjese e ketıj studımı shkencor. Per te punuar kete 
kerkım jane perdorur pyetesoret e 50 prınderve te femıjeve me aft esı te kufızuar.
Arsyeja e perzgjedhjes se tyre qendron ne faktın se ıshın metodat me te pershtateshme 
ne raport me qellımın objektıvat dhe pyetjet kerkımore te studımıt Kerkımı sasıor 
mund te pershkruhet sı nje model ı efektshem qe ndodh ne mjedısın natyral dhe ı jep 
mundesı kerkuesıt te perfshıhet shume ne pervojen aktuale.
Informacıonet te cılat mu nevojıten te mblıdheshın per realızımın e ketıj studımı 
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shkencor jane ınformacıone teorıke te marra nga ınternetı dhe psıgologe te huaj. 
Gjıthashtu per realızımın e ketıj studımı u mblodhen dhe analızuan ınformacıone 
te rendesıshme mbı prındrıt e femıjeve me aft esı te kufızuar dhe per sherbıme e 
ofrohen nga sherbımet socıale per ta dhe famıljet e tyre .
Kerkımı sasıor qe eshte perdorur mund te pershkruhet sı nje model ı efekteshem 
qe ndodh ne mjedısın natyral dhe ı jep mundesı kerkuesıt te perfshıhet shume 
ne pervojen aktuale dhe vendos theksın mbı eksplorımın e thelle te perjetımeve 
,perceptımeve ,pervojave dhe qendrımeve bte pjesemarreseve te perfshıre ne studım 
sıpas pershkrımeve te prınderve qe kane marre pjese ne kete studım shkencor. 
Metoda sasıore ndıhmoı ne ndertımın e detajuar mbı fushat ne te cılat ndıkohet 
famılja e femıjeve me aft esı te kufızuar mbı sıtuatat problemet, sherbımet dhe nevojat 
qe kane keto famılje. 
Numrı ı kampıonıt qe eshte perzgjedhur ne kete studım shkencor jane 50 prınder me 
femıje me aft esı te kufızuar.
Pyetesoret jane pregatıtur sıpas nevojave te prınderve sı dhe opınıonet dhe 
kendeveshtrımet, perjetımet, emocıonet se si i pershtaten ata rolıt prınderor dhe 
ҫfare ımpaktı ka paft esıa e femıjes se tyre ne jeten e tyre .
Pyetesoret u plotesuan me shume serıozıtet nga ana e prınderve per femıjet e tyre 
me aft esı te kufızuar.
Kampıonı ı pyetesoreve perbehej nga 50 prınder qe kane femıje me aft esı te kufızuar 
nefamıljen e tyre.

Opinione dhe kendveshtrime

1.Mjeku  familjes, 2.Specialisti, 3.Mamaja
4. Psikologu, 5.Te afermit tuaj 

Kush ju a komunikoj lajmin për paaftësinë 
e fëmijës tuaj? (2) (3) (4) (5)

Në opinionin tuaj sa i rëndësishëm është komunikimi në lidhje me?
1.Aspak i rëndësishëm, 2. Pak I 
rëndësishëm, 3. I Mjaftueshëm  4. I 
rëndësishëm,  5. Shumë I rëndësishëm

1.Informacionin e detajuar (1) (2) (3) (4) (5)

2.Te dhena mbi te ardhemen e paaftesise (1) (2) (3) (4) (5)

3.Ndihmen psikologjike (1) (2) (3) (4) (5)
4.Adresa te shoqatave te prinderve (1) (2) (3) (4) (5)

Sa I keni përjetuar emocionet në lidhje me?
1.Aspak 2. Pak 3. Normal 4. Shume 5. 
Jashtë mase shumë

1.Zemërimin (1) (2) (3) (4) (5)
2. Dhimbjen (1) (2) (3) (4) (5)
3.Frikën (1) (2) (3) (4) (5)
4.Frustrimin (1) (2) (3) (4) (5)
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5.Shokun (1) (2) (3) (4) (5)
6.Vetminë (1) (2) (3) (4) (5)

Sa të rëndësishme i konsideroni çështjet e mëposhtme ne ndertimin e projektit te 
jetes për fëmĳ ën tuaj?

1.Aspak i rëndësishëm, 2. Pak I rëndësishëm,
3. Mesatarisht i rëndësishëm, 4. I rëndësishëm, 
5. Shumë i rëndësishëm

1. Mirëqenien (1) (2) (3) (4) (5)

2. Rendimentin ne shkolle (1) (2) (3) (4) (5)

3. Autonomia e përditëshme (1) (2) (3) (4) (5)

4.Miqtë dhe marrdhëniet shoqërore (1) (2) (3) (4) (5)

5. Profesionin (1) (2) (3) (4) (5)

Lloji i paaft ësisë së kufi zuar

Të pyetur se kush ishte personi i parë që informoi prindërit për gjendjen e fëmĳ ës 
së tyre duke  u deklaruar se ishte me aft esi te kufi zuar, ata shprehen se në 44 % të 
rasteve ka qënë specialisti ai që u ka komunikuar paaft ësinë e kufi zuar të fëmĳ ës, të 
ndjekur nga 30 % e prindërve që deklarojnë se ka qënë mjeku i familjes, më pas me 
10 % komunikimi ka ardhur nga psikologu, dhe pjesa tjetër 10 % dhe 6 % renditen 
respektivisht të afërmit dhe mamĳ a në momentet e para të lindjes së fëmĳ ës.

Mbështetja nga familja

Beteja dhe përpjekjet e familjeve që kanë fëmĳ ë me aft esi te kufi zuar, nuk përjetohet 
vetëm tek prindërit por njëherësh edhe tek shoqëria dhe miqtë. Kështu të pyetur se 
sa e kanë këta prindër mbështetjen nga miqtë në 38.3% kjo mbështetje është normale, 
për 21.7% kjo mbështetje është e madhe ashtu sikurse në 32.5% ata shprehen se miqtë 
I përkrahin pak ose shumë pak në 7.5%

Mbështetja nga miqtë

Këto familje kanë nevojë gjithashtu edhe për mbështetje fi nanciare prandaj të pyetur 
në lidhje me gjëndjen e tyre ekonomike ata tregojnë se në 55% të rasteve gjendja e 
tyre ekonomike është më e ulët se e familjeve të tjera dhe kjo refl ektohet edhe në 
përgjigjet e tyre ku më tepër se gjysma (55%) shprehen se situata e tyre ekonomike 
është më e ulët se e familjeve të tjera ku 74.2% e tyre janë familje që banojnë në qytet 
dhe 25.8% nga ata që banojnë në fshat.
Lidhur me analizën e projektit të jetës për fëmĳ ët e tyre prindërit e intervistuar 
shprehen se të gjitha çështjet që lidhen me projektin e jetës për fëmĳ ët e tyre kanë 
rëndësi.
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Rezultatet e studimit

Ky kapıtull prezanton rezultatet e studımıt shkencor qe dolen nga anlıza e te dhenave 
te mbledhura ndermjet pyetesoreve dhe fokus grupıt te realızuar me prındrıt e 
femıjeve me aft esı te kufızuar ne kete kapıtull marrın pergjıgje pyetjet kerkımore te 
ngrıtura ne fıllım te studımıt.
Perjetımet pervojat dhe kendveshtrımet e prınderve mbı ndıkımın qe ka mbı famıljen 
dhe antaret e saj femıja me aft esı te kufızuar. Ndıkımı ı femıjeve me aft esı te kufızuar.
Perjetımet emocıonet reagımet qendrımet dhe kendveshtrımet e prınderve te cılet 
kane femıje me aft esı te kufızuar. 
Analıza e te dhenave tregoı se me shume se gjysma e prınderve e kıshın perjetuar 
shume keq ardhjen e femıjes me crregullıme ja sı jane pergjıgjur pyetjeve prındrıt.
Ne e kemı perjetuar shume keq ardhjen e femıjes me aft esı te kufızuar na dukej sı 
enderr dhe nuk mund te shpegohet me llafe dhe nuk arrınım tı besonım fj alet e 
doktorıt per femıjen tone. Jemı ndjer shume te merzıtur dhe kemı qare shume dhe 
mendonım se kıshte denuar Zotı. Dıagnozen e femıjes e kemı perjetuar shume keq 
dhe nuk arrınım ta kuptonım dot pse femıja yne eshte ı semur per gjıthe jeten. Ky 
studım hedh drite mbi pervojat jetesore te prinderve te moterave dhe vellezereve te 
personave me aft esi te kufi zuar ne lıdhje me kontekstin social.
Personat me aft esi te kufızuar perballen me nje sere pengesash duke perfshire 
mungesen e aksesit fi zik dhe pershtatshmerise aksesit te dobet ne informacin dhe 
dĳ e aksesit te dobet tek sherbimet e rehabilitimit kosto te paperballueshme trajtimi 
dhe praktika diskriminuse.
Ne kete studim shkencor gjithashtu del se komuniteti ı aft esise duhet te bej perpjeke 
per te drejtat qe i takojne ne shoqeri dhe te jene te barabarte me pjesen tjeter te 
shoqerise.
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Personat me aft esi te kufi zuar
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Aspekte te mesimdhenies dhe te nxenit ne lenden e Leximit dhe Leximit 
letrar ne shkollat 9- vjecare

Roana Mellara

Hyrje

  Ky punim me titull  ‘’Mesimdhenia dhe te nxenit ne lenden e Leximit dhe Leximit 
Letrar ne klasat  I - IX ne shkollat 9- vjecare ‘’ , eshte veshtuar prej meje si nje studim   
i disa aspekteve te kesaj lende mesimore, duke marre per baze edhe proceset  e reja 
te arsimit tone kombetar.
  Per te  realizuar kete punim me eshte  dashur te njoh disa aspekte  te rendesishme te 
mesimdhenies dhe te nxenit ne lenden e Leximit,  jo vetem gjate praktikave mesimore 
,  por dhe nepermjet  vezhgimeve dhe  testimeve qe kam kryer  ne shkollat  ‘’Rilindja 
“ ,’’28 Nentori ‘’ dhe  ‘’Muco Delo”  te qytetit e Vlores.
   Ne veprimtarite e mesuesve dhe  nxenesve nje rendesi te vecante merr realizimi  
i synimit per te pajisur nxenesit me nje sistem bashkekohor,te perdorura nga mjaft  
mesues ne shkollat e Vlores,duke pasur parasysh  dhe zhvillimin psikologjik te 
ketyre grupmoshave te femĳ eve.
   Ne programin mesimor te arsimit tone kombetar per klasat I – IX ,roli I mesuesit ze 
nje vend te vecante pasi, krahas qellimit te lendes se Leximit, ai duhet te percaktoje 
dhe synimet me te qarta,te cilat jane te lidhura nga permbajtja e lendes se Leximit, 
por dhe nga lirite qe i jep zbatimi i programit shteteror.
  Gjate studimit te kesaj teme ,per te nxjerre  me ne pah rolin dhe pergjegjesite e 
mesuesit dhe  nxenesit ne mesimdhenie dhe mesimnxenie vume re se, ne programet 
e lendes se Leximit perfshihen oret e hartimeve dhe korrigjimet e hartimeve ,ore 
te teknikave  te recitimit,bisedat letrare ,diskutimet letrare ,referatet, esete dhe oret 
ne dispozicion te mesuesit. Pikerisht ketu ne shkollat e Vlores ,sic vume re dhe ne 
shkollat  ” Muco Delo “ dhe “ Rilindja “, po behet gjithnje e me teper kujdes per 
zbatimin e kritereve pedagogjike dhe psikologjike,dhenien me kriter te materialit 
letrar ne te gjitha keto klasa te arsimit tone 9 - vjecar.
  Trajtimi  i  temes  “Mesimdhenia  dhe te nxenet ne lenden e Leximit dhe Leximit 
Letrar ne klasat  I -  IX ne shkollat 9- vjecare ‘’ ,ku nje pjese e tĳ  gershetohet dhe me  
Gjuhe  Shqipe , eshte mjaft   I gjere , por synimi kryesor  i ketĳ  punimi  u perqendrua 
ne ato aspekte  qe kane te bejne me perdorimin e strategjive dhe metodave te mesimit 
, qe nxisin veprimtarine krĳ uese te nxenesit  dhe perfi tohen prej tyre mjaft  dituri, qe 
realizojne synimet e shkolles sone.

1.1 Vendi qe  ze  lenda e Leximit dhe  Leximit  Letrar ne raport me lendet e tjera 
mesimore

   
Lenda e Leximit ne arsimin tone 9-vjecar tashme ze nje vend te vecante ne procesin 
mesimor,pasi sic thuhet ne programin e Ministrise se  Arsimit   dhe Shkences :   “ 
Lenda e Leximit  do t’u jape  njohuri nxenesve per te gjithe veprimtarine   letrare 
artistike  qe eshte pjese e kultures  kombetare  ‘’  1 .  Duke  e pare  ne kete kendveshtrim 
1    Ministria e Arsimit dhe  Shkences , 20 shtator 2012.
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, Lenda e L eximit  ,perfshin ne vetvete mjaft    pjese, ku rrezaton ndjenja e madhe e 
dashurise per atdheun dhe kombin, per vendlindjen, historine dhe personalitetet e 
shquara shqiptare .
Ne kete proces  te pervetesimit te Lendes se Leximit ,nxenesit e e kesaj moshe ,fi tojne 
njohuri  per krĳ imet me te  bukura letrare dhe artistike.
Ne perberje te mjaft   vjershave , tregimeve ,perrallave, fabulave, e kengeve,jane 
misheruar mjaft  ideale artistike ,estetike dhe atdhetare, qe ndikojne ne edukimin 
arsimor te femĳ eve . Po  krahas vlerave   artistike dhe estetike ,ne keto pjese 
letrare , perfshihen dhe elemente  te tjera si kultura dhe tradita ,frazeologjia dhe 
mencuriapopullore  , si dhe njohuri te tjera te shkences se natyres. Duke lexuar 
vargjet e Naim Frasherit “ Bageti e Bujqesi “, apo te Pashko Vases  “ Moj  Shqipni, e 
mjera  Shqipni   ,po ashtu edhe nga autore te tjere , nxenesit perfi tojne njohuri edhe 
nga  gjeografi a , pasi ne keto krĳ ime  pershkruhen vende konkrete te atdheut tone  
si : qytete, male, lumenj, dete . Ky eshte peizazh i bukur i  atdheut dhe malli per te .
Vargjet nga folklori shqiptar , perrallat dhe legjendat  tregojne  lashtesine dhe 
identitetin kombetar. Profesor  Qemal  Haxhihasani , qysh ne vitet  1996 na thote  se 
: ‘’ Ne tekstet e shkollave  tetevjecare kane zene vend mjaft   visare  te vendit tone  ‘’ 2  
Kete mendim e con me tej prof. Alfred Uci  ne artikullin  ‘’  Kultura  popullore 
shqiptare  dhe vendi I saj ne tekstet shkollore  ‘’ , botuar ne gazeten ‘ ‘ Drita  ‘’  me 6 
maj  2000 , ku nenvizon se : ‘’ kur behet fj ale  per legjendat popullore , perrallat dhe  fj alet e 
urta  ne pasurimin e tradites  se madhe shqiptare   , ka  vend  per nje perzgjedhje me artistike 
dhe estetike te tyre ‘’3. Duke e pare kete sugjerim, veme re  se ne tekstet e leximit te 
klases III  - IV  te Ciklit   te  Ulet  , jane vene pjese te tilla  si : ‘’Tomorri , mali plak 
I shqiptareve  ‘’ , ‘’Liria qendron ne maje te shpatave tona  ‘’ , ‘’Qeni dhe besa e tĳ  
‘’ Bĳ a e mbretit  dhe trendafi lat ‘’ , ‘’ Rozafati ‘’  , te cilat tregojne  per nje pune te 
kujdesshme te  vlerave folklorike . 
Vitet e fundit , ne tekstet Lexim dhe Lexim Letrat ,si dhe ato  te Gjuhes shqipe   eshte 
shtuar dhe rubrika ‘’ Te shtojme njohurite  ‘’ , me ane te se ciles realizohet synimi  qe 
nxenesit te perfi tojne  edhe mjaft  njohuri te tjera ne lendet e shkencave te natyres  dhe 
ato shoqerore .

1.2.Tradita e Leterisise  se Rilindjes Kombetare  dhe Pavaresise

Ne tekstet ‘’ Gjuha  shqipe ‘’ te klasave  V- VII  te arsimit tone 9 –vjecar , jane perfshire 
mjaft  krĳ ime te bukura  nga  shkrimtaret  : Naim  Frasheri,  A .Z.  Cajupi,  G jergj 
Fishta , Ndre Mjeda  Faik Konica , por edhe botime  te tjera letrare  nga Mitrush 
Kuteli , Sterio Spasse , Lasgush        Poradeci, te cilat  perfaqesojne  nje bote te thelle 
letrare dhe artistike , por ato percjellin dhe vlera  te rralla etike  dhe educative.
Krĳ imtaria letrare e Rilindjes Kombetare , edhe sot ne shkollat  tona perben nje vlere  
te vecante te artit poetik  dhe nje kulture  shpirterore  te kombit.  Veprat e autoreve te 
njohur  si : Naim Frasheri, Andon Zako Cajupi , De Rada , Gavril Dara  Ndre Mjeda, 
Ali asllani , Faik Konica ,  Asdreni etj. Kane nje permbajtje te rendesishme partiotike.
Nepermjet tyre nxenesit perfi tojne nje  bote emocionale te pasur , pasi ne qender te 
tyre eshte dashuria per atdheun, kryengritjet e shqiptareve  per lirine dhe pavaresine 
,  jane luft etaret dhe Rilindasit , te cilet enderrojne dhe luft ojne  per trojet shqiptare.
2  Qemal Haxihasani  : Letersia  shqipe ne shkollat tona ‘’ , Revista  :  ‘’Kultura Popullore ‘’ , nr 4 , 
Tirane , 1996, fq 98.
3  Alfred Uci : Gazeta ‘’ Drita ‘’, Tirane 2013.
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  Autore te tille si : Naim Frasheri, Andon Zako Cajupi , De Rada , Gavril Dara  Ndre 
Mjeda, Ali asllani , Faik Konica, jane bere  nder autoret me  te dashur te nxenesve , 
pasi vete  muzikaliteti I vargjeve  , motivet dhe temat  , shpalosin ne boten e tyre  nje 
Shqiperi te bukur .
Trajtimi I  letersise se Rilindjes dhe Pavaresise , ne keto tekste mesimore  kerkon dhe 
pergatitjen e gjithanshme te mesuesit , pasi nga nje anketim i  bere   ne shkollat  ‘’ 
Muco Delo ‘’ , ‘’28 Nentori ‘’ dhe ‘’ Rilindja ‘’, te qytetit te Vlores  , 70 %   e 40 nxenesve 
te  anketuar , deshironin te   dinin me  shume , jo vetem per  krĳ imtarine e Rilindasve 
,  por edhe per biografi ne e tyre jetesore dhe  letrare .
Ne kete drejtim , lipset qe edhe ne mjediset e shkollave  portrete te Rilindesve  dhe 
nje biografi  e shkurter e tyre. Kete e dikton edhe vete emertimi  I shkollave  , si 
Rilindja , Naim Frasheri , Musa Cakerri , Jani  Minga  , te cilet krahas profesionit 
si mesues , kane  qene edhe krĳ ues te vjershave   , por edhe te teksteve mesimore .  
Nepermjet  kesaj   pasurie  letrare  dhe artistike , femĳ et dhe  nxenesit   fi tojne njohuri  
mbi marredheniet  qe kane pasur autoret  dhe letersia jone , me letersine e vendeve 
te  Lindjes dhe Perendimit .

1.3  Letersia e huaj ne tekstet e Leximit dhe Leximit  Letrar,    pasuria e cmuar e  
kultures  boterore

Nje vend te rendesishem dhe te vecante ne textin e Leximit,  Leximit Letrar   dhe 
Gjuhes Shqipe,  ze  dhe krĳ imtaria   e mjaft  autoreve te shquar te letersise boterore, e 
cila, e perzgjedhur me kujdes nga autoret  e teksteve , plotesojne mozaikun e kultures 
letrare.           
   Ne tekstin e klases se IV , te shkolles 9- vjecare, gjuha shqipe ( lexim, te folur , te 
shkruar , njohuri per gjuhen ), botim I Albas, Tirane 2011, 2014 , zene  vend  krĳ imet  
letrare :  ‘’Ana fl okekuqja’’ –L. Mongomeri,    ‘’MOS…’’  - A.Spire , ‘’Miresia –M. 
Karen ,’’ Ne planetin e cuditshem ‘’ – S. Rou,  ‘’Zemer ‘’- D’Amicis  etj .
   Ne tekstin ‘’ Gjuha shqipe ‘’ , klasa e VI , Albas, Tirane  2013, 2014, jane perfshire 
keto pjese nga letersia boterore per femĳ e    :  ‘’ Kur Uendi u rrit  ‘’- Xh . Barri ,  ‘’Nuk 
eshte e lehte te harrosh  ‘’ - A . Nesin,  ‘’Harry Poter  ‘’ –XH. Rouling  , ‘’ Priami I lutet 
Akilit  ‘’ – Homeri ,  ‘’ Gjeniu I vogel ‘’ – S.Cvajg   etj .
   Ashtu si ne tekstin Gjuha Shqipe , VI  edhe ne ato te klases  VII,   VIII , IX , te bie 
ne sy se  pjeset jane zgjedhur me kujdes qe te permbajne edhe boten  panteologjike 
te grupmoshave te femĳ eve , por nga ana tjeter  te shuajne edhe kureshtjen e tyre .
Nga ana tjeter , krahas arritjes se objektivave  te mesimdhenies , per te perfi tuar 
njohuri , per  te lexuar dhe per te dalluar lloje te ndryshme   shkrimesh  si : tregimin , 
perrallen  fabulen , vjershen,  tekstin shkencor, gazeten ,revisten ,pjese te shkeputura 
nga romanet dhe novelat, duke e bere leximin dhe perthithjen  eelementeve me te 
kualifi kuar.
Krahas njohurive per personazhet , nxenesit perfi tojne ne keto krĳ ime  letrare te 
huaja edhe bukurine e botes se tyre  shpirterore , pasurojne fj alorin  , si dhe imazhet 
e tyre te pasura.
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II. Roli i mesimdhenies  dhe mesimnxenies  ne lendet e Leximit  dhe  Leximit 
letrar

  II. 1. Planifi kimi i  ores se mesimit  dhe disa vecori te saj
Vitet e fundit , ne arsimin 9 – vjecar , Ministria e Arsimit  dhe Shkencave ka bere mjaft  
permiresime  te programit mesimor , si dhe pemiresime te mesimdhenies se lendes 
se Leximit. 
Lenda e  Leximit dhe ne teresi letersia ka perft uar vlera te reja  ne kushtet e nje 
bashkeveprimi  dhe refl ektimi dhe ne mjaft  lende te tjera  qezhvillohen gjate ketĳ  
cikli shkollor.  Keshtu, lenda e Leximit  synon te formoje ne menyre te gjithanshme 
nxenesit e ketyre moshave nga  ana letrare , artistike dhe gjuhesore .
NJe nga vlerat e vecanta te lendes se Leximit  eshte te synoje ne formimin e intuites  
dhe imagjinates , arsyetimin e shendoshe  qe  duhet t’ i ngulitet  nepermjet kesaj 
lende. Ne kete 
proces mesimor ne shkollat  9 - vjecare  , lenda e Leximit pershkohet nga disa 
objektiva  :     
• Perfi timi  i  diturive letrare  te letersise kombetare dhe asaj boterore .
• .Jep ndihmesen e vet ne formimin letrar te nxenesit .
• Realizon objektiva komunikimi , qe shkathtesojne nxenesit.
• Nxenesit marrin informacion te  pershtatshem  letraro- artistik per vleresimin 
e kultures kombetare.                             
Planifi kimi I ores se mesimit ka dhe objektivat e tĳ  . Nje mesim I caktuar  mund te 
kete dhe objektiva kryesore te ndryshme 4. 
1. Te paraqese dhe te ngulmoje ne pervetesimin  e informacionit dhe njohurive 
te reja.
2. Te  paraqese dhe te praktikoje nje forme te re pune .
3.   Te zbatoje ne situata te reja ate qe eshte pervetesuar me pare .
4.   Te beje sintezen e mesimeve te meparshme  duke punuar dhe me njohurite qe 
kane fi tuar nga lendet e tjera , apo nga leximet jashte klase.

   Mesuesi e ka te domosdoshme formulimin e objektivave   me qellim qe te mos  
punoje  ne boshllek  dhe per te ditur se cfare kerkon te arrĳ e . Ne qoft e se mesuesi 
deshiron te beje mesim ne menyre te sistemuar , nje pjese te madhe te  kohes ai duhet 
t’ia kushtoje  planifi kimit.  Mesuesit me te suksesshem kane tre vecori te perbashketa 
1. Jane shume te sakte ne planifi kim
2. Komunikojne  shume mire me nxenesit
3. Bejne parashikime te mira per nxenesit
  II. 2.Organizimi I ores se mesimit dhe disa praktika te saj ne  shkollat ‘’ Rilindja  
‘’ , ‘’28 Nentori ‘’ dhe  ‘’Muco Delo ‘’
Ne proceset e reja te mesimit te lendes se Leximit, organizimi   i ores se mesimit 
veshtiresohet ne dy pamje : si mesimdhenie dhe si mesimnxenie. Mesimi  i lendes 
se Leximit varet  nga mjeshteria e mesuesit dhe nga pergatitja e tĳ  profesionale. 
Ne perputhje me programet dhe tekstet pocesi I mesimit te lendes se Leximit i  jep 
hapesira mesuesit te perqendroje veprimtarine e tĳ  pedagogjike ne nje proces te 
gjalle dhe aktiv,  nxenesi  te shikohet si objekt dhe subjekt. mesimi.
  Ne mesimdhenie mesuesi ka rol te drejtperdrejte ,por dhe te terthorte.Mesuesi e 
4  Bardhyl Musai ‘’ Mesimdhenia dhe te nxenit ‘’,  Tirane  2008 , fq . 72.
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ka te nevojshme pergatitjen e tĳ  per te perballuar nivelin e klases,por dhe njohurite 
qe duhet te trasmentoje duke u mbeshtetur jo vetem te teksti, por edhe te literature.
Ne menyren e drejtperdrejte te mesimdhenies mesuesi udheheq ne aktivitetin e tĳ  mendor 
dhe letrar ,.ndersa ne menyren e terthorte, kur  nxenesit punojne ne menyre te pavarur,roli i 
mesuesit ndihet me teper ne planin organizator. Ketu nuk eshte fj ala qe mesuesi t’u 
ofroje nxenesve vetem mjete pune dhe udhezime, libra jashte klase dhe keshillime, 
por per moshen e tyre ( 6-15 ) eshte e nevojshme t’i edukojme nga ana mesimore me 
konceptet letrare dhe vlerat  artistike e estetike te tyre.5

Ne mjaft  shkolla edhe te  qytetit te Vlores, te mesuarit tradicional shfaq edhe 
mbingarkese  te njohurive te panevojshme.Ne debatet e zhvilluara midis pedagogeve, 
mesuesve dhe institucioneve kerkimore shkencore ka mendime se ne te mesuarit 
tradicional, vete teksti  mesimor mund te kete pjese letrare me te pershtatshme.Ne 
tekstet e Leximit I-VI mungojne disa rrefenja si dhe kenget lodra qe transmentojne 
vlera te larta artistike dhe estetike te kultures kombetare.
Ne  shkollat  9- vjecare ‘’Muco Delo ‘’, ‘’Rilindja ‘’ dhe  ‘’28 Nentori ‘’ , gjate 
vezhgimeve te bera per organizimin e ores se mesimit dhe si praktika te saj, nxorrem 
si konkluzion,se ne keto shkolla,perparesi  kishte marre i mesuari konceptual, si dhe 
i mesuari kerkimor dhe krĳ ues ne lenden e Leximit I-VI. Ne kete drejtim duket qarte 
se ky lloj organizimi i ores se mesimit eshte mjaft  efektiv ne nxitjen dhe zhvillimin e 
talentit letrat te nxenesit.
• Te mesuarit kerkimor ne lenden e Leximit eshte nje nga arritjet e shkolles sone ne 

kohen e sotme.Ne kete lloj te mesuari nxitet  puna e pavarur e nxenesit duke zene 
vendin kryesor ne veprimtarine e tyre mesimore.Duke pasur parasysh moshat e 
vogla te nxenesve te ketyre klasave ,shkalla e aktivizimit psikologjik dhe mendor, 
perthith mjaft  elemente te domosdoshme te zhvill. letrar.

