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Roli i eksperimentit në mësimdhënie-nxënie në klasat VII-IX në kapitujt e 
elektricitetit

Samir Çimo

Abstrakt

Në këtë punim trajtohet rëndësia që ka zhvillimi i punëve dhe metodave praktike e 
eksperimenteve. Në qendër të punëve eksperimentale qëndron aktiviteti i pavarur i nxënësit, 
ndërsa mësuesi rregullon e përshtat interesat dhe nevojat e tĳ , në përputhje me synimet e 
mësimdhënies. Puna eksperimentale është konceptuar e ndarë në tri pjesë të rëndësishme:
1. Përgatitja teorike që i siguron nxënësit një njohje  paraprake të fenomenit që do të studiohet.
2. Zhvillimi i eksperimentit që nxënësi realizon në mënyrë të pavarur në laborator.
3. Nxjerrja e rezultateve dhe përfundimeve pas përpunimit të kujdesshëm të matjeve të kryera 
dhe vëzhgimeve të bëra.

Fjalë kyçe: Eksperiment, Bashkepunim, Organizim, Krahasim.

Hyrje

Objekti i kësaj pune është evidentimi i rolit të eksperimentit në mësimdhënie-nxënie 
në klasat VII-IX, në kapitujt e elektricitetit .
Në kapitullin e parë, bëhet prezantimi dhe njohja e nxënësve me aparatet matëse 
elektrike, mënyrën e leximit dhe gabimet në leximin e vlerës së matur.
Në kapitullin e dytë, trajtohet mënyra e zhvillimit të punëve eksperimentale, në 
laborator.

1. Aparatet matëse elektrike

1.1 Ampermetri dhe voltmetri
Rryma në qarkun elektrik matet me anë të ampermetrit, kurse tensioni në një pjesë 
të qarkut, ndërmjet dy pikave, matet me voltmetër.
1.2. Fusha e matjes dhe leximi i vlerës së matur
Për sa i takon mënyrës se si lexohet vlera e madhësisë që matet, aparatet janë dy 
llojesh, aparate me shigjetë dhe aparate me lexim numerik ose aparate shifrorë. Në 
aparatet shifrorë, vlera e madhësisë që matet lexohet direkt në formën e një numri 
që del në një ekran të vogël. Në aparatet me shigjetë është e nevojshme të bëhet 
një njehsim i thjeshtë, paraprak, për të përcaktuar vlerën e madhësisë që matet. Në 
Fig.1.1. tregohet fusha e matjes së një ampermetri dhe e një voltmetri me shigjetë.

                                        
                                                                           Fig.1.1
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Në secilin rast, fusha e matjes është e shkallëzuar. Aty shënohet ndarja më e vogël 

e shkallës, si dhe vlera më e madhe e madhësisë që matet( maxI  për ampermetrin 

dhe maxU  për voltmetrin). Në fushën e matjes tregohet gjithashtu edhe numri i 

përgjithshëm i ndarjes së shkallës pN . Kështu, p.sh në fi g. vlera më e madhe e rrymës 

është AI 3max = , kurse ndarjeN p 60= , prandaj vlera e një ndarje të shkallës është 
0.05 A për ndarje.

1.3 Gabimet në leximin e vlerës së matur
Gjatë matjeve gjithmonë bëhen gabime. Burimet e gabimeve janë të ndryshme, por 
në çdo rast kemi të bëjmë me gabimin e vetë aparatit. Çdo aparat matës gabon. 
Në lidhje ma gabimin që bën aparati, ampermetrat dhe voltmetrat ndahen në disa 
klasa. Klasa e aparatit tregohet me një numër i vendosur në njërin skaj të fushës së 
matjes. Sa më i vogël të jetë numri i klasës aq më të sakta janë tregimet e aparatit. 
Me ndihmën e numrit të klasës përcaktohet gabimi absolut i aparatit. Për këtë qëllim 
numri i klasës pjesëtohet me 100 dhe rezultati shumëzohet me vlerën maksimale të 
madhësisë që mat aparati. Për sa i takon gabimit relativ, ai përcaktohet duke pasur 
parasysh gabimin absolut dhe vlerën e madhësisë fi zike që mat aparati në rastin 
konkret.

2. Zhvillimi i punëve eksperimentale

2.1. Rryma dhe rezistenca elektrike
Njohja e elementeve përbërës të një qarku të thjeshtë elektrik është shumë e 
rëndësishme për zhvillimin me sukses të kësaj pune eksperimentale.
Teoria;Rryma elektrike prodhohet nga pila, e cila quhet burim i rrymës elektrike. Disa 
pila të lidhura së bashku formojnë një bateri. Ekzistojnë edhe përdoruesit e energjisë 
elektrike si llambat elektrike, televizorët, kompjuterat etj. Burimi i rrymës dhe 
përdoruesit e energjisë elektrike, të lidhur së bashku me fi je përcjellëse prej bakri, 
formojnë një qark elektrik. Kalimi i rrymës elektrike në një qark të tillë ngjan me 
kalimin e ujit në një qark me ujë (qarku hidraulik). Krahasimi është fare i thjeshtë 
duke parë dy fi gurat më poshtë.

                      
Përdoruesit e energjisë elektrike (p.sh. spiralja e llambës në qarkun elektrik) i 
paraqesin pengesë kalimit të rrymës elektrike, pra themi se kanë rezistencë elektrike. 
Mjetet e punës ; Llambë, burim rryme, fi je përcjellëse, çelës elektrik.

Zhvillimi i eksperimentit
Ndërtoni qarkun elektrik sipas skemës së paraqitur në Fig. 2.1.Vini re ndriçimin e 
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llampës. Kalimi i rrymës tregohet me shigjetë.

Fig. 2.1.
Në të njëjtin qark bëni që rryma të kalojë në kah të kundërt me atë të rastit të parë. 
Vrojtoni ndriçimin e llampës dhe e krahasoni atë me ndriçimin e saj në rastin e parë.
Shkëpusni pilën nga qarku. A kalon rrymë elektrike në qark?
Rezultate dhe përfundime
• Jashtë burimit rryma kalon nga poli pozitiv në polin negativ
• Burimi i rrymës prodhon rrymën elektrike
• Kur mungon burimi i rrymës, në qark nuk rrjedh rrymë
• Rryma elektrike bën të ndiçojë llamba
Pyetje Pse fi jet përcjellëse i zgjedhim prej bakri?

2.2. Tensioni elektrik. 
Aparati që mat tensionin (voltmetri) lidhet gjithmonë në paralel me pjesën e qarkut 
ku duam të matim .
Teoria ;Në trupin e secilit prej burimeve të rrymës shënohet vlera te tensionit të tyre. 
Rryma elektrike çliron nxehtësi dhe kryen punë. Nxehtësia që çliron rryme elektrike 
në llambë lidhet me tensionin që ka llamba. Tensioni është më i madh në ato pjesë të 
qarkut ku e njëjta rrymë çliron më tepër nxehtësi ose kryen më shumë punë. Aparati 
që mat tensionin quhet tensionmatës ose voltmetër. Njësia  matëse e tensionit quhet 
volt (V). 
Mjetet e punës ; Llamba (3.5 V), burim rryme (1.5 V dhe 4.5 V), elektromotorë, 
volmetër, fi je përcjellëse.

Zhvillimi i eksperimentit
Formoni një qark elektrik ku të lidhni një llambë 3.5 V me një pilë 1.5 V. Si është 
ndriçimi i llambushkës në krahasim me ndriçimin “normal”?
Lidheni llambushkën 3.5 V me polet e pilës 4.5 V. Vini re ndryshimin në ndriçimin 
e saj. Si është tensioni i pilës në krahasim me atë që kërkon llamba në të dy rastet?

2.3. Ligji i Omit për një pjesë qarku
Lidhja mes tensionit, rrymës elektrike dhe rezistencës u zbulua për herë të parë nga 
fi zikani gjerman George Om në vitin 1827 dhe njihet si ligji i Omit.
Teoria;Ligji i Omit tregon se si ndryshon rryma që kalon në një përcjëllës, kur 

ndryshon tensioni në skajet e përcjellësit. Ligji i Omit shkruhet në formën: 
R
UI = .

Intensiteti i rrymës elektrike që kalon në një përcjellës është në përpjesëtim të drejtë 
me tensionin dhe në përpjesëtim të zhdrejtë me rezistencën e përcjellësit.
Njësia matëse e rezistencës elektrike është Ω .
Mjetet e punës ; Burime rryme, rezistenca, ampermetër, voltmetër, fi je përcjellëse të 
ndryshme.
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Zhvillimi i eksperimentit
Eksperimenti 1. Varësia e intensitetit të rrymës nga tensioni
Formoni qarkun elektrik, skema e të cilit paraqitet në Fig. 2.4.    

 Fig. 2.4.
Ndryshoni radhazi burimin e rrymës. Vini re si ndryshon intensiteti i rrymës në 
rezistencën R. Matni tensionin në skajet e rezistencës për secilin rast. Matjet e marra 
nga eksperimenti  hedhini në tabelën 1.1. Përsëritni eksperimentin duke zëvendësuar 
rezistencën me një rezistencë të dytë. Matjet hidhini përsëri në Tab. 2.1.

Rezistenca e parë Rezistenca e dytë

I(A)

U(V)

R( Ω )
                                                                       Tab. 2.1.

Eksperimenti 2. Rezistenca elektrikeFormoni qarkun elektrik  sipas skemave në Fig. 

2.5 a, b, c. 
 Fig. 2.5.

                                                                                  
Fig. 2.6. Varësia e tensionit nga intensiteti i rrymës

Merrni në fi llim rezistencën Ω= 4R  dhe pastaj e zëvendësoni me një tjetër me vlerë
Ω= 6R . Do të vini re se llamba do të ndriçojë më pak se në rastin e parë.

Rezultate dhe përfundime
• Matjet e marra nga eksperimenti  i hedhim në Tab. 2.1. Pjesëtojmë tensionin 
me intensitetin e rrymës dhe plotësojmë rreshtin e fundit të tabelës.
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Rezistenca e parë Rezistenca e dytë
I(A) 0.4 0.6 0.8 1 0.4 0.6 0.8 1
U(V) 1.6 2.4 3.2 4 2.4 3.6 4.8 6

R( Ω ) 4 4 4 4 6 6 6 6

• Raporti 
I
UR =  shpreh rezistencën elektrike që i paraqet përcjellësi kalimit të 

rrymës elektrike.                   
• Për çdo përcjellës metalik, raporti i tensionit me intensitetin e rrymës që kalon 

në të është madhësi konstante, që nuk varet nga tensioni dhe intensiteti i rrymës. 
• Për përcjellësa të ndryshëm rezistenca është e ndryshme. Ky fakt tregon se 

rezistenca elektrike është karakteristikë jo e të gjithë qarkut, por e secilit përcjellës 
në veçanti. 

• Zvogëlimi i ndriçimit të llambës në eksperimentin 2, tregon se zvogëlohet 
intensiteti i rrymës sepse rezistenca në rastin e dytë është më e madhe.

Pyetje
A varet rezistenca elektrike nga tensioni apo intensiteti i rrymës? Nga se varet ajo?

2.4. Lidhja në seri e rezistencave 
Në këtë punë laboratori do të dallojmë qarkun e padegëzuar nga qarku i degëzuar.
Teoria;Dy ose më shumë rezistenca janë në seri kur janë të vendosura njëra pas 
tjetrës si në Fig.2.7. 

        
 Fig.2.7.

Të gjitha rezistencat në seri përshkohen nga e njëjta rrymë. Mund të mendojmë që të 
zëvendësojmë të gjitha rezistencat në seri me një rezistencë të vetme në mënyrë që 
rryma në qark të mos ndryshojë. Kjo rezistencë quhet rezistenca e njëvlerëshme.
Mjetet e punës;Llamba elektrike, burim rryme, ampermetër, voltmetër, fi je 
përcjellëse.

Zhvillimi i eksperimentit
Eksperimenti 1. Intensiteti i rrymës në qarkun e padegëzuar

Formoni qarkun elektrik me elemente të lidhura në seri. Skema e tĳ  
është paraqitur në Fig.2.8. ku si elementë janë përdorur dy llamba 
elektrike. 
 
Përdorni një ampermetër duke e lidhur atë në tri pika të ndryshme 
të qarkut. Krahasoni intensitetin I1, I2 dhe I3 që tregon ampermetri 

Fig.2.8
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në secilin rast.  
Eksperimenti 2. Tensioni  në qarkun e padegëzuar

Matni tensionin në pjesë të ndryshme të qarkut të 
përbërë nga dyllamba dhe burrimi i rrymës (Fig.2.9 
). 
 Në fi llim matni tensionin në bornat e llambës L1 
pastaj në bornat e llambës L2, dhe në fund matni 
tensionin në bornat e të gjithë qarkut. Shënoni U1, 
U2 dhe U vlerat e matura. 

Referencat

[1]  "Fizika VII",  ERIK, Tiranë, 2006.
[2] "Fizika VII – Punë laboratori",  ERIK, Tiranë, 2006.       
[3]  "Fizika VIII",  ERIK, Tiranë, 2007.
[4] "Fizika VIII – Punë laboratori",  ERIK, Tiranë, 2007. 
[5]  "Fizika IX",  ERIK, Tiranë, 2008.
[6]   "Fizika IX– Punë laboratori",  ERIK, Tiranë, 2008.    
[7]  “Metodologji e mësimdhënies”, Bardhyl  Musai, PEGI, Tiranë, 2003.

 Fig.2.9
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 Përsosja e kulturës së mjedisit duke fi lluar nga edukimi ne shkolla

Irena Qama

Edukimi mjedisor është procesi i të mësuarit që rrit njohuritë
dhe ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe sfi dat lidhur

me të, që zhvillon aft ësitë e nevojshme dhe ekspertizën, që nxit
qëndrime, motive, dhe angazhime për të ndërmarrë vendime

të informuara dhe veprime të përgjegjshme.
(UNESCO, Deklarata Tbilisi, 1978)

Abstrakt

Mjedisi është një pasuri e përbashkët, e cila nuk na përket vetëm ne por edhe brezave të 
ardhshëm. Edukimi mjedisor është një faktor tejet i rëndësishëm për ta mbrojtur këtë pasuri 
të çmuar që na ofron natyra .
Janë bërë shumë gabime ndaj mjedisit. Ne nuk mund të zhbëjmë të kaluarën, por jemi në kohë 
të mbrojmë të ardhmen dhe hapi më i rëndësishëm drejt kësaj të ardhme për mjedisin është 
dhe duhet të jetë edukimi mjedisor.
Edukimi mjedisor, veçanërisht për nxënësit dhe të rinjtë, na ndihmon të krĳ ojmë një raport të 
ri me mjedisin dhe natyrën.
Pa edukimin mjedisor të brezave të rinj, çdo iniciativë e marrë nga qeveria, çdo aksion 
kombëtar nga të gjitha autoritetet shtetërore, vendore, apo nga organizata vullnetare, nuk do 
të arrinin suksesin e kërkuar. Edukimi i brezit të ri është çelësi për një Shqipëri më të pastër 
dhe më të bukur.
Edukimi mjedisor është po aq i rëndësishëm sa edhe matematika, gjuha, letërsia, etj. Nxënësit 
në shkollë mësojnë rreth shkrimtarëve të mëdhenj, të cilët e kanë përshkruar natyrën me 
fj alë të mrekullueshme; rreth piktorëve që kanë paraqitur peizazhe të jashtëzakonshme, por 
vetë nxënësit kanë mundësinë të kontribuojnë individualisht në ruajtjen e mjedisit, dhe vetë 
natyrës si një kryevepër që shkon përtej çdo përshkrimi apo ngjyre të një artisti të madh.
Mjedisi është i lidhur edhe me sportin dhe mjekësinë sepse natyra është e lidhur ngushtë me 
shëndetin publik. Një mjedis i pastër sjell më shumë energji dhe më pak sëmundje.
Harmonia me mjedisin sjell një harmoni edhe brenda vetë komunitetit. Mjedisi na bashkon 
me njëri-tjetrin dhe është trashëgimia që na lidh me brezat e ardhshëm. Prandaj, brezi i ri 
duhet të edukohet më shumë për mjedisin, sepse natyra që na rrethon, përcakton se cilët jemi 
nga brenda, si qytetarë, nxënës, dhe qenie njerëzore.

Fjalet kyçe: Mjedis, Ndotje, Edukim, Shkolla, Ajër.

Hyrje

Shkolla si një mjet orientues për përdorimin e edukimit mjedisor, por edhe politikë 
bërësve të ndryshëm të cilet në të ardhmen dëshirojnë që të përpilojnë programe ne 
politika për edukimin mjedisor në Shqipëri. Baza e edukimit mjedisor për ciklin e 
ulët tashmë është prezantuar dhe po përdoret në shkollën Shqipëtare si pjesë e orëve 
të lira. Kjo bazë përfshin librin e mësuesit dhe atë të nxënësit, mjetet e vlerësimit, 
komponentë të përfshirjes së komunitetit, etj. Për të transmetuar njohuritë, për 
të zhvilluar aft ësitë, për të kultivuar vlerat dhe qëndrimet e nxënësve nga ana e 
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mësuesit, gjatë procesit të mësimdhënies dhe të nxënit përdoren një sere metodash 
dhe teknikash në bashkëpunim me nxënësin. Këto metoda, të cilat kanë në thelb 
ndërveprimin, sigurojnë kushte që nxënësi të zotërojë informacion përmes një sërë 
procesesh, të cilat zhvillojnë aft ësitë e nevojshme dhe të domosdoshme për edukimin 
mjedisor. Fëmĳ ët kanë dëshirë të natyrshme për veprimtari fi zike dhe dalje në natyrë 
dhe, për vetë natyrën e tĳ , edukimi mjedisor, përmes aktiviteteve në “ajër të pastër” 
është një element i rëndësishëm i mësimit. Aktivitetet që zhvillohen në mjedis të 
hapur si shëtitjet, ekskursionet, lojërat në natyrë dhe eksperimentet, puna vullnetare, 
kampet verore, etj., rrisin ndërgjegjësimin dhe vlerësimin e fëmĳ ëve për mjedisin që 
i rrethon. Para se të fi llojmë të eksplorojmë natyrën me fëmĳ ët, le të mendojmë për 
një moment për rolin tonë si mësues. 

Po cili është kuptimi i termit “Edukim Mjedisor”?

Koncepte mbi mbrojtjen e mjedisit kanë evoluar shumë gjatë peiudhave të ndryshme 
kohore.
Termi edukimi mjedisor nënkupton procesin e njohjes dhe të qartësimit të koncepteve, 
zhvillimin e aft ësive dhe të qëndrimeve të caktuara, për të kuptuar dhe vlerësuar 
ndërveprimet ndërmjet njeriut dhe mjedisit, kulturës së tĳ  dhe mjedisit rrethues 
bio-fi zik. Edukimi mjedisor synon rritjen e përgjegjësisë individuale në marrjen e 
vendimeve dhe formulimin e një kodi sjelljeje për çështjet që lidhen me cilësinë e 
mjedisit dhe ruajtjen e tĳ .
Edukimi mjedisor realizohet në dy drejtime kryesore: 
1. Në ndërgjegjësimin e shoqërisë se; mjedisi ndikon mbi individin dhe të gjithë 
individët me zgjedhjet dhe sjelljet e tyre çdo ditë ndikojnë mbi mjedisin. 
2. Të kuptuarit nga gjithkush se duhet të bëjë çmos dhe të veprojë për të zvogëluar 
riskun e dëmtimeve që shkaktohen në mjedis nga ndjekja e politikave të caktuara 
të cilat, marrin në konsideratë vetëm interesat fi nanciare duke injoruar pasojat në 
mjedis. Temë qendrore për edukimin mjedisor mbetet ndërveprimi midis njeriut 
dhe mjedisit si dhe rritja e përgjegjësisë individuale për ruajtjen dhe përmirësimin e 
mjedisit. Edukimi mjedisor fi llon që me kontaktet tona të para me natyrën, e vazhdon 
më tej gjatë gjithë jetës. Edukimi mjedisor në shkollë bën ndërgjegjësimin e nxënësve 
për të gjitha llojet e shkatërrimeve dhe ndotjeve që po ndodhin sot në planetin tonë 
dhe ndaj të gjithë gjallesave të tĳ , ai tregon rrugët e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit 
dhe nxit nxënësit të sillen dhe veprojnë në këto rrugë. Ai duhet të nisë që në ciklin 
fi llor dhe të vazhdojë gjatë gjithë shkollimit të nxënësve.
Shkolla duhet t’i ndihmojë nxënësit të zhvillojnë njohuritë e tyre mbi mjedisin, të 
kuptojnë mjedisin dhe të aft ësohen në arsyetime e qëndrime të dobishme për sot dhe 
për nesër në jetën në mjedis.

1. Rëndësia e mjedisit në shkollë dhe ndotja kimike e ajrit të brendshëm

Një mësues i mirë është një nxënës i përjetshëm.Kjo është dhe mënyra më praktike e 
të mësuarit dhe tejçimit të njohurive nga njëri brez në tjetrin.
Shkolla duhet t’i ndihmojë nxënësit të zhvillojnë njohuritë e tyre mbi mjedisin, të 
kuptojnë mjedisin dhe të aft ësohen në arsyetime e qëndrime të dobishme për sot 
dhe për nesër në jetën në mjedis. Kjo gjë duket se është bërë nje kulturë e spikatur 
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në shkollat tona dhe duket sapo hyn në shkollë nga posterat që qëndrojnë në muret 
e shkollave. Postera të cilat tregojnë rregullat për një mjedis të paster, objektivat 
që duhen përmbushur, tregojnë rregullat që nxënës dhe mësues duhet të zbatojnë 
në mjedisin e tyre shkollor, dhe jashtë saj. Postera që tregojnë rreth aktiviteteve të 
ndryshëm zhvilluar nga shkolla, tregojnë për ditën botërore të mjedisit dhe punën që 
ata kanë realizuar bashkangjitur me foto nga çdo grup nxënësi në terene të ndryshme 
brenda shkollës dhe jashtë saj. Klube të veçanta mjedisore dhe edukimi mbi mjedisin  
në shkolla të ndryshme të vendit kanë dhënë frytet e tyre.
Ne jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë e cilësisë së mjedisit të jashtëm; ujit të 
pĳ shëm të pastër, ngrënien e ushqimeve të sigurta dhe të ushqyeshme dhe të thithim 
ajër të pastër. Por, si mjedisi i jashtëm ashtu edhe ai i brendshëm janë të rëndësishëm 
për shëndetin dhe mirëqënien tonë. Cilësia e mjedisit në brendësi të shtëpive dhe 
shkollës sonë është tepër e rëndësishme, meqënëse aty shpenzojmë pjesën më të 
madhe të kohës. Mjedisi i brendshëm është një kozmos i ndërlikuar, që varet nga 
shumë ndryshore si zhurma, temperatura dhe cilësia e ajrit. Ai mund të mbartë 
rreziqe për shëndetin, veçanërisht për grupet më të ndjeshme të tilla si fëmĳ ët që 
vuajnë nga alergjitë ose astma. 

- Çfarë veçantish kanë shkollat?

Cilësisa e dobët e ajrit mund të ndikojë në shëndetin e personelit të shkollës dhe 
nxënësve duke kontribuar në shpërndarjen e infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, 
nxitjes së reaksioneve alergjike ose krizave të astmës, apo të shkaktojë dhimbje koke 
dhe lodhje mendore. Për pasojë, rritet numri i ditëve kur ata janë të sëmurë, ulet 
shkalla e të mësuarit dhe e rezultateve në mësime.
Sipas studimeve më të fundit, disa ndotës kimikë të ajrit të brendshëm, të njohur 
si çrrgullues endokrine, kanë ndikime shëndetësore deri disa vite më vonë pas 
ekspozimit ndaj tyre, qoft ë edhe në doza të vogla. Ekspozimi i fëmĳ ëve në stadet 
kritike për zhvillimin fi zik dhe mendor mund të ketë ndikime afatgjata mbi shëndetin. 
Fëmĳ ët janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndikimit helmues të kimikateve: ata thithin 
një volum më të madh ajri në përpjestim me peshën e tyre, krahasuar me të rriturit; 
shpesh marrin frymë me gojë, duke anashkaluar mbrojtjen natyrore të kalimit nëpër 
hundë; kanë kontakt më të madh të lëkurës me sipërfaqen e dyshemesë, për shkak të 
madhësisë së tyre dhe sjelljes; dhe në ndryshim nga të rriturit, janë të pandërgjegjshëm 
për rreziqet dhe të paaft ë për të bërë zgjedhje që të mbrojnë shëndetin e tyre.

- Shëndeti në shkollë

Kjo ç’ështje kërkon një kujdesje të veçantë të dyanëshme nxënës – mësues, duke ditur 
se aty në kalojmë një pjesë të mirë të ditës. Kujdesi për shëndetin është primar, qoft ë 
në shtëpi, zyrë, teren dhe çdo lloj ambjenti ku ne jetojmë. Disa nga pasojat e shëndetit 
në shkollë janë kryesisht nga rruget e frymëmarjes.
Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes është më i rrezikuar, veçanërisht në shkollë, sepse 
ndikohet nga ndotësit e ajrit që hyjnë në organizëm përmes frymëmarrjes, me grimca 
që shkaktojnë alergji. Cilësia e ajrit të brendshëm në shkollë mund të jetë përgjegjëse 
për kriza të shëndetit (për shembull acarimi i rrugëve të frymëmarrjes), ndikime 
kronike (për shembull astma dhe alergjitë), shenja të tjera (dhimbje koke, të përzjera 
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etj.), dhe mungesë përqëndrimi. Shenjat e zakonshme, që lidhen me cilësinë e keqe 
të ajrit të brendshëm, përfshĳ në dhimbje koke; lodhje; vështirësi në frymëmarrje; 
bllokim të hundëve; kollë; teshtima; acarim të syve dhe fytit; acarim të lëkurës; marrje 
mendsh dhe të vjella. Shpesh aromat lidhen me cilësinë e keqe të ajrit të brendshëm, 
pavarësisht nëse shkaktojnë shenja të lidhura me shëndetin apo jo.

- Mjediset e brendshme dhe të jashtme

Cilësia e mjedisit të brendshëm është shqetësim i madh për shëndetin për shkak se 
ajri i këtyre mjediseve të brendshme vjen nga ajri i mjediseve të jashtme, i pasuruar 
me ndotës shtesë, që çlirohen prej materialeve të ndërtimit dhe produkteve që 
konsumojmë. Cilësia e ajrit të mjediseve të jashtme në shumicën e qyteteve është 
përkeqësuar shumë në raport me Udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
(OBSH). Pjesa më e madhe ajrit të brendshëm bashkëvepron drejtpërdrejt më ajrin e 
mjedisit të jashtëm përmes të çarave dhe hapësirave, të cilat mund të kontrollohen 
pjesërisht (dritare, dyer, etj.). Prandaj, ajri i mjediseve të jashtme mund të quhet 
burim ndotjeje për ajrin e mjediseve të brendshme. Në shumë dokumente udhëzuese 
të OBSH-së, si dhe publikime shkencore ndërkombëtare është adresuar rëndësia që 
ka cilësia e ajrit të brendshëm dhe të jashtëm për shëndetin. 
Ndryshimet klimatike ndikojnë shumë në problemet e rrugëve të frymëmarrjes dhe 
alergjive tek fëmĳ ët dhe të rriturit për shkak të rritjes së temperaturës, lagështisë 
dhe ndotjes së ajrit të mjediseve të jashtme dhe atyre të brendshme. Marrja e masave 
përshtatëse ndaj këtyre ndryshimeve duhet të synojë zvogëlimin e ndikimeve të 
rrezikshme të ndryshimeve klimatike.
Paketa e Ajrit, si mjet edukues, u drejtohet nxënësve dhe mësuesve të shkollave 
me qëllim që të rrisë ndërgjegjësimin për problemet e cilësisë së ajrit (në mjediset 
e brendshme dhe të jashtme) dhe të shëndetit në shkollë. Ajo synon të motivojë 
përdoruesit për të pasur një mjedis shkollor të shëndetshëm dhe një mënyrë jetese 
të qëndrueshme.

Po çfarë është konkretisht Paketa e Ajrit?

Paketa e Ajrit është një paketë me materiale burimore për mësimin e fëmĳ ëve në 
lidhje me cilësinë e ajrit të brendshëm në shkolla. Informacioni i saj vjen i strukutruar 
në tre kapituj kryesorë: 
• Mjedisi brenda shkollës, 
• Mjedisi i jashtëm në shkollë, 
• Unë dhe klasa ime.
Materialet e Paketës së Ajrit synohet të përdoren nga mësuesit dhe drejtuesit e 
shkollave në Shqipëri. 

2. Modeli i edukimit mjedisor në shkollë

Synimet kryesore për edukimin mjedisor në shkollë 9-vjeçare janë:
1. Të nxitë nxënësit të studiojnë e interpretojnë mjedisin në këndvështrimet fi zik, 
gjeografi k, biologjik, sociologjik, ekonomik, politik, teknologjik, historik, estetik, 
etik, shpirtëror etj.
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2. Të sigurojë për të gjithë nxënësit shanse për të fi tuar njohuri, kuptime, vlera dhe 
qëndrime të nevojshme për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin.
3. Të krĳ ojë modele të reja të sjelljes së individëve ndaj mjedisit, për të mos e prekur 
atë dhe për të marrë pjesë aktive me vendime mbi problemet e mjedisit, në nivel 
lokal, rajonal dhe kombëtar.

Bazuar në këto tre synime, të mësuarit në edukim mjedisor orientohet nga dy plane:

A. Të mësuarit rreth mjedisit, që nënkupton informacion, njohuri, aft ësi që do t’u 
duhen nxënësve nëse hedhin vështrimin në çështjet e mjedisit. Këtu bën pjesë 
p.sh të mësuarit rreth përbërësve të atmosferës; burimeve të ndotjes së ajrit, 
ujit, urbanizimit, mbetjeve, sipërfaqeve të gjelbra dhe biodiversitetit, ndotjes 
nga zhurmat, riciklimit dhe ripërdorimit, ndryshimeve klimaterike, burimet e 
energjisë, pyjet etj.

B. Të mësuarit në mjedis, që nënkupton mjedisin si burim informacioni. Mjedisi 
përdoret si burim në dy mënyra: (i) e para, mjedisi siguron burime materiale për 
veprimtari jetësore në këndvështrimet gjeografi ke, shkencore, matematikore, etj.; 
dhe (ii) e dyta, mjedisi shfrytëzohet me sukses si vend për veprimtari kërkuese, 
hulumtuese të nxënësve duke ndikuar në drejtim të mënyrës së të mësuarit dhe 
të cilësisë së të mësuarit.

3. Rendesia e edukimit mjedisor

Çdo ditë e më shumë jemi dëshmitarë të alarmit mbarëshoqëror “Mjedisi në rrezik”. 
Dukuri të tilla si pakësimi i sipërfaqeve pyjore, hollimi i shtresës së ozonit, ndotja e 
ajrit, tokës, ujit, ndryshimet klimaterike, humbja e llojeve etj. po ushtrojnë dukshëm 
ndikim shkatërrues mbi mjedisin. Në këtë situatë edukimit mjedisor po i kushtohet 
rëndësi e madhe. Zbatimi i tĳ  duhet bërë shpejt dhe me përgjegjësi, për të shmangur 
dhe zgjidhur problemet e shumta, gjithnjë e më të dukshme të mjedisit. Kjo vlen 
për të gjitha vendet dhe gjithë kombet. Çdo ditë e më shumë edhe në vendin tonë, 
lëvizja mjedisore dhe edukimi mjedisor i popullatës shihen si përparësi si nga ana e 
sektorit shtetëror ashtu dhe atĳ  jo qeveritar. Një vend të rëndësishëm në këtë lëvizje 
të gjithanshme mjedisore, zë sidomos edukimi mjedisor i nxënësve të shkollave 
9-vjeçare dhe atyre të mesme.

4. Dita botërore e mjedisit

Dita Botërore e Mjedisit është caktuar, në 5 qershor 1972, nga Asambleja e 
Përgjithshme e OKB-së. Ajo synon të rrisë vetëdĳ en e publikut rreth çështjeve të 
mjedisit, të tërheqë vëmendjen e politikëbërësve ndaj këtyre çështjeve, si dhe të nxisë 
veprimin individual në këtë drejtim.
Kjo ditë zakonisht përcjell një tematikë të caktuar. Në të kaluarën tema të kësaj dite 
kanë qenë kujdesi për tokën dhe ujin, mbrojtja e shtresës së ozonit, ndryshimet 
klimatike dhe zhvillimi i qëndrueshëm, duke patur gjithnjë në fokus ruajtjen e 
shëndetit të njeriut.
Qëllimi i kësaj ngjarje është të nxisë aktivitete dhe aksione për të arritur ndryshime 
pozitive në mbrojtjen e mjedisit. Kjo ditë zakonisht përcillet me një tematikë të 
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caktuar.
Në të kaluarën tema të kësaj ngjarje kanë qenë kujdesi për tokën dhe ujin, mbrojtja 
e shtresës së ozonit, ndryshimet klimatike dhe zhvillimi i qëndrueshëm duke pasur 
gjithnjë në fokus ruajtjen e shëndetit human.
Cdo vit në këtë datë shkollat ogranizohen masivisht në këtë fushatë sensibilizuese, 
ku çdo shkollë vendos temën për nismën e kësaj dite, nxënësi t’i përkushtohen 
denjësisht kesaj dite duke u përgatitur merrë pankarta, postera të ndryeshme, bluza 
me mbishkrime e fi gura rreth kësaj dite. I gjithë stafi  pedagogjik, mësues, nxënës 
të informuar për këtë ditë, pajisen me të gjitha mjetet e nevojshme për realizimin e 
objektivit të kësaj dite. Nga viti ne vit shofi m ndryshime të medha për përkushtimin 
e pa kursyer të femĳ ëve që marrin pjesë në këtë ditë të shënuar. Gjithashtu vëmë 
re se, dhe komuniteti ku ne punojmë, janë sensibilizuar mjaft ueshëm dhe janë të 
gatshëm të japin ndihmesën e tyre.

5. Tre mesazhet për mjedisin në shkollë

• Mesazh për nxënësit
Ajri i pastër është shëndet dhe jetë,
• Mesazh për mësuesit
Edukimi i respektit dhe i përgjegjësisë individuale e qytetare për natyrën dhe ajrin, 
është një nga detyrat tuaja më të rëndësishme si mësues.
• Mesazh për komunitetin
Familja dhe komuniteti janë partnerë të afërt të shkollës për ndërgjegjësimin dhe për 
zgjedhjet e shëndetshme për mjedisin.
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Roli i leadershipit ne menaxhimin e konfl ikteve ne pune

Kristofor Bushi

 Miranda Kolldani

Abstrakt

Objekti i kësaj detyre është të tregojë rolin e liderit në menaxhimin e konfl ikteve që lindin gjatë 
punës, për të treguar mënyrën e organizimit dhe përfshirjes së partnerëve shumëpalësh në 
situatat që sjellin konfl ikte.Një leader duhet të dĳ ë dhe dallojë ndryshimet midis  mosmarrëve- 
shjeve dhe konfl ikteve.Thuhet : ‘Dy mendje janë më mirë se një mendje’ për të treguar se kemi 
prirje për të qënë bashkëpunues. Një ton i qetë zëri, një prekje qetësuese ose një shprehje e 
fytyrës e interesuar mund të shkojë shumë për të zbutur një shkëmbim të tensionuar. 
Kur njerëzit janë në mes të një konfl ikti, fj alët që përdorin rrallë i përcjellin çështjet në qendër 
të problemit. Por duke i kushtuar vëmendje sinjale joverbale ose "gjuhës së trupit" të personit 
tjetër, siç janë shprehjet e fytyrës, qëndrimi, gjestet dhe toni i zërit, mund ta kuptoni më mirë 
se ç'thotë vërtet personi tjetër. Kjo do t'ju lejojë të reagoni në një mënyrë që ndërton besimin, 
dhe merr në rrënjë  problemin. Aft ësia juaj për të lexuar me saktësi një person tjetër varet nga 
vetëdĳ esimi juaj emocional. Sa më shumë të jeni të vetëdĳ shëm se jeni nga emocionet tuaja, aq 
më lehtë do të jetë që ju të merrni informacione të padëshiruara, që zbulojnë atë  se si ndihen 
të tjerët. Mendoni për atë që po i transmetoni të tjerëve gjatë konfl iktit dhe nëse ajo që ju thoni 
përputhet me gjuhën tuaj të trupit. Nëse thoni "unë jam mirë", por ti i shtrëngon dhëmbët 
dhe shikon larg, atëherë trupi yt është duke sinjalizuar qartë se je asgjë tjetër veç "mirë".  Një 
leader është i ft ohtë në gjykim ndaj situatave konfl iktuale. 

Fjalët kyçe: Mosmarrëveshje, leadership, konfl ikt, menaxhim.

Hyrje

Ne jetojmë me mundësi të pareshtura të konfl iktit ditor. Ne hyjmë në konfl ikte pa 
dëshirë, me kujdes, të zëmëruar, nervoz, të sigurt – dhe dalim prej tyre të mundur, 
të rraskapitur, të pikëlluar, të kënaqur, ngadhënjimtar. Dhe ende shume prej neve i 
nënçmojmë ose i mbivlerësojmë meritat e konfl iktit–mundësinë,(shansin) që konfl ikti  
ofron çdo here që ndodhë.                                          
Drejtuesit e shkollës, të cilët janë leader 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 zgjidhur këtë lloj konfl ikti.
Të fi llojmë këtë diskutim me dy parakushte: së pari konfl ikti është i zakonshëm. 
Mund të mos na pëlqejë, por është pjesë e jetës dhe kjo nuk do të ndryshojë. Së dyti, 
nuk është e domosdoshme që t’i shmangemi konfl iktit; në fakt ai mund të tregohet 
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tejet produktiv. Konfl ikti tregon prezencën e pikëpamjeve të ndryshme, që në 
përleshje apo pajtim mund të nxisë krĳ imtarinë, rritjen e papritur të produktivitetit 
si dhe forcimin e marrëdhënieve. Shumica prej nesh përjetojmë raste të shumta të 
konfl iktit. Duke fi lluar nga sofra e mëngjesit deri në dhomë të fj etjes, qindra gjëra të 
vogla mund te çojnë drejt mospajtimit dhe për arsye te ndryshme, shumica e te cilave 
janë të natyrshme dhe të paevitueshme.
Para se fl asim për strategjitë e konfl iktit do të fl asim për një faktor të rëndësishëm për 
të menaxhuar konfl iktin dhe që është parakusht për të zbatuar dhjetë strategjitë që do 
të ceken më poshtë: komunikimi. Studiuesit mendojnë se faktor kyç dhe parakusht për 
komunikimin e palëve është besimi. Ai i shtyn palët të tregohen të hapur, të sinqertë 
dhe të drejtpërdrejtë. Mungesa e besimit e vështirëson komunikimin dhe e pengon 
marrëveshjen. Kur të keni ndonjë mospajtim me dikë, mos lejo që mosmarrëveshja të 
shkallëzohet; menjëherë ulu dhe në vetmi mendo rreth problemit. Defi noje natyrën e 
problemit, pastaj dëgjo palën tjetër se ç’ka për të thënë dhe shkëmbeji me të pikëpamjet 
e tua. Studio të gjitha zgjedhjet e propozuara dhe zgjedhe më të mirën për zgjedhjen 
e problemit. Poqë se ke ndonjë hall, mund t’ia bësh të ditur këtë hall shokut në të 
cilin ke besim. Të shkëmbesh me të mendimet dhe pikëpamjet, kështu që përmes 
kësaj shprehie të zgjerosh dituritë dhe të të zbulosh turli ide të reja nga të cilat do të 
keshë dobi gjithnjë. Është e rëndësishme që assesi të mos shkëputet komunikimi dhe 
dialogu, sepse në këtë mënyrë konfl ikti vetm se do të përshkallëzohej.Për të kuptuar 
rrezikun e ndërprerjes së komunikimit dhe rolin e besimit në komunikim mund të 
marrim rastet kur fëmĳ ët adoleshentë humbasin besimin te prindërit, për shkak se 
ata gjithnjë u kundërvihen dëshirave dhe mendimeve të tyre. Për këtë, dhe për shkaqe 
të tjera (si për shembull tabuizimi i temave të caktuara, niveli i njëanshëm i bisedës 
prind-fëmĳ ë etj.) ndërpritet komunikimi i vërtetë dhe adoleshenti gjen besimin te 
shoqëria e cila jo radhë mund të jetë një faktor që e çon atë te punët e kota dhe të 
këqĳ a. Me këtë rast këshillat e prindërve me qëllim të përudhje së fëmĳ ës së tyre le që 
nuk lënë kurrfarë mbrese tek ai, por edhe mund të merren për të keq, sepe “prindërit 
nuk i kuptojnë dëshirat dhe hallet e tĳ , ata as që ndalen ta dëgjojnë se ç’ka për të 
thënë”, ose me fj alë të tjera fëmĳ ët humbasin besimin te prindërit e tyre. Prandaj, 
është e dobishme që prindërit t’u japin hapësirë fëmĳ ëve të tyre për t’u shprehur, t’i 
mirëkuptojnë dhe assesi të mos e ndërpresin apo ta prishin komunikimin

Shkaqet e konfl iktit në punë

Arsyet prapa konfl ikteve janë rrallë të zeza dhe të bardha, dhe nuk ka gjasa që vetëm 
një person duhet të fajësohet. Por, të kuptojmë se shkaku është thelbësor në mënyrë 
që të mund të përcaktoni si ta adresoni problemin pozitivisht dhe ta parandaloni atë 
që të ndodhë përsëri. Shkaqet e zakonshme të konfl iktit në punë përfshĳ në: Dallimet 
në personalitet - njerëzit vĳ në nga prejardhje të ndryshme ose kultura dhe kanë 
besimet dhe vlerat e tyre. Mungesa e mirëkuptimit ose pranimi i këtyre dallimeve 
është një burim i lehtë grindjesh dhe nxit një pykë midis njerëzve të cilët përndryshe 
mund të punojnë shumë mirë së bashku. Dallimet në stilet e punës - kur njerëzit 
presin që të tjerët të punojnë në të njëjtën mënyrë si ata dhe nuk respektojnë faktin 
se të gjithë punojnë ndryshe, krĳ on frustrim dhe pengon përfundimin e projekteve 
dhe detyrave. Keqkuptimi ose keqkuptimet - është e lehtë që konfl iktet të bëhen 
të thella kur një keqkuptim të mbetet i pazgjidhur për një periudhë të zgjatur 
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kohore dhe moskomunikimi i vazhdueshëm ngërthen përparimin e projekteve. 
Disponueshmëria e burimeve - punonjësit mund të mos ndjehen të sigurt duke 
kërkuar burime pa u thënë se munden, duke i bërë ata të irrituar në eprorët. Njerëzit 
të cilët nuk kanë nevojë për aq mbështetje sa të tjerët mund të ndihen të mërzitur me 
njerëzit që mendojnë se janë 'duke i mbajtur ata prapa'. Niveli i mbështetjes - njerëzit 
luft ojnë për të përfunduar rolin e tyre të punës nëse nuk u jepet mbështetje teknike. 
Pas situatave shumë të vështira - si një konfrontim - ata do të ndihen më keq nëse 
nuk janë në gjendje të marrin mbështetje emocionale ose morale dhe do të ndihen 
sikur vendi i punës nuk kujdeset për mirëqenien e tyre. Kjo krĳ on armiqësi. Shërbimi 
i dobët i klientit - stafi  duhet të dĳ ë se si të merret me pyetjet dhe ankesat në një 
mënyrë që i lë konsumatorët të ndihen të kënaqur. Përndryshe, njerëzit nuk do të 
kthehen dhe mund të dëmtojnë reputacionin e biznesit përmes fj alës së gojës. Vendi 
i punës i organizuar keq - dizajni i punës suaj bën një ndryshim të madh në sjelljen 
dhe rehati të njerëzve, por njerëzit kanë më shumë gjasa të synojnë zhgënjimin në një 
person sesa vetë hapësira. Menaxhimi i dobët - ju keni një sasi të madhe të ndikimit 
mbi atë se sa i kënaqur dhe i aft ë një person ndjen në rolin e tyre. Pa një udhëheqës 
të fortë, njerëzit nuk kanë drejtime dhe qëllime, prandaj motivim, gjë që çon në 
pakënaqësi dhe hidhërim drejt menaxhimit. Diskriminimi, ngacmimi, etj. - trajtimi i 
të tjerëve pa dashje për shkak të besimeve, aft ësive të kufi zuara dhe cilësive të tjera 
është e paligjshme dhe asnjë vend pune nuk duhet ta tolerojë atë. Është e dobësuar 
për personin që i nënshtrohet abuzimit dhe mund të çojë në konfl ikte serioze të 
vazhdueshme që janë të vështira dhe të shtrenjta për të zgjidhur dhe refl ektuar keq 
në biznesin tuaj.Kontrata e punësimit - nëse njerëzit mbeten në errësirë në lidhje me 
rolin e tyre ose nuk ndihen si të vlerësuar apo të vendosur, ata ndjehen të zemëruar 
me menaxhmentin dhe potencialisht çdo koleg që është i mirëpritur

Çfarë është Menaxhimi i Konfl ikteve?

Tensioni midis njerëzve në punë është i natyrshëm - në skuadra të mëdha dhe të 
ndryshme nuk ka gjasa që gjithkush të bjerë dakord dhe të ndajë të njëjtat synime. 
Menaxhimi i konfl iktit është një aft ësi vitale që përfshin trajtimin e konfrontimeve 
me takt dhe konstruktivitet. Por një pjesë e rëndësishme e punës në grup po punon 
për dallimet e njëri-tjetrit, jo kundër tyre. Mund të ndodhin konfl ikte mes kolegëve, 
ndërmjet stafi t dhe një klienti, ose mes grupeve të mëdha. Disa janë të shkurta; të 
tjerët janë të ulur thellë. Të gjitha këto kërkojnë forma të ndryshme të ndërhyrjes. 
Këshilla kryesore për menaxhimin e konfl iktit në vendin e punës
Parandalimi dhe ndërhyrja janë dy qëllimet kryesore për menaxhimin e konfl iktit. 
Këtu janë këshilla jonë kryesore që leadership dhe menaxherët duhet të ndjekin për të 
mbajtur sjelljen konfrontuese në kontroll dhe për të mbajtur ekipin në mënyrë efi kase
10 këshilla për menaxhimin e konfl iktit janë:
1-Bëni një vlerësim të rrezikut të konfl iktit - kjo ju ndihmon të mendoni për çdo 
situatë dhe të përcaktoni se çfarë masash parandaluese ose korrigjuese nevojiten. 
Vëzhgoni sjelljen e njerëzve dhe kërkoni rregullisht shenja të konfl iktit.
2-Mos e injoroni atë - konfl iktet nuk zhduken vetëm nëse i shtyni mënjanë; çështjet 
bëhen më të vështira për t'u marrë me më shumë që i lini ata. Merreni me problemin 
sa më shpejt që të mësoni rreth saj para se të ketë një shans për të përshkallëzuar në 
diçka serioze.
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3-Vendosni një politikë të "dyerve të hapura" - konfrontimet mund të mos raportohen 
nëse nuk duken të arritshme ose nëse punonjësit shqetësohen se nuk do të merren 
seriozisht. Inkurajoni punonjësit që të vĳ në të fl asin sa herë që kanë nevojë.
4-Promovoni dallimet - të adoptoni një kulturë pozitive ndaj mendimeve, stileve të 
jetesës dhe qëndrimeve të ndryshme. Nëse njerëzit e shohin se sjellja diskriminuese 
nuk është e pranueshme dhe është e disiplinuar, ata do të kenë më pak gjasa ta bëjnë 
këtë. Bëni këtë qartë përmes politikës suaj të menaxhimit të konfl iktit.
5-Bëhuni një ndërmjetës - ose ju ose një tjetër menaxher ose mbikëqyrës duhet të 
merrni trajnim për të qenë ndërmjetës. Kjo do të thotë që nëse një konfl ikt shpërthen, 
ka dikush përgjegjës për të sjellë njerëzit së bashku për të dëgjuar secilën anë të 
tregimit dhe për të arritur një zgjidhje si një grup.
6-Jepni mbështetje dhe burime - p.sh. forma të caktuara të informacionit ose mjeteve 
që i përshtaten stilit të punës së një personi. Kjo u mundëson atyre të punojnë më 
mirë dhe të bashkëpunojnë mirë me të tjerët. Bëni këtë në një bazë të vazhdueshme 
- detyrat ndryshojnë; kështu do të mjete të kërkuara. Kërkoni rregullisht punonjësit 
nëse kanë nevojë për ndonjë gjë dhe i inkurajojnë ata që të paraqesin kërkesa.
7-Mësoni të dëgjoni në mënyrë aktive - aft ësitë e mira të dëgjimit janë thelbësore 
për zgjidhjen e konfl ikteve. Eliminoni distractions, mos dëgjoni me ide të para-
konceptuar, bëni pyetje, dhe sigurohuni që me të vërtetë dëgjoni atë që të tjerët po ju 
tregojnë. Inkurajoni të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë.
8-Qëndroni të qetë dhe në kontroll - merrni frymë thellë, hiqni mentalisht veten nga 
situata dhe mos u grindni ose bëheni agresiv. Vendosni sigurinë e parë: mos i jepni 
mundësi njerëzve të bëhen invazive ose të dhunshme. Mos harroni, si një menaxher 
ose mbikëqyrës, po vendosni një shembull për pjesën tjetër të ekipit tuaj
9-Sulmo problemin, jo personi - një gjë që nuk mund të ndryshosh është fakti se 
njerëzit kanë perspektiva dhe opinione të ndryshme, prandaj mos i kritikoni. 
Përkundrazi, përqendrohuni në identifi kimin e shkakut të konfl iktit, nxitni tolerancën 
dhe mirëkuptimin dhe synoni të arrini një zgjidhje ose kompromis.
10-Jini mbështetës - inkurajoni punonjësit të cilët kanë njohuri dhe aft ësi të caktuara 
për të ndihmuar ata kolegë që mund të mos kenë këto aft ësi dhe ta bëjnë këtë 
vetë. Trajtoj secilin person si një individ; mos bëni gjykim. Dhe së fundi, lejoni çdo 
rregullim të përshtatshëm nëse është e nevojshme në mënyrë që njerëzit të mund të 
kryejnë punën e tyre në mënyrë të sigurtë dhe të lumtur.

Reagimi ndaj konfl iktit

Shumica prej nesh kemi “stilet” e konfl iktit – një apo dy mënyra të preferuara të 
reagimit ne situatë konfl iktuoze. Mirëpo ne mund të reagojmë ndryshe ndaj njerëzve 
të ndryshëm. Në pjesën me të madhe, stilet janë përgjigje të kushtëzuara e jo zgjidhje 
të vetëdĳ shme. Ato mësohen herët në jetë dhe përforcohen çdo herë që shpaguhen 
duke na nxjerrë nga situatat, duke ndjell simpati, duke harmonizuar ndjenjën e 
kontrollit, etj. Çështja është që me stil ne zakonisht nuk mendojmë apo planifi kojmë, 
“Në rregull, tani do ta shpërthej mllefi n tim për ta tërhequr vëmendjen dhe për ta 
ngritur veten në një force qe do të ballafaqohet me konfl iktin”. Një reagim të tillë nuk 
e planifi kojmë, ai është spontan. Ne vetëm reagojmë.
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Kur stili bëhet strategji (dhe anasjelltas)

Strategjia është sjellje (apo varg sjelljesh) e zgjedhur me vetëdĳ e. Ndryshe nga stili 
(reagim rutinor) strategjia ka qëllim. Sjellja e njëjtë – psh. të shmangurit – mund të 
jete strategji apo stil, varësisht se a shmangemi për shkak së ajo është zgjidhja me e 
mirë në kohën e caktuar apo për shkak së të shmangurit është gjithmonë zgjedhja 
e jonë. Kur përdoren pa vetëdĳ e edhe sjelljet me të ndërlikuara konfl iktuoze e 
humbasin statusin e tyre të strategjisë.Kur kemi të bëjmë me situatë të ngarkuar 
emocionale, drejtuesi efektiv i konfl iktit do të tentoj ta merr në kontroll situatën në 
mënyrë që të merret me situatën racionalist dhe objektivisht. Varësisht nga natyra e 
konfl iktit, shkalla në të cilën është konfl ikti dhe fakti se a është qëllimi që konfl ikti 
të përshkallëzohet, zvogëlohet apo të zbutet, strategjitë e ndryshme kanë shkallë të 
ndryshme të përfi timit. Përzgjedhja e strategjisë më të dobishme është shkencë e 
menaxhimit të konfl iktit; të zbatuarit e shkathtë është art.
                                           

 Si të bëhemi të mirë në konfl ikt

Kur të bëni zgjedhjen e strategjisë së konfl iktit keni parasysh se edhe partneri juaj në 
konfl ikt vepron sipas një strategjie. Sa më herët që të jetë e mundur, mundohuni të 
kuptoni nëse personi tjetër e kontrollon sjelljen e tĳ  dhe se a ka sado pak fl eksibilitet 
në mënyrën se si përgjigjet apo thjesht ai reagon si gjithmonë në situata të këtilla 
konfl iktuoze. Nëse ai çirret apo kërcënon apo ju neverit për shkak së ky është stili 
i tĳ , atëherë ju duhet të punoni më shume për të arritur një zgjedhje frytdhënëse 
por në të njëjtën kohë ju do të jeni në përparësi. Nëse, në anën tjetër keni punë me 
një partner të shkathtë, përgatituni për një manovrim shumë kreativ të strategjive. 
Kur partneri mundohet të shmanget nga situata apo ta dominoje atë, mundohuni të 
kuptoni se çfarë tenton ai të përfi toje dhe si mendon ai të reagoj.

Komunikimi

Para se fl asim për strategjitë e konfl iktit do të fl asim për një faktor të rëndësishëm për 
të menaxhuar konfl iktin dhe që është parakusht për të zbatuar dhjetë strategjitë që do 
të ceken më poshtë: komunikimi. Studiuesit mendojnë se faktor kyç dhe parakusht për 
komunikimin e palëve është besimi. Ai i shtyn palët të tregohen të hapur, të sinqertë 
dhe të drejtpërdrejtë. Mungesa e besimit e vështirëson komunikimin dhe e pengon 
marrëveshjen. Kur të keni ndonjë mospajtim me dikë, mos lejo që mosmarrëveshja të 
shkallëzohet; menjëherë ulu dhe në vetmi mendo rreth problemit. Defi noje natyrën e 
problemit, pastaj dëgjo palën tjetër se ç’ka për të thënë dhe shkëmbeji me të pikëpamjet 
e tua. Studio të gjitha zgjedhjet e propozuara dhe zgjedhe më të mirën për zgjedhjen 
e problemit. Poqë se ke ndonjë hall, mund t’ia bësh të ditur këtë hall shokut në të 
cilin ke besim. Të shkëmbesh me të mendimet dhe pikëpamjet, kështu që përmes 
kësaj shprehie të zgjerosh dituritë dhe të të zbulosh turli ide të reja nga të cilat do të 
keshë dobi gjithnjë. Është e rëndësishme që assesi të mos shkëputet komunikimi dhe 
dialogu, sepse në këtë mënyrë konfl ikti vetm se do të përshkallëzohej.Për të kuptuar 
rrezikun e ndërprerjes së komunikimit dhe rolin e besimit në komunikim mund të 
marrim rastet kur fëmĳ ët adoleshentë humbasin besimin te prindërit, për shkak se 
ata gjithnjë u kundërvihen dëshirave dhe mendimeve të tyre. Për këtë, dhe për shkaqe 
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të tjera (si për shembull tabuizimi i temave të caktuara, niveli i njëanshëm i bisedës 
prind-fëmĳ ë etj.) ndërpritet komunikimi i vërtetë dhe adoleshenti gjen besimin te 
shoqëria e cila jo radhë mund të jetë një faktor që e çon atë te punët e kota dhe të 
këqĳ a. Me këtë rast këshillat e prindërve me qëllim të përudhje së fëmĳ ës së tyre le që 
nuk lënë kurrfarë mbrese tek ai, por edhe mund të merren për të keq, sepe “prindërit 
nuk i kuptojnë dëshirat dhe hallet e tĳ , ata as që ndalen ta dëgjojnë se ç’ka për të 
thënë”, ose me fj alë të tjera fëmĳ ët humbasin besimin te prindërit e tyre. Prandaj, 
është e dobishme që prindërit t’u japin hapësirë fëmĳ ëve të tyre për t’u shprehur, t’i 
mirëkuptojnë dhe assesi të mos e ndërpresin apo ta prishin komunikimin.
 Mënyra e komunikimit. Në rezultatin e konfl iktit ndikon edhe mënyra se si 
komunikojnë palët, se si ia shprehin ndjenjat dhe emocionet e tyre njëri-tjetrit. Kur 
kundërshtarët sqarojnë pozitat e tyre dhe marrin parasysh pikëpamjet e njeri-tjetrit, 
ato arrĳ në të merren vesh dhe ta kuptojnë saktë njëri-tjetrin.
                                                  

Dhjetë strategjitë e konfl iktit

Këtu janë dhënë dhjetë strategji që mund të përdoren në konfl ikt për të sjellë rezultate 
te dëshiruara.