• Nga debatet qe u zhvilluan per kete qellim ne shkollen ‘’Rilindja ‘’. nxorrem 
konkluzionin se nga  ky lloj i mesuari, sidomos  nxenesit e klasave  III-IV  te Ciklit 
te Ulet  pervetesojne mjaft  mire analizen, sintezen , krahasimin dhe pergjithesimet 
letrare. Vete aktivizimi i nxenesve ne punen e  pavarur te tyre kryhet me deshire.

• Kete  veprimtari mesimore e ndihmon  edhe puna e mesuesit i cili, jo vetem 
drejton,por edhe udheheq punen, udheheq te mesuarin kerkimor te nxenesit.
Nga praktika e mesuesve te klasave III-VII te shkolles ‘’Rilindja ‘’, te mesuarit 
kerkimor zhvillohet  ne te gjithe klasen, po nga pervoja e tyre mjaft  sukses ka dhe 
puna me grupe dhe duke u dhene perparesi nxenesve te talentuar

• Sigurisht gjate procesit mesimor me anen e mesuesit ata mesojne edhe gjera te 
panjohura, Nxenesit e klases VII te shkolles ‘’28 Nentori ‘’,duke marre njohuri 
letrare per dramen, vune ne skene ,  dramen ‘’ Drejt  Pavaresise ‘’, permes se ciles 
krĳ uan perfytyrimin konkret per personazhet.

• Krahas interpretimit te tekstit letrar ,nje pjese te vecante zene edhe punet e 
pavarura te nxenesve.Kjo gje ben te mundur aft esimin e nxenesve per te kuptuar 
me mire funksionet artistike te pjeses letrare dhe synimet e letersise si pjese 
komunikimi.

• Ne realizimin e ketyre synimeve ne lenden e Leximit perfshihen edhe marredheniet 
e kesaj lende me Gjuhen Shqipe, lidhje  e cila realizohet nepermjet disa formave te 
veprimtarise mesimore :

• Nepermjet te folurit letrar dhe normative te nxenesit.
5  F.Mato,I .Kamani :’’Standardet e edukimit letrar dhe estetik ne shkolle ‘’,Tirane  2007, fq.52,53.                   
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• Puneve te pavarura.
• Krĳ imtarise letrare dhe artistike te nxenesit
• Analizes se veprave letrare
• Nepermjet realizimit te komentit letrar
• Nje nga problemet e vecanta qe perfshihen edhe ne programin e lendes se Leximit 

dhe Leximit Letrar apo Gjuhes Shqipe  eshte edhe puna me fj alorin. Mjaft  pjese 
letrare poezi , proze etj.,shfaqin mundesi te medha per pasurimin e fj alorit te 
nxenesit dhe sidomos per pervetesimin e gjuhes letrare. Mjaft  mesues te shkolles 
‘’Muco Delo ‘’ per te realizuar  keto synime , u rekomandojne nxenesve ritregime 
te copezave letrare.

• Nxenesit ,duke vĳ uar mesimet e tekstit nga klasa II ne III dhe IV, VI, VII, krĳ ojne 
perfytyrime  te qarta ne zhvillimin e te folurit te tyre .Keshtu zhvillohen jo vetem 
njohurite letrare,por edhe shprehite e tyre, pasurohet fj alori, por edhe bota e tyre 
emocionale.

Pikerisht ne keto momente, te veprimtarise mesimore mesuesi nxit detyra te vecanta.
 Ne realizimin konkret te nje ore mesimi, ne shkollen  ‘’Muco Delo ‘’, mesuesit e 
klasave te VII kishin parashikuar subjektin e pjeses letrare , numrin e personazheve 
,fj alet e reja , por keto mbeshteten edhe ne njohurite e meparshme qe ka perft uar 
nxenesi. Mesuesit ne kete rast shfrytezojne me shume  shprehjet e bukura te vargjeve 
, dialogun e prozes , fj alorin dhe kuptimin e tĳ  fi gurative, vecorite e personazheve  
dhe sidomos pershkrimin e natyres  dhe mjedisit  qe nxenesve iu pelqen aq shume. 

II.3 Motivimi i nxenesve per realizimin e mendimit kritik
Per  arritjen e nje leximi kritik te nxenesit, ka praktika te ndryshme , te cilat shoqerohen 
me teknika dhe stategji te suksesshme te te lexuarit kritik, qe lidhen shume me 
depertimin e nxenesve ne kuptimin dhe permbajtjen ne thellesi te teksteve qe lexojne.
Procesi  i te lexuarit  dhe te  menduarit kritik ofron nivel te larte  dhe potencial te te 
menduarit. Kryesore per kete 
eshte aft esia e lexuesit per te lidhur informacionet e reja me ato qe ai di me qellim qe  
te gjeje pergjigjet e pyetjeve konjetive .6                              
Te mesuarit eshte pervoje personale dhe bashkepunim ndersa inkurajon dhe  te 
menduarit kritik. Mesuesit qe inkurajojne diskutime , para procesit te te lexuarit 
per te ndihmuar lexuesin qe te aktivizoje njohurite e meparshme ,i ben nxenesit 
qe te kerkojne  me teper permes leximit. .Lexuesit kritike jane lexues aktive. Ata 
pyesin,konfi rmojne dhe gjykojne cfare lexojne pergjate procesit  te te lexuarit. 
Nxenesit te aktivizuar ne procese dhe aktivitete te tilla, kane te ngjare te behen 
mendues dhe individe kritike pergjate gjthe jetes.  Nje nxenes gjate muajve te 
shkolles ,duhet te lexoje  cdo jave kapituj  librash, artikuj, infomacione nga librat ose 
interneti 7. Ne debatin qe u realizua ne biblioteken e qytetit dhe ne shkollen ‘’Muco 
Delo ‘’ me temen ‘’Si duhet te lexohet libri ‘’ linden mjaft  mendime dhe problem, te 
cilat ndikojne ne menyre te drejtperdrejte ne procesin mesimor te lendes se Leximit. 
Ajo qe u vu re, ne kete debat pedagogjik, ishe se nevoja per nje lexim te vazhdueshem 
te letersise ,qysh ne mosha me te vogla , jep me te vertete refl eksione qe ndikojne 
ne menyren e te menduarit dhe leximit kritik te tyre, Duke krĳ uar kete bagazh 
letrar, nxenesit perfi tojne edhe vleresimin , eksperiencat,njohurite gjate procesit te 
6  Gjovalin Shkurtaj: ‘’Gjuha shqipe dhe Leximi letrar ne shkolle ‘’, Tirane .2000, fq. 59. 
7   ‘’Gjuha shqipe dhe Leximi letrar ‘’ ,Instituti i Studimeve Pedagogjike, Tirane .2000/2, fq.52.
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te lexuarit.
Nje nga problemet e perfi timit te leximit kritik,eshte se nxenesit gjate ketĳ  leximi 
shpesh bejne pyetje  rreth shkrimtarit  dhe vetes se tyre.Duke pasur parasysh 
strategjite e leximit kritik, nje aspekt tjeter qe nxenesit ja ben me te lehte pervetesimin 
e te lexuarit kritik eshte edhe  qe vete shkrimtari i ndihmon ata me pervojen krĳ uese, 
e cila ndikon drejperdrejte ne interpretimin e tablove ,detajeve dhe fi gurave poetike.
Te  shkruarit dhe te lexuarit kritike  perfshihen ne te gjitha pjeset letrare qe permend 
Leximi, Leximi Letrar dhe Gjuha shqipe ne shkollat 9-vjecare. Vete  zhvillimi i arsimit 
tone kombetar, kerkon pikerisht kete, qe nxenesit  ne moshat  6 - 15 vjec te realizojne 
nje proces te gjalle te te lexuarit dhe te shkruarit kritik, nxenesi ne pjesen letrare te 
beje nje sere gjykimesh dhe argumentimesh.
II.4. Mjedisi i ores se mesimit te leximit letrar
Qe  nxenesit te jene aktive  ne oren e mesimit, ne pershtatje me psikologjine e tyre 
, nje rol te rendesishem luan edhe mjedisi i ores se mesimit . Vete mesuesi duhet te 
krĳ oje nje atmosfere te ngrohte dhe te nxise deshirat dhe talentin e nxenesve .Mjedisi 
i ores se mesimit, presupozon dhe vete inkurajimin e nxenesve me ane te pyetjeve qe 
ata bejne, parashikimeve,organizimit te ideve. Ne kete aspect , per keto grupmosha 
te shkolles sone , rendesi te vecante ne leximin kritik marrin dy teknika :

a- Zgjidhja e problemeve.
b- Te mesuarit per te arsyetuar nepermjet te lexuarit
Ambjentin me te ngrohte ne mjedisin e klases e bejne  dhe perdorimi i strategjive 
dhe teknikave qe nxisin mendimin e nxenesve, arsyetimin dhe komentin e tyre.Ketu 
organizohen mjaft  pyetje para, gjate dhe pas leximit.

III.  Roli i mesuesit  dhe disa tipare te mesimdhenies ne lenden e Leximit ne 
shkollat     9-vjecare

III.1.Pergatitje e mesuesit ne procesin e mesimdhenies dhe mesimnxenies ne 
lenden e Leximit
Nder momentet kryesore qe ndikojne ne realizimin e procesit mesimor te  Leximit  
I-IV , nje vend te vecante ze  dhe pergatitja e mesuesit.
Ne  programin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences , 2014-2015 , thuhet se 
mesimdhenia duhet te jete e menduar mire dhe e planifi kuar drejt. Per te realizuar 
planifi kimin e mesimit dhe oren e mesimit, rendesi te vecante ka zgjedhja e perparesive 
lidhur me vendimet qe merr mesuesi. Keto vendime nuk jane deshire e castit , por  
mbi bazen e pergjegjesise qe ka  mesuesi ne plotesimin e ketyre perparesive. Mesimi 
eshte nje proces qe ka per qellim ndryshimin e sjelljes  dhe qendrimin e nxenesit 
.Komunikimi normal me nxenesit eshte nje detyre e ngarkuar mesuesit.Mesuesi 
pavaresisht nga gjendja shpirterore e tĳ , eshte pasqyra e shembullit te mire me te 
cilin lypset ta  krahasoje veten nxenesi.Mesuesi mbetet gjithnje nje burim i dĳ eve dhe 
nese nuk  eshte i perkryer. 8.
Momentet e para te fi llimit te punes se mesimit , per organizmin me sukses   te 
veprimtarise se tĳ  jane :
-Nxenesit te marrin njohurite e caktuara dhe te gjykuara  si te nevojshme  dhe qe  
kane te bejne me   planifi kimin e ores se mesimit dhe pergatitjen e nxenesit .Mesuesi 
, nje kujdes te vecante duhet t’i kushtoje  pergatitjes ditore . Hartimi i planit ditor , 
8  Bedri Dede : ‘’Disa probleme te letersise per femĳ e ‘’, Tirane, 1998, fq.45. 
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perfshin probleme te karakterit shkencor , profesional dhe organizativ te cilat jane te 
lidhura me temen dhe tipin e mesimit.
Duke u nisur nga tema , mesuesi vendos strukturen e mesimit  qe percakton rrugen 
permes se ciles do te kaloje ajo.Ne pergatitjen e tĳ  mesuesi ka parasysh metodat 
qe do te perdore, shfrytezimin e mjeteve mesimore , pjesemarrjen e nxenesve dhe 
vecorite e tyre  psikologjike, vleresimin e nxenesit etj
Perdorimi i pyetjeve ne mesim eshte i pashmangshem, ai eshte celesi qe mban 
klasen ne pune .Rregulli baze per ndertimin e nje pyetjeje eshte: behet pyetja , behet 
nje pauze e shkurter , pastaj caktohet nje nxenes te pergjigjet.Kjo siguron keshtu 
vemendjen e te gjitheve .
Pyetjet qe drejton mesuesi jane disa llojesh :
Pyetje qe perqendrojne vemendjen , qe kerkojne krahasime, qe kerkojne sqarime , qe 
kerkojne arsyet dhe shpjegimet.
Eshte mire qe ne ditar , pas perfundimit te mesimit, mesuesi te mbaje shenime per 
veshtiresite e hasura  gjate organizimit te ores se mesimit.
III. 2. Te pyeturit e nxenesit dhe pergjigjet e tĳ 
Shpesh mesuesit ne lenden e Leximit perfshĳ ne ne pyetjet e tyre shume procese qe 
kane te bejne me nxitjen e te gjithe nxenesve  ne pjesemarrjen e tyre ne mesim .Kjo 
kerkon qe ora e mesimit te marre rrjedhen e nje bisede  dhe bashkeveprimi, pasi 
keshtu realizohet me mire pjesemarrja e nxenesve ne te menduarin kritik. Ata jane 
me te lirshem per t’u perfshire ne diskutimin e hapur.Krahas nxenesve te mire ,ne 
kete rast , nxiten edhe nxenesit mesatare  dhe te dobet  te cilet jo vetem kontrollojne 
diturine e tyre , por fi llojne te kuptojne edhe mangesite.   Ky proces realizohet edhe 
nga te degjuarit e mendimeve te te tjereve, duke perfshire te gjithe klasen  ne pyetje-
pergjigje ,nxenesit vihen ne qendrim aktiv , degjojne idete e te tjereve, por jane edhe 
te etur per te shprehur mendimin e tyre.         
Marredheniet mes mesuesit dhe nxenesit  per te realizuar marredhenie te sakta  te te 
pyeturit  , jane delikate dhe kerkojne mjeshteri per t’u ndertuar . E rendesishme eshte 
qe mesuesi te vleresoje ne radhe te pare personalitetin e cdo nxenesi.Ne kete rast , nje 
nga metodat efi kase eshte teknika e te pyeturit nderveprues.Me anen e kesaj teknike 
mesuesit debatojne gojarisht duke i lene me shume vend nxenesit per t’u shprehur 
.Edhe kur nxenesi u pergjigjet pyetjeve ne menyre te gjate, mesuesi eshte i detyruar 
ta degjoje dhe jo t’i nderprese fj alen.
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Vlerësimi i nxënësve

Brunilda Çuko

Hyrje

Te jesh mësues i aft ë dhe i suksesshëm nuk do të thotë vetëm të dish të zgjidhësh 
ushtrimet saktë,por edhe të kesh aft ësi mësimdhënie shumë të mira .Cili quhet mësues 
i suksesshëm?Çfarë cilësish mëshiron ai?Nëse kemi dëshire,si mundet të bëhemi të tillë ?Këtë 
pyeteje ,dhe të tjera,bëhen vazhdimisht dhe nga mësues të rinj dhe me përvojë.
Mësimdhënia është një detyrë e vështirë dhe komplekse dhe kërkon njohuri,aft ësi 
dhe shprehin të shumta.
Pavarësisht nga kërkimet e shumta për dhjetëvjeçar  të tërë ,një nga detyrat më 
të vështira në edukim ,sot,është përcaktimi dhe përshkrimi i karakteristikave të 
mësuesit të suksesshëm .Marrja e një diplome universitare,në asnjë mënyrë nuk jep 
garanci se mësuesi do të jetë i aft ë dhe i suksesshëm .Mësimdhënien e”mirë”e kemi 
të vështirë ta përcaktojmë,ndërsa mësimdhënia”e suksesshme “mund të vërtetohet.
Mësues i suksesshëm quhet ai që është në gjëndje të realizojë qëllime dhe objektivat 
e programit.Natyra e të nxënit vazhdon të mbetet më e rëndesishmja ,por për dy 
mësues të ndryshëm  mund të perpiqen të arrĳ në në dy përfundime të ndryshme 
dhe mund të quhen të suksesshëm .Në qoft ë se nxënësi nuk i realizon objektivat 
e përcaktuara të të nxënit(madje edhe kur mungesa e sukseseve  dhe dështimet 
nuk varen dhe nuk janë në dorë të mësuesit),atëhere nuk mund të thuhet se puna e 
mësuesit ka qënë me të vërtet efektive.Gjashtë karakteristika kryesore që ndikojnë në 
mësimdhënien produktive janë:
• Qartësia në mësimdhënie.
• Llojshmëria në mësimdhënie.
• Orientimi në detyrë.
• Përfshirja në proçesin e të nxënit.
• Matja saktë e njohurive të nxënësve (vlerësimi).

Trajtimi i çështjes

Të vlerësosh nxënësit saktë do të thotë të dish të matësh saktë njohuritë e tyre 
duke i`u referuar një standardi të caktuar më parë.Vlerësimi i rregullt i përparimit 
të nxënësve është pjesë e mësimdhënies dhe të nxënit.Ky vlerësim varion nga një 
vështrim ose ndjekje e punës së nxënësit,gjatë  një detyre në klasë,deri në zhvillimin 
e provimeve që kryhen nga organe të administratës shtetërore dhe institucioneve 
të tjera që përkujdesen për punën në shkollë .Ka veprimtari të shumëllojshme për 
të  vlerësuar përparimin e nxënësve.Rëndësi shumë të madhe ka dhe mjeshtëria e 
përdorimit të teknikave të vlerësimit.Njohja sistematike e shkallës së përvetësimit 
të materialit mësimor,nga nxënësit , ka qënë një nga teknikat më të zakonshme të të 
mësuarit.Të pyeturit vazhdon të përdoret me gjithë ndryshimet e sotme në teorinë 
dhe teknologjinë e edukimit.Teknika e kontrollit të dĳ es ka një kuptim më të gjerë 
sepse përdoret;  
 Për  të zbuluar diçka që nuk njihet.
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 Për  të zbuluar nëse dikush di diçka .         
 Për  të zhvilluar aft ësinë e të menduarit.
 Për  të motivuar aft ësinë për të nxënë.     
 Për  të bërë vlerësime.
 Për  të vënë theksin në çështjet thelbësore.
 Për  të vënë praktikën në veprim
 Për  të zbuluar interesat e nxënësve .
 Për  të ndihmuar nxënësit në organizimin e njohurive që ata kanë dhe në 

interpretimin e drejtë të tyre.
Vlerësimi në klasë respekton autonominë ,lirinë akademike dhe gjykimin profesional 
të mësuesit.Çdo mësues është i lirë të vendosë çfarë duhet të vlerësoj, si të vlerësoj 
dhe si ta paraqesë informacionin e mbledhur nëpërmjet vlerësimit që bën.Por nga 
ana tjetër bashkëpunimi i nxënësit është me përfi tim të dyanshëm,sepse:
a)Duke bashkëpunuar,nxënësit përforcojnë shprehitë e tyre për vetëvleresimin.
b)Mësuesi zbulon jo vetëm se sa kanë mësuar nxënësit por edhe si duhet të ndihmoj 
ato për të mësuar  më mirë.Gjatë këtĳ  proçesi mësuesi përmirëson shprehitë e 
mësimdhënies dhe fi ton pervojë të re.
Çfare është vlerësimi?
Vlerësimi është proçesi gjatë të cilit përcaktohen vlerat mbi bazën e informacionit të 
grumbulluar nga proçesi i matjeve ose i vrojtimit.
Vlerësimi është proçesi i verifi kimit ose i gjykimit të vlerës ose të sasisë së diçkaje duke 
përdorur nje standard vlerësimi ,përfshin gjykimet sipas evidencës së brendëshme 
dhe kritereve të jashtme.
Vlerësimi është proçesi i gjykimit të evidencës në dritën e standardeve, në kuadrin e 
një situate të veçantë dhe të qëllimeve që një grup a individ përpiqet t’i arrĳ ë.
Vlerësimi është nje gjykim i meritës ,ndonjëherë  i bazuar vetëm në matjet,si ai që 
sigurohet nga pikët e testit,por  më tepër që perfshin sintezën e matjeve të ndryshme 
,përshtypjet subjktive dhe llojet e tjera të evidencës,të peshuara ne proçesin e 
vlerësimit të kujdesshëm.
Vlerësimi ka të bëjë me çdo lloj veprimtarie dhe instumenti që përdoret për të gjykuar 
për punën dhe arritjet e nxënësve.

Rreziqet e vlerësimit

Ekzistojnë tre rreziqe kryesore që duhen patur parasysh gjatë veprimtarive të 
vlerësimit:
Rreziku i parë,dhe më serioz është kur nxënësit shohin se vlerësimi që i bëhet 
përparimit të tyre është më i ulët se sa i shokëve që kanë nivel të njejtë me t’a ose që 
është më i ulët se një standard i caktuar,si i arritshëm prej tyre.Për këtë ata mund të 
dëshpërohen dhe dekurajohen kjo mund t’i ft ohë përkohësisht nga shkolla.
Së dyti,Proçedurat dhe praktikat e përshtatura për vlerësimin e nxënësve mund të 
jenë të konsumuara,burokratike,të kërkojnë në harxhim të madh kohe,për mesuesit 
dhe nxënësit.Kështu ,koha dhe energjite e harxhuara për to mund të shfrytëzohen 
mjaft  mirë në veprtimatri të tjera.
Së treti,Mund ti orjentojnë mësuesit për më tepër angazhim me nxënësit e suksesshëm.
Në veçanti,veprimtaritë e vlerësimit(në përmbajtjen dhe kuptimin e përfshirjes se 
proçeseve të mësimdhënies dhe të nxënit) mund të cenojë cilësinë e përvojave të 
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fi tuara në klasë.Meqë praktikat e vlerësimit janë të lidhura me mësimdhënien dhe të 
nxënit,përdorimi me mjeshtëri i tyre,është thelbësor.

Qëllimet e vlerësimit

Vlerësimi ka të bëjë me çdo lloj veprimtarie dhe instrumenti që përdoret për të 
gjykuar për punën dhe arritjet e nxënësve.Rezultatet e të nxënit, që shkolla synon 
të arrĳ ë kanë të bëjnë me ndihmën që i jepet nxënësit për të zgjeruar njohuritë e 
tĳ ,kuptimin,metodat dhe qëndrimet. Vlerësimi,në këtë mënyrë ka të bëjë me teknikat 
që mund të përdoren për t’u kujdesur për përparimin e nxënësve, për rezultate të 
caktuara mësimore.Pyetja e parë dhe më e rëndësishme që i lind çdo njërit vlerësimin 
e nxënësve është pse.Çfarë qëllimi kemi në mëndje për proçesin e vlerësimit ? 
Vlerësimi i shërben disa qëllimeve të ndryshme më të shpeshta janë;
1.Të sigurojë informacion rreth përparimit të nxënësve 
Ky informacion aft ëson mësuesin të konsiderojë sa e suksesshme ka qënë mësimdhënia 
e tĳ  për të arritur rezultatet e caktuara mësimore.Në mënyrë të veçantë, ai mund të 
hedh dritë mbi probleme të veçanta ose keqkuptime,të cilat kërkojnë veprim riparues 
në vazhdimësi të mësimdhënies. 
2.T’u sigurojë nxënësve informacion mësimor
Vlerësimi i aft ëson nxënësit të krahasojnë arritjet e tyre me standardin e pritshëm por 
prej tyre,që të përdorin informacion të detajuar për t’u korrigjuar dhe të vlerësojnë 
më qartë kërkesat e detyrave të caktuara.
3.Të motivojë nxënësit
Veprimtaritë vlerësuese nxisin nxënësit të organizojnë mirë punën e tyre dhe të 
mësojne çfarë i kërkohet që të dalin me sukses.nxitja mundet të bazohet në motivimin 
e brendshëm, të jashtëm ose tek të dy.Suksesi në një detyrë të veshtirë eshte mjaft  
efi kas në nxitjen e motiveve të ardhshme.
4.Të shënojë përparimin e nxënësve
Vlerësimi i rregullt aft ëson mësuesin të shenojë përparimin e nxënësve për një periudh 
të gjatë kohe.Kjo përbën bazën e vendimeve rreth gjëndjes aktuale te çdo nxënësi, si 
dhe të nevojave në të ardhmen.Ai mund të përdoret,gjithashtu, për komunikimin 
me të tretët.(prindër,organet e ndryshme administrative etj.)Dhe mund të ndikoj në 
punën e mësuesit në të ardhmen.
5.Të sigurojë realizimin e objektivave në të ardhmen
Vlerësimet mund të përdoren për të identifi kuar standardin e realizimit të objektivave 
në kohë të ndryshme. Një arritje e tillë mund të formojë bazat e vlerësimit të pjesshëm 
ose përfundimtar, të pasqyruar në deft esën e shkollore ose ne një dokument tjetër.
6.Të vlerësojë gatitshmërinë e nxënësve për nxënie në të ardhmen
Vlerësimi mund të përdoret për të treguar,nëse nxënësit janë të gatshëm për nje 
tip të veçantë të nxënies(të mësojnë të lexojnë) për të përcaktuar mënyrën më të 
mirë në grupe,për të identifi kuar nxënësit më vështirësi në të nxënë etj.Vendimet e 
mësuesit si dhe ajo çka do të vlerësoje varen nga qellimet që ka mësuesi në mëndjen 
për menyrën e vlerësimit.Pjesë e vështirësive që hasin mësuesit,në një përdorim sa 
më te suksesshëm të vlerësimit,është nevoja për të harmonizuar qëllime dhe lloje të 
ndryshme të vlerësimit.
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Tipet e vlerësimit

Si rezultat i diversitetit a larmisë  së tipeve të vlerësimit të perdorura në praktiken 
shkollore të vendeve të perparuara,edhe percaktimet tona mund të jenë të 
shumta,gjithsesi, më të rëndësishme janë :
-Vlerësimi formues-ka si synim të nxisë të nxënit e metejshëm të nxënësve.Ai 
mund t’ja arrĳ ë qëllimit, duke i siguruar nxënësve vrejtje konstruktive e komente 
të dobishme duke i dhënë informacion mësuesit,duke e ndihmuar, gjithashtu,të 
plotësojë më mirë nevojat e nxënësve për nxënie të mëtejshme.Në mënyrë tipike, ky 
vlerësim synon të identifi kojë,gabimet,të metat dhë vështirësitë në punën e nxënësve 
dhe t’u jepet ndihmë atyre.
_Vlerësimi përmbledhës-Identifi kon standardin e arritjeve të objektivave në 
një moment të caktuar, normalisht në përfundim të një periudhe të caktuar të 
mësimdhënies si psh.notat në deft esën shkollore .
- Vlerësimi i bazuar në normë-Vlerësimi i çdo nxënësi  është i lidhur mëvlerësimin e 
të tjerëve,bazuar në një normë mesatare të caktuar duke u shpërndarë sa më gjerësisht, 
sipas aft ësive të tyre.Shembull tipik i këtĳ  vlerësimi është ai i fi skultures.Ky vlerësim 
nuk jep informacion të veçante mbi  shtrirjen e atyre pjesëve të programit në të cilin 
nxënësit janë më të mirë apo më të dobët.
- Vlerësimi i bazuar  në kritere-Sipas tĳ ,vlerësimi i çdo nxënësi që permbush një 
kriter të caktuar,do të bëhet sipas notës korresponduese,pavarësisht nga puna e të 
tjerëve.Shembuj tipik të këtĳ  lloj vlerësimi janë testimet që kryen sot në të gjitha 
lëndet, si dhe provimet e lirimet apo pjekurisë.Ky vlerësim siguron edhe informacion 
për të identifi kuar vështirësite e nxënësve dhe ndihmon në kapërcimin e tyre.
- Vlerësimi diagnostikues- Ngjan me vlerësimin formues, por, në menyrë të veçantë, 
identifi kon vështirësitë e të nxënit ose problemet që kanë të bëjnë me të. Disa prej 
këtyre testeve mund të përdoren për të identifi kuar nevojat të veçanta të lidhura me 
edukimin special.Veprimtaritë e këtĳ  tipi formulohen,zhvillohen dhe vlerësohen nga 
mësuesi.Ky vlerësim bënë pjesë ne planin e tyre mësimor.
- Vlerësimi i jashtëm-Keto veprimtari vlerësuese hartohen nga vlerësues jashtë 
shkollës,nga specialistë të drejtorisë arsimore apo te organeve më të larta.
- Vlerësimi i përditshëm –Është një praktike normale në klasë,që bazohet në 
kontrollet e kryerjes së detyrave të nxënësve në klase,si pjesë përbërëse e praktikës  
së përditshme.
- Vlerësimi paraprak-Ky vlerësim ,bëhet përpara zhvillimit të një testimi.Kjo  i jep 
mundësi nxënësit të rishikoje lendën e mëparshme mbi bazën e arritjeve konkrete 
dhe parapërgatitjes për vlerësimin.
- Vlerësimi i vazhdueshëm-Vlerësimi përfundimtar i standardit të përmbushjes së 
objektivave, mbështetet në vlerësime tëpjesshme ,gjatë një periudhe të gjatë kohe që 
sigurojnë vazhdimësinë e tĳ .
- Vlerësimi përfundimtar-Bazohet vetëm në një vlerësim të kryer në fund të një 
programi një lëndë të caktuar,zakonisht në fund të vitit, apo në provimet e lirimit 
dhe të pjekurisë.
- Vlerësimi objektiv –Veprimtaritë e vlerësimit dhe kriteret për vlerësimin kanë një 
përputhshmëri të lartë nëpërmjet mësuesve dhe specialistëve ,mbi notat e vëna.Të 
gjithë specialistet kanë të njëjtin mendim për përgjigjen e saktë,pra,ajo është objektive.
Shembulli më i mirë përdorimi  testeve me zgjedhje te shumefi shta të përgjigjeve,me 
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përgjigje të shkurtër ose me përputhje.
- Vlerësimi në proces-Vlerësimi i një veprimtarie në vazhdim, në proçesin e kryerjes 
së saj, si përshembull ;zhvillimi i një eksperimenti etj.Vlerësimi bazohet në vëzhgimin 
e drejtëpërdrejtë të kryerjes së detyrës ose punës në zhvillim.
- Vlerësimi produkt –Ky vlerësim bazohet në një punë reale,krĳ uese,si një 
projekt,pikture ose hartim i bërë për këtë qëllim .Duke vështruar me kujdes tipet e 
mësipërme të vlerësimit, vëmë re se midis tyre ka ndryshime të ndjeshme cilësore.