1. Braktisja
2. Shmangia
3. Dominimi
4. Detyrimi
5. Kërkimi i ndihmës
6. Humori
7. Shtyrja
8. Kompromisi
9. Integrimi
10. Bashkëpunimi/Zgjedhja e problemit

T’i shqyrtojmë së pari detajisht tri të parat.Nga ajo që u tha për stilin dhe strategjinë u 
pa se stili i konfl iktit është mënyra refl eksive dhe e zakonshme e reagimit ne konfl ikt, 
ndërsa strategjia është një veprim (apo varg veprimesh) i zgjedhur me vetëdĳ e për 
shkak të aft ësisë së arritjes se rezultatit te dëshiruar. Pothuaj cdokush e ka stilin e 
preferuar te konfl iktit. Ne vend se te jeshë rob i stilit, tento ta rritesh repertorin e 
sjelljeve ne konfl ikt. Jepi vetes disa zgjidhje. Këto seri do t’i vlerësojnë gjithsej dhjetë 
strategji konfl ikti. Këtu janë tri të parat:
  
1. Braktisja
Braktisja e konfl iktit do te thotë, fj alë për fj alë apo fi gurativisht, largim nga ai. Disa 
konfl ikte rezultojnë ne dyluft im te pakuptimte me pak apo pa pasoja fare, qoft ë të 
mira apo të këqia. Thjesht nuk ia vlen të shpenzohet kohë dhe energji për to. Aq 
me shume nëse je pakicë, ndihesh fi zikisht i kërcënuar, apo ndodhesh në mes të 
konfl iktit të dikujt tjetër dhe për arsye personale, profesionale dhe etike nuk dëshiron 
të marrësh pjesë, atëherë braktisja është me gjasë zgjedhja me e mirë.
Ç’të thuash: Nuk ka nevoje për arsyetime apo fj alime. Mund te thuash diçka te tille: 
Mjaft on kaq për mua, Arben – grindja nuk është në listën e gjerave që do t’i bej sot. 
Apo: Ore, nuk ia vlen te grindemi – le ta harrojmë këtë çështje.
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2. Shmangia
Të shmangurit është njëra nga strategjitë më të rendomta për ta përballuar konfl iktin 
apo konfl iktin e mundshëm. Shmangia nga konfl ikti nuk do te thotë se ti je një burracak 
– përveç nëse e bën këtë gjate gjithe kohes. Shmangia është një strategji legjitime kur 
ke nevoje për t’u qetesuar, kur nuk ka përfi tim nga situata konfrontuese, kur fuqia 
është dukshëm e pabarabartë, kur dëshiron të distancohesh nga personi tjetër apo 
kur të duhet kohë për t’u pregatitur. Shmangia e blen kohën. Përdore kohën mençur 
kur e ke ne disponim. Për shembull, nëse e shtyn takimin, shko menjëherë në punë, 
përgatitu dhe riplanifi ko.
Ç’të thuash: Mos u zhduk! Prano se konfl ikti ekziston dhe mirato haptas ndjenjat 
e personit tjetër para se të tërhiqesh. Për shembull mund të thuash: E shoh se je i 
brengosur për këtë, por për fat të keq kam një obligim tjetër tani. Të fl asim nesër – 
apo – më duhet t’i shikoj faktet. A mund të takoj ketë pasdite?     

3. Dominimi
Dominimi është një strategji e dobishme kur duhet te merret vendim i shpejte apo 
kur çështja është relativisht e parëndësishme. Dominimi zakonisht ka orientim fuqie 
dhe zbatohet me force. Aft ësia për ta marre kontrollin mund te jetë mjaft  e dobishme 
në rast se personi tjetër nuk ka dĳ eni dhe ekspertize te duhur, dhe kundërshtari yt 
është i lehtësuar meqë ti mund t’i ofrosh zgjidhje. Mos tento të dominosh shumë 
shpesh. Dominimi është i dobishëm vetëm përderisa “drejtësia dhe forca” janë në 
anën tënde.
Çfarë të thuash: Kjo strategji nuk do duhej zbatuar me ngurrim apo frikë. Bëhu 
kategorik. Për shembull thuaj: I kuptoj brengat e tua. Tani dëgjo me kujdes vlerësimin 
tim – Unë e di se çfarë po fl as, – apo – Kjo që ndodh tani është e tepërt. Vepro sikurse të 
këshillova, dhe çdo gjë do të jetë në rregull. Tri strategjitë e konfl iktit që u shqyrtuan 
më lartë (braktisja, shmangia dhe dominimi) ishin strategji të bashkëpunimit të ulët. 
Nuk ke nevoje për pajtim nga ana e kundërshtarit për t’i ikur konfl iktit apo për t’u 
fshehur nga ai. Nuk duhet bërë shumë për ta kontrolluar konfl iktin, përveç nëse nuk 
ke fuqi te mjaft ueshme, me ç’rast, me gjasë nuk do të duhej tentuar të dominosh fare. 
Tri strategjitë që kërkojnë më shumë pjesëmarrje të personit tjetër: detyrimi, kërkimi 
i ndihmës dhe përdorimi i humorit, e ngrenë shkallën e bashkëpunimit.
    
4. Detyrimi
Detyrimi përdoret me qëllim të ngritjes së personit tjetër, duke mundësuar që ai të 
ndihet më mirë në lidhje me situatën. Me detyrim i minimizoni dallimet mes teje 
dhe kundershtarit. Është mënyre e kërkimit të gjërave të përbashkëta. Detyrimi 
kërkon që t’a dorëzoni fuqinë dhe kjo, duke supozuar se ke mjaft ë, mund ta ndërtoje 
vetëbesimin. Nëse jeni të sigurtë ne pozitën tuaj, detyrimi pothuaj bëhet një lloj 
delegimi.
Çfarë të thuash: Mbështetu, çlodhu dhe me vetëbesim dorëzoi frerët, duke e bere te 
qarte se kete e ben me vetedeshire e jo me detyrim. Për shembull, thuaj: Nuk jam 
specialist ne këtë lemi. Çfarë ti mendon që duhet bërë? — apo — Kam një mori 
kërkesash të tjera tani, por mendoj se kjo çeshtje është shumë e rëndësishme. Kam 
besim të plotë që ti mund japesh një alternative që do te hynte ne pune.
5. Kërkimi i ndihmës/Ndërmjetësimi apo arbitrimi
Gjithashtu e quajtur “ndërhyrje kërkimore”, kjo strategji perfshin thirrjen e një pale 
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të tretë për të vepruar si ndërmjetësues konfl ikti. Ndonjëhere konfl ikti nuk mund te 
zgjidhet vetëm me pjesëmarrjen e personave që kanë mosmarrëveshje. Nëse dallimi 
në aft ësi është në disfavor të cilësdo palë, nëse emocionet janë te sterngarkuara, nëse 
barriera gjuhësore është e pranishme apo nëse kundërshtari juaj nuk bashkepunon 
fare, mbase duhet te kërkoni ndihmë. Ndërmjetesimi është gjithmonë i duhur nëse 
kundërshtari kërcënon të hakmerret ne çfarëdo mënyre ndaj jush. Disa konfl ikte janë 
shumë komplekse e të ndërlikuara, interesat që përplasen janë ekstreme sa që është 
e pamundur zgjedhja e lehtë e tyre. Prandaj, të dyja palët pranojnë arbitrimin duke 
zgjedhur një ndërmjetës ose një palë të tretë që të imponojë një zgjidhje. Për të dyja 
palët është më e lehtë t’i bëjnë lëshime ndërmjetësuesit, se në këtë rast ata nuk do 
të detyroheshin nga kundërshtari, por nga një palë asnjanëse që nuk ka përfi tim të 
drejtpërdrejtë në këtë konfl ikt. Kjo teknikë i kërkon çdo pale që të deklarojë qëllimet 
pajtuese. Duke i bërë ato reciproke, iniciatori i shtyn palët që të ndërmarrin disa 
veprime pajtuese në nivele fi llestare. Ndërmjetësuesit ndihmojnë për të zgjedhur 
konfl iktin duke lehtësuar komunikimin. Detyra e parë e tyre është t’i ndihmojnë 
palët që ta rimendojnë konfl iktin dhe të marrin informacion për interesat e palës 
tjetër. Ndërhyrja familjare shpeshherë nënkupton ndërmjetësim formal në divorc 
dhe shpeshherë i referohet kujdestarisë së fëmĳ ës. Ndërhyrja familjare gjithashtu 
mund të jetë mjet i çmuar për të ruajtur familjet e pacenuara dhe për të përmirësuar 
jetën e familjes së zgjeruar. Ekzistojnë shumë çështje të bindshme se mjeshtëritë 
e ndërhyrjes mund të përmirësojnë jetën familjare. Deri në këtë pikë të historisë 
nevoja më e madhe për palën formale neutrale ndodh në divorc apo në situatat para 
divorcit. Këtu do të fl asim për ndërmjetësimin si një teknikë jetësore familjare dhe si 
një metodë për të ruajtur familjet nga dëmi dhe si metodë për t’u marrë me çështjet që 
dalin në divorc apo ndarje. Këto teknika duhet t’i aplikojnë këshilltarët, prift ërinjtë, 
gjykatësit dhe personat në profesione të tjera ndihmëse si dhe personat që përgatiten 
për karrierë si neutralë.
Çfarë të thuash: Meqë nuk mund ta fshehësh ndërmjetësuesin në valixhe, qasja e çilter 
dhe kategorike është me e preferuara. Thuaj dic te tille: Mendoj qe duhet të kërkojmë 
nga pala e tretë të ulet mes nesh për ta zgjidhur këtë çështje – apo – Kam kërkuar nga 
Besa të na bashkangjitet sot, për shkak se une mendoj qe ajo mund te na ndihmoj për 
ta zgjidhur këtë çështje. Je dakord me këtë?

6. Përdorimi i humorit
Përdorimi i humorit për zbutjen e konfl iktit mund te jete i dobishëm sidomos nëse 
ju dhe kundërshtari jeni te barabarte, apo konfl ikti nuk është tepër serioz. Humori 
mund të shkaktojë që e tërë situata të vështrohet nga një kënd zbavitës, apo në 
përgjithësi shkakton lehtësimin e situatës.
Çfarë të thuhet: Shakatë nuk duhet të jenë të rastësishme. Humori qe nuk ka te bëjë 
me situatën mund te shkaktoj armiqësi te personi tjetër dhe efekt të kundërt nga ai 
që ti e dëshiron.

7. Shtyrja
Shtyrja është lënia për nesër e çështjes me te cilën as ju e as personi tjetër nuk 
jeni te gatshëm te merreni sot. Dallon nga shmangia për faktin që shtyrja është 
lloj i marrëveshjes paraprake e nivelit të ulët. Aft ësia e arritjes së marrëveshjes së 
përbashkët për të lënë konfl iktin deri sa të qetësohen palët, të pushojnë apo përderisa 
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te mblidhen faktet, kërkon kontroll dhe shkathtësi .Shtyrja është një strategji e jo një 
rrugëdalje, andaj para se te ndaheni përcaktoni kohën dhe vendin e kontaktit tuaj të 
ardhshëm.
Çfarë te thuash: Shtyrja kërkon marrëveshje, prandaj thuaj diçka të tillë si: Thjesht 
nuk jam i gatshëm për këtë çështje tani, po ti? – apo – Kujtoj se që të dytë jemi tejet të 
shqetësuar për të qenë efi kas. Të fl asim te premten, pas disa ditësh qetësimi.

8. Kompromisi/Ujdia
Në shumë raste kur kërkon shumë, merr më shumë. Por, në çoft ë se kërkesa 
këmbëngulëse zgjat shumë dhe nuk lëshon pe, atëherë mundësia e konfl iktit 
bëhet realitet. Vetëm duke toleruar kërkesat e njëri-tjetrit mund të arrihet te një 
marrëveshje e drejtpërdrejtë. Kjo është strategji e “mesit të rrugës”, e cila e nxitë 
secilin të fl as lidhur me çështjet duke i vendosur palët më afër njëra tjetrës si 
dhe zgjidhjes se çështjes. Në kompromis, çdo person ka për të dhënë dhe marrë 
diçka. Kompromisi është më efektiv kur çështjet janë komplekse dhe fuqia e 
balancuar. Kompromisi mund të zgjedhet atëherë kur metodat tjera dështojnë 
dhe kur ti dhe kundërshtari keni pozita jo këmbëngulëse, dhe pranoni lëshime të 
dyanshme. Kjo pothuaj gjithmonë nënkupton dhënien e ndonjë gjëje për ta marrë 
pjesën të cilën e do. Negociatat dhe pazarllëqet janë shkathtësi komplementare. 
Çfarë te thuhet: Nise fazen e negociatave duke thënë kështu: Është e qartë se kemi 
mendime të ndryshme. Cila është oferta e fundit? – apo – Duhet të lëshojmë pe ’ në 
diçka për ta zgjidhur çështjen. Të shohim se çfarë mund të bëjmë.Një nga pengesat 
më të mëdha të zgjidhjes frytdhënëse të konfl iktit qëndron në faktin qe njerëzit nuk 
thonë atë qe mendojnë apo atë qe me të vërtetë ndjejnë.Ja një shembull tipik:“Dukesh 
e shqetësuar. Çfarë ka ndodhur?”“Asgjë, vetëm jam e lodhur.”“Je akoma e zemëruar 
me mua për shkak se u vonova këtë pasdite?”Qetësi.“Thashë se me vjen keq”.“Nuk 
dua të fl as për këtë. Ka kaluar, në rregull?”Refuzimi për ta pranuar konfl iktin nuk e 
largon atë. Ca njerëz fshehin ndjenjat duke heshtur dhe akumuluar numër të madh 
të ankesave për t’i zbrazur ato mbi personin tjetër, kur ai e pret më se paku.
 
9. Integrimi
Integrimi fokusohet në mbledhjen dhe organizimin e informatave; në të njëjtën kohë 
stimulon të menduarit kreativ dhe mirëpret perspektiva të ndryshme. Të supozojmë, 
për shembull, që konfl ikti ka te bëjë me një shpenzim te madh fi nanciar. Nuk ju 
pëlqen rrjedha e ngjarjeve, por ju mungojnë faktet dhe shifrat. As personi tjetër 
nuk e ka informatën e plotë por nuk e sheh të arsyeshme ta ndërrojë kursin. Në 
vend të vazhdimit të diskutimit ju pajtoheni të integroheni – t’i mblidhni te gjitha 
informatat në të cilat mund të keni, harroni dallimet dhe vlerësoni ato bashkë me të 
dhëna të tjera që mund të kontribuojnë drejt zgjidhjes. Integrimi ju shndërron ju dhe 
kundërshtarin tuaj në aleatë, në misionin e zotërimit të ndërlikueshmërisë së çështjes 
duke gjetur në këtë mënyrë zgjidhje alternative. Integrimi është shpesh hyrje që i 
paraprinë bashkëpunimit dhe zgjidhjes së problemit.
Çfarë të thuhet: Apeloi kapacitetit të kundërshtarit për të menduar dhe arsyetuar duke 
i thënë diçka të tillë: Le t’i zgjedhim ngatërresat tona dhe te shohim se çfarë është 
duke ndodhur në të vërtetë, - apo - Nuk kemi fakte te mjaft ueshme që të diskutojmë 
rreth zgjidhjes. Ta shpenzojmë energjinë për të mësuar atë që mundemi për këtë.
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10. Bashkëpunimi
Bashkëpunimi nënkupton punën e përbashkët drejt zgjedhjes së konfl iktit, dhe 
mundëson mbledhjen e informatave si dhe një lloj zgjidhjeje të problemit. Për 
të bashkëpunuar, ju dhe kundërshtari juaj duhet te jeni në gjendje si dhe te keni 
vullnet për të dhënë kontributin në kohë, energji dhe mjete për gjetjen dhe zbatimin 
e zgjedhjes. Procesi tipik i zgjedhjes se problemit përfshin këta hapa:

1. Defi nimi i sakte i konfl iktit, përfshire këtu të gjitha pjesët,
2. Mbledhja e informatave (integrimi), rritja e numrit të të dhënave për zgjedhje,
3. Kur njohuritë mbi çështjen arrĳ në nivelin e pritur, fi llo të nxjerresh alternativë,
4. Vlerësoi alternativat. Parashiko përplasjet dhe pasojat për secilën,
5. Siguro pajtim të plotë për alternativen më të mirë (apo kombinimin e 

alternativave),
6. Implementoje.
7. Vlerësoje. Le të kalojë zgjidhja një provë të arsyeshme. Nëse i tërë apo një 

pjese e konfl iktit mbetet i pazgjidhur, kthehu te hapi 5. Nëse hasë ne zbrazëti 
informatash, kthehu te hapi 2.

Çfarë te thuhet: Shprehe vetëbesimin në aft ësinë tënde për realizimin e gjërave me 
personin tjetër. Për shembull, thuaj: Që të dytë ne meritojme te ndjehemi mirë në 
lidhje me atë që ka ndodhur. Kjo do të thotë se do të punojmë njëri pranë tjetrit për të 
gjetur zgjedhjen më të mire, - apo - Se bashku, nuk mund te deshtojme ne zgjidhjen e 
kesaj. I kemi mjetet dhe qe te dy jemi te përkushtuar për ta gjete zgjidhjen.

Gjuha pozitive

Gjuha me të cilën fl asim ndikon nëse ne do të ngujohemi në konfl ikte apo do t’i 
ndalojmë ato të cilat janë të panevojshme. Në këtë artikull do të paraqesim disa 
elemente themelore të gjuhës pozitive. Përdorimi i gjuhës pozitive Gjuha është një 
mjet jashtëzakonisht i fuqishëm. Qoft ë komunikim gojor apo me shkrim mënyra se 
si e shpreheni do të ndikojnë që mesazhi juaj të pranohet pozitivisht apo negativisht. 
Madje edhe kur të kumtoni lajme jo të mira, ndikimi mund të zbutet poqë se 
përdorni atë që e quajmë gjuhë pozitive. Në këtë artikull do të shohim disa mënyra 
se si mund të komunikoni në një mënyrë më pozitive nga e cila mund të nxirret 
bashkëpunimi dhe jo zënka apo kundërvënia. Mos ofroni shumë kritika të ideve 
dhe mos jepni gjithnjë arsye se përse diçka nuk mund të ndodhë. Jepni sugjerime 
apo alternativa, dhe mos gjej pikat e dobëta të ideve të të tjerëve. Ju mund të mos 
keni qëndrime negative gjithnjë, por poqë se përdorni një gjuhë që jep përshtypje 
negative mund të keqkuptoheni se keni qëndrime negative. Mësoni të shprehni 
komentet tuaja në mënyra më konstruktive dhe më pozitive. Është shumë lehtë të 
përdoret gjuha negative. Shumë kush nga ne këtë e bëjnë pa qenë të vetëdĳ shëm për 
këtë. Të marrim një shembull se si dikush mund të shprehë një mospranim në dy 
mënyra: në mënyrën negative dhe atë pozitive. Ta zëmë se babai i drejtohet vajzës 
së tĳ  pasi që ajo ka kërkuar leje për të festuar marrjen e diplomës me shoqërinë e 
saj diku jashtë shtëpisë.“Po më vjen keq, por nuk mund të lejoj të shkosh, pasi që 
nuk më ke dhënë informacion të mjaft ueshëm. Të lutem më trego të gjitha në lidhje 
me vendin ku po shkoni dhe sa do të harxhosh”Ndërsa kjo gjuhë është e sjellshme 
(ndonëse formale), është tepër negative. Përmban disa fj alë negative – nuk mund, 
nuk më ke dhënë dhe ka një ton që fajëson vajzën. Krahaso këtë shembull me një 
gjuhë pozitive. “Urime për diplomën. Duhesh të më tregosh më shumë; ku po shkon, 
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sa do të para do të harxhosh, dhe menjëherë do të të lejojë.”Hetohet se shembulli 
negativ i thotë personit se çfarë ka bërë gabim dhe nuk thekson gjërat pozitive të 
cilat duhet të bëhen për të zgjedhur problemin. Në shembullin e gjuhës negative 
gjithë informata e duhur është aty, por në njëfarë mënyre është e shprehur në mënyrë 
burokratike, të ft ohtë dhe negative. Shembulli pozitiv është krejtësisht i ndryshëm. 
Ndonëse përmban informatat e njëjta, ka një ton më të pranuar dhe më efi kas.

Gjuha negative dhe pozitive

Shprehja dhe gjuha negative shpeshherë ka tiparet vĳ uese:
 i thotë bashkëbiseduesit se çfarë duhet të bëjë,
 i thotë bashkëbiseduesit se çfarë nuk mund të bëjë,
 ka një ton fajësues,
 përmban fj alë të tilla si: nuk mundet, nuk do të, s’ka mundësi, që i tregon 

bashkëbiseduesit se çfarë nuk mund të bëjë,
 nuk thekson veprimet pozitive që do të kishin pasoja pozitive.

Shprehja dhe gjuha pozitive ka cilësitë vĳ uese:
 i thotë bashkëbiseduesit se çfarë mund të bëjë,
 propozon alternativa dhe zgjedhje të mundshme,
 tingëllon inkurajuese dhe jo formale,
 thekson veprimet dhe pasojat pozitive që mund të priten.

Përfundim

Gjuha negative përçon imazh të keq te bashkëbiseduesi dhe tek të tjerët përreth. 
Nganjëherë ajo shkakton konfl ikt dhe kundërvënie kur nuk është e nevojshme dhe 
kur askush nuk e do atë. Ushtroni gjuhën pozitive dhe do të jeni më të suksesshëm 
në konfl ikte të cilat do t’i zbutni dhe do t’i kaloni me sukses. Si përfundim ... Besoj 
se zgjidhja zakonisht mund të gjenden nëpërmjet konfl iktit, kur ka një dëshirë të 
sinqertë për ta bërë këtë. Në anën tjetër, kompromisi, falja, dhembshuria, ndjeshmëria, 
gjetja e gjuhës së përbashkët, me qenë një dëgjues aktiv dhe qasje të tjera të shumta, 
gjithmonë do t’ju lejojnë të jeni të suksesshëm në ndërtimin e marrëdhënieve, 
nëse dëshira është mjaft  e fortë. Megjithatë, kur të gjithë dështojnë dhe boshllëqet 
pozicionale nuk mund të mbyllen, zgjidheni çështjen duke bërë gjënë e duhur…..

Referencat

CR Kit – Covers the causes of confl ict, diff erent confl ict styles, and fair fi ghting guidelines to 
help you positively resolve disagreements. (Confl ict Resolution Network).
12 Skills Summary – 12-step confl ict resolution training kit. Learn how to pursue a win-
win approach, manage emotions, be appropriately assertive, map the confl ict, and develop 
options. (Confl ict Resolution Network).
Eff ective Communication – Article on the art of listening in confl ict resolution. Includes tips 
on how to make your point eff ectively and negotiate confl ict in principled, positive way. 
(University of Maryland).
htt ps://www.mediate.com/articles/bermanLJ3.cfm
htt ps://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/confl ict-resolution-skills.
htm
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Pozicioni i psikologut në shkollë dhe ndikimi i tĳ  në zgjedhjen e profesionit

Ilirjana Çali

Abstrakt

Shkolla është ambienti ku merren jo vetëm dĳ e,por mbi të gjitha formohet personaliteti 
i nxënësit,është vendi ku mund të korrigjohen disa prej gabimeve që prindërit mund të 
kenë bërë në edukimin e fëmĳ ëve të tyre. ``Objekti i punës së psikologut është të ndihmojë 
: nxënësit e shkurajuar, me vështirësi në të nxënë, probleme të përqëndrimit, probleme të 
sjelljes, anoreksi, bulimi nervore, probleme të personalitetit, probleme me ankthin, shqetësime 
me gjëndjen shpirtërore. Psikologu ndihmon edhe mësuesit që kanë vështirësi me klasën 
apo individë të vecantë, në konfl ikt të hapur, të shkurajuar. Në sistemin shkollor ai nxit 
zhvillimin e sensit komunitar, tolerancë ndaj nxënësve me aft ësi të kufi zuar apo prejardhjen 
e ndryshme social-kulturore, rishqyrtim i programeve didaktike në përputhje me aft ësitë e 
nxënësve, si dhe gjetjen e metodave për aft ësitë krĳ uese të nxënësve. Prindërit i ndihmon në 
informimin, mbështetjen psikologjike dhe zgjedhjen e konfl ikteve midis brezave. Ndërhyrja e 
psikologut në shkollë përfshin: vlerësimin, mbështetjen psikologjike, këshillimin, informimin 
/ ndërgjegjësimin dhe orientimin (Terres des hommes, mbrojtja e fëmĳ ëve në shkolla).

Fjalët kyçe: zgjedhja e profesionit, orientim në karrierë, pozicioni i psikologut.

Hyrje

Shërbimi psikologjik në institucionet arsimore parauniversitare përbën një risi për 
arsimin tonë kombëtar,
gjë e cila hedh edhe një hap tjetër në përqasjen e sistemit tonë arsimor me  sistemet 
bashkëkohore evropiane e botërore. Implementimi i tĳ  fi llon në vitin mësimor 2004-
2005 (MASH 2004).
Shërbimi psikologjik në shkolla kryhet nga psikologu. Krahas tyre janë të punësuar 
dhe punonjësit social, që kryejnë funksione të njëjta. Psikologu i shkollës,është një 
person kyc në mbarëvajtjen e veprimtarisë mësimore, edukative të institucionit 
arsimor. Veprimtaria e tĳ  zhvillohet në lidhje me bashkëpunim të ngushtë me stafi n 
pedagogjik dhe drejtuesit e shkollës, me prindërit dhe komunitetin ku ndodhet 
shkolla.
Shërbimi psiko-social vlerëson gjendjen psiko-sociale të nxënësve me probleme të 
të nxënit ose të  sjelljes në bashkëpunim me mësuesit, drejtuesit e institucioneve 
arsimore  dhe prindërit planifi kon dhe realizon shërbime të përshtatshme që 
ndihmojnë në zhvillimin arsimor, social dhe personal të nxënësve. Shërbimi psiko 
–social u ofrohet nxënësve të institucioneve arsimore publike dhe private (Dispozita 
normative 2013).
Edhe pse ky shërbim ka 10 vite eksperiencë akoma nuk mund të themi që shërbimi 
psikologjik në shkolla është shumë cilësor, pasi numri i nxënësve që një psikolog 
mbulon është i madh. Për të patur një shërbim psikologjik që funksionon më së 
miri duhet që një psikolog të ketë një shkollë të caktuar. Megjithatë përshkrimi i 
punës,detyrat dhe drejtimet kryesore të punës së psikologëve nuk janë konsoliduar 
akoma për arsye eksperimentale te ne, ndërsa në shumë vende të tjera funksionon 
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prej kohësh tradita e kësaj praktike.Modeli tradicional i psikologut dhe punojësit 
social në shkolla ka qenë këshillimi i fëmĳ ëve dhe diskutimi me ta.Ata vareshin nga 
bashkpunimi me mësuesit për të bërë referimet, problemet ishin të dukshme ishin 
shfaqur. Problemet e largimeve nga mësimi, dyshimet për abuzimin me fëmĳ ën, 
dhuna ndaj fëmĳ ës, braktisja nga prindërit,abuzimi me substancat, shpesh i bëheshin 
të ditur psikologut. Tashmë ky model ka ndryshuar.
Qëllimi kryesor i shërbimit psikologjik shkollor është promovimi i mirëqenies 
mendore dhe fi zike të nxënësve si dhe lehtësimi i procesit të të nxënit. Shërbimet 
tashmë të njohura të psikologjisë shkollore përfshĳ në veprimtari bazë që në 
themel kanë standarde të këshillimit. Këto veprimtari (shërbime bazë) plotësojnë 
njëratjetrën dhe prandaj shihen si të integruara dhe të koordinuara mirë, si pjesë e 
një të tëre, më shumë se sa si shërbime të ndara. Praktika e punës së shërbimit psiko-
social e sheh shkollën si mjedisin e parë dhe më të rëndëshimëm, ku duhet punuar 
për të identifi kuar,diagnostifi kuar dhe drejtuar problemet sociale të fëmĳ ërisë dhe 
të familjes që ato rriten dhe përkeqësohen më tej. Nevoja e shërbimit psikologjik 
në shkollëështë shumë e rëndësishme duke e parë të arsyeshme për parandalimin 
e sjelljeve devĳ uese, dhe duke e parë të nevojshme konsultimet e fëmĳ eve me 
probleme të ndyshme, sic janë problemet emocionale,familjare,sociale etj. Sot pa një 
shërbim profesional, pothuajse është e pamundur të paramendohet veprimtaria e 
suksesshme e procesit edukativ në shkollë.

Koncepti i rolit të psikologut në shkollë

Suzan Grey (46), në librin e saj “Psikologu në shkollë”, deklaron se “psikologët 
shkollorë kanë dy role kryesore: -si zgjedhës të problemeve të orientuar mbi të dhënat 
në shkollë dhe si transmetues të njohurive dhe aft ësive psikologjike”. Fagan dhe Ëise 
në 1994(73) shprehen se: Një psikolog shkollor është një specialist i psikologjisë së 
përgjithshme, qëllimi i të cilit është të sjellë një perspektivë psikologjike që lidhet me 
shërbimet edukuese ndaj klientit. Kjo perspektivë rezulton në afrimin e shërbimeve 
psikologjike gjithëpërfshirëse të natyrës direkte dhe indirekte. Përkufi zimi i Shoqërisë 
Kombëtare të Psikologjisë Shkollore (NASP) është: Psikologu shkollor ndihmon 
fëmĳ ët dhe të rinjtë të kenë sukses në shkollë, në shoqëri, në zgjidhjen e problemeve 
emocionale dhe atyre me sjelljen. Ata bashkëpunojnë me mësuesit, prindërit dhe 
profesionistë të tjerë për të krĳ uar mjedise të sigurta, në mbështetje të procesit të 
të mësuarit, duke ndikuar gjithashtu dhe në forcimin e lidhjes: shtëpi-shkollë-
komunitet për të gjithë nxënësit.( cit. ne Varoshi, 2013; 28) Një përkufi zim tjetër i 
psikologjisë shkollore është dhënë nga Divizioni i 16-të i Shoqërisë Amerikane të 
Psikologjisë, APA (SHAP). Në adresën zyrtare të APA-s, mbi qëllimet dhe objektivat 
shkruhet: Psikologjia shkollore është shkenca që ofron një praktikë të përgjithshme 
dhe shërbim shëndetësor në atë disiplinë të psikologjisë së përgjithshme që merret me 
fëmĳ ët, të rinjtë, familjet, nxënësit e të gjitha moshave, dhe procesin e mësimdhënies. 
Arsimi bazë dhe trajnimi i psikologëve të shkollave i përgatit ata për të siguruar 
një gamë të gjerë të vlerësimit psikologjik, ndërhyrjeve, parandalimit, promovimit 
të shëndetit, si dhe të zhvillimit dhe vlerësimit të programit të shërbimeve me një 
fokus të veçantë në proceset e zhvillimit të fëmĳ ëve dhe të rinjve brenda kontekstit 
të shkollës.
Rezulton se psikologët shkollorë dëshmojnë se e kanë fi lluar punën në shkolla 
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kur vetë aktorët e lidhur me shkollën nuk kanë qenë të informuar në mënyrë të 
mjaft ueshme për punën që këta të fundit do të bënin. Për këtë shumica e psikologëve 
shkollorë, dëshmojnë se niveli i mbështetjes ndaj punës së tyre ka ardhur duke 
u rritur nga viti në vit, por përsëri ka një lloj paqartësie për rolin e psikologut 
në shkollë. Janë jo të rralla rastet kur psikologu shkollor shihet si një mësues më 
shumë, apo si një kujdestar klase, apo episodet e perceptimeve të  shtrembëra të 
nxënësve dhe mësuesve të cilët e shohin këtë profesionist si një mundësi për të 
trajtuar ata që “çmenden”. Niveli relativisht i ulët i kuptimit të rolit të psikologut 
në shkollë ndikon në marrëdhëniet që ata vendosin me këta të fundit. Kësisoj, nëse 
psikologët  përmendin se punojnë me sa më shumë aktorë që mundin, ata ndjejnë 
se nuk kanë partnerë realë. Nga shumë persona shërbimi psikologjik shikohet si 
i ndarë nga programi shkollor, si diçka e jashtme që nuk është pjesë e shkollës.
  Një pjesë e psikologëve shkollore shprehen gjithashtu se ka një lloj ndryshimi midis 
mbështetjes që ofrohet në shkollat e zonave urbane nga ajo në shkollat e zonave 
rurale. Në shkollat e zonave urbane ka një nivel pranimi, mbështetje dhe një njohje 
më të mirë të shërbimit psikologjik krahasuar kjo me shkollat e zonave rurale. 
Megjithëse un nuk ndaj të njënjtin mendim lidhur me ktë gjë.

Shërbimi psikologjik në shkolla dhe perceptimet e nxënësve

Në fi llimet e shërbimit psikologjik në vitin 2008 disa adoleshentë shpreheshin:  duke 
qenë një vend në tranzicion, nuk jemi mjedisuar ende me futjen e psikologut nëpër 
shkolla. Kjo ndodh ngaqë ne, nxënësit, kur nuk besojmë tek prindi apo shoku, si 
mund t’i besojmë një personi tjetër? Besimi është diçka fondamentale dhe nuk mund 
t’i dorëzohet çdo njeriu, prandaj shpeshherë preferojmë të mbyllemi në botën tonë 
adoleshente. Pyetja ime është: tek cili duhet të besojë një i ri, tek një i afërm, apo tek 
një i panjohur ?   (Gazeta Shqip Qershor 2012)Edhe pse kanë kaluar kaq vjet, problemi 
i (mos)besueshmërisë së nxënësit mbetet sërish, ndonëse jo si në fi llimet. Psikologu 
shkollor është një njeri që merret me nxënësit me probleme mendore, mendohej 
nga shumë prej tyre, duke e parë veten jashtë rrezes së tĳ . Natyrisht që psikologët 
shkollorë e kanë kapur këtë ngërç që iu lidhte duart dhe janë përpjekur të shtrĳ në urat 
e besimit dhe komunikimit me gjithë nxënësit, duke argumentuar se ky shërbim nuk 
është vetëm për disa fëmĳ ë në nevojë, por një mundësi për këshillim për çdo nxënës. 
Idetë mbi punën e psikologut vazhdojnë të mbështeten në retorikën tradicionale të 
të konsideruarit të fokusit kryesor të shërbimit të këtyre profesionistëve studentët 
me probleme. Në një studim të Dr. Elida Rapti ‘Perceptimi i adoleshentit në shkollën 
shqiptare”, autorja pohon që “shërbimi psikologjik në shkollë njihet ende pak nga 
grupi i adoleshentëve. Vetëm 4 adoleshentë ndër 5 të pyetur, njohin faktin se në 
shkollën e tyre ka shërbim psikologjik. Rreth 20 % e adoleshentëve nuk kanë njohuri 
për funksionimin e shërbimit psikologjik në shkollën e tyre. (Rapti E., Revista 
Pedagogjike, IZHA 2013;164)Mungesa e informacionit të adoleshentëve në lidhje 
me gamën e shërbimeve të ofruara nga psikologët shkollorë lidhet nga njëra anë 
me mentalitetin dominues dhe frenues të shoqërisë shqiptare dhe nga ana tjetër me 
mangësitë e politikave arsimore të cilat mbështesin një raport më të favorshëm shkollor 
/nxënës i cili do ta kthente këtë fi gurë në një imazh më familjar dhe më të ngrohtë për 
nxënësit dhe për mësuesit të cilët e vezhgojnë atë ndërsa kryen funskionet e tĳ  në më 
shumë se një shkollë në harkun kohor të një dite pune. “Ftohtësia”, papërshtashmëria 
apo mungesa e mjediseve ku zhvillohet shërbimi psikologjik në shkolla sërish kanë 
një ndikim  të drejtëpërdrejtë në perceptim e shtrembër të shërbimit psikologjik nga 
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ana e   adoleshëntëve. Efi kasiteti i shërbimit psikologjik në shkollë lidhet ngushtë 
edhe me ambientin fi zik ku realizohet ky shërbim në shkollën shqiptare. Numri i 
madh i adoleshentëve që pohojnë se nuk ka ambiente të përshtatshme për ushtrimin 
e shërbimit psikologjik në shkollë, tregon indirekt edhe besueshmërinë jo të lartë që 
kanë adoleshentët për statusin e shërbimit psikologjik në shkollë. (Rapti E., Revista 
Pedagogjike, IZHA 2013;165) Prirjet Europiane të përceptimit të rolit të psikologut 
shkollor nga ana e adoleshentëve tregojnë për një përfaqësim nga ana e këtĳ  target 
grupi më shumë të rolit të psikologut shkollor si këshillues dhe si edukues sesa si 
ndërhyrës në problematikat shkollore. Kjo është në njëfarë mase edhe fryma e dhënë 
këtĳ  profesioni nga ana e Ligjit të Arsimit Parauniversitar 69/2012 që  u vë detyrë 
mësuesve dhe autoriteteve drejtuese të shkollës të rrisin ndërgjegjësimin në mjedisin 
shkollor për rolin e shërbimit psiko-social, dhe nga ana tjetër të marrin kualifi kime 
për të qenë të aft ë të trajtojnë problemet e adoleshentëve përpara se ato të kthehen në 
situata që kërkojnë ndërhyrje emergjente nga ana e psikologëve shkollorë.

Detyrat e psikologut ne shkollë

Disa nga detyrat  dhe përgjegjësitë e psikologut në shkollë janë:
• Vlerësimi është proçes i grumbullimit  të të dhënave. (tregon fushat kryesore 

të vlerësimeve që kryen  psikologu në shkollë si: funksionimin psikologjik 
të individëve dhe grupeve; përparimin shkollor; ecuria e ndërhyrjeve te 
caktuara psikologjike dhe edukative. Ilustron përdorimin e teknikave kryesore 
për grumbullimin e të dhënave për vlerësime, si: Vëzhgimi,intervista,fokus 
grupi,anketimi dhe testimi. 

• Planifi kimi është njohuria për teoritë e ndërhyrjes psikologjike. Psikologu është 
pjesë e ekipit të shkollës që harton planin individual të edukimit për nxënësit 
me nevoja të vecanta dhe aft ësi të kufi zuara. Ndërhyrjet e planifi kuara mbulojnë 
: nevojat të përparimit të nxënësve ; mirqënien e tyre psikologjike,nevojat e 
sjelljes. Jep edhe kontributin e tĳ  në grupe punë për planifi kimin e ndërhyrjeve 
në nivel DAR/ZA në drejtim të; planifi kimit të trajnimeve, ndërhyrjeve 
kurrikulare,fushatave sensibilizuese,aktiviteteve rekrative.

• Konsultimi dhe bashkëpunimi (Psikologu e sheh konsultimin si proces të 
njohjes së këndvështrimeve të të tjerëve për një cështje. Nxit frymën e konsultimit 
në institucion tek,mësuesit nxënësit, drejtuesit, prindërit. Përdor takt në 
marrëdhëniet njerëzore, me qëllim që të shmanget refuzimi i ideve të kundërta, 
të dhëna nga të tjerët.

• Këshillimi është shfrytëzim i të gjitha mundësive, optimizmi i përpjekjeve për 
ndryshim, mbështetja e ndryshimit, nxitja dhe motivimi për ndryshim. Psikologu 
përqëndron këshillimin  në fushën akademike,të mardhënieve sociale dhe të 
mirëqenies personale. Këshillimin e ofron individualisht dhe në grup.

• Zhvillimi professional ( shkolla ka të dhëna të sakta për shkallën e kualifi kimit të 
psikologut shkollor. Psikologu shkollor ruan në dosjen / bibliotekën e tĳ  personale 
materiale profesionale të tilla,si ; studime,shkrime shkencore, gjetje të suksesshme 
në fushën e trajtimit psikologjik në shkollë. Psikologu shkollor është i informuar 
vazhdimisht për programet dhe trajnimet që lidhen me punën e tĳ  brenda dhe 
jashtë vendit.Psikologu shkollor kërkon dhe ndjek online materiale dhe botime 
profesionale për punën e tĳ .

• Në bashkëpunim me mësuesit dhe prindërit, identifi kon e vlerëson, sa më herët, 
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nxënësit me probleme të sjelljes ose me vështirësi në të nxënë, dhe harton e zbaton 
për këta nxënës plane individuale parandaluese ose rehabilituese.

• Ndihmon punonjësit arsimorë, prindërit dhe nxënësit në parandalimin ose 
eliminimin e abuzimeve të punonjësve arsimorë ndaj nxënësve, të nxënësve ndaj 
nxënësve dhe abuzimeve të vetë nxënësve nga duhani, alkooli, droga etj.

• Informon, nëpërmjet bisedave e leksioneve, punonjësit e institucioneve arsimore 
për zhvillimet moshore tipike të nxënësve dhe problemet tipike që nxënësit hasin 
gjatë të mësuarit dhe të nxënit.

• Ndihmon mësuesit kujdestarë dhe mësuesit lëndorë për integrimin e fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi zuara në klasat e institucioneve arsimore të zakonshme.

• Këshillon nxënësit për karrierën e tyre.
• Administron dhe interpreton teste psikologjike.
• Plotëson dosjet individuale për rastet e nxënësve që kanë përfi tuar nga shërbimi 

psiko-social.
• Raporton me shkrim tek drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social çdo fakt për 

abuzim të nxënësve nga punonjës arsimorë dhe prindër të nxënësit.
• Merr pjesë në kërkime të parashikuara në planin vjetor të njësisë.
• Diagnostifi kon dhe njeh nevojat me urgjente të nxënësve të veçantë që paraqesin 

një ose një seri problemesh.
Mbron këto nevoja:
• Organizon vetëshërbimin për nxënës të veçantë apo për grupe nxënësish. Nëse të 

tillë raste janë të avancuara, vendos që këto raste ti referojë në klinika dhe qëndra 
më të specializuara.

• Vendos lidhje mes shkollës dhe qëndrave të ndryshme të shërbimit social.
• Ndërmjetëson për shërbimet që u bëhen nxënësve nga keto institucione.
• Shpesh, procesi i të mësuarit vështiresohet, madje mund të ngecë edhe në vend, 

si pasojë e keqkuptimeve dhe paqartësive natyrave  të ndryshme. Psikologu i 
shkollës ndërmjetëson mes nxënësve dhe mësuesve për sqarimin e këtyre 
paqartësive dhe keqkuptimeve. 

• Bashkëpunon me drejtuesit e shkollave për të përcaktuar natyrën e problemeve 
që shpesh herë mund të jetë komplekse, synimi i këtĳ  bashkpunimi është që një 
situatë problematike në shkollë të përballohet duke aktivizuar forca te ndryshme: 
vetëshkollën, qendrën dhe institucionet e ndryshme sociale dhe në tëresi vetë 
komunitetin ku bën pjesë shkolla.

• Organizon konsultime me mësuesit lidhur me mënyrat që mund të përdoren në 
procesin mësimor, për të krĳ uar një klimë të tillë në të cilën nxënësit të jenë të 
cliruar dhe të motivuar për të punuar.

• Organizon grupet e prindërve ose grupe të tjera në komunitet që ti ndihmojë në 
mënyre efektive për zgjidhjen e problemeve reale që ka shkolla.

• Promovim i mirëqënies fi zike, mendore si dhe lehtësimi i proçesit të të nxënit.
• Promovon tolerancën, mirëkuptimin dhe vlerësimin e diversitetit brenda 

komunitetit të shkollës.
• Bashkëpunon me stafi n pedagogjik me synim përmirësimin e shëndetit psikologjik 

dhe fi zik të nxënësve.
• Zhvillon partneritet me prindërit dhe mësuesit për të siguruar një mjedis të 

shëndetshëm në shkollë.
• Ndjek te nxënësit aft ësitë akademike, kapacitetin për të mësuar dhe i këshillon 



37 

ato për një vizion më të qartë në të ardhmen.
• Nxit inteligjencën  emotive  (edukimi emotive, besimet, opinionet,  stili  i të 

menduarit, atributet)
• Punon me grup -klasën  (Krĳ imi  i skuadrës)
• Ruan privatësinë e informacionit që merr.
• Këto detyra dhe përgjegjësi janë kërkesa dhe kompetenca kryesore, që duhet të 

gjejmë tek një psikolog, punonjës social në shkolla.
• Problemet që ndesh psikologu në shkollë

Sipas Th.Karaj ndër problemet që ndeshet psikologu me nxënësit në shkollë janë:
• Përparimi jo i kënaqshëm.
• Mbetjet në klasë.
• Braktisja e shkollës. 
• Mungesa e shprehive të studimit.
• Mungesa e motiveve për të mësuar.
• Vështirësi për tu përqëndruar në mësim.
• Mungesa e aft ësive organizative. 
• Moskryerja e detyrave. 
• Varësia e madhe prej mësuesve.
• Prishja e mësimit në klasë.
• Sjellja  agresive dhe  impulsive . 
• Marrëdhëniet jo të mira mes nxënësve të vecantë.
• Nxënës i turpshëm. 
• Nxënës që gënjejnë. 
• Abuzimi me drogën.
• Sjellja depresive dhe mendime suicidale,vecanërisht në moshën e adoleshencës.
• Çrregullimet e të ngrënit.
• Problemet seksuale.

Disa probleme të tjera që lidhen me prapambetjen mendore të shkallëve të ndryshme. 
Këto janë probleme të vetë mësuesve. Në këto raste psikologu shërben si mbështës 
dhe ndihmues për mësuesin. Ai mund të punojë i vetëm në shkollë, por edhe në 
përbërje të një personeli ndihmës për shkollën.

Psikologu  dhe zgjedhja e profesionit

Pothuajse gjysma e jetës së njeriut kalon në vendin e punës, kështu që  padyshim 
rruga drejt lumturisë kalon edhe përmes zgjedhjes së profesionit të përshtatshëm. 
Disa fëmĳ ë e kanë të qartë se cfarë do te bëhen, që kur janë ende të vegjël. Mirëpo ka 
të tillë të cilët për një kohë të gjatë mbeten konfuze për profesionin që do të zgjedhin. 
Jo rrallë ato njerëz mbeten të pakënaqur për tërë jetën. Ëndrrat në zgjedhjen e 
profesionit nuk janë gjithcka. 
Psikologët mbrojnë idenë,se zgjedhja e profesionit duhet të jetë në përputhje me 
veçoritë e individit.
Prindërit që dëshirojnë t’u imponojnë vullnetin e tyre bëjnë gabim. Ajo që 
vihet re tek adoleshentët është se janë gjakft ohtë dhe nuk gjykojnë në bazë të 
pasionit, por mbi të gjitha duan një profesion që tu sjellë të ardhura. Janë të 
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shumtë ata që duan të ndjekin traditën familjare, të  bëhen mjekë ashtu si mami 
dhe babi, apo farmacistë në mënyrë që të trashëgojnë biznesin e prindërve. 
Tashmë kemi si shërbim dhe këshillimin e karrierës,tek kjo hallkë duhet të kalojë 
çdokush. Maturantët aq më tepër duhet të zgjedhin se ku do të konkurojnë për të 
vazhduar studimet e larta. Këshillimi  i karrierës ende është në hapat e para në 
Shqipëri dhe kjo vjen si pasojë e mosvlerësimit si duhet nga grupet e interesit dhe 
kompanitë e punësimit. Një konsulencë efi kase karriere e përmirëson jetën tuaj 
dhe bën të mundur që ju të keni një punë të sigurtë, të ardhura më të mira dhe 
rrjedhimisht jetë më cilësore. Të rinjtë duhet të zgjedhin një degë që u përshtatet 
aft ësive të tyre. Pra nëse njëri nuk tërhiqet nga shkencat ekzakte, apo nuk është i  
prerë për to, nuk sygjerohet që të vazhdojë studimet për mjekësi,farmaci,inxhinieri. 
Gjithashtu për maturantët që nuk kanë prirje letërsinë, historinë apo shkencat sociale 
të mos konkurrojnë për gazetari apo arte. 
Udhëkryq i madh në jetën e njeriut është edhe zgjedhja e drejtimit professional. 
Përvoja e vendeve të zhvilluara na tregojnë se proçesi i zgjedhjes së degës së 
studimit është një proçes në të cilin marrin pjesë gjerësisht agjensitë të rëndësishme 
të organizimit shoqëror,pra shkolla dhe familja. Në  SHBA nxënësit që në shkollën e 
mesme i nënshtrohen një proçesi seleksionues për aft ësitë më të dukshme që paraqet 
secili prej tyre. Nxënësit testohen përmes frekuentimit të orëve speciale në lëndët e 
ndryshme, sipas një mendimi të pjekur dhe të argumentuar nga mësuesit. Pra këta të 
fundit duke vëzhguar me kujdes sjelljen e secilit  nxënës u sygjerojnë atyre zgjedhjen 
e klasave, ku aft ësitë e tyre hipotetike të provohen dhe të drejtojnë nivelin e cilësive 
më të spikatura. Ky është një cast sa i rëndesishëm dhe delikat. Së  pari  mendoni 
thellë mbi aft ësitë tuaja të lindura të cilat janë pasioni juaj dhe për të cilat do të 
punoni dhe studioni me përkushtim.
Së  dyti, shmangni infl uencën e pamenduar që vjen nga shokët dhe shoqet, dëshirat 
e pabaza të rrethit familjar, por edhe konceptet e një shoqërie konsumatore mbi 
mbivlerësimin e disa profesioneve `` në modë `` që do t`ju sigurojnë një jetë të mirë. 
Së fundmi, idealja do të ishte që një i ri të zgjidhte atë degë që e pëlqente shumë drejt 
së cilës shkon në mënyrë të natyrshme, përmbajta e së cilës ju  zgjon interes dhe ku 
rruga drejt saj do të zbulojë aft ësitë e tĳ  natyrale.

Orientimi në karrierë

"Gjithkush ka brenda tĳ  një copëz lajmi të mirë. Lajmi i mirë është që ti nuk e di se 
sa i madh mund të bëhesh! Sa shumë mund të duash! Çfarë mund të arrish! Dhe cili 
është potenciali yt!" Ana Frank
Planifi kimi i karrierës është i rëndësishëm sepse nëpërmjet këtĳ  proçesi njohim 
më mirë veten,aft ësitë,interesat,cilësitë tona dhe botën e punës. Bazuar në këto 
njohuri marrim një vendim dhe përgatitim veten për të qenë të aft ë për tu punësuar 
në punën që duam dhe që na përshatet,për të pasur profesionin dhe karrierën ku 
mund të realizojmë më të mirën tonë. Rrallë ndodh që karrierat e suksesshme të 
vĳ në rastësisht.Në shumicën e rasteve ato planifi kohen. Sepse duke gjetur punën e 
përshtatshme kemi dy përfi time mjaft  të vlefshme:
• Suksesin tonë në punë.
• Kënaqësinë tonë gjatë punës.
Ndodh rrallë që të jenë të suksesshëm personat që kryejnë punë të cilat nuk 
përputhen me interesat,nevojat,vlerat, aft ësitë ose personalitetin e tyre.Një punësim 
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i tillë mund të ndikojë që individi të ndihet i pavlerë,i paaft ë,i pasuksesshëm dhe pa 
dëshirë për të punuar. Vetë karriera nënkupton përparimin e shpejtë të dikujt në një 
fushë të caktuar të veprimtarisë shtetërore e shoqërore. Karriera nënkupton për më 
tepër ecurinë dhe progresin e individit në një profesion të caktuar në hiearkinë e një 
organizate,insitucioni,ndërmarrjeje etj. Karriera është ecuria ose progresi që bën një 
person gjatë jetës së tĳ .Ajo i referohet tërësisë së punëve dhe roleve që ka pasur një 
person në jetë. Planifi kimi i karrierës është një proçes që përsëritet në mënyrë ciklike 
gjatë jetës sa herë që kemi të bëjmë më zgjedhjen e një profesioni,gjetjen e një pune, 
rritjen profesionale, dhe mundësinë për të ndryshuar profesion.
Planifi kimi i karrierës përfshin katër hapa:
1.Njohja e vetvetes
Gjatë kësaj faze është e rëndësishme të identifi kohen interesat,vlerat,besimet,aft ësitë 
dhe cilësitë e personit.
2.Eksplorimi i mundësive
Në këtë hap investigohen të gjitha alternativat e karrierës,variantet dhe mundësitë e 
vlefshme. Bazuar në informacionin e marrë rreth profesioneve,aft ësitë,njohuritë,cilë
sitë që ato kërkojnë,si dhe cfarë i ofrojnë ato një personi,bëhët një listë e mundësive 
më të përshtatshme.
3.Bërja e një zgjedhjeje
Ndërtohet një plan dhe vendosen disa qëllime që do tju cojnë rreth karrierës së 
dëshiruar.Identifi kohen trajnimet dhe edukimi i nevojshëm për të qenë të suksesshëm.
4.Zbatimi
 Gjatë kësaj faze bëhen hapa konkretë për realizimin e trajnimeve dhe edukimit 
të nevojshëm,duke krĳ uar të gjitha mundësitë për të kërkuar punën që do t’i 
përshtatej secilit.
Secili prej jush mund të ketë karrierë të suksesshme nëse zbaton secilin nga këto 
hapa por do t’ju këshilloja të gjithëve që të keni objektiva sa më specifi kë,të jeni sa 
më selektiv dhe të vendosur për atë që doni të arrini.Përpiquni të vendosni objektiva 
që jeni në gjendje ti realizoni dhe ti vini në jetë apo ti bëni realiste ato gjëra që dikur 
mund të kenë qenë një ëndërr.Dhe diçka të fundit,objektivat duhet t’i përcaktoni në 
kohë sepse cdo objektiv ka një afat kohor për t’u realizuar. 
Këshillimi i Karrierës është një koncept i ri në Shqipëri. Me të drejtë shumë 
pyesin se çfarë është dhe si i ndihmon. Këshillimi i karrierës të ndihmon që të 
zgjedhësh që nga fi llimi rrugën e duhur në lidhje me profesionin dhe zhvillimin 
tuaj personal. Ai të ndihmon të njohësh më mirë veten, personalitetin tënd 
duke kuptuar pse reagon dhe përgjigjesh në një mënyrë të caktuar dhe si lidhet 
kjo me llojin e profesionit që duhet të zgjedhësh. Të ndihmon të zbulosh dhe 
të njohësh dhuntitë dhe aft ësitë  tuaja të lindura. Ky është hapi i parë drejt 
administrimit besnik dhe investimit të tyre të mencur e të qëllimshëm në jetën tuaj. 
Këshillimi i karrierës është një hap drejt njohjes më të mirë të vetvetes, është një hap 
drejt administrimit të mencur të atyre burimeve, dhuntive dhe përvojave që të janë 
besuar, te cilat duke i njohur më mirë mund t'i investosh në mënyrë më të mençur 
dhe shpërblyese.
Fushat kryesore që kanë të bëjnë me karrierën: personaliteti, vlerat, interesat, 
dhuntitë/aft esitë. 
A e di që personaliteti ndikon shumë në mënyrën si i përqasemi botës, punës dhe 
marrëdhënieve të ndryshme? Nuk ka një personalitet që është më i mirë se tjetri, 
thjesht janë të ndryshëm nga njëri tjetri dhe secili zë dhe luan një rol të caktuar në 
shoqëri duke plotësuar kështu pamjen e madhe. Ekzistojnë disa mënyra testimi për 
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llojin e personalitetit, psh Myers Briggs, Disc etj . Njohja e llojit të personalitetit të 
ndihmon të njohësh pikat e forta, pikat e dobëta dhe t'i përdorësh ato në maksimizimin 
e performancës dhe efektivitetit tënd në punë, të ndihmon si të punosh më mirë në 
një ekip apo edhe në familje. Edhe pse i vjetër tashmë, Myers Brigs është një nga 
testimet tradicional të provuar dhe testuar.
Vlerat e jetës dhe të punës ju ndihmojnë të zbuloni se cili pozicion pune do të ishte më 
i përshtatshëm për ju    Nëse harmonia është një vlerë e rëndësishme për ju, atëherë 
stili i drejtimit të punëdhënësit apo ekipit tuaj të punës duhen marrë parasysh. Nëse 
familja është një vlerë për ju, atëherë kjo të ndihmon të zgjedhësh ato profesione apo 
profi le pune që ju lejojnë t'i kushtoni vëmendjen dhe kohën e duhur familjes suaj. 
Në një fare mënyre njerëzit me intuitë apo nga eksperienca fi llojnë të seleksionojnë 
vendet e punës dhe i ndryshojnë pasi i kanë provuar dhe kanë parë se  nuk janë të 
përshtatshme për ta, ose për arsye për të cilat ata nuk ndihen rehat që mund të jetë 
atmosfera dhe marrëdhëniet  me punëdhënësin apo ekipin e punës,  apo ndihen të 
papërmbushur dhe të pasfi duar mjaft ueshëm.  Por kjo endje do të thotë praktikisht 
humbje e kohës dhe një kosto fi nanciare e madhe sepse ke humbur kohën dhe paratë 
në një universitet dhe punë që nuk ishin për ty. Në këtë kuptim këshillimi i karrierës 
të ndihmon të investosh dhe fi tosh në kohë dhe fi nanca ndërsa fi llon udhëtimin që 
në fi llim në rrugën e duhur.
Qëllimet e këshillimit të karrierës janë:
1-Të nxisi të mësuarin për gjatë gjithë jetës ( Këshillimi i karrierës është parë si një 
nga strategjitë më efi kase që parandalon lënien e shkollës dhe siguron që të rinjtë të 
kuptojnë që dĳ et dhe aft esitë janë të domosdoshme për të përballuar sfi dat e jetës. )
2-Të shërbejë si rregullator i tregut të punës (Këshillimi i karrierës shihet si strategji 
efi kase që zvogëlon hendekun midis kërkesës dhe ofertës për punë. )
3-Të udhëhiqet nga parimi i përfshirjes dhe barazisë sociale.
Këshillimi i karrierës mbështet të rinjtë në procesin e rritjes dhe vetënjohjes për tu 
krĳ uar mundësi të rinjve që t`i shfrytëzojnë njohuritë e veta në dobi të zhvillimit të 
tyre të ardhshëm. Pra i nxit të rinjtë të zgjerojnë horizontin e tyre për të qënë qytetar 
aktiv. Një aspekt tjetër ku ndihmon këshillimi i karrierës është edhe mbështetja e të 
rinjve duke u forcuar aft ësitë e vendimarrjes dhe zgjidhjes së problemeve. Gjithashtu 
i mbështet të rinjtë për të kuptuar tregun e punës,mundësitë,rreziqet dhe sfi dat 
(Cikel leksionesh E.Zhilla).
Një orientim i mirë e bën individin :të njohë kapacitetin dhe karakteristikat e veta. 
Interesat  dhe sistemin e vlerave që përfaqëson. Të jetë në gjendje të përballojë 
ndryshimet.Të kuptojë e pranojë risqet që sjellin zgjedhjet që bën. Të jetë i përgjegjshëm 
për alternativat e ndryshme para se të bëjë zgjedhjen. Të marrë përgjegjësinë e 
zgjedhjeve që bën.Të drejtojë veten drejt një zgjedhje të caktuar formuese apo 
profesionale (Evuluzione delle teorie e rifl essioni educative - Mariagrazia Marcarini). 

Etika e psikologut në zgjedhjen e profesionit

• Të mbrojë informacionin që ka marrë në mënyrë konfi denciale nga nxënësi. 
• Të mbajë të fshehtë dosjen e nxënësit me të gjithë informacionet që përfshihen në 

të  : teste, ëndrra, kujtime, biseda, etj. Përjashtohen rastet kur gjendja e nxënësit 
vlerësohet si një rrezik i menjëhershëm për veten apo të tjerët. 

• Të marrë miratimin e prindërve dhe të ndajë me të planin e mbështetjes 
psikologjike. 

• Të rrespektohet pavarësia e  klientit (nxënësit) në lirinë e zgjedhjes së karrierës.
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• Besueshmëria e cila duhet të ofrohet nga nxënësit për ndarjen e informacioneve 
personale. Kërkohet mbrojtje e privatësisë nga psikologu në këtë rast.

• Paanësia pra, orientimi profesional është në pajtim vetëm me interesat e 
nxënësit,dhe nuk ndikohet nga interesat e psikologut,ato institucionale apo ato 
fi nanciare. Psikologu nuk duhet të diskriminojë nxënësit në bazë të gjinisë,moshës, 
kombësisë,klasës shoqërore,aft ësive etj.

• Cilësia, psikologu siguron që informacionet e përdorura duhet të jenë të sakta 
dhe të përditësuara.

Qasja tërësore, psikologu duhet të marrë parasysh konteksin e plotë personal, 
shoqëror, kulturor dhe ekonomik të nxënësit.
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Vleresimi
Ngritja e ceshtjes se vleresimit

Anila Thomai

Kjo pjese fi llon me nje diskutim per vleresimin. Ne qoft e se ne fi llim te sesionit 
pjesemarresit kane bere pyetje rreth vleresimit, ua kujtoj ato tani.Do tju kerkoj qe ne 
pak kohe t’u japin pergjigje me shkrim pyetjeve te meposhtme:
Cilat  jane veshtiresite qe ju eshte dashur te perballoni ne vleresimin e njohurive te 
nxenesve dhe te teknikave,ndersa perpiqeni te perdorni keto metoda
Cfare zgjidhjesh keni gjetur
Ndersa jeni perpjekur te zbatoni keto metoda ,si keni arritur ne perfundimin se 
nxenesit po mesonin
Cfare pyetjesh keni rreth vleresimit
U kerkoj pjesemarresve te jene te vemendshem gjate gjithe diskutimit qe vĳ on, ku 
ndahen me te tjeret pergjigjet e pyetjeve te tyre si edhe zgjidhjet e problemeve te tyre.
Ky sesion duhet te nise me nje diskutim te pergjithshem te qellimeve te vleresimit, si 
ne mesimin tradicional,ashtu edhe ne mesimin per te menduarit kritik.
Filloj duke u kerkuar pjesemarresve te emertojne llojet e vleresimit qe ata 
kryejne,mjedisin degjues te cilit u drejtohen, si edhe arsyet perse keto mjedise 
degjuese kane nevoje  per vleresim.
Nese deri tani nuk eshte folur per kete gje, atehere ju keshilloj te vleresoni te nxenet 
tek nxenesit. Qeverite dhe ministrite e arsimit kerkojne prova se investimet dhe 
politikat e tyre ne arsim shlyejne vetveten.Drejtuesit e shkollave, gjithashtu, kane 
nevoje t’i provojne vetes se ne godinat ku ata drejtojne, nxenesit mesojne. Prinderit 
duan te dine se femĳ et e tyre arrĳ ne rezultatet e kerkuara. Ne si mesues kerkojme te 
dime si po ecen klasa si e tere si dhe cdo nxenes si individ me vete. Nxenesit kane 
nevoje te mesojne lajmin e mire apo te keq lidhur me rezultatet qe ata kane arritur se 
si jane ato ne krahasim me rezultatet e nxenesve te tjere ne klase, keshtu qe mund te 
marrim me mend se c’lloj e ardhme i prêt.
Tradicionalisht,keto mjedise degjuese jane kenaqur me testime qe japin rezultate te 
matshme.Nxenesit testohen per ate cka dine. Rezultatet e tyre ne keto testime merren 
si tregues te kenaqshem te asaj cka ata po mesojne.
Kur mesuesit fi llojne t’I japin me shume hapesire te nxenit aktiv dhe mendimit kritik 
ne klasat e tyre, ata shohin se kane nevoje per menyra te reja vleresimi.
Se pari, nuk eshte aq e lehte te matesh se cfare dine nxenesit, nderkohe qe mesuesit 
u kerkojne te merren me ceshtje per te cilat asnjehere nuk ka nje pergjigje te drejte.
Se dyti, kur mesuesit u japin rendesi veprimtarive te nxenesit per realizimin e 
kuptimit, ajo cka mund te testohet ne perfundim te mesimit del se nuk eshte aq e 
rendesishme sa ajo cka ndodh gjate mesimit-gjate akteve te kerkimit. Mesuesit kane 
nevoje te gjejne menyren per te pare dhe vleresuar proceset e te menduarit dhe te te 
nxenit tek nxenesit, me shume se sa te vleresojne thjesht nje produkt.
Se treti, mesuesit e kuptojne qe ne qoft e se nxenesit duhet te jene vete pergjegjes per 
procesin e tyre te te nxenit-nese ata duhet te vazhdojne te mesojne gjate gjithe jetes 
se tyre-nxenesit duhet te behen partnere ne procesin e vleresimit:ata duhet te marrin 
pergjegjesine e te kuptuarit te asaj qe ata kane nevoje te dine e duhet te jene te aft e ta 
bejne nje gje te tille; ata duhet te shohin qarte arritjet e tyre dhe nevojat per rritje;dhe 



43 

duhet te jene ne gjendje te hartojne plane per me mire.
Se katerti, gjithsesi, te tilla shqetesime te reja lidhur me vleresimin zakonisht duhet 
te shkojne bashke me kulturen tradicionale te testimit.Kjo do te thote se qeverite, 
drejtuesit e shkollave, prinderit, mesuesit dhe vete nxenesit do te duan perseri te 
dine se si renditen nxenesit mes tyre per nga niveli. Menyrat e reja te vleresimit te 
pershkruara ketu poshte nuk e kane zevendesuar plotesisht testimin tradicional.

Teknikat per vleresimin e te menduarit kritik

Tani do te shohim nje numer teknikash per vleresimin
Rubrikat.Ndoshta menyra me e thjeshte per t,i bere nxenesit partnere ne procesin e 
vleresimit eshte t,i besh ata te ndergjegjshem per domethenien e punes se mire.Kjo 
, nga ana tjeter, realizohet ne menyren me te thjeshte duke e bere te qarte kriterin 
e vleresimit me nota.Ne klasa ku nxitet te menduarit kritik, mesuesve shpesh u 
kerkohet te vene nota per krĳ ime dhe pergjigje qe nuk jane thjesht faktike.Ne keto 
raste, nje menyre e vlefshme vleresimi eshte perdorimi i rubrikave, ku thuhet qarte 
se c,duhet te permbajne apo si duhet te jete nje pune ne menyre qe te meritojne nje 
note te larte, te mesme dhe te ulet.
Mendoni sikur nxenesit kane shkruar nje ese rreth Revolucionit te 1848-es dhe 
mesuesi kerkon te vleresoje shkrimet e tyre me nota nga 5 deri ne 10. Mesuesi do te 
pergatiste qe me pare nje pakete rubrikash si ato ne faqen tjeter.

Rubrikat per vleresimin e eseve

Per te merituar noten ‘’10’’ nje ese duhet:
1. Te kete nje teze origjinale(jo thjesht te perserise ate qe eshte thene ne klase).
2. Ta mbeshtese kete teze me nje argument te ndertuar mire(disa mesues do te 
percaktonin nje numer te vogel arsyesh qe duhen renditur ne mbeshtetje te tezes ne 
fj ale).
3. Te marre parasysh argumentet kryesore kunder kesaj teze.
4. Te jete e ndertuar me nje hyrje, zhvillim dhe perfundim te qarte.
5. Te jete e shkruar paster dhe ne menyre korrekte.
6. Te jete gjashte deri ne shtate faqe.
Per te merituar noten ‘’8’’ nje ese duhet:
1. Te kete nje teze origjinale (jo thjesht te perserise ate qe eshte thene ne klase).
2. Ta mbeshtese kete teze me nje argument te ndertuar mire(mbase me me pak 
argumente  se sa ne esene e vleresuar me 10).
3. Te jete e ndertuar me nje hyrje,zhvillim dhe perfundim te qarte.
4. Te jete e shkruar paster dhe ne menyre korrekte.
5. Te jete gjashte deri shtate faqe.
Per te merituar noten ‘’6’’ nje ese duhet:
1. Te parashtroje nje teze te qarte.
2. Te mbeshtese kete teze me argument.
3. Te jete e ndertuar qarte me nje hyrje,zhvillim dhe perfundim.
4. Te jete e shkruar paster dhe ne menyre korrekte.
5. Te jete kater pese faqe.
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Per te merituar noten ‘’5’’ ose ‘’4’’ nje ese duhet:
1.Te mos kete nje parashtrim te qarte te tezes.
2.Ta mbeshtese kete teze me argument.
3.Te mos jete e ndertuar mire persa i perket hyrjes,zhvillimit dhe perfundimit.
4.Te jete e shkruar jo qarte, me gabime gramatikore apo drejtshkrimore.
5.Te jete me e shkurter se tre faqe.
Keto rubrika pergatiten ne forme posteri per t’u paraqitur ne klase e per t’u diskutuar me 
nxenesit. Nxenesit nxiten te zgjedhin nje note te cilen duhet te perpiqen ta arrĳ ne, duke 
perfshire ne esete e tyre cilesite e renditura ne materialin e paraqitur. Nxenesit mund te 
ft ohen te vleresojne detyren e tyre perpara se ta dorezojne ne baze te rubrikave ne fj ale. 
Ne fund mesuesi i vlereson esete ne baze te rubrikave te diskutuara paraprakisht.
Me qellim qe nxenesit te mesojne me tej se cdo te thote ese e mire,mesuesi, me lejen e 
nxenesve, mund te paraqese disa shembuj esesh te vleresuara me 10 dhe me 8. Per te 
ruajtur identitetin, nje menyre tjeter do te ishte hartimi nga ana e mesuesit e nje eseje 
origjinale, duke nderthurur cilesite me te mira nga disa ese te punuara nga nxenesit 
ne klase dhe paraqitja e saj para nxenesve si nje shembull i nje eseje te shkelqyer.
Duhet bere kujdes qe te mos behet nje specifi kim fare i ngushte i asaj cka pritet si ese 
e mire, sepse kjo rrezikon origjinalitetin e nxenesve. Disa mesues shtojne edhe nje 
kriter te quajtur ‘’punch’’(goditje), qe i referohet nje vecorie te paparashikueshme qe 
lidhet me efektin e esese tek degjuesi. Ky i ashtuquajtur ‘’punch’’ mund te realizohet 
ne shume menyra:nje perzgjedhje fj alesh mbreselenese, nje analogji domethenese, nje 
ze i forte autoritar, nje perfundim befasues. Eshte dicka qe nuk mund te parashikohet, 
por, kur ndodh, duhet te vihet ne dukje. Ne disa raste, nje gje e tille mund te shpetoje 
nje ese nga vleresimi me ‘’dy’’ apo ‘’tre’’, duke i dhene nje vleresim te larte.
Vetevleresimet- Mjaft  mesues mendojne se do te ishte pa vend te vleresoje 
pjesemarrjen e nje nxenesi ne nje diskutim aktiv. Lidhur me kete, nje mesuese e 
shkelqyer letersie, e quajtur Nancie Atwell, thote se kur ajo drejton, zhvillon nje 
diskutim letersie ne klase, ajo deshiron te rikrĳ oje mjedisin ne dhomen e saj te 
ndenjies, ku miq te saj te ngushte e inteligjente diskutojne me passion per tema 
te ndryshme interesante. Megjithese aty shfaqen mendime, qe mund te jene me te 
fuqishme e me interesante. Megjithese aty shfaqen mendime, qe mund te jene me te 
fuqishme e me interesante se te tjerat, miqte e mbledhur, sigurisht, qe nuk vleresojne 
idete e njeri-tjetrit. Perkundrazi, miqte e saj shpesh ndihmojne njeri-tjetrin per te 
shqyrtuar me mire nje ide qe mund te jete e veshtire per t’u shprehur dhe ndjehen te 
suksesshem kur nga perpjekjet e te gjithe grupit lindin  trajtime interesante.
Gjithsesi , mesuesit deshirojne t’i ndihmojne nxenesit te behen diskutante me te aft e. 
Vetevleresimi mund t’i ndihmoje kesaj gjeje.
Mendoni per nje diskutim parashikues.Per te nxitur nxenesit qe te marrin pjese 
aktive ne kete veprimtari, mesuesi mund te hartoje nje vetevleresim si me poshte:

Vetevleresim per perdorimin e veprimtarise se drejtuar te te lexuarit dhe te 
menduarit

1. Une bej parashikime bazuar ne titullin dhe ilustrimet.
2. Marr me mend se cfare do te ndodhe duke u bazuar ne gjinine ose tipin e tregimit 

qe po lexojne.
3. Lexoj me parashikimet e mia ne mendje.
4. U kushtoj vemendje hollesive qe mund te me ndihmojne per parashikime te reja.
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5. Kur lexoj te tjera gjera,perseri ndaloj dhe pyes veten cfare di dhe cfare mendoj se 
do te ndodhe.

Nxenesit plotesojne keto vetevleresime dhe ne grup diskutojne pergjigjet e tyre me 
mesuesin. Ne kete menyre, i ndihmoj nxenesit te jene te vetedĳ shem per procesin e 
tyre te te nxenit dhe te gjejne forma te tjera per nje perdorim me te mire te veprimtarive 
ne klase, ne menyre qe te cojne perpara njohurite e tyre. Vetevleresimet mund te 
hartohen, gjithashtu, per detyra te tjera te te nxenit.

Vetevleresimi ne grup per diskutimet

Para se te fi llojme nga puna, sigurohemi nese e kemi kuptuar detyren, i permbahemi 
detyres se caktuar.
Secili jep komentet e tĳ .
Perpara se te pergjigjemi degjojme te tjeret.
Bejme te mundur daljen e disa ideve para se te perfundojme.
Ne fund permbledhim qendrimin tone.
Dikush mban shenime per diskutimin.
Vezhgimi ne grup.Kur nxenesit punojne ne grupe, shume here u jap kohe atyre, 
ne fund te veprimtarise, per te refl ektuar mbi te dhe per te vleresuar menyren e 
funksionimit. Ata mund te drejtohen per kete gje ne qoft e se u jepen disa pyetje si 
ne tabelen me lart. Veme ne dukje se, pasi grupet e nxenesve kane vleresuar punen 
e kryer ne kete menyre, ata mund te diskutojne e te keshillohen me mesuesin lidhur 
me menyrat si mund te permiresohet me tej puna e tyre ne grup.
Ilustrimi I punes se bere. Per te vene ne dukje se nxenesit po mesojne te marrin pjese 
ashtu sic duhet ne veprimtarite e te menduarit kritik, une ju kerkoj qe nxenesit te 
sjellin modele te punes se tyre, qe tregojne se ata po perdorin ashtu sic duhet teknika 
te ndryshme te te nxenit apo te menduarit.
Per te nxjerre ne pah se nxenesit po e perdorin sakte tekniken e te lexuarit parashikues 
ne veprimtarite e te menduarit kritik,do t,ju kerkoj nxenesve te paraqesin kopje te 
tabeles DRTA.
Per te treguar se ata po perdorin ne menyre te frytshme tekniken (Di-Dua te di-Mesoj), 
nxenesit mund te paraqesin tabelat vetjake DDM; per te treguar perdorimin e teknikes 
I.N.S.E.R.T.,nxenesit mund te paraqesin tabelat I.S.E.R.T. Per te treguar se nxenesit po 
marrin pjese me zgjuarsi ne diskutimet e shqyrtimit te perbashket, si shembuj mund te 
sherbejne pergjigjet me shkrim per pyetjet e mesuesit.
Me pak imagjinate, mesuesit jane ne gjendje te gjejne te dhenat e duhura per te 
treguar se deri ne c’mase jane ne gjendje te perdorin nxenesit proceset e te nxenit dhe 
te menduarit. Kur gjithcka tjeter deshton,’’Eseja dhjeteminuteshe’’ e nxenesit apo 
shkrimet e lira  te tyre ne perfundim te diskutimit, mund te sherbejne per te nxjerre 
ne pah cilesine e pjesemarrjes se tyre.
Vleresimi me dosje
Nje lloj me i perpunuar i ilustrimit te punes eshte teknika e vleresimit me dosje.Ky 
eshte nje aktivitet i frytshem per te gjithe ata qe jane te interesuar, megjithese kerkon 
shume me teper perpjekje sesa format e tjera te vleresimit.
Ne vleresimin me dosje zakonisht u bej te qarte, ne fi llim te ores apo séances se 
vleresimit, se cilat jane objektivat e nxenies per kete periudhe vleresimi. U radhis 
objektivat e lidhura me permbajtjen(njohuri dhe shprehi te lidhura me kursin) dhe 
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objektivat e procesit (shprehi te pergjithshme te te nxenit, si shprehi referimi, shprehi 
te shkrimit dhe shprehite e punes ne grup).
Cdo nxenesi i jepet nje dosje apo nje mjet tjeter per ruajtje materialesh ku vendosen 
shkrime apo gjera te ndryshme qe ai krĳ on gjate periudhes se vleresimit.Mesuesi 
dhe nxenesit bien dakord per llojet e punimeve apo dokumenteve qe do te vlejne si 
pasqyre se nxenesi i eshte pergjigjur objektivave te te nxenit.Keto punime mund te 
jene ese , vetevleresime,refl ektime me shkrim mbi modele te punes, teste etj. Une ju 
kujtoj cdo dite nxenesve te futin ne dosje ato ilustrime a dokumente qe do tem und 
t’u kujtojne atyre me vone punen qe kane bere.
Ne perfundim te periudhes se vleresimit,i ft oj nxenesit te zgjedhin punet e tyre me te 
mira nga modelet qe kane ruajtur ne dosje.
Me pas u kerkoj nxenesve te shkruajne nje ese ne te cilen ata refl ektojne ato qe 
kane mesuar ne periudhen e venies se notave dhe menyren se si ata kane zgjedhur 
modelet e punes apo punet krĳ uese per te treguar se kane mesuar dicka.Komentet e 
tyre i referohen qellimeve te te nxenit per periudhen e vleresimit me nota. Nxenesit 
mund t’i referohen ndonje rubrike qe une u kam shperndare gjate periudhes se 
vleresimit per te mbeshtetur argumentet e tyre se ata kane mesuar me shume dhe se 
te nxenit e tyre eshte permiresuar.  U kerkoj nxenesve te bejne vleresimet me notat 
qe ata meritojne. Modelet e zgjedhura dhe esete qe lidhen me to tani ndodhen ne 
nje dosje qe i jepet mesuesit. Mjaft  mesues tani bejne intervista me secilin nxenes, 
ku rishikojne punen qe ka paraqitur nxenesi dhe  vleresimin e nxenesit lidhur me 
kete pune, i pergezojne nxenesit per punet qe kane bere mire, i ndihmojne ata te 
perqendrojne vemendjen e tyre ne ato gjera qe duhen permiresuar dhe ndihmojne 
nxenesit te formulojne qellime te vecanta per permiresime dhe, ne te njejten kohe, si 
dhe menyrat praktike per te arritur keto qellime. Mesuesi ve noten per punen, duke 
marre parasysh eshte bazuar ai per te vendosur kete note. Nese nuk eshte perdorur 
i gjithe procesi i vleresimit me dosje, ka aspekte te tĳ  qe mund te nxisin te nxenit e 
vetedrejtuar. Nxenesit behen veterefl ektues, kur kerkohet te perzgjedhin modelet e 
punes vetjake dhe t’i justifi kojne ato. E njejta gje eshte e vertete kur atyre u kerkohet 
te shkruajne nje ese rreth asaj qe ata kane mesuar, te llogaritin vleren e nje note per 
veten e tyre, te renditin arritjet, te percaktojne qellimet per veten dhe te diskutojne 
me mesuesin plane praktike per te arritur keto qellime.

Praktike e udhehequr per vleresimin

Tani do tju kerkoj pjesemarresve te kthehen tek planet qe shkruan me pare dhe te 
hartojne nje teknike vleresimi per to. Duhet te kene parasysh pikat e meposhtme:
1.Mund te nderthurin teknikat e vleresimit te trajtuara ketu me lloje te tjera vleresimi 
si psh., per zoterimin e permbajtjes.
2. Duhet te perpiqen te hartojne, se paku, nje pyetesor per te vleresuar perdorimin 
nga nxenesit te strategjise se te menduarit dhe te nxenit.
3. Gjithashtu , te hartojne ose nje pakete rubrikash vleresimi ose nje plan per ilustrimin 
e punes se bere nga nxenesit.
I keshilloj pjesemarresit te punojne ne dyshe per planifi kimin e vleresimit te tyre. 
Me pas ata mund te shkembejne planet e tyre ne tryeza dhe , se fundi, me te gjithe 
grupin. Nese e lejon koha, ata mund te paraqesin planet e tyre ne forme posteri, 
keshtu qe te tjeret mund t’i studiojne e te bejne komente rreth tyre.
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Programi i edukimit qytetar,motivon ndërveprimin psikopedagogjik

Elda Truma
Gjimnazi “Gjergj Kastrioti”

Abstrakt

 Metoda e duhur e trajtimit psikologjik të problemit të formimit akademik dhe të qytetarisë 
së nxënësve, e cila mund të jetë e rekomanduar për të gjitha nivelet e drejtimit dhe të 
mësimdhënies në shkollën tonë, orienton në përvehtësimin e tre këshillave praktike, për një 
ndryshim të pranuar dhe më të arrirë.
Ndryshimi i shpejtë do të dojë më shumë kohë për përvehtësim. Gabimet e mëdha, nuk 
riparohen dot lehtë. Në një kontekst më të gjërë, prej shumë analizave të ndryshme që janë 
kryer deri më sot në gjendjen e sistemit arsimor, duhet të pranojmë se, për këtë fushë delikate 
dhe të rëndësishme të jetës së vendit, shfaqet një veçori dalluese. Faza të tilla të trajtimit 
psikologjik të problemeve të ndryshimit dhe të ristrukturimit të sistemit arsimor, në të 
shumtën e kohës kanë qënë të shkëputura nga njëra - tjetra. Për shkaqe politike, ato shpesh 
kanë befasuar opinionin qytetar dhe vet shkollën, kanë stresuar trupën pedagogjike, duke 
krĳ uar një situatë ankthi dhe pasigurie. Pasojat kanë ndikuar drejtëpërdrejtë në efektivitetin 
e ndryshimeve. Kjo nuk është pak, për të thënë rast pas rasti se, “...jemi të suksesshëm dhe në 
rrugë të mbarë...”!
Nëse ka diçka të përbashkët në profesionin fi snik tek mësuesit, ato janë njohuritë e thella, 
metoda dhe metodologjia, të cilat po aq sa përfaqësjnë vlerat e tyre përgjithësuese, po aq 
shfaqin individualitetin profesional në interes të rritjes cilësore të mësimdhënies.
Arritja e metodës, nuk është diçka e lehtë, pasi ajo kërkon mbështetjen e shumë elementëve 
të tjerë si atribute personale të mësuesve, që kanë të bëjnë me formimin gjuhësor, termat 
studimore shkencore, dĳ et e formimit të përgjithshëm mbi bazën e informacioneve të reja, 
mënyrën e komunikimit, atdhedashurinë, formimin mbi vlerat kombëtare e historike, njohjen 
e traditës etj. të gjitha këto, përballë aft ësive personale të të nxënit të nxënësve brenda një 
hapësire komplekse, që krĳ ohet nga nevoja e ndërtimit të kurrikulës në të gjithë ciklin vjetor 
të formimit akademik. Parë në këtë kontekst, lënda mbi edukimin qytetar në shkollën e 
mesme, ndërthuret dhe arrin të integrojë natyrshëm të gjithë njohuritë e marra në lëndët e 
tjera të programit shkollor.

Fjale kyçe: Metoda  pedagogjike, Mësues, Adoleshent,edukimit qytetar.    
       

Metoda dhe metodologjia psikopedagogjike në edukimin qytetar

Metoda e duhur e trajtimit psikologjik të problemit të formimit akademik dhe të 
qytetarisë së nxënësve, e cila mund të jetëe rekomanduar për të gjitha nivelet e 
drejtimit dhe të mësimdhëniesnë shkollën tonë, orienton në përvehtësimin e tre 
këshilla praktike, për një ndryshim të pranuar dhe më të arrirë:
�Për të dalluar ndryshimin, duhet të parashikohen zbutjet personale dhe 
kundërthëniet profesioniste të, “njerëzve –çelës” (të rëndësishëm, kryesorë).
�Një ndryshim i thellë, nuk do të duhet kurrë të vĳ ë si një çudi dhe sa të jetë e 
mundur të habisë pjesmarrësit, por si një nevojë racionale e kohës.
�Kurrë nuk duhet të ndryshojmë shumë gjëra dhe shumë shpejt, (me goditje). 
Ndryshimi i shpejtë do të dojë më shumë kohë për përvehtësim. Gabimet e mëdha, 
nuk riparohen dot lehtë. Në një kontekst më të gjërë, prej shumë analizave të 
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ndryshme që janë kryer deri më sot në gjendjen e sistemit arsimor, duhet të pranojmë 
se, për këtë fushë delikate dhe të rëndësishme të jetës së vendit, shfaqet një veçori 
dalluese. Faza të tilla të trajtimit psikologjik të problemeve të ndryshimit dhe të 
ristrukturimit të sistemit arsimor, në të shumtën e kohës kanë qënë të shkëputura 
nga njëra - tjetra. Për shkaqe politike, ato shpesh kanë befasuar opinionin qytetar 
dhe vet shkollën, kanë stresuar trupën pedagogjike, duke krĳ uar një situatë ankthi 
dhe pasigurie. Pasojat kanë ndikuar drejtëpërdrejtë në efektivitetin e ndryshimeve. 
Kjo nuk është pak, për të thënë rast pas rasti se, “...jemi të suksesshëm dhe në rrugë 
tëmbarë...”!
Nëse ka diçka të përbashkët në profesionin fi snik tek mësuesit, ato janë njohuritë 
e thella, metoda dhe metodologjia, të cilat po aq sa përfaqësjnë vlerat e tyre 
përgjithësuese, po aq shfaqin individualitetin profesional në interes të rritjes cilësore 
të mësimdhënies. Ky këndvështrim në mënyrë logjike dhe studimore, arrin në vĳ a 
të përgjithshme dhe të detajuara, të përcaktojë saktë linjat kryesore të metodës së 
mësimdhënies, bazuar në renditjen dhe cilësinë e temave të përzgjedhura, duke 
mundësuar përvoja të reja.
Metoda studimore shkencore, e aplikuar me sukses në tërë procesin e dhënies dhe 
asimilimit të temave të programit dhe rezultateve konkrete, ndërtohet mbi bazën 
e bashkëpunimit dhe ndërveprimit, duke u bazuar në një punë sistematike të 
evidencimit të rezultateve.
Metoda studimore shkencore, e evidencimit dhe kërkimit në fushën interesante 
të edukimit qytetar të nxënësve, si një prej angazhimeve më të vështira dhe më 
serioze në misionin e mësuesit, nëpërmjet analizës dhe kritikës, mundëson arritjen 
e njohurive dhe përvojave të reja në mësimdhënie, të cilat marrin karakterin e tyre 
përgjithësues.
Mbi këto rekomandime metodologjike, lënda e edukimit qytetar të nxënësve në 
shkollën e mesme, në mënyrë studimore merr rëndësinë e saj teorike, praktike dhe 
aplikuese, e ndërthurur me të rejat që burojnë nga respektimi i standardeve të kohës, 
të cilat krĳ ojnë hapësira për varjante alternative në gjykimin dhe vendimarrjen e 
mësuesit. Metoda bazë është analiza kritike, ndaj asaj që kemi bërë mirë në edukimin 
qytetar të nxënësve dhe ana tjetër, ndaj mosarritjeve në përmbushjen e objektivave të 
programit të qytetarisë.
T’i konkretizojmë këto nocione teorike në mjedisin konkret të shkollës tonë.
Në shkollë, në aspektin e zbatimit të normave etike të sjelljes dhe të edukatës qytetare, 
mjaft  nxënës paraqiten me veshtje të papërshtatëshme, duke u bërë objekt jo vetëm i 
joshjes së të rinjve, por ndonjëherë edhe i mësuesve. Një shqetësim më shumë, i lënë 
pezull, edhe pse hera herës shtrohet si problem me nuanca sociale dhe psikologjike.
Mësuesit janë të parët ata, që duhet të fl asin për këtë problem dhe të argumentojnë 
rrugët e zgjidhjes apo të minimizimit të dukurive, të cilat kanë ndikime mbi procesin 
mësimor dhe edukativ. Nga anketimet e kryera në shkollat e mesme, “gati 92 përqind 
e mësuesve mendojnë se në shkolla duhet të futet veshja uniformë e nxënësve, me kushte të 
përcaktuara nga institucionet arsimore”. Pra, veshja e nxënësve të mos i lihet dëshirave 
dhe spontanitetit. Edhe pse mund të mendojmë se kjo, “është një e drejtë” individuale, 
kriteret dhe normat pedagogjike dhe etika, nuk mund të pranojnë që veshja e 
nxënësve të bëhet shkak për dukuri jo të zakonta të vetëparaqitjes, të cilat bëhen 
shkak dhe nxisin dukuri të tjera joshëse. Kjo vlen si për nxënëset vajzat, po ashtu 
edhe për djemtë.
Në aspektin psikologjik, joshja prej veshjeve estravagante dhe tepërimeve të tjera 
që kanë të bëjnë me zbukurime, shënja dalluese fetare, janë faktorë të jashtëm që 
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ndikojnë në sjelljen e nxënësve. Ato kanë ndikime jo anësore në vetëdĳ en e tyre. 
Atribuimi dhe
pasqyrimi i sjalljes në rastin konkret, i takon faktorëve të jashtëm. Kongicioni 
social tek nxënësit, nuk mund të pretendohet se funksionon. Shpesh, ata bëhen 
pre e moskuptimit të vetëvetes dhe bashkëmoshatarëve të tyre. Gjithçka që nxit një 
veshje jo e përshtatëshme, e bën nxënësin objekt të paragjykimit, ktitikës edhe për 
mosrealizimet e tĳ  në drejtime të tjera. Mekanizmat mbrojtës psikologjik, shpesh 
mungojnë. Nxitja e emocioneve emotive, shmangin aft ësinë e përqëndrimit në 
detyrën kryesore, për të cilën nxënësi është në shkollë. Ka mendime të ndryshme, 
të cilat e
vlerësojnë veshjen jo si problem të shkollës, por si problem të vet personit dhe të 
familjes. Në dukje mund të ketë një nuancë pajtimi me këtë konstatim, por në thelb, 
në kushtet në të cilat sot shfaqet disiplina në shkollë, mungesa e kulturës qytetare, 
e vetëpërqëndrimit dhe e elemntëve të tjerë psikologjik veprues, nuk ia shkarkon 
përgjegjësinë as familjes, as shkollës, por vet individit, i cili përgatitet me diferenca 
negative për jetën dhe shoqërinë. Ka të tjerë opinione që mendojnë se, problem nuk 
qëndron tek veshja, por tek mentaliteti i prapambetur, mungesa e kulturës, dhe 
mospërgatitja psikologjike e sociale e të rinjve, me efektet dhe ndikimet që ushtron 
veshja mbi njeriun.
Shembull: “Çdo institucion shtetëror apo privat qoft ë, ka rregullat e veta si në veshje dhe 
në sjellje. Në një bankë shkolle nuk mund të vesh e veshur ekstravagante, por me një veshje 
serioze, e siç shohim kohët e fundit këto janë shtuar shumë. Bukur shumë duken punonjëset 
me kostum. Edhe shkolla ka rregullat e saj. Kur një mësuese e qortoi një vajzë sepse nuk u 
përgjigj në mësim ...ajo fi lloi të lotonte dhe rimeli fi lloi t’i rridhte faqeve...kjo nuk shkon”.
Në këtë çështje, ka dhe qëndrime ekstremiste, ku arsyetimi i lëvizjes në kohë mungon. 
Ta politizosh këtë problem, për shkak të një të kaluare, ku uniforma në shkolla ishte 
detyrim, është një qëndrim i gabuar. Larg politizimit, sot në përvojën perëndimore, 
ka mjaft  institucione arsimore që kanë vënë rregullin e paraqitjes së jashtëme në 
shkollë, dhe nuk kanë parë asgjë të keqe nga ky veprim, përkundrazi. Atëherë, a janë 
të harmonizuar në shkolën tonë marrëdhëniet shoqërore me ato individuale? Çfarë 
i detyron mësuesit në shkollë, të cilët janë gati gati unanim në mendimin e tyre për 
përdorimin e uniformës në shkollë? Çfarë konstatojnë ata dhe çfarë mendojnë ata për 
mjedisin shkollor? A nuk janë këta mësuesit tanë, që kanë përgjegjësinë e përgatitjes së 
brezit të ri, që më shumë se sa të tjerët, duhen dëgjuar? Çfarë rëndësie merr teorikisht 
problemi, kur praktikisht mësuesit janë gati të pafuqishëm në ndryshimin e gjendjes, 
edhe pse konsumojnë shumë nga vetëvetja në interes të edukimit të nxënësve. 
Rëndësia teorike, nuk mund të konsiderohet, “teori për teori, mjaft on që përmbushim 
orët e programit”, por ajo qëndron në aft ësinë për të parashikuar element cilësorë të 
trajtimit teorik dhe praktik të qytetarisë, të cilët realizojnë në praktikë tërheqien e 
nxënësit në procesin e edukimit qytetar, jo vetëm brenda korrnizave të programit, 
por me mundësi për zgjerimin e njohurive mbi Etikën Qytetare dhe Sjellen në 
raport me mjedisin shkollor dhe atë social.
Rëndësia praktike, qëndron në pritshmërinë e përfundimeve që arrihen nga viti në 
vit, duke respektuar mendimin kritik të mësuesve dhe nxënësve, të cilat ndihmojnë 
me përvoja të reja në përsosjen e metodologjisë së realizimit të lëndës së edukimit 
qytetar, duke sjellë kënaqësinë e arritjeve maksimale në vlerësimin e nxënësit.
Këtë përmbledhje teoriko praktike mund ta paraqesim në formë të përmbledhur. 
Kështu:

�Kategorizimin e mundshëm tipologjik dhe psikologjik të nxënësve, për të 
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lehtësuar punën në përzgjedhjen e tematikave dhe mënyrën e trajtimit të tyre;
�Përzgjedhjen e rezultateve të të nxënit për kompetencat kyçe, në kompleks 

dhe shkallën përkatëse, duke përcaktuar mungesat dhe përparësitë;
�Mbajtjen parasysh të rezultateve të të nxënit për kategoritë e kompetencave 

kyçe, për çdo vit mësimor (veçanërisht vitin paraardhës), të cilat do të shërbejnë për 
rritjen e shkallës së njohurive në edukimin qytetar dhe rritjen e kompetencave 
kyçe;

�Përzgjedhja e rezultateve të të nxënit për çdo element të kompetencave kyçe 
në fushën e edukimit qytetar dhe paraçaktimi i synimeve në asimilimin dhe 
arritjet psikosociale dhe akademike të nxënësve;

�Përzgjedhja e programit dhe përmbajtjes së mësimit, mjeteve të konkretizimit 
të tĳ , metodologjisë së mësimdhënies, krahasimit dhe ballafaqimit me situatat 
brenda dhe jashtë shkollës, ku përmes këtyre elementëve, mësuesi arrin të realizojë 
rezultatet e parashikuara të të nxënit në rritjen e kompetencave të qytetarisë në 
vitin akademik, krahasuar dhe ballfaquar me kompetencat kyçe në formimin e 
nxënësve.

�Shtrirja e programit mësimore në një periudhë kohore të mirplanifi kuar, mbi 
mësimdhënien efi kase në lidhjen e brendëshme shkakësore të tematikës, duke 
hedhur baza të shëndosha në rezultatet e të nxënit tek nxënësit;

�Realizimi i analizës së arritjeve tek nxënësit, mbi bazën e metodës analitike 
pas realizimit të orëve të mjaft ueshme të programit, detyrave plotësuese, testeve, 
anketimeve dhe intervistave gjysëm të strukturuara, duke bërë verifi kimin e 
përafërt të arritjes së rezultateve të të nxënit, në ecurinë e zbatimit të programit 
vjetor të lëndës së edukimit qyetar. Në shkollën e mesme, programi vjetor 
përmban 72 orë, 5 tematika, të cilat krĳ ojnë kushte që nxënësit të arrĳ ë të ndërtojë 
dĳ e të qëndrueshme dhe të zbatojë njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat, 
në funksion të kompetencave të lëndës dhe kompetencave kyçe. Bazuar në 5 
tematikat e programit, është hartuar libri i nxënësit dhe libri i mësuesit, që japin 
në mënyrë programore të organizuar, hap pas hapi, trajtimin e situatës mësimore 
sipas tematikave në rritjen e tyre vlerore. Ato janë fokusuar në elementët e tyre 
përbërës në funksion të edukimit qytetar, duke u mbështetur në; rezultatet e 
të nxënit sipas kompetencave kyçe dhe kompetencës së qytetarisë; në planin 
mësimor vjetor të organizuar sipas tematikave; në planin mësimor tremujor; 
tabelën e organizimit të orës mësimore për çdo temë mësimi etj.

Metoda studimore alternative. Kjo përmbledhje mund të vlerësohet, si vet qëllimi që 
synohet në edukimin e nxënësve, nëpërmjet zbërthimit të elementëve të programit, 
mbështetur në përdorimin e metodave, teknikave dhe strategjive ndërvepruese, 
që krĳ ojnë bashkëpunimin harmonik midis mësimdhënies dhe të nxënit. Në këtë 
proces kompleks, ndërthuren realizimi i objektivave të përgjithshme dhe specifi ke të 
edukimit, të cilat mbështeten kryesisht në fushën e edukimit me të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut, elementët edukativ kulturor, humanitar e paqësor, edukimin e 
përgjithshëm me koncepte globale, duke respektuar dhe përcjellë vlerat edukative 
të mediave, mjedisit, kodit penal e rrugor, mënyrës së trajtimit ekonomik, normave 
të sigurisë etj.
Metoda alternative në zbatimin e programit të edukimit qytetar të studentëve.
Ky program, mbetet një element kurrikule të hapur të formimit qytetar dhe si e tillë, 
ai nuk i pranon lehtë format tradicionale të mësimdhënies dhe të të nxënit, ku roli i 
mësuesit shfaqet thjesht transmetues i dĳ eve, kurse nxënësi mund të jetë një dëgjues 
pasiv. Procesi metodik mbetet i hapur në zbatimin e metodave alternative, të cilat 
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gjejnë hapësirë brenda kërkesave kohore dhe lidhjes shkakësore me programin 
mësimor. Duke u mbështetur në planin praktik të realizimit të programit, në mënyrë 
të detajuar do të japim disa element ndihmues, të cilët duhen respektuar. Përmbajtja 
e programit të edukimit qytetar, ofron mundësi të shumta që mësuesit të zhvillojnë 
orë mësimore të bazuar në; ndërveprimin aktiv midis mësuesit dhe nxënësve; në 
shfrytëzimin e përvojave personale të nxënësve; në nxitjen e nxënësve në përzgjedhjen 
e strategjive të tyre vetjake, mbështetur në aft ësitë individuale të inteligjenicies; në 
pjesëmarrjen efektive të nxënësve në veprimtaritë mësimore; në pavarësinë e tyre 
në shprehjen e lirë të ideve dhe opinioneve vetjake si dhe në përdorimin e mjeteve 
didaktike të domosdoshme për zhvillimin normal të programit. Program i edukimit 
qytetar, motivon ndërveprimin e efektshëm midis nxënësve dhe mësuesit, midis 
punës në grupe të vogla dhe grupeve më të mëdha, midis punës së pavarur dhe 
ndërveprimit
individual. Në këtë kuadër, përparësi merr respektimi i standardeve programore 
dhe orientimi alternative për stimulimin e ideve të ndryshme, të cilat burojnë nga 
pjesmarrja aktive e nxënësve në orën mësimore, refl ektimi i tyre kritik i ballfaquar 
me realitetin dhe cilesinë e koncepteve referuese teoriko praktike të lëndës.
Rëndësi në këtë proces kompleks merr produkti i veprimtarive që mund të përgatiten 
nga nxënësit në klasë, si postera, struktura të ndryshme mendore në letra të bardha, 
gazeta të ndryshme ose refl ektime të shkruara për çështje të ndryshme të edukimit. 
Produktiviteti i nxënësve është treguesi më cilësor i përsosjes dhe zbatimit të 
programit të edukimit të tyre qytetar. Objektivat dhe synimet vlerësohen në shkallën 
sipërore, krahasuar me lëndët e tjera. Përmbajtja e tyre del jashtë kufi zimeve të 
orës mësimore dhe pranisë e ndikimit të strukturave tradicionale të shkollës. Ajo 
në mënyrë të kënaqëshme, thyen “disiplinën” mësimore në klasat tona. Ajo kërkon 
dhe pranon debatin, gjallërinë, mbajtjen e qëndrimeve, shfaqien e opinioneve, 
këndvështrimet e shumëllojshme prej nxënësve.
Arritja e metodës, nuk është diçka e lehtë, pasi ajo kërkon mbështetjen e shumë 
elementëve të tjerë si atribute personale të mësuesve, që kanë të bëjnë me formimin 
gjuhësor, termat studimore shkencore, dĳ et e formimit të përgjithshëm mbi bazën 
e informacioneve të reja, mënyrën e komunikimit, atdhedashurinë, formimin mbi 
vlerat kombëtare e historike, njohjen e traditës etj. të gjitha këto, përballë aft ësive 
personale të të nxënit të nxënësve brenda një hapësire komplekse, që krĳ ohet nga 
nevoja e ndërtimit të kurrikulës në të gjithë ciklin vjetor të formimit akademik. Parë 
në këtë kontekst, lënda mbi edukimin qytetar në shkollën e mesme, ndërthuret dhe 
arrin të integrojë natyrshëm të gjithë njohuritë e marra në lëndët e tjera të programit 
shkollor. Aspekt tjetër i metodologjisë në shtjellimin e saj, është hapësira për prurje në 
orën mësimore të përvojave personale të nxënësve, ngjarjeve të ndryshme që ata kanë 
përjetuar në komunitetin ku bëjnë pjesë, si raste konkrete të studimit nga mësuesit 
për tema të reja mësimore me interes, të cilat plotësojnë më së miri vetëaktualizimin 
e orës mësimore dhe objektiva që synon të pëmbushë ajo.
Hapësira studimore, si prurje dhe produkt i angazhimit të nxënësve në orën 
mësimore, i kërkesave dhe përvojave të tyre, shërbejnë si ura lidhëse midis teorisë 
dhe praktikës, bazë për formimin e nxënësve në shkollë, të lidhur fortë me jetën 
reale. Kjo mënyrë ndërveprimi dhe pasurimi në programin e qytetarisë, do të 
refl ektojë natyrshëm në qëndrimin e tyre pozitiv ndaj shkollës dhe jetës, sepse ata 
ndihen të respektuar brenda grupit shoqëror, në mendimet dhe tendencat në rritje të 
sjelljes së tyre qytetare. Mësuesit mund të përdorin dhe zhvillojnë në mësimdhënien 
e tyre metoda të ndryshme, por program i edukimit qytetar, kërkon planifi kimin dhe 



52 

zhvillimin e mësimdhënies ndërvepruese, që ka në themel bashkëveprimin mësues - 
nxënës, mjedis fi zik, materiale didaktike, personale të mësuesit dhe nxënësit, si dhe 
produkte të  shumta të hartuara dhe përgatitura nga vet nxënësit, ku puna në grupe 
është e rëndësishme, e shoqëruar patjetër me punën e pavarur dhe atë individuale. 
Në këtë aspekt, do të shikojmë edhe një çështje që lidhet me rritjen e nivelit të 
kulturës që përcjell programi mbi lëndën e edukimit qytetar. Periudha e përdorimit 
të mjeteve kompjuterike, në cilësinë e kulturës dhe edukatës shkollore e qytetare, ka 
sjellë edhe një pasojë tjetër, që ka të bëjë me shkrimin e nxënësve dhe mësuesve dhe 
përvehtësimin e grafologjisë. Përdorimi i tastierës po zëvendëson shkrimin e dorës. 
Bukurshkrimi ka humbur sensin e vet të paraqitjes. Nxënësit në shkollën e mesme që 
mund të shkruajnë bukur, po pakësohën çdo ditë dhe ky fenomen, me sa duket nuk 
është ndonjë objekt parësor i mësuesisë. Shpesh, vet mësuesit detyrohen “nxjerrin 
sytë” nga faqet që janë të detyruar të lexojnë me shkrimin e nxënësve. Një stres më 
shumë, që i detyron ata nën ndikimin e dozave të nervozizmit dhe lodhjes, të bëjnë 
gabime e ndëshkime të pamerituara.
Psikologjia e shkrimit përmban dy anë të shfaqje së saj, anën e përmbajtjes dhe të 
pamjes. Mësuesi duhet të jetë i aft ë të shpjegojë dhe të bind edhe në këtë çështje, në 
pamjet teknike të shtrimit të problemit. Edhe në këtë çështje, mësuesit do t’i duhet 
të dëpërtojë në shpirtin e nxënësit, duke krĳ uar me të marrëdhënie mirëbesimi. 
Nëse dëshirojmë të japim edukatën e nevojëshme, kjo do të jetë e vështirë, nëse nuk 
njohim më parë skemën e psikikës tek adoleshentët, të cilët shfaqen në formën e tyre 
“plastike”, ku mundësia e heqjes së pjesëve të tepërta, nxjerr në dritë një personalitet 
të formuar. Automatizimi i një dore që shkruan dhe pamja e shkrimit që perceptohet, 
vendos lidhjet dhe ngulit në nënvetëdĳ en e nxënësit, të gjitha karakteristikat psikike 
që lidhen me shkallën e intelektit. Modeli bukurshkrimor dhe forca shformuese 
e shkrimit, shprehin dy anët e kundërta, si pjesë e personalitetit të nxënësit dhe 
mësuesit.
Një problem më shumë për mësuesit dhe nxënësit, që i nënshtrohen kësaj analize 
në shfaqjen e grafologjisë së tyre. Me rritjen e moshës së fëmĳ ëve në adoleshencë, 
“shkrimibëhet një provë psikodiagnostikuese e personalitetit të tyre”.E nëse mosvlerësimi i 
një shkrimi të keq, mund të kalohet lehtë e ndoshta pa u vënë re, paisja e domosdoshme 
e nxënësit me kulturën e përgjithshme të arsimimit, nuk është një dukuri që mund 
të humbasë po kaq lehtë, në skutat e nënëvetëdĳ es psikike të mësuesit dhe nxënësit. 
Shkrimi është një formë e veçantë kompetence personale, që lidhet me sjelljet e 
jashtëme të individit, rritjen e nivelit të tĳ  kulturor, një shfaqje e dinamizmit psikik 
të subjektit, një shprehje e karakterit, shkallës së inteligjencies dhe personaliteti te tĳ .

Çfarë duhet të ndryshojmë në metodën e edukimit qytetar? 

Rolet dhe kompetencat që mësuesit dhe nxënësit kanë pasurtradicionalisht, sot 
kanë pësuar ndryshime. Ndryshimet lidhenme, dĳ et e integruara ndërlëndore 
përkundrejt dĳ eve të kufi zuaranë kuadrin e lëndëve të veçanta në: lëndët mësimore; 
teoritë dheçështjet që lidhen me natyrën dhe zhvillimin njerëzor; përshtatjen eteorive 
të ndryshme të të mësuarit për arritjen e synimeve të veçantaedukative, si në fushën 
e sjelljes, njohurive dhe humanizmit;në parimet e procesit të mësimdhënies dhe të 
nxënit si dhe nëorganizimin dhe administrimin e veprimtarive në grup.Ndryshimet 
gjithashtu, lidhen me procesin e shumëfi shtë dhedinamik të mësimdhënies, 
përkundrejt procesit linear dhe statiktë saj, në të gjitha përmasat e tĳ , duke veçuar; 
përpunimin dhepërcaktimin e objektivave të larmishëm; administrimin elastik 
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tëorëve të mësimit dhe të grupeve; shumëllojshmërinë e modeleve tëmësimdhënies, 
përmes të mësuarit të hapur dhe në bashkëpunim sidhe në vlerësimin e ndërsjellë.
Ndryshimet lidhen me synimet edukative të shumëfi shta,përkundrejt atyre të 
kufi zuara në fushën e njohurive. Të paratmarrin parasysh kompleksitetin dhe 
ndryshimet që ndodhin nëbotën e sotme dhe mbështeten në angazhimin individual, 
përtë përmirësuar kushtet e jetës dhe për të zotëruar shprehitë enevojshme 
për veprim.Në këtë kontekst, një prej kërkesave më të rëndësishme nëfushën e 
mësimdhënies, është bindja e mësuesit në aft ësinë enxënësve për të mësuar dhe 
që ai vetë është i aft ë t’i mësojë oset’i ndihmojë ata për të mësuar. Të mësuarit për 
elementët e rinj tëqytetarisë demokratike, përfshin aft ësi të tjera të mësimdhënies, 
qëjanë të rëndësishme për procesin e aft ësimit të nxënësve për t’ubërë qytetarë të 
përgjegjshëm.
Elementët e rinj synojnë në, rritjen e aft ësive për t’i parë problemet nga këndvështrimi 
i nxënësit, duke marrë parasysh prejardhjen, moshën dhe nivelin e tĳ  arsimor, si 
dhe aft ësia për të mos paragjykuar qëndrimet dhe perceptimet që janë të ndryshme 
nga të tĳ at. Ato synojnë në rritjen e aft ësive për të kuptuar, pranuar dhe respektuar 
ngjashmëritë dhe ndryshimet që ekzistojnë ndërmjet mësuesve dhe nxënësve, si 
dhe ndërmjet nxënësve. Kjo mbështete në respektimin e të drejtave të nxënësve dhe 
ndjeshmërisë ndaj nevojave dhe interesave të tyre. Ato synojnë në rritjen e aft ësive 
për të trajtuar çështje të diskutueshme dhe për t’u përballuar me situata problematike 
dhe komplekse, që mund të ndeshen në mjedisin shkollor. Ato synojnë në rritjen e 
aft ësive për ta parë veten dhe nxënësin, si pjesëmarrës aktiv në komunitetin lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar.  Bindja në mundësinë e progresit që arrin çdo individ, 
mund të ndihmojë në arritjen e këtĳ  synimi. Ato synojnë në rritjen e aft ësive për të 
integruar përparësitë vetjake në një kuadër të përbashkët problemesh e vlerash dhe 
për të zbatuar në praktikë vendimet e marra nga nxënësi. Gatishmëria për të pranuar 
gabimet para grupit dhe për të nxjerrë mësime prej tyre, aft ësia për të shtruar dhe 
debatuar haptazi për probleme të diktuara nga kurrikula e fshehtë, rrit në një shkallë 
të konsiderueshme vlerat e integrimit në raportet mësues - nxënës. Në mbyllje të 
kapitullit, duke vlerësuar logjikën pedagogjike dhe metodologjinë e përzgjedhur, në 
kushte ndryshimi, të respektojmë “të mesmen e artë”, e cila harmonizon ekstremet dhe 
krĳ on një mjedis edukativ dhe të pranueshëm për adoleshentët. Problemi shfaqet 
thelbësor: A ka këtu një përzgjedhje të rekomanduar mbi bazën e studimeve reale 
për të gjetur në sistemin shkollor të mesëm, këtë “të mesme të artë” të Aristotelit, e cila 
mund të na çojë drejt rrugëzgjidhjeve më të pranueshme në shërbim të perspektivës? 
Treguesit përcaktues të gjendjes së testuar janë reale, vepruese dhe ato duhet të 
respektohen për saktësimin e përfundimeve rekomanduese, me efekte parandalimi 
në interes të edukimit qytetar. Në tërësinë e analizës, situata reale na imponon të jemi 
në kërkim të rrugëzgjidhjeve, për kapëcimin e kontradiktave në sistemin e formimit 
akademik dhe të edukimit qytetar. Pa respektuar veprimin e faktorëve ekonomikë, 
atyre arsimor e kulturor formues dhe nxitës, ndikimin e mjedisit social, raportet midis 
traditës, trashëgimnisë dhe perspektives në respektimin e dukurive kombëtare në 
marrëdhënie dhe ndërveprim me dukuritë e importuara dhe të ndikuara nga faktorë 
të jashtëm, (merr dhe asimilo), nuk mund të gjenden rrugëzgjidhjet e dëshiruara në 
interes të forcimit të punës mbi formimit akademik dhe edukimin qytetar të fëmĳ ëve 
tanë.
Metodologjia psiko – pedagogjike, duhet të shkojë përtej kornizave të rekomandimeve 
dhe të kthehet në një fushë eksplorimi, veçanërisht për rritjen e aft ësive mësimdhënëse. 
Deduksionet në këtë fushë, nuk mund të jepen në mënyrë empirike, qofshin këto nga 
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emra të njohur në fushën e psikopedagogjisë. Koha në ndryshimparashtron gjetjen e 
rrugëve që metoda dhe arritjet të shkojnë përtej kësaj korrnize imponuese.
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Ndikimi i vetvleresimit te larte ne suksesin e individit

Alma Tosku

Abstrakt

Vetja eshte pike referimi e rendesishme per te organizuar mendimet dhe per te drejtuar 
sjelljen shoqerore.Vleresimi qe kemi per veten eshte akoma me teper I rendesishem per te 
realizuar objektivat dhe qellimet tona .Studime te ndryshme kane treguar se gjenetika ndikon 
mbi personalitetin dhe konceptin tone mbi veten,por edhe eksperienca shoqerore i jep 
shume forme asaj,pra koncepti mbi veten nuk permban vetem identitetin tone personal,por 
edhe ate shoqeror.Arritjet tona personale dhe profesionale shtyjne perpara konceptin tone 
mbi veten,sidomos kur ne e shohim ate te pasqyruar ne vleresimet e te tjereve.Kur te tjeret 
mendojne mire per ne,na ndihmon qe te mendojme mire per veten.te ndjerit mire me veten 
na jep nje ndjenje kontrolli mbi jeten,te ndihmon te ndjehesh I kenaqur ne mardhenie me te 
tjeret,te lejon te caktosh pritshmeri realiste ndaj vetes.Pra vetvleresimi apo vleresimi I vetes 
ka te beje me referimin ndaj vetes tone,se si te mendojme per veten e te ndjehemi per veten 
,nje respekt objektiv ose nje pershtypje e favorshme per dike ,nje pershtypje e parregullt dhe 
e ekzagjeruar per dike,pervoja e te qenit I aft e per te perballuar sfi dat e jetes dhe te jesh I 
kenaqur me vlerat e tua.Vetvleresimi zhvillohet nga mardheniet me te tjeret dhe nga pervojat 
jetesore.Ai nuk eshte gjithmone constant ,por nje evoluim I vazhdueshem I vetes,ai nuk mund 
te fi tohet brenda nje nate por kerkon kohe.
 
Fjale kyce: Vetvleresim, Narcizisem, individ.