Testet e ndërtuara nga mësuesi

Provimet apo testet e shkruara,të ndërtuara nga mësuesi motivojnë të nxënit 
për përgatitjen apo testim.Testimet e rregullta janë të dobishëm për të njohur  
përparimin e nxënësit,por mund të kenë edhe ndikime negative.Ato duhen përdorur 
ne mënyre të tillë që të lehtësojnë nxënësit dhe jo t’i shkurajojnë ata për të nxënë.
Testet e shkruara ndryshojnë në formrë dhe tipe,duke fi lluar që nga një test gojor,i 
bazura në detyrën e shtëpisë deri te një i tillë,përfundimtar.Testimet kanë dhe efekt 
te padëshirueshëm,prodhojne ndienja të tilla si frikë,ankth e stres,më shumë se 
veprimtaritë e tjera.Nga studimet dhe provat e shumta të kryera në këtë drejtim është 
arritur në përfundim se sa më i lartë të jetë niveli i ankthit,aq më të ulta janë rezultatet 
e testimit.Për të mbajtur në kontroll nivelet e ankthit nga sistemi sygjerohet,se është 
e nevojshme që nxënësit tëmesohen me teste dhe të jenë të shpërndara gjatë gjithë 
vitit.
Qëllimet e testeve të pergatitura nga mësuesi
1.Për të matur dhe për të vlerësuar përparimin e nxënësve në lidhje me objektivat 
specifi ke të lëndës.
2.Për të motivuar të nxënit për çështje të përgjithshme dhe të veçanta.
3.Për të siguruar një evidencë për anët e forta dhe të dobëta të individeve dhe të 
grupit për punën në kapituj të veçantë.
Mangësitë e testeve të përgatitura nga mësuesi :
1.Pyetjet e dykuptimta 
2.Prania e shumë fj alëve në një pyetje 
3.Mungesa e theksimeve të përshtatshme 
4.Përdorimi i formative të përshtatshme të testeve
Mësuesi ka përgjegjesi të informojë nxënësit për çdo gjë që lidhet me vlerësimin.Për 
t’u vendosur në kushte normale nxënëesit duhet të kenë informacion për keto gjëra:
1. Te dĳ ë kur të vlerësohet
2. Te dĳ ë në ç’kushte do te kryhet vlerësimi 
3. Te dĳ ë fushat kryesore që do të mbulojë vlerësimin 
4. Te njohë tabelen e specifi kimeve
5. Te dĳ ë se si do të pikëzohet  dhe vlerësohet detyra
6. Te dĳ ë se si do ndikoje vlerësimi kundrejt vlerësimit përfundimtar ose 
vendimeve për nxënësit 
Teknikat e vlerësimit
Shumë autorë përfshĳ ne gjashtë tipe të vlerësimit
a) Vlerësimi me shkrim
b) Vlerësim me gojë
c) Vlerësimi me anë te dëgjimit
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d) Vlerësimi me anë të pyetësorëve të nxënësve
e) Vlerësimi praktik 
f) Vlerësimi i projketeve
Vlerësimi në dosje-Ky lloj vlerësimi është një pëermbledhje ose koleksion i punës së 
nxënësit,i ndërtuar me qëllim që të sigurojë mundësi për të bërë lloje të ndryshme të 
dosjeve të përdoruara për qëllime të vlerësimit si psh “dosja,me punët më tëmira”dhe 
“dosja për zhvillimin dhe proçesin e të nxënit”.Dosjet,për punët më të mira janë ,një 
përzgjedhje e produkteve,punët më të mira të nxënësve.Ato sigurojnë një model të 
punës së nxënësit ,të kryer gjatë një kohe të caktuar,simestri,apo viti shkollor.Dosja 
për zhvillimin dhe proçesin e përparimit të të nxënit përdoret për të mbledhur 
modele të punës së nxënësve,gjatë një kohe të caktuar.Ato i lejojne mësuesit të 
mbledh elemente  në punime të tilla,si psh gabime gjatë proçesit të të nxënit,tipin e 
të menduarit dhe mënyrat e zgjedhjes së problemeve të përdorura nga nxënësi gjatë 
të nxënit,si dhe shprehitë e nxënësve për të kapur gabimet e tyre dhe korrigjimin e 
tyre gjatë proçesit të të nxënit.Që dosjet të kryejnë funksionin dhe qëllimin për të 
cilin janë krĳ uar,ato duhen të jenë pjesë përbërëse të veprimtarive të tjera,gjatë gjithë 
vitit shkollor.Ç’do mesues është i lirë të vendosë ç’farë të vlerësojë dhe si ta paraqesë 
informacionin e mbedhur .Vlerësimi është në pajtim të dyanshëm,kjo do të thotë që 
ai bëhët me pjesëmarrjen aktive të nxënësve,nëpërmjet bashkpunimit me mësuesin 
nxënësit përforcojnë shprehitë e tyre për vetvlerësim.Motivimi i tyre rritet kur ata 
ndjejnë se kanë arritur sukses.Në këtë proçes të dyanshëm,përpra mësuesit shtrohen 
keto tre pyetje:
1. Cilat janë njohuritë dhe shprehitë thelbësore që do të jap përpara mesimit ?
2.Si do t’a zbulojë që nxënësit i kanë mësuar ato?
3. Si mund t’i ndihmoj nxënësit për të mësuar më mirë?
Në vlerësimin e vet mësuesi përdor dy lloje vlerësimesh:
a)Vlerësim formues 
b)Vlerësim pëermbledhës (testimet)
Vlerësimi formues është i përditshëem,dhe i bëhet nxënësve nëpërmjet inkurajimiv
e,falenderimeve,notave për pyetjet që u bëhen,detyrave të shtëpisë,testeve në kohë 
të shkurtër.
Detyrat e shtëpisë-janë mjaft  të rëndesishme për të siguruar informacion për ecurinë 
e nxënësit në kryerjen e detyrave të shtëepisë në mënyrë të pavarur.Këto detyra janë 
të dobishme për të zhvilluar aft ësitë organizuese të nxënësit dhe për të përmbushur 
kërkesat që shtohen ndaj tyre,gjithashtu,ato mund të sigurojnë informacion rreth 
vështërsive ose problemeve që janëe më pak të dukshme në klasë,ku mësuesi është 
i gatshëm për t’u dhënë ndihmë nxënësve.Në këtë drejtim ndihma e prindrit është 
e dobishme për të siguruar vazhdimësine e mbikqyerjes.Ajo është fatkeqësisht e 
padobishme në të njëjtën kohë,sepse bënë që nxënësi t’i marrë gjërat të gatshme,në 
vend që t’i arrĳ ë me përpjekjet e veta.Ndihma e prindit ka edhe probleme të tjera,që 
lidhen me punën e pavarur të kryer në shtëpi.Rekomandohet që pjesa më e madhe 
e punës duhet të kryhet brenda orës së mësimit.Detyrat e shtëpisë përdoren për 
të vlerësuar përvetësimin e mësimesve të mëparshme nga nxënësit ose për të 
konsoliduar njohuritë dhe përgatitjen për një provim por,në të njëjtën kohë,ato 
duhet të përdoren edhe për të nxitur përvetësimin e mësimit të ri.Kjo përfshin jo 
vetëm studimin e ri,por edhe punën krĳ uese dhe zbatuese të tĳ  jashtë shkollës.Të 
tilla mund të jenë për shembull,gjetja e trupave gjeometrik si sfrera,cilindra e të 
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tjera,në mjedisin e shtëpisë,zhvillimi i eksperimenteve të ndryshëm të diturisë së 
natyrës,fi zikës,kimisë të tjera.
Në shkollë përdoren veprimtari vlerësimi gjatë gjithë kohës duke fi lluar që nga 
pyetjet drejtuar nxënësve në orët e mësimit, deri në kryerjen e testimeve zyrtare.
Që të kryhet me sukses kjo praktikë, mësuesi duhet të jetë i qartë rreth qëllimeve 
kryesore, tipeve të vlerësimit dhe atyre që dëshiron të përdorë.Pas kesaj,ai duhet të 
mendoj se si të zgjidhë sa më parë, të planifi kojë dhe të vëjë në zbatim praktikat më 
të përshtatshme për vlerësim veprimtarite kryesore të vlerësimit në klasëe janë:
Kontrolli i zakonshëmi i veprimtarive në klasë, i cili është aspekt qëndror i 
mësimdhënies dhe shoqëron vendimet e mësuesit rreth zhvillimit të mësimit dhe 
informacionit që i jep nxënësve për të lehtësuar nxënien.Aspektet më kryesore të një 
vlerësimi të tillë kanë të bëjnë me faktin që mësuesi kontrollon rregullisht përparimin 
e të gjithë nxënësve.Kontrolli duhet të jetë aktiv,për të kontrolluar vazhdimisht sa 
kanë kuptuar nxënësit dhe çfarë vështirësish u dalin. Forma të shumta të vlerësimit të 
zakonshëm,përfshĳ në,përqëndrimin e mësuesit në kryerjen e detyrave të nxënësve,si 
pjesë e punës nëklasë.
• Detyrat  e planifi kuara per vlerësim,të shkrira me punën në klasë.
• Detyrat e shtëpisë.
• Testet e ndërtuara nga mësuesi. Nxënësve u vendosen sa pikë kanë fi tuar në 

një test dhe pikët kthehen në notë.Një teknikë për vënien e notave bazohet në 
përputhje më përqindjen e përgjigjeve të sakta.

Përdorimi i notës

Nota përdoret për të paraqetur rezultatin e arritjeve dhe të përdorimit akademik të 
nxënësit.Midis qëllimeve për përdorimin e notave më të zakonshme janë:
• Për të dëshmuar arritjet  e nxënësit
• Për të drejtuar të nxënit
• Për të drejtuar zhvillimin vetjak
• Për të përzgjedhur nxënësit për programe të ndryshme
• Për të diplomuar 
• Për të nderuar dikë
• Për të motivuar punën në shkollë
• Për të krahasuar dhe për tëe vlerësuar shkollat
• Për të informuar prindrit për nivelin e përparimit të fëmĳ ëve tëe tyre 
• Mos e përdorni notën si rezultat e arritjeve akademike dhe të sjelljeve por,vetëm 

të arritjeve akademike .
• Bazojeni vënien e notave në standarte të caktuara
• Si rregull mos e ndryshoni notën.Ajo vendoset pas gjykimeve serioze vetëm në  

raste të rralla,kur vlerësimi nuk ka qëne korrekt,mund të ndryshohet nota.
• Rregjistroni notën në dokumente të caktuara.
• 

Përfundimet

Vlerësimi i njohurive të nxënësve është një nga proçeset bazë qe qëndron në themel 
të të mësuarit.Vlerësimi i nxënësve është një përgjegjjësi e rëndësishme dhe kërkon 
të mbështetet në parametra bashkëkohore.Vlerësimi përdoret:
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• Për të siguruar informacionin e nevojshëm dhe shumë të rëndësishëm mbi 
parimin e nxënësve,motivimin e tyre drejt të mësuarit,dhe përcaktuar mundësitë 
reale të nxënësve për nxënie të mëtejshme;

• Për të vlerësuar përparësitë,dobësitë dhe arritjet e nxënësve dhe shkaktarët e 
situtës së dhënë;

• Për të nxjerrë të dhëna mbi arritjet përfundimtare të nxënësve gjatë të mësuarit.
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Metodat motivuese pjesë e mësimdhënies efektive

Marsida Gripshi
Mesuese  e Ciklit të Ulët, Shkolla 9 – Vjeçare   Shezë

Abstrakt

Puna jonë kërkimore ka të bëjë me elementet kryesore që e bëjnë proçesin e mësimdhënies 
dhe të mësimnxënies më efektive.Tema jonë e ka titullin “Metoda Motivuese, Pjesë e një 
Proçesi Mësimdhënie  Efektive. 

Hyrje

Tema e  punuar  nga  une  është “ Metodat Motivuese, Pjesë e një Mësimdhënie 
Efektive”.
1. Çfarë është motimi?
2.  Teori rreth motivimit
Motivimi përgjithesisht është përkufi zuar si diçka që drejton sjelljen.
Pikepamja e motivimit ne menyre bihevioriste
1. Motivim i jashtëm ose sipërfaqësor.
2.Efektshmëria personale e cila ka të bëjë me besimin që ne kemi për cilësitë tona 
personale në një situatë personale. 
Pikëpamja  e motivimit në mënyrë konjitive
1.Motivimin e brëndshëm 
2.Motivimi i jashtëm                                   
Pikëpamje e motivimit nga humanistet
Pikëpamja humaniste thekson rëndësinë e lirisë individuale, zgjedhjet dhe përpjekje 
për arritjet personale. 
Llojet e motivimit
Motivimi i brendshëm
Motivimi jokarakteristik

Çfarë është mësimdhënia efektive?

Shpesh është e dobishme për të përdorur metafora për të përshkruar atë që bëjnë 
mësuesit. Ndonjëherë, për shembull, mësuesit thonë se ata janë si aktorët, sepse ata 
ndjehen si në qoft ë se ata janë gjithmonë në skenë. Të tjerë fl asin për veten e tyre si 
përçues orkestrale, sepse ata drejtojnë bisedën dhe vendosin ritmin dhe tonin. Të 
tjerë ndjehen si kopshtare, sepse ata mbjellin farat dhe ata të shikojnë të rriten.
Mësimi në përgjithësi është një proëes i transmetimit të njohurive, idetë, mendimet, 
përvojën etj në mënyrë që të tjerët të mësojnë, në këtë rast nxënësit, nga idetë njohurit 
e mësuesit, mendimet, përvojën dhe pastaj duke aplikuar këtë mësim në jetën e tyre. 
Roli i mësuesit në një proces efi kas të mësimdhënies
Kontrollues; 
Ndikues; 
Pjesëmarrës.
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Strategjitë efektive dhe aktivitetet që motivojnë nxënësit

“Motivimi i nxënësve drejt disa qëllimeve është një nga detyrat e rëndësishme të 
mësimdhënies”.
1. Krĳ imi i një atmosfere mbështetëse dhe relaksuese. 
2. Pyesni nxënësit se çfarë e bën klasën e tyre më shumë apo më pak motivuese. 
3. Trego entuziazëm për lëndën. 
4. Kurrikul dhe materiale të duhura për të përmbushur nevojat e nxënësve. 
5. Vendosja  nxënësit në banga.
6. Përdorimi i shpërblimeve
7. Forcimi i vetë-motivimit
8. Shmangia e krĳ imit të konkurrencës së tepruar midis nxënësve. 

Krahasimi i Rezultateve të bëra për mësuesit në të dyja shkollat

Pyetësori që ne kemi bërë për mësuesit në shkollat rurale dhe urbane na sollën ne 
në disa përfundime. Ka ndryshime midis dy mjediseve në proçesin e mësimdhënies 
dhe mësimnxënies. Nga ky pyetësor ne arritëm në disa ide dhe rezultate që po i 
listojmë poshtë:
• Për mësuesit në shkollën urbane motivimi zë vendin më të rëndësishëm. Gjëja e 

parë për ato në mësim është të imotivojnë nxënëst ose ta konsiderojnë motivimin 
si një pjesë kryesore të mësimit. Proçesi i mësimdhënies dhe i mësimnxënies do të 
jetë më i lartë nëse do të bëhej më i lehtë për të dy palët dhe rezultatet do të ishte 
mi lart.

• Rëndësia e motivimit të nxënësve, një numër i madh i mësuesve thonë se ato 
përdorin metoda të reja, ato nuk përdorin po ato metoda gjatë gjithë kohës, por 
ato thonë që ata janë duke futur metoda të tjera herë pas here. Gjithashtu kjo 
ndihmon nxënësit por edhe mësimi bëhet më interesant dhe tërheqës.

• Mësuesit përdorin motivimin për të motivuar nxënëst në çdo metodë apo teknikë 
që ata përdorin. Kjo është e rëndësishme sepse pa motivim të dy pjesët nuk do të 
kishin sukses në proçesin e mësimdhënies e të mësimnxënies.

• Eshtë e rëndësishme të theksojmë se komunikimi/ debati është metodë e 
suksesshme për të motivuar nxënësit për mësuesit në shkollën në qytet. Mësuesit 
e përdorin këtë metodë tek nxënëst sepse ata e kuptojnë që nxënësit ndihen të lirë 
të shprehin mendimet e tyre dhe ato nuk gjykohen nga opinionet apo idetë e tyre.

• Sipas rezultateve, mësuesit e përfshĳ në veten e tyre po ashtu edhe nxënësit në 
metoda të reja. Ato mësojnë se si të azhornohen me metodat e reja sepse mësuesit 
e tyre e shpjegojnë çdo mësim ndryshe duke zgjedhur metoda dhe teknika të 
ndryshme.

• Sipas përqindjeve, mësuesit përdorin më shpesh punën në grupe/punën në 
tablelë. Eshtë mirë të thuash që puna në grup është e suksesshme sepse të gjithe 
nxënësit në grup kanë mundësi te shprehen dhe të përfundojnë detyrat pa frikën 
se çdo të mendojë mësuesja për mendimet tona. Kështu që të gjithë nxënësit 
bashkëpunojnë me njëri- tjetrin.

• Rezultatet rreth mësuesve në shollën rurale. Gjithashtu në këtë pyetësor ne kemi 
arritur në disa ide dhe rezultate që do ti trajtoj më poshtë:

• Mësuesit në shkollën rurale janë përgjigjur se gjysma e tyre e konsiderojnë 
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motivimin si më të rëndësishme. Ato i motivojnë nxënësit në mënyrën e tyre. 
Motivimi është një nga pikat kryesore për një mësimdhënie e mësimnxënie të 
mirë. Por pjesa tjetër e mësuesve është për dy pikat e tjera, ato e konsiderojnë 
motivimin vetëm si një element dhe ato i motivojnë nxënëst në varësi, sipas 
kontekstit. Eshtë turp që vetëm gjysma e konsiderojnë motivimin si elementin më 
të rëndësishëm në procesin e mësimdhënies.

• Sipas rezultateve mësuesit nuk janë duke përdorur metoda bashkohore, ato i 
motivojnë nxënësit vetëm duke i përfshirë ato në metoda tradicionale, ato nuk 
janë duke i azhornuar nxënësit në metoda të reja. Ato e shohin punën e tyre si 
diçka që duhet bërë dhe kaq. Të bëhesh mësues do të thotë ta duash punën dhe 
jo vetëm. Ti duhet të përfshihesh plotësisht në këtë process, ti duhet ta duash atë 
dhe mënyrën se si ti e bën atë. Puna e mësuesit është art dhe mënyra se si ti e 
organizon atë tregon vlerat tuaja dhe besimin tënd.

• Gjysma e rezultateve tregojnë se ata e përdorin motivimin në të gjitha metodat dhe 
teknikat. Përfshirja e komunikimit dhe e debateve ne proçesin e mësimdhënies 
është mënyra më e mirë që ju mund të infulenconi në suksesin e nxënësve. Por 
në të njëjtën kohë duket se nuk ka atë rëndësinë që ajo duhet të kishte. Puna në 
grup është një tjetër element i cili duhet të mërret në konsideratë nëse ushtron një 
profesion si ai i mësuesit. Të bëhesh pjesë e një grupi në këtë mjedis nuk duket 
sikur ka shumë rëndësi.

• Mësuesit pohojnë se në pjesën më të madhe të rasteve nxënësit nuk bashkëpunojnë 
me ato në momentin që mësuesit fusin diçka të re në klasë. Kjo është e vërtet dhe 
e qartë për çdo mjedis. Nëse ju nuk e kuptoni diçka, si do të bashkëpunoni ose si 
do tju pëlqej? Kështu që produkti i metodës ose i teknikës të jetëi lartë mësuesi 
duhet të ketë dëshir të insistojë për suksesin dhe për të trasmetuar mesazhin e 
duhur tek nxënëst. Kjo në këtë rast mund të konsiderohet si motiv, pse gjatë gjithë 
kohës nxënësit nuk bashkëpunojnë me mësuesit e tyre, kjo shkakton mungesë 
informacioni ose orientimi rreth tĳ . Nëse ju dështoni në rastin e parë, ju nuk 
duhet të ndaloni, ju duhet ta provoni atë deri në fund deri në momentin kur ata 
ta kuptojnë dhe ta pëlqejnë atë. Implementimi i duhur lidhet fort me suksesin.

• Si në rastet e tjera, puna në grup dhe diskutimi duhet të jenë në vend të parë për 
të arritur qëllimin e tyre. Ajo duket se është mënyra më e mirë për të përfshirë 
klasën në një detyrë ose debat ku kushdo mund të kontibojë dhe të bëhet pjes e 
saj, pa iu kushtuar rëndësi nivelit, klasës apo ndonjë gjë tjetër.

Përfundime dhe Rekomandime

Siç ju e patë nga përmbledhja e literatureës, janë shumë mendime rreth cilësive, 
roleve, detyrave që një mësues i mirë duhet ti përmbahet. Nga ato ne pamë cilësitë që 
një mësues i mirë duhet të ketë: besim në vetvete, durim, dhembshuri të vërtetë për 
nxënëst e tĳ , kuptueshmërinë, mundësinë për ta parë jetën në mënyrë të ndryshme 
dhe ta shpjegojë një temë në mënyra të ndryshme, përkushtim për përsosmërinë, 
mbështetjen e palëkundur, gatishmërinë për të ndihmuar në arritjet e nxënësve, të 
jetë krenar për arritjet e nxënësve, pasionin për jetën, por nga vëzhgimet që kemi 
bërë gjatë praktikës, këto cilësi nuk janë gjetur le të themi në çdo mësues, sidomos 
në mësuesit e gjuhës angleze. Tek këto mësues u gjetën disa nga këto cilësi, por disa 
cilësi të tjer mungonin dhe ky fakt ishte i lehtë për t’u kuptuar, edhe nga ne që ishim 
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vëzhgues në klasen e tĳ  / saj.
Përveç kësaj ka pasur disa mësues të tjerë, që nga trajnimet që ata kishin bërë në 
konferenca të ndryshme, që përpiqeshin për të përfshirë këto cilësi që të arrinin 
sukses në punën e tyre dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, për të bërë nxënësit 
të mendojnë në mënyrë kritike dhe të kuptojnë se çfarë ata po mësojnë. Në orët e 
këtyre mësuesve, nxënësit diskutojnë me njëri-tjetrin, mësojnë materialet që u jepen, 
po ashtu mësuesi e bën klasën pjesëmarrëse për të gjithë nxënësit. Siç ne e pamë kjo 
ishte një mënyr e përsosur, sepse në këtë mënyrë, jne si mësues do të jemi në gjendje 
të bëjmë nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike, fakt ky që duhet të bëhet nga të 
gjithë, si dhe nxënësit do të jenë të qetë, ne do të kemi një menaxhim të klasës dhe do 
ti angazhojmë nxënësit në aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë klasës.
Megjithatë, nga seksioni i literaturës ne pamë që detyrat e mësuesit të mirë ishin: 
të besojë në vetvete, të vërë qëllime reale, të vendosi prioritete, të marrë përsipër 
rreziqe, të reduktojë dhe të kontrollojë factorët stresues, por nga ana tjetër këto 
detyra ishin jo të dukshme nga mësuesit që ne kemi vëzhguar, le të themi.Ishte 
vetë një mësues i cili kishte një besim të fortë në veten e tĳ  dhe ishte shumë efi kas 
në vendosjen e qëllimeve për nxënëst e tĳ , por nga ana tjetër i mungonin detyra të 
ndryshme dhe kjo ishte vënë re edhe nga kolegët e tĳ  jo vetëm nga ne që ne ishim 
thjesht studentë- mësues. Gjithashtu, mësuesit e shkollës “Hajdaran” i kishin këto 
detyra të nevojshme dhe përpiqeshin për ti përmbushur të gjitha këto detyra, duke 
përdorur teknika të ndryshme bazuar në nivelin e nxënësve të tyre dhe çka është më 
e rëndësishme e bazuar në interesat që nxënëst e tyre kishin. Kjo ishte një mënyrë 
e mirë sepse në këtë mënyrë leksioni do të jetë qëndra e nxënësve dhe jo qëndra e 
mësuesit dhe ta vazhdosh në këtë mënyrë nxënësit do të përfi tojnë më shumë ndërsa 
ata qëndrojnë në klasë dhe pse mos ti venë në praktikë ato çka kanë mësuar në klasë.
Gjithashtu në shkollën “ Hamit Mullisi” ne pamë që mësuesit kishin këto role : 
kontrollues, nxitës, pjesëmarrës, burim informacioni, mësues privat dhe këto role që 
mësuesi duhet ti ketë në fakt disa nga mësuesit e praktikës nuk i kishin këto. Ishte 
interesante të shikoje këto mësues që në një orë mësimi në klasën e tyre mundoheshin 
të përfshinin të gjitha këto role për të fi tuar vëmendjen e nxënësve  interesin  e tyre 
në mësim dhe aja çka është më e rëndësishme të entuziazmoheshin në leksion. Në të 
gjithë shkollat që ne kemi qen mësuesit pothuajse i zbatonin këto role, sigurisht në 
varësi të situatave që janë krĳ uar në klasë.
Megjithatë në praktikën që ne kemi bërë në shkollat “Hajdaran” dhe “Hamit Mullisi” 
ne u përpoqëm të përfshinim të gjitha këto role dhe gjithashtu ti bënim nxënësit që 
të mësonin më mirë atë çfarë ato kishin marrë dhe pse ato nuk e mësonin më qef. 
Një tjetër rol që ne u përpoqëm të “përdornim më shumë” ishte ai i nxitësit, dhe 
i pjesëmarrësit sepse në këtë mënyrë ne do të krĳ onim një besim në kapacitetin e 
nxënësve dhe ne e vlerësuam këtë. Ishte një hap shumë i vështirë, por ne kishim 
vëmendjen e tyre, pjesëmarrjen në leksion, gëzimin e tyre në mësimin e një leksioni 
tjetër, në përpjekjet për të rritur arritjet e tyre, dhe gjithashtu duke marrë një fj alor 
të ri. Sigurisht kjo ishte shumë ndihmuese për të organizuar aktivitete të ndryshme 
në vend që të shkonim tek këto role dhe të performonin njërin prej tyre. Siç mund 
ta shikoni, si një mësues mund të performojë këto role ishte vërtet interesante, sepse 
ne ishim në gjendje të të menaxhonim klasën, dhe në një mënyrë ne u bëmë edhe 
kontrollues, shpjegues të leksionit duke bashkëpunuar, si nxitës, burim informacioni 
dhe pjesëmarrës dhe në këtë mënyrë e kemi bërë klasën active dhe pjesëmarrëse.
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  Përveç këtyre, në pyetësorin e bërë me nxënësit ne gjithashtu kemi marrë në 
konsideratë përgjigjet e tyre ne mund të themi që rolet dhe detyrat e mësuesve nuk 
janë realizuar nga to ose më mirë mësuesit përpiqen të bëjnë këto role, detyra. Ne 
duhet të mbajmë në mendje që përgjigjet e nxënësve mund të jenë subjective ose 
objective dhe kjo vjen se ne mendojmë nivelin që nxënësit kanë dhe përformancën në 
klasë. Gjithashtu ne nuk jemi në gjendje të kemi një ide të qartë për rolet, detyrat që 
mësuesi duhet të bëjë gjatë një ore mësimdhënie dhe cfarë është më e rëndësishme ti 
përfshĳ më të gjtha këto role dhe detyra në një orë mësimi sepse siç ne tham varet nga 
niveli i nxënësve, që nga gjëndja e tyre e të qenurit aktiv dhe gjithashtu nga situatat 
e krĳ uara në klasë.
Bazuar në vëzhgimet që kemi bërë dhe i kemi pasur në mendje të gjithë këto role dhe 
detyra që mësuesi duhet të ketë ne kemi sygjeruar që mësuesi duhet të ketë edhe 
këto cilësi:
1. Më shmë i duruar.
2. Më shumë tolerat.
3. Të kuptojë mënyrën e të menduarit të nxënësve dhe të zhvillojë ose të 
realizojë detyrat në klasë.
4. Të bëhet si një këshillues për nevojat e nxënësve.
5. Të nxisë më tepër nxënësit.
6. Të bëhet mentor e cila do të thotë të bëhet një këshillues, udhëzues, mësues 
privat.
7. Ti ndihmojë ato të përmirësohen e cila nënkupton të bëhet udhërrefyes për 
ta.
8. Ti respektojë nxënësit.
9. Ti trajtojë nxënësit në mënyrë të barabartë.
10. Të ndërtojë marëdhënie të mira më nxënësit.
Duke i parë këto, mësuesi duhet së paku ti përfshĳ ë këto role dhe detyra sepse në 
këtë mënyë ai/ajo do të jetë në gjendje të fi tojë respektin, nxënësit e tĳ  do të mësojnë, 
edukohen dhe pse jo ato do të jenë në gjendje të mendojnë në mënyrë kritikë dhe ti 
vendosin të gjitha dĳ et në praktikë. Gjithashtu, të përpishesh të shfaqësh këto role, 
detyra mësuesi nuk do të gjykojë nxënësit e tĳ / saj të ndikuar nga kultura, besimi, 
marrëdhëniet me të tjerët, mënyrën e tyre të jetuarit ose ta themi më mirë jetesën e tĳ  
këtu në Shqipëri. Disa mësues të rrem përpiqen të bëjnë të ndershmin, toleruesin me 
nxënësit e tĳ  nga të cilët përfi tojnë ose marrin dicka, të jesh përfi tues nga familja e tĳ  
dhe sigurisht duke mos rrezikuar vendin e tĳ / saj të punës.
Ndërsa për disa mësues të tjerë, ata sillen në mënyrë të padrejtë, gjithmonë duke 
gjykuar dhe kritikuar nxënësit e tyre dhe duke fajësuar ato për çdo gjë që ndodh në 
klasë. Gjithashtu, mësuesit i diskriminojnë ato për ngjyrën e lëkurës që ato kanë, për 
besime e ndryshme dhe gjithashtu për ardhjen nga fshati dhe jo nga qyteti. Fakti i 
fundit nuk është i drejt sepse ato janë nxënës të shkëlqyer edhe pse vinë nga fshati 
dhe të tjerë që vinë nga qyteti nuk tregojnë interes në mësim, në edukimin e tyre dhe 
gjithashtu prindërit e tyre përpiqen ti injorojnë këto fakte duke pretenduar që fëmĳ ët 
e tyre janë më të mirët dhe dinë çdo gjë.
Një pjesë e këtyre, një mësues i mirë duhet të ketë ide të qarta për nivelin dhe 
mënyrën se si nxënësit mësojnë diçka. Kështu ata si mësues duhet të jenë në gjendje 
të adoptojnë leksionin dhe ta shpjegojnë sipas nivelit të nxënësve dhe sipas nevojave 
të tyre, stilit të të mësuarit të tyre. Kjo duhet bërë për faktin se në klasë ka nxënës me 
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tipe të ndryshme të të mësuarit, si për shembull nxënësit që mësojnë në mënyrë të 
lëviszhme, nxënësit audio- viziv, nxënësit pasiv dhe nxënësit aktiv.
Disa nga rolet që mësuesit duhet të kënë në mjedisin e klasës janë:
Kontrollues: kur mësuesi vepron si kontrollues, ata janë në krye të klasës dhe 
veprimtarive që do të zhvillohen dhe shpesh janë udhëheqës në fi llim të klasës. Roli 
i kontrolluesit merr një pozicion të caktuar, i tregon nxënësve veprimtaritë, lexojnë 
me zë të lartë dhe në mënyra të ndryshme shpalos cilësitë e një mësuesi që është në 
qendër të klasës.
 Nxitës: ndonjëherë, kur ata janë përfshirë në lojën me role për shembull, nxënësit e 
humbin fi llin e asaj çka duhet të bëjnë, ose ata “humbasin fj alët” (p.sh. ata mund të 
kenë në mendje por por nuk mund ta shprehin nga mungesa e fj alorit). Ato nuk janë 
të sigurt se si të veprojnë. Çfarë duhet të bëjë mësuesi në këto rrethana? Ta mbajnë 
përbrënda dhe le ti lërë ti bëjë vet gjërat për vete ose ti japin një “shtys” të vogël atyre 
në një mënyrë diskrete dhe mbështetëse? Nëse ne zgjedhim për më vonë, ne jemi 
duke adoptuar një lloj roli “nxitësin”.
Pjesëmarrës: fi gura tradicionale e mësuesve gjatë diskutimit të nxënësve, loja me role, 
aktivitetet vendim- marrëse në grup, është e njerëzve të cilët “ qëndrojnë mbrapa” 
nga aktiviteti, i lënë nxënësit të merren me të dhe ndërhynë vetëm për të ofruar 
reagime ose për të rregulluar gabimet. Megjithatë, ka gjithashtu raste kur ne duam 
të marrim pjesë në aktivitet ( jo vetëm si një mësues, por gjithashtu si një pjesmarrës 
me të drejtat tona).
Burim informacioni: në të tilla raste mësuesi është aty kur nxënësit i duhet të pyes si 
ta shprehë ose si të shkruaj diçka ose të pyes se çdo të thotë kjo shprehje. Ato mbase 
duan të marrin informacion në mes të një aktiviteti rreth këtĳ  aktiviteti ose ata duan 
informacion ku të kërkojnë për dicka – një libër, faqe internet për shembull. Kjo është 
ajo ku ne duhet të jemi, një nga burimet më të rëndësishme që ato kanë.
      Mësues privat: kur nxënësit janë duke punuar për një projekt të gjatë sic është një 
shkrim, një pregatitje për debat ose për fj alim, ne mund të punojmë individualisht 
ose në grupe të vogla, ti vendosim nxënësit në një drejtim që ato nuk e kanë menduar 
të marrin. Në situata të tilla, ne jemi duke kombinuar rolet e nxitësit dhe të burimit 
të informacionit- me fj alë të tjera duke vepruar si mësues privat.
Besim në vetvete: të besosh në vetvete pavarësisht pengesave. Mësuesit ndeshen gjatë 
gjithë kohës me situata të ndryshme që mund të konsiderohen pengesa. Fëmĳ ët 
mund të jenë mizor me njëri- tjetrin por edhe me mësuesin. Ato mund të kenë 
qëndrime sidomos adoleshentët.
Durimi: Disa nga mësuesit i kanë ndihmuar nxënësit nëpërmjet venitjes se mentalitetit 
egzistues. Jo se ata duhej ta bënin, ato mund edhe të mbanin distancë por ata ishin 
kaq shumë të duruar. Shumë herë unë ose shokët e klasës nuk duhet ta merrnim një 
concept të caktuar. Mësuesit e mi më të mirë ishin ato që e vazhdonin shpjegimin e 
dinin që kjo do të kishte kuptim.
Dhembshuri të vërtetë për nxënësit e tĳ : Jam e sigurt që të gjithë kemi hasur një mësues i 
cili nuk e vriste mëndjen për shfajësimet tona. Me siguri që disa nuk ishin të duhurat, 
por shumica po. Mësuesit e mirë shqetësohen për nxënësit e tyre si individ dhe i 
ndihmojnë ato. Mësuesi i mirë është ai që ka njëshqisë të gjashtë kur nxënësve i 
duhet shumë vëmendje dhe ato ia japin gradualisht.
Kuptueshmërinë: Mësuesit e mirë kanë kuptueshmërinë- jo vetëm gjashtë shqisat 
e sipër përmendura më lartë por të mësojnë vërtet se si të mësosh. Ato nuk kanë 



224 

teknikën e duhur por ato këmbëngulin ta përdorin edhe pse mbase nuk do të na 
ndihmojnë ne të mësojmë.
Pjesëmarrësit: pjesëmarrësit që morën pjesë në pyetësorë ishin nxënësit dhe mësuesit 
në shkollën “Hajdaran” dhe “Hamit Mullisi”. Ata ishin të së njëjtës moshë dhe klasë. 
Aty u përfshinë dy klasa të klasës së shtatë. Pjesëmarrësit ishin djem dhe vajza edhe 
pse ishin më shumë vajza se djem.
Mësuesit nuk ishin vëtëm mësuesit e lëndës së Anglishtes por edhe mësues të lëndëve 
të tjera sepse motivimi ndodh në të gjitha lëndët.
Materialet: materialet të cilat ne përdorëm në këtë kërkim ishin: rreth 100 fl et në të 
cilat ishin shkruar pyetjet e pyetësorëve që do i përgjigjeshin nxënësit si dhe mësuesit. 
Ndërsa materialet që përdorëm për zhvillimin e të gjithë temës së diplomës ishin: 
libra, kompjuter, internetin, bllok shënimesh, etj..
Procedura: procedura që ndoqëm ishte: meqënëse eshtë një punë kërkimore, ne 
kërkuam për libra dhe material në internet, pasi grumbulluam informacionin, 
e korigjuam dhe e sistemuam informacionin më të rëndësishëm dhe pastaj atë 
informacion e zhvilluam.

Pyetjet për mësuesit
Pyetja 1. Çfarë vendi zë motivimi në proçesin tuaj të mësimdhënies?
a) Më të rëndësishmin
b) Një element specifi c
c) Varet nga konteksti
Pyetja 2. Si i motivoni ju nxënëst tuaj? 
a) Duke i paraqitur metoda të reja
b) Gjithëpërfshirja e nxënësve
c) Duke bashkëvepruar me njëri- tjetrin
Pyetja 3. A është motivimi pjesë e metodave ose teknikave tuaj?
 a)  Po
b) Jo
c) Ndonjëhere
Pyetja 4. Çfarë lloj metodash ose teknikash përdorni ju për ti motivuar nxënëst tuaj?
a) Komunikim/ debate
b) Brainstorming/ kllaster
c) Punë në grup/ punë në tablelë
Pyetja 5. A bashkëveprojnë nxënëst tuaj kur ju paraqisni metoda të reja?
a) Po
b) Jo
 c)Varet nga metoda
Pyetja 6. Deri tani cila teknik ose metodë është më efektive?
a) Puna në grup/ puna në tableë
b) Diskutimi
c) Brainstorming 
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Roli i mësuesit në procesin e kërkim zbulimit

Marsela Gega

Abstrakt

Të bësh detyrën e një mësuesi është një punë e vështirë, pasi jo të gjithë mund të bëhën mësues 
të zotë apo ekspertë, prandaj për këtë duhet të kesh cilësi të veçanta, jo më kot mësuesi quhet 
edhe “Artist”.
Mësuesi ka një rol të veçantë në spjegimin e njohurive, d.m.th në transmetimin e këtyre 
njohurive nxënësve në përputhje edhe me zhvillimin e tyre psikologjik. 
Zbulimi kërkon shumë kohë, por ai rrit angazhimin, motivimin dhe interesimin e nxënësve, 
ndërsa spjegimi tradicional çon në të mësuarit sistematik.
Ky motivim i brëndshëm bën që fëmĳ ët ose nxënësit të vihen në garë me njëri-tjetrin se kush 
do e zbulojë i pari. 

Hyrje

Mësuesi ka një rol të vecantë në klasë, është ai që i frymëzon nxënësit të mësojnë ose 
të nxënë. Didaktët e sotëm po japin ndihmën e tyre më të madhe rreth të nxënit për 
tema të veçanta mësimi, kuptohet që mësimi zbulues nuk mund të realizohet në të 
gjitha temat e mësimeve.
Të nxënit zbulues nga ana e nxënësve bën që duhet vetëm t’i nxisë nxënësit e ti 
zbulojnë dhe jo t’ia japi informacionin të gatshëm. Për këtë arsye në ditët e sotme 
janë ngjallur debate të shumta rreth të nxënit zbulues dhe të nxënit tradicional. Te 
mësuarit më anë të zbulimit bazohet ose mbështetet në gjetjet e fëmĳ ëve, në aft ësinë 
e tyre për të arritur përfundime.
Megjithatë zbulimi është një veprimtari për nxënësit e klasës së 6-të deri të 9-të, por 
kjo kryhet gjithnjë me aft ësinë dhe pjekurinë e tyre psikologjike.
 Por, të mësuarit e sotëm synon largimin nga strategjitë, teknikat e metodat e  dhënies  
së njohurive të gatshme nxënësve si dhe nga modelet që çojnë në riprodhim të mësimit. 
Po të kemi parasysh traditën e shkollës sonë, mësuesit ankohen se nxënësit e tyre 
nuk mund të largohen dot nga të mësuarit përmëndësh. Të mësuarit përmëndësh 
dëmton të përvetësuarit e ndërgjegjshëm dhe të qëndrueshëm të njohurive, në 
këtë mënyrë nxënësit janë të detyruar të shpërfi llin aft ësitë e veta arsyetuese.
 Në mësimin zbulues roli i mësuesit është të udhëheqi tërë procesin e të mësuarit, e jo 
t’i tregojë nxënësve se ç’duhet të bëjnë. Mësuesi duhet të ngrejë probleme, çështje, të 
hartojë pyetje, t’i ngjallë interesin nxënësve, t’i bëjë ata të mendojnë dhe t’i inkurajojë 
të bëjnë kërkime.
Në këtë proces mësuesi duhet;
- Të jetë mbështetje për ta.
- Të theksojë arritjet pozitive, te inkurajojë shkëmbimin e mendimeve.
- Të pranojë hipoteza të arsyeshme.
- Të inkurajojë nxënësit të bëjnë supozime.
- Të ndihmojë nxënësit të analizojnë dhe të lehtësojnë idetë, mendimet dhe 
interpretimet e tyre.
- Të nxitë debatin e lirë dhe diskutimet e hapura, të inkurajojë nxënësit të 
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shprehin mendimet pa frikën e ndëshkimit.

Përparësitë e mësimit zbulues
Mësimi zbulues ka këto përparësi:
- Ofron veprimtari që i motivojnë nxënësit.
- U jep mundësi nxënësve të mësojnë dhe të praktikojnë aft ësitë intelektuale.
- I ndihmon të mësojnë e të mendojnë në mënyrë racionale.
- Kuptojnë më mirë strukturën dhe përmbajtjen e lëndës.
- Mësojnë se si të fi tojnë njohuri të reja.

Kufi zimet e mësimit zbulues

Si çdo metodë dhe teknikë arsimore, mësimi zbulues me gjithë përparësitë që ka, ai 
shoqërohet edhe me kufi zime e mangësi, si;
-Shoqërohet me humbje kohe.
- Përpjekjet e shumta të nxënësve jo gjithmonë përfundojnë me sukses.
-Disa herë, ato që zbulojnë nxënësit, janë shumë larg nga ato që parashikon mësuesi.
- Mendimi i pa përpunuar dhe gjurmët e një mendimi të gabuar është e vështirë të 
mënjanohen e të korrigjohen.
- Kur nxënësit arrĳ në në përfundime të gabuara, rimësimdhënia paraqitet më e 
vështitirë se në rastet e tjera.

Të mësuarit kërkimor

Varianti më i lartë i të mësuarit problemor është të mësuarit kërkimor. Në këtë sistem 
të mësuari vendin kryesor e zë kërkimi në mënyrë krejt të pavarur nga nxënësit, i 
rrugëve të zgjidhjes së problemit ose dukurisë së dhënë dhe verifi kimi i rezultateve. 
Kërkimi ka karakter mësimor. Ai çon nxënësit drejt zbulimit të vërtetave të njohura 
nga shkenca.
Kjo metodë didaktike e të mësuarit përfaqëson një organizim të tillë të punës 
mësimore nëpëmjet të cilit nxënësi e gjen, e formulon dhe e zgjedh vet problemin në 
detyrën njohësetë shtruar nga mësuesi. Në këtë tip të mësuari, shkalla e aktivizimit 
të veprimtarisë mendore, si analiza, sinteza, krahasimi, përgjithësimi, etj, është e 
lartë. Puna e pavarur është më e madhe.
Për sa i përket rolit të mësuesit në këtë tip të mësuarit ai nuk është pasiv, përkundrazi ai 
drejton punën kërkimore të nxënësve i ndihmon, i orienton e u jep detyra plotësuese. 
Të mësuarit kërkimor dhe zbulues mund të organizohet në bazë klase, me grupe 
nxënësish ose më nxënës të veçantë, që do të thotë mësuesi mund të shtroj një detyrë 
njohëse për të gjithë klasën, disa detyra njohëse për grupe të veçanta nxënësish ose 
një detyrë njohëse për çdo nxënës.
 Kjo varet nga qëllimi që ka mësuesi nga specifi ka e lëndës, nga shkalla e përgatitjes 
së nxënësve dhe nga mundësia  që  krĳ on baza materiale didaktike, etj.
Të mësuarit kërkimor nuk mund të konsiderohet si sistem universal i  organizimit të 
procesit mësimor.
Praktikat shkollore kanë vërtetuar se çdo sistem apo formë racionale e organizimit të 
procesit mësimor përdoret në unitet organik më të tjerat, që kompesojnë mangësitë, 
zbrazëtitë dhe anët negative të çdo sistemi, lloji apo forme të marrrë në veçanti. 
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Prandaj, në procesin mësimor janë të nevojshme si format dhe metodat e të mësuarit 
shpjegues e ilustrues ashtu edhe ato të mësuarit problemor e kërkimor.
Shpesh në mësime të organizuara në mënyrë problemore e kërkimore mësuesit e 
përqëndrojnë vëmëndjen te nxënësit e aft ë, të cilët janë në gjëndje të zgjidhin detyrën 
që shtrohet, ndërsa nxënësit e tjerë duket në mënyrë të qartë që janë pasivë. 

Lidhja e mësimit zbulues me mendimin kritik

Mësimi zbulues dhe kërkimor nuk mund  të zhvillohet te nxënësit  pa mendimin 
kritik, ata kanë lidhje të ngushta midis tyre, pasi nxënësit po nuk menduan në mënyrë 
kritike nuk mund të zbulojnë dot për mësimin apo detyrën e re që i shtron mësuesi.
Psikologët, metodistët dhe fi lozofët e arsimit kanë dhënë ide dhe fakte nga më të 
ndryshmet dhe nga më interesantet për të mënduarit në mënyrë kritike.
Te menduarit kritik është zhvillimi i të menduarit të nxënësve apo fëmĳ ëve në mënyrë 
të tillë që ata të thithin provat dhe idetë, të vënë  përballë pikëpamje të kundërta, të 
ndërtojnë skema dhe sisteme të besueshme  informacioni dhe interpretimi, ta shohin  
informacionin në mënyrë krĳ uese. Të menduarit kritik është një proces njohës, 
veprues dhe ndërveprues, i cili ndodh në nivele të të menduari. Ai është një proces 
të menduari, qe kërkon një refl ektim të arsyetuar ku nxënësi refl ekton mbi njohuritë 
dhe pohimet e mëparëshme që ai zotëron. 
Mendimi kritik është një mënyrë e sofi sikuar të menduari. Ai ndodh në ato raste 
kur nxënësi është në gjendje të shqyrtojë me kujdes njohuritë dhe idetë, të mendojë 
argumentet përpara se të arrĳ ë në një gjykim apo përfundim. Të menduarit kritik 
është inteligjencë dhe aft ësi, është një botëkuptim shndërrues i njohurive dhe 
bindjeve të mëparëshme.
Kjo mënyrë të menduari ka lidhje të drejtpërdrejtë me të menduarit krĳ ues ose me 
të menduarit zbulues. Të menduarit krĳ ues apo të menduarit zbulues ka të bëjë 
me lirëshmërinë, fantazinë dhe origjinalitetin e të menduarit, e shpesh cilësohet si i 
menduar në mënyrë artistike. Nga sa thamë më lartë duhet theksuar se të menduarit 
krĳ ues ka lidhje të vecantë me të menduarit kritik. Një nxënës që ka aft ësi të mendojë 
në mënyrë krĳ uese apo zbuluese e ka shumë të lehtë të realizojë të menduarit kritik.
Nxënësit e shkollës 9-vjeçare mund të përfshihen në nivele të përshtatshme të 
zhvillimit të mendimit kritik. Në rast se ata nxiten, ata marrin pjesë me dëshirë në 
aktivitete për zgjidhje të situatave problemore. Të mësosh nxënësit si të mendojnë në 
mënyrë kritike do të thotë t’i mësosh ata se si të përdorin faktet dhe informacionin, 
si të arsyetojnë, si të pyesin dhe çfarë, atëherë kur ai është në gjëndje t’i bëjë vetes 
pyetjet:
- Ç’farë do të thotë për mua ky informocion?
- Në ç’mënyrë mund t’i përdor unë këto njohuri?
- Si lidhen këto njohuri me ato që di unë?

Zbulimi
Ekziston mendimi se të mësuarit nga e nxënësve është më i plotë dhe më i kuptueshëm 
kur i zbulon dhe nxjerr vetë njohuritë, se sa kur ia jep të gatshme.
Këtë e ka thënë dhe didakti ynë i shquar A.Xhuvani në veprën e tĳ , 
“Didaktika’’ ku shprehet: 
“Lenia mundin e të kërkuemit dhe gëzimin e të gjetunit nxanësit”.
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Mësimi zbulues përbën “zemrën” e të mësuarit të sotëm. Të mësuarit e nxënësit në 
shkollë duhet të imitojnë të menduarit e shkencëtarit dhe të hulumtuesit të ardhshëm.
Elementi thelbësor në zbulues është nxjerrja e përfundimeve nga vetë nxënësit, 
përgjithësimi ose zbatimi i tyre në situata të reja. Kjo mund të arrihet në dy mënyra:
- Pajisja e nxënësve më informacionin e nevojshëm për të nxjerrë përfundime.
Ne këtë mënyrë nxënësit nxjerrin në mënyrë të pavarur përfundime nëpërmjet të 
menduarit deduktiv ose induktiv.
- Nxënësit drejtojnë vetë një ose disa prova dhe pastaj nxjerrin përfundimin 
sipas rezultateve që arrĳ në. Nxënësit arrĳ në vetë të kërkojnë, të hulumtojnë e të 
zbulojnë.
Për të qënë i suksesshëm në mësimin zbulues, mësuesit duhet të ndjekin ecurinë si 
më poshtë:
- Zgjedh kriterin ose kriteret.
- Ndërton situatën problemore.
- Shfrytëzon përvojat e fi tuara më parë, të cilat do ta ndihmojnë në nxjerrjen 
në pah të elementeve thelbësorë dhe u jepet përgjigje kontradiktave në përfundim.
- Nxjerr përfundimet në trajtë përgjithësimesh ose konceptesh.
- Zbaton përgjithësimin dhe konceptin.
Është e thënë se krĳ ueshmëria apo zbulimi përbëhet në një masë të madhe nga 
riorganizimi i asaj që dimë për të gjetur atë që nuk dimë. Shumë fëmĳ ë e realizojnë 
potencialin e tyre krĳ ues sepse ata kapin idenë e parë që u del përpara. Idetë e para 
mund të jenë të vjetra dhe të rëndomta. 
Fëmĳ ët mund të ndihmohen të shkojnë përtej ideve fi llestare dhe të marrin parasysh 
alternativa të tjera përpara se sa të marrin vendime. Për të menduar në mënyrë 
krĳ uese fëmĳ ëve u duhet të jenë në gjëndje të shqyrtojnë më tej dhe të shohin edhe 
një herë gjërat që zakonisht i marrin si të dhëna të pandryshueshme.
Disa parime ose teknika mund të zbatohen për të përmirësuar gamën dhe cilësinë e 
ideve të mbledhura. Siç thotë dhe Bruner “Ne lëvizim, përceptojmë dhe mendojmë 
në një mënyrë që varet më shumë nga teknikat, sesa nga organizimet e instaluara në 
sistemin tonë nervor”. Këto teknika përfshĳ në :
- Të menduarit divergjent- është lloji i të mënduarit që sjell shumë përgjigje të 
ndryshme dhe nuk lejon që përfytyrimi të pengohet nga gjykimi. Është i dobishëm 
kur fëmĳ ët punojnë vetëm, bluajnë ide apo nxjerrin mendime në grup.
- Shtrirja e përpjekjeve- është dhënia e mundësisë që sasia të cojë në cilësi. Sic 
e ka thënë dhe fi tuesi i cmimit Nobel Linus Pauling “Mënyra më e mirë për të pasur 
një ide të mirë është të kesh sa më shumë ide”. Për të shtrirë përpjekjet, fëmĳ ëve u 
nevojitet mbështetja, interesi, pyetjet dhe nxitja e të rriturve.
- Koha e mjaft ueshme- ka një thënie Irlandeze që thotë “Kur zoti bëri kohën, 
ai e bëri pa hesap”. Të lejosh kohën e mjaft ueshme për inkubacionin e ideve, për 
fazën e “mos bërjes asgjë“, është thelbësore për procesin krĳ ues. Ashtu si dhe artistët 
krĳ uesit, që punojnë me disa projekte njëkohësisht, fëmĳ ëve mund t’u duhen minuta, 
orë ose ditë për të gjetur zgjidhjen e problemit. Ata mund ta mësojnë këtë teknikë të 
dobishme për çdo veprimtari që ka të bëjë më zgjidhje problemesh, ta lënë atë për 
njëfarë kohe dhe t’i kthehen më vonë me forca të reja.
- Nxitja e lojës për të parë se sa larg shkon ideja, nxitni lojën më të, silleni nga 
të gjitha anët, zbatojeni në situata të reja, ndërtoni mbi të, vizatojeni, përfaqësojeni 
me sende, dramatizojeni dhe provojeni në veprim. Sipas një psikologu, është aft ësia 
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që ka njeriu për të luajtur ajo që ka sjellë shtysa krĳ uese për qytetërimin. 