Vetvleresimi mund te shikohet ne tre kendveshtrime:
Vetvleresim pozitiv ( individi ka nje vleresim te larte per veten ose mund ta vleresoje 
drejte ate.)
Vetvleresim I ulet   ( individi nuk ka besim ne aft esite e tĳ  dhe I zhvleft eson totalisht 
ato)
Vetvleresim konfuz ( individi peson luhatje te vazhdueshme te vleresimit ,kjo ne 
varesi te situatave ne te cilat ndodhet)
Te ndjerit mire me veten te jep siguri ne drejtimin dhe kontrollin e jetes tende,te 
ndihmon te ndihesh I vetkenaqur ne mardhenie me te tjeret,te jep siguri dhe force te 
maresh iniciativa,te komunikosh lirshem ,te zgjidhesh probleme ……pra e shprehur 
ne nje forme me koncize ,te kesh vetvleresim te larte do te thote :
• Te mbash qendrim pozitiv ndaj vetes 
• Te vleresosh veten maksimalisht
• Te jesh I ndergjegjshem per aft esite e tua
• Te shohesh veten si competent dhe te jesh I aft e te besh cfare deshiron 
Nga ana tjeter qendron te ndjerit keq me veten ,si mungese e theksuar e vetvleresimit 
e perkthyer ne mungese lumturie,mungese deshire,mungese komunikimi e besimi.
Ne jeten e perditshme,na ndodh te njohim persona me tipare te tilla dhe jo ne pak 
raste ata behen pengese  per arritje te ndryshme,qoft e keto individuale apo ne grup.
Shtylla e patundur per te pasur vetvleresim te larte,eshte imazhi qe kemi per veten 
• Sa shpesh ndjehemi inferior ndaj shumices se njerezve qe njohim?
• A kemi menduar ndonjeher se jemi njeri pa vlere?
• Sa besim kemi ne pergjithesi ne aft esite tona?
Njerezit kalojne periudha vleresimi te ulet, kur ndjehen inferior dhe te pavlere,ndjenja 
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te cilat ndikojne negativisht ne shendetin mendor,depression,ankth,pagjumesi…..ne 
uljen e perpjekjeve per arritje profesionale.Kombinimi i perpjekjes se ulet dhe ankthit 
te larte, shpie ne deshtim,per te cilen individi me vetvleresim ul apo fajeson mungesen 
e aft esise.Fakti qe ne vleresojme veten,perfshin ekzistencen e nje komponenti te dyte 
te vetes,qe regjistron gjithe informacionin e duhur per vleresimin e shanseve per 
sukses ne nje situate te dhene.Ky eshte komponenti i njohjes.
Koncepti per veten perfshin pergjithesime per cilesine apo tiparet tona dhe vleresime 
per to.Keshtu ju nuk jeni thjesht nje individ,por individ i  mire apo i dobet.Ju nuk 
keni thjesht nje pamje terheqese ose aspak terheqese,ju nuk keni thjeshte nje vete,por  
nje vete pozitive ose negative.Ky komponent vleresues i konceptit te vetes njihet si 
vetvleresim.Ai lidhet me pranimin e pergjithshem te vetes me shkallen me te cilen ju 
ndjeni se jeni njeri me vlere.
Ne qoft e se keni vetvleresim  te larte,atehere ju respektoni,pranoni,dhe vleresoni 
pozitivisht veten tuaj,ne te kundert ju prireni te hidhni poshte ,poshteroni,ulni dhe 
vleresoni negativisht veten.
Koncepti I vetleresimit fi llimisht u prezantua nga Eilliam James me shume se 100 vjet 
me pare .DrAbraham Maslloe integroi vetvleresimin ne hirearkine e tĳ  te nevojave 
ne 1960.dr. Morris Rosenberg zhvilloi shkallen e vetvleresimit ne 1965.Dr Nathaniel 
Brandon eshte nje nga psikologet e pare ne levizjen per vetvleresimin.

Ndryshueshmeria e perditshme e vetvlereisimit

Na ndodh qe te kemi dite ,te ndjehemi te shqetesuar dhe te pa aft e per te kontrolluar 
gjerat qe ndodhin ne jeten tone.Ndihemi sikur nuk kemi guxim per te marre persiper 
pergjegjesi dhe vendime,per te rrezikuar nepermjet gabimeve .Nje dite tjeter ne 
ndihemi te kenaqur me veten ,ndjejme sikur jemi te forte e te aft e per te marre ne 
dore jeten e per tu ber dikushi.Duket pra se ndjenjat e vetvleresimit ndryshojne cdo 
dite.Variabliteti i vetvleresimit eshte magnitude e ndryshimeve ne vetvleresimin  
aktual(Kernis,Mathis ,1991).Ai matet duke regjistruar mendimet e ndjenjat per 
veten ne dite te ndryshme.Niveli i vetvleresimit ndryshon nga variabliteti i tĳ .Keto 
dy aspekte jane te pa lidhura me njera tjetren dhe supozohet te nderveprojne ne 
momente te rendesishme te jetes per shembull:
Ndryshueshmeria ne vetvleresim tregon se vetvleresimi i nje personi megjithese i 
larte eshte i brishte dhe se individi eshte vulnerable ndaj stresit te jetes.Keshtu kemi 
vetvleresim  te larte ose te ulet,variable ose stabel.Keto aspekte mund te kombinohen 
me njera-tjetren .Per shembull,mund te kete individ me vetvleresim te larte por te 
ndryshueshem dhe jo stabel.Nryshueshmeria eshte I lidhur me faktin se sa veshtrimi 
I vetes mund te ndikohet nga ngjarjet sociale dhe personale.Disa individe jane shume 
te ndjeshem ndaj ketyre ngjarjeve se te tjeret si rrjedhim edhe vetvleresimi u ndryshon 
shpejt.Per shembull: nje individi vetvleresimi mund ti rritet me nje kompliment ose 
ti ulet prej nje fj ale qortuese.Ndersa dikush tjeter I perballon me sukses keto sprova 
te vogla .A parashikon ndryshueshmeria e vetvleresimit ngjarje te jetes si reagimet 
depresive ndaj stresit ne ndryshim nga niveli I vetvleresimit ?Niveli I vetvleresimit 
eshte I lidhur me depresionin ,por kjo lidhje eshte shume me e forte per personat me 
vetvleresim jostabel.Pra variabliteti ne vetvleresim eshte nje parashikues I mire per 
ata qe do te behen depresiv gjashte muaj me vone sidomos kur jane prezente stresore 
te ndryshem jetesore .Variabliteti tregon gjithashtu se personi mund te kete nje sens 
te brishte per vlerat e tĳ  dhe se nese stresi eshte I vazhdueshem ai /ajo mund te behen 
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depresiv kronik me teper se personat me vetvleresim stabel. Si perfundim ndryshimi 
ne vetvleresim shihet si vulnerablitet ndaj ngjarjeve stresuese te jetes.Personat me 
ndryshueshmeri ne vetvleresim varen nga aprovimi I te tjereve per te pasur nje 
vleresim te larte .Personat variabel  jane te ndjeshem ndaj  feedback-ut social dhe ata 
e gjykojne veten nepermjet syve dhe mendjes se te tjereve .
Personat me variablitet te larte tregojne:
• Ndjeshmeri ne rritje ndaj ngjarjeve stresuese
• Shqetesim ne rritje per vetkonceptim
• Besim te tepruar tek burimet sociale
• Reagim armiqesor dhe zemerues kur gjerat nuk shkojne si dua ata

Po cilet faktore ndikojne ne vetvleresim?
Familja
Mardheniet me prinderit,vellezerit,motrat,te afermit e tjere,pervojat me familjen 
qe nga lindja,karakteristikat me te cilat lind femĳ a ,luajne rol te rendesishem 
gjate jetes,mjedisi ne shtepiu mund te kete efekt te mire ose te keq tek femĳ a.Gjate 
periudhes se adoleshences koncepti per veten formohet nga reagimet pergjigjet qe 
ata marrin nga prinderit e tyre,te cilet I ndihmojne ata te rrisin vetvleresimin kur 
ofrojne kujdes te pakushtezuar dhe I herbejne,pavarsisht nga sjellja qe ata shfaqin.Por 
prinderit e tyre tregojne kujdes,vetem kur femĳ et e tyre sillen ashtu si ata deshirojne.
Shume adoleshente ndeshkohen ne familje kur shfaqen mendime te ndryshme nga 
ata te prinderve ne lidhje me besimet,qendrimet,vlerat,normat qe ata kane.Gjate gjithe 
periudhes se adoleshences ata jane ne eksplorim te modeleve qe duan te adaptojne te 
karakteri I tyre dhe shtypja apo mohim I I qendrimeve spontane qe ata kane,con ne 
shtremberimin dhe humbjen e individualitetit te individit akoma pa e formuar ate.
Tek adoleshentet ,vleresimi ndaj vetes rritet kur ata kane dashurine ,mbeshtetjen dhe 
aprovimin e prinderve te tyre .Kur pjesetaret e familjes jane kerkues,nderveprues,bash
kepunues me ta,stimulojne vetvleresimin e tyre.Eshte per tu theksuar se fazat e para te 
adoleshences jane teper te rendesishme ne krĳ imin e konceptit mbi veten dhe ndikimi 
I prinderve eshte fundamental ne te .Sjellja e prinderit modelohet dhe adaptohet nga 
adoleshenti duke ndikuar ne mardheniet e tyre.Duke qene se mardheniet me prinderit 
ndikojne ne menyre te drejteperdrejte,jo vetem ne mardheniet me prinderit ,por edhe 
ne mardheniet me te tjeret.Shohim tre etapa:
1-Qendrimi I prindit
Shume psikologe bien dakort se adoleshentet imitojne cdo lloj sjellje te prindit.Prinderit 
me vetvleresim te ulet nuk kane gjasa te shohin aspekte pozitive tek femĳ et e tyre.
Ata jane shpesh me kritike me ta se sa me veten.Nje adoleshent qe ndjen se nuk sillet 
sipas pritshmerive te prinderve dhe nuk merr nje reagim pozitiv nga prinderit,con 
ne bllokim te perpjekjeve dhe ne mungese motivimi.Adoleshentet qe ne pergjithesi 
degjojne vazhdimisht ankesa nga prinderit e tyre per ta kane gjithmone tendenca te 
shfaqin crregullime ne personalitet dhe ne karakter.Ndonjeher vetvleresimi I ulet I 
prindit ,rrjedh dhe si rezultat I mardhenieve negative qe prindi ka me seksin tjeter 
dhe disa prinder nuk ngurojne ti ndajne keto ndjesi me femĳ et e tyre.
2-Qendrim I ndaj te tjereve 
Qendrimi I adoleshentit ndaj te tjereve edhe ne qoft e se nuk shfaqet Brenda familjes 
se tĳ  ,do te shfaqet dukshem ne ambjentet shoqerore ku ai qendron.Per shembull : ne 
qoft e se femĳ a shikon prinderit e tĳ  vazhdimisht duke u grindur,ai gjate gjithe kohes 
do te kete maedhenie te keqĳ a me bashkemoshataret e tĳ  ,vazhdimisht do te gjendet 
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ne konfl ikt me ta.
3-Qendrimi ndaj  prinderve
Prindi duhet te jete vazhdimisht ne kontakt me jeten e femĳ es se tĳ .Ne kete forme ai 
do te jete I aft e te shohe mungesen e besimit,qendrimet negative ne mardhenie me te 
tjeret.Vetvleresimi I ulet I prindit shihet nga femĳ a si nje dobesi e tyre dhe e vetmja 
menyre per ta suportuar eshte qe te kerkosh ndihme .Nga ana tjeter,vetvleresimi I 
larte I prindit eshte primar ,pasi aft eson dhe ushqen vetvleresimin e familjes.
Shkolla
Mardheniet me shoket e klases ,mesuesit,administratoret .keshilluesit,aktivitetet 
shkollore dhe jashte  saj ,sporti, disipina etj luajne rol te rendesishem.Shkollat kane 
pergjegjesi per plotesimin e kerkesave qe ka shoqeria per arsimin e nxenesve dhe ato 
e realizojne kete nese zoterojne :
• Te dhena bindese per sukseset e tyre 
• Nje plan te qarte pune qe tregon rruget e permiresim it te shkolles
• Procesi I vetvleresimit orientohet nga  parime themelore :
• Vetvleresimi I nxenesve e ndihmon shkollen te permiresohet
• Vetvleresimi eshte I thjeshte dhe I integruar me menaxhimin e perditshem te 

shkolles.
• Shkolla konsideron pikepamjet e te interesuarve per veprimtarine e saj dhe 

refl ekton.
• Te dhenat e shkolles perditesohen cdo vit dhe perfshĳ ne informacionin per 

ndikimin e saj ne zhvillimin e nxenesve .Shkolla e perfshire ne procesin e 
vetvleresimit duhet te jete e aft e t`u pergjigjet pyetjeve :

• Sa mire jemi duke punuar ?
• Si mund te punojme me mire ?
• Vetvleresimi eshte process gjitheperfshires.Si I tille ai kujdeset per :
• Krĳ imin e kulturave qe perfshine ndertimin e komunitetit shkollor;
• Krĳ imin e vlerave per nxenie per te gjithe dhe organizimit te perkrahjes se 

diversitetit;
• Krĳ imin e praktikave per organizimin e mesimdhenies dhe mobilizimin e burimit
Ndikimi I mesuesit
Roli I mesuesit ,si person zyrtar dhe I specializuar,ka rendesi te madhe per te 
aft esuar nxenesit per te realizuar aplikimin e vetvleresimit per njohjen e formimit te 
panderprere te vetvetes.Mendimi me I pergjithshem pedagogjik pranon se mesuesi 
qe aplikon kulturen e inkurajimit ,ngjall tek nxenesit ,ndjenjen e dinjitetit personal 
dhe te angazhimit per nje pune gjithnje e me te sukseshme .Suksesi I ben femĳ et qe te 
njohin potencialin intelektual dhe aft esite per te realizuar aspiratat e tyre.Disa kane 
dale ne perfundim se duke vleresuar arritjet me te mira te femĳ eve nga mesuesit 
,prinderit dhe kujdestaret ,ata motivohen dhe realizojne vetvleresime me nivel 
intelektual gjithnje e me te larte.
Shoqeria 
Cdo individ ,njohjen e vetvetes e fi llon qe ne femĳ eri .Ai ndeshet me ngrohtesine 
ose ft ohtesine e te tjereve .Nje  fj ale e urte thote :”femĳ a,ku ka syte ,ka shpirtin “. 
Domethene ,ai prêt vleresimin e prinderve ,mesuesve ,te bashkemoshatareve  etj dhe 
bazohet shume tek perceptimet qe kane te rriturit per te .Keshtu ai hedh hapat e 
para drejt vetvleresimit ose te njohjes se vetvetes .Femĳ et qe kane vetvleresim te 
larte ,jane me aktive dhe te angazhuar per te mesuar ,kurse ata me vetvleresim  te 
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ulet ,vuajne nga ndjenja e inferioritetit.Eshte e domosdoshme qe te rriturit te jene 
te vemendshem kur t`I lavderojne ose t`I qortojne femĳ et.Ata duhet t1`u vejne me 
shume ne dukje anet pozitive se sa gjerat qe u mungojne ,te cilat mund t`I plotesojne 
me vone,ne nje kohe me te pershtatshme.Mardheniet me pjesetare te kulturave 
,racave dhe feve te ndryshme ,ndikojne ne vetvleresim.Pervoja me standarte dhe 
imazhe te krĳ uara nga te tjeret ,natyra e komunikimit ku jetojme ,na formon nje 
pjese te mire te personalitetit.Shume djem e vajza te reja sidomos nga periferite 
,ndjehen inferiore ,jane te pandergjegjshem per vlerat ,kane nenvleresim per veten 
,ndjehen te shtypur nga ata qe I rrethojne,kane mbivleresim per te tjeret,ndjehen 
krejt te pafuqishem e bien shpesh pre e njerezve te keqinj, shfrytezues apo qe kane 
nje pozite superiore ne shoqeri.Dhe keshtu ndertohet nje pikture e keqe ,deformim 
I vlerave ne dobi te antivlerave dhe humbje te mundesive e aft esive per te qene te 
respektuar ,te sukseshem e me pozite te merituar ne cift  e ne shoqeri. Njerezit mund 
te vetvleresojne veten kur synimet e tyre jane te qarta ,ku perpjekjet e te cileve nuk 
kufi zohen per te ofruar nje pershkrim njerezor te botes ,por nisen si gjurmues mbi 
udhen e humanizmit dhe punojne per transformime te mundshme ….Nje interpretim 
I botes pa deshire ,ndryshimi mbetet I kote :nje ndryshim pa interpretim paraprak 
eshte nje ndermarrje e verber…Vetvleresojme veten tek realizimi I nje bote ku njeriu 
eshte me shume ,ndonese duke patur pak ,ku ekzistenca e tĳ  nuk eshte e sunduar 
nga deshira per tu konsumuar,ku “njeriu” eshte qellimi I pare dhe I fundit…ku 
njeriu gjen mjetin per t`i dhene nje qellim jetes  se tĳ  dhe forcen per te jetuar i lire 
dhe pa iluzione.Pra vetvleresimi I ulet eshte nje disavantazh per prezantimin par 
ate tjereve ne nje shoqeri te re ku ka miq e kolege te rinj.Keta persona rrezikojne 
te ndiqen gjithmone nga deshira per te qene I pranueshem per te tjeret dhe nevoja 
per te arritur te shprehe lirshem kendveshtrimet e tĳ .Te kesh nje vleresim te mire 
per veten nuk do te thote te vleresohesh e te kuptohesh patjeter nga te tjeret,por te 
jesh I vetedĳ eshem per vlerat qe ke,per te drejtat ne lidhje me te tjeret,per realizimin 
e vetes,e per te patur nje vend ne kete bote.Nga kjo pikepamje sa me shume ta 
vleresosh veten ,aq me mire di te veprosh ,aq me e thjeshte eshte te vendosesh,te ecesh 
perpara,aq me shume kapacitet ke per arritjet e qellimeve te tua.Gjate funksionimit 
normal te personalitetit ,njerezit zhvillojne nje nivel stabel dhe relativisht te larte 
te vetvleresimit.Ata jane krenare per arritjet,kane ambicie realiste per te ardhmen 
dhe ndiejne se te tjeret u kushtojne vemendje dhe i`u japin ngrohtesine e merituar.
Shumica e njerezve ndertojne vetvleresim te shendetshem ,por disa te tjere zhvillojne 
nje vetvleresim patologjik.Ata sa here perpiqen te rrisin vetvleresimin e bejne kete ne 
menyre te gabuar dhe kjo u shkakton problem.Ky stil I vetadmirimit te tepruar dhe 
perpjekjeve konstante per te terhequr vemendjen e te tjereve dhe per ti mbatjtur ata 
te fokusuar tek vetvetja ,quhet narcisizem.Ndonjehere narcisizmi kalon ne ekstrem 
dhe keshtu mund te zhvillohet c`rregullimi narcistik I personalitetit.Sidoqoft e 
tendencat narcistike mund te gjenden ne kufi  normal te karakterizuar nga nje fokus 
ekstrem tek vetvetja,nje ndjesi I te qenurit I vecante,ndjenja e vetdrejtesise ,kerkimi I  
admirimit pa e merituar ate.Narcizmi mund te degjeneroje ne agresion kur individi 
provokohet ose kritikohet, ata I keqkuptojne kritikat si ofeza apo sfi da personale.
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Zhvillimi i leksikologjise dhe i leksikografi se shqipe pas viteve ’40 
te Shek.XX

Genci Kola
Mesues i gjuhes dhe i letersise shqipe

Suzana Kola
Mesuese e  gjuhes dhe e letersise shqipe

Zamira Canka
Mesuese e gjuhes dhe e letersise shqipe

Ardiana Pepa
Mesuese e historise dhe e gjeografi se

Abstrakt

Leksikografi a shqiptare është e hershme, fj alori i parë është ai i Frank Bardhit në vitin 1635 
latinisht-shqip. Prandaj ne u munduam të sillnim në qendër të vëmendjes dhe të bëjmë një 
studim mbi historikun e leksikografi së shqiptare për të treguar glosarin e fj alës shqipe,mënyrën 
se si ajo ka ardhur ne fj alorin e gjuhës së sotme shqipe.

Fjalët kyce: leksikografi ,etimologji,frazeologji,antonimi.

Hyrje

Historia e leksikologjisë dhe e leksikografi së shqiptare në vitet e fundit u vendos në 
qendër të studimeve nga gjuhëtarët shqiptarë, për të studiuar leksikun e shqipes dhe 
shpërndarjen e tĳ  në fj alor. Përpjekjet për ta shndërruar leksikografi në në një shkencë 
më vete nuk kaluan pa hasur një sërë vështirësish pasi mjetet e studimit ishin tëpakta. 
Pas viteve 40 të shek.XX për shkak të zhvillimit shkencor edhe leksikografi a merr një 
zhvilim të madh.
Etapa e parë 1940-1954,etapa e dytë 1954-1990. Në etapën e parë trajtojmë të gjithë 
fj alorët dygjuhësh të botuar gjatë kësaj etape. Gjithashtu trajtojmë dhe të parin fj alor 
shpjegues “Fjalorin e Gjuhës Shqipe”.
Në etapën e dytë trajtojmë fj alorët dygjuhësh dhe fj alorët njëgjuhësh,por në krahasim 
me etapën e parë ku u hartua vetëm një fj alor shpjegues,në këtë etapë hartohen dy 
fj alor shpjegues “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe” i cili u botua në vitin 1980 dhe 
“Fjalori i shqipes së sotme” u botua në vitin 1984. Ndërsa në kreun e katërt kemi dhëne 
zhvillimin e leksikografi së që në themelet e saj. Në kreun e pestë kemi përmbledhur 
kontributin e tri gjuhëtareve shqiptarë të prof.Androkli Kostallarit, prof.Jani Thomait 
dhe prof. Miço Samarës në leksikologjinë e leksikografi në shqiptare.

Zhvillimi i leksikologjisë dhe i leksikografi së shqiptare

Pas viteve 40 leksikologjia dhe leksikografi a si çdo fushë tjetër e gjuhësisë u 
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zhvillua mbi baza të shëndosha shkencore. Përpjekjet për ta bërë leksikologjinë 
e leksikografi në një shkencë më vete fi lluan që në periudhën e Rilindjes të cilat u 
kurorëzuan pas viteve 40’ tëshekullit XX, ku leksikologjia dhe leksikografi a patën 
objekt studimi lëndën e shqipes. I pari fj alor dygjuhësh është fj alori” Latinisht-
shqip” i Frang Bardhit, e pas tĳ  fj alori “Greqisht-shqip” i Konstandin Kristoforidhit. 
Për të përcaktuar drejtimet dhe rrugën e zhvillimit të leksikologjisë e leksikografi së 
shqipe mund t’u referohemi ngjarjeve dhe veprave më madhore në fushën e studimit 
të tyre, sidomos gjatë tre pesëvjecarëve të fundit të shekullit XXI.
Në vitin 1954 u hartua “Fjalori i gjuhës shqipe”. Ky fj alor shënon një ngjarje të 
rëndësishme në historinë e leksikografi së shqiptare, sepse ishte i pari fj alor i mirëfi lltë 
që përgjithsoi arritjet e fj alorëve të mëparshëm dhe thelloi këta me fj alë e shprehje 
të gjuhës së folur e shkruar dhe hapi një etapë të re në historinë  e leksikografi së 
shqiptare, pasi në të u përfshi pothuajse i gjithë leksiku i gjuhës shqipe.Kështu një 
vit më vonë në vitin 1955 u krĳ ua sektori i leksikologjisë dhe i leksikografi së dhe u 
themelua Kartoteka e Leksikut të Shqipes pranë Institutit te Gjuhës dhe Historisë. 
Kartoteka e Leksikut të Shqipes dha mundesinë e hartimit të një varg artikujsh 
për frazeologjinë e gjuhës shqipe nga prof. Jani Thomai,për anatominë prof.Miço 
Samara,etj.

Studime rreth leksikografi së shqipe

Historia e leksikografi së shqipe tashmëi ka kaluar 300 vjetët,por ende nuk është 
shkruar historia e saj.Kjo do të thotë se ajo ka nisur të zhvillohet që në shekullin 
e XVII duke fi lluar me fj alorët dygjuhësh të cilët më vonë dhanë një ndihmesë të 
madhe për hartimin e fj alorëve njëgjuhësh.
Me një vështrim të përgjithshëm leksikografi a shqipe është e ndarë në dy etapa.
Etapa e parë zë fi ll me “Fjalorin  latinisht-shqip” të Frang Bardhit të botuar në vitin 
1635 dhe vjen deri në vitet ’40 të shekullit XX,ndërsa  etapa e dytë nga vitet ’40 
deri në ditët e sotme. Leksikografi a shqipe duke u zhvilluar si shkencë më vete me 
objektine  metodat e sudimit të saj u përgjigjej problemeve që shtronte shoqëria, 
kultura,shkolla. Trashëgimia leksikografi ke jepte mundësi plotësimi përgjigjeve për 
studimin e strukturës leksikore të shqipes dhe hartimit të fj alorëve.
Etapa e dytë u mbështet në trashëgiminë leksikore, por ndryshoi objektin dhe 
metodat e studimit. Drejtimi i parë i leksikografi së dygjuhëshe përbën  një hap të ri 
cilësor për disa arsye:
Së pari,kjo leksikografi  u mbështet në një metodologji të re duke përdorur metoda 
dhe punime të tjera.
Së dyti,ndryshoi përmbajtjen e lëndës gjuhësore dhe karakterin e kësaj lënde e ndan 
në fj alor.
Fondi shqip i fj alorëve ka karakter të përgjithshëm kombëtar,koncepti i normës 
letrare bëhet më i qartë duke kaluar nga fj alori në fj alor. Po kështu zgjerohet leksiku 
abstrakt i shqipes ,rritet gjithashtu fondi popullor i leksikut dhe i frazeologjisë.

Leksikografi a dygjuhëshe

Etapa e dytë e cila mbahet dhe si kurorëzimi i leksikografi së u zhvillua si fi llim me 
fj alorët dygjuhësh. Në periudhën pas viteve ’40 të shekullit XX u hartuan një varg 
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fj alorësh dygjuhësh të cilët mund t’i ndajmë në dy grupe:
a)Fjalorët dygjuhësh me shqipen si gjuhë të  parë     b)Fjalorët dygjuhësh me shqipen 
si gjuhë të dytë
Fjalorët dygjuhësh me shqipen si gjuhë të parë të botuar gjatë viteve 1940-1954 janë:
a)Fjalori shqip-anglisht                                                 b)Fjalori shqip-hungarisht
Të dy këta fj alorë janë hartuar nga autorë të huaj.

Fjalorët dygjuhësh me shqipen si gjuhë të parë

Janë hartuar një varg fj alorësh të tille,ndër të cilët mund të përmendim: fj alorin 
shqip-anglisht (1948) dhe fj alorin shqip-hungarisht (1953). 
Fjalori  shqip-anglisht- Hartuesi i këtĳ  fj alori ështëStjuart Mani. Ky fj alor daton 
në vitin 1948 dhe përmban rreth 1100 fj alë. Për hartimin e këtĳ  fj alori autori është 
mbështetur në dialektin e Shqipërisë së Mesme duke përfshirë edhe atë të Tiranës.
Fjalori” Shqip-hungarisht”- I botuar në vitin 1953 me hartues Lajos Tomas, Istvan 
Schust. Ky fj alor përmban rreth 2000 fj alë ashtu si fj alorishqip-hungarisht i Zoltanit. 
Por ndryshe nga ky i fundit i cili shërben për nevojat e turistëve, fj alori i dy autorëve 
të  lartpërmendur u botua me qëllim që të ndihmonte për njohjen e gjuhëve letrare 
respektive.
Për hartimin e këtĳ  fj alori autorët kanë bërë përpjekje të mëdha duke lexuar shtypin 
e përditshëm, vepra ideologjike dhe letrare si dhe tekste shkollore dhe kanë  arritur 
të grumbullojnë njëmaterial të madh për ndërtimin e glosarit.
Fjalë të tilla si: akci,akshi,derhem,drehm,etj. Në perkthim ndeshen fj ale të pasigurta 
ndonjëhereë edhe të gabuara. Ka raste kur përkthimi nuk jep kuptimin e plotë të 
fj alës shqipe,herë lihet jashtë kuptimit kryesor ,herë shtohen kuptime që nuk i ka 
fj ala shqipe të tilla si: bamirësi,bektashi,bela,i përhershëm,sevap,vëzhgoj,etj.

Fjalorët dygjuhësh me shqipen si gjuhë të dytë

Janë botuar një varg fj alorësh me shqipen si gjuhë të dytë ndër të cilët mund të 
përmendim: fj alori serbokroatisht-shqip(1947), fj alori serbokroatisht-shqip (1953), 
dhe fj alori rusisht-shqip(1954) .
Fjalori serbokroatisht-shqip-Fjalori serbokroatisht-shqip u botua në vitin 1947. Ky 
fj alor u hartua nga V.Dancetovic,A.Xhuvani,E. Çabej dhe është njëbotim i  Institutit 
të Studimeve.  Ky fj alor është hartuar për qëllime thjesht praktike. Në këtë fj alor 
zbërthehen kuptimet e fj alëve, përfshihet vetëm pak frazeologji. Përsa i përket 
dialektit si bazë për pjesën e shqipes është përdorur dialekti i jugut,por pranë fj alëve 
janë vendosur trajtat veriore.
Fjalori serbokroatisht-shqip. Eshte hartuar nga Sokol Dobroshi dhe është botuar në 
Kosovë në vitin 1953. Ky është një fj alor voluminoz sepse përmban 40 mĳ ë fj alë. 
Edhe pse është mjaft  i vëllimshëm, 757 shtyp formati nuk i përfshin të gjitha fj alët e 
serbokroatishtes. 
Nëkëtë fj alor jepen të gjitha pjesët e ligjëratës si: emrat,mbiemrat,përemrat,numëro
rët,ndajfoljet,foljet,pjesëzat,lidhëzat. Gjithashtu jepen edhe elemente fj alëformuese 
si:parashtesat, prapashtesat,etj. Në të dy gjuhët forma përfaqësuese e foljes është 
marrë paskajorja.  Fjalori perveç leksikut të zakonshëm ,duke përfshirë këtu edhe atë 
të Kosovës përmban edhe një sasi mjaft  të madhe fj alësh të krĳ uara . Këto fj alë autori 
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është përpjekur t’i krĳ ojë me brumin e vet të shqipes. Në fj alor një vend të madh zënë 
edhe ndajfoljet të formuara me prapashtesën” isht  si: vendosmërisht,kundërshtim
isht,lavdimatirisht, pandashmërisht,marrëdhënisht ,paprekshmërisht,zemërkeqësis
ht,mbarimisht,etj. 
Ky fj alor përmban edhe fj alë e shprehje që mund të dëgjohen vetëm në gojën e atyre 
që se fl asin mirë gjuhën shqipe. Fjalori ka edhe shumë gabime drejtshkrimore. Nëse 
këto gabime nuk do të egzistonin atëherë vlera e këtĳ  fj alori do të rritej shumë.
Fjalori rusisht-shqip- Ky fj alor u botua në vitin 1954 nga Instituti i Shkencave. Është 
cilësuar si një nder fj alorët më të mirëdygjuhësh të botuar në vite.Fjalori është hartuar 
duke mbajtur parasysh normën leksikore në nivelin që kishte arritur.

Leksikografi a njëgjuhëshe

Zhvillimi i leksikografi së njëgjuhëshe është një  arritje  e rëndësishme në  gjuhësinë 
shqiptare sepse parakuptonte dhe zhvillimin e teorisë leksikografi ke.
  Leksikografi a shqipe pas viteve ’40 të shekullit XX i zgjidhi të gjitha çështjet teorike 
e praktike të këtyre detyrave. Hartimit të gramatikës shkencore duhet t’i përgjigjej 
edhe hartimi i një fj alori shpjegues. Por në fi llim duhen zgjidhur disa detyra për 
hartimin e fj alorit shpjegues që përkojnë  me:
1.Mbledhjen e fj alëve  e të shprehjeve nga gjuha e folur dhe e shkruar 
2.Ngritjen e një kartoteke të leksikut të shqipes
3.Studimin e normës leksikore në shkallën që kishte arritur të përpunohej
4.Shtresimin stilistik të leksikut
5.Shoshitjen e trashëgimisë leksikografi ke dhe për të marrë prej saj gjithçka që është 
e dobishme
6.Shfrytëzimin e arritjeve të gjuhësisë shqiptare dhe asaj botërore
7.Përcaktimin e tipit të fj alorit dhe të kritereve për hartimin e tĳ 
Hartuesit e këtĳ  fj alori janë: K.Cipo, E.  Çabej, M.Domi, O.Myderizi, A.Karjani dhe u 
botua nga Instituti i Shkencave. “Fjalori i gjuhës shqipe”, si fj alor shpjegues nuk është 
vetëm një vepër leksikografi ke, por edhe leksikologjike sepse mishëron konceptet e 
leksikut të gjuhës,shërben si një baze për përshkrimin sistemor të studimit të leksikut.
Ky fj alor i krejt shqip i shoqëronte fj alët me perkufi zimet e kuptimet përkatëse dhe 
jep shembuj e fraza për ilustrimin e vetë fj alës. Fjalori ngërthen fj alë jo vetëm të 
gjuhës së folur, fj alë që nuk gjenden në gjuhën e autorëve.
Botimi i “Fjalorit të gjuhës shqipe” (1954) shënoi një arritje në leksikografi në shqiptare 
e cila përpara botimit të këtĳ  fj alori ishte vetëm dialektore. Në këtë fj alor u zgjidhën 
disa cështje te stilistikës në leksikologjinë shqiptare.
Më këtë fj alor dhe me fj alorët e tjerë dygjuhësh, pavarësisht se kultura dhe shkolla u 
pasurua në shkallë të ndryshme, leksikografi a nga trajtimi shkencor mbeti mbrapa.
“Fjalori i gjuhes shqipe” shërben si pikënisje për hartimin e fj alorëve në fazat e tjera 
të zhvillimit të leksikografi së.  Ky fj alor zgjeroi fushën e studimit edhe në dialektet e 
shqipes. Hartimi i një fj alori  bëhet  sipas bazës reale te një gjuhe.Është  i pari fj alor 
shpjegues në tipin dhe në llojin e vet në Shqipëri duke hapur një etapë të re  në 
leksikografi në shqiptare dhe atë të fj alorëve shpjegues.
 Ky fj alor nuk ka karakter kombëtar si fj alorët e tjerë të botuar para viteve ’40 të 
shekullit XX.
“Fjalori i gjuhës hqipe” i dha një ndihmë të madhe normës letrare për përzgjedhjen e 
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leksikut dhe të frazeologjisë. Edhe pse i bazuar në toskërisht fj alori përmban leksikun 
e gjithë krahinave të Shqipërisë( dialektet e krahinat e saj).4 

Kritika shkencore shqiptare vuri në dukje edhe disa të meta të këtĳ  fj alori të cilat 
janë:
1.Fjalori nuk arriti të japë në mënyrë të plotë normën letrare të formuar
2.Fjalori nuk ka pasqyruar disa klasa fj alësh
3.Në fj alor nuk janë futur disa fj alë të reja që përdoreshin në atë kohë në fusha 
tëndryshme.
4.Fjalori nuk jep shënimet stilistike
Fjalët e gjuhës  së folur  edhe pse janë mbledhur nga krahina të largëta të shqipes 
leksiku i zgjedhur nuk mund të quhet krahinor. Fjalët e përfshira nga dialekti i 
gegërishtes nuk e prishin bazën dialektore te toskërishtes. Si gegërishtja ashtu edhe 
toskërishtja janë përdorur nga një masë e gjerë  autorësh  ,por duhet shtuar se normën 
letrare nuk e përbëjnë vetëm veprat letrare, por dhe ato shkencore, historike,etj.

Zhvillimi i leksikografi së shqipe gjatë viteve 1954-1990

“Fjalori i gjuhës shqipe” ishte një arritje e madhe në leksikografi në shqipe,pasi ishte 
i pari fj alor që hodhi hapat për hartimin e fj alorit normativ shpjegues.
Pavarësisht vlerësimit që u bë ky fj alor u shoqërua edhe me kritika të shumta sepse 
nuk përfshihej gjithë glosari i shqipes. Kjo vinte si rrjedhojë  e mungesës së kartotekës 
së leksikut të shqipes e cila nuk ishte themeluar ende. Kartoteka u themelua në vitin 
1955 një vit më vonë pas botimit të fj alorit të gjuhës shqipe. Fjalorët që u botuan 
pas vitit 1954 patën si pikë referimi kartotekën e cila i dha mundësi hartuesve të 
përfshinin në fj alorët gjithë leksikun e shqipes. Pas botimit të fj alorit të gjuhës shqipe 
fi llon një etapë e re në leksikografi në shqiptare e cila është më e gjallë se etapa e parë. 
Të dyja etapat e zhvillimit të leksikografi së shqipe kanë metodat e tyre të studimit. 
Metodat e etapës së dytë(1954-1990) kanë qënë më produktive. Kjo etapë mund të 
quhet ndryshe edhe si etapa e lulëzimit te leksikografi së shqipe, sepse në këtë etapë 
pervec botimit të fj alorëve dygjuhësh botohen edhe dy fj alorët shpjegues të gjuhës 
shqipe.
“Fjalori i gjuhes së sotme shqipe” i cili u botua në vitin 1980. Ky fj alor ishte i tipit 
të mesëm normativ i cili do t’u përgjigjej kërkesave të kohës dhe të shoqërisë.  Mbi 
bazën e  “Fjalorit të gjuhës  së sotme shqipe” u hartua dhe  “Fjalori i shqipes së 
sotme” që u botua 4 vite më vonë ,në vitin 1984 .
Fjalorët e hartuar në këtë  etapë u mbështetën në evolucionin që pësoi gjuha shqipe 
pas viteve ’40 të shek.XX duke u pasuruar me nëe larmi fj alësh.
Glosari i gjuhës shqipe është i madh ,por nese zhvillohet më tej ai mund të pasurohet 
edhe më shumë.

Leksikografi a dygjuhëshe

Gjatë këtyre viteve leksikografi ashqipe mori njeëzhvillim të bujshëm. Botohen një 
varg fj alorësh dygjuhësh shqip-gjuhë e huaj pra me shqipen si gjuhë të parëdhe 
gjuhë të huaj shqip me shqipen si gjuhë të dytë.
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Fjalorët dygjuhësh me shqipen si gjuhë të parë

Edhe në këtë periudhe të zhvillimit të leksikografi së shqipe janë botuar një varg 
fj alorësh dygjuhësh me shqipen si gjuhë të parë ndër të cilët mund të përmendim dy 
fj alorët mëkryesorë:fj alori shqip-gjermanisht,fj alori shqip-serbokroatisht.
Fjalori Shqip-Gjermanisht.ky fj alor u hartua nga V.Fidler,O.Buholc,G.Ulish u botua 
në vitin 1977.Fjalori përmban rreth 25000 fj alë.

Fjalorët dygjuhësh me shqipen si gjuhë të dytë

Fjalorë të tillë janë  më të shumtë në numër në krahasim me fj alorët dygjuhësh me 
shqipen si gjuhë të parë. Ndër këta fj alorë mund të përmendim:
1.fj alorin anglisht-shqip
2.fj alorin bullgarisht-shqip
3.fj alorin frengjisht-shqip
Fjalori anglisht-shqip ky fj alor u hartua nga Stjuart Mani dhe u botua në vitin 1957. 
Fjalori përmban rreth 28 mĳ e fj ale. është një fj alor dygjuhësh i mirëfi lltë me vellim 
të vogël. Në këtë fj alor autori ka dhënë shpesh përkthime të sakta që japin dhe 
kuptimet themelore të fj alës angleze,psh. Hand shpjegohet me kuptimin dorë,por 
edhe ndihmues krah pune, sërë letrash,etj.
Koncepti mbi gjuhët e kryeqytetit si bazë  e gjuhës letrare të një vendi këtu është 
zbatuar duke u nisur më tepër nga teoria e përgjithshme sesa nga gjendja e vërtetë 
në truallin e shqipes. S.Mani për sa i përket zgjedhjes së fj alëve në gjuhën shqipe 
niset nga disa parime plotësuese: ka përjashtuar huazimet e ndryshme ka zgjedhur 
në shqipe fj alët e vjetra.
Kjo duket sidomos në këto fj alë krahinore: kushteëute,kushtetuere,dhematës dhem
atje,radhëalfabetare,Skënderi=Aleksandri,gjendar=xhandar,fl etorizë=gazetari,burgë
tar=i burguem,anë=enë. Por po të bëjmë një krahasim të këtyre fj alëve dhe shumë 
të tjerave në ribotimin e fj alorit anglisht-shqip të vitit 1966 duket qartëroli që luan 
orientimi i drejtë i gjuhës së sotme letrare shqipe. Nivelin e fj alorit anglisht-shqip te 
botimit 1966 e përcaktojnë: 
1.cilësia e gjuhës letrare
2.shfrytëzimi i mjeteve stilistike të saj
3. mundësia sinonimike
4.frazeologjia e togjeve të ndryshme
Fjalori bullgarisht-shqip-Ky fj alor u hartua nga Th.Kacorri, Th.Taratari,L.Dusha,S.
Pasko,L.Grabocka. fj alori është botuar nga Instituti i gjuhës bullgare i Akademise së 
Shkencave të Bullgarisë në vitin 1959.
Fjalori përbëhet nga 781 faqe. Në këtë fj alor kuptimet e fj alëve jepen me pikëpresje, 
ndërsa sinonimet jepen vetëm me presje. Fjalori përmban mjaft  shprehje e fraza 
tëgoditura si: matem me hĳ en e mëngjesit, me zemër  të ngrirë,rri shtrembër e fol 
drejt, s’di t’i jap ujë gomarit,nuk ia var torbën,hajdut me çizme,shkurti shkurton 
urët,marsi mbledh lekuretetj.
Përsa i përket shpehjeve e frazave në fj alor janë edhe variante shqipe më pak të 
përhapura në vend të atyre që njihen gjerësisht. Shprehje te tilla si: kau lidhet prej 
brirësh,kurse njeriu prej fj alësh;vë qylafi n mbi sy;as gjurmë as nishan;bën dasëm me 
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mall të botës;mban goja era qumësht etj.
Fjalori frengjisht-shqip-Fjalori frengjisht- shqip u hartua nga Vedat Kokona dhe 
është botuar në vitin 1966.Ky fj alor përmban rreth 20.000 fj alë. Për botimin e këtĳ  
fj alori autori ka shfrytëzuar teorinë dhe praktikën e leksikografi së sonë të botuar deri 
në vitin 1966.
Pasuria leksikore në këtë fj alor pasqyrohet si gjuhë e përbashkët e mbarë kombit.
Kështu perveç disa fj alëve të formuara rishtas si përjetoj,përjetësi,pavdekësi .Në 
fj alor pasqyrohen dhe fj alët e popullit si gllenjkë,hurbi,gerq,guaskë,levozhgë,guall
,kërcellinj,skërmit.
Gjithashtu  dhe fj alë të urta si: fj alëshumi,punëlumi,shosh e re ku të gjej ,perone të re.

Leksikografi a njegjuhëshe

Fjalori i gjuhës së sotme shqipe
Kartoteka eleksikut të shqipes e cila u themelua në 1955 dha një ndihmesë për 
hartimin e fj alorit të gjuhës së sotme shqipe. Fal kartotekës ky fj alor pati mundesinë 
të zgjedhë pjesën më të mirëtë leksikut të shqipes.
FJALORI I SHQIPES SË SOTME- Ky fj alor u botua në vitin 1984 dhe është një vepër 
kolektive hartuar nga një grup leksikografësh që përbëhet nga A.Kostallari,
J.Thomai,M.Samara,K.Sima,TH.Feka,B.Keta,A.Hidi.fj alori ka rreth 34000 fj alë dhe 
500 njësi frazeologjike.
Ky fj alor përfshin leksikun aktiv të shqipes së sotme dhe leksikun popullor nga të dy 
dialektet e shqipes. Për t’i ardhur në ndihmë përdoruesit si mjet i kulturës gjuhësore 
, fj alori është pajisur edhe me tri shtojca që përmbajnë emrat më të përdorshëm 
gjeografi k të Shqipërisë e të botës, emërtimet sipas vendbanimit, shkurtesat më të 
përdorura në shtyp, si dhe pasqyrën përmbledhëse gramatikore duke përfshirë edhe 
zgjedhimin e foljeve të parregullta.

Kontributi i androkli kostallarit, jani thomait,miço samares ne fusha te 
leksikologjise e leksikografi se shqipe

Androkli Kostallari
Veprimtaria e Androkli Kostallarit është mjaft  e gjerë në fushën e leksikologjisë e 
leksikografi së shqiptare.A. Kostallari është hartues ,redaktor,kryeredaktor I disa 
fj alorëve të shqipes të tipave të ndryshëm.
Vepra më madhore  e lidhur në menyrë teëpashkëputur me emrin e tĳ  eshte “Fjalori 
I gjuhes së sotme shqipe” dhe “Fjalori I shqipes së sotme”.Duke ndjekur traditën 
e leksikografi së shqiptare  me të shkuarën në të kaluarën si :F.Bardhi,S.Frashëri,K.
Kristoforidhi.Kostollari mori prej tyre dashurinë për fj alën shqipe,burimin dhe 
pastertinë e saj,ku u mundua të zbulonte jo vetëm vlerat semantike ,por edhe formën 
e brendshme të saj,pra shpirtin ,forcën e saj emocionuese që zgjon tek një popull apo 
komb.Prof.A.Kostallari ideoi krĳ imin e Kartotekës së Leksikut të Shqipes në vitin 
1955,e cila u pasurua me lendë leksikore e frazeologjike nga goja e popullit si dhe 
nga nje kolektiv I madh studentësh e mësuesish I mirëorganizuar në drejtimin e 
tĳ ,pa te cilin nuk do të ishte bërë e mundur sigurimi I një lënde për hartimin e dy 
fj alorëve shpjegues të mësipërm.
Jani  Thomai
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Fusha më e përzemërt në lëmin e studimeve leksikologjike me prof.Jani Thomain 
është frazeologjia e gjuhës shqipe,e cila u bë objekt studimi në shumë punime të tĳ .
Në këto punime gjejnë pasqyrim çështje të rëndësishme si:
a-aspekti teorik I problemit I lidhur ngushtë me frazeologjinë
b-Çështje të përmbajtjes e të formës ëe frazeologji
c-klasifi kimi I njësive frazeologjike sipas strukturës
d-vështrimi krahasues historik I frazeologjisë se gjuhës shqipe
e-problemi I tipit dhe I gjedhit në frazeologji
f-ai I mikrokontekstit frazeologjik dhe trajtimi I frazeologjisë gjuhësore.
Kontributi I prof. Jani Thomait nuk është vetëm në fushte të frazeologjisë, por edhe 
ne pasurimin e pastërtinë e gjuhës shqipe, përveç studimeve të tjera në fushën e 
gjuhësisë ka treguar kujdes te veçantë dhe ka shprehur interesim të madh për 
pasurimin dhe pastërtinë e gjuhës sonë.
Miço Samara 
Prof.Miço Samara   në lëmin e studimeve të tĳ  I ka kushtuar rëndësi  trajtimit të 
antonimeve me parashtesa në gjuhën shqipe.
Anti-p.sh. antikombëtar-kombëtar, anti popullor-popullor, anti-imperialistimperialist, 
antifashist-fashist etj.
C-p.sh. çmesohem-mesohem,çlodhem-lodhem etj.
Sh-p.sh. shnjerezor-njerezor, shqep-qep, shpengoj-pengoj, shpërvesh-përvesh, 
shpalos-palos etj.                    
Z-p.sh.zbërthej-mbërthej,zbuloj-mbuloj,zhduket-duket etj. Këto shembuj janë 
antonime me bazëpopullore.
Shpër-p.sh.shpërdhredh-derdh,shpërkoq-përkoq,shpërnderoj-nderoj etj.
Mos-p.sh.  mospërfi llje-përfi llje,mosbesim-besim,moskuptim-kuptim,mosmirnjohje-
mirnjohje,mosardhje-ardhje,moskalimtare-kalimtare etj.
Pa –p.sh. I palarë- I larë,I pa dhënë-I dhënë, I pa arrirë- I arrireëI pa njohur- I njohur 
etj
S –p.sh.skamje-kamje etj.
Jo –p.sh.jozyrtar-zyrtar,joantigonist-antigonist etj.

Prof.Miço Samara është I pari në fushë te leksikologjisë shqipe që thotë se nuk mund 
merret si antonim fj ala që pohon kuptimin e fj alës pa parashtesë me anë të pjesëzave 
mohuese si në shembujt:i mirë-jo i mirë,i bardhë-jo i bardhë,marr-nuk marr etj, 
sepse pjesëzat mohuese jo,nuk në këtë rast jo vetëm që nuk shërbejnë si elemente 
fj alëformuese ,por edhe kuptimi i togjeve të fj alëve me pjesëzat mohuese nuk është i 
barabartë me kuptimin e fj alëve me parashtesa mohuese.
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Fotosinteza

Majlinda Marini
 

Procesi i fotosintezës 

Procesi i formimit të lëndës organike në prani të CO2, ujit, energjisë së dritës, pig-
mentit klorofi l gjatë të cilit çlirohet oksigjen, quhet fotosintezë. Thelbi i fotosintezës 
qëndron në shndërrimin e energjisë së fotoneve të dritës në energji të lidhjeve kim-
ike. Ajo mund të karakterizohet edhe si një seri reaksionesh oksidoreduktimi. 
Ky proces zhvillohet tek bimët dhe algat. Oksigjeni që çlirohet gjatë fotosintezës 
përft ohet gjatë zbërthimit të molekulës së ujit. Fotosinteza është procesi, në të cilin 
bimët e gjelbërta përdorin energjinë e diellit për të prodhuar karbohidrate nga gazi 
karbonik (CO2) dhe uji (H2O) në prani të klorofi lës : 

6CO2+ 6H2O ----------> C6H12O6+ 6O2
 

Çfarë është fotosinteza (procesi i marrjes së dioksidit të karbonit) 

Një bimë mund të kryejë procesin e fotosintezës në pjesët e saj jeshile me ndihmën e 
kloroplasteve. Qëllimi është prodhimi i sheqerit (glukozës) dhe prodhimi i oksigjenit 
(O2). Për të kryer procesin e fotosintezës, bimës i nevojiten tre elemente: uji i marrë 
nëpërmjet rrënjëve, dioksidi i karbonit (CO2) nëpërmjet poreve të gjetheve dhe dri-
ta (e diellit) si burim energjie. Bima nuk mund ta kryejë procesin e fotosintezës në 
mungesë të dritës.
 Ujë + dioksid karboni + dritë = glukozë + oksigjen

6H2O + 6CO2 = C6H12O6 + 6O2
Glukoza e formuar konvertohet në komponentë të tjerë, si celulozë dhe niseshte. Këta 
komponentë shërbejnë si ushqim për njerëzit dhe kafshët, si dhe si lëndë djegëse 
(dru) për njerëzit.
Bimët e marrin energjinë e nevojshme për kryerjen e procesit të fotosintezës nëpër-
mjet klorofi lit. Te bima kjo lëndë gjendet në kloroplaste (të quajtura ndryshe edhe 
ushqyesit e gjelbër). Klorofi li u jep bimëve ngjyrën e gjelbër. Edhe pse të gjitha pjesët 
e gjelbra të bimëve përmbajnë klorofi l, pjesa më e madhe e energjisë prodhohet në 
gjethe.

Katabolizmi (Disimilimi)

Ashtu sikurse njeriu, edhe bima përdor energji. Këtë energji bima mund ta prodhojë 
lirisht nëpërmjet djegies së glukozës, gjatë së cilës çlirohet dioksid karboni. Gjatë 
këtĳ  procesi, sikurse edhe te njeriu, përdoret oksigjen. Ku proces quhet katabolizëm.

Glukozë + oksigjen = ujë + dioksid karboni + energji
C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6 CO2 + energie

Rezultati është se, gjatë ditës, kur bima kryen si procesin e katabolizmit ashtu edhe 
atë të fotosintezës, në të dyja anët ndodh shkëmbim i oksigjenit dhe dioksidit të kar-
bonit. Procesi i fotosintezës nuk kryhet gjatë natës. Ndërsa procesi i katabolizmit po. 
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Gjatë natës bima merr oksigjenin dhe çliron dioksidin e karbonit.
Fatmirësisht, bimët thithin më shumë dioksid karboni gjatë procesit të fotosintezës se 
sa nga ç'prodhojnë gjatë procesit të katabolizmit. Nga ana tjetër, gjatë procesit të fo-
tosintezës ato çlirojnë më shumë oksigjen se sa përdoret gjatë procesit të katabolizmit.

Një proces optimal për rritjen dhe lulëzimin

Ushqyesi BAC për gjethet kujdeset për prodhimin e shpejtë të klorofi lit në gjethe. Po ash-
tu, ushqyesi për gjethet ndihmon në forcimin e gjithë bimës. Për këtë arsye, sëmundjet si 
myku dhe „botrytis“ kanë më pak mundësi ta prekin bimën. Fotosinteza, pra, kryhet në 
mënyrë optimale dhe bimët tuaja do të rriten dhe lulëzojnë në mënyrë optimale.

Faktorët që ndikojnë fotosintezë faktor kufi zues

Intensiteti i fotosintezës është faktori më i rëndësishëm që ndikon në rendimentin e 
kulturave. Prandaj, studimi i ndikimeve të ndryshme që ndikojnë në fotosintezë, ka 
shumë të ngjarë, duhet të çojë në efi kasitet më të madh në bujqësi.
Teorikisht, intensiteti i cili Procesi biokimike,  (p.sh., fotosinteza) përfshin një seri 
e reaksioneve do të kufi zohet në reagimin slowest në këtë seri. Këtu është një sh-
embull: për të reagimeve të errëta kërkojnë restauruar NADP dhe ATP, në mënyrë 
që ata të varet nga reagimet globale në të cilat këto komponimet janë formuar. Në 
dritë të ulët shpejtësia e formimit të tyre është shumë e ulët për shkallën maksimale 
të rrjedhës së reaksioneve të errët, kështu që ne mund të themi se drita në këtë rast 
është faktor kufi zues.

Efekti i intensitetit të dritës në fotosintezë

Nëse procesi kimik ndikon më shumë se një faktor, Shpejtësia e procesit është e ku-
fi zuar në një faktor vlera e të cilit është më e afërt me minimum, një ndryshim i këtĳ  
faktori ka një ndikim të drejtpërdrejtë në këtë proces.
Për herë të parë ky parim ka qenë formuluar Blackman (Blackman) në 1905 Që nga 
atëherë, ajo ka treguar se faktorë të tjerë të tilla si përqendrimi i dioksidit të karbo-
nit dhe intensitetit të dritës, të ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe në të njëjtën kohë 
është një faktor kufi zues, edhe pse një prej tyre është zakonisht më e rëndësishme. 
Analizuar ndikimin e një faktori, të tilla si intensitetit të dritës, studioi foto, dhe të 
përpiqemi për t'iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme:
Ndikojnë faktorë në normën e minave në vit të fotosintezës.
Shifra tregon rezultatet e katër eksperimente, E cila është e njëjtë eksperiment është kryer 
në temperatura të ndryshme dhe përqendrime të ndryshme të dioksidit të karbonit.
Nga rezultatet e eksperimenteve tregon se kur intensiteti të lehta nuk është më një 
faktor kufi zues, ata janë temperatura dhe dioksidit të karbonit përqendrimi. Reagi-
met e kontrolluara nga enzimat të tilla si reaksionet e errëta të fotosintezës janë të 
ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës; Kështu, rritja e temperaturës 15-25 ° C 
çon në normën e rritjes së fotosintezës (krahasoni rezultatet e eksperimenteve të 2 
dhe 4 ose 1 dhe 3) në rast se drita nuk është një faktor kufi zues. Përqëndrimi i dio-
ksidit të karbonit mund të jetë gjithashtu një faktor kufi zues i reaksioneve të errëta 
(krahasoni rezultatet e eksperimenteve të 2 dhe 4 ose 1 dhe 3). Per shembull, ne eks-
perimenti 2 kufi zimin faktor eshte temperatura dhe perqendrimi i dioksidit të kar-
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bonit, duke rritur kështu ndonjë prej tyre çon në një rritje e intensitetit fotosintezës.