Teknikat që nxitin të menduarit kritik

Për të nxitur nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike, rol luan kurrikulumi shkollor, 
por edhe mësuesi. Roli parësor në nxitjen e të menduarit kritik e luan mësuesi. Gjatë 
mësimit mësuesi duhet të ketë të qartë se nxitja e këtĳ  mendimi tek nxënësit nuk 
bëhet vetëm kur parashtrohen, spjegohen apo diskutohet e bisedohet rreth njohurive, 
por edhe gjatë procesit të të nxënit. Që nxënësit të nxiten për të menduarit në mënyrë 
kritike, mësuesi duhet të zbatojë këto rregulla: 
- Të sigurojë kohën dhe mundësi që nxënësit të mëndojnë rreth fakteve dhe 
informacionit të dhënë, të bëjnë krahasimet me përvojat e tyre.
- Të nxisë pjesëmarrjen aktive të nxënësve në procesin e të nxënit.
- Të nxisë nxënësit për të dhënë opinione.
- Të vlerësojnë mendimin kritik të nxënësve, si strategji më të rëndësishme që 
çon në të mësuarit aktiv e të suksesshëm.
Një metodë ku mund të shfaqet lirshëm mendimi kritik në klasë është dhe veprimtaria 
e bisedave ose bashkëbisedimi. Mësuesi ka në dorë edhe shumë teknika të tjera 
që realizojnë bashkëbisedimin. Mësuesi përcakton kohën e bashkëbisedimit 5-6 
minuta, përcakton objektin e bashkëbisedimit dhe nxit nxënësit që të marrin pjesë. 
Bashkëbisedimi i drtejtuar nga mësuesi mund të zhvillohet me të gjithë klasën, me 
një grup nxnësish, ose dhe me një nxënës. 
Një tjetër metodë që nxit të menduarit kritik është dhe diskutimi. Me anë të tĳ  
nxënësit mund të shpalosin idetë interesante dhe origjinale duke vënë në punë të 
menduarit kritik që diskutimi të nxitet vërtet këtë lloj të menduari te nxënësit objekti 
për të cilin do të diskutohet duhet të zgjidhet me kujdes dhe nxënësve t’u lihet koha 
e duhur për të menduar e diskutuar.
Gjatë mësimit mund të përdoren disa teknika për të nxitur mendimin kritik 
të nxënësve, njëri prej tyre është dhe metoda INSERT. Kjo metodë ka të bëjë me 
leximin e vëmëndshëm të teksteve dhe kategorizimit nga ana e vetë nxënësve të 
llojit të informacionit. Kategorizimet lidhen me nivelin e njohurive të mëparshëm të 
nxënësve, krahasuar me informaxcionin e ri që jep teksti që po lexohet.
Një teknikë tjetër që mund të përdoret në klasë nga ana e mësuesit, është dhe të 
pyeturit. Para se nxënësit të pranojnë ose të besojnë  një ide, ngjarje, nxënësit duhet 
të futin në përdorim të menduarit, të përdorë njkohuritë dhe t’i drejtojnë vetes pyetje 
të tilla si:
- Pse ndodhi kjo ngjarje?
- Cila ishte arsyeja që ndodhi?
- A mund të evitohej kjo ngjarje? 
Pse shkollat duhet të zhvillojnën të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik?
Të nxësh në mënyrë aktive do të thotë të jesh kurreshtar, të bësh pyetje, të zbulosh 
të rejat, të mendosh gjerë e gjatë dhe të përdorësh njohuritë e tua për të zgjidhur 
problemet dhe për të zbuluar gjera të mëtejshme. Të mënduarit kritik i shton 
gjithë sa përmendëm më lart, praktikën e shikimit të çështjeve nga këndvështrime 
të ndryshme, shqyrtimin e nuancave dhe te rrjedhojave të ideve dhe majtjen e një 
qëndrimi të mbështetur në arsye. Nxënësit aktiv e konsiderojnë veten njëkohësisht 
edhe prodhues dhe konsumator të njohurive. Të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik 
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janë e kundërta e të nxënit pasiv. Në të nxënit pasiv, nxënësit dëgjojnë mësuesin 
dhe marrin informacione. Në të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik synohet, që të 
ngjallet kurreshtja e nxënësve, të zhvillohet tek ata aft ësia për të bërë zbulime dhe 
për të ndërtuar kuptimin në formën e përgjigjeve ndaj pyetjeve që kanë si dhe të 
sfi dohen për të menduar thellë kuptimin e njohurive të reja. 
Sëfundmi synimi është “përdorimi i njohurive”, mendimtarët kritik dhe nxënësit 
aktiv janë në gjëndje ta përdorin atë që kanë mësuar si bazë për nxënien e mëtejshme 
si brënda dhe jashtë shkolle.

Disa teknika që përdoren në mësimin zbulues

Brainstorming
Brainstorming është një veprimtari që shërben si fi llim i një diskutimi në mësim për 
një problem të caktuar, i cili më pas vazhdon me metoda e teknika të tjera. Qëllimi i 
përdorimit të brainstorming-ut është të vërë në dukje sa më shumë ide, zgjidhje ose 
komente për një problem të dhënë. 
Brainstorming vjen nga anglishtja, që në shqip do të thotë “stuhi mendimesh”.
Ai ka shumë rëndësi:
- Koha e shkurtër e zhvillimit të tĳ , 5-10 minuta.
- Sasia e zgjedhjeve.
Këto dy elemente i japin edhe kuptimin emërtimit brainstorming.
Brainstorming përdoret për të shprehur ide të reja me të gjithë klasën ose me një 
grup nxënësish. Mësuesi zgjedh një temë, ua drejton nxënësve që ata të gjejnë 
maksimumin e ideve të reja dhe këto i shënon në dërrasën e zezë.
Përdorimi i brainstorming-ut sjell një sërë përfi timesh:
- Rrit pavarësinë e gjykimit të tyre
- Inkurajon nxënësit të japin ide 
- Jepen zgjidhje te parashikuara
- Zbulon preferencat e nxënësve
- Sygjeron arsye për të vazhduar diskutimin në forma të tjera
- Kërkon burime të pakta e të thjeshta
Kllasteri 
                     Në literaturë emërtohet “harta e mendimeve”, është një teknikë që i 
nxit nxënësit të mendojnë për të krĳ uar lidhje midis fakteve. Hapat për realizimin e 
kllasterit janë të thjeshta dhe të lehta për t’u mbajtur mend: 
- Shkruhet një fj alë në qëndër të fl etës, (dërrasë të zezë)
- Shkruhen fj alë apo fraza që vĳ në në mend rreth kësaj fj ale të zgjedhur, pa 
gjykuar rreth tyre
- Kur idetë vĳ në në mend të kësaj fj ale apo teme të zgjedhur, pa gjykuar rreth 
tyre
- Shkrimi i ideve ndërpritet vetëm kur mbaron koha e caktuar. Ndërkohë 
nxënësit nuk duhet të shqetësohen për gabimet në shkrim apo shqiptim.

Tabela e koncepteve

Është një teknikë racionale për të organizuar informacionin gjeografi k. Përdoret 
vecanërisht kur jepen njëkohësisht më shumë se një koncept a dukuri. Ndihmon së 
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tepërmi të kuptuarit, permes strukturimit të materialit, pas leximit dhe realizimin 
e skemave të qarta, që sigurojnë qëndrueshmërinë e dĳ eve. Tabela e koncepteve 
hartohet duke renditur konceptet e dukuritë që duhet të krahasohen dhe në kolona, 
renditen tiparet apo karakteristikat mbi bazën e të cilave bëhet ky krahasim.

Diagrami i Venit    
               

Është një teknikë, me anë të së cilës evidentohen të përbashkëtat dhe dallimet 
ndërmjet dy koncepteve, dukurive natyrore e shoqërore, peisazheve, rajoneve, 
shteteve, kontinenteve, etj. 
Diagram i Venit ndërtohet me prerjen e dy a më shumë rratheve. Nëpërmjet tĳ  nxënësit 
zbulojnë tipare të përbashkëta dhe vecoritë dalluese në varësi të specifi kave të temës 
së mësimit, si dhe mbajnë qëndrime personale lidhur me to. Veprimtaria zgjat 10-20 
minuta, por është në varësi të temës dhe kohës së përgjithshme në dispozicion.
Harta e të pyeturit 
Është teknika më bashkëkohore e të pyeturit në mësim. Ajo është një skicë që shfaq 
idetë e rëndësishme të mësimit, të vendosura në një renditje logjike në trajtën e një 
skeme racionale pyetjesh, që lexohen dhe kuptohen me lehtësi nga nxënësit.
Përdorimi i kësaj teknike ka disa përparësi: 
- Hap rrugën për diskutim
- Ndihmon nxënësit për të zhvilluar aft ësi të mëdha të të menduarit
- Tërheq nxënësit në punët e pavarura
- Rrit rolin e nxënësve në mësim 
- Nxit të menduarin logjik
- Nxit dhe tërheq nxënësit pasivë 
Një hartë e të pyeturit mund të përdoret për të menduar rreth çdo lloj teme.
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Fëmĳ et me aft ësi të kufi zuara intelektuale

Matilda Prishka
Mesuese Cikli, Shkolla Bitaj Kolonje

Abstrakt

Ky studim do t’ju njohë me natyrën dhe nevojat e nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale, 
me qëllim që t’ju vĳ ë në ndihmë në organizimin e procesit mësimor me këta nxënës.. Aty do 
të gjeni të përmbledhura në dy pjesë kryesore një informacion të larmishëm e të mjaft ueshëm 
rreth nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale. Pjesa e parë e kapitullit ofron njohuri të 
përgjithshme mbi identifi kimin, shkaqet, tipat kryesorë dhe karakteristikat e nxënësve me 
aft ësi të kufi zuara intelektuale. Pjesa e dytë synon të pajisë mësuesit me informacionin e 
nevojshëm për mënyrat, strategjitë dhe parimet e punës edukuese për t’i mbështetur këta 
nxënës në mjediset e shkollave të zakonshme.

Hyrje

“Aft ësia e kufi zuar intelektuale ose, siç njihet ndryshe në disa vende me termin 
pengesa intelektuale, karakterizohet nga kufi zime të ndjeshme në funksionimin 
intelektual dhe në përshatshmërinë e të sjelljurit të shprehura këto në aft ësitë 
konceptuale, sociale dhe të përshtatjes. Kjo pengesë shfaqet para moshës 18 vjeç 
.Fillimisht, aft ësia e kufi zuar intelektuale apo konjitive njihej si prapambetje mendore. 
Në disa vende te Bashkimit Europian kjo kategori njihet si vështirësi apo çrregullim 
i rëndë i të nxënit .Në vendin tonë termi që ende përdoret ligjërisht për këtë kategori 
të aft ësisë së kufi zuar është “prapambetje mendore”. Aft ësia e kufi zuar intelektuale 
nuk është sëmundje me karakter mjekësor apo mendor. Kjo aft ësi e kufi zuar është 
një gjendje e veçantë funksionimi, që fi llon në fëmĳ ëri dhe karakterizohet nga 
kufi zime si në aft ësitë e inteligjencës, ashtu edhe ato të përshtatjes. Aft ësia e kufi zuar 
intelektuale pasqyron përputhshmërinë mes mundësive të individit dhe strukturës 
e pritshmërive të mjedisit .
Studimet ndërkombëtare tregojnë se individët me aft ësi të kufi zuara intelektuale 
përbëjnë rreth 3 përqind të popullsisë botërore . Në fakt, individët me këtë aft ësi të 
kufi zuar përbëjnë një
grup shumë heterogjen, ku përfshihen që nga një numër i vogël individësh me një 
nivel funksionimi shumë të ulët e deri tek ata që përbëjnë pjesën më të madhe, me 
vështirësi të lehta, të cilat diktohen vetëm kur fëmĳ a shkon në shkollë. Statistikat 
janë të ndryshme për çdo vend, por në përgjithësi në rang botëror rreth 85 përqind 
e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara intelektuale i takojnë kategorisë së lehtë. Dikur 
ky grup nxënësish njihej ndonjëherë si “i arsimueshëm”. Ata janë vetëm fare pak 
nën nivelin mesatar në nxënien e aft ësive dhe të informacionit të ri. Një pjesë e tyre 
diagnostikohen vetëm kur fi llojnë shkollën. Kur rriten, këta individë mund të kenë 
një jetë të pavarur. Pjesa tjetër, rreth 10 përqind e personave me aft ësi të kufi zuar 
intelektuale, kanë një koefi cient inteligjence nën 50. (Pikët mesatare që marrin 
shumica e njerëzve janë 90-110). Ata kanë më shumë vështirësi në shkollë, në shtëpi 
dhe në komunitet. Sa më e thellë prapambetja e tyre intelektuale, aq më e ngutshme 
është nevoja për mbështetje. Megjithatë, sado e rënduar qoft ë situata specifi ke, çdo 
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individ me aft ësi të kufi zuara intelektuale është në gjendje të mësojë, të zhvillohet 
dhe të rritet. Kështu, nxënësit me një koefi cient të inteligjencës mes 35-40 dhe 50-
55 përfshihen në kategorinë e aft ësisë së kufi zuar të lehtë intelektuale. Ky grup i 
nxënësve që dikur njihej si “i arsimueshëm“, përbën rreth 5 % të të gjithë individëve 
me aft ësi të kufi zuara intelektuale dhe është pjesë e shkollave të zakonshme në 
shumë vende.
Nxënësit me aft ësi të kufi zuara të rënda dhe të thella intelektuale (si rregull, me 
një koefi cient më të ulët se 35) kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme dhe, në 
përgjithësi, janë më të varur nga të tjerët në shumicën e fushave të aft ësive praktike 
për jetën. Ky është edhe grupi më i vogël i nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale 
(më pak se 2%).
Në përgjithësi, në shumicën e vendeve, nxënësit e këtĳ  grupi janë pjesë e shkollave 
speciale ose e institucioneve të tjera rehabilituese. Megjithatë, në disa vende të 
zhvilluara ata janë pjesë e sistemit të shkollave gjithëpërfshirëse.

Cilat janë shkaqet kryesore të aft ësisë së kufi zuar intelektuale?

Ndonëse për një pjesë të lexuesve shpjegimi i mëposhtëm mund të duket fare i 
panevojshëm, e ndoshta dhe jo etikme qëllim që t’u japim përgjigje pyetjeve të disa 
mësuesve, e shohim të nevojshme të theksojmë se:
Aft ësia e kufi zuar intelektuale nuk është sëmundje apo infeksion, ndaj për të nuk 
jepet trajtimmjekësor. Sigurisht që nuk është infektive dhe nuk mund të ndikojë a të 
prekë njerëzit, që qëndrojnë pranë individëve me këtë aft ësi të kufi zuar.
Studimet tregojnë se ka një numër të madh shkaqesh të aft ësisë së kufi zuar 
intelektuale, të cilat mund të përmblidhen në
 Shkaqe gjenetike (që konsiderohen si shkaku më i zakonshëm)
 Probleme gjatë shtatëzanisë
 Probleme gjatë procesit të lindjes
 Probleme të tjera të përgjithshme shëndetësore (të nënës dhe/ose të fëmĳ ës) 

Ndër shkaqet kryesore të aft ësisë së kufi zuar intelektuale janë ato gjenetike. Kjo gjë 
mund të vĳ ë nga gjene anormale të trashëguara nga prindërit, nga keqvendosje në 
kombinimin e gjeneve të veçanta ose nga probleme të tjera, që lidhen me gjenet. 
Disa nga sindromat që njihen më së shumti e që kanë si shkak gjenet, janë: sindroma 
Daun, fenilketonuria (PKU) dhe sindroma Klinefelter.
Termi sindromë nënkupton një varg karakteristikash që kanë prirjen të shfaqen së 
bashku. Nëpërgjithësi të gjitha sindromat gjenetike që rezultojnë në aft ësi të kufi zuar 
intelektuale  shkaktojnë edhe tipare dalluese fi zike.
Sindroma Daun është një ndër çrregullimet më të zakonshme të kromozomeve, që 
shoqërohet me vonesë mendore. Fëmĳ ët me këtë sindromë kanë 47 kromozome në 
vend të 46. Zakonisht në çift in e 21-të të kromozomeve, bashkëngjitet një kromozom 
shtesë. Si pasojë, në vend që të ketë 2 kromozome, çift i i 21-të ka tre kromozome. 
Sindroma Daun kanë një pamje fi zike karakteristike. Ata kanë zakonisht një staturë 
më të vogël sesa bashkëmoshatarët e tyre pa këtë sindromë. Disa nga karakteristikat 
më dalluese të tyre janë: fytyrë e rrumbullakët, gjuhë e gjatë dhe e trashë e nxjerrë 
pak jashtë, sy ovalë, urë e sheshtë e hundës, kokë e vogël dhe e sheshtë në pjesën e 
prapme, qafë dhe veshë të shkurtër, gjymtyrë të shkurtra dhe të gjera, prapambetje 
motorike dhe harmonizim i dobët i muskujve. Në përgjithësi këta individë vuajnë nga 
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shqetësime në zemër, vështirësi dhe probleme në shikim, në rrugët e frymëmarrjes 
dhe në veshët.
Sindroma Klinefelter është një kombinim i anomalive fi zike, që vĳ në nga çrregullime 
në kromozomet e seksit – çift i i 23-të (mashkulli ka një kromozom x më shumë). 
Këto anomali bëhen të dukshme gjatë ose pas pubertetit dhe mund të përfshĳ në 
zhvillimin e karakteristikave dytësore seksuale femërore, teste të pazhvilluara, rritje 
të pakët të fl okëve si dhe prapambetje mendore.
Sindroma Williams shkaktohet nga mungesa e materialit në çift in e shtatë të 
kromozomeve. Individët me këtë sindromë kanë një koefi cient inteligjence që varion 
nga 40 në 70. Përveç kësaj, ata kanë probleme në zemër, mbindjeshmëri ndaj tingujve 
dhe tipare karakteristike në fytyrë.
Sindroma Fragile X është shkaku më i zakonshëm i trashëguar i aft ësisë së kufi zuar 
intelektuale .Ajo lidhet me kromozomin x në çift in e 23-të të kromozomeve dhe 
shfaqet dy herë më shpesh te djemtë. Disa nga veçoritë fi zike të tyre janë koka e 
madhe, veshët e mëdhenj e të dalë, fytyrë e ngushtë e gjatë, ballë i dalë dhe hundë 
e gjerë. Edhe pse kjo sindromë zakonisht rezulton në prapambetje mendore, disa 
individë kanë më pak kufi zime intelektuale e disa të tjerë, veçanërisht femrat, kanë 
inteligjencë normale.
Sindroma Praeder-Willi. Njerëzit me këtë sindromë kanë trashëguar nga babai një 
mungesë në materialin gjenetik në çift in e 15 të kromozomeve Problemi më i madh 
mjekësor i tyre është obeziteti, ndërsa probleme të tjera mjekësore që i shoqërojnë, 
janë defektet në zemër dhe çrregullime të gjumit. Niveli i prapambetjes mendore te 
këta individë varion nga prapambetje e lehtë mendore në inteligjencë normale. 
Fenilketonuria (PKU), në dallim nga sindromat e mësipërme, nuk shfaq tipare fi zike 
të dallueshme. Fenilketonuria (PKU) është një çrregullim metabolik gjenetikisht i 
trashëguar, në të cilin mungon enzima e nevojshme për metabolizimin e fenilalaninës, 
një pjesë e proteinës, që është dhe përbërës i shumë ushqimeve. Nëse nuk trajtohet, 
kjo mungesë e enzimës shkakton rritje në nivele të larta të fenilalaninës në gjak dhe 
mund të ndikojë në zhvillimin e trurit dhe aft ësitë e të nxënit.

Problemet gjatë shtatëzanisë dhe lindjes

Aft ësia e kufi zuar intelektuale mund të vĳ ë edhe si shkak i problemeve të zhvillimit të 
fetusit.. Pirja e alkoolit nga nëna gjatë shtatzënisë ose rubeola gjatë shtatzënisë mund 
të shkaktojnë aft ësi të kufi zuar intelektuale te foshnja. Gjithashtu, gjatë lindjes mund 
të ndodhë që foshnja dëmtohet, nëse truri i saj nuk merr oksigjenin e nevojshëm.
Problemet shëndetësore
Sëmundje të tilla, si kolla e mirë, fruthi dhe meningjiti mund të shkaktojnë aft ësi të 
kufi zuar intelektuale. Shkaqe të tjera që shpien në aft ësi të kufi zuar intelektuale, janë 
edhe kequshqyerja e skajshme, kujdesi i papërshtatshëm mjekësor ose ekspozimi 
ndaj helmeve, si plumbi dhe mërkuri.
Si identifi kohet aft ësia e kufi zuar intelektuale?
Vite më parë (edhe pse në vendin tonë ende ekziston kjo praktikë), për të identifi kuar 
nëse dikush kishte aft ësi të kufi zuar intelektuale, ai i nënshtrohej një vlerësimi të 
inteligjencës.     Nëse koefi cienti i tĳ  i inteligjencës ishte më pak se 70 dhe, nëse ky 
person shfaqte dhe vështirësi në përshtatjen e sjelljes dhe funksionimin e pavarur, 
atëherë ai konsiderohej me prapambetje mendore. Në shumë vende kjo praktikë 
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po ndryshon, duke u vënë theksi kryesisht në vlerësimin e aft ësisë së individit për 
funksionim të pavarur dhe te mbështetja për të cilën ai ka nevojë.
Komisionet mjekësore në vendin tonë, në përbërje të të cilave janë jo vetëm mjekë 
të specializuar në këto fusha, por edhe specialistë të tjerë, diagnostikimi i aft ësisë 
së kufi zuar intelektuale bëhet duke vlerësuar dy elemente kryesore: funksionimin 
intelektual dhe sjelljen përshtatëse të fëmĳ ës. Funksionimi intelektual është aft ësia e 
individit për të mësuar, menduar, zgjidhur problemet e kuptuar botën. Funksionimi 
intelektual në përgjithësi matet me anë të administrimit të testeve të inteligjencës.
Pikët mesatare që marrin shumica e njerëzve janë 100. Individët, të cilët në të tilla 
tekste grumbullojnë më pak se 70-75 pikë, mendohet të kenë aft ësi të kufi zuar 
intelektuale. Një tjetër element që ky komision vlerëson, është sjellja përshtatëse 
e fëmĳ ës, e cila njihet edhe si funksionimi përshtatës ose aft ësia e një individi për 
të mësuar dhe zbatuar aft ësitë për jetën në forma që e lejojnë të jetojë në mënyrë 
të pavarur. Me fj alë të tjera, ajo është një tërësi aft ësish konceptuale, sociale dhe 
praktike, të cilat e ndihmojnë individin të funksionojë në jetën e përditshme. Për të 
matur sjelljen përshtatëse, profesionistët vlerësojnë se çfarë është në gjendje të bëjë 
fëmĳ a në krahasim me bashkëmoshatarët. Ata vëzhgojnë sjelljet përshtatëse në tri 
fusha:
 Aft ësitë e jetës së përditshme (p.sh. a vishet vetë, a shkon në tualet pa 

ndihmën e dikujt tjetër, aushqehet vetë);
 Aft ësitë komunikuese (p.sh. a mund të kuptojë se çfarë është thënë e të jetë 

në gjendje të përgjigjet);
 Aft ësitë sociale (p.sh. ndërveprimet pozitive me moshatarët, pjesëtarët e 

familjes, të rriturit e të tjerët);
Si rregull, pas diagnozës fi llestare, profesionistët duhet të marrin në konsideratë 
edhe pikat e forta dhe të dobëta të fëmĳ ës. Ata shohin se sa mbështetje a ndihmë i 
duhet individit për t’ia dalë mbanë në shtëpi, shkollë a komunitet.
Cilat janë disa nga karakteristikat e nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale?
Karakteristika më dalluese e nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale është 
vështirësia serioze në mësimin e përvojave të reja, ndërkohë që nxënësit e tjerë i 
përvetësojnë lehtësisht. Ndër treguesit kryesorë të nxënësve me aft ësi të kufi zuara 
intelektuale janë ritmi më i ngadaltë i të nxënit se moshatarët dhe vonesa në shumicën 
e fushave të tjera të zhvillimit: në fushën konjitive, fi zike, në fushën e sjelljes, atë 
komunikuese dhe akademike. Por vlen të theksohet se të nxësh ngadalë, nuk do 
të thotë automatikisht se je i paaft ë për të nxënë. Në përgjithësi, këta fëmĳ ë janë 
më “të papjekur” se bashkëmoshatarët. Ata shfaqin sjellje tipike të një moshe më të 
vogël. Modelet e tyre të sjelljes, njohuritë dhe aft ësitë e tyre të përgjithshme lidhen 
më shumë me moshën e tyre mendore sesa me moshën e tyre biologjike.

Kufi zimet e theksuara në funksionimin nënkuptojnë që këta nxënës do të jenë më 
të ngadaltë në të nxënë dhe do të zhvillohen në ritëm më të ngadaltë se shumica e 
moshatarëve, sepse kanë vështirësi me:
 Përqëndrimin e vëmendjes në detyrë
 Formimin e perceptimeve të sakta të ngjarjeve dhe të informacionit
 Përpunimin e mendimeve dhe dhënien kuptim të tyre
 Përgjithësimin e informacionit
 Kuptimin e saktë të informacionit
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 Gjuhën dhe komunikimin
 Kujdesin për veten dhe organizimin
 Aft ësitë ndërpersonale dhe sociale
 Iniciativën dhe vetëdrejtimin
 Shëndetin dhe sigurinë
 Aft ësitë teknike.

Strategji në ndihmë të mësuesit

Përshtatja e mjedisit
Kur punoni me nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale, duhet të krĳ oni: 
Mjedis të përshtatshëm (siguroni hapësirë për t’i lejuar që të punojnë me materiale 
konkrete; reduktoni zhurmat; personalizoni hapësirat për mësim me shenja dalluese 
e fi gura; siguroni hapësirë që këta nxënës të punojnë në qetësi bashkë me një vullnetar 
ose ndihmës). 
Burime të përshtatshme (siguroni burime të shumta informacioni, si revista, postera, 
kaseta, video etj; mblidhni dhe ruani materialet nga vitet e mëparshme; përdorni 
kompjuterin për praktikë të mëtejshme të koncepteve dhe aft ësive; përdorni 
teknologji dhe mjete ndihmëse; përdorni moshatarët, vullnetarët etj. team teaching; 
jepini udhëzime të qarta; jepini kohë të përgjigjet.
Menaxhimi i sjelljes
Zbuloni se cilat janë pikat e tĳ  të forta e interesat dhe theksojini ato. Krĳ oni mundësi 
për sukses.
Ju mund të sillni një ndryshim të madh në jetën e tĳ . 
Vendoseni nxënësin në vende a situata ku ka më pak mundësi të kryejë sjellje të 
papërshtatshme.
Përqëndrohuni te pjesa tjetër e klasës dhe përkrahini nxënësit që po sillen si duhet 
(dhënia emodeleve ka efekte të forta).
Planifi koni aktivitete që marrin parasysh shkallën e vëmendjes së nxënësit (p.sh. do 
të ishte më efektive të planifi konit disa sesione të shkurtra për realizimin e detyrës 
në vend të një sesioni të gjatë).
Përpiquni të përcaktoni se për çfarë ka nevojë nxënësi kur shfaq një sjellje të caktuar. 
A mund të plotësohet nevoja e tĳ  pa qenë nevoja të shkoni jashtë klase me të? (p.sh. 
nevoja për një gotë ujë, për të pushuar pak e për të lëvizur nëpër klasë, nevoja për 
vlerësim nga mësuesi etj.)
Ndryshoni sjelljen e nxënësit duke ndryshuar aktivitetin, tonin e zërit apo gjendjen 
emocionalenë klasë.
Kërkoni nga nxënësit e tjerë në klasë që të përfshihen në gjetjen e zgjidhjes e t’ju japin 
sugjerime se si ta menaxhoni sjelljen shqetësuese.
Kini kujdes të kuptoni se kur nxënësi ka nevojë të shkëputet nga rutina e klasës dhe 
planifi koni se si mund ta realizoni këtë (me ndihmën e dikujt tjetër).
Jepni sa më shumë nxitje dhe sugjerime për t’i mundësuar të zotërojnë çdo hap të 
detyrës.
Kryeni punë në grupe bashkëpunuese, që nxënësit të mësojnë aft ësitë e nevojshme 
të punës në skuadër.
Vlerësoni në vazhdimësi arritjet e nxënësit krahasuar me objektivat e programit.
Përdorni instrumenta dhe forma të tjera ndihmëse, të cilat ju lehtësojnë procesin e 
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mësimdhënies (vullnetarë, ndihmës etj.).
Përfshini prindërit në programin mësimor sa herë ka mundësi.
Mos ulni pritshmëritë tuaja ndaj këtyre fëmĳ ëve.

Si mund të menaxhoni sjelljet problematike të nxënësve me aft ësi të kufi zuara 
intelektuale në klasën tuaj?

Shumë prej mësuesve mund të kenë ankth kur përballen me situata të panjohura, 
pasi ndihen të paaft ë të reagojnë. Shumica e mësuesve me të cilët kemi biseduar, 
mendojnë se menaxhimi i sjelljes së nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale 
dhe autizëm është ndër aspektet më të vështira të punës së tyre. Për këtë arsye ju 
sugjerojmë këshillat e mëposhtme:
Së pari, kur jeni përballë një sjelljeje të tillë, përpiquni të mbani parasysh se çdo sjellje 
është një formë komunikimi. Sigurisht që nxënësit sillen “keq” për të komunikuar 
një nevojë që kanë.
Ndoshta kjo sjellje iu ka shërbyer më parë për ta shprehur këtë nevojë. Ndonjëherë 
disa sjelljemësohen kaq mirë, sa nxënësi harron qëllimin kryesor të tyre, duke e 
kthyer sjelljen në një model komunikimi.
Përpiquni të mos e humbni durimin. Një reagim i ashpër a shpërthyes nga ana juaj 
mund ta përforcojë këtë sjellje, në vend që ta zbehë atë. Nëse sjellja e tĳ  është shumë 
agresive dhe vetëdëmtuese, atëherë veproni shpejt, por me zgjuarsi, në mënyrë që 
askush të mos dëmtohet.
Mos harroni se të gjithë nxënësit duhen trajtuar me dinjitet dhe respekt. Përdorimi 
i ndërhyrjevefi zike duhet të ndjekë udhëzimet e dhëna nga drejtoria arsimore (një 
manual procedurash është duke u hartuar nga MASH-i për t’ju ardhur në ndihmë), 
si dhe duhet diskutuar e rënë dakord më parë me prindin. Të gjitha procedurat dhe 
rrethanat e përdorimit të kufi zimit fi zik të fëmĳ ës duhen shkruar në planin e tĳ  
individual të edukimit. 
Nuk është se ka një model ndërhyrjeje për menaxhimin e sjelljes, që mund të “na hyjë 
në punë”në të gjitha situatat. Nëse ajo çfarë keni provuar, nuk ka dhënë rezultat, mos 
hezitoni të kërkoni këshilla jo vetëm nga shkolla, por edhe nga ekspertët e drejtorisë 
arsimore apo edhe burime të tjera në komunitetin e shkollës.

Ç’është analiza e funksionit të sjelljes?

Një ndër teknikat kryesore të punës në menaxhimin e sjelljeve të vështira të këtyre 
nxënësve është ajo që njihet si “analiza e funksionit të sjelljes”. Për të kryer analizën 
e sjelljes, mësuesi duhet të bëjë, së pari, vlerësimin e funksionit të sjelljes, që është 
procesi i përcaktimit pse një nxënës përfshihet në sjellje të papërshtatshme dhe 
si lidhet kjo sjellje me mjedisin në të cilin ndodhet nxënësi. Ky është një proces i 
përcaktimit të shkakut apo të funksionit të sjelljes, përpara se të ndërtojmë një plan 
ndërhyrjeje. Ndërhyrja bëhet në bazë të të dhënave të vlerësimit. Ky vlerësim na jep 
informacion për të zhvilluar hipoteza, si:
 Pse e kryen atë sjellje nxënësi?
 Kur ka më shumë gjasa që ai ta shfaqë këtë sjellje?
 Cilat janë situatat kur kjo sjellje ka më pak gjasa të ndodhë?
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Pse duhen kryer Vlerësimet e Funksionit të Sjelljes?

Nëse ndërhyrja nuk bazohet në shkakun e vërtete të sjelljes ajo shumë shpesh kthehet 
në mënyra joefektive dhe të panevojshme. Për shembull, marrim rastin e një nxënësi, 
i cili ka mësuar se klithma është një mënyrë efektive për t’iu shmangur detyrave 
të papëlqyeshme. Duke e larguar fëmĳ ën nga klasa, ai do të arrĳ ë të realizojë atë 
që donte (t’i largohet detyrës), çfarë ka të ngjarë ta përkeqësojë problemin, jo ta 
përmirësojë. Pa kryer një Vlerësim të përshtatshëm të Funksionit të Sjelljes, ne nuk 
mund të kuptojmë funksionin e vërtetë të asaj sjelljeje, e si pasojë të gjejmë një plan 
ndërhyrjeje të papërshtatshëm.

Llojet e sjelljeve problematike

Sjelljet problematike përgjithësisht ndahen sipas tre kategorive:
a. Sjellje që sigurojnë vëmendje dhe realizim të dëshirave (p.sh. marrjen e lodrave, 
aktiviteteve që i pëlqejnë, etj.);
b. Sjellje që i japin mundësi fëmĳ ës t’u shmanget apo t’u shpëtojë detyrave dhe 
kërkesave të dhëna, apo aktiviteteve, ngjarjeve të padëshiruara për të;
c. Sjellje që shfaqen për shkak të ndjenjave të fëmĳ ës (p.sh. heqja e dhimbjes, të ndjerit 
mirë, etj.). Pasojat analizohen me kujdes për të parë se çfarë funksioni përmbush 
sjellja. Sjellja problematike mund të ketë më shumë se një funksion, duke i komplikuar 
kështu më shumë gjërat. Intervista, së bashku me vëzhgimin e drejtpërdrejtë të 
sjelljes, është mënyra më e mirë për të përcaktuar funksionin e sjelljes.

Manipulimi sistematik i mjedisit

Në disa raste, vëzhgimi i drejtpërdrejtë nuk na jep një panoramë të qartë të funksioneve 
të sjelljes, ndaj dhe manipulimi/imitimi sistematik i mjediseve të ndryshme ndjehet 
më se i nevojshëm. Mënyra më e zakonshme e manipulimit sistematik të mjedisit 
është vendosja e nxënësit në disa situata të ndryshme e më pas vëzhgimi i ndryshimit 
të sjelljes së tĳ .
Për shembull, për të kuptuar se me ç’qëllim klith fëmĳ a, duhet të jemi të vëmendshëm 
se sa shpesh lëshon klithma. Mund t’i kërkojmë të pushojë duke ia bërë të qartë 
kërkesën. Përveç kësaj ne mund të largohemi e ta lemë vetëm fëmĳ ën dhe të dëgjojmë 
sa herë lëshon klithma. Nëse klithma është më e shpeshtë kur i kushtohet vëmendje, 
hedhim hipotezën se sjellja shfaqet për të tërhequr vëmendjen. Nëse klithma është 
më e shpeshtë, kur i kërkojmë të pushojë, mund të ngremë hipotezën se klithma 
i shërben që t’u shpëtojë detyrave. Nëse klithma është më e shpeshtë, kur e lemë 
vetëm, mund të supozojmë se ai nuk ndjehet mirë. Metoda e tretë duhet përdorur 
vetëm në situata kur funksioni i sjelljes nuk është i qartë përmes dy metodave të 
para.

Strategji mësimdhënieje

Ndajeni detyrën në hapa të vegjël
Nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale mësojnë më ngadalë, kështu që detyrat 
duhen ndarë në pjesë më të vogla me kërkesa të qarta dhe me më shumë kohë. 
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Instruksionet me gojë duhet të shoqërohen me demonstrime të qarta dhe mjete 
vizuale, siç janë p.sh kartelat me vizatime.
Çfarë duhet të merrni në konsideratë për të mësuar nxënësit me aft ësi të kufi zuara 
intelektuale?
Që në fi llim duhet të theksojmë se fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara intelektuale mund 
dhe do të mësojnë, nëse ndihmohen nga një program i përshtatshëm dhe nga metoda 
mësimdhënieje të orientuara nga nevojat e tyre individuale . Kur ne përdorim 
strategjitë e duhura në mësimdhënie, këta nxënës mësojnë shumë më tepër nga 
ç’mund të përfytyrojmë ”.
Nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale mund të kenë ecuri të mirë në shkollë, 
por në përgjithësi kanë nevojë për ndihmë individuale. Kjo ndihmë bazohet në 
planin individual (të personalizuar) të edukimit, i cili përshkruan nevojat e veçanta 
të nxënësit dhe shërbimet e nevojshme që përmbushin këto nevoja.
Nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale kanë nevojë për ndihmë, kur bëhet 
fj alë për tëpërvetësuar aft ësi dhe përmbajtje, të cilat përvetësohen me lehtësi nga 
bashkëmoshatarët e tyre. Shumica e veprimtarive të sugjeruara si të përshtatshme 
në përvetësimin e aft ësive bazë akademike nga nxënësit me çrregullime në nxënie 
dhe ata me probleme të gjuhës dhe tëkomunikimit janë të përshtatshme edhe për 
nxënësit e kësaj kategorie.

Përdorni mësimdhënien që bazohet në gjëra konkrete e që lidhen me jetën e 
përditshme

Nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale funksionojnë kryesisht në nivelin konjitiv 
të operacioneve konkrete. Si rrjedhojë, ata mësojnë më mirë kur përfshihen në mënyrë 
aktive nëprocesin e të nxënit dhe kur u jepen situata e materiale të prekshme. Ky 
këndvështrim njihet si “nxënie me anë të përvojës”. Sa më konkrete të jetë një situatë, 
aq më shumë do të mësojnë dhembajnë mend këta nxënës.
Përparësia kryesore në mësimin e nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale 
është ndërtimi i një programi/plani mësimor, që bazohet në gjëra konkrete e të 
prekshme për ta. Këta nxënës kanë nevojë t’i përjetojnë gjërat që mësojnë e të kenë 
dikë që i interpreton këto përvoja. Duke qenë në fazën e veprimeve konkrete, parimi 
udhëheqës duhet të jetë ‘mësojmë duke bërë’. Ky tip të mësuari rezulton në aft ësi 
më të mira përgjithësimi nga nxënësi dhe në transferim më të mirë të dĳ eve dhe të 
aft ësive, krahasuar me mësimin e përqëndruar te fl etorja dhe libri. Për shembull, në 
vend që t’i mësoni konceptet e numrit, të parasë apo ushtrime të ndryshme në fl etore, 
nxënësi dërgohet në dyqan rregullisht për të blerë produkte që mund të përdoren në 
klasë; i kërkohet të masë objekte; të numërojë dhe të grupojë objekte të ndryshme; të 
mbledhë të dhëna e të krahasojë sasi të ndryshme. Ndërsa aft ësitë për lexim mund të 
zhvillohen dhe të praktikohen duke përdorur libra të vërtetë, karta me instruksione 
a udhëzime të shkurtra, receta të vërteta, broshura, libra me ilustrime, lojëra etj.

Përdorni udhëzime të drejtpërdrejta

Përveçse situatat e të nxënit duhet të jenë sa më afër realitiet, informacioni dhe 
përmbajtjet duhet përcjellë me udhëzime të qarta e me hapa të vegjël, që procesi 
i të nxënit të jetë sa më isuksesshëm. Dhënia e udhëzimeve të qarta nënkupton 
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modelimin dhe demonstrimin nga anae mësuesit të një aft ësie a strategjie, mundësinë 
e strukturuar të nxënësve për të praktikuar dhezbatuar aft ësitë dhe njohuritë e 
sapomësuara nën drejtimin dhe udhëzimin e mësuesit, si dhe mundësinë për 
feedback. Udhëzimet e bazuara në këto parime janë shumë efektive për nxënësit me 
aft ësi të kufi zuara, sidomos në mësimin e aft ësive bazë matematikore dhe të shkrimit 
e leximit. Ky udhëzim i drejtpërdrejtë dhe i qartë është ndër metodat më të studiuara.  
Ai është provuar të jetë më efektiv se modelet që mbështeten në mësimin e pavarur 
nga ana e nxënësit. Mësimdhënia ose instruksioni i drejtpërdrejtë përfshin dhënien e 
informacionit dhe të udhëzimit në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ky tip të mësuari është 
mjaft  efektiv kur nxënësi duhet të mësojë një aft ësi të re ose kur aktiviteti është i 
personalizuar për nxënësin me aft ësi të kufi zuar.
Strategjitë kryesore që përfshĳ në udhëzimin e drejtpërdrejtë me nxënësin janë:
modelimi, nxitja, përforcimi, korrigjimi, formësimi dhe zbehja
Modelimi. Mësuesi fi llon duke tërhequr së pari vëmendjen e nxënësit (p.sh., është 
radha ime, më shiko sesi po e bëj) e më pas kryen vetë pjesën e parë të detyrës, 
ndërsa nxënësi e vëzhgon.
Më pas nxënësi imiton veprimin e mësuesit. Kjo procedurë vazhdon deri në kryerjen 
e detyrës.
Nxitja është çdo element, që i shtojmë detyrës për të ndihmuar nxënësin në kryerjen 
esaj . Nxitja mund të jetë me fj alë, vizuale, fi zike, me shenja (p.sh. vendos gishtin 
tregues në buzë për t’u thënë “qetësohuni”).
Përforcimi është një pasojë e sjelljes së dëshiruar. Përforcimi duhet bërë menjëherë, 
sapo nxënësi të shfaqë sjelljen që dëshirojmë, në mënyrë që ai të bëjë lidhjen e 
menjëhershme mesveprimit dhe përforcimit.
Korrigjimi. Në këtë rast përpiquni të tërhiqni vëmendjen e nxënësit te gabimi 
e t’i jepni informacion, sesi ta përsërisi detyrën pa gabuar (p.sh. Eva po shkon në 
drejtimin e gabuar...).
Formësimi ose shpërblimi për nxënësin ndërsa i afrohet synimit të detyrës. Fillimisht 
mësuesi shpërblen sjelljen që i afrohet objektivit të synuar dhe, duke e përdorur 
hap pas hapi shpërblimin, arrin objektivin e detyrës. P.sh. një nxënës, i cili sapo ka 
nisur të shkruajë, nuk e shkruan mirënumrin 3. Në fazën fi llestare, mësuesi do ta 
shpërblejë këtë përpjekje, edhe pse shkrimi është larg numrit 3. Gradualisht, pas çdo 
përpjekjeje të përsëritur të nxënësit për ta shkruar bukur, arrin te shkrimi thuajse 
standard i këtĳ  numri.
Zbehja. Mësuesi heq apo zbeh gradualisht dhe në mënyrë sistematike ndihmën ndaj 
nxënësit. P.sh. i heq nxitjen dhe shpërblimin e dhënë fi llimisht për detyrën, duke e 
bërë nxënësin të punojë më i pavarur.
Metode, nxënësi njihet me një stimul (p.sh. një numër apo fj alë në letër) dhe atĳ  i 
kërkohet të përgjigjet (p.sh. ta thotë numrin apo fj alën). Mësuesi pret një fare kohe 
që nxënësi të mendojë dhe të përgjigjet, para se të bëjë ndërhyrjen apo korrigjimin . 
Madje sugjerohet që kjo teknikë t’u mësohet edhe shokëve të klasës, në mënyrë që 
ata ta përdorin kur ndihmojnë nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale.

Përdorni metodën e ushtrimit të strategjive konjitive

Ushtrimi i strategjive konjitive (që nënkupton t’u mësosh nxënësve strategji sesi 
të përqëdrohen në detyrë) mund të jetë efektiv me nxënësit me aft ësi të kufi zuara 



241 

intelektuale të lehta . Megjithatë, zbatimi i strategjisë mund të sjellë probleme për 
nxënësit me aft ësi më të rënduara intelektuale, sepse kërkon një nivel të caktuar 
vetërregullimi dhe metakonjicioni, të cilin këta nxënës nuk e kanë.
Në përgjithësi, mësimdhënia efektive për nxënësit me aft ësi të kufi zuara duhet të 
marrë në konsideratë elementet e mëposhtme:
Analizimin e detyrës, me qëllim ndarjen e saj në hapa të arritshëm për fëmĳ ën.
Mënyrën e dhënies së udhëzimeve, e cila bazohet në dhënien e përgjigjeve të shpeshta 
nga nxënësi .
Dhënien e sugjerimeve dhe udhëzimeve të shpeshta për ta ndihmuar të arrĳ ë një 
objektiv mësimor; përdorimin e vazhdueshëm dhe të shpeshtë të përforcimit, 
korrigjimit të gabimit dhe dhënies së feedback-ut.
Mësimdhënien që synon stimulim të nxënësit për ta transferuar dhe përgjithësuar 
dĳ en në situata të tjera jashtë klasës.
 Vlerësime të shpeshta jo vetëm për kontrolluar përparimin e nxënësit, por edhe për 
të parë se çfarë duhet përshtatur dhe ndryshuar në udhëzimet në vazhdim.
Përshtatje në planifi kim (bazohuni tek PEI për ta bërë të aksesueshme kurrikulën në 
mjediset e klasës). 
Përshtatje në mësimdhënie (bëni gati një plan me pikat kryesore që doni të arrini t’u 
mësoni, ku theksohen konceptet kyçe për tu mësuar.
Rrisni mundësitë që nxënësi të përvetësojë aft ësitë dhe konceptet e mësuara; përdorni 
punë në ekip dhe në grupe të vogla.
Përdorni materiale që organizojnë nxënien, si mjete vizive, tabela, etiketa me fi gura 
etj; reduktoni vështirësinë e materialit dhe të teksteve.
Copëzojeni detyrën; mësojini rutinat dhe pritshmëritë për sjelljen; përdorni 
modelimin dhe shembujt konkretë).
Përshtatje në vlerësim (përdorni mjete, si fotografi mi, regjistrimi për mbajtur shënim 
punën e nxënësit.
Mblidhni pjesë të punës së tĳ ; përdorni vlerësimet e shokëve. 
Vlerësoni cilësinë jo sasinë; shikoni sasinë, kohën dhe stilin e vlerësimit; vlerësoni 
duke përdorur shembuj konkretë nga jeta e përditshme dhe mjedisi; jepini mundësi 
të tregojnë se çfarë dinë e çfarë mund të bëjnë me atë që dinë).
Përshtatje në raportim (sipas formateve që përmban manuali i procedurave të 
shkollës); 
Nëse nuk jeni pjesë e ekipit që ndërton PEI-n, atëherë kërkoni një kopje të tĳ . 
Objektivat dhe synimet e përcaktuara në të do t’u vĳ në në ndihmë. Kërkoni ndihmën 
e specialistëve të shkollës.
Ata mund t’ju ndihmojnë të identifi koni metoda efektive për të mësuar nxënësit, 
t’ju rekomandojnë përshtatjet në program si dhe udhëzime të tjera se si të arrini 
objektivat e PEI-t në klasë.
 Përpiquni të jeni sa më konkretë. Tregoni atë që doni të thoni në vend të udhëzimeve 
me fj alë. Lidhni informacionin e ri në mënyrë verbale, por tregojini edhe një fi gurë;
Jepini nxënësit feedback të menjëhershëm, pra, sapo e përfundon detyrën ose 
kërkesën (ose
hapin e kërkuar).
Mësojini aft ësitë për jetën dhe aft ësitë sociale. Përfshĳ eni në aktivitete grupi që lejojnë 
eksplorimin e mjedisit përreth tĳ .
Bashkëpunoni me familjen e nxënësit dhe personelin tjetër të shkollës për të krĳ uar 
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dhe zbatuar një plan edukativ të mirë, me qëllim përmbushjen e nevojave të tĳ . 
Shkëmbeni informacion në mënyrë të rregullt rreth përparimit të tĳ  në shkollë dhe 
shtëpi. 

Pse dhe si mund ta përdorni grupin në ndihmë të mësimit të nxënësve me aft ësi 
të kufi zuara intelektuale?

Mësuesit duhet të përdorin punën në grup për të rritur mundësitë për mësim e për 
të nxitur më tej pjesëmarrjen aktive të të gjithë nxënësve në një aktivitet të caktuar. 
Ndër metodat më të përdorura të punës në grup, të cilat rezultojnë se mbështesin 
edhe nxënësit me aft ësi të kufi zuara, janë: mësimi bashkëpunues dhe mbikëqyrja e 
bashkëmoshatarëve ose e më të rriturve. Në rastin e mësimit bashkëpunues, nxënës 
me aft ësi të ndryshme punojnë së bashku në grupe të vogla pune, për të arritur 
detyrat individuale dhe ato në grup. Të gjithë nxënësit janë përgjegjës si për veten, 
ashtu dhe për të tjerët në grup. Nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale duhet 
t’u mësoni aft ësi të caktuara të punës në grup, si negocimi, planifi kimi i grupit dhe 
përmbushja e detyrës, në mënyrë që të jenë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në 
detyrat e grupit. Nga ana tjetër, do t’ju duhet t’u mësoni edhe disa elemente bazë të 
kurrikulës (p.sh. fj alët kryesore në një detyrë të gjuhës). Edhe nxënësit e klasës duhen 
udhëzuar sesi të mbështesin në grup nxënësin me aft ësi të kufi zuara intelektuale. Në 
rastin kur përdoren nxënës të tjerë si mbikqyrës (udhëheqës) në ndihmë të nxënësve 
me aft ësi të kufi zuara, metodë kjo e bazuar në parimin se fëmĳ ët mësojnë më shumë 
nga njëri-tjetri sesa nga të rriturit, një nxënës i trajnuar dhe me njohuritë e nevojshme 
punon së bashku me një nxënës me aft ësi të kufi zuar në një aktivitet a detyrë të 
strukturuar prej jush. Por në detyra ku nxënësi me aft ësi të kufi zuara intelektuale ka 
njohuri të mira, mund të marrë ai rolin e drejtuesit dhe të mësuesit të nxënësit tjetër.
Mos harroni: Mësuesit efektivë që punojnë me këta nxënës, vendosin pritshmëri të 
larta dhe i përqëndrojnë udhëzimet e tyre në aktivitetet që nxisin sukses dhe janë 
të lidhura me jetën reale (të dizenjuara në menyrë të tillë që ta bëjnë nxënësin të 
suksesshëm në jetën e përditshme).

Pse një ndryshim në qendrim është thelbësor ?

Vështirë se mund të vihet në dyshim se ka një përgjigje negative thuajse universale 
nga ana e qenieve njerëzore kundrejt qenieve të tjera njerëzore që perceptohen si të 
ndryshme. Edhe aft ësia e kufi zuar intelektuale nuk bën përjashtim, madje mund 
të konsiderohet si minoriteti më i përçudnuar. Për fat të keq, mësuesit synojnë më 
shumë që të plotësojnë nevojat konjitive sesa ato afektive të fëmĳ ës me aft ësi të 
kufi zuara. Ata më së shumti kërkojnë ndihmë se si t’i ndihmojnë këta fëmĳ ë në lëndë 
të ndryshme, sesa të marrin informacion se si ti ndihmojnë këta fëmĳ ë të ndërtojnë 
miqësi të reja brenda klasës dhe integrimin e tyre social.
Qëndrimi mësuesve ndaj diversitetit në klasë është një faktor thelbësor në cilësinë e 
mësimdhënies. Mënyra se si mendojnë mësuesit për çdo nxënës dhe mënyra se si do 
të krĳ ojnë marrëdhënie me të, ndikohet nga këto qëndrime. Por mësuesit janë modele 
të mira edhe për nxënësit e tjerë në shkollë, të cilët janë shumë të vëmendshëm edhe 
në detajet më të vogla për të kuptuar qëndrimin real ndaj nxënësve të tjerë. Ndaj 
dhe një qëndrim mikpritës dhe një angazhim profesional për të zgjidhur vështirësitë 
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e dala, mund të bëhet një normë pozitive për të gjithë klasën. Një ndryshim në 
qëndrim është kështu shumë thelbësor. Ky ndryshim në qëndrim duhet të fi llojë 
duke pranuar se ndryshimet mes njerëzve duhen vlerësuar e se dinjiteti i gjithkujt 
duhet respektuar.Sepse këta nxënës nuk janë objekte, por individë me të njëjtën 
hierarki nevojash si të gjithë individët.E vërteta është se kanë të njëjtat dhimbje, 
frikëra dhe gëzime, ndonvse nuk janë në gjendje t’i shprehin qartë ato për shkak të 
kufi zimeve që kanë. Ndaj si për çdo individ tjetër të shoqërisë, duhen bërë përpjekje 
për t’i ndihmuar që të realizojnë potencialet e veta.
Një element thelbësor i suksesit në shkollat e zakonshme gjithëpërfshirëse është 
qëndrimi i mësuesve dhe i stafi t të shkollës në përgjithësi. Ndaj ju lutemi të bëni 
përpjekje të vazhdueshme për të ndihmuar në krĳ imin e qëndrimeve pozitive 
ndaj fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në mjedisin e shkollës përmes:
 Ndarjes me të tjerët të sukseseve të nxënësit me aft ësi të kufi zuara
 Demonstrimit të një qëndrimi pozitiv
 Përqëndrimit më shumë tek ajo çfarë mund të bëjnë sesa ajo që nuk munden
 Pritshmërisë se të gjithë nxënësit mund të zhvillohen dhe ecin përpara
 Lejimit të nxënësve me aft ësi të kufi zuara intelektuale të përballojnë sfi dat
 Promovimit të të drejtave të të gjithë nxënësve
 Mundësimit të përvojave të larmishme për të gjithë nxënësit
 Inkurajimit të marrëdhënieve mes nxënësve
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Paradigmat e Studimit të sjelljes dhe Mjedisi Social

Evisa Lani

Përshkrimi i Qëndrës Lira, Berat
Qëndra “LIRA”, Berat funksionon që prej tetorit të vitit 2007, ndërtuar dhe dhuruar 
nga Shoqata Zviceriane ASSED Bashkisë Berat dhe sot është plotësisht në varësi të 
saj. Në këtë insitutcion punohet me kategori të ndryshme, fëmĳ ë, adoleshentë dhe të 
rritur me aft ësi të kufi zuara duke i ofruar shërbim falas, vakte ushqimore, terapi në 
qendër, vlerësimet, shërbimet shëndetësore dhe këshillime me prindërit.
Qëndra Lira është e vetmja në llojin e saj në të gjithë Shqipërinë, pasi ofrohen tre 
alternative  shërbimi:
1. Qendër rezidenciale (Apartamente të mbrojtura)
2. Qendër ditore
3. Atelie pune
Në qendrën rezidenciale jetojnë 15 të rritur me aft ësi të kufi zuara fi zike dhe mendore, 
të cilët kujdesen dhe mbikëqyren nga specialist dhe edukatorë, të ndarë në dy grupe: 
8 meshkuj dhe 7 femra. Këtu ofrohet sistemi për të rinj të të dy gjinive, të grupmoshës 
18-40 vjeç, duke i ndihmuar ata të jenë sa më autonom në mënyrën e organizimit të 
jetës. Cdo i ri është pjesë active e grupit sipas mundësive dhe vështirësive që paraqet.
Ata punojnë në 4 atelietë e ndryshme:
Kuzhina, Lavanteria, Kopshtaria, Kreativiteti.
Duke krĳ uar mundësi pune dhe okupacioini të adaptuar për personat me aft ësi 
të kufi zuar insitucioni kontribon në integrimin e tyre social dhe i ndihmon ata që 
të zhvillojnë kapacitet e tyre fi zike dhe psikike dhe socializimin e tyre. Për cdo 
person përcaktohet një plan inkuadrimi, i cili është punuar duke implikuar të gjitha 
organizmat e përfshira, prindërit, specialistët, mjekun, edukatorët etj. Ky plan merr 
parasysh pritshmëritë individuale të personit, mundësitë dhe limitet e tĳ .
Qëndra ditore është krĳ uar si alternativë për ti shërbyer 20 fëmĳ ëvë/adoleshentëve/
adultëve me aft ësi të kufi zuara të cilët vĳ në nga komuniteti i Beratit. Kategoria e tyre 
është e ndryshme me sindromën down, me spektrin e autizmit, me çrregullime në 
komunikim, me çrregullime në sjellje etj. Shërbimet që ofrohen në qëndrën ditore 
janë:
• Terapi individuale – logopedi
• Terapi individuale – fi zioterapi
• Terapi psiko – social në grup
• Terapi okupacionale në grup
Shërbimi në qendrën ditore ofrohet 5 ditë në javë, nga e hëna në të premte ndërsa në 
qendrën rezidencialeofrohet shërbim 24-orësh.