Karakterizimi i frymëmarrjes anaerobe anaerobe frymëmarrje

Frymëmarrje anaerobe është quajtur shpesh fermentim. Shumë mikroorganizmave 
me shumicën e të ATP nga frymëmarrje anaerobe. Disa oksigjen bakteret, madje edhe 
në sasi normale të pranishme në atmosferë, përgjithësisht fatale, kështu që ata duhet 
të zhytytam ku nuk ka oksigjen. Këto organizma janë quajtur Anaerobet obligativë 
(shembull - Clostridium tetani, agjent shkaktar i tetanusit).
Nuk janë organizma të tjera, të tilla si maja dhe parazitëve të zorrëve (tapeworms, 
etj) që mund të jetë si pa oksigjen, Pra, dhe prania e tĳ . Ata janë quajtur baktere fakul-
tative anaerobe, nëse është e nevojshme, ata kaloni në frymëmarrje anaerobe, por në 
prani të oksigjenit të përdorur rrugën aerobe. Disa qeliza, mungesa e përkohshme 
e oksigjenit (p.sh., qelizat e muskujve) gjithashtu kanë aft ësinë për anaerobe frymë-
marrje.
Faza e parë e frymëmarrje anaerobe është Glikoliza. Kjo rezulton në çdo molekulë 
glukozë dy molekula e acidit Pyruvic, Dy molekula të ATP dhe dy molekula të reduk-
tuar NAD . Në frymëmarrje aerobic bashkua NAD hidrogjen pas një seri të reagime-
ve që vĳ në me lirimin e energjisë së transferuar oksidohet përfundimisht në oksigjen 
dhe ujë. Në frymëmarrje anaerobe është e pamundur, sepse nuk ka oksigjen. Në 
vend të kësaj, hidrogjen përsëri bashkohet acid Pyruvic, kështu që pjesa e energjisë 
që përmbahet në një molekulë të glukozë dhe nuk është hequr (mbetet në produktin 
fi nal të fermentimit). Këto janë fazat e fundit të procesit, i cili është i quajtur fermen-
timi alkoolik. ATP është prodhuar gjatë fermentimit vetëm në fazat e para - ndarjen e 
glukozës në Pyruvic acid. Fermentimi alkoolik është përdorur në prodhimin e birrës, 
verës dhe pĳ eve të tjera alkoolike. Në prodhimin e produkteve buke excreted nga 
maja e përdorur gjatë SOG alkoolike fermentimi - fl luska të gazit përbëjnë brumë. 
Produkti përfundimtar i fermentimit alkoolik - etanolit - ende përmban shumë en-
ergji (në Brazil, për shembull, ajo e bën gasohol, e cila përzënë makina). Megjithatë, 
në mungesë të oksigjenit për nxjerrjen e energjisë nga etanoli nuk mund.Japin totale 
e ATP gjatë fermentimit është dy molekula e ATP për molekulë të glukozës.
Ndryshe nga fermentimi alkoolik ose CO 2 në etanol Jo fermentimi laktik formuar. 
Produkti fi nal në këtë rast është akumulim laktik acid në muskujt e cila shkakton 
lodhje dhe nganjëherë konfi skimet. Rreth borxh oksigjen, e cila ndodh kur zgjeruara 
punën e muskujve, ne do të fl asim në gazeta.
Kur fermentimi laktik, Ashtu si me alkoolin, një molekulë e glukozës formuar dy 
molekula të ATP. Në fund të produktit të tĳ  - të acidit laktik - mbajtur shumë energji.
Procesi i dhënies dhe marrjes, domethënë frymëmarrja, me një formë 
më të thjeshtë mundë të përshkruhet procesi i thithjes së oksigjenit nga 
gjallesa dhe nxirja e dyoksid karbonit. Mirë po, me frymëmarrjen mëngje-
si çfarë lidhshmërie ka vallë? Për se këto dy terme janë sjellë në një vend 
në këtë ajet? Apo ndodhë diçka e ndryshme nga nata në zbardhjen e ditës?
Po të parashtronit këto pyetje në periudhën kur nuk dihej fotosinteza e bimëve, 
pyetjet e juaja do të ngelnin pa përgjigje. Ujin që marrin bimët nga toka, kur 
bashkohet me dyoksidin e karbonit, rikthen në oksigjen dhe karbohidrate si 
sheqeri e nishesteja. Procesi i quajtur fotosintezë i formuar si deponim në qel-
izat e ushqyera me energji të lartë, hedhë jashtë oksigjenin. Shkurtimisht fotosin-
teza me frymëmarrjen është një metabolizëm i formuar në drejtim të kundërt 
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mes njërës dhe tjetrës. Në frymëmarrje duke u bashkuar karbohidratet me ok-
sigjenin, uji dhe dyoksidi i karbonit shpartallohet. Që donë të thotë se prod-
himi i fundit i reagimit të frymëmarrjes, është materia e parë e fotosintezës.
Kjo ndodhi mundë të vërtetohet vetëm ditën. Fotosinteza është e lidhur ngushtë me 
energjinë e dritës dhe vërtetohet në errësirë. Domethënë me shprehjen e ajetit në 
kohën e “mëngjesit” kur fi llon zbardhja e dritës, kushti kryesorë i “frymëmarrjes” 
oksigjeni, fi llon të jepet jashtë nga ana e bimëve. Kështu që lidhja mes shprehjeve të 
Kuranit “me marrë frymë” dhe “koha e mëngjesit” shpalosë mrekullinë e tĳ .

Çfarë do të ndodhte po të mos ishte fotosinteza?

Për të jetuar gjallesat është e patjetërsueshme energjia. Puna e vazhdueshme e musku-
jve dhe e zemrës në trupin tonë e realizuar nga ana e energjisë po ashtu vërteton 
reagimin kimik në trupë, kjo energji sigurohet nga ushqimet shtazore dhe bimore. 
Tek gjitha ushqimet burim kryesor i energjisë është Dielli. Në pikën ku gjendemi në 
Botë gjatë natës nuk mundë të merë dritën e diellit. “Koha e mëngjesit” është kur fi l-
lon të merret kjo dritë. Bima mbi të cilën bjerë drita e diellit, kjo dritë e energjisë në 
fotosintezë rikthehet në energji kimike. Përtërĳ a e qelizave të bimëve dhe rritja e tyre 
është e lidhur me këtë energji. Bimët derisa vazhdojnë rritjen shfrytëzojnë energjinë, 
një pjesë të tyre në formë të energjisë kimike e depoziton tek qelizat. Kur një njeri 
apo një kafshë e hanë këtë bimë, automatikisht e merr edhe energjinë e mbledhur në 
brendësin e bimës. Kështu që e vazhdon reagimin kimik në vetë trupin e tĳ  dhe kjo 
energji fshehët në qeliza. Për këtë arsye energjinë që marrim me ushqime shtazore 
apo bimore, me mjetin që e zënë bimët në shkallën e parë të zinxhirit ushqyes dhe me 
anë të fotosintezës është energjia që vinë nga Dielli.
Shkurtimisht, me të vërtetë drita e marrë nga rezet e diellit në kohë të mëngjesit, që 
quhet fotosintezë, tek ne fi llon e kundërta që quhet frymëmarrje. Në këtë fazë harxhon 
dyoksid karbonin, prodhon oksigjenin. Po mos të ishte kjo fazë e shtimit të oksigje-
nit, që kur do të ishte harxhua oksigjeni në Atmosferë nga shkaku i frymëmarrjes së 
gjallesave. Që donë të thotë në saje të kësaj procedure të fi lluar në mëngjes bëhet e 
mundur edhe frymëmarrja jonë. Në periudhën kur shpallej Kurani njerëzit nuk dinin 
as për fotosintezën, as për oksigjenin në Atmosferë dhe as për transformimin e dyok-
sid karbonit, e as për rrezet e Diellit që në saje të tĳ  gjithë kjo përbërje është vërtetuar. 
Në të kundërtën e asaj që nuk dinin njerëzit e periudhës kur shpallej Kurani për shkak 
nivelit të ulët arsimor por krĳ uan lidhje mes kohës së mëngjesit dhe frymëmarrjes, 
edhe njëherë tregon përsosmërinë, edhe njëherë njerëzit mahniten nga ai.
Si bazë e jetës energjia, është e patjetërsueshme për proceset biokimike. Tretja e 
ushqimit i deponuar tek qelizat është burimi i kësaj energjie, duke u bashkuar me 
oksigjenin shpartallohet. Gjatë shpartallimit mbetet e lirë energjia kimike në mes 
molekulave ushqimore. Reaksioni që jep energji i ngjanë një pjese të drurit të ndezur 
që shpërndan nxehtësi dhe dritë. Që do të thotë se nuk është marrëdhënia vetëm 
mes oksigjeni – dyoksid karbonit me marr dhe me dhënë frymë, duhet të mendohet 
edhe procesi ma i koklavitur jashtë asaj si burim i energjisë për bimët dhe kafshët.
Allahu, po mos të krĳ onte shumë kushte të duhura për ekzistimin e fotosintezës, 
shembulli mos të krĳ onte klorofi lin e duhur në brendësin e bimëve i cili shërben për 
formimin e fotosintezës, nuk mundë të diskutohet për ngeljen e një gjallese. Si shumë 
ndodhi tjera në Botë edhe fotosinteza, ndryshimi i oksigjenit dhe dyoksid karbonit 
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për frymëmarrje, është vetëm një pjesë e madhe e planit të jashtëzakonshëm.
Përvetësimi i njohurive detale në lidhje me fotosintezën nga ana e njerëzve llogaritet 
si e re. Në lidhje me këtë temë shkencëtarët bënë hulumtime të thella. Me rrëndësi të 
veçantë është përmendja e kimistit nga SHBA-të Melvin Calvin me ekipin hulumtues 
të qeverisë. Në vitin 1961 ky ekip kimistësh përfundimisht fi tuan çmimin nobelium.
Fillimin e mëngjesit, frymëmarrjen tonë dhe fotosinteza që bënë të mundur ekzisti-
min e oksigjenit kështu mund ta sqarojmë:
Energjia e dritës (nga dielli) + Dyoksid karboni (nga ajri) + Uji – – energjia kimike + 
oksigjenin si formulë kimike kështu mundë ta përshkruajmë:

Drita + 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 (Glukoza) + 6O2
Në prani të dritës, realizohet transformimi i gazit karbonik dhe ujit në lëndë organ-
ike, në karbohidrate e oksigjen. Fotosinteza shërben për ruajtjen e nivelit normal të 
oksigjenit në atmosferë . Mendohet se organizmat e parë fotosintetik kanë evoluar 
rreth 3.5 miliard vjet më parë. Në këtë periudhë atmosfera kishte shumë më tepër gaz 
karbonik dhe organizmat përdornin hidrogjen ose sulfurin e hidrogjenit si burim të 
elektroneve. Energjia e dritës shërben për lëvizjen e elektroneve, nga donori tek ak-
septori i tyre. Në bimët e larta, si donor i elektroneve shërben uji, ndërsa si akseptor 
CO2. Si rezultat, uji oksidohet deri në oksigjen molekular, ndërsa CO2 reduktohet 
deri në komponime organike, me përmbajtje të lartë energjie , për çdo mol CO2 të 
reduktuar, çlirohet 1 mol oksigjen dhe, në këtë rast, fi tohet një energji 112 kkal. Në 
bimët e larta, procesi i fotosintezës kryhet në kompartimentet specifi ke citoplazmike, 
kloroplastet, ultrastruktura e të cilëve, vrojtohet me anë të mikroskopit elektronik. 
Kloroplastet e bimëve të larta janë në formë disku ose elipsoidi me gjatësi 4-6 μ dhe 
gjerësi 1-2 μ. Ato përmbajnë një sistem kompleks membranash të brendshme (fi g. 
1.4). Këto membrana, të quajtura tilakoide, përmbajnë pigmentet fotosintetike dhe 
të gjithë komponentët e tjerë të mekanizmit të transformimit të energjisë; pra këtu 
ndodhin stadi fotofi zik dhe fotokimik i fotosintezës . 
Cikli i reduktimit të CO2 (cikli Kalvin) kryhet jashtë tyre, në stromën e kloroplasteve.  
Procesi i përgjithshëm i fotosintezës përfshin reaksione që kanë nevojë direkt për 
dritë si dhe reaksione që zhvillohen në errësirë pa nevojën e drejtpërdrejtë të dritës . 
Enzimat që katalizojnë reaksionet e errësirës gjenden dhe veprojnë në stromë, ndërsa 
ato të fazës më dritë (duke përfshirë edhe pigmentet dhe transportuesit e elektrone-
ve) në membranat e tilakoideve në grane. Këto dy faza janë të lidhura shumë ngush-
të me njëra tjetrën, sepse faza ne errësirë ka nevojë për ATP e NADPH që prodhohet 
në fazën me dritë.  Në fotosintezë, sinteza e lëndëve organike dhe reaksioni i çlirimit 
të oksigjenit kryhen në dy sistemet enzimatike të dallueshme : 
1) faza e ―dritës‖ 2H2A hν 4[H] + 2A (1.3) 
2) faza e ―errët ― 4[H] + CO2 CH2O +H2O 
      H2A - donori i elektroneve,
       [H] - një ndërmjetës i reduktuar, 
        CH2O -karbohidrat.
 Tek bimët, rolin e H2A e luan uji dhe atë të 2A, oksigjeni molekular (O2). Faza e 
dritës, përbëhet nga dy etapa: 
a) Absorbimi i kuanteve të dritës nga molekulat fotoreceptore të pigmenteve; 
b) Transporti fotosintetik i elektroneve.
 Në këtë etapë, energjia e ―kapur‖ nga molekulat fotoreceptore të pigmenteve, përdo-
ret për largimin e elektroneve nga molekulat e ujit dhe ndarjen e tyre në oksigjen dhe 
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jone hidrogjeni. Oksigjeni molekular del në hapësirë nëpërmjet gojëzave të gjetheve.

 Faza e dritës  

Ndërkaq, elektronet dhe jonet hidrogjen përdoren në kloroplaste për formimin e 
molekulave të pasura me energji NADPH (NADP e reduktuar). Gjithashtu, në kloro-
plaste, gjatë transportit fotosintetik të elektroneve, ndodh edhe procesi i fosforilimit, 
gjatë të cilit, nga ADP dhe P (fosfati inorganik) formohet ATP. Pra, reaksionet e fazës 
së dritës kanë si përfundim transformimin e energjisë së dritës në energji kimike, të 
ruajtur në formën e dy përbërësve: NADPH dhe ATP. 

2H2O+2NADP + +3ADP+3Pi+dritë-->2NADPH+2H + +3ATP+O2
 Vetëm reaksionet e etapës së parë kërkojnë praninë e dritës. Ritmi i tyre varet nga 
intensiteti dhe përbërja spektrale e dritës, por nuk varet nga temperatura dhe përqen-
drimi i CO2. Reaksionet e etapës së dytë, që mund të zhvillohen në errësirë, varen in-
direkt nga drita dhe ritmi i tyre varet nga temperatura. Megjithëse këto reaksione janë 
mjaft  të shpejta, janë shumë më të ngadalshme, se ata të etapës së parë. Faza e errët, 
lidhet me fi ksimin biokimik të CO2. NADP e reduktuar dhe ATP, të formuara në fazën 
e parë, përdoren për reduktimin e CO2 në karbohidrate, lipide etj. nëpërmjet një numri 
të madh reaksionesh. Njëkohësisht, rigjenerohet dhe akseptori primar i ciklit të reduk-
timit të CO2. Këto reaksione, janë reaksione enzimatike, varen nga temperatura dhe, 
vetëm indirekt, nga drita. Një metodë e mirë për të studiuar çlirimin e oksigjenit në 
këtë proces është të aktivizohet një sistem me shkëndĳ a drite të shkurtra dhe intensive 
dhe të studiohet reaksioni i çlirimit të oksigjenit. Eksperimentet e Joliotit në 1969 , tre-
guan që shkëndĳ at e dritës prodhonin një model lëkundës në çlirimin e oksigjenit dhe 
në çdo katër shkëndĳ a ndodhte oksidimi maksimal i ujit. Këto modele ishin shumë 
interesante sepse ndarja e dy molekulave të ujit për të prodhuar një molekulë oksigjeni 
kërkon gjithashtu zhvendosjen e katër elektroneve. Kok propozoi një shpjegim për 
lëkundjen e vëzhguar të modeleve të zhvillimit të oksigjenit. Hipoteza e Kokut është 
që në një cikël të oksidimit të ujit, vargu i ekuivalentëve oksidues ruhet në çdo kom-
pleks të veçantë dhe të pavarur, dhe kur katër ekuivalentët oksidues janë akumuluar 
një nga një, çlirohet një oksigjen spontanisht . Çdo fazë oksidimi e kompleksit të oksi-
dimit të ujit njihet si ―Gjendje S‖ dhe S0 është gjendja më e reduktuar dhe S4 gjendja 
më i oksiduar në ciklin katalitik . Gjendja S1 është e qëndrueshëm në errësirë. Kalimi 
nga S4 --> S0 është i pavarur nga drita dhe në këtë gjendje çlirohet oksigjeni. Kalimet e 
stadeve të tjera S nxiten nga oksidimi fotokimik i klorofi lit të oksiduar (P680+). 
Në bimë, klorofi li është një pigment i përfshirë drejtpërdrejt në transformimin e en-
ergjisë së dritës në energji kimike. Fotoreceptori kryesor në kloroplastet e bimëve të 
larta, është klorofi li a . Përveç klorofi lit a, tek to ndodhen klorofi li b dhe karotenoidet 
Strukturalisht, të gjitha llojet e klorofi lit ngjajnë me njëri-tjetrin. Të gjithë ata përm-
bajnë katër unaza pirrole (quajtura gjithashtu porphyrin), të cilat janë të lidhura së 
bashku me lidhje të dyfi shta të metanit (CH =) të cilat përcaktojnë vetitë spektros-
kopike të këtyre pigmenteve,
 Skeleti i çdo unazë pirrole është i përbërë nga pesë atome (katër karboni dhe një az-
otit), me atom magnez në qendër si bërthamë ).Klorofi li është pigmenti i përfshirë në 
mbledhjen e energjisë së dritës dhe në konvertimin e saj me lehtësi në energji elektrike 
dhe kimike, duke vepruar si një qendër reaksioni. Struktura e klorofi lit b ndryshon nga 
ajo e klorofi lit a, në atë që, grupi metil (CH3) në klorofi lin a, është zëvendësuar me një 
grup formil (CHO) . Klorofi li b përbën rreth 1/4 të përmbajtjes së klorofi lit total dhe 
ndihmon në zgjerimin e spektrit të dritës që absorbohet gjatë fotosintezës. Klorofi li 
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b absorbon gjatësi valore të ndryshme të dritës, nga ajo që absorbohet nga klorofi li 
a.  Koka tetrapirolike e molekulës së klorofi lit, lidhet me absorbimin e dritës, ndërsa 
vargu i gjatë fi tol hidrofob, shërben për të lidhur molekulën në membranën tilakoide. 
Klorofi lat u japin ngjyrën e gjelbër bimëve. Ato janë të patretshëm në tretësa inorgan-
ikë, po treten mirë në tretësa organikë. Klorofi lat janë komponime të paqëndrueshme, 
degradohen lehtë me anë të reaksioneve kimike dhe biokimike. Oksidohen sidomos 
lehtë, në dritë të fortë dhe atakohen nga acidet dhe bazat. Klorofi li i izoluar është 
më i ndjeshëm ndaj dëmtimit të dritës, se sa klorofi li në gjethe, meqë në kloroplaste, 
ndodhet në formë kompleksi, me proteinat dhe lipidet. Spektri i absorbimit të kloro-
fi lit a në solventë organikë, karakterizohet nga dy banda të ngushta absorbimi, në 
pjesën e dukshme të spektrit, me maksimume, përkatësisht, në zonën e kuqe (K) dhe 
blu (B) . Ndryshimi i strukturës së klorofi lit b nga klorofi li a, i përmendur me lart, 
ndryshon spektrin e absorbimit në solvent organik, duke shkaktuar një zhvendosje 
të maksimumeve të absorbimit por gjithmonë plotësohet kondita Bb > Ba dhe Ka > 
Kb . Koefi cientët e ekstinsionit të maksimumeve të absorbimit të klorofi lit a dhe b, 
janë ndër më të lartët e vrojtuar në komponimet organike, më të lartë se 105 cm-1 M 
-1 . Sipas spektrave të tyre të absorbimit, klorofi li a dhe b plotësojnë njëri-tjetrin në 
absorbimin e dritës së diellit që bie. Vendosja e maksimumeve në spektrin e absor-
bimit varet edhe nga natyra e tretësit në të cilin ndodhen pigmentet. 
Të gjitha indet fotosintetike, përveç klorofi lave, përmbajnë edhe karotenoidet. Karot-
enoidët e bimëve të larta ndahen në 2 klasa: karotenet që janë hidrokarbure dhe deri-
vatet e tyre të oksigjenuara, ksantofi lat. Komponimi kryesor i karoteneve në bimët e 
larta, është ß- karoteni, ndërsa komponentët kryesorë të ksantofi lave janë lutein, vio-
loksantin dhe neoksantin. Maksimumet e absorbimit të karotenoideve janë në pjesën 
450-480 nm, pra, ndërmjet bandave të absorbimit të klorofi lave . Karotenoidet shër-
bejnë si pigmente ndihmëse në fotosintezë, si pigmente mbledhëse të dritës, duke 
zgjeruar, në këtë mënyrë, intervalin e spektrit që është efektiv për fotosintezën. Ato 
luajnë edhe një rol tjetër shumë të rëndësishëm, mbrojnë klorofi lin nga shkatërrimi 
fotodinamik duke penguar reaksionet e fotooksidimit të saj në prani të oksigjenit.

 Gjendjet e ngacmuara të klorofi lit

 Gjendjet e ngacmuara të molekulës së klorofi lit, si për të gjithë molekulat e tjera, 
karakterizohen nga nivelet elektronike, lëkundëse e rrotulluese. Për shkak të ekzis-
tencës së niveleve energjitike të lëvizjes lëkundëse e rrotulluese spektrat e absorbimit 
të molekulave të klorofi lit paraqiten me banda absorbimi. Gjendjet elektronike të 
klorofi lave përcaktohen kryesisht nga orbitalet elektronike të atomeve të C, H, N 
dhe O. Molekulat e klorofi lit kalojnë nga gjendja bazë në atë të ngacmuar si rezultat 
i përthithjes së kuanteve të dritës në pjesën e dukshme të spektrit të dritës. 
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Rrojmë për të kujtuar

Albana Ndoja
Mësuese e Historisë në gjimnazin “Kolë Idromeno ” Shkodër

Abstrakt

Të gdhendësh në kujtesën njerëzorë fakte dhe ngjarje të cilat kanë ndikuar në jetët e  shumë 
njerëzve që u endën me vite me rrallë drejt shpresës së mohuar dhe përsekutimeve çnjerëzore  
jo vetëm që na jep mundësinë për të kujtuar ata të cilët u vranë gjatë Holokaustit por gjithashtu 
na bën përgjëgjës  për tu përballur më urrejtjën, parandaluar genocidin dhe promovuar vlërat 
njerëzore .
Kodi i besës, kanuni  , të drëjta kanunorë apo cfarëdo etiketimi tjetër bënë diferencën midis 
vlerave të një populli  me zemër të madhe që çuditi botën për humanizmin dhë solidaritetin 
që i karakterizonte përballë  indiferentizmit dhe egërsisë naziste duke i rrëfyer botës mbarë 
së përtej dhunës dhe terrorit të errët antisemitik hebre kishtë  dhe dritë shprese  . Holokausti 
solli jo vetëm pasoja politikë e njërëzorë por vuri në dukje humanizmin  e një populli të vogël 
përbri brigjevë të Adriatikut i cili me të drejtë sot rreshtohet në krah të atyre që kontribuan në 
shpëtimin e jetës së shumë hebrenjve .

Fjalë Kyçe: Hebrenj, “The righteous amoung the others”(Të drejtë ndër të tjerët ), 
antisemitizëm, holokaust , tradita.

Hyrje

Të gdhendësh në kujtesën njerëzorë fakte dhe ngjarje të cilat kanë ndikuar në jetët e  
shumë njerëzvë që u endën më vite më rrallë drejt shpresës së mohuar dhe perseku-
timeve ç’njerëzorë  jo vetëm që na jëp mundësinë për të kujtuar ata të cilët u vranë 
gjatë Holokaustit por gjithashtu na bën përgjegjës  për tu përballur më urrejtjen, 
parandaluar genocidin dhe promovuar vlerat njerezore .
Kodi i besës, kanuni  , të drejta kanunore apo cfarëdo etiketimi tjetër bënë diferencën 
midis vlerave të një populli  më zëmër të madhë që çuditi botën për humanizmin dhe 
solidaritetin që i karakterizonte përballë  indiferentizmit dhe egërsisë naziste dukë 
i  rrëfyer botës mbarë se përtej dhunës dhe terrorit të ërrët antisemitik hebre kishte  
dhe dritë shprëse  . Holokausti solli jo vetëm pasoja politike ë njerëzore por vuri në 
dukje humanizmin  e një populli të vogël përbri brigjeve të Adriatikut i cili me të 
drejtë sot rreshtohët në krah të atyre që kontribuan në shpëtimin e jetës së shumë 
hebrenjve.
Lind  pyëtja …. A ishtë Shqipëria një vënd i panjohur për hebrenjtë ?
Faktet historike fl asin për lëvizje të hebrenjve në momente e faza të ndryshme ko-
hore.
Shqipëria shumë më hërët kishtë ndjerë prezencën  e hebrenjve . Zbulimet në breg-
detin jugor të Shqipërisë dëshmojnë për gjurmë hebrenj qysh në vitin 70 të erës së 
re 11

Në shekullin XV – XVI sidomos në  vitin 1492 një valë e re lëvizjesh të hebrenjve dhe 
përsekutimeve ndaj tyre kishin fi lluar në Spanjë,të cilët u njohën si hebrenjtë safar-
dikë dhe u vendosën në qytetet shqiptare të Vlorës , Beratit ,Elbasanit. Në Elbasan 
1  Fjalor ëncikloëdik shqiptarv II , Tiranë 2009.
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ata u vendosën fi llimisht në lagjen Kala dhe më pas aty krĳ uan dhe nje lagje të tyre 
madje dhe një Sinagogë egzistenca e së cilës dëshmohet me një fragment të yllit të 
Davitit të ruajtur në muzë22. Në periudhën mesjetare kemi një tjetër ardhje të hebren-
jve në Shqipëri atë të prĳ ësit Sabbatai Zevi  ku gjurmë të ardhjes së tĳ  gjenden deri 
në Ulqin . 
Megjithatë lëvizja më ë madhe e hebrenjve drejt Shqipërisë lidhet me holokaustin 
pikerisht ne fundin e luft ës së parë botërorë dhe fi llimin e luft ës së dytë botërorë . 
Hebrenjte  erdhën në Shqipëri për ti shpëtuar genocidit famëkëq nazist  . Zanafi lla 
e saj fi llon qysh në vitet 30 të shek XX  por kulmin e mbërrin në atë që sot njihet si 
“Final Solution “ dhe u shpall në korrik të vitit 1933 si epërsi të racës së pastër ariane 
në Ëuropë dhe shfarosjes të hebrenjve  .Sigurisht të dhënat për numrin e saktë të he-
brenjve që gjetën strehë të sigurt në Shqipëri janë shpesh kontradiktore.. Rregjistrimi 
i parë i hebrenjve në Shqipëri është bërë në vitet 1929-1931.Sipas këtĳ  rregjistrimi në 
Vlorë kishte 
rreth 90 hebrenj 3 .Përse ata u pritën dhe u strehuan në këtë vend i cili ishte nën push-
timin Italian dhe më pas nazist? 
Natyrisht shteti shqiptar mbajti një qëndrim pozitiv në lidhje me hebrenjtë dhe anti-
semitizmi hebre nuk ishte pjesë e politikës dhe traditave shqiptare .
Në vitet 30 kemi ardhjen e grupimit të hebrenjve nga Evropa Qëndrorë kjo për faktin 
se në këtë periudhë ekzaktësisht në 1930  kishte një Konventë dy palëshë midis Shq-
ipërisë dhë Vjenës zyrtare në lidhje me lëvizjen e lirë të njerëzve . Në vitet 1930 – 1933 
kemi një përpjekje për nënshkrimin e një marrëvëshje për vendosjen e 500 familjeve  
hebrenje të ardhur nga Evropa Qëndrore midis H. Berntein dhe Faik Konicës4 i cili 
përfaqsonte mbretërinë shqiptare në Washington . Kjo marrëveshje ndonëse nuk u 
nënshkrua kurrë për shkak të ndërhyrjes së Italisë fashiste e cila kishte ndikim të 
madh në jetën politike të asaj kohë gjeti zbatim, pasi faktet historike dhë raportet e 
kohës tregojnë se Mbretëria shqiptare e trajtoi çështjën hebrenje si  çështje të  brend-
shme të politikës shqiptare.
Pragu i luft ës së dytë botërorë  e gjen Shqipërinë si një ndër vendet të cilat ishin 
përkrahëse dhe kishte hapur dyert për qindra hebrenj të cilët kërkonin një strehë 
shpëtimi. Në vitët 1938-1939 në Shqipëri kishin hyrë rrëth 200 hebrenj nga Gjerma-
nia , Polonia ,Austria 5.Bernard Fishër citon në librin e tĳ  se vetëm në vitin 1935 në 
Shqipëri kishin mundur të hyjne 95 familje hebrenje kryesisht nga Austria dhe Gjer-
mania.6

 Përsëri lind pyetja… Sa ishte numri i vërtetë i popullsisë hebrenje të ardhur në Shq-
ipëri?. Dokumentat arkivorë dhe të dhënat nga Yad Vashem dëshmojnë se numri i 
popullsisë hebrenje në fund të luft ës së dytë botërorë arrin deri në 2000. Për të arritur 
në këtë konkluzion duhet të marrim parasysh faktin e hebrenjve të vendosur këtu 
në shekujt përpara të cilët me kohë kishin krĳ uar lagjet dhe shkollat e tyre dhe ishin 
homogjenizuar  me popullsinë shqiptare.Mendohet nga të dhënat historike arkivore 
që një pjesë e hebrenjve që arritën në Shqipëri hynë me pashaporta fallso gjë që po-
hohet në vitin 1998 në botimin zyrtar Pinkas Hakelliot – Yad Vashem . Nënpunësit 
shqiptarë u dhanë hebrenjve dokumenta shqiptare dhe në Tiranë ishte më e lehtë për 
2  Sinani  2014,fq 34.
3  Sinani  2014 ,Fq 59.
4  Sinani 2014, Fq 36.
5  fj alori ënciklopëdik shqiptar II , Tiranë 2009, f.899.
6  Fishër 2004, fq 176.
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tu fshehur me identitet fals 7 . Një pjesë tjetër janë vendosur larg qëndrave urbane të 
kohës duke i shpëtuar rregjistrimeve që zhvillonte gestapoja në lidhje më popullsinë 
hebrenje . Një ndihmë të madhë ka dhënë dhe kleri orthodoks dhe mysliman  të cilët 
kanë ndihmuar në nderrimin e besimit  të hebrenjve të ardhur  në besimin orthodoks 
dhe mysliman . 
Pas kapitullimit të Italisë fashiste dhe vendosjes së pushtimit nazist një valë përse-
kutimesh vazhdoi drejt popullsisë hebrenje e cila tashmë kishte prekur dhe Evropën 
Juglindore dhe të gjithë Ballkanin . Ardhja e tyre në Shqipëri u realizua përmes 
Kosovës , Malit të Zi apo dhe Greqisë .
 Shqipëria kundërshtare e pushtimit nazist dhe të gjithë rrjedhojave që lindën nga 
ky pushtim dëshmoi për humanizmin dhe solidaritetin ndaj një popullsie e cila me 
shekuj me rrallë kishte rrugëtuar në kalvarin e mundimeve . Antisemitizmi hebre 
ishte një ndër pasojat më të rënda të shoqërisë njerëzorë që la gjurmë në historinë e 
çdo kombi. Por a do të ishin të mjaft uëshëm vëtëm faktorët politikë - shoqërorë  që 
kushtëzuan ardhjen hebrenjve në Shqipëri ,pa ndërthurjen me traditat shekullore 
të besës, kanunit,bujarisë, që i karakterizojnë shqiptarët. Më frymën altruiste, toler-
ancën dhe sakrifi cat shqiptarët dëshmuan që popujt janë njësoj pa dallim racë apo 
ngjyrene nje çast kur bota ishte në  orët më të vështira të saj dhe ndërsa shumica e 
vendeve Evropiane i kishte kthyer shpinen hebrenjve . 
Pikërisht  historia e familjes Çift ja në Shkodër dëshmon për humanizmin njerëzor 
dhe virtytet shekullore të shqiptarëvë të cilët hapën dyert e tyre ,jo vetëm për Zotin 
por dhe për mikun “ dukë i cilësuar hebrenjtë si mysafi rë në shtëpitë e tyre.
 Familja Çift ja ishtë një familje me tradita të hershme që i përkiste besimit katolik.
Ajo  ishte e njohur në rrethet shoqërorë të asaj kohe për mikpritjen , bujarinë që e 
karakterizonte . Kjo familje ishte e vendosur në një nga lagjet më të vjetra të qytetit 
dhe përbëhej nga gjashtë pjëstarë .

 Ishtë viti 1943, muaji Tetor kur një familje hebrenj u vendos pranë një lokali që dis-
pononte familja Çift ja në atë kohë .  I zoti i shtëpisë Agostini vuri re që kjo familje e 
vogël që quhej familja Adiszes dhe  përbëhej  nga burri i cili quhej Shalomb , gruaja 
që quhej Nina  dhe një vajzë e vogël që quhej Sonia pothuajse një vjeçe  e gjysëm 
7  ( Sinani ,2014, fq 186 ; dokumënti BrachaRivlin , Pinkas Hakëhillot – Yad Vshëm 1998, p413-425: 
Gli impiëgati albanësi dëll’autorita localë diëdëro agli ëbrëi documënti albanësi . A Tirana ëra piu 
facilë di nascondërsi con un’idëntita falsa ).
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,ishin shumë të shqetësuar dhe në fytyrën e tyre kishtë jo 
vetëm shenja lodhjeje nga një rrugë e gjatë por dhe frikë. 

Teksa i afrohej afër Agostini i dëgjonte dukë folur në një 
gjuhë që nuk ishte e dëgjuar më parë për të ,por ndonjëherë 
familja prej tre anëtarësh fl iste dhe italisht .Agostini dukë 
qënë njohës i mirë i Italishtes i afrohet dhe i fl et të panjo-
hurve nësë ata kishin nëvojë për ndihmë . Ata gjithë ndrojtje 
i treguan se nuk kishin ku të kalonin natën,kështu që Agos-
tini pa menduar dy herë i ft on në shtëpinë e tĳ  megjithesë 
shtëpia ishte shumë e vogël dhe nuk kishte shumë hapësirë 
banimi .  Gjoni i cili rrëfën plot përmallim historinë ishte 
afërsisht 12 vjeç  në atë kohë kur familja Adiszes erdhi të je-
tontë në shtëpinë e tyre dhe ata i hapën derën duke treguar 
bujarinë e shqiptarit. Familja Adiszes jetoi aty e qëtë për 

pak kohë. Pas kapitullimit të Italisë fashistë dhe ardhjes së nazistëvë në Shqipëri 
,pranë shtëpisë së Agostinit u vendos një garnizon gjerman . Agostini mori të gjitha 
masat në mënyrë që kjo familjë të mos binte në duart e gjermanëve duke i spostuar 
në dhomën pranë kopshtĳ es së shtëpisë së vet. Gjatë kësaj kohë Agostini bëri pa-
shaporta fallco  ku familja hebrenje rezultonte si një familje e besimit katolik dhe 
me identitete të rremë. Burri nga Shalomb u quajt Sasha .Në këtë mënyrë mund 
të lëviznin më lehtë drejt një vendi tjetër .Kishte kaluar pothuajse një vit nga koha 
që familja hebrenje ishte strehuar në shtëpinë e Agostin Çift jes kur u bë e mundur 
paisja me pashaporta fallco duke i lëvizur më pas tek disa miq të tĳ  në Mamurras dhe 
vajzën ë vogël e dërgoi në një moment më të përshtatshëm . 

Gjoni rrëfën së kur ai ishte në Izrael pas shumë vitesh për të takuar këtë familjë të 
cilën fati e kishtë bërë të strehohej në shtëpinë e tyre arriti të mësonte dhe një pjesë 
të  pa thënë të kësaj familjeje . 

Ai i pyeti nëse kishte pasur gjatë luft ës pjestarë të tjërë të cilët mund të kishin shpë-
tuar nga holokausti nazist . Ata i rrëfyën gjithë dhimbje se familja e tyrë kishte qënë 
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një familje e madhe prej 25 për-
sonash  të cilët kishin jetuar ne 
vende të ndryshme në ish Jugosl-
lavi por më së shumti në Prishti-
në  dhe Prizren . Nina me lot në 
sy rrëfen emrat Reina , Sabtai, 
Yosef , Mosa , Shmuel , Nisin , 
Tamar ,Yitzhak , Bertin , Rina , 
Simbora� etj . Të gjithë i përkis-
nin familjes Adiszes por që nuk 
kishin pasur fatin të jetonin . Të 
vetmit që kishin mbĳ etuar ishin 

Shalomb , Nina dhe vajza e tyre e vogël Sonja  pasi ato u strehuan në Shqipëri . 
Nina dhe Sonja ( e bĳ a ) që tashmë ishte një grua në moshë të madhe rrëfyen për 
Gjonin dicka që babai i tĳ  nuk i kishtë thënë më parë. 
Nina  i tregoi se si babai i Gjonit, Agostini pasi kishte gjetur një makinë kishte 
shkuar në Mamurras duke e marrë më vete dhe përcjell drejt jugut të Shqipërisë 
familjen Adiszes . Në momentin e ndarjës Agostini i jep një paketë familjës Adisz-
es të mbushur me sende me vlerë prej fl oriri të cilën ata e kishin lënë me vetëdĳ ë 
në shtëpinë e Agostinit . Ata të habitur i rrëfejnë Agostinit që ajo paketë i përkistë 
familjës Çift ja si një mënyrë për të shlyer mundin dhe sakrifi cat që familja Çift ja 
kishtë bërë,por  Agostini paksa i revoltuar thotë : “ Merreni ,kjo pakëtë ju përket juve 
… Ne ç’do gjë që bëmë nuk e bëmë për vlera monetare por dhe sikur të kisha nevojë 
unë nuk do ta pranoja sepse  kjo  paketë do ju shërbejë më shumë juve se sa mua “ � 
Letërkëmbimet midis dy familjeve  vazhdojnë edhe sot duke treguar lidhjen e fortë 
midis dy familjeve të cilat edhe pse nuk i lidh gjuha , kultura apo zakonët i lidh më 
fort se ç’do gjë tjetër fi snikëria  dhe mirënjohja .
Sot familja Çift ja rradhitet në familjet shqiptarë që kontribuan në mbrojtjen dhe stre-
himin e hebrenjve gjatë luft ës së dytë botërorë . Kjo familje u nderua në vitin 1992 në 
Yad Vashem me titullin më të lartë “ The righteous amongst the others “ – Të drëjtë 
ndër të tjërët.
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Me këtë titull u nderuan dhe shumë familje të tjera shqiptare si :Familja e Vesel  
Veselit, Familja e Vehbi Hasan Hotit , Familja e Shaqir dhe Qamile Boriçit ,Myfail Bi-
caku , Shaban Hoxha.  Duhet të theksojmë se numri i familjeve shqiptare të cilat kanë 
shpëtuar dhe strehuar hebrenj gjatë luft ës është akoma më i madh. Historiografi a 
shqiptare duhet të kontribojë në njohjen dhe vlerat e këtyre familjeve  që sakrifi kuan 
aq shumë dukë strehuar hebrenj  ndërkohë që shumë vende të Europës i dorëzuan 
ato. Ardhja e hebrenjve në Shqipëri dhe mbrojtja e tyre u realizua si rezultat i shumë 
faktorëvë historikë. Duhet të themi  se bashkëveprimi i të gjithë kahevë politike , 
sociale dhe fetare bëri të mundur shpëtimin e 2000 hebrenjve nisur kjo dhe per  fak-
tin së  Shqipëria dhe shqiptarët vlerësojnë virtytet dhe traditat të cilat më të drejtë i 
bëjnë krenar .Ata  rrëfyen para botës mbarë humanizmin shqiptar si shuplakë e fortë  
kundër antisemitizmit. Sot Holokausti shërben për të kujtuar jo vetëm ata që u vranë  
në kampet e përqëndimit por dhe ata te  cilët sakrifi kuan jetën dhe familjen e tyre 
për Hebrenjtë. 
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Vetëvlerësimi te fëmĳ ët

Blerina Pashaj
Drejtore e shkollës 9-vjeçare ’’ Dino Kalenja’’ Panahor, Mallakastër

Abstrakt

Ky ligjërim I referohet punës sonë si mësues, kujdesit që duhet të tregojmë për secilin fëmĳ ë/
nxënës që kemi në grup apo klasë, pa lënë mënjanë edhe prindërimin tonë.Alternativat për 
të bërë një fëmĳ ë të gjeje dhe rritë besimin te vetja janë në dorën tone në radhë të parë e më  
pas te ata vetë.Le të kthejmë vëmendjen plotësisht drejt tyre duke I mbrujtur nën petkun e 
dashurisë dhe pranimit si do që ata të jenë, me të mirat dhe  mangësitë e tyre, por asnjeherë 
të heqim dorë nga përpjekja, sepse vetëvlerësimi është ajo fl akëz që regëtin thellë ne sytë e një 
vogelushi për të na kujtuar se gjendet para nesh dhe po prêt që ti zgjasim doren.

Fjalët kyç: vetëvlerësim, dashuri,fëmĳ ëri,egocentric,besim në vete,aft ësi,edukim, karakter, 
personalitet,lojë me role.

Hyrje
E vështirë,por  jo e  pamundur
Më pëlqen shumë të dëgjoj si i përkufi zojne gjërat fëmĳ ët.Japin përgjigje shumë të 
bukura.Nëse dëshirojme të provojmë një gëzim  shumë të madh, duhet të pyesim 
një fëmĳ ë  :’’çfarë do të thotë kjo apo ajo?’’ Ata janë aq paqësor, aq të ëmbel  sa që 
ndonjëherë janë ura e mirëkuptimit.Dhe duke qënë kështu a nuk do ishte kënaqësi 
e rrallë, nëse do të mundeshim të hynim në shpirtin e njerëzve dhe të ngrinim ura 
për të nesërmen, mirërritjen, edukimin, vetëvlerësimin  kundrejt fëmĳ ëve? E para 
urë që duhet të ngremë dhe forcojmë  është ura për te vetvetja, pra të kultivojmë dhe 
rrisim të fëmĳ ët besimin te vetja.Dikur nje nxënëseje i thoja përditë:‘’-Alvisa, dua një 
buzëqeshje prej teje!’’
Rasti në fj alë përfshin një fëmĳ ë  në  moshën e fëmĳ ërisë  së mesme ,  se cilës i takon 
mosha 6 vjec deri me 10-11 vjec.Këto vite janë të rëndësishme pasi lidhen nga njëra 
anë  me vitet e parë të  fi llimit të shkollës, nga ana tjeter me futjen në periudhën e 
pubertetit.
Frojdi i referohet kësaj moshe si periudha  e latencies.Është e rëndësishme të thek-
sojmë se modelet e sjelljes që përvetësohen në  këtë periudhë ndikojnë jo vetem në 
eksperiencën e mëvonshme të  fëmĳ ës si adoleshent, por edhe në moshën e rritur.
Në këtë periudhe fëmĳ ës i duhet të përshtatet me rregulla të reja si: orari i fi llimit 
dhe mbarimit të shkollës, kryerja e detyrave, komunikimi me bashkëmoshatarët dhe 
përballja me konkurencën.Përshtatja dhe përvetësimi i këtyre  elementëve ndikojnë 
dukshëm në vetëvlerësimin e femĳ ës.
Sipas Piazhese fëmĳ et e kësaj moshe kanë një zhvillim moral, i cili kalon në tri stade.  
Në rastin tonë, Alvisa ndodhej në stadin e dytë që përfshin realizimin moral, sipas 
të cilit fëmĳ a sheh rregullat si të shenjta dhe të pandryshueshme, duke i përdorur ato 
si udhëzim për sjellje të përshtatshme.Rregullat shihen si  një vĳ im i natyrshëm i au-
toritetit më të lartë (mësuesit-prindërit).Në këtë stad, ndëshkimi shihet si një pasojë 
e natyrshme e thyerjes së rregullave dhe shpesh fëmĳ ët sygjerojne dënime të rrepta 
kundër atyre që kryejnë  veprime të papëlqyera.
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Një  pjesë  të rëndësishme në këtë moshë,  zë marrëdhënia me moshatarët  e cila luan 
nje rol të madh  në zhvillimin social dhe të personalitetit të saj.Para se të jap të mirat 
e këtyre marrëdhënieve dua të përcaktoj  se ky është një problem që Alvisa të mos 
këtë  një zhvillim moral në ambientet e shkollës, komplet ndryshe nga ai në shtëpi.
Në këtë moshë shoqëria fi llon  që të bazohet të reciprociteti dhe te vetëdĳ a  e ndjen-
jave të të tjerëve.Ajo fi llon  që të bazohet në aksionet sociale  dhe me vlerësim për 
njeri-tjetrin ku bashkëveprojnë individët.
Pikërisht këtë nuk arrin të bëjë Alvisa, pra të bashkëpunojë e të bashkëveprojë me 
shokët për të marrë vlerësimet, të cilat do të ndikojnë me vonë në personalitetin e saj.
Ajo rri e terhequr, bën detyrat në  bankën e vet, dëgjon e punon sipas udhëzimeve 
të mësueses, por nuk fl et e  komunikon , pasi ka një ndjesi “turpi”, mosbesimi.Nëse 
nxënësja do te çlirohet nga ndroja dhe ‘’turpi’’, ajo do të fi tojë:
->aft ësi , e shprehi sociale
-> vetëvlëresim të larte duke mundësuar komunikim në klasë
Nëse do të komunikojë e bashkëveprojë  me shoqërinë, ajo do të behët e aft ë  të 
përforcojë vlerat dhe qëndrimet e grupit dhe do t’i shërbente për të marrë pjesë në 
konkurencën e klasës.
Pra, arritja e komunikimit  me shoqërinë do ta bëjë atë që të shprehë lehtë frikërat, 
ankthet, sekretet e saj( fl itet gjithmone per në shkollë).
Pikërisht sipas psikologeve , të gjitha sa përmendëm, kur një fëmĳ ë është ‘’i pazti’’ 
për të formuar shoqëri, ata refuzohen, kanë probleme me përshtatjen.Të paturit qoft ë 
edhe një shok të vetem e ndihmon fëmĳ ën që të përballojë problemet e tĳ ( rastit tone 
i rri pranë motra).

Një  përshkrim i punës me Alvisën

Të  fl asësh për këtë gjë, nga njëra anë është e lehtë sepse përshkruhen mënyrat e të 
vepruarit me të dhe nga ana tjetër është e vështirë sepse duam të shohim rezultatin 
që realisht duam të arrĳ më.Për Alvisën  nuk kanë mbarim lojërat që mundoheshim 
të realizonim, ose  ‘’te shpiknim’’  për ta bërë atë të qeshte ose të fl iste.
Ajo ishte në klasën e parë dhe mësuesja e saj bënte  shumë  përpjekje për ta aktivi-
zuar dhe atashuar atë me shokët dhe shoqet e klasës. E veçanta  ishte se ajo në  klasë 
nuk fl iste, nuk reagonte, por me mësuesen fl iste vetëm në telefon nga shtëpia, madje 
edhe abetaren e lexonte në telefon?!.
Përveç kësaj nga ana tjetër, personalisht (si drejtuese)  jam përpjekur më vete që të 
luaj me të lojëra popullore, duke kënduar ato vjershat për mbylljen e gishtave(are-
kapare, oriroi-toriroi), kush fi ton e para, ajo i mbyllte  gishtat kur fi tonte, por nuk 
qeshte, nuk reagonte, vazhdonte të mbyllte  gishtat,më veshtronte  fshehurazi kur 
unë bëja sikur nuk e kasha  mendjen.Kokën e mbante  ulur dhe vjedhurazi hidhte 
sytë.
Në lojën me spango për të  krĳ uar fi gura apo sende të ndryshme, duke e mbajtur 
nëpër gishta, Alvisa levizte  gishtat sipas ritmit që krĳ onte  loja, por asnjë fj alë, asnjë 
buzeqeshje apo shenja lodhjeje për të kundërshtuar lojën.Kjo me bënte  të  kuptoja se 
brenda saj mund të realizohej një ‘’mini luft ë’’, ‘’të  luaj apo te mos luaj’’. 
I kam tërhequr vëmendjen duke i dhuruar gjëra të vogla që vajzat i kanë shumë 
qejf(kapse, manikyrë, ngjyra), por vazhdonte indiferenca e saj kundrejt nesh(mua, 
psikologes,mësueses).
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Të gjitha veprimet që ne benim, raportoheshin  prej saj në shtëpi dhe mami i vet na i 
komunikonte  në telefon.
Normalisht prindërit e saj  këtë nuk e shohnin si një problem, sepse ajo në shtëpi 
ishte si fëmĳ ët e tjerë normal, me lodrat, mësimet, imitimet tona madje, prej raporti-
meve të nënës sësaj, ajo na imitonte  me radhë.
Po më krĳ ohej idea  sikur Alvisa po rritej me një personalitet të dyfi shtë.
Psikologët e periudhës së  zhvillimit të fëmĳ ërisë, këtë dukuri e përshkruajnë si 
mungesë vetëvlerësimi.

Vetevleresimi

Vetëvlerësimi është siguria që vjen së brendshme bazuar mbi vlerat që i njohim vetes 
e mbi ndërgjegjen  se jemi individë  të pa shoq dhe se cdo njëri prej nesh është një 
njeri me pika të forta, por edhe me kufi j përtej  të  cilave nuk mund të kapërcejë. 
Vetëvleresimi lidhet me perceptimin që kemi për veten, kur vendosemi në rrethana 
të ndryshme të jetës.Ka të bëjë me faktin  nëse një femĳ e e sheh veten ne menyre poz-
itive apo ne menyre negative.Nje femĳ e me vetevleresim te ulet, do te thote se nuk e 
pelqen veten dhe nuk ndjehet komfort ne ambjentet ku ai ose ajo jeton dhe bashkev-
epron.Mosarritja e suksesit ben qe ky femĳ e te kete nje vetevleresim shume te ulet.
Për një fëmĳ ë të vogël, një vetëvleresim I mire  përbëhet thelbësisht nga fakti që:
-ndihet mirë me veten e tĳ 
-shĳ on ndjenjën e thellë që të tjerët e duan
-ka bindjen se është i aft ë të bëjë
-është krenar pse ështe mashkull ose femër
-ndihet rehat me njerëzit e tjerë
-shpreson dhe beson se nevojat e tĳ  do të plotësohen,ndërsa dëshirat, edhe në mos iu 
plotësofshin do t’i  merren parasysh në të ardhmen.
Studjuest referojnë gjashtë fj alë magjike, të cilat , nëse hallkat e këtĳ  zinxhiri nuk 
këputen diku fëmĳ a do të ketë një vetëvlerësim të qëndrueshëm për t’u përballur në 
shoqëri.

Kënaqësi-Dashuri-Siguri-Pavarësi-Krenari-Shpresë

--Kenaqësia--
Falë perkedheljeve, puthjeve,ngazëilimit të lojës, i të kuptuarit,të jetuarit në shoqëri,që 
të gjitha këto kënaqësi të vogla janë të rëndësishme për të krĳ uar qëndrueshmërinë 
e vetëvlerësimit.
--Dashuria--
Përvoja e marrjes dhe dhënies së dashurise e forcon idenë që ke për veten dhe bën të 
mundur që të ndihesh i mire  në thellësi të vetvetes..
--Siguria--
Askush nuk  mund të krĳ ojë e zhvillojë një ide të mirë rreth vetes, nëse jeton vazhdi-
misht nën peshën e frikës ose të ndrojës.Ajo për të cilën ka nevojë fëmĳ a është ngritja 
e një lloji besimi tek tjetri, pra siguria që na ofrohet.Siguri e cila fi llimisht lind në 
familje dhe degëzohet në kopshte, shkolla e më gjere në shoqëri.
--Pavarësia--
Aq më tepër kur fëmĳ ët thonë se janë ‘’ të aft ë’’, sepse brenda vetes ndjejnë egzisten-
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cen e një motorri aq të fuqishëm që i shtyn përherë të provojnë, të rrezikojnë dhe të 
veprojnë me vullnet.Ky vullnet ështe pavarësia e matur.
--Krenaria--
Që femĳ ët të ndihen krenarë, kjo është detyrë thelbësore e prindërve dhe mesuesve, 
të cilet duhet të nxjerrin në pah sjelljet e mira te fëmĳ ës dhe arritjet,ta vlerësojnë dhe 
t’i nxisin shprehjen e talenteve që ka, duke e pranuar fëmĳ ën për atë që është e jo për 
atë që do të donin të ishte.
--Shpresa--
Të shpresosh do të thotë të caktosh caqe të vërteta dhe të bësh përpjekje për ta ar-
ritur synimin.Kur fëmĳ ës i dëgjohet dëshira,ai arrin të mbajë gjallë ‘’ motivimin’’,në 
të njëjtën kohë nxitet edhe vetëvlerësimi.
‘’Unë të dua dhe të vlerësoj kështu si je…. dhe bashkë do t’ia dalim…’’
Në ditët e sotme, shume fëmĳ ë  çorjentohen nga dëshira e forte e prindërve  per t’I 
pare arritjet e tyre gjithmonë e më shpejt.Por fëmĳ et kanë të drejte t’u respektohen 
ritmet e tyre.Nuk ka pike vlere ta stërmundosh një bimë,si e si të nxjerrë lule,e, pasi 
të shpërthejë të thahet.Herët a vonë, fëmĳ a do të gjendet ballpërballë vështirësive  
dhe shumë shpejt do të mbërrĳ ë në kufi jtë e tĳ ,sepse nuk do ta ketë fi tuar gjatë rrugës 
aft ësinë për t’i zgjidhur problemet.Pra është e rëndësishme t’ua vëmë në pah fëmi-
jëve bukurinë dhe zotësinë e tyre,njëkohësisht edhe ato tipare të karakterit, që duhet 
t’i  përmirësojë apo vështirësitë me të cilat duhet të përballen.Sa më mire  të bëhet 
kjo, aq më shumë zhvillohet vetëvlerësimi i tĳ .
Nga natyra fëmĳ a është një qënie në zhvillim e sipër dhe si rezultat i   kësaj duhet 
shmangur krahasimi i   tĳ  me shokët, kushërinjtë bashkëmoshatarë si dhe me 
vëllezërit apo motrat e vet.Secili ështe personalitet më vte  në ndërtim e sipër të një 
temperamenti të caktuar.Duhet t’i jepet mundësia të vet krahasohet në ambientin e 
përbashkët me bashkëmoshatarët e tĳ , krahasim  i  cili ka treguar se në më të shum-
tën e rasteve ka patur rezultat.Kur themi se fëmĳ a ka ‘’sedër të vrarë’’, nuk është gjë 
tjetër veçse mungesë besimi në vetvete.
Ndjesia e të qënit i aft ë nuk mund të zhvillohet pa provuar dhe pa gabuar disa herë.
Kur një njeri nuk pranon të provojë të bëje diçka, sepse ka frikë se nuk ia del dot mbanë, 
hyn në rrethanën e humbjes së shansit për të mësuar në ishte apo jo vërtet I aft ë të bënte 
diçka.Po si ta nxisim një fëmĳ ë të provojë,  pa  ushtruar mbi të një trysni të pavend?
Klishe vjen përgjigja e cila duhet të jetë me plot bindje që te përçojë te fëmĳ a sigurinë 
e duhur:  ’’ Jepi, bravo, unë e di që ti do t’ia dalesh!’’; ‘’Je I bukur,je I mire  shpirti 
im, bravo!’’etj; po t’u fl isnim kështu një  varg njerëzve,do të fi llonin të silleshin vërtet 
ashtu, do të fi llonin të bëheshin të mire, të bukur, fi timtarë.Do të përft onin një sjel-
lje më të lartë e do të ishin krenarë për këtë.Ne jemi endësit e fatit të fëmĳ ëve,si ta-
nëve por edhe nxënësve.Asnjë familje nuk është pa të meta e mangësi.S’ka familje pa 
frikë e shqetësime.Asnjë familje nuk eshte e çliruar nga paragjykimet.Po nëse në një 
familje ka lindur ose lind një femĳ e me aft ësi ndryshe, ç’ndodh atje?!Ndodhin gjera 
të çuditshme,madje që nga moment  i  parë  i  ballafaqimit me një realitet të ri , sa të 
njohur, po aq edhe të panjohur.