Struktura e organizatës
Qendra Lira është një institucion i specializuar që trajton persona me aft ësi të 
kufi zuar. Në këtë qendër ndodhen rreth 34 persona me aft ësi të kufi zuar dhe një staf 
i përbërë nga 18 persona të cilët punojnë me profesionalizëm dhe kujdesen duke i 
ofruar shumë dashuri dhe mbështetje të gjithë personave në nevojë. Kjo qëndër është 
e vetmja në llojin e saj në të gjithë Shqipërinë, pasi është i shtrirë si insitucion dhe 
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Brenda tĳ  ndodhen tre godinja të mëdha që kanë funksione të ndryshme.
-Apartamente të ndryshme ku jetojnë 14 rezidentë që janë nga rrethe të ndryshme të 
vendit si Tirana, Vlora, Fier, Berati, etj, të cilët paraqesin vështirësi të ndryshme. Në 
apartamente ofrohen shërbim 24 orësh ku kujdesen kujdestarë dhe edukatorë.
-Atelietë e punës janë një tjetër alternativë shërbimi që ofrohet në “Qendrën Lira”. 
Atelietë më kryesore janë: Kopshtaria, Kuzhina dhe Lavanteria.
-Alternativa e tretë është Qendra Ditore e cila frekuentohet nga 20 fëmĳ ë (adultë, 
adoleshentë, fëmĳ ë nga komuniteti). Janë të formuar tre grupe, sipas grupmoshave. 
Grupet janë heterogjene pasi kanë probleme të ndryshme si: probleme të ndryshme 
si  çrregullime në komunikim, të sjelljes, sindroma down, spektri i autizmit etj.
Kjo gjë e vështirëson akoma më shumë punën në klasa. Në këtë Qendër Ditore është 
dhe një fi zioterapist, i cili punon vazhdimisht me persona me vështirësi motore-
fi zike.
Qëllimi i organizatës
Qendra Lira ka për qëllim kryesor t’u vĳ ë në ndihmë atyre personave me aft ësi të 
kufi zuar apo me probleme të ndryshme zhvillimi duke ofruar shërbime të ndryshme 
të cilat do të ndihmonin sadopak në riaft ësimin e këtyre personave.
Me anë të aktiviteteve të cilat realizaon kjo qendër, ka për qëllim kryesor të 
sensibilizoje qytetarët e Beratit dhe jo vetëm, se në këtë qytet ndoshet një qendër të 
tillë për t’i shërbyer dhe ardhur në ndihmë personave me aft ësi të qytetit të tyre.
Informacioni i kontaktit:
Personi i kontaktit: Alma KULE (drejtoresha e institucionit)
Adresa: “Lagja 30 Vjetori” Rruga “Santa Luçia Filiphine”, Berat
Tel: 0035532230254
Celular: 0696619251/0682051056
E-mail: Alma_zogani@yahoo.com

Analiza sipas paradigmave

“Personat me aft ësi të kufi zuar janë ata individë për të cilët funksionet fi zike, 
kapaciteti mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më shumë se 
gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, e cila pasohet me kufi zimetë 
pjesëmarrjes së tyre në jetën shoqërore”.

Sipas paradigmës tradicionale…

Në vende të ndryshme trajtimi i personave me aft ësi të kufi zuara është i ndryshëm 
ose ka qenë I ndryshëm nëse i referohemi historikut të zhvillimit të këtĳ  proçesi. 
Mënyrat e trajtimit të këtyre individëve kanë ndryshuar nga një periudhë në tjetrën, 
kanë ardhur duke ndryshuar e duke u perfeksionuar. Historiku i aft ësisë së kufi zuar 
daton që nga periudha e antikitetit, ku aft ësia e kufi zuar trajtohej si një sëmundje. Në 
shekullin e XIX – të, aft ësia e kufi zuar fi lloj të trajtohej si një problem social. Trajtimi 
i aft ësisë së kufi zuar ka kaluar përmes disa fazave nëse i referohemi periudhës së 
antikitetit deri në shekullin e XIX- të.
Stadi teologjik (stadi fetar)
Në këtë periudhë aft ësia e kufi zuar konsiderohej si një dënim dhe mallkim nga Zoti 
dhe shoqëria i përçmonte, i denigronte individët me aft ësi të kufi zuar, madje dhe i 
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dënonte ato nëpërmjet formave të ndryshme të dënimit. Në disa vende këta persona 
mbaheshin të mbyllur në bodrume të errëta, të izoluara, lidheshin me zinxhirë dhe 
nuk lejoheshin të dilnin jashtë. Në disa vende të tjera individët me aft ësi të kufi zuar 
konsideroheshin si njerëz të pushtuar nga djalli dhe ekzekutoheshin. Hipokrati ishtei 
pari që fi llojn të interesohej për prejardhjen e aft ësisë së kufi zuar dhe e shpjegoi 
ekzistencen e saj përmes shkaqeve natyrore.
Stadi metafi zik (arsyeja)
Në shekullin e XVI-të, në Evropë fryn një erë e re në drejtim të trajtimit dhe vlerësimit 
të personave me aft ësi të kufi zuara. Arsyeja fi lloj të udhëhiqte proçesin e trajtimit dhe 
vlerësimit te tyre. Në këtë periudhë njerëzit me aft ësi të kufi zuar fi lluan të trajtohen 
si njerëz të sëmurë dhe aft ësia e kufi zuar fi lloj të trajtohej si sëmundje, duke bërëqë 
edhe trajtimi dhe vlerësimi I tyre të ishte më njerëzorose I bazuar në ndjenjat humane.
Stadi pozitivisht (shkencor)
Ëills në vitin 1672 studion dhe analizon problemet e aft ësisë së kufi zuar duke bërë 
diagnostifi kime, emërtime dhe klasifi kime të ndryshme për personat me aft ësi të 
kufi zuar. Kjo shënoi një kthesë të rëndësishmë për kohën. Megjithatë nga njëra anë 
këta persona diagnostifi koheshin dha nga ana tjetërpërjashtoheshin si anëtarë të 
shoqërisë apo komunitetit. Ata u ndanë në grupe të mëdha dhe trajtoheshin thjesht 
për nevojat jetike të tyre, ato utilitare, duke qënë kështu të përjashtuar nga jeta sociale 
dhe nga gjiri i shoqërisë. Kjo situatë vazhdoi deri në shekullin e XVIII-të.
Revolucioni Francez i shekullit të XIX-të dhe fi lozofi a e tĳ  “Liri dhe barazi” ngjallën 
shpresën e madhe se të gjithë pa asnjë dallim duhet të gëzojnë të drejta të barabarta. 
Kjo periudhë shënoi dhe periudhën e parë kur personat me aft ësi të kufi zuar fi lluan 
të trajtoheshin si njerëz me të drejta të barabarta, për të jetuar si gjithë të tjerët. Në 
këtë kohe nuk munguan as eksperiencat pozitive në trajtimin e individëve me aft ësi 
të kufi zuar.
Sekuin
Ai aplikoi për herë të parë teorine psiko-petagogjike në trajtimin e individëve me 
aft ësi të kufi zuar. Por kjo nuk zgjati shumë, pasi Sekuin u lufua për pikëpamjet e 
tĳ  dhe u largua nga Evropa. Ai formoi shoqatën e parë të personave me aft ësi të 
kufi zuar në SHBA në shekullin e XIX-të.
Binet
Është i pari që studio testet për vlerësimin e aft ësisë së kufi zuar modern. Sipas tĳ  
njerëzit me aft ësi të kufi zuar janë si njerëz normal, por I ndan vetëm performanca.
“Të gjithë njerëzit , përsa i përket procesit të zhvillimit të tyre, janë ne një vĳ ë të drejtë 
dhe ndryshojnë vetëm nga vendi që zënë në këtë vĳ ë të drejtë, që do të thotë ata 
mund të jenë në fi llim, apo në pjesë të tjera, kjo nuk ka rëndësi, e rëndësishme është 
që ata janë në një vĳ ë të drejtë, të barabartë, ku të gjithë mund të zhvillohen, edhe pse 
të gjithë janë të ndryshëm. Pra njerëzit nuk lindin jashtë normave, por shoqëria bën 
që ata të jenë jashtë normave”.

Sipas paradigmës alternative…

Stadi i institucionalizimit
Midis viteve 1950-1960 fi lluan të ngriheshin institucionet, të cilat merrnin në ngarkim 
fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar dhe përgjigjeshin për trajtimin e tyre. Këto institucione u 
ngritën larg qyteteve në zona të largëta.
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Stadi i integrimit
Në 16 Dhjetor 1976 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të bashkuara Shpall vitin 
1981 Si vitin Ndërkombëtar të Personave me Aft ësi të Kufi zuar (PAK) duke shpallur 
se ky vit do t’i dedikohej integrimit të plotë të tyre në shoqëri.
Deklarata e të Drejtave te Njerëzve me Aft ësi të Kufi zuar shpallur në Dhjetor 1975, 
nga Asambleja e Përgjithshme e OKB, bën thirrje që të gjitha vendet të mbrojnë të 
drejtat e kësaj kategorie sociale. Në këtë document përcaktohet se personat me aft ësi 
të kufi zuar totale ose të pjesshme, tëpamundur për të plotësuar nevojat e tyre për 
një jetë normale individuale ose sociale, si pasojë e aft ësisë së kufi zuar fi zike ose 
mendore, kanë të drejtën e mosdriskriminimit dhe respektimit të dinjitetit human. 
Pavarësisht nga origjina, natyra dhe graviteti i aft ësisë së kufi zuar këta persona 
kanë të njëjtat të drejta themelore si qytetarët e tjera të së njëjtës moshë, për një 
jetë të denjë e normale, të ushtrojnë te drejtat civile dhe politike, të mbështeten me 
shërbime mjekësore, psikolgjike dhe funksionale, që të bëjnë të mundur integrimin, 
riintegrmin, dhe të përfi tojnë mbështetje ekonomike ose punësim sipas aft ësive të 
tyre. Trajtimi I aft ësisë së kufi zuar, jo vetëm kontureve mjekësore u kthye në një 
domosdoshmëri. 
Pas viteve 1990 pesë konferencat më të fundit të UN nënvizojnë “idenë e nje shoqërie 
për të gjithë”. Përfshirja sociale e tyre dhe parimet e shanseve të barabarta u bënë 
pjesë e poliikave të BE-së. Karta e të drejtave themelore të BE-së në artikullin 26 
njohu të drejtën e personave më aft ësi të kufi zuar dhe përcaktoi masa që garantojnë 
pavarsinë e tyre, integrimin social dhe një ojesëmarrje active të personave me aft ësi 
të kufi zuar në komunitet.
Në lidhje me terminologjinë e personave me aft ësi të kufi zuar, OBSH (1980) 
përcakton se “Handicap” është një kusht i disfavorshëm social që kufi zon ose pengon 
funksionimin normal për një individ në marrëdhënie me persona të tjerë të moshës 
dhe gjinisë së vet, në rrethana dhe kushte social-kulturore të caktuara. “Aft ësi e 
kufi zuar është humbja ose kufi zimi  i shanseve për të marrë pjesë në jetën normale 
në komunitet në nivele të barabarta me të tjerët si rezultat i barrierave sociale dhe 
fi zike”.
Më pas ne 2001 OBSH rivlerëson edhe një herë klasifi kimin e aft ësisë së kufi zuar 
, duke synuar integrimin e modelit mjekësor të aft ësisë së kufi zuar si një problem 
personal, modelin social që e konsideron aft ësinë e kufi zuar sit ë trashëguar nga 
ambient, i cili nuk lejon përfshirjen e personave me aft ësi të kufi zuar në të gjitha 
hapsirat e jetës shoqërore.
Sipas strategjisë (4) Kombëtare të Personave me Aft ësi të Kufi zuar 2005, tani e në 
vazhdim “Personat me Aft ësi të Kufi zuar” janë ata persona të të cilët funksionet 
fi zike, kapaciteti mendor ose gjendja psikologjike, kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike per moshën përkatëse, gjë që sjell për pasojë 
kufi zime të pjesëmarrjes së tyre në jetën shoqërore.
Person me aft ësi te kufi zuar (PAK) është individi, të cilit i është kufi zuar aft ësia si 
pasojë e dëmtimit fi zik, shqisor, intelektit, psiko/motor, të linduara apo të fi tuara 
gjatë jetës nga aksidente, sëmundje të përkohshme apo të përhershme, të cilët nuk 
vĳ në nga shkaqe që lidhen me punësimin. Duke ju referuar strategjisë, të dhënat dhe 
njohuritë statistikore për pozitën e personave me aft ësi të kufi zuar janë të pakta.
Aktualisht ato reduktohen në numrin e personave me aft ësi të kufi zuar, llojet 
kryesore të aft ësive të kufi zuara, të cilat vlerësohen dhe përcaktohen nga komisione 
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të vecanta specialistësh, pagesat në para që jepen nga buxheti I shtetit, si dhe disa 
shërbime mbështetëse që ofrohen në qëndra rezidenciale dhe në komunitet.

Roli që ka në zhvillimin e shoqërisë “Qenda Lira”

Gjithçka në realitetin e sotëm për cdo komunitetnë nevojë është integrimi I këtĳ  
komunitetinë shoqëri ose më mirë të thëmi integrimi i individëve të tĳ  në shoqëri. 
Për të realizuar këtë qëllim fi nal, së pari është e rëndësishme, madje ndër më të 
rëndësishmet, barazimi I mundësive të individëve në nevojë me ato të shoqërisë 
normale të një vendi. Një vend si yni, ku shteti është në rrugën e zhvillimit dhe 
ç’është më e keqja, nuk ka pasur asnjë lloj përvoje të mirëfi lltë për të ardhur në 
ndihmë personave me aft ësi të kufi zuara, për t’u barazuar atyre mundësitë dhe më 
tej për të qenë të integruar.
Sensibilizimi i shoqërisë në ambientet ku personat me aft ësi të kufi zuara kanë 
aktivitetin e tyre të përditshëm është mjaft  I rëndësishëm. Aktivitetet e përbashkëta 
të qendrës me bashkëmoshatarët kanë rol kryesor dhe ndikojnë në sensibilizimin e 
shoqërisë, e cila duhet ti pranojë këta persona që të jenë pjesë aktive e shoqërisë. 
Është e pafalshme, që jo shumë larg metropolit, madje edhe brenda në të, ka persona 
të cilët këta individë i konsiderojnë si pengesë e pakapërcyeshme për t’u integruar 
së pari në familje e më tej në shoqëri. Paragjykime dhe steriotipizime të tilla duhet te 
zhduken. Kjo është nje ndër shumë arsyet e krĳ imit të një qëndre të tillë në qytetin 
e Beratit.
Kjo qendër synon të arrĳ ë sensibilizimin së pari duke fi lluar me personel infermieror 
në trajtimin, rehabilitimin dhe ndihmën që mund të japin për integrimin e këtyre 
individëve në shoqëri.
Afërsisht 10% e popullsisë së botës vuajnë nga ndonjë lloj paaft ësie, ndërsa 25% janë 
të lidhur direkt me një problem paaft ësie në familjen e tyre. Një në dhjetë evropianë 
kanë ndonjë dëmtim fi zik, ndĳ or ose mendor.
Shëndeti është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore, madje në mënyrë 
disi fi lozofi ke shpeshherë njerëzit i referohen konceptit të shëndetit si një qëllim 
në vetvete të “ekzistencës”. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka përkufi zuar 
shëndetin si:
“MIrëqënie e plotë fi zike, mendore dhe sociale dhe jo thjesht mungesë e sëmundjes 
apo e pafuqisë fi zike të organizimit”. Andrĳ a Stamper, Presidenti i Parë i Asamblesë 
së Përgjithshme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë 1946.

Roli i punonjësit social në “Qendrën Lira”
- Vlerësim i nevojave për PAK dhe mundësitë që ofron qendra për plotësimin 
e tyre.
PAK marrin informacion me shkrim dhe gojë nga punonjësi social për fi lozofi në e 
shërbimeve të ofruara, ambientet dhe standartet e përkujdesjes.

Hartimi i një Plani Përkujdesi

Hartimi i këtĳ  Plani Përkujdesi nga punonjësi social dhe nga një multidisiplinor, 
përfshin masat që do të merren për plotësmin e nevojave të klientit. Për hartimin e 
këtĳ  Plani Përkujdesi grumbullohet informacion I plotë për cdo përfi tues, me anë të 
intervistave me PAK dhe familjarët e tyre. Mbi këtë bazë vlerësohen nevojat social  - 
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mjekësore, nga një staf i përbërë nga mjek, psikiatër, psikolog dhe punonjës social.
Për hartimin e këtĳ  plani përkujdesi, plotësohen 3 formularë kryesorë:
1. Formulari I informacionit për PAK.
2. Raporti për vlerësimin e nevojavetë PAK.
3. Plani i përkujdesit për cdo PAK.
-Hartimi i Plan Kujdesi nga punonjësi social I cili analizohet dhe rishikohet dy herë në vit.
-Drejtoresha e qendrës dhe njëkohësisht dhe punonjëse sociale është përgjegjëse kryesore për 
të analizuar gjendjen dhe progresin e shërbimeve për PAK.
-Punonjësja sociale zhvillon terapi okupacionale në grup po ashtu dhe individuale.
-Punonjësja sociale zhvillon terapi psiko – sociale në grup me personat e qendrës.

Konkluzione

Aft ësia e kufi zuar është një fenomen kompleks ndërveprimi midis individëve me një 
gjendje shëndetësore (paralizë cerebrale p.sh. Sindromi Down dhe Depresioni) dhe 
faktorëve personal dhe mjedisor (p.sh. qendrimet negative, transporti I paarritshëm 
dhe ndërtesat publike dhe mbështetja e kufi zuar sociale).
Aft ësia e kufi zuar është jashtëzakonisht e larmishme, ajo nuk është vetëm një problem 
shëndetësor. Njerëzit me aft ësi të kufi zuar kanë të njëjtat nevoja si dhe personat 
jo me aft ësi të kufi zuara, kanë nevojë për imunizim, depistim shëndetësor, si për 
shkak të varfërisë, për shkak të përjashimit social, gjithashtu se ata mund të jenë 
më të prekshëm nga sëmundjet sekondare të tilla si: plagë apo infeksione të traktit 
urinar. Aft ësitë e kufi zuara më të zakonshme janë të lidhur me sëmundje kronike si: 
sëmundjet kardio – vaskulare, sëmundjet kronike të rrugëvë respiratore, kanceri dhe 
diabetimellitus, lëndime të tilla si ato për shkak të trafi kut rrugor, rrëzimet, minat 
tokësore dhe dhuna, sëmundjet mendore, kequshqyrja, HIV/AIDS dhe sëmundjeve 
të tjera infektive.
Niveli i zhvillimit dhe kulturës së një shteti apo të një shoqërie matet ndër të tjera 
edhe nga treguesit dhe mënyra sesi shteti apo shoqëria trajton personat me aft ësi të 
kufi zuara.
Në vende të ndryshme trajtimi i personave me aft ësi ët kufi zuara është i ndryshëm 
ose ka qënë i ndryshëm nëse i referohemi historikut të zhvillimit të këtĳ  procesi. 
Mënyrat e trajtimit të këtyre individëve kanë ndryshuar nga një periudhë në tjetrën, 
kanë ardhur duke u zhvilluar e perfeksionuar. Historiku i aft ësisë së kufi zuar daton 
që nga periudha e antikitetit, ku aft ësia e kufi zuar trajtohej si një sëmundje. Në 
shekullin e XIX-të, aft ësia e kufi zuar trajtohej si një problem social.
Të dhënat dhe njohuritë statistikore për pozitën e personave me aft ësi të kufi zuar 
janë të paktë. Aktualisht ato reduktohen në numrin e personave me aft ësi të kufi zuar, 
llojet kryesore të aft ësive të kufi zuara, të cilat vlerësohen dhe përcaktohen nga 
komisione të vecanta specialistësh, pagesat në para që jepen nga buxheti I shtetit, si 
dhe disa burime mbështetëse që ofrohen në qendra rezidenciale dhe në komunitet. 
Aktualisht nuk ka të dhëna mbi strukturën gjinore të personave me aft ësi të kufi zuar, 
për aft ësitë e kufi zuara pas moshës së pensionit, të dhëna lidhur me situatën e 
punësimit të personave me aft ësi të kufi zuara. Niveli I punësimit të personave me 
aft ësi të kufi zuar është mjaft  i ulët.
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Rekomandime

1. Krĳ imi i shërbimeve të reja sociale në nivel social dhe shpërndarja e tyre në 
të gjithë territorin.
2. Garantimin e qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së shërbimeve sociale , 
publike dhe jopublike.
3. Përfshirjen e shoqërisë civile, bizneseve dhe individëve në ofrimin e 
shërbimeve sociale.
4. Krĳ imin e shërbimeve komunitare, shtëpi-familje, apartamenteve të 
mbrojtura, kujdestari etj.
5. Riorganizimi i shërbimeve rezidenciale dhe gjysmë rezidenciale sipas 
nevojave të klientëve dhe burimeve materiale dhe fi nanciare.
6. Decentralizimin e shërbimeve sociale dhe rritjen e rolit të qeverisjes vendore 
dhe menaxhimin e shërbimeve.
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Vlerat turistike të një rajoni të trevave Shqiptare

Albana Hyseni

Abstrakt

Ky studim ka për qëllim të njihemi me turizmin e trevave të rajonit Jugor, promovimin e 
llojeve të turizmit që zhvillohen në këtë rajon, njohjen e të ardhurave që ofron turizmi i këtĳ  
rajoni. Në Shqipëri në stinën e verës kulmon edhe interesi i turistëve dhe vizitorëve të huaj, 
të cilët shprehin interes për turizmin bregdetar,malor, liqenor, historik dhe kulturor. Ky 
studim  tregon se ky promovim ka rezultuar deri më sot i suksesshëm, sepse shkrimet që janë 
publikuar nëpër mediat e ndryshme kanë qenë pozitive për Shqipërinë, se si ka patur impakt 
tek pjesa që nuk njohin potencialet turistike të Shqipërisë apo impakt tek perceptimi që kanë 
per vendin. Është shumë e rëndësishme që përpjekjet për zhvillimin e turizmit të orientohen 
tashmë në mënyrë prioritare edhe në sektorë të tjerë përveç turizmit veror, për t’i dhënë këtĳ  
aktiviteti një qëndrueshmëri përgjatë stinëve dhe për të shfrytëzuar plotësisht potencialet 
turistike të vendit.

Fjalët kyçe: Muzeu i Pavarësisë, Kalaja e Gjirokastrës, Xhamia, Monumenti Pavarësis, 
Bregdeti i Vlorës.

1. Hyrje

Rajoni Jugor gjendet në jug të vendit dhe ka dalje të gjerë në detin e ngrohtë të Jonit. 
Kjo pozitë gjeografi ke kushtëzon tiparet më të shprehura mesdhetare të klimës, të 
hidrografi së dhe të bimësisë së rajonit. Në të njëjtën kohë kjo pozitë gjeografi ke është 
shumë e përshtatshme për zhvillimin ekonomik, sepse lidhet me rrugë automobilistike 
me rajonet e tjera të vendit dhe me Greqinë, kurse nëpërmjet detit ai lidhet Iehtësisht 
me shtetet e tjera të botës. Rajoni Jugor ka ndërtim gjeologjik dhe reliev më të thjeshtë 
se rajonet e tjera malore të vendit. Ne të ndërthuren vargjet malore të përbëra nga 
gëlqerorët me lugnat e përbëra nga terrigjenet. Me këtë ndërtim gjeologjik lidhen 
pasuritë nëntokësore si: naft a, qymyrguri, fosforitet, materialet e ndërtimit etj.
Vargjet malore dhe luginat lidhen me gryka të ngushta dhe qafa, nëpër të cilat 
kalojnë rrugët automobilistike. Relievi i këtĳ  rajoni përbëhet nga vargjet malore, 
malësitë, luginat dhe fushegropa e Delvinës.Midis tyre përmendim: Malësia midis 
Tomorit dhe Melesinit shtrihet në verilindje të luginës së Vjosës dhe të Dishnicës 
(degë e saj). Malet e saj më të larta përbëhen nga gëlqerorët, me të cilat lidhen format 
e thepisura dhe proceset e karstit. Malet Bregdetare shtrihen në formën e një brezi 
përgjatë bregdetit jonian, kurse kufi ri i tyre lindor shënohet nga lugina e Shushicës. 
Ato fi llojnë në veriperëndim, me dy kurrize kodrinore, qe lartësohen gradualisht dhe 
ndahen nga njeri - tjetri nëpërmjet gjirit të Vlorës dhe luginës së Dukatit. Në qafën 
e Llogarasë (1050 m), ku kalon rruga që lidh Vlorën me Himarën dhe Sarandën, 
degëzimet bashkohen. Në vazhdim malet, duke u ulur, përfundojnë në fushëgropen 
e Delvinës. Brezi bregdetar i këtyre maleve nga Uji i Ftohtë i Vlorës në Butrint përbën 
Rivierën Shqiptare ose Bregun e Kaltër. Kjo është zona më e ngrohtë e vendit, në të 
cilën ullinjtë dhe agrumet gjejnë kushtet më të mira për zhvillimin e tyre. Riviera 
dallohet për bukuri të rrallë. Këto vecori si dhe plazhet e ujërat e pastra të detit Jon i 
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japin Rivierës vlera të mëdha turistike. Në këto fusha janë vendosur tokat e punuara 
të luginës dhe qëndrat e banuara kryesore. Pjesa e sipërme e saj është mjaft  e gjere 
dhe krejt e rrafshët. Ajo ka toka shumë të mira bujqësore. Ajo përfaqësohet kryesisht 
nga shkurret, dushqet dhe halorët mesdhetare, tepër të dëmtuar nga njeriu. Në 
lartsitë e maleve të larta gjenden kullotat alpine. Rajoni Jugor ka pozitë gjeografi ke 
të përshtatshme për zhvillimin ekonomik dhe të turizmit. Dallohet për ndërtim 
gjeologjik të thjeshtë dhe reliev më të rregullt, për klimën, hidrografi në dhe bimësinë 
më të shprehur mesdhetare. Ai ka pasuri të dobishme si qymyrguri, fosforite, naft ë 
etj., pasuri të shumta ujore, bimësi të shumëllojshme dhe terrene të përshtatshme për 
bujqësi në luginat dhe në fushëgropën e Delvinës.

2. Pozita gjeografi ke

Rajoni Jugor gjendet në jug të vendit dhe ka dalje të gjerë në detin e ngrohtë të Jonit. 
Kjo pozitë gjeografi ke kushtëzon tiparet më të shprehura mesdhetare të klimës, 
të hidrografi së dhe të bimësisë së rajonit. Në të njëjtën kohë kjo pozitë gjeografi ke 
është shumë e përshtatshme për zhvillimin ekonomik, sepse lidhet me rrugë 
automobilistike me rajonet e tjera të vendit dhe me Greqinë, kurse nëpërmjet detit 
ai lidhet Iehtësisht me shtetet e tjera të botës. Rajoni Jugor Rajoni jugor është një nga 
rajonet më të zhvilluar në Shqipëri përsa i përket turizmit. Ai është një rajon i cili 
mbart vlera të mëdha turistike për faktin se na ofron dhe turizëm malor dhe detar. 

3. Turizmi në Shqipërin jugore

Gjithnjë e me shumë turizmi po shndërrohet në furnizuesin kryesor të ekonomisë 
me të ardhura. Për herë të parë këtë vit, turizmi u ngjit në krye të klasifi kimit për 
sa i përket prurjeve valutore në ekonominë vendase nga jashtë. Vlerat monetare 
që u përfi tuan kaluan dërgesat e emigranteve, të ardhurat nga eksportet dhe të 
ardhurat që futen nga investimet direkte, duke u shndërruar në një burim madhor 
të ardhurash dhe punësimi. Mirëpo zhvillimi spontan i pambështetur me strategji të 
qarta dhe cilësi shërbimesh, nuk mund të shndërrohet në një mjet të qëndrueshëm 
për të garantuar ritme të larta rritjeje. Për 9-mujorin, të ardhurat nga turizmi arritën 
në 754 milionë euro, një vlere kjo rreth 28 për qind më e larte se vlera e eksporteve të 
mallrave. Sipas autoritetit qendror bankar, rritja vjetore e të ardhurave nga turizmi 
vlerësohet në rreth 23 për qind. Ritmet e rritjes së këtĳ  sektori, në fakt, rezultojnë 
të jenë më të larta se në çdo sektor tjetër. Ekspertet shpjegojnë se, hapësirat për një 
rritje më të larte janë të mëdha, por parashikueshmëritë e sakta mungojnë. Sipas 
strategjisë aktuale për zhvillimin e turizmit, e cila është aktualisht në fuqi, të ardhurat 
nga ky sektor deri në vitin 2012 duhet të arrĳ në në 464 milionë dollarë. Ndërkohe 
jemi të paktën pesë vite në kohe para këtĳ  parashikimi, ku prurjet nga turizmi në 
fund të vitit 2006 ishin më shumë se 800 milionë euro. Vetëm nga janari deri në 
shtator të këtĳ  viti e kanë vizituar vendin tonë 1 milion e 600 mĳ e persona, ndërsa 
strategjia parashikon që deri në vitin 2012 numri i vizitoreve të arrinte në 1 milion 
e 250 mĳ e persona. Parashikueshmëritë kanë dështuar edhe në shumë tregues të 
tjerë, por mungesa e vizionit duket se në këtë rast ka shërbyer për mire. Pasi, duke iu 
referuar traditës, strategjitë janë shumë më optimiste, nga ajo që ndodh në të vërtete. 
Në rastin e strategjisë së turizmit parashikimet për pritshmeritë ekonomike kanë 
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rezultuar shumë më të ulëta se ajo çfarë ka ndodhur në realitet.
Organizata Botërore e Turizmit i sugjeron Shqipërisë të ndjeke një model ndryshe 
të zhvillimit të turizmit nga Kroacia dhe Mali i Zi, modele që cilësohen jo fort 
të suksesshme në vĳ imësinë e industrisë turistike. Këshilla vlen në kuadër të 
sipërmarrjes së fundit për zhvillimin e turizmit në zonën e jugut, e prezantuar pak 
dite më parë, e cila pritet të jetë e para që do të marre edhe konsensusin e komunitetit.

4. Llojet e turizmeve ne Shqiperi jane:
Turizmi bregdetar 
Përkatësisht turizmi pranë detit i përqendruar në perëndim të vendit dhe veçanërisht 
në Velipojë, Shën Gjin, Durrës,Vlorë, Rivierë dhe Sarandë, Ksamili është mese 
i frekuentuar. Këto qytete ofrojnë dhe një numër të madh shërbimesh, hotele dhe 
restorante, duke tërhequr vitet e fundit vëmendjen e turistëve të huaja.
• Durrësi: sot është qyteti port më i rëndësishëm i Shqipërisë si destinacion 
turistik. Në pjesën jugore ndodhet plazhi i tĳ , i gjatë më shumë se 10 km. Gjatë 
periudhës verore në Durrës vĳ në më shumë se 150.000 turiste në ujerat e detit 
Adriatik. Monumentet e qytetit antik i kanë rezistuar kohës dhe janë akoma sot në 
një gjendje të mire. Durrësi është një destinacion interesant për turizmin historik.
• Vlora: me një popullsi prej 150.000 banoresh ndodhet në jugperëndim të 
Shqipërisë, në bregdetin Adriatik. Vlora është një qendër turistike dhe përgjatë 
plazheve të saj do të gjeni shumë hotele dhe restorante.
• Saranda: qyteti i bukur i Sarandës ofron një stil dhe atmosfere të veçante. 
Panorama e detit, shumëllojshmëria e fl orës, e favorizuar dhe nga klima e bute, e 
bëjnë Sarandën një qendër kryesore pushimesh dhe një qytet të rëndësishëm turistik. 
Saranda ndodhet në një gji të hapur deti, përballe ishullit grek të Korfuzit.
• Divjaka: Plazhi i Divjakës, i gjatë rreth 12 km, është një nga bukuritë natyrore 
më mire të konservuara në Shqipëri. Plazhi në të shumtën e rasteve frekuentohet nga 
banoret vendas ose vizitoret e ardhur nga qyteti i Lushnjes, por edhe nga turiste të 
tjerë.
• Velipoja: Plazhi i pashfrytëzuar i Velipojës në qytetin e Shkodrës ofron 
mundësi të reja zhvillimi të turizmit bregdetar.
• Semani: Plazhi i Semanit është një prej plazheve më piktoreske në Shqipëri. 
Plazhi është rreth 3.5 km i gjatë dhe rreth 2 km i gjerë. Dy prej veçorive unike të këtĳ  
plazhi janë: rërë e imët dhe pyjet e bukur me pisha. Deti është i cekët dhe shumë i 
përshtashëm për pushime familjare e me fëmĳ ë.
• Shengjini:Nje plazh ranor ne pernedim te Shqiperise.
Turizëm historik
Butrinti: me emrin e lashtë Buthrotum shtrihet rreth 18 km në jug të Sarandës. Pranë 
tĳ  ndodhet edhe liqeni me ujë të kripur me të njëjtin emër. Është një nga sitet më 
interesante arkeologjike në Shqipëri, ku vlera të veçanta ka teatri me forme gjysme-
rrethi.
Durrësi: sot është qyteti port më i rëndësishëm i Shqipërisë. Në pjesën jugore 
ndodhet plazhi i tĳ  i gjatë më shumë se 10 km. Gjatë periudhës verore në Durrës 
vĳ në më shumë se 150.000 turiste në ujerat e detit Adriatik. Monumentet e qytetit 
antik i kanë rezistuar kohës dhe janë akoma sot në një gjendje të mire. Durrësi është 
një destinacion interesant për turizmin historik.
Kruja: Kalaja e Krujës u ndërtua gjatë shekujve të 5-të dhe 6-te. Ka një forme eliptike 
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me siperfaqe prej 2.25 hektarësh. Muret rrethuese janë të përforcuara nga 9 kulla, 
të cilat shërbenin për vëzhgim dhe sinjalizim gjatë periudhave të luft ërave. Brenda 
mureve të kalasë gjenden ende disa shtëpi të banuara.
Turizmi kulturor
Turistet perendimore preferojne kryesisht ate kuluturor, dhe ne vitet e fundit po 
rritet interesi edhe te vendasit. Parku me i vizitueshem sot per sot mbtetet Butrinti
Turizmi malor
Në veri është hapur projekti i 40 haneve me mbështetjen fi nanciare të projektit të 
GTZ-se. Në jug të vendit ndjehet nevoja e një mbështetje por, gjithsesi, banorë të jugut 
kanë hapur shtëpitë e tyre dhe po i shfrytëzojnë për qëllime turistike, pavarësisht se 
ju mungon asistenca e donatoreve si ajo që është dhënë në veri të vendit. Atraktiviteti 
dhe klima e mbeshtet shume kete strukture por institucionet perkatese bjene shume 
pak.
Në momente të vështira klimaterike psh. reshjet e dëborës ndikojnë pozitivisht në 
zhvillimin e turizmit të bardhë ose malorë pasi bëhen aktivitete si: ski, patinazh etj. 
Serisht me mbeshtetjen e GTZ jane shenjuar dhe standartizuar disa nga shtigjet e 
ecjes se këmbësorëve si dhe lidhur ne nje rrjet edhe disa nga bujtinat ne fj stara si 
Kuçi,Piluri, Fterra, etj.
• Voskopoja: ndodhet rreth 21 km nga Korça mbi një pllaje 1160 m mbi nivelin e 

detit. Karakteristike e vendit është ajri i pastër dhe uji i freskët dhe kurativ. Gjatë 
dimrit mund të praktikohet sporti i skive. Fshati është një nga zonat me tërheqëse 
nga këto ane të Ballkanit.

• Razma: Fshati i Razmës ndodhet rreth 41 km në veri të Shkodrës; është vendi ideal 
për të praktikuar alpinizmin malor dhe skitë. Fshatrat e tjerë rreth tĳ , Vermosh, 
Boga dhe Vukli janë unike për bukurinë e tyre natyrore. Fshati të ofron mundësi 
akomodimi për vizituesit.

• Parku Kombëtar i Luginës së Valbonës: Parku ka një siperfaqe prej rreth 8.000 
hektarësh dhe ndodhet 25–30 km në veri të qytetit të Bajram Currit. Vlerat e tĳ  
shkencore, turistike dhe kurative janë të kombinuara me një bio-diversitet të 
rëndësisë kombëtare dhe ndërkombëtare.

• Parku Kombëtar i Thethit: Gjendet në Alpet shqiptare, pranë Bjeshkëve të 
Namuna, 70 km nga Shkodra, ka një siperfaqe rreth 2.630 hektarë. Një monument 
natyror vërtete interesant është ujëvara e Grunasit. Ujerat e saj zbresin nga një 
lartësi prej 30 metër.

• Parku Kombëtar i Malit të Dajtit: Gjendet në pjesën lindore të kryeqytetit dhe 
mbulon një siperfaqe prej 3.300 hektarë. Fauna këtu është e një shumëllojshmërie 
të madhe dhe e një interesi të madh. Parku është një zonë ku rriten disa gjitare të 
mëdhenj, si derri i egër, ujku, dhelpra, ariu, macja e egër etj.

• Parku Kombëtar i Llogarasë: Gjendet 36 km nga qyteti bregdetar i Vlorës. Eshtë 
një park i mbrojtur dhe me një shumëllojshmëri të pakrahasueshme bimore dhe 
shtazore. Restorantet dhe kampet e pushimit janë të një cilësie të lartë. Ato ofrojnë 
shumëllojshmëri në kulinari, duke fi lluar që nga prodhimet tradicionale (mishi 
i Karaburunit, djathi i dhisë, kos fshati, erëza bio dhe mjalt lulesh mali etj) dhe 
të gjitha llojet e gatimeve mesdhetare. Monumente kulture janë Pisha Flamur e 
ruajtur në vite. Mundesitë për kamping dhe aktivitete sportive janë të panumërta 
në hapsirat bosh të parkut.

• Parku Kombetar i Qafeshtames: Gjendet 50 km nga kryeqyteti i Shqiperise, Tirana. 
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Eshte nje park i mbrojtur dhe me shumellojshmeri te fl ores dhe faunes. Pema 
me e famshme e zones eshte ahu. Ne te spikatet uji i mrekullueshem i burimit, 
i tejmbushur me magnezium dhe ajri i paster. Ky park, ende pak i njohur per 
qytetaret, ka nje histori shume te lashte , qe nga fakti qe ka qene destinacioni 
kryesor i pushimeve mbreterore, ku mbreteresha Geraldina pinte uje vetem nga 
burimi i “KROIT TE NENES MBRETERESHE”, e deri ne kampin qeveritar, i cili 
duhej nje autorizim apo grade e larte te qendroje ne te. Fale ujit dhe ajrit, ky park 
eshte shquajtur ne sherimin e semundjeve te rrugeve te frymemarrjes.

Turizmi speleologjik
Shpella e Pëllumbasit
Turizmi shëndetësor
Ne Shqiperi ka disa llixha si psh ne Diber, Elbasan ne Fushekruje. Pertej këtyre 
Shqipëria ka ne zona te caktuara nje klime mjaft  te shendetshme
Turizmi i gjuetisë
Levrohet shume minimalisht ne zonen e Peshkopise apo ne rastet e llixhave ne 
Elbasan dhe ne Fushe Kruje.

5. Potencialet dhe sfi dat e zhvillimit të turizmit në Shqipëri

Zhvillimi i turizmit në Shqipëri karakterizohet nga një sërë problematikash të 
ndryshme. Së pari, ekziston një mungesë e përgjithshme informacioni mbi politikat, 
nismat dhe projektet që ndërmerren për zhvillimin e këtĳ  sektori nga grupe të 
ndryshme të interesit. Ky kontekst, përveçse dobëson potencialin për bashkëpunim 
dhe sinergjizim, në jo pak raste lë hapësira që nisma të ndryshme jo vetëm të mos i 
shërbejnë zhvillimit, por të kthehen në pengesë dhe t’i sjellin kosto këtĳ  procesi. Një 
ndër rastet më të rëndësishme dhe më problematike që mund të merret shembull, 
është hartimi i strategjive vendore të zhvillimit të turizmit. Eksperienca tregon se 
në jo pak raste, planet e zhvillimit të turizmit që përgatiten prej njësive të qeverisjes 
vendore përveç se nuk janë në përputhje me strategjinë kombëtare të zhvillimit të 
turizmit, në disa raste janë edhe në kundërshtim me të. Kjo vjen edhe për shkak se 
për hartimin e vetë strategjisë kombëtare të zhvillimit të turizmit nuk është ndjekur 
një përafrim mjaft ueshëm gjithëpërfshirës, për të arritur një efi cencë të lartë të 
zbatimit të saj.
Vĳ a jonë bregdetare përfaqëson një ndër zonat me potencial më të lartë turistik, 
dhe për këtë arsye ka qenë gjithmonë në vëmendje të shumë investitorëve dhe 
pre e investimeve të shumta, jashtë çdo plani dhe standardi turistik e mjedisor. 
Ky zhvillim i tillë kaotik ka ndikuar së shumti këto zona. Në të gjitha rastet, këto 
investime shoqërohen me impakte në mjedisin përreth, i cili në vetvete përfaqëson 
asetin turistik, duke eroduar kështu potencialet turistike së bashku me përfi timet që 
burojnë prej tyre, dhe në të njëjtën kohë zhvlerëson investimet e kryera.
Përveç problematikave të lartpërmendura, turizmi në Shqipëri has dhe shumë 
probleme të tjera, të cilat kanë kryesisht të bëjnë me nivelin e informimit dhe 
ndërgjegjësimit të palëve të ndryshme; investitorëve, turistëve dhe publikut të gjerë. 
Tejet problematike vazhdon të mbetet çështja e menaxhimit të mbetjeve të ngurta 
dhe trajtimit të ujërave të zeza. Fatkeqësisht, pothuajse të gjitha objektet e turizmit në 
vendin tonë janë të “stolisura” nga mbetjet që hidhen pa kujdes kudo. Ky ves i keq i 
yni, nuk shëmton vetëm peizazhin e tyre por edhe ndjesinë që merr dhe transmeton 
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turisti.
Krahas trajtimit të çështjeve të lartpërmendura është shumë e rëndësishme që 
përpjekjet për zhvillimin e turizmit të orientohen tashmë në mënyrë prioritare edhe në 
sektorë të tjerë përveç turizmit veror, për t’i dhënë këtĳ  aktiviteti një qëndrueshmëri 
përgjatë stinëve dhe për të shfrytëzuar plotësisht potencialet turistike të vendit. Në 
Shqipëri, turizmi në përgjithësi personifi kohet me detin dhe plazhet, por në fakt, 
potenciali për të zhvilluar edhe sektorët e tjerë të turizmit si; eko-turizmin, agro-
turizmin, turizmin kulturor dhe atë sportiv është shumë domethënës.

Referenca

Agjencia Kombëtare e Turizmit (English/Albanian)
Ministria e Turizmit në Shqipëri (English/Albanian)
Video mbi Turizmin, Kulturën, Traditat, Artin dhe Historinë në Shqipëri (Albanian)
Informacione mbi Shqipërinë (English/Albanian)
htt ps://www.slideshare.net/marinelamasi/turizmi-ne-jug-te-shqiperis
htt ps://balkanweb.com/zhvillimi-i-integruar-i-rajonit-te-bregdetit-jugor-gjermeni-ne-fokus-
zhvillimi-i-turizmit/
htt p://gjeografi aerepublikesseshqiperise.blogspot.com/2009/03/rajoni-jugor.html
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Poezi

Dafj ola Nepravishta
Mesuese gjuhe- letersie

Nje shetitore ka qyteti im
 
Kryqezohen siluheta
hidhen veshtrime
 lindin dashuri
 dehin parfume
 takohen duar
 reklamohet moda
 Rruges i dhemb shpina
 nga goditja e takave.
 Druret e lodhur
 degjojne cdo mbremje
 te njejtat histori
 Verbohen nga vezullimi
 i limonte i dritave
U merren mend
nga ecejaket e njerezve
Nje shetitore ka qyteti im
pelegrinazh ne cdo stine.

Hena e dites

I pashe kuajt e reve
tek kaleronin..
drejt henes se dites
I uroj “Mireseardhjen”
 -Pse te kete dale kaq heret?
Ka humbur rrugen?
A mos valle naten apo yjet?
Hena ka humbur rrugen
Yjet udhetojne ne hon
Hena mbeti pa nate
E nata pa neon.
      
Berati

Siper eshtrave mĳ evjecare,
krenar mban te bardhemet shtepi
Si sy te vogla dritare
A ekziston nje vend si ti?

Gurgullojne mendueshem lotet e kalase,
shnderruar ne ujera lumore
drite –hĳ et buze bregut
perqafohen ne perhumbje kristalore
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Siper shpines se brishte
mĳ era gjethe e perqafojne si duar,
bien embel si nje simfoni
ende e pambaruar.

 
Toka 

Ne gjirin tend, jete merr gjithcka
Filizave te njome, si nene e perkushtuar
shtatin ua rrit
Lulet e tyre, cast nuserie
si vello fl okeve
I buzeqesh diellit
se borxh i ke rrezet
I buzeqesh ujit 
se borxh i ke jeten
I buzeqesh rinise 
qe kurora thurrin
per te dashurit 
U buzeqesh kalimtareve
e u therret ne emer
Ti te gjithe i njeh
Se hĳ et e tyre i mban ne kujtese
nga dita qe lindin
 deri ne harrese.
     
Mitologji  (Zanat)

Ne pyll mes drureve shpejton drita e hĳ a
Ne shembellyrat e zanave
fl oke  te gjate si poemat epike ngaterrohen
Mes degezave te pemeve degjohen
ferferima te embla si melodia e rapsodit
Buste te mermerta
si statujat e lashta kapen dore per dore
Hena nuk i le lamtumiren 
duke i falur bardhesi henore
Pylli shtrin krahet, keput lule nate
e i thurr kurore.
Tinezisht i pa drita
gjithcka u shnderrua ne debore

Ne agimin e bardhe
lule nate mbaja ne dore.
  
Eklipsi

Rastesisht ate dite te ft ohte
te pafajshmit sy u eklipsuan
ne ato momente asgje s`ekzistonte
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ne zemer mbaja diellin
rrezet me perveluan

  U nderruan stinet
  rane gjethe,  bore e shi
  dielli rilindi, u zhduk e doli
  por nuk erdhe ti

  Qe nga ai cast..
  e ft ohta, e nxehta dite
  nuk di si ta quaj
  henen ta dhurova ty 
  e diellin ti mua

 Qe nga ai cast,
 nuk kam pare eklips tjeter
 ne zemer mbaj diellin 
 e ndjenjes se vjeter.

   Njeriu

  Ne kete jete frymon
  qesh, qan lodhesh e vuan
  nje dite heq dore papritur
   te nesermen ke harruar

   Vĳ at e bardha te jetes
   kalon duke nxituar
   diku papritur ndalesh
   dicka e ke harruar

   Si gur rendon pendesa
   por pas nuk mund te kthehesh
   Brengen qe ke ne zemer
   ti njeri rrefeje

   “Keshtu e ka jeta “
   thua shpesh me vete
   Te kjo fraze e vjeter
   gjen shpetim e prehje.

  Portret mbi xham
           
  Kercitja e shiut mbi xham
  me sjellin ne kohe tek ti
  Une pas xhamit shkruaj 
  e fj alet me rrjedhin si shi
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Dua ta pershkruaj kete ndjenje
per dreq, s`po di se si
e embel, e vrullshme, magjike
si ky shi tani

Zemerohem jo pa shkak
se ty prane s`te kam
me pikat e shiut
krĳ oj portretin tend mbi xham.

Buzembremje

Buzembremje . . . erresire
nata ecen heshturazi
pas xhamave te ngrire

Pezull ngeli dashuria
dhe udheton per ku s`e di
njehere vjen tek une, vrapon per tek ti

Ate dite vershuan fj alet
si lumi qe merr gure
Tani qe mendohem
s`do t`i thosha kurre

Ndoshta dhe ti ne shtrat perpelitesh
e gjumi nuk te merr
Nga fj alet e thena 
nata behet ferr

Dhe ferri i dashur
s`mund te jete perjetesi
dielli dhe naten ngroh
po te duash ti.

           Lypesi 

Ne cepin e gurte kryet mbeshtet
e dora pa vetedĳ e zgjatet
Kjo skute e erret, e ft ohte
me jeten tende matet

Maskat njerez enden poshte e larte
e hapin hedhin ritmikisht
me fraza te bukura, te ndjera
zemren t`ia pushtosh duhet ta dish
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Ti je spektator pa bilete
e shfaqjen e tyre shikon
Me zerin lutes therret
por maska as sheh, as degjon

Ato jane te ngurta pa jete
e gjak ne deje s`u vershon
Mos u lodh mik i vogel 
asnje fj ale s`deperton

Ne mes te dites 
e vetmja monedhe tringellon
ne cepin  e gurte e te ft ohte
shfaqja teatrale vazhdon



262 

Poezi

Engjellushe Dalliu

Miku im!

Fletët e tua rrjedhin dituri
e ëmbël tingëllon kjo fj alë në zemër.
Tek trupi yt gjejë mirësi
të shfl etosh ty e merr një emër.

I heshtur qëndron në vitrinë
por fj alët i ke me vlera.
Tek ju kam gjetur dashurinë
nuk të ndërroj me gjëra të tjera.

.
Në zemër gjithmonë do të mbaj
me ëmbëlsinë tënde zgjohem në mengjes.
Nga dora asnjëherë s’do të ndaj
kush s’të lexon, mendjen e vdes.
                 
                                      
Buzë detit

Buzë detit,rri e  mendoj.
në thellësi brenga  mbanë,
Shumë tragjedi si  harroj
Lotët e  nënave i thane.

Hedh vështimin ,diku larg
Një pjesë e trupit më thërret.
Dallandyshet fl uturojnë varg

Një mallëngjim në shpirt u tret.
Dallgë  përplasen  në  breg.
Në zemë një plagë  vret.
Malli  si fi je kashte u djeg.
Një copëz shpirti më ka mbet.

Atje larg shoh perendimin.
Në breg heshtur qëndroj.
Dallgët përplasin pikëllimin.
këtë buzë deti një ças shĳ oj.
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7  -Marsi

Marsi   rrënjet  hodhi
një  datë  në zemër   mbanë.
Mendimtarët  dikur   mbodhi
Kësaj  dite jëtë  i  dhanë.

Ajo  rrodhi ndër  vite
në zemrat  tona   qëndroi.
Amanetin  e   asaj  dite
ky  muaj   e   bekoi.

E   vyer  qofsh  përherë
si  udha  e  dĳ es  qëndron.
Të festosh  ty është nderë
kur  këtë ditë kujton

Fjalët  e  tua të  arta
si  zë  bilbili  tingëllojnë.
Rrugët  na i  bëre  të  qarta
asnjëherë  s’të  harrojmë.
                        
Flamuri

Kënaqem me ty
kur të shikoj krenar.
Të ruaj me këto dy sy
se je gjak shqiptar.

Shqiponja në mes
e kuqja përqark.
Ç’do ditë te them mirëmengjes
përshendetjen e ke hak.

Mburremi me emrin tënd
si simboli i Shqipërisë.
Në zemër ke zene vend
si idhulli i lirisë.

Miqësia

E bukur ështe miqësia
si oksigjeni për jetën.
Në mes kur ështe drejtësia
fj ala  rrjedh  të vërtetënMbart  udhën e jetës
kuptimin e njerëzimit.
Kur fj ala shpreh të vërtetën
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bëhet bazë e qytetërimit.

Miqësia është e bukur
kur gjen vend në zemër.
Fluturon si një fl utur
në shpirt mbart një emër.

Kujtimi  i Heroit

550 vjet   kanë  kaluar
 emri  yt   qëndron  krenar.
Trimëria  jote  s’ështe harruar
këtë  e  di  bota  mbarë.

Vepra  jote  ka  ecur  në  histori
brezave u  ke dhënë   frymëzim.
25 vjet  luft ove  për  Arbëri
kësaj  toke  i  dole  trim.

Në  zemër  mbajte një  amanet
nuk  harrove  tokën  meme.
Malli  për  atdhe  tek  ty  u  tret
për    vatan  u  bëre  hënë!

Luft ove  si  luan  e  vërtetë
rreze  lëshove në  perendim
Këtë  tokë  e  doje  me  jetë
kombit  tënd  i  dhe   bekim.

Shpata jote  qesh mdër vite.
Kujton  ëmbël   një  histori
Sot  shkëlqen  si  rreze  drite         

Liria 

Sa   fj alë  e  artë!
Që  buron  nga  zemra.
Këtë  e  kuptoj shumë  qartë.
Si  gjak  që  rrjedh  në  vena.

Për  ty  jetë  janë  fl ĳ uar.
Në sy  gjithmonë  shkëlqen.
Dashuria  për  ty  su  shua.
Kush e  kërkon ,atë e gjen.

Fjala liri, është larë me gjak
Që vlen  më shumë se një thesar.
Nuk të kemi  fi tuar pa shkak.
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Këte  e  di  bota  mbarë.

Je  e  vyer  në  përjetësi.
E mbush botën me oksigjen.
Kaq shumë vlen  fj ala liri.
tek  mua   ëmbël  vjen!

Sa mall kam!
Sa mall kam,sa mall!
Si ëndërr e bukur me rri në sy
Një fj alë të bukur sot e shpall
ndjehem ëmbël kur jam me ty.

Thellë në shpirt ndiej mangësi
si avull uji shkon në qiell.
Nuk e njoh atë   ligësi
ndoshta nesër do ketë diell.

Malli ra si fl okë bore
largoi thellë çdo pikëllim
Nje ditë me kap për dore
dhe ma hoqi atë trishtim.

Dimri

Vjeshta gjethëartë u largua
dimri zbriti  këmbëkryq.
Zogu gojëmbël u largua
tani  jam në udhëkryq!

Natyra u bë zemërgurë
qielli u nxi anëkënd.
I ft ohti mu fut në zemër
fi lloi shiu në ç’do vend.

Bora fl okëbardhë ra si pambuk
tokën mbuloi jorgani i bardhë.
Në juglindje një rreze u duk
asgjë s’meti më në darkë.    
        
 Malli  për  Atdhe

Sa mall ndiej për ty atdhe!
Në zemrën time ke zënë vend.
Zogjtë   e tu  jemi  ne
në nevojë  na  ke n’kuvend
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Faqja jote është  e ndritur
trupi  yt është larë me gjak
Asnjëherë s’të kemi shitur
bekimin tënd e kemi  hak.

Rrënjët i kam në trupin tënd
jemi rritur me bëmat tuaja
Historinë tënde e kam në mend
ke mposhtur rrebeshet e huaja

Të njoh mirë me pëllëmbë
shpirtin tim ta dhuroj ty
Faqja jote tu bëhte henë
do të mbroj me këto dy sy.

Dita e Evropës

Errësira mbiu ne qiell
tragjedi të madhe krĳ oi
Njerëzit s’po shihnin më diell
ç’do qenie ne botë e trishtoi.
Rrezja e diellit e çau
hodhi rrënjë nje kohe e re.
Erën e paqes shpërndau
lulet e bukura solli te ne.
Linde nga nje tragjedi
fl uturove ne qiellin e Evropes
Sot gëzon ç’do njeri
mirësinë i mbolle botës..
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