Mësues bashkëpunëtor

Të investosh për jetën do të thotë të investosh për ndryshimin.Po ndyshove 
vazhdimisht,duhet të vĳ osh t’u përshtatesh ndryshimeve,që do të thotë me tej se do 
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të gjendemi gjithnjë përballë  me pengesa të reja.Kjo i  jep gëzim jetës,ky ështe një ud-
hëtim  i  mrekullueshëm, çdo ditë është një dite e re, çdo lule që çel është e re dhe çdo 
fytyrë fëmĳ e e gëzuar është një arritje.Mësuesi që beson se di  t’u përgjigjet të gjitha 
pyetjeve është gënjeshtari më i  madh në botë.është e mrekullueshme kur  një nxënës 
shkolle bën një pyetje të mençur dhe mësuesja  i  thotë :‘’Nuk di të përgjigjem,por ta 
kërkojmë sëbashku;do ta gjejmë’’.Eshtë e bukur t’i  thuash dikujt :’’Të mësosh është 
kënaqësi!Nuk je  i  detyruar të dish gjithçka.Do të mësojmë sëbashku, duke parë e 
duke bërë’’.Kjo vlen edhe te të rriturit kur fi llojnë kërkimin për të gjetur veten, Unin 
e tyre, besimin në aft ësitë që kanë.Ndoshta do të zbulonte se truri funksionon, se 
trupi nuk e ka humbur energjinë dhe që në çfarëdo lloj situate që të ndodhet, është 
zot i  fatit të tĳ .Fat i  cili mund të ndryshohet duke marrë seriozisht vendimin për 
ndryshimin e vetvetes, duke luft uar  kundërshtitë e shpirtngushtësisësisë së vet dhe 
frikën për të ndryshuar, duke u sjelle në mënyrë të tillë që të ketë vlerësim ndaj vetes, 
të kënaqë dëshirat dhe nevojat e tĳ  me veprime konkrete, në vend që t’I dorëzohet 
pritjes dhe pasivitetit.Duhet pranuar fakti se pa pranuar ligjin e gabimit nuk mund 
të bëhet ndryshimi.Fëmĳ ës duhet t’i  mësojme të fi toje besim dhe vetvlerësim, të 
jetë në lartësinë e duhur për të thënë’:’’Unë ekzistoj,unë jam, unë jam këtu,unë do të 
bëhem ai që unë dua etj..’’,duke shtrënguar fort dorën e mësuesit nga njëra anë dhe 
të prindërit nga ana tjetër.                                       

Të  mundësojmë besimin e fëmĳ ës te vetja, pa kaluar në egoizëm

Nëse fëmĳ a arrin të fi tojë vetëvlerësimin te vetja, nuk do të thotë t’ i  pëlqejë vetja, 
edhe pse në këtë moshë fëmĳ ët janë egocentrik, por do të thotë se e njeh aq mirë 
veten,  sa të mund t’I shfrytëzojë të gjitha burimet e tĳ  brenda kufi jve të lejuar.Do të 
thotë t’u bëjë ballë vështirësive të jetës, duke besuar pa dyshim tek vetja,pa e genjyer 
mendja dhe pa ushqyer ndjesinë se duhet të  jesh më i miri në botë, por pjesë e botës.
Do të thote të gjesh harmoni në veten tënde dhe në raport me të tjerët. 
Sipas Haim Ginott ,,një femĳ ë ka të drejtë të marrë nga të rriturit mesazhe racionale. 
Mënyra me të cilën prindërit dhe mësuesit u fl asin, i ndihmon fëmĳ ët të kuptojnë atë 
që duhet të ndjejnë për veten e tyre.Thëniet e të rriturve ndikojnë mbi vlerësimin që 
fëmĳ a ka për veten,mbi vlerën që ai mendon se ka në vetvete.Kritikat e ashpra  dhe 
frazat që i bëjnë me qëllim  që të turpërohen, predikimet morale,urdhrat dhe kërke-
sat me ashpërsi, dënimet dhe fajësimet, sjelljet që i  nënçmojnë dhe i përqeshin,….
të gjitha këto trajtime keqtrajtojnë, vulgarizojnë dhe i tjetërsojnë fëmĳ ët.Formimi i 
shëndoshë mendor arrihet vetëm kur  besojmë në realitetin tonë të brendshëm dhe 
ky besim shfaqet vetëm kur arrihet procesi i komunikimit të vërtetë.
Të vegjlit janë thelbësisht nevojtarë për të qëne në qendër të vëmendjes,të 
rrëmbyer,kërkues,të përqëndruar në kënaqësitë e tyre dhe njëkohesisht të varur dre-
jtpërdrejt nga të rriturit ,për t’u plotësuar këto nevoja të vetes.Detyre e cila na de-
legohet për t’i përgatitur ata ditë për ditë drejt rrugës së duhur. Vitet e para të jetës së 
femĳ eve janë përcaktuese për të ardhmen e cdo individi dhe se ndërveprimi mjedisor 
dhe social mund ta favorizojnë ose frenojnë zhvillimin e potencialeve fëminore. Pra, 
një fëmĳ ë mëson  nëpërmjet  ndjeshmërisë,dashurisë, durimit, zgjuarësisë,ndjenjës 
së përkatësië,nëpërmjet veprimit dhe pjesëmarrjes.Ditë për ditë fëmĳ ët arrĳ në të 
kuptojnë pak nga ajo që dime ne, pak nga ajo që ne koptojmë dhe mendojmë. Ajo që 
ne besojmë në të vërtetë, është se : fëmĳ a përvetëson dhe bëhet duke u rritur.
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T’u mësosh fëmĳ ëve se si të  zgjidhin problemet, do t’u ndërtoje atyre vetëvlerësimin 
me anë të strategjive.Ata mund të ndihen të humbur , por sygjerimi I përsëritjes së 
lojës e lehtëson ‘’dhimbjen ‘’ e tyre, sepse ti je miku im më I mire..
Të qënit prindër dhe mësues njëkohësisht na diferencon pak nga vetëvlerësimi I 
fëmĳ ës sonë,I gjësë më thelbësore për ta,sepse jemi përgjegjës për arritjen e këtĳ  el-
ementi shumë të rëndësishëm në jetët tona të përbashkëta, pasi ne kemi mjetet e 
duhura që të ndërtojmë bazat për shëndetin psikologjik.T’i bëjmë fëmĳ ët të ndihen 
mire me dhe për arritjet e tyre.

Motivimi I arritjes dhe vlerësimi I vetvetes

Mjaft ë studjues dhe psikologë janë kujdesur të specifi kojnë lidhjet ndërmjet nevojës 
për arritje dhe vleresimit të vetes sonë.Nga studimet del propozimi I njëjte se ekzis-
tojnë 3lloje nxënësish: me aft ësi, që e shmangin humbjen dhe që e pranojnë humbjen.
Nxënësit e pare janë të sukseshëm dhe e dine veten të aft ë.Ata janë të aft ë edhe 
në motivimin e arritjes,synojnë drejt rreziqeve dhe zgjidhin problemet sfi duese.Ata 
dalin mire në gara , mësojnë shpejt,janë të gatshëm për të marrë përgjegjësitë, kanë 
tepër besim dhe energji,janë më të tendosur dhe kanë dëshirë të mëojnë ‘’rregullat e 
lojës’’, pra kanë sukses.
Nxënesit, që I shmangin humbjet, kanë provuar disa suksese dhe pak humbje,por 
ende nuk kanë formuar një ndjenjë të forte të kompetencës së tyre të vlerësimit të 
vetvetes.Që të mbrohen nga dështimi ata bëjnë një formë shmangieje.Fatkeqësisht 
strategjitë e shmangies së dështimit janë disfata, pasi ato I çojne nxënesit drejt hum-
bjes që ata duan  të shmangin.Nëse humbjet vazhdojnë, atëherë  nxënësit  më në fund 
mendojnë se janë të paaft ë.Edhe pse I tremben kësaj , ata e pranojnë.Sensi I tyre I 
vlerësimit të vtes keqësohet, duke hequr dore nga përpjekjet deri ne dështim.E thënë 
ndryshe, nxënësit që ia atribuojnë dështimin aft ësisë së tyre të ulët depresohen,bëhen 
të pazotë, indiferentë. 
Janë mësuesit dhe prindërit  ata që duhet të jenë në gjendje t’i mbrojnë nxenesit që 
e shmangin humbjen, e më tej për të mos patur nxënës që e pranojnë atë, duke I 
ndihmuar në gjetjen e qëllimeve të reja dhe më realiste, sepse vetëvlerësimi është ajo 
fl akëz që regëtin thellë ne sytë e një vogelushi për të na kujtuar se gjendet para nesh 
dhe po prêt që ti zgjasim doren.

Fëmĳ a mëson atë që jeton

Në qoft ë se fëmĳ a jeton me kriticizmin,mëson të kundërshtojë.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me armiqësinë, mëson të sulmojë.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me talljen, mëson të dyshojë.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me sharjet, mëson të ndjehet fajtor.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me tolerance, mëson të jetë I durueshëm.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me inkurajimin,mëson të jetë I sigurt në vetvete.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me arsyen, mëson të respektojë të tjerët.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me drejtësinë,meson të jetë I ndershëm
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me sigurinë, mëson të besojë.
Në qoft ë se fëmĳ a jeton me dashurinë, mëson të kërkojë dhe të gjejë miqësi dhe 
dashuri në botë.
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Si perfundim : U deshe ti Alvisa e dashur që vure në lëvizje dhe në kërkime, dëshirën 
time për të zbuluar se çfarë të pengonte të shpreheshe lirshëm si gjithë bashkë-
moshatarët e tu, me të drejtat e tua të  plota.Së bashku e hodhëm hapin e parë dhe 
arritëm rezultate. E ndjejmë mungesën tënde, por krenohemi sepse, ti sot gëzon një 
reputacion shumë të mire edhe aty ku ndodhesh.
Dhe si mësuese apo nëne  motoja kundrejt të vegjëlve
Do të ishte:
 ‘’Në mundsh t’i mbushësh minutat me vepra që peshojnë,
Dĳ e dhe mos ki asnjë dyshim ,
E jotja do të jete bota me ç’ka brenda,
Dhe burrë  do të jesh biri im!’’. (Në mundsh,R.Kipling)
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Varësia e internetit tek adoleshentët

Ma. Rovena Maçi

Hyrje

Të gjithë jemi koshient se bota e internetit na ka prekur të gjithëve. Por ndryshe ndodh me te 
rriturit që janë në gjendje të kuptojnë se deri kur mund të përfshihen nga ky "trend" kjo është 
shumë e vështirë për adoleshentët. Në profesionin tim si mësuese, vë re se bota e internetit 
ka prekur shumë sidomos moshën e adoleshencës, mosha ku interesi për të mësuar gjëra 
të reja është gjithmonë e në rritje. Padyshim shumë orë përpara kompjuterit ndikojnë keq 
në formimin e fëmĳ ëve.Imponohen të rriten në një botë të shkëputur nga realiteti. Një botë 
e re e cila po rritet para syve tanë shpesh pa dĳ eninë e prindërve,botë në të cilën fëmĳ ët e 
shpërdorojnë kohën pa një qëllim të caktuar për jetën reale, duke privuar në këtë mënyrë 
veten nga lojra në ajër të pastër ,orë dhe energji të cilat mund te shfrytezohen me se miri per 
aktivitete fi zike.

1. Përdorimi i tepërt i internetit. Ndikimi i tĳ  tek adoleshentët

Dekadat e fundit edhe Shqipëria si pjesa më e madhe e vendeve në botë është përfshirë 
nga "pushtimi" i internetit nga adoleshentët, ku një vend të rëndësishëm zënë rrjetet 
sociale e lojrat virtuale. Duhet të theksojmë faktin se, ndryshimet teknologjike po 
ndryshojnë me shpejtësi shoqërinë tonë dhe kjo është më e prekshme nga mosha e 
adoleshencës. Mundësitë e ofruara në mënyrë të vazhdueshme nga progresi i botës 
moderne1 ka sjell zhvillimin e të gjithë njerëzimit. Në internet mund të gjesh gjithcka 
që tek informacioni në fusha të ndryshme e deri tek blerjet online, kjo falë pajisjeve 
teknologjike për të ruajtur dhe për të kryer miliarda informacione që gjenden kudo, 
në pak centimetra kub hapësirë nëpërmjet një notebook apo një kompjuteri, për të 
komunikuar në pak minuta dhe në të gjithë botën falë internetit dhe instrumenteve 
të tjera si, posta elektronike apo rrjetet sociale. Të gjitha këto janë veprime që në 
fakt përbëjnë jetën tonë të përditshme. Epoka e informatikës ka krĳ uar një shoqëri 
të quajtur “shoqëri të informacionit”, në të cilën rritja në mënyrë eksponenciale e 
nevojës së informacioneve shoqërohet me rritje profesionale të çdo individi që sjell 
rrugëtim të nevojshëm të instrumenteve informatike për të qëndruar hap pas hapi 
me kohën. Sot, për shkak të specializimit të subjekteve dhe pajisjeve teknologjike, 
ku kërkohet gjithmonë e më shumë sasi dhe cilësi, individi e humb fuqinë për të 
autorizuar qarkullimin e të dhënave të tĳ  personale. Është fi zikisht e pamundur 
që sot, individi të arrĳ ë të kontrollojë përhapjen e të dhënave të tĳ  personale në 
cilëndo formë qofshin ato. Informacioni që qarkullon në internet, në pjesën më të 
madhe të rasteve, është falas. Përdorimi i tĳ  mund të kënaqë disa nevoja psikologjike 
dhe sociale siç janë: nevoja për informim, për komunikim, për argëtim etj. Por, ky 
mjet komunikimi mund të çojë edhe në ndryshime të perceptimit të fëmĳ ëve për 
mjedisin shoqëror, shoqëruar edhe me rrezikun e ndryshimeve në sjelljen shoqërore. 
Fëmĳ ët falë lundrimit në internet, edhe në rastet kur orientohen nga të rriturit, sërish 
rrezikojnë të bien pre e keqinformimit,  por edhe dembelizmit.

1  Samuel Warren, Louis Brandeis, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, 1890, fq. 193.
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2. Aksesi i pakufi zuar i përdorimit të internetit nga ana e fëmĳ ëve

Interneti ky “botë e pafundme” informacionesh dhe komunikimi2, të krĳ on 
mundësinë e marrjes së njohurive, lundimit pa fund, shikimit të pamjeve, fotografi ve 
apo edhe fi lmimeve të çdo skaji të  globit. Informacioni në të është nga të gjitha 
llojet dhe për të gjithë vizitorët e tĳ , pa asnjë dallim moshe, gjinie, niveli social apo 
arsimi. Natyrisht që ekzistojnë në internet me qindra e mĳ ëra faqe, site apo dhe 
kanale të dobishme që mundësojnë shtimin e njohurive personale, profesionale e 
intelektuale, por ekzistojnë gjithashtu edhe qindra e mĳ ëra faqe apo kanale të tjera, 
të cilat jo vetëm që janë të dëmshme por nga ndonjëherë janë edhe të rrezikshme për 
përdoruesit e botës së internetit, kur informacioni është i pakontrollueshëm dhe pa 
kriter. Akoma më shumë të rrezikshme bëhen për adoleshentët pasi është një shtresë 
e shoqërisë akoma e pa zhvilluar mirë dhe rreziku i rritjes së dëmtimit të shëndetit 
mendor, të komunikimit të tĳ  me botën reale është i lartë dhe mund të arrĳ ë deri në 
dëmtim të personalitetit të tĳ .
Mund të marrim disa shembuj: Mjaft on të sjellim në vëmendje se, shikimi i disa 
videove në disa web-site të vendeve arabe, ku ekzekutojnë pengje, civilë, ushtarakë 
të kapur rob në konfl iktet lokale, apo të tjera si këto mund të rezultojë tejet i 
dëmshëm për vizituesin. Ndodh që lundrimi pa kriter (kur një person vihet përpara 
kompjuterit dhe viziton faqe interneti pa kërkuar diçka specifi ke) bën që shpesh herë 
interkoneksioni që përshkon informacionet të hedh nga njëra “degë në tjetrën” pra, 
udhëheq interneti personin dhe jo e kundërta. Për mos të përmendur këtu faktin që 
shumë faqe interneti janë bërë enkas nga “mjeshtra” të shitjes së reklamave apo të 
gjërave që ata vetë duan që vizituesit të shohin.
Fëmĳ ët si shtresa më e ndjeshme e shoqërisë për shkak edhe të vet moshës së tyre, 
më lehtë se çdokush tjetër mund të bien viktimë e internetit, djem apo vajza qofshin. 
Rreziqet më të mëdha që përmban interneti për fëmĳ ët janë pa dyshim aksesi në 
lorja (video-game) të dhunshme, mundësia e të shikuarit fotot e fi lmimeve jo të 
përshtatshme për moshën, si dhe ajo e përdorimit të një fj alori jo qytetar, gjëra që 
normalisht gjenden pa kufi  në faqet e internetit me përmbajtje pornografi ke.

3. Informimi i familjeve shqiptare ndaj rrezikut të internetit ndaj fëmĳ ëve të tyre

Në radhët e prindërve shqiptarë3 ka ndër ata që u gjendën tërësisht të papërgatitur 
për këtë “ekspansion” të internetit në përditshmërinë e fëmĳ ëve të tyre, ashtu siç ka 
edhe nga ata që shqetësoheshin me të drejtë për përdorimin abuziv. 
Familja nuk themelohet nga fakti i të qëndruarit prej zakonit pranë të tjerëve, por 
nga dëshira dhe gëzimi i të jetuarit bashkë, në aft ësinë rritëse për të bashkëpunuar 
me dashuri. Ajo është një grup, ose një realitet psikologjik, themeli e së cilës është 
integrimi i ndërsjelltë i individëve, ku në të cilën bëjnë pjesë dhe ndërveprimet mes 
anëtarëve4. Për këtë të fundit mjaft on të vështrojmë kohën që i kushtohet internetit 
nga ana e fëmĳ ëve të tyre. Lundrimi në faqet me materiale pornografi e përbën një 
2  Albano Zhapaj, "Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve", 
Tiranë, 2009.
3  Albano Zhapaj, "Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve", 
Universiteti I Tiranës Fa kulteti i Shkencave Sociale , Tiranë, 2014. 
4  Aimée Dorr, "Pedagogjiste", Universiteti i Kalifornisë, USA, Prorektore dhe zëvendës presidente 
ekzekutive për çështjet akademike.



91 

rrezik real në terma të formimit të shëndetshëm psikologjik të fëmĳ ës, për të cilin jo 
të gjithë prindërit kanë qenë të përgatitur, por shkalla e informimit nga ana tyre, mbi 
këtë rrezik, ka ardhur në rritje.  Ajo që vlen të theksohet, është se nuk është interneti 
që përbën rrezik, por koha e kushtuar dhe mospërdorimi në mënyrë të arsyeshme.
Cila është rrezikshmëria që sjell interneti në familjet shqiptare? Në këtë aspekt e 
dimë shumë mirë se shumë familje në vendin tonë janë shkatërruar për shkak të 
kohës së munguar të marrëdhënieve ndërpersonale familjare, apo perceptimit se ajo 
që ofron bota virtuale, është më e bukur se sa situata apo klima brenda familjes së 
vet. Por nga ana tjetër, interneti me botën e tĳ  të pafund dhe faqet e ndryshme, ashtu 
siç kontribuon për ta bërë familjen të përjetojë një jetë komuniteti5, ku mundëson 
edhe lidhjet dhe afrimet midis të afërmëve, brenda vendit, por edhe në emigracion, 
ashtu edhe i izolon anëtarët së saj nga njëri-tjetri, deri në kundërshtim.
Shpesherë secili nga ne merr shumë informacione dhe dĳ e nga bota e internetit por 
mungon hapësira se ku ti shfaqim këto informacione, pra mungon kontakti fi zik.

4. Ndikimi i internetit në sjelljet e adoleshentëve. Ndikimet negative në jetën e 
tyre

Përdorimi i internetit lidhet kryesisht me përdorimin e rrjeteve sociale. Veçanërisht 
me shfaqjen e tyre edhe vetë komunikimi ndërpersonal me doemos do të pësoj 
ndryshime. 
Koncepti internet-varësi6 përfshin si varësinë e sëmurë ndaj disa faqeve të 
rëndësishme të internetit, ashtu edhe pasivitetin e naviguesit ndaj informacioneve 
pa fund të saj. Është mirë të saktësojmë se, adoleshentët nuk mund të jenë krejtësisht 
të krahasueshëm me një pjatë fotografi ke ose me një shirit magnetik, por ata janë 
një subjekt i aft ë për tiu përgjigjur mesazheve, për të  “ndërtuar” domethënien në 
një farë mënyre dhe matjeje. Përgjithësisht adoleshentë  janë kureshtarë, dëshirojnë 
shumë të mësojnë, ndaj edhe i afrohen internetit, për të mësuar dhe për të marrë 
informacione të reja. Ndërsa prindërit dhe mësuesit zakonisht janë të gatshëm 
për ti dhënë fund menjëherë shpjegimeve të tyre dhe për të korrigjuar gabimet e 
mundshme të interpretimeve të atyre që i dëgjojnë. 
Interneti transmeton informacione pa fund, por vetëm në një mënyrë, pothuajse 
gjithmonë i drejtohet një publiku të përgjithshëm. Adoleshentët, duke qënë se kanë 
një njohje shumë të kufi zuar të botës fi zike dhe sociale, shpesh keqkuptojnë apo 
keqinterpretojnë përmbajtjen e një faqeje web-i, pranojnë si të vërtetë atë që nuk 
është e tillë, apo nuk janë në gjëndje të kuptojnë arsyet dhe qëllimet e vërteta të 
një informacioni të caktuar. Nëse prindërit do të ndërgjegjësoheshin për këtë fakt, 
“vetmia përpara kompjuterit” e adoleshentëve do të reduktohej ndjeshëm dhe 
edukimi familjar do ishte më efektiv.
Ekspertia psikologe e Universitetit të Kalifornisë7 thotë se: : “lojërat në rrjet zhvillojnë 
kapacitetin e të menduarit në mënyrë paralele dhe shpejtësinë e reagimit, por kanë 
tendencë të zhdukin refl ektimin. Megjithatë, rreziku i vërtetë qëndron në larminë e 
madhe dhe tërheqjen e video- lojërave. Një njohje e tepërt me botën e tyre të fantazisë 
5  htt p://www.ccdc.it/UpLoadDocumenti/890417Prini.pdf.
6  Patricia Greenfi eld [htt p://www.descritt iva.it/calip/0607/mona/elaborato_multimediale_di_
Donatella_Pusateri.pdf.
7 htt p://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/12/Doktoratura-Albano-Zhapaj-
Fakulteti-i-Shkencave-Sociale-Departamenti-i-Psikologji-Pedagogjise.pdf.
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mund të prodhojë padurim dhe paaft ësi për të duruar botën e ndërlikuar të jetës 
reale”. Madje do të ishte shumë më mirë nëse prindërit nuk i lejonin adoleshentëve 
të hapin një profi l të tyre në rrjetet sociale, gjë e cila në Shqipëri nuk zbatohet ose 
zbatohet nga një numër shumë i kufi zuar familjesh. Pra, adoleshentët në një farë 
mënyre janë të lirhsëm në botën e internetit sikur të ishin të rritur.
Nëse koha që i kushtohet përdorimit të një rrjeti social nga ana e një adoleshenti rritet 
në mënyrë sasiore, rreziku rritet, dhe fëmĳ ët tanë e kanë të vështirë të shkëputen pa 
problem nga këto rrjete, duke u përballur me një rrezik të ri, atë të varësisë. Këto 
masa janë të lehta për zbatime dhe pse nuk garantojnë siguri 100% ndihmojnë mjaft  
në kontrollin e aktivitetit virtual të adoleshentit. Studimi  Common Sense Media tregoi 
se fëmĳ ët e moshës 8-18 vjeç shpenzojnë rreth 8 orë në ditë në internet!
Të mësuarit apo varësia ndaj miqve virtualë mund të zëvendësojë nevojën për të 
komunikuar me të tjerët.  Raportet ndërpersonale po zëvendësohen nga ato miqësore 
në internet, ndërkohë që fëmĳ ët po bëhen përherë e më të rezervuar në komunikimin 
verbal. Prindërit që raportojnë shqetësime që lidhen me reduktimin e komunikimit 
verbal, falë përdorimit abuziv të internetit janë jo të paktë dhe kërkojnë ndihmë për 
të dalë nga kjo situatë.
Studimi, fëmĳ ët ft ohen në vende të panjohura
Ditë më parë, studimi “Siguria e fëmĳ ëve në internet” raportoi të dhëna shqetësuese. 
Në të fëmĳ ët pohuan se ishin ft uar prej të panjohurve t’i takonin në vende të fshehta. 
Ndërsa një vajzë nga Korça kishte treguar për një të panjohur që i kishte vjedhur të 
dhënat dhe e kërcënonte për t’u takuar. Kur ajo nuk pranoi, ai postonte në këtë faqe 
materiale me përmbajtje jo të përshtatshme.

Problem është aq serioz sa edhe vetë Bill Gates së bashku me të shoqen Melindën ja 
kanë ndaluar së bĳ ës ,e cila është 10 vjeçare të përdorë kompjuterin më shumë se 45 
minuta në ditë. Nëse nuk do të merrnin këtë masë atëherë kishte të ngjarë që vajza 
të largohej nga realiteti, pa marrë parasysh mostrat online, pornografi ne, pedofi line 
e faqe të ngjashme.
Internet shformon realitetin duke rrezikuar që fëmĳ ët dhe adoleshentët të bëhen 
viktima të tĳ . Një bote virtuale e pakontrolluar mund të jetë shumë e rrezikshme duke 
u shndërruar në një strehe të frikshme që i shtyn individët drejt vetmisë. Virtualizmi 
në këtë mënyrë ndikon në shndërrimin e individit në një qënie asocial,e cila përbën 
rrezik për humbjen e vlerave humane.
Të gjithë jemi koshientë për faktin se po rritet një brez që është mjaft  i lidhur me 
botën virtuale, me përdorimin e kompjuterit dhe internetit, truri i tyre funksionon 
ndryshe. Por përdorimi i teknologjisë ka të mirat dhe të keqĳ at e saj.
Nëse do të përmendim disa të mira dhe këqĳ a të përdorimit të internetit nga 
adoleshentët: Të mirat janë:
1.Interneti rrit dĳ en
2.Prodhon forma te reja te komunikimit 
3.Ofron histori terheqese dhe veshtrime ne aspekte dhe bote te reja te panjohura
Të këqĳ at janë:
1.Merr informacion të pakontrolluar
2.Largon efektivitetin nga veprimtaritë e tjera apo humbjen e kohës
3.Cenon privatësinë
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Përfundime

Mund të themi me bindje të plotë se interneti sot përfaqëson kufi rin e fundit të 
edukimit të brezit të ri. Fuqia e tĳ  është ende e pazbuluar plotësisht, ashtu siç edhe 
efektet që po sjell në stilin tonë të jetës. Ky burim teknologjik, nuk duhet kuptuar 
thjesht si një objekt fi zik, dhe as më pak si një vend gjeografi k. 
Pavarësisht elementëve negative (të cilët i  përmendëm edhe më lart) që sjell interneti 
në jetën tonë ai është padyshim një mjet i pazëvendësueshëm që çdo ditë e më 
shumë merr rëndësi për zhvillimin dhe përmiresimin e jetës tonë profesionale por 
edhe për lehtësimin e shumë aspekteve personale (si psh komunikimi dhe lidhja në 
distance me njerëz të njohur). Si i tillë është e rëndësishme dhe e pashmangshme për 
adoleshentët të përdorin kompjuterin dhe të zhvillojnë aft ësi rreth tĳ , pasi kjo është 
një rrugë e qartë për të ardhmen e tyre.
Do të evidentoja se problemi qëndron në mënyrën e përdorimit dhe të kohëzgjatjes 
së përdorimit të internetit nga adoleshentët dhe jo nga ekzistenca e internetit.
Pra, zgjidhja do të ishte kontrolli i orarit të qëndrimit të fëmĳ ës në internet, në varësi 
të moshës nga prindërit.
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Edukimi për demokraci dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut në shkollat e 
arsimit shqiptar

Alzeta Goga
 

“Ju duhet të bëheni ndryshimi ,që dëshironi të shikoni në botë”. “Për të ruajtur 
demokracinë, njerëzit duhet të jenë të prirur drejt pavarësisë, respektit për veten dhe të jenë 

vetvetja”.
 Mahatma Gandhi

 
Abstrakt

 “Edukimi për qytetari demokratike” nënkupton edukimin, trajnimin, ngritjen e vetëdĳ es, 
informimin, praktikat dhe veprimtaritë që ato synojnë përmes pajisjes së nxënësve me 
njohuri, aft ësi dhe qëndrime dhe sjellje që i aft ësojnë dhe i fuqizojnë ata për të ushtruar dhe 
për të mbrojtur të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre në shoqëri, për të vlerësuar diversitetin dhe 
për të luajtur një rol aktiv në jetën demokratike, për mbrojtjen dhe përparimin e demokracisë 
dhe të shtetit të së drejtës”.“Edukimi për të drejtat e njeriut” nënkupton edukimin, trajnimin, 
ngritjen e vetëdĳ es, informimin, praktikat dhe veprimtaritë që ato synojnë, përmes pajisjes së 
nxënësve me njohuri, aft ësi dhe qëndrime dhe sjellje që i aft ësojnë dhe i fuqizojnë ata për të 
dhënë ndihmesën e tyre në ndërtimin dhe mbrojtjen e një kulture universale të të drejtave të 
njeriut në shoqëri, për përparimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore.
Edukimi për qytetari demokratike dhe edukimi për të drejtat e njeriut janë në ndërlidhje të 
ngushtë dhe në mbështetje të ndërsjellë. Ndryshimi ndërmjet tyre nuk qëndron aq në synimet 
dhe praktikat se sa në fokusin dhe në fushën e veprimit. Edukimi për qytetari demokratike 
fokusohet kryesisht në të drejtat dhe përgjegjësitë demokratike dhe në pjesëmarrjen aktive 
në sferat qytetare, politike, shoqërore, ekonomike, ligjore dhe kulturore të shoqërisë, kurse 
edukimi për të drejtat e njeriut lidhet me fushën e gjerë të të drejtave të njeriut dhe të lirive 
themelore, në çdo aspekt të jetës së njerëzve.
 “Nëse liria dhe barazi, siç mendohet nga disa, kryesisht mund të gjenden në demokraci, ato mund 
të arrihen më mirë kur të gjithë personat e ngjashëm marrin pjesë, në shkallën me të lartë, në 
qeveri Aristoteli(384 BC – 322 BC)

Fjale kyçe :Edukimi qytetar ,edukimi për demokraci,arsim,të drejtat e njeriut.

Hyrje

1. Cili është qëllimi i Edukimit për qytetari demokratike dhe për të drejtat e 
njeriut (EQD/EDNJ)?

Edukimi për qytetari demokratike dhe për të drejtat e njeriut synon t’u japë njerëzve 
njohuritë, të kuptuarit, aft ësitë dhe qëndrimet që do t’i ndihmojnë ata të luajnë rol 
më të efektshëm në komunitetin e tyre, qoft ë ai lokal, kombëtar ose ndërkombëtar. 
Ai u tregon atyre si të informohen për të drejtat, përgjegjësitë dhe detyrat e tyre dhe 
i ndihmon ata të kuptojnë se ata mund të bëjnë një ndryshim.
1.1.Çfarë është EQD/EDNJ?
Edukimi për qytetari demokratike dhe për të drejtat e njeriut nuk ndeshet vetëm në 
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shkollë, gjatë të mësuarit për qytetarinë: ai mbulon të gjitha format e edukimit, nga 
fëmĳ ët e deri tek të rriturit në kolegje dhe universitete, përmes edukimit për të rritur, 
formimit profesional dhe në vendin e punës. Ju mund të ndesheni me të gjatë punës 
së grupeve të fushatave dhe në faqet e internetit që synojnë fëmĳ ët. Ai nuk merret 
vetëm me të mësuarit për votën. Ai përfshin të mësuarit për të zgjidhur problemet në 
familje, pa qenë nevoja t’i drejtohemi dhunës. Ai përfshin të mësuarit për të zgjidhur 
debatet që lindin në parkun e lodrave në mënyrë të drejtë dhe të logjikshme. Ai ka të 
bëjë me aktivizimin e fqinjëve në punë të përbashkët për të mbajtur të pastër dhe të 
sigurt mjedisin e tyre.
1.2.Përse kemi nevojë për EQD/EDNJ?
Qytetaria demokratike është një aft ësi dhe aft ësitë duhet të mësohen. Shumë shkolla 
në të kaluarën kanë mësuar për strukturat e qeverive në të kaluarën: jo shumë i kanë 
mësuar nxënësve të tyre për mënyrën si të kishin zërin e tyre në shoqërinë ku jetonin 
dhe përse një gjë e tillë ishte e rëndësishme. Demokraci rrjedh nga kuptimi grek “i 
popullit”. Megjithatë, studimet tregojnë se shumë njerëz në Evropë po heqin dorë 
nga të drejtat e tyre ndaj sistemit të tyre politik. Ata nuk besojnë më tek politikanët, 
janë të pasigurt për institucione e tyre politike dhe dyshojnë në vlerën e votimit.
1.3.Si i ndihmon të rinjtë?
Fëmĳ ët dhe të rinjtë mund të mos kenë moshën e duhur për të votuar në zgjedhje 
ose të ulen në juri, por ata kanë të drejta, detyrime dhe të drejtën të thonë fj alën e 
tyre. EQD/EDNJ, duke u dhënë fëmĳ ëve njohuri për të ardhmen, u mëson atyre edhe 
aft ësitë për të cilat kanë nevojë për jetën në shkollë dhe në familje.
1.4.Po të rriturit?
Shumë të rritur e kanë humbur interesin e tyre në atë që ata shohin si “politika”. 
Ata dyshojnë në partitë politike dhe mendojnë se përfaqësuesit e tyre politikë janë 
shkëputur prej tyre dhe prej mënyrës së tyre të të menduarit. Megjithatë, shumë 
njerëz janë shumë të interesuar për botën përreth tyre – për shembull, duke marrë 
pjesë në fushata për spitalet lokale, për mjedisin ose kundër mizorisë ndaj kafshëve. 
EQD/EDNJ mund t’i ndihmojë këta të kuptojnë si mund të rritin 
ndikimin e tyre në shoqëri.Ka pengesa të tjera që njerëzit të jenë në gjendje të 
shprehin veten. Disa gra nuk kanë shansin të votojnë ose të përfshihen në shoqëri, 
sepse ato vĳ në nga shoqëri ku sundojnë burrat. Njerëzit me aft ësi të kufi zuara dhe 
të moshuarit mund të frenohen nga ideja se është e vështirë që zëri i tyre të mund 
të dëgjohet. EQD/EDNJ punon për t’u dhënë atyre besim dhe për të hapur sytë dhe 
veshët e pjesës tjetër të shoqërisë.
1.5.Përse është i përfshirë Këshilli i Evropës?
Këshilli i Evropës është organizata më e vjetër dhe më e madhe e Evropës. Me 47 
shtetet e saj anëtarë, ajo mbulon të gjithë Evropën gjeografi kisht dhe prek jetët e më 
shumë se 800 milion njerëzve që jetojnë në të. Këshilli është vëzhguesi i të drejtave 
të njeriut për qytetarët e Evropës dhe rojtar i demokracisë dhe i shtetit të së drejtës: 
struktura më e mirë për të mbikëqyrur EQD/EDNJ në Evropë.
1.6.Aspekte të qytetarisë
Qytetaria demokratike nuk kufi zohet në statusin ligjor të një qytetari dhe në të 
drejtën e votimit që rrjedh nga ky status. Ajo përfshin të gjitha aspektet e jetës në 
shoqërinë demokratike. Qytetaria demokratike lidhet me një numër të madh temash 
si: zhvillimi i qëndrueshëm, pjesëmarrja e njerëzve me aft ësi të kufi zuara në shoqëri, 
integrimi gjinor, parandalimi i terrorizmit dhe i shumë fushave të tjera..Vendi ynë 
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po kalon nëpër ndryshime të njëpasnjëshme sa i përket zhvillimit dhe transicionit 
nëpër të cilin po kalon. Përpjekjet për ta ngritur cilësinë e jetesës janë të mëdha, 
kryesisht në fushat ekonomike, politike, arsimore, etj. Megjithatë zhvillimet edhe 
pse mund të zhvillohen me hapa të vegjël ato duhet të fi llojnë nga shkalla e parë, 
në mënyrë që të krĳ ohet një bazament i fuqishëm, mbi të cilat mund të ndërtohen 
gjëra më të mëdha.Edukimi i fëmĳ ëve në mënyrë të institucionalizuar është ndër 
faktorët kyç të arritjes së cilësisë në arsim. Një edukim të tillë i takon secilit fëmĳ ë 
në vend, si një e drejtë fundamentale. Pa e anashkaluar edhe edukimin e mirëfi lltë 
që ata marrin në familje, e cila është qeliza e parë e zhvillimit dhe edukimit të tyre.
Situata në vendin tonë po tregohet e kundërt nga ajo që duhet të jetë. Edhe pse në 
shikim të parë mendojmë se edhe ne jemi vend që e vlerësojmë edukimin që në 
moshën e hershme parashkollore, numri i fëmĳ ëve që e gëzojnë këtë të drejtë është 
shumë i vogël.Duke ju referuar statistikave që UNICEF- i, ka publikuar thuhet se 
më pak se 10% e fëmĳ ëve të moshës 3-6 vjeç kanë qasje në programe të edukimit 
parashkollor apo të programeve të zhvillimit. Sipas tyre, ky numër është i fëmĳ ëve 
që jetojnë në qytete, të cilët kanë mundësi dhe fat të regjistrohen në çerdhe, kopshte, 
qendra të kujdesit ditor, etj. Them fat për arsye se në kryeqytet ekzistojnë vetëm 8 
institucione parashkollore publike, dhe përafërsisht aq private. Mesatarja e numrit të 
fëmĳ ëve nëpër shkollat  publike sillet rreth 250-300, për kopsht, ndërsa në IP- private 
50-70 për kopsht.Fëmĳ ët e zonave rurale mund të kenë mundësinë që institucionet 
t’i shohin vetëm përmes televizioneve, kur mund të emetohet ndonjë program për 
ta.Këto situata mund t’i gjejmë edhe në qytete të mëdha, ku fëmĳ ët qoft ë përmes 
televizionit’ qoft ë duke i parë nga jashtë oborrit të institucioneve, mund të kënaqen 
duke i shikuar moshatarët e tyre si dhe duke dëshiruar që edhe ata të jenë së bashku 
me ta.Numri i fëmĳ ëve që të vetmin edukim e kanë në familje dhe komunitet është 
i madh. Edhe pse në të shumtën e rasteve familja mundohet të japë më të mirën për 
fëmĳ ët e tyre, edukimi i parashkollorëve në institucione është shumë i rëndësishëm.
Vetë fakti se fëmĳ a po fi llon një jetë të strukturuar e përgatitë dhe e ndihmon atë, në 
fazën e shkuarjes në klasë të parë. Informacionet dhe njohuritë që fëmĳ ët i mësojnë 
në institucione, nga edukatoret e tyre, shokët dhe shoqet, ambienti që i rrethon, i 
privilegjon ata nga moshatarët të cilët nuk janë pjesë e këtĳ  sistemi.Përvojat që ata 
marrin në edukimin e institucionalizuar, vizitat që i bëjnë nëpër vende të ndryshme, 
shpeshherë për fëmĳ ët që edukohen vetëm në shtëpi, mund të jenë vetëm pjesë e 
imagjinatës së tyre.Planet dhe programet nëpër institucione, përmes aktiviteteve dhe 
lojës, ndihmojnë që fëmĳ ët të zhvillohen dhe edukohen nëpër fusha të ndryshme siç 
është fi zike, emocionale, sociale, intelektuale. Informacioni që sillet nëpër qeniet e 
tyre janë të shumta dhe të përzgjedhura, për të vetmen arsye që fëmĳ ët të përgatiten 
sa më mirë për shkollë, shoqëri, dhe për jetë. Rëndësia që fëmĳ ët të fi llojnë të punojnë 
në mënyrë të strukturuar, të fi tojnë edukatë për punë që në moshë të hershme, 
natyrisht se do t’i shkathtësojë ata të përballen me sfi dat të cilat mund të ballafaqohen 
më tutje, në shkollë, në shoqëri Pa anashkaluar edhe menaxhimin e mirë të asaj që 
ata e përjetojnë dhe ndjejnë brenda vetes së tyre.Këto dhe gjëra të tjera menjëherë 
refl ektojnë që në ditën e parë kur ata fi llojnë klasën e parë. Fëmĳ ët që kanë qenë pjesë 
e institucioneve parashkollore, klasën e parë nuk e kanë përvojë të tyre të parë. Ata 
dinë gjëra të shumta, çfarë i pret në shkollë, për mësuesen, shokët dhe shoqet, për 
librat dhe gjërat e tjera në përgjithësi. Ndarja nga prindërit nuk është aspak problem 
për ta, tashmë janë të adaptuar duke qëndruar me të tjerët dhe larg prindërve. 
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Shoqërimi më fëmĳ ët e tjerë dhe të rinj, nuk paraqet asnjë problem. Me shumë lehtësi 
fi llojnë të shoqërohen sikur të ishin njohur edhe më parë. Diskutimet mund të jenë 
të dimensioneve të ndryshme dhe komunikimi i tyre është shumë i lirshëm.Mirëpo 
për dallim të tyre, fëmĳ ët që nuk kanë qenë pjesë e institucioneve parashkollore, e 
përjetojnë më vështirësi shkuarjen në shkollë. Ndarja nga prindërit shpeshherë lë 
gjurmë për një kohë të gjatë, Gjurmë të cilat ndikojnë shumë keq në zhvillimin dhe 
edukimin e tyre të gjithanshëm. Në diskutime me moshatarët e tjerë ata mund të 
ndjehen të privuar për shkak të mungesës së informacioneve. Shkathtësitë që i kanë 
natyrisht se dallohen nga të shokëve dhe shoqeve të tyre. Informacionet zakonisht 
janë të pakrahasueshme.Si rezultat i gjithë kësaj natyrisht se mësuesja përballet 
me vështirësitë më të mëdha, ku para vetes, njërën anë ka fëmĳ ë që kanë qenë në 
Institucione parashkollore dhe që zhvillimi dhe edukimi i tyre është i përparuar 
dhe në anën tjetër gjendet përpara fëmĳ ëve që shkolla dhe sistemi edukativ për ta 
është pothuajse i panjohur.Të gjendesh përballë këtyre dy lloj strukturave të fëmĳ ëve 
njëkohësisht nuk është aspak e lehtë, integrimi i tyre mes vete nuk mund të jetë i 
dobishëm, sepse çdoherë njëra palë do ta pësoj. Nëse mësuesja vendos që forcat e 
saja t’i drejtojë kah fëmĳ ët që nuk kanë shumë njohuri, do të pësojnë dhe nuk do t’ju 
shkojë përshtat atyre që tashmë i dinë gjërat e tilla dhe anasjelltas..Që arsimi të ketë 
peshë dhe vërtetë të jetë i qëndrueshëm, duhet të fi llojë që në moshën parashkollore 
0-6 vjeç. Planet, programet, mundësitë që atyre iu ofrohen gjatë kësaj kohe i ndihmon 
fëmĳ ët që të nxjerrin në dritë predispozitat që i kanë brenda vetes. Gjatë kësaj kohe 
ata pothuajse e ndërtojnë mbi 70% të personalitetit të tyre.

2. Qeverisja demokratike e shkollës
 
Shkolla- një mikro demokraci?
Edukimi për qytetarinë demokratike dhe edukimi për të drejtat e njeriut (EQD/EDNJ) 
bazohet në parimet themelore të mësimdhënies përmes, rreth dhe për demokraci 
dhe të drejtat e njeriut në shkollë. Shkolla vlerësohet si një mikro komunitet, një 
shoqëri në fazën e saj “embrionale”, që karakterizohet nga rregulla dhe procedura 
zyrtare, nga procese të vendimmarrjes dhe nga një rrjet marrëdhëniesh që ndikojnë 
në cilësinë e jetës së përditshme.
Në këtë këndvështrim shtrohet pyetja: A mund të vlerësohet shkolla edhe si 
njëshembëlltyrë e zvogëluar e demokracisë?  Një shikim i shpejtëdëshmon se shkollat 
nuk janë shtete të vogla, në të cilat zhvillohen zgjedhje dhe në të cilat mësuesit 
veprojnë si qeveritë dhe drejtorët si presidentë etj.  Megjithatë, çfarë mund të bëjnë 
shkollat për EQD/EDNJ?
2.1Qeverisja demokratike e shkollës: katër fusha kryesore, tri kritere progresi.
Elisabet Bekman (Backman)  dhe  Bernard Traford (Traff ord), drejtues shkollash 
në Suedi dhe në Angli dhe autorë të manualit të Këshillit të Europës “Qeverisja 
demokratike e shkollave”,5 janë përpjekur t’i japin një përgjigje më të thelluar pyetjes 
së mësipërme. Ata pohojnë se shkollat kërkojnë menaxhim dhe qeverisje. Menaxhimi 
i shkollës nënkupton  administrimin e saj, për shembull, zbatimin e kërkesave 
ligjore, fi nanciare dhe kurrikulare. Marrëdhëniet ndërmjet drejtuesve dhe nxënësve 
janë hierarkike dhe bazohen në mësimdhënie dhe rregull. Nga ana tjetër, qeverisja e 
shkollës pasqyron dinamikën e ndryshimit shoqëror në shoqërinë e sotme. Shkolla 
ka nevojë të bashkëveprojë me partnerët dhe aktorët e ndryshëm jashtësajdhe t’i 
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përgjigjet problemeve dhe sfi dave që nuk mund të parashikohen. Për këtë arsye, të 
gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës, veçanërisht fëmĳ ët,  duhet  të luajnë rolin 
e tyre për këtë qëllim. Anëtarët e komunitetit bashkëveprojnë, diskutojnë, arrĳ në 
kompromise, ushtrojnë presione, marrin vendime së bashku. Asnjëri prej tyre nuk 
ka të drejtën e kontrollit  mbi tjetrin.6

Bekmen and Traford  sugjerojnë katër fusha kryesore për qeverisjen demokratike të 
shkollës:
• Qeverisje, lidership dhe llogaridhënie publike
• Arsimim që ka në qendër vlera
• Bashkëpunim, komunikim dhe përfshirje, konkurrencë dhe vetvendosje e shkollës
• Disiplina e nxënësve
• Bekmendhe Traford zbatojnë tre kritere që kanë në themel tri parime kryesore të 

Këshillit të Europës për EQD/EDNJ, që shërbejnë për të matur progresin  në këto 
fusha:

• Të drejtat dhe përgjegjësitë
• Pjesëmarrja aktive
• Vlerësimi i diversitetit.
2.2.Mësimi i demokracisë dhe i të drejtave të njeriut përmes qeverisjes demokratike 
të shkollës
Bekmen dhe Traford ofrojnë një set instrumentesh që shërbejnë për të plotësuar 
kërkesat e  mësimdhënies dhe ushtrimit të demokracisëe të drejtave të njeriut në të 
gjithë shkollën. Sipas tyre nxënësit përjetojnë pjesëmarrjen demokratike në shkollë, 
ndërkohë që shkolla ruan karakteristikëne saj kryesore si institucion arsimor: 
ndonëse është shëmbëlltyrë e zvogëluar e shoqërisë, shkolla nuk shndërrohet edhe 
në shembëlltyrë e shtetit
2.2.1.Të drejtat e fëmĳ ëve dhe e drejta për arsimim
Të drejtat e fëmĳ ëve mbrohen gjerësisht nga një numër i madh instrumentesh 
ndërkombëtarë dhe rajonalë, që përfshĳ në të drejtat e njeriut, të drejtën humanitare 
dhe ligjin për refugjatët. Fëmĳ ët përfi tojnë nga të drejtat që përfshihen në traktatet 
e përgjithshme. Përveç kësaj, një numër dokumentesh të veçanta janë hartuar për 
të siguruar mbrojtje të veçantë për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar dhe për të siguruar 
zhvillimin e shëndetshëm dhe pjesëmarrjen aktive të rinjve në shoqëri.
Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (“Konventa”) ka shumë nene për 
të mbrojtur të drejtat e fëmĳ ëve, për shembull, Protokolli 1, neni 2, “e drejta për 
arsimim”. Megjithatë, si kuadër  i përgjithshëm për të drejtat e fëmĳ ëve shërben 
“Konventa për të Drejtat e Fëmĳ ës” e Kombeve të Bashkuara, e vitit 1989. Kjo 
konventë përbën dokumentin e parë të hartuar posaçërisht për të drejtat e fëmĳ ëve 
dhe shënon një kthesë të rëndësishme në këndvështrimin e qasjes që bazohet në 
të drejtat, duke i bërë qeveritë ligjërisht përgjegjëse për dështimet në drejtim të 
përmbushjes së të drejtave të fëmĳ ëve . Konventa për të drejtat e fëmĳ ës krĳ on një 
vizion të ri për fëmĳ ët, si bartës të së drejtave dhe të përgjegjësive, në përputhje 
me moshën e tyre. Kjo ndryshon nga ideja që i sheh ata si pronë e prindërve ose si 
përfi tues të pambrojtur të lëmoshës.
2.2.2.Të drejtat e fëmĳ ëve mbulojnë çdo aspekt të jetës së fëmĳ ëve dhe adoleshentëve, 
të cilat  mund të  kategorizohen  si më poshtë:
• Të drejtat e mbĳ etesës: e drejta e jetës dhe e drejta për të plotësuar nevojat bazë 

(për shembull, e drejta për një standard të kënaqshëm jetese, strehë, ushqim, 
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trajtim mjekësor).
• Të drejtat për zhvillim: të drejtat qëaft ësojnë fëmĳ ët të zhvillojnë tërësisht 

potencialin e tyre (këtu përshihen: arsimimi, loja dhe argëtimi, veprimtaritë 
kulturore, shfrytëzimi i informacionit dhe liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë).

• Të drejtat e pjesëmarrjes: të drejtat që i mundësojnë fëmĳ ët dhe adoleshentët të 
luajnë rolin e tyre në komunitet (për shembull, liria e shprehjes së opinionit, e drejta 
për të patur një zë në çështjet që lidhen me jetën e tyre, liria për t’u organizuar etj.)

• Të drejtat e mbrojtjes: të drejtat që janë thelbësore për ruajtjen e fëmĳ ëve dhe 
adoleshentëve nga të gjitha format e abuzimit, shpërfi lljes dhe shfrytëzimit (për 
shembull, e drejta fëmĳ ëve refugjatë për kujdes i veçantëdhe mbrojtja kundër 
përfshirjes së tyre në konfl iktet e armatosura, si dhe të drejtat që lidhen me punën 
e fëmĳ ëve, torturën dhe abuzimin me drogën).

• Arsimimi vlerësohet si e drejtë e njeriut në vetvete dhe si mjet i domosdoshëm 
për realizimin e të drejtave të tjera.  Një sistem arsimor që bazohet në të drejta 
plotëson  më mirë misionin e tĳ  për arsimim cilësor për të gjithë.

•  Neni 26 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut shpall se:
• Çdo individ ka të drejtë për arsimim. Arsimi duhet të jetë i lirë, të paktën, 

arsimi fi llor dhe ai bazë. Arsimi fi llor duhet të jetë i detyruar. Arsimi teknik dhe 
profesional duhet të mundësohet në shkallë të gjerë dhe arsimi i lartë duhet të jetë 
njëlloj i mundshëm nga të gjithë, në bazë të  meritës.

• Arsimi duhet t’i shërbejë zhvillimit të plotë të personalitetit njerëzor dhe rritjes 
së respektit për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. Ai duhe të zhvillojë 
mirëkuptimin, tolerancën dhe miqësinë ndërmjet të gjitha kombeve, racave 
dhe grupeve fetare dhe të çojë më tej veprimtaritë e Kombeve të Bashkuara për 
ruajtjen e paqes. 

• Prindërit duhet të kenë përparësinë në të drejtën për të zgjedhur llojin e arsimimit 
për fëmĳ ët e tyre.

Neni 28 i Konventës për të Drejtat e Fëmĳ ës (KDF), si zgjerim i disa prej ideve të 
shprehura në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (DUDNJ), e përcakton 
arsimin si një të drejtë, ndërsa neni 29 komenton  që arsimi duhet të ndihmojë fëmĳ ën 
në zhvillimin e plotë të  “personalitetit, talenteve dhe aft ësive të tĳ  mendore e fi zike”.8

Ajo na detyron të shtrojmë pyetje  të tilla, si:
• Kush nuk po arsimohet. Ku ndodhen ata  dhe cilat janë arsyet e përjashtimit?
• Kush është përgjegjës për të mbrojtur, për të zhvilluar dhe për të përmbushur të 

drejtën për arsimim?
• Çfarëështë e nevojshme të zhvillohet për të siguruar të drejtën për arsimim?
• Kush duhet të veprojë dhe çfarë duhet të bëjë për të siguruar këtë të drejtë dhe si 

mund të ndihmojnë partneritetet në këtë proces?
•  
Parimi  1. Shpreh lidhjet me të drejtat
Pyetjet për ne: A lidhen përpjekjet tona arsimore, në  mënyrë të veçantë, me të drejtat 
e njeriut? A përfshĳ në këto përpjekje të gjitha të drejtat e njeriut? A lidhen realisht të 
drejtat e njeriut me nevojat dhe çështjet e komuniteteve tona? A mund të realizohet 
kjo lidhje? A jemi ne të gatshëm të shkojmë përtej “zonës  së rehatisë vetjake” dhe të 
lidhim punën tonë me vlerat e të drejtave të njeriut? 
Parimi 2. PërgjegjësiaA ndodh që ne, si përfaqësues të qeverisë ose të punësuar 



100 

nga shteti, të shohim veten si përgjegjës për të siguruar edukimin për të drejtat e 
njeriut?  Në ç’drejtim jemi përgjegjës? Në ç’mënyrë fëmĳ ët dhe kujdestarët e tyre 
mund tëpërmbushin një përgjegjësi të tillë?
Parimi 3. Fuqizimi dhe pjesëmarrja
Le të mendojnë për ata individë  për të cilët ndihemi përgjegjës në drejtim të sigurimit 
të arsimit për të drejtat e njeriut. A i kemi marrë ne parasysh idetë e atyre që ndikohen 
nga politikat dhe veprimtaritë tona? Kush mungon në takimet vendimmarrëse 
dhe kujt i dëgjohet zëri në bisedat tona? Nëse ata nuk janë të pranishëm ose nuk 
përfshihen në biseda në shtëpitë e tyre, si mund ta realizojmë këtë në tryezatpublike? 
Si mund të  lehtësojmë shprehjen e pikëpamjeve të tyre për “kur”, “si”, “kush” dhe 
“çfarë” edukimi për demokraci dhe të drejtat e njeriut ata kanë nevojë?
Parimi 4. Mos diskriminimi dhe vëmendja ndaj grupeve të pafavorizuara
Në lidhje me çështjen e fundit: cilat janë grupet  që, aktualisht, kanë më pak të ngjarë 
të përfi tojnë nga programet tona arsimore dhe si mund të sigurojmë pjesëmarrjen 
e tyre në to?  Grupet të cilëve u mohohen rregullisht të drejtat e njeriut-grupet e 
margjinalizuara, të pafavorizuara, të diskriminuara-janë ata që duhet të përfi tojnë 
më shumë nga përpjekjet tona në fushën e arsimit.
 E drejta për arsim shprehet në një numër të madh dokumentesh të Kombeve të 
Bashkuara dhe të të drejtave të njeriut, duke përfshirë këtu Paktin Ndërkombëtar të të 
Drejtave Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore (neni 14) dhe Konventa për të Drejtat 
e Fëmĳ ës (neni 28 dhe 29).  Deklarata të rëndësishme, komente të përgjithshme  dhe 
dokumente të tjera kanë pasuruar më tej këto konventa në lidhje me të drejtën për 
arsimim, si Deklarata Botërore për Arsimin për të Gjithë etj. 

Konkluzione

KDF dhe DUDNJ pranojnë që një ndër qëllimet e shkollimit është të zhvillojë 
respektin për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore. Që të kuptohen dhe të 
zhvillohen më mirë, të drejtat e njeriut duhet të jetohen në marrëdhënie me të tjerët.  
Kjo nënkupton jo  vetëm të mësuarit rreth të drejtave të njeriut, por edhe të jetuarit 
në to dhe përmes tyre. Shkollimi i bazuar në qasjen e të drejtave të njeriut përfshin 
mundësinë për të mësuar dhe për t’i ushtruar të drejtat e njeriut në klasë. Shkollat 
qëinteresohen për të drejtat e fëmĳ ëve  e përqendrojnë punën e tyre  në dinjitetin 
njerëzor të fëmĳ ëve.E drejta për arsimim duhet të zbatohet dhe të gëzohet  nga të 
gjithë – pavarësisht nga aft ësitë, racat, feja, gjinia, kombësia, parapëlqimet seksuale, 
klasa ose nga faktorë të tjerë dallues. Përveç kësaj, një arsim i tillë, si përcaktohet 
nga KDF, duhet të strukturohet në mënyrë që të respektojë të drejtat themelore të 
nxënësve.Një parim i rëndësishëm e qëndror për të drejtat e njeriut dhe i qasjes me 
bazë të drejtat e njeriut  është ai i mosdiskriminimit.  Në fushën e shkollimit, pasojat 
janë të shumëfi shta  dhe përfshĳ në të drejtën e barabartë për arsimim dhe vëmendje 
të veçantë për grupet e pafavorizuara ose të margjinalizuara.Nisma e UNESCO-s 
për një shkollë miqësore dhe qasja me bazë të drejtat e njeriut bazohet në zbatimin 
e KDF,në dhe përmes arsimit. Aft ësia për të zbatuar këtë qasje kërkon njohjen më të 
mirë të të drejtave të njeriut dhe të fëmĳ ës, si dhe rëndësinë e saj për mendimin, 
planifi kimin dhe vlerësimin në arsim. 
“Arsimi është arma më e fuqishme që mund të përdoret për të ndryshuar botën.” Nelson 
Mandela
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Rekomandime

Tek ta mbillet e ardhmja e tyre, që do t’i përcjell gjatë gjithë jetës.
• Fëmĳ ët mund ta ndryshojnë të ardhmen e shtetit, mirëpo ata nuk mund ta 

detyrojnë shtetin që ta ndryshojnë gjendjen e tyre. 
• Ata janë të mbrojtur me konventë, mirëpo nuk mund të ndikojnë tek të rriturit që 

ta respektojnë atë. 
• Atyre u premtohet kujdes, por ata nuk mund të ndikojnë tek të rriturit që ta 

ushtrojnë kujdesin e duhur.
• Atyre u është premtuar edukimi i drejtë, por ata nuk kanë fuqi që këtë t’ua 

kërkojnë të rriturve.
Të rriturit duhet të punojnë shumë në mënyrë që të drejtën për edukim, t’ua dhurojnë 
secilit fëmĳ ë. Në këtë mënyrë do të ketë zhvillim dhe edukim të qëndrueshëm. 
Në këtë mënyrë shoqëria do të ketë rrënjë të shëndosha, që do të ndihmojnë atë të 
përballet me sfi dat që u dalin përpara.
“Bota është një vend i rrezikshëm, jo nga ata që bëjnë keq, por nga ta që i shohin dhe nuk bëjnë 
gjë.” Albert Einstein
Le të jetë kjo një thirrje për të gjithë ne, që të gjithë fëmĳ ëve pa dallim ngjyre, feje, 
gjuhe, race që ata mund t’i përkasin, ta gëzojnë të drejtën e edukimit të hershëm të 
institucionalizuar. Të mos ndalemi për t’ju blerë vetëm dhurata, por të ulemi dhe të 
punojmë shumë, që atyre t’ua sigurojmë të drejtën që u takon. 
Edukim të qëndrueshëm për një shtet të fortë.
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Përgatitja profesionale e mësimdhënësve

Marsela Brahimaj

Ç’kuptojmë me mësimdhënie?
Endersen dhe Bërnzi [Anderson&Burns 1989] pohojnë se meësimdhënia është 
proçes, pasi ajo ka në bazë veprimin. Mësimdhënia gjithashtu është një veprimtari 
ndërpersonale,përderisa mësuesi ndërvepron me një ose me më shumë nxënës.
Ndërveprimi mund te jetë i dyanshëm.Kjo marrëdhënie njihet si ndërveprim recip-
rok.

Mësuesi- ekspert  mësimdhënës
Në mënyre të vazhdueshme mësuesit duhet të marrin vendime rreth materialeve 
dhe metodave të mësimdhënies. Si përfundim ata duht të dĳ në përgjigjet,pyetjet të 
shumanshme rreth lëndës së tyre.

Karakteristikat e mësuesve  të  suksesshëm
Disa nga studimet e kryera kohë më parë rreth mësimdhënies së suksesshme përqen-
drohen tek vet mësuesi.Studiuesit mendojnë se kyçi i suksesit në mësimdhënie gjen-
det në karakteristikat e mësuesve. Ku kto3 karakteristikat janë:Dĳ et,qartësia dhe 
ngrohtësia.
Dĳ a
Mësuesit që kanë njohuri më shumë për lëndën e tyre kanë nje ndikim të mirë tek 
nxënësit e tyre, dhe përpiqen të bëjnë paraqitje të saktë e të qartë të njohurive ose të 
përdorin strategji më efi kase të mësimdhënies.Dĳ a është ndoshta e nevojshme,por jo 
e mjaft ueshme për mësimdhënie produktive. 
Qartësia
Qartësia e mësuesit ndikon në të nxënit e nxënësve. Studuesit e kohëve të fundit 
ofrojnë udhëzime për një qartësi më të madh në mësimdhënie.
Ngrohtesia
Mesuesit qe jane me të ngrohte dhe miqsore,kane tendenc ti kene nxenesit  dhe 
klasën e tyre si veten.

Modele  të suksesshme  të  mësimdhënies
Mësimdhenia i ka fi llimet e saja që në lashtësi.Që të kuptohen më mirë teorite dhe 
modelet e mësimdhënies duhet ti veshtrojmë ato  në aspektin historik të zhvillimit të 
tyre,te lidhura ngusht me strategjitë,metodat dhe teknikat e mësimdhënies.Modeli 
ka katër pjesë përbërse,na jep një ide të përgjithshme dhe jo të nderlikuar të mesimd-
henies.Studiuesit e sotem i kane ndare veprimtarite e mesimdhenies ne dy nëngrupe 
të mëdha:në veprimtari bisedore të mësuesit dhe detyra mësimore të nxënësit.

Mesimdhënia  e  drejtpërdrejte
Me anë të mësimdhënies së drejtpërdrejtë mësuesit tregojnë,demostrojnë,shpjegojnë 
dhe marrin përgjegjsi më të mëdha për zhvillimin e mësimit,përshtatin punën e tyre 
me moshën dhe aft esitë e nxënësve.
Teoria e mesimdhënies së drejtuar:
Ky model përbëhet nga disa hapa përmes të cilëve arrihen objektivat e mësimit.
• Hapi 1.Hyrja ka të bëjë me gadishmërinë dhe vëmëndjen.
•  Hapi2.Objektivat dhe qellimi i tyre.
•  Hapi3.Dhënia e njohurive.
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•  Hapi 4.Modelimi.Është e rëndësishme për nxënsit të kenë mundesi të shohin 
shembuj konkrete të një produkti përfundimtar të vlefshëm për ta.
• Hapi 5.Kontrolli për të kuptuarit.
•  Hapi 6.Praktikë e udhehequr.Mësuesi duhet të jetë vigjilent ndaj përpjekjeve 
të para të nxënësve për të mësuar.Është e nevojshme që ai të qarkullojë midis tyre për 
tu siguruar se puna qe ata po bëjne është në nivel të kënaqshëm.
• Hapi 7 .Praktikë e pavarur.
 Modeli Hanter është bërë sot mjaft  i përhapur.Kjo është arritur në sajë të karakterit 
universal të modelit.Edhe tek ne është paraqitur ky model ne veprimtaritë kualifi -
kuese të mësuesve dhe nje variant,i përshtatur për kushtet tona,është modeli A-94,i 
paraqitur nga instituti i studimeve Pedagogjike Tiranë.Mësimdhënia e drejtpërdrejtë 
rekomandon që mësimi të fi llojë me një përmbledhje të ideve dhe të koncepteve që 
mësuesi do te paraqes para nxënësve duke u perpjekur që të lidhë konceptet e reja 
me njohuritë e meparshme.

Mësimdhënia jo  e  drejtpërdrejtë
Shembulli i meësimdhënis së drejtpërdrejtë është modeli i sjellë nga Bruneri. Në të 
gjitha punimet e tĳ , të trajtuara në këndvështrim kognitiv,Bruneri na ka ndihmuar 
që të depertohet në mësimdhënien me karakter zbulues[jo të drejtpërdrejtë].Bruner 
renditi tri burimet e sjelljes se mësuesit.
Së pari, mësuesit jane komunikues të njohurive,mësuesi duhet të dĳ e  se çfarë do tu 
mësojë nxënësve dhe si do ta mësojnë ata.
Së dyti, mësuesit janë modele:sjellja e tyre ne klasë eshte nje burim i rëndesishëm 
njohurish, udheheqjeje  dhe motivimi për nxënësit.
Së treti, mësuesit janë simbole,përfaqsues të edukimit, dhe në mënyrë të 
veçante,fi gura bindëse në formimin tek nxënësit të qëndrimeve,interesave, opin-
ioneve dhe vlerave,duke mos përmedur ketu arritjet dhe përvetsimin e njohurive në 
të gjitha lëndët.
Mësimdhënia jo edrejtperdrejtë ka nje vend të dallueshëm ne klasë,përderisa ajo i 
ndihmon nxënësit jo vetëm të mësojnë konceptet,por edhe te aft ësohen të nxjerrin 
përfundime dhe të formojnë përgjithsime. Mësuesi duhet të punojë me nxënësit,të 
përforcojë mangësitë. 

Modeli  i mësimdhënies
Do të përqendrohemi tek tri fi gurat më të shquara që kanë skicuar modelet e 
mësimdhënies:Skiner, Markel dhe Ganje.
MODELI I SKINERIT NE KLASE;:Mjedisi modern arsimor ku kontrolli i sjelljes zë 
vend kryesor ku Skineri besonte se është në kaos. Ata përdorin përforcuesit.Skineri 
theksonte se,ndërshkimit fi zik i ka kaluar koha dhe nuk përdoret më,ku mësuesit 
ende dhe sotë përdorin tej mase sarkazmën,talljen dhe nota negative si presion. Më-
suesi kur ballafaqohet me probleme ai duhet ti zgjidhë ato  menjëherë sapo të lind. 
Skineri pohonte se mësuesit duhet të vendosin se ç’farë do të përdorin per ti ndod-
hur sa më parë sjellja e dëshiruar.Kur disa sjellje janë te ndërlikuaraka dhe mësuesit 
nuk mund ti përforcoj më vetë.
Disa nga këshillat për mësuesit janë:
.Ji i kujdesshëm kur ndryshon metodën e paraqitjes.
Jepu nxënësve kohën e duhur
Mundohu të përdorësh shembuj të shumtë.
.Ji i qartë në reagimet për përgjigjet e sakta dhe të pasakta.
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Markeli  dhe  mësimi  i  programuar
Në mësimin e programuar suksesi në proçesin e të nxënit nëpermjet përforcimit të 
njohurive është vetëm një pikpamje moderne e kuptimit të ligjit të efektit. Me 1972 
analizohen të mësuarit tradicional dhe ai i programuar,ku dhe u kostatua që mësimi 
i programuar kishte këto të  meta:
1.Femĳ et bëhen neurotike.
2.Dhe nuk janë aktive dhe krĳ ues.

Ganje  dhe  modeli  i  mesimdhenies
Qysh nga viti 1979 Robert Ganje konsiderohet si udhëheqes i modelit të mësimd-
hënies.Në pikpamjen e tĳ  të qartë dhe të organizuar mirë për mësimdhënien dhe 
të nxënit,Ganje ka identifi kuar ngjarje të shumta mësimi,që ai beson se i ndihmojnë 
nxënësit  të mësojnë në mënyrë të kuptimshme. Mësuesi duhet të përdorë materiale 
stimuluese dhe të përshtatshme për nxënësit e tĳ , të përdor forma të ndryshme pune 
si [lexim,degjim,diskuktim etje] ku mësuesi të jetë i sigurt  se nxënesit janë të 
përshtatshëm në pikpamje biologjioke dhe psikologjike.Sipas Ganjes mësuesi duhet 
të stimulojë kujtesën për njohuritë e meparshme të nxënësve.Me këte Ganje do të thotë 
se mësuesi duhet t’u kërkojë nxënësve detaje që përfshihen në objektivat e të nxënit. 
Mësuesi nuk mund të pretendojë se nxënësit e kanë përvetsuar materialin,përderisa 
ata nuk kanë ndryshuar sjelljen,pra nuk demonstrojnë sjellje të re. Në fund mësuesi 
duhet të kontrollojë,nëse nxënësit i kane kuptuar sqarimet e mësuesit dhe a janë në 
gjëndje ata t’i përdorin vërejtjet për të përmirsuar nivelin e njohurive dhe të shpre-
hive të mësuara.

Nderveprimi  mesues-nxenes
Vlera qëndron kur secili në “rolin”e vetë, mësuesi dhe nxënesi,plotësojnë njeri-tjetrin 
nën qëllimin e madh të mbarëvajtjes së punës në shkollë.Ndodh që mësuesi mund 
të zhgënjehet nga një nxënës,por sigurisht, mësuesi që e njeh mirë profesionin si të 
përdor mirë të gjitha format e duhura.
Mardhëniet midis strategjive te mësimdhënies dhe te nxënit të nxënësve janë të 
ndërlikuara.Veprimet e mësuesit nuk mund të përvetsohen ne mënyrë magjiket në 
të nxënit e nxënësve por është nxënësi ai që duhet të mesojë. 
Çështjet kryesore janë:”Ç’fare po bëjnë nxënësit?”Ç’fare po mendojnë?.”Në ç’menyrë 
po e përpunojnë informacionin?”.Detyra që mësuesi shtron për nxënesit e tĳ  është 
një lidhje e rëndësishme midis mësimdhënies dhe të nxënit.

Detyrat  mesimore
Detyrat që mësuesit përcaktojnë për nxënësit kan në përmbajtje fakte,koncepte,opinione 
dhe parime.Detyrat që u jepen nxënësve përfshĳ në operacione të shumta,si:të 
riprodhojnë,të klasifi kojnë,të nxjerrin përfundime apo të zbatojnë. Psikologu Doil ka 
sygjeruar se detyrat mësimore ne bazë të veprimeve që kërkohen ndahen në katër 
kategori:
Detyrat për kujtesën
Detyrat e zakonshme 
Detyrat për të kuptuarit
Detyrat e opinionit 

Problemet  e  mësimdhënies
Problemet në mësimdhënie janë të shumta,por,për ta bërë më të lehtë kuptimin dhe 
zbatimin e tyre,ato janë grupuar në dy  lloje:
Problemet e metodave të mësimdhënies
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Problemet e motivimit
Probleme  te menaxhimit
Problemet emenaxhimit kanë të bëjnë me krĳ imin dhe ruajtjen e një klime që çon në 
nxënie të efektshme. Praktika e mirë e menaxhimit të klasës lidhet me parandalimin 
e sjelljeve jo të mira,format pozitive të ndëhyrjes dhe pasojat jo dënuese.
Problemet e vlersimit
Kanë të bëjnë me vlersimin e saktë të të nxënit.Vlersimi nëpërmjet provimeve apo 
testimeve është një nga format e tĳ . 

C’eshte  mesuesi?
Menjëherë na vjen në mëndje përgjigja:mësuesi është një njëri që trasmeton dĳ en 
duke ndihmuar të tjerët  të mësojnë dhe të silllen në mënyrë të re dhe të ndryshme 
nga më parë.Mësuesi, në proçesin e përgatitjes së tĳ  arsimore,është një punonjës i 
punësuar nga shoqeria,për ta bërë më të lehtë përgatitjen shoqërore,vetjake dhe in-
telektuale të atyre antarve të shoqëris që ndjekin shkollën. Shoqëria e sotme kërkon 
që mësuesi të ketë arsim universitar dhe një përgatitje të vecantë si mësimdhënës.

Kur një mësues  është efektiv
Një mësues është efektiv kur ka pritshmëri pozitive për suksesin e nxënësve .Ai është 
një menaxher shumë i mirë në klasë,sa më efk tiv është mësuesi,aq më të suksesshëm 
janë nxënësit.
Një mësues efk tiv përdor metoda të ndryshme mësimore ,strategji,burime dhe 
lloje të të mësuari që janë të përshtatshme për mësimin e tyre. Një mësues efektiv 
mëson nga afër gjatë monitorimit përparimin e nxënësve dhe siguron praktikë në 
rimësimdhënie,aty ku është e nevojshme.
Pesë konceptet e rëndësishme që rrisin pritshmëritë pozitive:
1. Thirr cdo nxënës në emër në një mënyrë miqsore.
2. Thuaj,Ju lutemi-me mirësjellje dhe respekt për të përcjelle një mesazh që 
thotë:”Po ju kushtojë vëmendje”
3. Thuaj ,faleminderit për cdo gjë
4. Buzëqeshni-Një buzëqeshje është mënyra më efektive për të krĳ uar një mje-
dis pozitiv.
5. Duajini,-Mësuesi efk tiv ofron më shumë se një produkt,ata ofrojnë mënyrën 
e të shërbyerit.Fomat më të sinqerta të shërbimit vĳ në nga dëgjimi,dashuria,dhe 
përkujdesja.

Mesimdhënie e mirë,mësues i suksesshëm
Mësimdheënia e mirë është e vështirë të përcaktohet,sepse termi i mirë ka më shume 
ngjyrime emocionale.Mesimdhenia “e mirë”e kemi te vështirë ta përcaktojmë ,ndër-
sa mësimdhënia “e suksesshme” mund të vërtetohet. Mësuesi i suksesshëm quhet ai 
që është në gjëndje të realizojë qellimet dhe objektivat e programit. Përmasat krye-
sore të mësimdhënies së suksesshme janë dy :Synimi dhe rezultatet. Studimet trego-
jnë se mësuesit e suksesshëm janë të drejtë,demokratë, ndërsa mësuesit me rezultate 
të dobta përkufi zohen si të njëanshëm,burokrate, te tërhequr, të ngurtë, të ashpër, të 
mërzitshëm, monoton, apatike, të hallakatur, të pasigurtë, inatçore, dhe me gabime 
në punë.

Rekomandime për sukses në mësimdhënie
Për të realizuar një proces sa më të suksesshëm të mësimdhënies rekomandohet të 
mbahet parasysh rekomandimet e mëposhtme:
• Të organizojë mësimin në mënyrë logjike dhe të thjeshtë
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• Të theksojë aspektet më të rëndësishme të materialit
• Të sinjalizojë kalimin nga një cështje në një tjetër
• Të siguroje sa më shumë praktikë dhe ta kontrollojë atë
• Të kontrollojë veten për qartësi
• Të korrigjojë dhe sqarojë gabimet

Shpallja e suksesit  të nxënësit
Kjo ka të bëjë me shkallën e të kuptuarit të detyrave dhe saktësinë në plotësimin e de
tyrave,ushtrimeve,testeve,etje. Niveli i vështërsisë ka të bëjë me shkallën e të kuptu-
arit saktë të ushtrimeve dhe detyrave.Keto tre nivele të vështërsisë lanë si më poshtë:
Suksesi i plotë: Nxënësi kupton detyrën dhe mjaft  rrallë bën gabime që vĳ në nga 
pakujdesia.
Suksesi i pjesshëm: Nxënësi kupton në mënyrë të pjesshme por bën disa gabime të 
rënda.
Suksesi i ulët:Nxënësi nuk e kupton fare detyrën.
Qartësia në mesimdhënie:
Kjo karakteristikë kryesore ka të bëjë me qartësinë e paraqitjes së mësimit në klasë, e 
treguar përmes karakteristikave të mëposhtme të mesuesit të suksesshëm .
• Ata i paraqesin dhe i bëjnë çështjet mësimore të kuptueshme .
• Përshkruajnë dhe u shpjegojnë qartë konceptet nxënësve dhe janë në gjëndje të 

ndjekin një linjë logjike të rregullt,hap pas hapi.
• Të folurit e tyre është i qartë, i pranueshëm për nxënësit dhe i çliruar nga fj alet e 

panevojshme.
Arti i të pyeturit

Të pyeturit është një tjetër sjellje ndihmëse e mësuesit.(G.Broën dhe Ëragg,1993);kanë 
klasifi kuar pyetjet në dy grupe ,duke dalluar si pyetje qe kanë të bëjnë me përm-
bajtjen dhe ato që përmbajnë një proçes.
Pyetjet e përmbajtjes :
• Mësuesit paraqesin pyetjet e përmbajtjes . Pyetjet janë:
• Të drejtpërdrejta 
• E nivelit të ulet 
•  Konvergjente 
• E mbyllur 
• Faktike 
• Pyetjet proçes: 
• Jo të drejtperdrejta
• Të nivelit të lartë 
• Divergjente 
• Të hapura.

Mësuesi i suksesshëm është ai:
• Që merr përsiper përgjegjësi
• Që përshtat vështirësite e mësimit me nivelin e aft ësive të nxënësve 
• Që u jep nxënësve mundësinë për të praktikuar konceptet e 
• Që rritë , sa më shumë të jetë e mundur kohën e mësimdhënies 
• Që siguron udhëheqje dhe kontroll për të nxënët 
• Që përdor shumëllojshmëri të metodave mësimore dhe mjete pamore .
• Që nxjerr për cdo pyetje përgjigjet nga nxënësit dhe pastaj kalon në pyetjen tjetër.
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• Që paraqet materialin ne hapa të vegjël ,duke krĳ uar mundësi për praktikë.
• Që nxit nxënësit të arsyetojnë dhë të përpunojnë përgjigjen e saktë
• Që i përfshin nxënësit në pyetje dhe përgjigje gojore.
• Që arrin të aktivizojë në pjesmarrje gjithë klasën .
• Që përdor diskutimin në mënyrë të natyrshme , me synim për të përpunuar, 

zgjeruar dhe komentuar përmbajtjen që janë duke mësuar.

Pozicioni i mësuesit dhe i nxënësit në  mësimdhënien ndërvepruese
Meësuesi kërkues apo mësuesi refl ektiv synon ta përsosë gjithnjë e më teper proçesin 
e mësimdhënies.Ai është i aft ë:
• Dhe i zoti për të shërbyer si shembull pozitiv për nxënësit e tĳ ;
• Të caktojë qellimet për të nxënit;
• T’i motivojë nxënësit;
• Të gjallerojë të menduarit e nxënësve;
• Të sigurojë diskutim të pasur;
• Të zgjedhë metodat e duhura;
• Për t’i ndihmuar nxënësit të bëjnë pyetje të mira;
• Për t’u mësuar nxënësve si t’i përdorin metodat dhe teknikat në punë të pavarur;
• Për të zhvilluar marrëdhënie të hapura,bashkpunim afatgjatë dhe kolegjial me 

koleget e tjere;
• Për të qënë ndihmës,partner dhe lehtësues në proçesin e të nxënit.

Elementët e parë që përshkon mësuesi në punë
Cfarë ka marrë në hapat e para
Komunikimi mesues-nxënës.
Komunikimi mësues-prindër
Komunikimi  mësues-mësues
Komunikimi mësues-drejtues

Problemet me të cilat ballafaqohen  mësuesit  fi lestar
Mësimdhënia në vitet e para
Problemet kryesore për një mësues fi llestar janë:
-Problem tepër serioz është disiplina ruajtja e qetësis në klasë.
-Një nga problemet e rëndësishme është dhe autoriteti se si mund ta sigurojë atë.
-Komunikimi mësues-nxënës.
• Sot mësuesit janë të arsimuar,trajtohen më mirë dhe respektohen me shumë nga 

shoqëria.
• Shoqëria sot kërkon që mësuesi të ketë arsimin univrsitar dhe një përgatitje të 

veçantë si mësimdhënës.
• Kur një mësues është efektiv
• Mësuesi është efk tiv kur ka pritshmëri pozitive për suksesin e nxënësve.
• Një mësues efektiv përdor metoda të ndryshme mësimore,strategji,burime dhe 

lloje të të mësuari që janë të përshtatshme për mësimin e tyre.
• Një mësues efektiv mëson nga afër gjatë monitorimit përparimin e nxënësve dhe 

sihuron praktik në mësimdhënie.
• Që merrë për sipër përgjegjësi personale për të nxënit e nxënësve dhe parashikon 

arritje pozitive për çdo nxënës.
• Që arrin të aktivizojë në pjesmarrje gjithë klasën. 
• Ditari në planifi kimin e orës mësimore.
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• Plotësimi i rregjistrit dokumentacion shumë i rëndësishëm.
• Gjatë kohës së praktikës profesionale do të kenë mundësi të mësojnë nga mësuesit 

më të mirë.
• Mësimdhënia në shkollë përbën pjesën kryesore për sitemin e edukimit dhe duhet 

vlerësuar si moment kyç i terë suksesit dhe i progresit të nxënësve. 

Përfundimi

Mësimdhënia është një veprimtari ndërpersonale,përderisa mësuesi ndërvepron me 
një ose më shumë nxënës.Mësimdhënia është proçes pasi ajo ka në bazë veprimin.
Komunikimi është një nga elementët bazë që ndikon drejpërdrejt,në krĳ imin e një 
etike profesionale të mësuesisë.Veprimet e mësuesit nuk mund të përvetësohen në 
mënyrë magjike në të nxënit e nxënësve por është nxënësi ai që duhet të mësojë.Për 
pregatitĳ en dhe diplomimin e mësuesve dhe edukatoreve në të gjitha universitete 
shqiptare përgjegjësin për organizimin dhe zhvillimin e programeve e ka departa-
menti i mësuesisë brënda strukturës së universitetit.
Mësuesit në dy vitet e para të punës nuk kanë besim në aft ësitë e tyre mësimdhë-
nës dhe ky përbën shqetësim.Që në ditët e para të punës ata ndeshen me të njëjtat 
detyra sikurse edhe mësuesit me përvojë.Ai vazhdimisht duhet të jetë në kërkim të 
personalitetit të tĳ  të plotë,dhe me punë këmngulëse,pasion e vullnet të kapërcejë 
vështërsitë e para të punës së tĳ .
Të mësuarit gjatë gjithë jetës është një proçes që vazhdon gjatë gjithë jetës.Është vetë 
individi që gjithmon motivohet ,për tu përpjekur nga pikpamja psikologjike për tu 
vetërealizuar.Të rriturit preferojnë të nxënë më mirë në situatë të cilat janë praktike 
dhe probleme-qëndërzuara,ndihmojnë vetvlersimin pozitiv ndaj vetes.
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How to deal with multiple intelligences during classes

Fjoralba Shanaj

Abstract

When you hear the word intelligence, the concept of IQ testing may immediately come to 
mind. Intelligence is oft en defi ned as our intellectual potential; something we are born with, 
something that can be measured, and a capacity that is diffi  cult to change. In recent years, 
however, other views of intelligence have emerged. One such conception is the theory of 
multiple intelligences proposed by Harvard psychologist Howard Gardner.

Keywords: multiple intelligences, IQ testing, intellectual potential, conception, measure.

1.1 Introduction

The theory of Multiple Intelligences suggests that tradit ional psychometric views 
of intelligence are too limited. Gardner fi rst outlined his theory in his 1983 book 
"Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences," where he suggested that 
all people have diff erent kinds of "intelligences." Gardner proposed that there are 
eight intelligences, and has suggested the possible addition of a ninth known as 
"existentialist intelligence."
In order to capture the full range of abilities and talents that people possess, 
Gardner theorizes that people do not have just an intellectual capacity, but have 
many kinds of intelligence, including musical, interpersonal, spatial-visual, and 
linguistic intelligences.
While a person might be particularly strong in a specifi c area, such as musical 
intelligence, he or she most likely possesses a range of abilities. For example, an 
individual might be strong in verbal, musical, and naturalistic intelligence.
Gardner’s theory has come under criticism from both psychologists and educators. 
These critics argue that Gardner’s defi nition of intelligence is too broad and that 
his eight diff erent "intelligences" simply represent talents, personality traits, and 
abilities. Gardner’s theory also suff ers from a lack of supporting empirical research.
Despite this, the theory of multiple intelligences enjoys considerable popularity with 
educators. Many teachers utilize multiple intelligences in their teaching philosophies 
and work to integrate Gardner’s theory into the classroom. 

1.2 Multiple Intelligences

Howard Gardner of Harvard has identifi ed seven distinct intelligences. This theory 
has emerged from recent cognitive research and "documents the extent to which 
students possess diff erent kinds of minds and therefore learn, remember, perform, and 
understand in diff erent ways," according to Gardner (1991). According to this theory, 
"we are all able to know the world through language, logical-mathematical analysis, 
spatial representation, musical thinking, the use of the body to solve problems or 
to make things, an understanding of other individuals, and an understanding of 
ourselves. Where individuals diff er is in the strength of these intelligences - the so-
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called profi le of intelligences -and in the ways in which such intelligences are invoked 
and combined to carry out diff erent tasks, solve diverse problems, and progress in 
various domains."
Gardner says that these diff erences "challenge an educational system that assumes 
that everyone can learn the same materials in the same way and that a uniform, 
universal measure suffi  ces to test student learning. Indeed, as currently constituted, 
our educational system is heavily biased toward linguistic modes of instruction and 
assessment and, to a somewhat lesser degree, toward logical-quantitative modes as 
well." Gardner argues that "a contrasting set of assumptions is more likely to be 
educationally eff ective. Students learn in ways that are identifi ably distinctive. The 
broad spectrum of students - and perhaps the society as a whole - would be bett er 
served if disciplines could be presented in a numbers of ways and learning could be 
assessed through a variety of means." The learning styles are as follows:
Visual-Spatial - think in terms of physical space, as do architects and sailors. Very 
aware of their environments. They like to draw, do jigsaw puzzles, read maps, 
daydream. They can be taught through drawings, verbal and physical imagery. 
Tools include models, graphics, charts, photographs, drawings, 3-D modeling, 
video, videoconferencing, television, multimedia, texts with pictures/charts/graphs.
Bodily-kinesthetic - use the body eff ectively, like a dancer or a surgeon. Keen sense of 
body awareness. They like movement, making things, touching. They communicate 
well through body language and be taught through physical activity, hands-on 
learning, acting out, role playing. Tools include equipment and real objects.
Musical - show sensitivity to rhythm and sound. They love music, but they are also 
sensitive to sounds in their environments. They may study bett er with music in the 
background. They can be taught by turning lessons into lyrics, speaking rhythmically, 
tapping out time. Tools include musical instruments, music, radio, stereo, CD-ROM, 
multimedia.
Interpersonal - understanding, interacting with others. These students learn through 
interaction. They have many friends, empathy for others, street smarts. They can be 
taught through group activities, seminars, dialogues. Tools include the telephone, 
audio conferencing, time and att ention from the instructor, video conferencing, 
writing, computer conferencing, E-mail.
Intrapersonal - understanding one's own interests, goals. These learners tend to 
shy away from others. They're in tune with their inner feelings; they have wisdom, 
intuition and motivation, as well as a strong will, confi dence and opinions. They 
can be taught through independent study and introspection. Tools include books, 
creative materials, diaries, privacy and time. They are the most independent of the 
learners.
Linguistic - using words eff ectively. These learners have highly developed auditory 
skills and oft en think in words. They like reading, playing word games, making up 
poetry or stories. They can be taught by encouraging them to say and see words, read 
books together. Tools include computers, games, multimedia, books, tape recorders, 
and lecture.
Logical -Mathematical - reasoning, calculatig. Think conceptually, abstractly and 
are able to see and explore patt erns and relationships. They like to experiment, 
solve puzzles, ask cosmic questions. They can be taught through logic games, 
investigations, mysteries. They need to learn and form concepts before they can deal 
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with details.
At fi rst, it may seem impossible to teach to all learning styles. However, as we move 
into using a mix of media or multimedia, it becomes easier. As we understand 
learning styles, it becomes apparent why multimedia appeals to learners and why a 
mix of media is more eff ective. It satisfi es the many types of learning preferences that 
one person may embody or that a class embodies. A review of the literature shows 
that a variety of decisions must be made when choosing media that is appropriate 
to learning style.
Visuals: Visual media help students acquire concrete concepts, such as object 
identifi cation, spatial relationship, or motor skills where words alone are ineffi  cient.
Printed words: There is disagreement about audio's superiority to print for aff ective 
objectives; several models do not recommend verbal sound if it is not part of the task 
to be learned.
Sound: A distinction is drawn between verbal sound and non-verbal sound such 
as music. Sound media are necessary to present a stimulus for recall or sound 
recognition. Audio narration is recommended for poor readers.
Motion: Models force decisions among still, limited movement, and full movement 
visuals. Motion is used to depict human performance so that learners can copy the 
movement. Several models assert that motion may be unnecessary and provides 
decision aid questions based upon objectives. Visual media which portray motion 
are best to show psychomotor or cognitive domain expectations by showing the skill 
as a model against which students can measure their performance.
Color: Decisions on color display are required if an object's color is relevant to what 
is being learned.
Realia: Realia are tangible, real objects which are not models and are useful to teach 
motor and cognitive skills involving unfamiliar objects. Realia are appropriate for 
use with individuals or groups and may be situation based. Realia may be used to 
present information realistically but it may be equally important that the presentation 
corresponds with the way learner's represent information internally.
Instructional Sett ing: Design should cover whether the materials are to be used in 
a home or instructional sett ing and consider the size what is to be learned. Print 
instruction should be delivered in an individualized mode which allows the learner 
to set the learning pace. The ability to provide corrective feedback for individual 
learners is important but any medium can provide corrective feedback by stating the 
correct answer to allow comparison of the two answers.
Learner Characteristics: Most models consider learner characteristics as media may 
be diff erentially eff ective for diff erent learners. Although research has had limited 
success in identifying the media most suitable for types of learners several models 
are based on this method.
Reading ability: Pictures facilitate learning for poor readers who benefi t more from 
speaking than from writing because they understand spoken words; self-directed 
good readers can control the pace; and print allows easier review.
Categories of Learning Outcomes: Categories ranged from three to eleven and most 
include some or all of Gagne's (1977) learning categories; intellectual skills, verbal 
information, motor skills, att itudes, and cognitive strategies. Several models suggest 
a procedure which categorizes learning outcomes, plans instructional events to 
teach objectives, identifi es the type of stimuli to present events, and media capable 
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of presenting the stimuli.
Events of Instruction: The external events which support internal learning processes 
are called events of instruction. The events of instruction are planned before selecting 
the media to present it.
Performance: Many models discuss eliciting performance where the student practices 
the task which sets the stage for reinforcement. Several models indicate that the 
elicited performance should be categorized by type; overt, covert, motor, verbal, 
constructed, and select. Media should be selected which is best able to elicit these 
responses and the response frequency. One model advocates a behavioral approach 
so that media is chosen to elicit responses for practice. To provide feedback about 
the student's response, an interactive medium might be chosen, but any medium 
can provide feedback. Learner characteristics such as error proneness and anxiety 
should infl uence media selection.
Testing which traditionally is accomplished through print, may be handled by 
electronic media. Media are bett er able to assess learners' visual skills than are print 
media and can be used to assess learner performance in realistic situations.

1.3 How to Teach or Learn Anything 8 Diff erent Ways

One of the most remarkable features of the theory of multiple intelligences is how 
it provides eight diff erent potential pathways to learning. If a teacher is having 
diffi  culty reaching a student in the more traditional linguistic or logical ways of 
instruction, the theory of multiple intelligences suggests several other ways in which 
the material might be presented to facilitate eff ective learning. Whether you are a 
kindergarten teacher, a graduate school instructor, or an adult learner seeking bett er 
ways of pursuing self-study on any subject of interest, the same basic guidelines 
apply. Whatever you are teaching or learning, see how you might connect it with
• words (linguistic intelligence)
• numbers or logic (logical-mathematical intelligence)
• pictures (spatial intelligence)
• music (musical intelligence)
• self-refl ection (intrapersonal intelligence)
• a physical experience (bodily-kinesthetic intelligence)
• a social experience (interpersonal intelligence), and/or
• an experience in the natural world. (naturalist intelligence)
For example, if you’re teaching or learning about the law of supply and demand 
in economics, you might read about it (linguistic), study mathematical formulas 
that express it (logical-mathematical), examine a graphic chart that illustrates the 
principle (spatial), observe the law in the natural world (naturalist) or in the human 
world of commerce (interpersonal); examine the law in terms of your own body [e.g. 
when you supply your body with lots of food, the hunger demand goes down; when 
there’s very litt le supply, your stomach’s demand for food goes way up and you 
get hungry] (bodily-kinesthetic and intrapersonal); and/or write a song (or fi nd an 
existing song) that demonstrates the law (perhaps Dylan’s “Too Much of Nothing?”).
You don’t have to teach or learn something in all eight ways, just see what the 
possibilities are, and then decide which particular pathways interest you the most, 
or seem to be the most eff ective teaching or learning tools. The theory of multiple 
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intelligences is so intriguing because it expands our horizon of available teaching/
learning tools beyond the conventional linguistic and logical methods used in most 
schools (e.g. lecture, textbooks, writing assignments, formulas, etc.). To get started, 
put the topic of whatever you’re interested in teaching or learning about in the center 
of a blank sheet of paper, and draw eight straight lines or “spokes” radiating out 
from this topic. Label each line with a diff erent intelligence. Then start brainstorming 
ideas for teaching or learning that topic and write down ideas next to each intelligence 
(this is a spatial-linguistic approach of brainstorming; you might want to do this in 
other ways as well, using a tape-recorder, having a group brainstorming session, 
etc.). Have fun!
Dr. Gardner says that our schools and culture focus most of their att ention on 
linguistic and logical-mathematical intelligence. We esteem the highly articulate or 
logical people of our culture. However, Dr. Gardner says that we should also place 
equal att ention on individuals who show gift s in the other intelligences: the artists, 
architects, musicians, naturalists, designers, dancers, therapists, entrepreneurs, 
and others who enrich the world in which we live. Unfortunately, many children 
who have these gift s don’t receive much reinforcement for them in school. Many 
of these kids, in fact, end up being labeled “learning disabled,” “ADD (att ention 
defi cit disorder,” or simply underachievers, when their unique ways of thinking and 
learning aren’t addressed by a heavily linguistic or logical-mathematical classroom.
The theory of multiple intelligences proposes a major transformation in the way 
our schools are run. It suggests that teachers be trained to present their lessons in 
a wide variety of ways using music, cooperative learning, art activities, role play, 
multimedia, fi eld trips, inner refl ection, and much more (see Multiple Intelligences 
in the Classroom, 4th ed.). The good news is that the theory of multiple intelligences 
has grabbed the att ention of many educators around the country, and hundreds of 
schools are currently using its philosophy to redesign the way it educates children. 
The bad news is that there are thousands of schools still out there that teach in the 
same old dull way, through dry lectures, and boring worksheets and textbooks. The 
challenge is to get this information out to many more teachers, school administrators, 
and others who work with children, so that each child has the opportunity to learn in 
ways harmonious with their unique minds (see In Their Own Way).
The theory of multiple intelligences also has strong implications for adult learning and 
development. Many adults fi nd themselves in jobs that do not make optimal use of 
their most highly developed intelligences (for example, the highly bodily-kinesthetic 
individual who is stuck in a linguistic or logical desk-job when he or she would be 
much happier in a job where they could move around, such as a recreational leader, a 
forest ranger, or physical therapist). The theory of multiple intelligences gives adults 
a whole new way to look at their lives, examining potentials that they left  behind 
in their childhood (such as a love for art or drama) but now have the opportunity 
to develop through courses, hobbies, or other programs of self-development (see 7 
Kinds of Smart).

1.4 The Diff erent Ways Your Child Learns

Explore the many ways your child learns and discover how to best support his or her 
unique learning style.
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Almost two decades aft er Howard Gardner identifi ed multiple intelligences in his 
ground-breaking book Frames of Mind (1983), educators around the world are using 
the theory of multiple intelligences in their classrooms. In some ways, parents and 
teachers have always intuitively known that children learn in diff erent ways and that 
an activity that grabs one child may not be of interest to another youngster. But many of 
our traditional ideas about teaching imply that there is a certain way to learn particular 
skills. As parents, we've all had times when we've become frustrated by our children's 
apparent inability to accomplish a task the way we were taught to do it. When we have 
a bett er understanding of their individual intelligences and learning styles, we can 
provide experiences that speak to how our children learn best.
To understand your child's learning style, observe her as she plays. Which toys does 
she tend to choose? Chances are, you'll notice that her favorites have something in 
common. Perhaps they all have bright colors and distinct patt erns or interesting 
textures and shapes, or make sounds. Then look at how at how she plays: Does she 
tend to look at objects intently or to hold and feel them in her hands? Perhaps she is 
less interested in toys than in rolling, tumbling, and moving around. As you cuddle 
up with your child and a favorite book, pay att ention to what she is most interested 
in. Is it looking at the illustrations? Listening to the cadence of the words and rhymes 
as you read aloud? Touching the diff erent objects pictured on the page? Or does she 
practically leap out of your lap and start to act out the actions in the story as you 
describe them?
Most children have a number of diff erent intelligences and learning styles and can be 
engaged in a variety of ways. If you don't see a strong preference for particular toys 
or games, it means that your child has more than one primary intelligence or that 
she isn't old enough to have developed a strong predilection. In most cases you can 
begin to see a preference for particular styles at around age two. By then your child 
will most likely respond best to specifi c activities and types of experiences.
Respecting individual intelligences and learning styles means off ering your child a 
variety of ways to learn. This doesn't mean that you should shy away from helping 
him master certain skills — almost anything can be taught in a way that works well 
for a specifi c intelligence. When you identify and respond to your child's intelligence 
and learning style, you help him approach the world on his own terms. Playing to 
his strengths can make mastering new skills less frustrating — and can help him 
develop a lifelong love of learning.
One of the benefi ts of the multiple intelligence theory is that it off ers parents many 
options — if a child isn't responding to a particular activity, there are many other 
approaches to try. Once you have a sense of your child's learning style, take a look 
at your home environment and routine to see how well it works for the way she 
learns. If you fi nd that your child gravitates toward music, make sure that she has 
instruments available. Try playing music throughout the day and using songs as 
a way to encourage her enjoyment of diff erent activities (a special song for doing 
the dishes or going grocery shopping can go a long way!). If she seems to have a 
powerful physical, or bodily-kinesthetic, intelligence, remember that creating fun 
hopping or jumping games to play while you're waiting on lines or at the store can 
help to make these tough times easier.
While understanding your child's style helps you speak to his strengths, it is also 
important to give him opportunities to strengthen his weaknesses: Even if you're 
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sure your child is a linguistic learner, there is plenty to be gained from engaging him 
in spatial or musical experiences. 
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Paulownia – Bima e introduktuar në Sulovë

Gazmira Frakulli

Abstrakt

Studimi “Paulownia tomentosa si bimë e introduktuar në zonën e Sulovës” është një  përpjekje 
për të evidentuar se si kushtet klimaterike, edafi ke, ekspozicioni gjeografi k i zonës së Sulovës 
janë të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e kësaj bime të introduktuara, që do të 
përmirësonte ndjeshëm të ardhurat e banorëve të zonës dhe mjedisin e saj.
Nga studimet dhe informacionet e grumbulluara (www.tjetërvizion.org), tregohet se si  kjo  
bimë e huaj, gjenë kushte për të dhënë produkte fi tim prurëse duke ndikuar në përmirësimin 
ndjeshëm të të ardhurave të banorëve të zonës, duke përmirësuar peisazhin klimaterik të saj, 
pakësuar ndjeshëm erozionin dhe pastruar kimikisht atmosferën, duke shërbyer ndër të tjera 
dhe si ushqim për bagëtinë. 
Për të realizuar këtë studim kam shfrytëzuar të dhëna nga burime të ndryshme të literaturës 
(Gjeloshi, Gj., 2013), (Williams, C. E., 1983), informacione nga njësitë administrative përkatëse 
të Sulovës, informacione nga faqe interneti, si dhe janë bërë vëzhgime konkrete,  analiza dhe 
matje në terren. Metodat kryesore të përdorura në këtë studim janë: vëzhgimi, hulumtimi, 
matjet në terren të përmasave (diametër dhe lartësi e kërcellit, gjatësi dhe gjerësi e gjethes) për 
bimën e Paulownias në stade të ndryshme rritjeje përgjatë dy viteve (2014-2016, si dhe është 
bërë analizimi e përpunimi i të dhënave.  
Nga analizat dhe matjet e bëra rezultoi se faktorët klimaterike, edafi kë, ekspozicioni gjeografi k 
i zonës krĳ ojnë kushte të mira për kultivimin e bimës: Paulownia tomentosa .
Problem paraqet mungesa e informacionit te banorët e zonës rreth bimës  Paulownia tomentosa, 
që do të rriste ndjeshëm të ardhurat e tyre në kushtet e një terreni të favorshëm për kultivim.
Duke aplikuar projekte për promovim dhe mbjelljen masive të kësaj bime, tokat e Sulovës të 
marra me qira do të bëheshin burim të ardhurash dhe modele për zona me një turizëm malor 
në zhvillim.

Fjalët kyçe: Sulovë, bimë e introduktuar, Paulownia tomentosa,  përshtatshmëri.

Hyrje

Sulova është zona ku gjejmë të ndërthurura peisazhe natyrore, mjedisore dhe kushte 
të përshtatshme klimaterike, të cilat kanë çuar në kultivimin dhe krĳ imin e një 
frutikulture dhe bujqësie racionale, të qëndrueshme dhe të shumëllojshme.
Krahas bimëve të kultivuara prej kohësh në këtë zonë, fermerët janë përpjekur të 
fusin dhe kultivarë të rinj të ardhur nga jashtë vendit për ineresat e tyre ekonomike 
(Asllani S. 2010). Pa një studim të mirëfi lltë të kushteve mjedisore, edafi ke etj. të 
zonës është konstatuar se puna për kultivimin e disa llojeve si: dardha aziatike, ulliri 
(kallaman), variete molle, banane etj. ka dështuar.
Studime nga specialiste, analiza të përbërjes së tokës, këshillime, fondacione të 
ndryshme të interesuar për këtë zone, u bë e mundur të futeshin kultivarët e parë 
të studiuar të introduktuara  që i përshtateshin zonës si: ulliri (frontoi, koronek), 
pjeshka (nektarinë), kikiriku, kivi etj. (Asllani S. 2004).
Sot në vazhdën e studimeve për të rritur numrin e llojeve të introduktuara që do i 
përshtateshin dhe do të rrisnin te ardhurat e këtĳ  komuniteti, ka qënë edhe studimi 
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që ka bërë të mundur ngritjen e fi danishtes së Paulownia tomentosa në Gjergjan dhe 
kultivimin e  saj në zonën e Sulovës.
Sikurse bima e artë sulovare që do të kishte efektet e saj në shumë aspekte si 
ekonomike ashtu dhe mjedisore, të njëjtat ngjyra i japin Sulovës edhe bima e kivit 
(Actinidia deliciosa), e cila jo vetëm do të shtonte të ardhurat e familjeve sulovare, por 
do të shërbente dhe si bimë mjeksore me impakte  çudibërëse për frutin e saj.
I gjithë ky studim ka për qëllim të ndihmojë fermerët e zonës, në dhënien e 
informacionit (Asllani S. 2010), për kushtet e përshtatshme ekologjike që zona ofron 
për kultivimin e dy bimëve të introduktuara: Paulownia tomentosa dhe Actinidia 
deliciosa dhe vendosjes së bashkëpunimit me fi danishte të ngritura në vend, për 
përhapjen dhe arealizimin e këtyre dy kulturave, duke ndikuar kështu në rritjen në 
mënyrë të ndjeshme të treguesve cilësor të jetës së tyre. 

Objekti dhe qëllimi i studimit

Zona e Mollasit konsiderohet si zonë me zhvillim të mirë bujqësor të ndërthurur me 
zhvillimin urban tipik për zonat rurale, me terren kodrinor dhe me mungesa banimi 
në afërsi të tokave bujqësore.
Vlerësimi i ndikimit në mjedis, ujë, ajër, tokë dhe biosferë nga kultivimi i llojit të 
introduktuar: Paulownia tomentosa  në zonën e Sulovës ka qënë edhe objekti i studimit. 
Në këtë zonë po planifi kohet të zbatohet projekti i kultivimit të Paulownias, 
nëpërmjet marrjes me qera nga fermerë e rreth 600 ha tokë të pashfrytëzuar më parë 
me një afat kohor 33- 99 vjet. 
Objektivat e studimit janë:
• Vlerësimi i gjëndjes aktuale të zonës duke u fokusuar në gjëndjen e ujërave, ajrit, 

tokës, klimës dhe zhvillimin social ekonomik të saj;
• Analizimi i përshtatshmërisë së tokës për kultivimin e Paulownias;
• Vlerësimi i përdorimit të plehërave në plantacione gjatë procesit të kultivimit të 

Paulownias;
• Vlerësimi i ndikimit në mjedisin e zonës së Sulovës nga kultivimi i llojit të 

introduktuara: Paulownia tomentosa. 
  

Të dhëna të përgjithshme mbi Paulownia tomentosa, ndikimi i saj në mjedis

Paulownia u shfaq në Evropë në fi llim të viteve 1800, e importuar nga kompania 
hollandeze e Indisë Orientale. Mori emrin e tanishëm prej gruas fi snike ruse Anna 
Pavlovna, bĳ a e Carit Pauli i I-rë (1818). Në mes të shekullit, ajo u përhap në të gjithë 
territorin në Itali për shkak të cilësisë së saj. Është një pemë në dukje madhështore 
dhe me lule shumë dekorative, me gjethe në formë zemre dhe me push dhe në fund 
të pranverës ajo prodhon lule aromatike të bardha ose lejla të lidhura në degë të 
mëdha, frutet vjeshtore janë kapsula ovale të mbuluara nga një cipë e artë. Paulovnia 
është druri i quajtur ndryshe me emrin “Pema e Princesësh” ose “Pema e zogut 
Feniks”, dru me përbërje të fortë dhe me rritjen më të shpejtë në botë. E kultivuar në 
kushte të përshtatshme, kloni i paulovnias mund të rritet me një shpejtësi të atillë sa 
të kalojë 20 metra lartësi në 3 vjet, i përsosur për prodhimin e lëndës së parë drusore.
Janë të njohura të paktën 6 familje të ndryshme të drurit Paulovnia: P. Elongate, 
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P. Fargesii, P. Fortunei, P. Giabrata, P. Taiwaniania, P. Tomentosa; e njohur ndryshe 
me emrin Kiri. Paulovnia është kultivuar në Kinë prej 3000 vjetësh, më pas në 
SHBA prej vitit 1700 dhe në Japoni prej vitit 1970 nga dhe kur druri u bë një biznes 
eksporti miliarda dollarësh. Prej vitit 1972 nisi një studim shkencor në laborator për 
të përmirësuar cilësitë e kësaj peme, deri në arritjen e kësaj cilësie në vitin 2007 ku 
u krĳ ua një pemë perfekte për kultivimin dhe prodhimin e drurit në kohë rekord. 
KLONI i Paulovnias nuk është OMGJ, por një Patentë.

Fig. 4. Bima e Paulownias dhe plantacionet e saj

Vetitë

E njohur në industrinë e drurit dhe të mobiljeve si “alumini i drunjtë”,  KLONI 
I PAULOWNIAS është 30% më i lehtë se çfarëdo lloji tjetër druri me përbërje të 
fortë. Kloni i Paulownias është rezistent ndaj përthyerjes (rritet drejt), rezistent ndaj 
tkurrjes (nuk thyhet) dhe në përgjithësi është rezistent ndaj deformimeve. Duron 
temperatura nga -30 deri në +50°C.  Druri është i bukur, i pastër dhe i freskët. Nuk ka 
nyje dhe konsiderohet si dru i kategorisë A. Për shkak të vetisë së saj për përpunim 
të hollë, kloni i Paulovnias është një pemë me dru të jashtëzakonshëm për trarë,  
për prodhimin e mobiljeve të brendshme,  kompesatë,  për shtëpi të parafabrikuara 
dhe gjysëm të fabrikuara, panele të brendshme për ndërtim, dru për ndërtim dhe 
pothuajse për çdo lloj përdorimi tjetër. Është një dru i çmuar dhe i përdorur për pjesët 
e brendshme të jahteve, në detaje të prestigjit të lartë (rrënjët përdoren për pjesët e 
brendshme të Rolls Rojs). Kloni i Paulovnias është rritur si një burim i djegshëm 
biologjik, një hap i rëndësishëm për krizën energjitike. Pema natyrale rigjenerohet 
në bazë të sistemeve të saj që ndodhen tek rrënjët, duke fi tuar kështu emrin “ Pema 
e zogut Feniks”.
Përdoret në industrinë e drurit: ndërtimtari, industrinë e mobiljeve, prodhimin e 
instrumenteve muzikore, në prodhimin e mjaltit cilësor. Ka disa veçori të mira në 
industrinë e drurit sepse nuk ka nyje, nuk ka plasaritje, nuk shtrembërohet, thahet 
shpejt, gozhdohet lehtë, gdhendet dhe përpunohet pa ndonjë veshtirësi me vegla 
dhe makineri për përpunimin e drurit.
Druri i paulonie jep 4700 kalori  gjatë djegies si dhe zjarri i saj arrin  në temperaurat 
mbi 4000 C. Kur druri është i tharë 100% për 1m 3 peshon vetëm 240 kg.
Paulownia lulëzon një herë në vit, lulen e mban 6 javë. Lulja ka ngjyrë të nuancave 
vjollcë ose të bardhë. Për shkak të këtyre veçorive ajo mbillet në parqe apo oborre si 
bimë dekorative pasi ka vetinë të krĳ ojë shtatë të lartë dhe ka  gjethe gjigante, bën 
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hĳ e të dendur dhe prodhon fi toncide të dobishme për shëndetin e njeriut.
Një Paulownia e rritur prodhon  oksigjen për 1500 persona për 24 orë. Prodhon 
sasi të madhe të nektarit të cilët bletët e kullosin pa vështirësi dhe prodhohet mjaltë 
cilësor, për një bimë të rritur  llogaritet të prodhoj mbi 50kg mjaltë. 

Ndikimi në mjedis i Paulownias
Gjethet e Paulownia kanë një rritje shumë të shpejtë dhe kapacitet të stërmadh në 
thithjen e dyoksidit të karbonit dhe pluhurave. Organizata Well Forestry WorldWilde 
– Carbon Emission e ka vleresuar Pauloënia si drurin me aft ësinë më të madhe 
thithese ndaj dyoksidit të karbonit dhe që çliron sasinë maksimale të oksigjenit në 
ajër, duke e shpallur bimën e së ardhmes njerëzore, falë vetive të saj zhvilluese dhe 
rigjeneruese. 

Fig.6. Gjethet e Pulownias

Bima mund të mblidhet çdo 3 vjet pa u mbjellur sërish. Gjethet e saj kanë një rritje 
shumë të shpejtë dhe kanë kapacitet të stërmadh në thithjen e dioksidit të karbonit 
dhe pluhurave, si dhe bazuar tek vlerat ushqyese përbën një ushqim të përsosur për 
kafshët bujqësore. Trungu rritet drejt në mënyrë të përsosur dhe pa nyje për rreth 6 
metra. Organizata WELL FORESTRY WORLDWILDE – CARBON EMISSION e ka 
njohur klonin e Paulownias si drurin me aft ësinë 

Lulja

Vetëm 3 vjet pas mbjelljes mund të pritet në lule, gjë që e bën këtë lloj 
peme një fabrikë popullore. Pema është e volitshme edhe për bletar,  pasi 
jep sasi të mëdha të nektarit dhe mjaltë kualitativ,  në 1ha jep 900-1000 
kg mjalt kurse gjethet munden të përdoren për sillazh ushqim përkafshë.
Rezistimi i temperaturave të ulta,  prej -25 ° C deri +45 ° C.).
Terreni në sipërfaqen e tokës së marrë me qera ka qënë i papërdorur dhe gjëndet 
totalisht i ekspozuar ndaj erozionit, pasi e vetmja bimësi në të janë disa shkurreta të 
rralla të cilat nuk shërbejnë as edhe për kullota dhe nuk mund të ndihmojnë ruatjen 
e tokës të ekspozuar ndaj reshjeve dhe faktorëve të tjerë që favorizojnë humbjen e saj. 
Në këtë studimin, rezulton se kultivimi i Paulownia tomentosa do të ketë një ndikim 
shumë pozitiv në mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe përmirësojë treguesit e 
ambjentit jo vetem në parcelat e mbjella, por në të gjithë zonën përreth. Ambjenti do 
të përmirësohet në të tre parametrat kryesore të tĳ : uji, ajri dhe toka.
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Toka

Paulownia është bimë që përshtatet dhe mund të zhvillohet edhe në toka të varfëra 
(me pak azot dhe fosfor), të ndotura dhe në rrezik nga erozioni. Ajo mund të 
zhvillohet në toka të ndotura nga metalet e rënda dhe kimikatet e ndryshme, në një 
kohë që në toka të tilla pemët e tjera nuk mund të rriten. Duke thithur këto substanca 
ajo bën pastrimin e tokës. Paulownia ndihmon në shërimin dhe ruajtjen e tokave 
delikate, të ekspozuara ndaj erozionit,  të cilat rrezikohen deri në humbje të plotë.
Gjethet e mëdha të Paulownia arrĳ në në diametër 50-70 cm. Pas rënies ato jo vetëm 
plehërojnë por edhe ristukturojnë tokën me humus, duke krĳ uar kushtet të favorshme 
për kultivim të bimëve të tjera njëkohësisht me pauloënia ose më pas. 
Plantacionet e Paulownia shërbejnë si një mbrojtës i mirë nga erërat e forta dhe uji i 
rrëmbyer i përrenjëve, veçanërisht në pranverë.
Për fi llimin e kultivimit dhe ruajtjen e tokës, fermerët në bashkëpunim me njësinë 
administrative të zonës, duhet të investojë në hapjen e rrugëve ndërmjet parcelave 
dhe të bëjë ndërtimin e brezareve në sipërfaqet shumë të pjerrëta duke i mbrojtur ato 
me mure të thjeshtë guri dhe mjete të tjera rrethanore

Tendencat e zhvillimit te Paulownias ne mjedisin e Suloves – Elbasan

a)Kercelli ne lartesi dhe diameter 
b)Numri i gjetheve 
Tab. 1. Shpejtesia e rritjes te Paulownia tomentosa sipas diametrit te kercellit

Muajt / viti 2016 Diametri i kërcellit
Mars
    0,4 - 0,6 cm

Prill 1,4 - 1,6 cm
Maj 2,4 - 2,6 cm
Qershor 3,3 - 3,5 cm
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Tab. 2 Shpejtësia e rritjes te Paulownia tomentosa sipas lartësise së kercellit në 
vendin tonë

Muajt / viti 2016 Lartësia e kërcellit
Mars 20- 25 cm
Prill 55 - 60 cm
Maj 95 - 100 cm
Qershor 145 - 150 cm

Tab. 3 Tendencat e rritjes së numrit të gjetheve gjatë 4 muajve
Muajt / viti 2016 Numri i gjetheve
Mars 4
Prill 11
Maj 14
Qershor 20

Përfundime dhe Rekomandime

Përfundime
Qellimi dhe objektivat e studimit janë arritur nëpërmjet vlerësimit paraprak të 
ndikimit në mjedis, ujë, ajër, tokë dhe biosferë nga kultivimi i Paulownias  në zonën 
e Sulovës, si dhe vlerësimit të përshtatshmërisë së tokës për kultivimin e kësaj bime 
të introduktuar.
a) Analizat e përbërjes së tokës në tre parcela prej 4,5 dynyme seicila në pjesën 

kodrinore të zonës së Sulovës, treguan varfëri në makroushqyesit azot dhe fosfor, 
por bima e Paulownias krĳ oi përshtatshmëri dhe tolerancë në këto tipe tokash;

b) Ph  i tokave ndërmjet vlerave 6 dhe 8 rezultoi të ishte i përshtatshëm për kultivimin 
e Paulownias si bimë e introduktuar;

c) Ujërat nëntokësore të zonës, që shkojnë nga 2,5 deri në 4 m thellësi, lejojnë sistemin 
rrënjor të Paulownias që të zhvillohet e forcohet mire në vitet e para të zhvillimit 
morfogjenik;

d) Kushtet klimaterike të zonës krĳ ojnë mundësinë për kultivimin e Paulownias;
e) Ritmet e rritjes në lartësi të kërcellit te Paulownia tomentosa ishin më të mëdha në 

periudhën Maj – Qershor (50 cm) dhe më të ulëta në Mars-Maj (35 dhe 40 cm);
f) Rritja mujore e diametrit të kërcellit si në vlerat minimale ashtu edhe ato maksimale 

ishte pothuajse 1cm në muaj te Paulownia tomentosa, në tokat e Sulovës, sikurse 
edhe në Evropë me tendencë rritjeje 8 - 10 cm/vit. 

g) Tendencat e rritjes në lartësi dhe diametër të organit kërcellor ishin pothuaj të 
njëjta me parametrat evropiane për bimën e Paulownias realizuar në Sulovë;

h) Ritmet më të larta të shtimit si në numër gjethesh ashtu edhe në përmasa janë 
verejtur në muajt Mars - Prill dhe Maj – Qershor, ndërsa në muajt Prill – Maj 
vërehet ulje si në përmasa ashtu edhe në  numër gjethesh;

Rekomandime
Referuar të dhënave dhë konkluzioneve të studimit, rekomandohet:
 Kultivimi i bimës së Paulownias në tokat e zonës së Sulovës për disa arsye:

a) Ajo është një bimë që përshtatet dhe zhvillohet mirë edhe në toka të varfëra 
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me azot dhe fosfor;
b) Pasuron tokën me elemente mikro dhe makro ushqyes; 
c) Pastron tokën nga mbetje metalesh të rënda falë rrënjëve me zhvillim të shpejtë;
d) Mbron tokën nga erozioni, në përshtatje edhe me terrenin të thyer të zonës së 

Sulovës;
e) Nuk është bime invasive;
f) Falë gjetheve shumë të mëdha me sipërfaqe të butë, bima e Paulownias  mund të 

përdoret si ushqim për blegtorinë;
g) Përdoret si barrierë për zhurmat dhe pluhurat, duke përmirësuar ndjeshëm 

mjedisin e zonës;
h) Siguron ruajtjen e regjimit hidrik dhe të biodiversitetit;
i) Përmirëson treguesit fi ziko-kimike të ajrit, klimën dhe peisazhin e zonës;
j) Mbjellja e Paulownias duhet të bëhet në kohë, sepse një ditë vonesë mund të sjellë 

reduktim të lartësisë së kërcellit prej 5-6 cm;
k) Mbjellje masive e bimës së Paulownias në këtë zonë për shkak të produktivitetit të 

lartë në biomasë,vetive fi ziko-mekanike dhe përdorimeve të shumta të tĳ .
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Gjithperfshirja e femĳ eve me aft esi te kufi zuara ne arsim

Neritan Durro
Mesues ne shkollen 9-vjeçare:”Martin Camaj”, Shkoder

Abstrakt

Qëllimi i këtĳ  punimi eshte të eksplorohet fenomeni i përshtatjes dhe integrimit të 
fëmĳ ëve me AK në shkollat e zakonshme (jo speciale) 9-vjeçare të qytetit të Shkodres. 
Ky studim synon të identifi kojë sfi dat dhe vështirësitë që hasin fëmĳ ët me AK gjatë 
procesit mësimor në komunitetin shkollor. Në fokus të studimit janë përjetimet, 
qëndrimet  e prindërve dhe mësuesve lidhur me procesin e pranimit, integrimit dhe 
gjithëpërfshirjes e fëmĳ ëve me AK në shkollë. 
Pritshmëria e personave me aft ësi të kufi zuara nuk është asgjë më shumë se ngritja 
e vetëdĳ es për ekzistencën e tyre dhe domosdoshmërinë e zgjidhjes së problemeve. 
Promovimi i të drejtave të këtyre personave dhe sigurimi i kushteve për gëzimin e 
plotë të të drejtave të tyre nuk është asnjë privilegj, por thjeshtë nënkupton përfshirjen 
e tyre aktive si qytetarë në shoqëri, të cilët kanë të drejta të barabarta sikurse të 
gjithë tjerët, për të jetuar, për të krĳ uar familje dhe për të rritur fëmĳ ëve të tyre, të 
drejtën e arsimit dhe punës, pjesëmarrjen në jetën sociale. Për realizimin e këtyre të 
drejtave nevojitet krĳ imi i mjedisit jetësorë pa barriera, por edhe inkurajimin e këtyre 
personave të jetojnë të pavarur duke kontribuar në shoqëri në të gjitha aspektet.
Më shumë se 500 milionë njerëz në botë janë me aft ësi të kufi zuara si rezultat i 
dëmtimeve mendore, fi zike apo sensore.
Personat me aft ësi të kufi zuara janë ato persona të të cilët funksionet fi zike, kapaciteti 
mendor ose gjëndja psikologjike kanë prirje të shmangen për më shumë se gjashtë 
muaj nga gjëndja tipike për moshën përkatëse, gjë që sjell për pasojë kufi zimet e 
pjesëmarrjes së tyre në jetën shoqërore”.
 ( Referuar Strategjisë Kombëtare të Personave me Aft ësi të Kufi zuara).
Aft ësia e kufi zuar është një term që përmbledh një numër paaft ësish qofshin të 
lindura apo të fi tuara.
Shpesh here quhen persona nga dëmtime fi zike, psikike, dhe sensoriale, ,” individ në 
vështirësi”, handikap”. “ persona me paaft ësi”, “ të paadoptuar” etj. Duhet të ketë 
një dallim midis
 “ dëmtim”,”kufi zim i aktivitetit”,”kufi zimet e pjesëmarrjes”. Ky dallim është berë 
nga Organizata Botërore e Shëndetit( OBSH). 
• Dëmtim, është një problem i funksionimit të trupit apo strukturës së tĳ .( funksionet 

fi ziologjike apo psikologjike apo pjesët anatomike të trupit). 
• Kufi zim i aktivitetit, është një vështirësi që haste nga një individ në kryerjen e një 

detyre apo veprimi. 
• Kufi zimet e pjesëmarrjes, nënkupton vështirësitë që një individ mund të ndeshë 

gjatë përfshirjes në situata të jetës së përditshme. Të gjithë kanë të përbashkët 
nevojën për t’u ndihmuar, të thyejnë kornizën e izolimit të tyre social dhe barrierat 
psikologjike.
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I.Kuadrit ligjor që garanton edukimin e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në 
kushtet e arsimit gjithëpërfshirës

 Për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara ligji Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar 
në Republikën e Shqipërisë” në mënyrë specifi ke nenet nr. 64 dhe 65 si dhe Dispozitave 
Normative , Kreu XV “Arsimimi I Fëmĳ ëve me Aft ësi të Kufi zuara”
 Miratimi i DN-ve hapi rrugën e arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri dhe për here të 
parë gjen shprehje në këto dispozita, tendenca bashkëkohore e integrimit të fëmĳ ëve 
me aft ësi të kufi zuar në shkollat e zakonshme , kundrejt veçimit të tyre në institucione 
speciale dhe shpallet domosdoshëm arsimi gjithëpërfshirës.
“Arsimimi i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara synon zhvillimin e plotë të potencialit 
intelektual e fi zik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre për t’i përgatitur për 
integrim të plotë në shoqëri dhe në tregun e punës”.
Në Shqipëri, e drejta për arsim për të gjithë fëmĳ ët, përfshirë fëmĳ ët me aft ësi të 
kufi zuara, garantohet nëpërmjet një sërë ligjesh, aktesh nënligjore dhe rregulloresh. 
Ligji Nr. 69/2012, “Për Arsimin Parauniversitar,29” përcakton parimet që orientojnë 
arsimimin e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara. Ky ligj kërkon arsim falas dhe të 
detyrueshëm, i cili ndiqet nga fëmĳ ët e moshës 6-16 vjeç. 
Ligji promovon konceptin e arsimit gjithëpërfshirës, duke specifi kuar se përfshirja në 
institucionet e arsimit gjithëpërfshirës është e përkohshme dhe përfshirja në kopshtet 
dhe shkollat e zakonshme ka rëndësi të madhe. Të drejtat për shërbime psikosociale 
në institucionet arsimore garantohen në Nenin 20 të ligjit. Dispozitat normative 
të këtĳ  ligji kërkojnë një mësues ndihmës në bazë të rekomandimit të komisionit 
multidisiplinor të DAR sipas vlerësimit të nevojave të tyre. Gjithashtu, kërkohet që 
çdo mësues që ka në klasën e tĳ /saj një fëmĳ ë me nevoja të veçanta duhet të ketë 
trajnime të certifi kuara (Neni 65, pika 3)-30. Por pavarësisht këtĳ  fakti, njohuritë dhe 
aft ësitë e mësuesit që duhet të mbështesin fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara, mbeten një 
problem shqetësues.
 Krĳ imi i Komisionit Multidisiplinor synon të vlerësojë fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara 
në bazë të kërkesës së prindërve, por nevojiten përpjekje të mëtejshme për t’i bërë 
më aktivë dhe efi kasë. Po ashtu, Ligji Nr. 10 347, datë 04.10.2010, “Për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmĳ ëve”, përcakton mekanizmat e llogaridhënies që garantojnë 
mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ ëve në mënyrë efi kase, si edhe kujdes të specializuar 
për çdo fëmĳ ë.
 Në përputhje me Ligjin Nr. 69, janë hartuar disa Strategji dhe Plane Veprimi 
Kombëtare, si: Plani i Veprimit për Fëmĳ ët (2012-2015) i hartuar dhe miratuar 
nga Ministria e Punës, Mirëqenies Sociale dhe Shanseve të Barabarta (aktualisht 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise) që ka si qëllim strategjik të tĳ  arsimin 
gjithëpërfshirës dhe cilësor për të gjithë fëmĳ ët. Plani kërkon përfshirjen dhe punën 
individuale për fëmĳ ët me nevoja të veçanta.

II.Të kuptuarit e aft ësisë së kufi zuar

Cilët janë njerëzit me aft ësi të kufi zuara?
Në kategorinë e personave me aft ësi të kufi zuara përfshihen ata njerëz që 
kanë dëmtime afatgjata fi zike, mendore, intelektuale ose sensoriale, të cilat në 
bashkëveprim me pengesat e ndryshme, mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre 
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të plotë dhe efektive në shoqëri mbi një bazë të barabartë me të tjerët. Gjithashtu, 
në vlerësimin e OKB-së nënvizohet se: “Një person me aft ësi të kufi zuara mund 
të konsiderohet si një individ me aft ësi të kufi zuara, në një shoqëri apo mjedis të 
caktuar dhe jo në një tjetër, në varësi të rolit që ky individ hamendësohet të marrë 
në këtë apo atë komunitet ku jeton”. Perceptimi dhe realiteti i aft ësisë së kufi zuar 
varen gjithashtu nga teknologjitë, ndihma dhe shërbimet e disponueshme, si edhe 
nga konsiderata të natyrës kulturore.

Përfshirja shoqërore e Personave me Aft ësi të Kufi zuara

Në pjesën më të madhe të vendeve të botës ekzistojnë stereotipe dhe paragjykime 
lidhur me njerëzit që kanë gjendje apo ndryshime të caktuara. Këto qëndrime i japin 
trajtë asaj se kush duhet të konsiderohet një person me aft ësi të kufi zuar; gjithashtu 
ato kontribuojnë në krĳ imin e një imazhi negativ për personat me aft ësi të kufi zuara. 
Lidhur me krĳ imin e stereotipeve negative, një rol të rëndësishëm ka luajtur gjuha 
e përdorur. Terma të tillë si “sakat”, “mendërisht i vonuar”, “ulok”, ose “njerëz të 
paaft ë” janë veçanërisht të pavend, pasi ato nxjerrin në plan të parë paaft ësinë dhe 
pastaj individin.
Një fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuara intelektuale mund te ketë vështirësi për të shkuar 
në shkollë, për shkak të qëndrimit të mësuesve, të trupës mësimore dhe të prindërve, 
të cilët nuk janë në gjendje t’u përshtaten mësimdhënies ndaj nxënësve me aft ësi të 
ndryshme nxënieje.
Jo pak mësues e shohin punën me fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara më shumë si akt 
bamirësie, si një ngarkesë të tepërt dhe jo si një përgjegjësi të tyren, duke e justifi kuar 
ketë me argumentat se: Ne nuk jemi të përgatitur për ketë punë: nuk kemi kushte në 
klasë aq më pak për ata që kanë probleme fi zike etj
Gjatë viteve të fundit nismat e ndërmarra në kuadër të garantimit të aksesit të 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në sistemin e detyrueshëm publik kanë ecur përpara. 
Të dhënat zyrtare për fëmĳ ët më aft ësi të veçanta që nuk janë pjesë e sistemit arsimor 
janë shqetësuese.Gjithëpërfshirja e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në sistemin arsimor 
mund dhe duhet të arrihet përmes hartimit, zbatimit dhe monitorimit të politikave 
në nivel qëndror dhe vendor, që përcaktojnë gjithëpërfshirjen si qëllim të fundit për 
të siguruar të drejtën për arsim të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara. Nëse qëndrimet 
pozitive mbizotërojnë në shoqëri ndaj aft ësisë së kufi zuar, kjo dukuri do të ndikojë 
tek gjithëpërfshirja e nxënësve me aft ësi të kufi zuara, nëpërmjet krĳ imit të faktorëve 
veprues, si planifi  -kim më të madh të burimeve për arsimin special si dhe zhvillim 
të politikave arsimore për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara te domosdoshme për të 
arritur suksesin e të parës. Kjo kërkon të kuptuarit dhe njohjen e nevojave specifi ke 
të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara si dhe parimeve të gjithëpërfshirjes. Për krĳ imin e 
qëndrimeve pozitive të komunitetit më gjërë, debatet publike mediatike janë një mjet 
tjetër efi kas, që ndihmon edhe për krĳ imin e kushteve të përshtatshme për zbatimin 
e politikave gjithëpërfshirëse. Për të patur politika të suksesshme qeveritë duhet të 
bëjnë publike politikat për nxënësit me aft ësi të kufi zuara, ku të jenë parashikuar 
çështjet e vlerësimit të nevojave të tyre si dhe burimet e mbështetjes për ta, si brenda 
shkollës ashtu edhe në vendet ku ata jetojnë. 
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III. Shkolla e zakonshme si institucion dhe komunitet gjithëpërfshirës

 Shkollë gjithëpërfshirëse është ajo shkollë që kujdeset për nevojat e të gjithë 
nxënësve, ku të gjithë janë të vlerësuar dhe të respektuar . Shkollat duhet të kenë 
qëllim të ndryshojnë qëndrimet e tyre drejt asaj që t’i mësojnë fëmĳ ët në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse, duke formuar bazat e një shoqërie jo diskriminuese. Shkollat bëjnë 
më shumë se e “tolerojnë“ aft ësinë e kufi zuar. Ato e pranojnë atë, arrĳ në sukses dhe e 
shohin jo si një problem për t’u zgjidhur, por si një mundësi për të ofruar arsim cilësor 
. Shkollat duhet t’u përgjigjen nevojave të të gjithë fëmĳ ëve, duhet ta venë vehten e 
tyre në funksion të plotësimit të nevojave dhe sjelljeve të veçanta të të mësuarit të 
fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar dhe jo e kundërt.Nëse kultura e një shkolle është e 
hapur, e pranueshme dhe e përkujdesur gjithëpërfshirja është e mundur. Në rast 
të kundërt, kur shkolla është me kulturë konkuruese, individualiste dhe autoritare, 
mësuesit e kanë të vështirë të ngrenë shkollën gjithëpërfshirëse. Karakteristikë e 
shkollës gjithëpërfshirëse është barazia. Në një shkollë të tillë të gjithë trajtohen me 
dinjitet, të gjithë zërat dëgjohen dhe të gjitha kontributet vlerësohen. Karakteristikë 
tjetër në këto shkolla është bashkëpunimi.
Parimisht këto shkolla duhet të kenë drejtues të ndërgjegjësuar, të cilët e kuptojnë 
se për realizimin e gjithëpërfshirjes. Klasat duhet të jenë demokratike, mësuesit me 
mendje të hapur, kultura e shkollës të jetë mbështetëse, programet mësimore të jenë të 
përshtatura. Administratorët, bordet e shkollave, mësuesit në pozita drejtuese luajnë  
rol të rëndësishëm në një shkollë gjithëpërfshirëse, nëse ato kanë vizion të drejtë për 
shkollën gjithëpërfshirëse dhe të punuarit me të gjithë komunitetin e shkollës për të 
zbatuar strategjitë që e bëjnë një shkollë të suksesshme. Drejtuesit e shkollave dhe 
mësuesit, të cilët kujdesen për krĳ imin e një kulture gjithëpërfshirëse në shkollë duhet 
të ft ojnë prindërit dhe pjesëtarët e komunitetit të vizitojnë klasat, të ndihmojnë me 
projekte dhe të shërbejnë si burime mbështetëse. Shkollat gjithpërfshirëse dallohen 
edhe sepse ato ndjekin programe të hapura, që duhet t’u përgjigjen nevojave të 
ndryshme të fëmĳ ëve.

IV.Qëndrimet e mësuesve dhe proçesi i gjithëpërfshirjes

Si një nga elementët më të rëndësishëm dhe përcaktues për vĳ imësi të sukseshëm 
të proçesit të gjithëpërfshirjes janë edhe qëndrimet e mësuesve. Mësuesit vetë duhet 
të ndërgjegjësohen për rëndësinë që kanë qëndrimet e tyre në arritjen e suksesit të 
gjithëpërfshirjes. Mësuesit, duke njohur vlerat njerëzore të këtyre individëve, hap pas 
hapi rrisin nivelin e qëndrimeve pozitive dhe përmbushin misionin e tyre përballë 
individëve të tillë.
Mësuesit në klasat gjithëpërfshirëse janë të preokupuar për arritjet dhe motivimet 
e të gjithë nxënësve. Në rastin më të mirë, ata janë të orientuar drejt përshtatjes së 
materialeve, struktures së të mësuarit, metodikave të mësimdhënies, objektivave të 
kurrikulave dhe rezultateve të cilat së bashku mund të plotësojnë nevojat akademike 
dhe sociale të nxënësve. Me ndryshimet e shpejta të ndodhura në fushën e arsimit, 
merr rëndësi  hartimi i programeve akademike që shërben si bazë e mirë për të 
përgatitur mësues të rinj me njohuri, aft ësi, përvoja, burime dhe mbështetje për të 
realizuar rolin e tyre si mësues me nxënës me aft ësi të ndryshme në klasat e tyre. 
Për këtë është e nevojshme që përgatitja e programeve në formimin e mësuesve 
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për sistemet edukative gjithëpërfshirëse të bëhet në mënyrë të tillë që të mbështesë 
zhvillimin e mësuesve, të cilët kanë aft ësi, ndërgjegjësim dhe ndjeshmëri të dukshme 
për të mësuar fëmĳ ë të përjashtuar nga pjesëmarrja e plotë në shoqëri . Kjo  vlen 
të theksohet kur dihet se jo të gjithë mësuesit janë detyrimisht të pajisur me dĳ e 
dhe ekspertizë për të përballuar nevojat e nxënësve me aft ësi të kufi - zuara . Për të 
lehtësuar proçesin e krĳ imit të qëndrimeve të duhura tek mësuesit e rinj, rëndësi  
merr zhvillimi i programeve që nxisin praktika të punës me nxënës me aft ësi të 
kufi zuara gjatë kohës së formimit të tyre akademik. Në këtë mënyrë atyre u jepet 
mundësia të krĳ ojnë paraprakisht marrëdhënie me nxënësit me aft ësi të kufi  zuara 
dhe të kenë qëndrime pozitive ndaj tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së mësuesve 
të rinj, duhet të rivlersohen programet për të ofruar njohuri për edukimin special 
në kurse të veçanta që më vonë do të orientojnë kurse më specifi ke për punën e 
drejtpërdrejtë me nxënësit me aft ësi të kufi zuara . Mësuesve të rinj ende u mungojnë 
mundësitë për të zhvilluar qëndrime pozitive ndaj të mësuarit të fëmĳ ëve me aft ësi 
të kufi zuara të rënda . Strategji të ndryshme mund të përdoren për të rritur njohuritë 
e mësuesve si  në shkolla, ashtu edhe gjatë veprimtarisë së tyre, duke u fokusuar 
sidomos në dhënien e njohurive për nxënësit me aft ësi të kufi zuara si dhe në mënyrat 
për të plotësuar nevojat e tyre gjatë mësimit. Këto do të ndikojnë drejtpërsëdrejti në 
qëndrimet e tyre pozitive ndaj gjithëpërfshirjes .
 Një strategji tjetër është ajo e të ft uarit të mësuesve të suksesshëm në forume, ku të 
fl asin për efektet pozitive që ka gjithëpërfshirja tek nxënësit me aft ësi të kufi zuara. 
Gjithashtu mund të ft ohen edhe individë të suksesshëm me aft ësi të kufi zuara për të 
treguar përvojat e tyre pozitie për të evidentuar diferencat që sjell aft ësia e kufi zuar, 
si dhe se si mund të pranohen ato, përdoren edhe strategji stimuluese të aft ësisë së 
kufi zuar. Mësuesit e vendosin veten në kushtet e një personi me aft ësi të kufi zuara dhe 
shprehin atë që ndjejnë.Filmat, videot apo edhe ndërveprimi me personat me aft ësi 
të kufi zuara, janë të tjera strategji efi kase që përdoren në programet për mësuesit. 
Megjithëse mësuesit shfaqin qëndrime pozitive ndaj gjithëpërfshirjes ky proçes 
është ende i vështirë për zbatim për shkak të mungesës së trainimeve dhe burimeve 
të përshtatshme. Përmbajtja e programeve të trajnimit të mësuesve të rinj, si dhe 
veprimtaritë ku ato përfshihen, zhvillojnë njohuritë e tyre, rrisin ndërgjegjësimin 
dhe përmes bashkëpunimit ndikojnë në zbulimin e perceptimeve dhe perspektivave 
reciproke. Praktika i jep mundësi mësuesve të rinj të vlerësojnë si duhet lidhjen e 
realitetit me teorinë, përfshirë si dhe konceptet e krĳ uara nga vetë ata.

V. Kurrikula mësimore

Përfshirja në kurrikulën bazë të koncepteve gjithëpërfshirëse është e rëndësishme pasi 
ajo hartohet për të përmbushur nevojat e të gjithë nxënësve . Richardson , thekson se 
arsimi i hapur është i karakterizuar nga shmangia e kufi zimeve  dhe përjashtimeve. 
Ai siguron rrugë për kurrikula alternative për nxënësit, të cilët nuk janë të aft ë të 
ndjekin kurrikulën strikte dhe kuadrin kohor fi ks të sistemit tradicional. Është e 
rëndësishme që hartuesit e programeve gjithëpërfshirëse të vlerësojnë faktin që ato 
duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që prej tyre të përfi tojne jo vetëm nxënësit me 
aft ësi të kufi zuara, por të gjithë nxënësit e një klase të zakonshme. Kurrikula e re 
ofron gjithashtu shpjegime për metodat dhe teknikat  efektive, që mund të perdorin 
mesuesit në proçesin e mësimdhënies dhe të edukimit, për të përmbushur nevojat 
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e nxënësve me aft ësi të kufi zuara . Megjithë hapësirat e krĳ uara përmes hartimit të 
kurrikulave të reja në raportet e vlerësimeve në Shqipëri evidentohen vështirësi në 
zbatimin e tyre për nxënësit me nevoja të veçanta të përfshirë në klasat e arsimit 
gjithëpërfshirës.

VI. Plani Edukativ Individual. Metodat dhe mjetet e përshtatura për të mësuar 
nxënësit me aft ësi të kufi zuara

-Plani Edukativ Individual (PEI)- PEI u vjen në ndihmë nxënësve me aft ësi të 
kufi zuara dhe është një udhërrëfyes shumë i mirë për mësuesit dhe mësuesit 
mbështetës për të asistuar nevojat specifi ke  në të mësuar që këta fëmĳ ë kanë. 
Mësuesit kanë rolin e udhëheqësit në zbatimin e PEI në mjedisin e shkollës. Ata 
bashkëpunojnë me prindërit, duke i udhëzuar për zbatimin e tĳ  gjatë kohës që 
fëmĳ a është në mjedisin familjar. PEI, pasi është hartuar nga një grup specialistësh 
me përfshirjen edhe të prindërve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara, zbatohet nga 
mësuesit në bashkëpunim me prindërit. Ata janë vlerësuesit dhe monitoruesit e 
drejtpërdrejtë të progresit të fëmĳ ës gjatë proçesit mësimor dhe jashtë tĳ . 
PEI në strukturën bazë të tĳ  përmban:
•   një përcaktim të zhvillimit aktual të fëmĳ ës
•   një përcaktim përse fëmĳ a duhet të vendoset në shkollë të zakonshme
•   një listë të objektivave vjetore dhe të objektivave afatshkurtër të lidhura me 

njëra-tjetrën për    edukimin e fëmĳ ë 
•  një listë të asistencës së nevojshme të specializuar që fëmĳ a duhet të marrë gjatë 

proçesit të   edukimit 
•  një listë të kritereve për të vlerësuar progresin e fëmĳ ës në proçesin e edukimit 

përkundrejt objektivave dhe afateve kohore të vendosuara paraprakisht. 
• Zbatimi me sukses ose jo i PEI varet nga shumë faktorë, ndër të cilët pozitivë janë: 
• përfshirja e  prindërve në procesin e hartimit dhe zbatimit të tĳ ,
•  i mësuesve dhe e i nxënësve të tjerë. 
Ndërsa faktorë që pengojnë realizimin e PEI janë: 
    1.mospercaktimi i drejtë i objektivave që nxënësi me aft ësi të kufi zuara.duhet të 
arrĳ ë në proçesin e të mësuarit,  mospërputhja e objektivave të vendosura në PEI dhe 
e praktikave të mësimdhënies në klasë. 
Të gjithë këta faktorë duhet të kihen në vëmendje gjatë hartimit dhe zbatimit të PEI në 
praktikë. Në lidhje me ndryshimet e programit, nga i cili duhet të përfi tojnt të gjithë 
nxënësit, planet edukative individuale të të mësuarit duhet të hartohen në mënyrë 
të tillë që të angazhojnë maksimalisht zotësitë e nxënësve me aft ësi të kufi zuara për 
të përfi tuar nga proçesi i të mësuarit. Per nxënësit me aft ësi të kufi zuara, nisja nga 
stadi ku ata janë, si në njohuri ashtu edhe në aft ësi, është hapi i parë gjatë hartimit 
të PEI. Mësuesit e kanë më të lehtë ta bëjnë këtë me nxënësit e rinj. Kjo arrihet duke 
kombinuar vëzhgimin dhe ndërhyrjen me teste dhe rishikimin e punës së nxënësve. 
Metodat dhe mjetet e përshtatura për të mësuar nxënës me aft ësi të kufi zuara, 
llojshmëria e metodave të mësimdhënies është faktori kryesor për mësimin e nxënësve 
me aft ësi të kufi zuara duke u bazuar në nevojat që ata kanë si rrjedhojë e aft ësisë së 
kufi zuar. Cilësia e planifi kimit të organizuar është e rëndësishme për përdorimin me 
efektivitet dhe fl eksibilitet të burimeve për të siguruar nxitjen e procesit të arsimit 
gjithëpërfshirës . Metodologji  të ndryshme duhet të zhvillohen për tipe të ndryshme 
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aft ësish të kufi zuara për të ndihmuar fëmĳ ën të marrë koncepte të reja e të përfi toje 
nga programet e shkollës së zakonshme . Prandaj theksohet  se duhen ndryshuar 
metodat e mësimdhënies dhe jo shkolla. Fëmĳ a duhet mbajtur sa më shumë të jetë e 
mundur në një mjedis social-kulturor gjithëpërfshirës. Kjo mund të jetë një mënyrë 
që aft ësia e kufi  zuar të rregullohet ose të parandalohet. 
Si metoda  efi kase  janë identifi kuar
1- krĳ imi i grupeve të nxënësve, ku janë të përfshirë nxënës me aft ësi të kufi zuara 
2- nxitja e ndërveprimit mes tyre.
Në këtë mënyrë nxënësit përfi tojne nga njëri-tjetri dhe sigurohet një mbështetje aktive 
në të mësuar. Nga ky ndërveprim nxënësish bëhet e mundur që zhvillimi i aft ësive 
të marrë kuptim. Të inkurajuarit e qasjeve përmes marrëdhënieve ndërvepruese të 
bashkëmoshatarëve në klasë ka të bëjë më shumë me një formë konstruktiviste se 
sa transmetuese të të mësuarit. Kjo mënyrë përbën dallim nga zhvillimi i aft ësive 
individuale të lidhura me programet tradicionale të edukimit special . Gjithashtu 
është e rëndësishme të kihet në vëmendje se promovimi i të mësuarit të diferencuar 
kërkon një strukturim të asaj se si arsimi ofrohet në nivel shkolle dhe komuniteti. Kjo 
do të thotë se që të zhvillohen shkolla të mirëorientuara drejt arsimit gjithëpërfshirës 
kërkohet jo vetëm që nxënësi të jetë në qendër në kuptimin e përfshirjes, por edhe 
të të mësuarit me qëllim që ai të jetë i përfshirë dhe të mësoje. Mësimdhënia përmes 
metodave efektive kërkon sigurimin e materialeve të përshtatshme mësimore. 
Metodat e strukturuara të mësimdhënies, kanë sjellë qasje të strukturuara të detyrave 
në të mësuar me objektiva dhe shpjegime të qarta, kontrolle të rregullta, duke qenë 
faktorë të rëndësishëm për përmirësime cilësore dhe zhvillim reforme.

VII. Roli i profesionistëve të tjerë

Për realizimin e gjithëpërfshirjes së nxënësve me aft ësi të kufi  zuara në shkollat e 
zakonshme është e nevojshme të krĳ ohen hapësirat e duhura për bashkëpunimin 
ndërmjet ekspertëve, të cilët punojnë me fëmĳ ët me nevoja të veçanta. Qëllimi është 
nxitja e dialogut për të diskutuar zhvillimin e programeve të trajtimeve, si në aspektin 
diagnostik ashtu edhe ato të të mësuarit, të përshtatura këto sipas nevojave të veçanta 
të çdo nxënësi . Veçantia e arsimimit të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara kërkon 
angazhimin e stafeve profesionale të cilët janë ekspertë në fushat e tyre. Ekspertët 
e grupeve multidisiplinare duhet të jenë: ekspertë mjekësorë, si: neurologë dhe 
psikiatër, terapistë të të folurit, terapistë okupacionalë dhe fi zioterapiste, psikologë, 
punonjës socialë, si dhe mësues me përvojë në arsimin gjithëpërfshirës, drejtues, 
mësues të edukimit special, mësues asistent dhe mësues të formimit profesional . 
Shpeshherë pamjaft ueshmëria e profesionistëve në shkolla sjell mungesën e zhvillimit 
të veprimtarive në përputhje me nevojat e fëmĳ ës. Problematikat që lidhen me 
aspektet organizative të shkollës, siç janë shkurtimet në struktura, bëjnë që fëmĳ ët të 
mos marrin trajtimin e duhur fi zik, emocional . Shumica e vendeve punojnë me PEI 
me nxënësit me aft ësi të kufi zuara. Në këto programe janë të përcaktuara objektivat 
e vendosura për t’u arritur, sikundër janë përshtatjet e vetë programit, burimet e 
nevojshme shtesë, apo profesionistët me të cilët nevojitet bashkëpunimi i mësuesve. 
Lidhur me atë që përfaqëson termi qasje multiprofesionale, realizimi i të cilës ofron 
mbështetje për fëmĳ ët me aft ësi të kufi  zuara nga këndvështrimi i profesionistëve, 
mësuesve dhe prindërve, ende shihet si sfi de. 
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Prindërit e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara janë një tjetër faktor kryesor, që ndikon së 
tepërmi në edukimin e fëmĳ ëve e tyre. Krahas punës me shkollën, gjatë proçeseve 
gjithëpërfshirëse të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në shkolla të zakonshme, element 
i rëndësishëm është edhe puna me prindërit e këtyre fëmĳ ëve. Informim i prindërve 
për nevojat e fëmĳ ëve dhe mundësitë alternative të arsimimit të tyre, i ndihmon ata 
të bëjnë zgjedhjen e duhur. Prindërit duhet të vlerësohen si aleatë të rëndësishëm 
të mësuesve gjatë zbatimit të praktikave gjithëpërfshirëse. Ata duhet të kuptojnë se 
njohuritë që fëmĳ ët e tyre marrin në shkollë duhet t’ i manifestojnë edhe në shtëpi, 
si dhe anasjelltas. P.sh. një fëmĳ ë që mësohet të bëjë veprim të pavarur në shkollë 
duhet ta bëjë atë edhe në shtëpi. Në këtë rast roli i prindërve si bashkëpunëtorë 
është i rëndësishëm. Prindërit e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara kanë opinione 
të ndryshme për gjithëpërfshirjen. Ata i druhen gjithëpërfshirjes në shkolla të 
zakonshme pasi mendojnë se fëmĳ ët e tyre do të humbin shumë nga shërbimet e 
specializuara, që aktualisht i përfi tojne. Gjithashtu disa prej tyre janë dyshues për 
vlerat e gjithëpërfshirjes, pasi i shikojnë ato si mjedise ku fëmĳ ët e tyre do të ndjehen 
në vështirësi dhe në ankth për të mësuar si fëmĳ ët e tjerë jo me aft ësi të kufi zuara. 
Ata dyshojnë se përfshirja në shkolla të zakonshme do t’i vërë fëmĳ ët e tyre në 
fokus të etiketimeve dhe talljeve. Kjo, sipas tyre, do të krĳ ojë impakte negative në 
vetëvlerësimin e fëmĳ ëve. Skepticizmin për gjithëpërfshirjen shpeshherë ata e lidhin 
me pamjaft ueshmërinë kohore të mësuesve për t’u marrë në mënyrë të veçantë me 
fëmĳ ët e tyre. Jo rrallë edhe mjedisi rrethues në shkolla nuk është mikpritës për këta 
fëmĳ ë. Prindërit në shumë raste vuajnë refuzimin dhe etiketimin që u bëhet fëmĳ ëve 
me aft esi te kufi zuara nga nxënësit e tjerë ose nga prindërit e tyre. Në disa raste 
pritshmëritë e prindërve për rezultatet e praktikave gjithëpërfshirëse në edukimin 
e fëmĳ ëve të tyre varen dhe nga lloji i aft ësisë së kufi zuar që fëmĳ ët kanë. Në një 
studim të kryer,  1/3 e prindërve të intervistuar janë më të kënaqur me edukimin e 
fëmĳ ëve të tyre në shkolla speciale për disa arsye:
• mësuesit kanë më shumë kohë të merren me ta
• i ofrohet kujdes i specializuar
•   klasat janë më të pakta në numër
•  fëmĳ a i tyre nuk e ndjen veten të veçuar
•  në shkollë ka edhe të tjerë si ai. 
Arsyet e tërheqjes së fëmĳ ëve nga shkollat e zakonshme duken të shumta, por 
veçohet ajo se në kushtet që funksionon shkolla këta nxënës nuk ndjehen mirë, lihen 
në harresë, pra nuk përfi tojne ashtu siç dëshirojnë prindërit . Një pjesë e prindërve 
përligjin rezultatet e dobëta të fëmĳ ës me mungesën e një programi më të lehtë dhe me 
mosorganizimin në shkollë të një pune të veçantë sipas nevojave të fëmĳ ës. Prindërit 
e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi  zuara vlerësojnë rëndësinë e programeve edukative 
individuale (PEI), si elementi  bazë i arsimit të fëmĳ ëve të tyre në klasa, por 2/3 e tyre 
i dhanë notë pakaluese këtĳ  proçesi, vlerësimit të rezultateve, marrjes në konsideratë 
të mendimit të prindërve, etj . Megjithë këtë shumë prindër i vlerësojnë shkollat e 
zakonshme si mjedise ku fëmĳ ët e tyre me aft ësi të kufi zuara mund të përfi tojne nga 
ndërveprimi shoqëror me bashkëmoshatarët e tyre, i përgatisin ato me aft ësi për të 
qenë më të pavarur.  Por ajo që është me e rëndësishme është rritja e vetëvlerësimit 
të fëmĳ ës. E rëndësishme është që prindi i fëmĳ ës me aft ësi të kufi zuara të ketë 
përgatitjen për të njohur dhe kuptuar nevojat dhe të drejtat e fëmĳ ës së tĳ . Nga një 
studim i realizuar në zonat rurale të Shqipërisë Juglindore , rezultoi se pjesa më e 
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madhe e prindërve nuk dinë mirë diagnozën e fëmĳ ës së tyre, nuk njohin të drejtat 
e tĳ , ndihma që kërkojnë nuk ka të bëjë asnjëherë me arsimimin e fëmĳ ëve të tyre. 
Prandaj krahas punës me shkollën gjatë proçeseve integruese të fëmĳ ëve në shkolla 
një element i rëndësishëm është edhe puna me prindërit e këtyre fëmĳ ëve. Informimi 
i prindërve për nevojat e fëmĳ ëve dhe mundësitë alternative të arsimimit të tyre, i 
ndihmon ata të bëjnë zgjedhjen e duhur për këta fëmĳ ë. Prindërit duhet të vlerësohen 
si aleatë të rëndësishëm të mësuesve gjatë zbatimit të praktikave gjithëpërfshirëse. 
Roli i tyre në këtë proçes është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm sepse fëmĳ ët 
me aft ësi të kufi zuara nuk mund të ngrejnë zërin për të drejtat dhe nevojat e tyre, 
si të rriturit me aft ësi të kufi zuara. Kjo detyrë u takon ta kryejnë prindërit e tyre 
.Administratorët, mësuesit dhe prindërit duhet të punojnë së bashku. Komunikimi 
i mirë dhe ndjenja e fortë e besimit duhet të karakterizojë këtë marrëdhënie. Ata 
shihen jo si klientë, por si partnerë në procesin e edukimit. Në bashkëpunim me 
institucionet e specializuara dhe me profesionistët e tjerë, prindërit duhet të kenë 
një zë të rëndësishëm në planifi  kimin, zbatimin dhe vlerësimin e strukturave 
dhe të përmbajtjes së edukimit të fëmĳ ëve të tyre, përfshirë edhe zhvillimin e PEI 
Gjithashtu personeli i shkollës duhet të ndajë me prindërit dhe me personat e tjerë 
të interesuar informacionin më të fundit për të drejtat e fëmĳ ëve. Prindërit duhet të 
dinë gjithashtu se kanë të drejtë të bëjnë pyetje kur informacioni është i paqartë për 
ta, si dhe kanë të drejtë të kontaktojnë shërbime të tjera për asistencë të mëtejshme . 
Prindërit duhet:
• të përfshihen në edukimin e fëmĳ ës kur ai është i vogël,
• të këshillohen për atë që atyre u duket e drejtë që fëmĳ a e tyre duhet të mësojë, 

çfarë mund të mësojë më mirë dhe ku, 
•  të këshillohen me mësuesit për të ndjekur objektivat e vendosura në edukimin e 

fëmĳ ës në kushtet e shtëpisë. 
Kur fëmĳ a fi  llon dhe rritet, roli i prindërve nis dhe zbehet. Kjo për arsye se fëmĳ ët 
fi llojne të fi tojne aft ësi që i bëjnë ata të ndjehen më të pavarur. Një arsye tjetër është 
që fëmĳ ët fi llojne dhe marrin më shumë përgjegjësi për edukimin e tyre . 

VIII. Studime të kryera në Shqipëri për arsimin gjithëpërfshires

Nga të dhënat statistikore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, vihet re se numri 
i fëmĳ ëve autikë në Ciklin e Ulët është në rritje. Kjo tregon se gjithmonë e më 
tepër prindërit po i drejtohen shkollës së zakonshme për të regjistruar fëmĳ ën e 
tyre me AK. Kjo rrit përgjegjësinë që duhet të ndërmarrë shteti dhe shkolla për të 
ofruar një shkollë sa më miqësore për këta fëmĳ ë. Edhe pse shifra është rritur , e 
rëndësishme është se është rritur ndjeshmëria publike dhe afrimi i prindërve me 
shkollën e zakonshmeRezultatet e studimit treguan se arsimi gjithëpërfshirës vitet 
e fundit është shndërruar në një fenomen delikat që ndikon në cilësinë e jetës së 
shumë individëve. Aft ësia e kufi zuar nuk shihet më vetëm si një problem i familjes, 
por i shkollës, shoqërisë dhe komunitetit. Statistika zyrtare të MASH pas vitit 2000 
tregojnë se numri i fëmĳ ëve që i drejtohen arsimit publik po rritet dhe ky është një 
tregues pozitiv në progresin e arsimit gjithëpërfshirës në vend.Krahasimi i numrit të 
personave me aft ësi të kufi zuara (atyre që kanë shumë vështirësi ose nuk munden 
fare të kryejnë aktivitetet bazë të funksionimit) me nivelin arsimor të arritur tregon 
se 1,9% e popullsisë 15 vjeç e lart, me aft ësi të kufi zuara që kanë ndjekur ose janë 



132 

duke ndjekur shkollën, janë pa diplomë, nga të cilët 40,4% janë meshkuj dhe 59,6% 
janë femra dhe kjo aft ësi e kufi zuar rritet me rritjen e moshës. Rezultatet e Censusit 
treguan se 55,6% e popullsisë 15 vjeç e lart me aft ësi të kufi zuara kanë përfunduar 
arsimin bazë dhe 3,3% janë me arsim të lartë dhe pasuniversitar. Prezenca e një 
nxënësi me AK në klasë ka ndryshuar atmosferën e klasës. Bashkëmoshatarët e tjerë 
nuk e kuptojne fi llimisht si AK, por zhvillojne sjellje pozitive dhe ndihme. Regjistrimi 
i fëmĳ ës me AK në klasën e parë dhe vazhdimësia me të njëjtët nxënës, ka qenë 
më pozitive, krahasuar me nxënësit me AK që ndryshojnë klasën ose shkollën, pasi 
vështirësia për përshtatje eshte më e madhe.  Nxënësit e tjerë të klasës përshtaten më 
shpejt me një nxënës me AK fi zike (paraplegjik, tetraplegjik, aparate degjimi etj) se sa 
me një nxënës me AK mendore, pasi ata e kanë të vështirë të perceptojnë sjelljet jo të 
përshtatshme apo reagimet e ashpra që kanë nxënësit me autizëm apo prapambetje 
mendore. 
. · Konfuzioni, mospërqëndrimi dhe klima e ft ohtë emocionale jane  disa nga elementet 
që shoqërojne mësuesit në klasë në fi llim të proçesit të përshtatjes së nxënësve me 
AK me të tjerët. Klima e krĳ uar në klasë është e ndryshme në varësi të disa faktorëve 
si psh., eksperienca e mësuesit kujdestar, lloji i AK që ka fëmĳ a si dhe bashkëpunimi 
prind-mësues-psikolog (në rast se fëmĳ a me autizëm infantil 10 vjeç futet në klasë të 
parë me 6- 7 vjeçarë tensioni në klasë është më i lartë) 
· Megjithëse mësuesit  përpiqen te mirëkuptojne këta fëmĳ ë, nisur nga instikti i prindit, 
ardhja e nxënësve me AK në klasë shpesh shoqerohen me ankth, frikë dhe pasiguri 
për vazhdimësinë e mësimdhënies. Menaxhimi i klasës mund te  vështirësohet dhe 
te krĳ ohen situata, të cilat kane nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Në mungesë 
të mësuesit mbështetës në klasë ata kërkojne që prindi të qëndroje në klasë për të 
menaxhuar së bashku rastet e sjelljeve agresive (nëse ka).
 · Mungesa e njohurive të specializuara, kualifi kimeve praktike dhe teknikave 
konkrete për të punuar me këtë fëmĳ ë në klasë rezultoi një nga vështirësitë më të 
mëdha te mësuesit, të cilët refl ektonin pasiguri dhe mosbesim te vetja për punën në 
të ardhmen.
 · Mohimi dhe fshehja e diagnozës nga disa prindër dhe refuzimi për të vlerësuar 
fëmĳ ën në një qendër të specializuar zhvillimi ka shkaktuar ankth dhe tension në 
punën e mësuesit. Si pasojë, këta fëmĳ ë nuk kanë marrë kujdesin e duhur dhe nuk 
kanë bërë progres të konsiderueshëm. 
· Në aspektin e nevojave imediate që kane mësuesit në fi llim të punës me nxënësit 
me AK ,jane materialet mbështetëse me informacion specifi k mbi metodat e punës 
për rastet konkrete. Njohuritë lidhur me përqendrimin, menaxhimin e situatave të 
krizave, metodikën e punës për mësimdhënie të specializuar, jane elementet më të 
dobishme për ta.
 · Plani PEI është një instrument ndihmës e lehtësues, i hartuar nga mësuesi kujdestar 
në bashkëpunim me punonjësen sociale/psikologen e shkolles. PEI hartohet për 
nxënësit me AK duke vendosur objektiva minimalë të arritshëm, bazuar në nevojat 
specifi ke të çdo nxënësi (jo të gjithë nxënësit me AK kanë nevojë për PEI).
· Mësuesit e vlerësojnë PEI si një dokument që lehtëson punën e tyre me nxënësit 
me AK dhe si një instrument matës të arritjeve të nxënësit lidhur me progresin 
në aspektin social dhe mësimor. Mësuesit jo gjithmonë kanë pasur mbështetjen e 
prindërve për të arritur objektivat e PEI, për arsye të ndryshme si mospranimi i 
objektivave minimalë, koha e tyre e kufi zuar, gjendja e vështirë emocionale në shtëpi 
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dhe problemeve familjare që prindërit kanë.
 · PEI është shoqëruar nga mësuesit me teknika gjithëpërfshirëse si :lojëra, 
dramatizime, punë në grup etj., të cilat kanë pasur si qëllim socializimin e nxënësit 
me AK me nxënësit e tjerë të klasës. Bashkëmoshatarët e kanë kuptuar arsyen e PEI 
dhe janë treguar mbështetës për shokun/shoqen e klasës me AK. 
· Megjithë përpjekjet e mësuesve dhe shokëve të klasës te nxënësit me autizëm 
apo prapambetje të moderuar mendore PEI ka funksionuar shumë pak. Objektivat 
minimalë nuk janë arritur në kohën e përcaktuar dhe kjo situatë është shoqëruar 
me trishtim dhe stres nga ana e mësuesve dhe prindërve që kanë pritshmëri të larta 
për fëmĳ ët e tyre. PEI ka qenë funksional për aft ësinë e kufi zuar të lehtë si autizëm i 
lehtë, prapambetje e lehtë, probleme me gjymtyrët etj.

IX. Pritshmerite ne te ardhmen

· Mësuesit presin që në të ardhmen nxënësit me AK të jenë pjesë e shoqërisë, 
të komunikojnë dhe ndërveprojnë me anëtarët e komunitetit sipas mundësive 
personale. Integrimi dhe përfshirja në shkollën 9-vjeçare do t’i ndihmojë shumë 
ata të fi tojnë kompetenca dhe aft ësi për veten dhe të mund t’i përdorin në jetën e 
përditshme.
 · Mësuesit e shohin me dyshim faktin se këta nxënës mund të fi tojnë aft ësi profesionale 
në shkollat e mesme profesionale dhe të ushtrojnë zanate të përshtatshme. Ende 
shoqëria nuk është zhveshur nga të gjitha paragjykimet dhe reagimet diskriminuese 
që të mund t’i pranojë këta nxënës në të ardhmen për punësim dhe ndërveprim në 
komunitet.
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Abstract

Violence in the family oft en follows other forms of more subtle and long-term abuse: 
verbal, emotional, and psychological sexual, or fi nancial. Violence is closely correlated with 
alcoholism, drug consumption, intimate-partner homicide, teen pregnancy, infant and child 
mortality, spontaneous abortion, reckless behaviors, suicide, and the onset of mental health 
disorders. 
It occurs within a variety of close interpersonal relationships, such as between spouses, 
partners, parents and children, siblings, and in other relationships where signifi cant others 
are not part of the physical household but are part of the family and/or are fulfi lling the 
function of family.
Most abusers and batt erers are males - but a signifi cant minority is women. This being a 
"Women's Issue", the problem was swept under the carpet for generations and only recently 
has it come to public awareness. Yet, even today, society - for instance, through the court and 
the mental health systems - largely ignores domestic violence and abuse in the family. 
This induces feelings of shame and guilt in the victims and "legitimizes" the role of the abuser.  
Violence in the family is mostly spousal - one spouse beating, raping, or otherwise physically 
harming and torturing the other. But children are also and oft en victims - either directly, or 
indirectly. Other vulnerable familial groups include the elderly and the disabled. 

Introduction

Family is the embryo of life. Family is the cellule from which the human race is 
grown and developed. Family is resembles but a temple where we pray for peace, 
love, and luck. But unfortunately we must accept that family oft en becomes a place 
of violence especially for women, where despite the fact that the woman has the ma-
jor role in the family she is treated with indiff erent and inferiority. The reasons are 
diff erent and sometimes ridiculous and selfi sh. Firstly, the man violates the woman 
in case he feels threatened by her power to face diffi  culties or by the courage she 
has for the family and the society counting the possible negative and positive conse-
quences to happen wisely. Secondly, jealousy is not only because of her beauty but 
also because of her level of education. 
We oft en hear about a marriage between an educated person and a person who 
hasn’t att ended school. Naturally we ask this question: Do these two people have 
diff erent opinions? The answer is yes! Thinking and acting depends on the level of 
education the person has. Thirdly, men feel threatened by the concept of freedom. 
They think that if the woman is free to chose and act or think in an independent way 
she will get away from him. Violence in our modern days has a verbal, physical and 
sexual character. The woman is feeling more and more worthless in the family and 
in the society every day. The problem is that men feel like “owners” and women are 
considered as their “slaves”. This kind of concept has been used for a long time and 
keeps developing in the minds of Albanian men. It is diffi  cult to explain this sort of 
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discrimination and even more diffi  cult to explore an Albanian family to understand 
the beginnings of the violence inside the Albanian family. 
Violence is abusing with the personality and character of somebody. No one has 
the right to judge or prejudge the diff erent choices of another. Nobody should be 
discriminated, used, tortured or killed. God has given us life and according to the 
Bible God has said to mortals that woman should be respected because she gives 
birth to life. If we compared violated women in Albania with the women abroad the 
changes would be very small because also, even in the west the woman is seen as a 
“THREAT” to men and their power. Violence in the family is something that aff ects 
everybody but especially the children. Every day in the streets of our cities we see 
children or teenagers who are fi ghting with each-other using words which they don’t 
really understand completely what are saying. And we oft en say: “Where is nowa-
days generation going?!”  The answer of this fact is that the parent’s behavior and the 
environment where children are grown are refl ected on the children’s behavior.  And 
that environment is we all together.  
Exactly in this environment the child is forced to think that violence is a way of so-
lution to the problems, especially the problems that are caused by fear on insecure. 
These way children became angry, aggressive and sometimes even desperate.  The 
child is the” VICTIM OF THE WAR” between the husband and the wife. The child 
gets hurt emotionally, morally and sometimes even physically. If the couple doesn’t 
want this to happen they should always consider the fact that the child will be iso-
lated not only physically but psychologically too. For this purpose diff erent organi-
zations should take concrete measures to stop this social problem. To conclude, we 
should all be aware for the risks of this phenomenal with terrible consequences for 
all. 
We don’t know enough about violence. We are grown up in a family where we don’t 
talk about violence. We face the unexpected experiences of growing up and we   be-
come responsible in everything. We become responsible of our choices and our ac-
tions. Maybe we will never understand that we are responsible of ourselves and the 
choices we make in life. Maybe aft er a long period of refl ection we will understand 
that the situations where we have chosen to get involved have damaged us. Then all 
of us should speak out without fear and with joy because our future depends on this. 
Violence cannot be ignored because it is an injury that if you don’t take care of will 
infect and it will never cure. Each person has the right that his private life is respect-
ed and to live untouched by violence. Family remains the structure, the place where 
violence is born and dies. In this modern century we are living there shouldn’t be 
violence or crime. Without violence the society will develop quiet and with moral 
values which will be passed from one generation to another.

What is violence in the family?

Violence is a universal problem and it exists all over the world. The violence in the 
family is not an Albanian discovery. But Albanians hide violence while others fi ghts 
it publicly. The reasons that encourage this fact are diff erent. Violence is a very hard 
subject to discus, that there is no one in the world that can be proud of defi ning it. 
Oft en the consequences of silence and reasoning of violence are even more painful 
and tragic. So today everywhere in the world are made researches, are published sta-
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tistics and are made laws with the intention to prevent violence. Social problems like: 
unemployment, poverty, the low level of education , Albanian children and women 
traffi  c have made violence a phenomena which is present in the Albanian families 
more and more every day.
Violence in the family is a very diffi  cult and delicate case. It is a problem that aff ects 
all the kinds of people. Violence in the family is a well- known case for the Albanian 
society .With the word family we understand a private group of people who cooper-
ate economically and share the responsibility of raising the common children. The 
relationships between the members of a family are more private, more emotional 
and more sensitive. The family is threatened by traditional factors like:
Diseases Poverty, diff erent catastrophes, etc, and also by nontraditional factors like: 
confl icts, alcohol, drugs and other behaviors etc. So, the word family means the 
structure that includes a lot of relationships so the violence inside the family is very 
sensitive. “Violence is sexual abuse at work, sexual abuse of young girls beating or 
physical violence, rape inside the house or in a meeting, is murder.”1 Based on the 
law ‘Preventing  the violence in family relationships’ violence in the family is called 
every kind of behavior or standing that damages the physical well being, emotional 
and sexual of one or more persons and which aff ects on the normal development of 
the member of the family.”2 The best description of the violence in the family is also 
given in the Declaration against Violence to Women who consider it as ‘an act based 
on the gender belonging that can result in physical, sexual, psychological damage 
and also women suff ering’. These acts include threats, obligations that happen in 
personal or public life.

The causes and factors of violence in the family

The causes of  violence are: legislation, the policies undertaken for preventing vio-
lence but one thing remains constant: the causes of violence are destroying especially 
for people who have been violated lived violence and are witnesses of it. Violence 
in the family has deeper consequences than the damage experienced aft er violence. 
During the transition years the economical situation of the Albanian families has 
become worse thus taking the women in a position where she is more dependent her 
husband and also the confronting of a new style of life. Patriarchal mentality which 
still aff ects the Albanian families life is one of the main causes of violence in the fam-
ily in almost every study that ever been made ever made.
First we have individual cause. These are linked with characteristic and personality 
problems like: emotional dependency, for immaturity, low self control, control of 
others, jealousy, not bearing the responsibility her actions.
Secondly are the eff ects of the process of socializing. Here we have a high percentage 
of men which have been physically abused or that have been witnesses of violence 
in the family have become violent themselves. These old experiences can make the 
man inherit old angry, and a certain way of dealing with violence. We can also men-
tion the parents, or a great number of children, living in a family with a number of 
marriages, not having the chance for a normal life etc
1  G.T. Hotaling and D.B.Sugarman,”An  Analysis of Risk Markers in Husband To Wife Violence: 
The urrent State of Knowledge”, Violence and Victims I (2), 1986.
2  Kjo nisme eshte mare nga CAO- Zyra per Mbrojtjen e Qytetareve se bashku me disa organizata 
ne Shqiperi.
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The third are social causes which includes the way that the society considers vio-
lence in general and how it is refl ected on the media, the poverty and unemploy-
ment, high stress level , the considering falls of  education , lost of faith in institutions 
, the models of aggressive behaviors    in the politic subjects, social isolation single 
parenting, long time diseases , poverty , cheating , abuse substances are factors that 
aff ect in violence.3

The studies in our country challenge the story that the house is the safest environ-
ment and the wife and children because the results show that wives and children are 
more and more at risk by violence in the family. Violence in the family means more 
than violence to women. 4There is no doubt that the fi rst victim of the violence in 
family is the woman. But children are aff ected by violence as much as their mothers.
It must be mentioned that violence in the family came from the patriarchal func-
tion of the society. The causes are: the tradition and opinions in the Balkans about 
man domination. Disrespect to woman and cultural values that tolerate violence to 
women. Also, the causes are bad economical and spiritual conditions. The lost of 
hope and perspective for the future.            
As we see there are many problems and causes that indicate directly to the violence. 
It also violence depends and acquire more in the poor countries. One of the causes 
of violence in Albania is the patriarchal mentality that aff ects in Albanian life. The 
woman was commanded by her husband. But nowadays she is more depended from 
her husband. Also, we have social causes that play an important role in our society 
and the way how the society considers the violence and the masses it take to prohib-
ited it. 

The consequences of family violence

Many studies have shown that people who are abused in family relationships are 
more likely to experience low self esteem, anxiety, depression, suicidal thoughts, and 
post-traumatic stress disorder. Although the public tends to associate such mental 
health conditions with exposure to family violence, they are less likely to recognize 
the impact of family violence on general health. People who have experienced family 
violence include those who have been abused and those who have witnessed vio-
lence within the family.  Family violence occurs in relationships of intimacy, kinship, 
dependency, or trust. Family violence ranges from physical, emotional, fi nancial, 
and sexual abuse to neglect.
 Family violence has a direct eff ect on physical health are as follow:
 First babies born to women living with physical or sexual violence are more likely 
to be of low birth weight, which is linked to infant and child illnesses, disabilities, 
and death.
 Secondly children who experience physical violence are at risk of serious physical 
injury and even death. Physical violence between parents may also result in inju-
ries to children who are accidentally struck during a physical argument. Infants in 
particular are at risk because parents may be holding them during a confrontation. 
As well, children may suff er harm in utero, for example, if a pregnant mother is 
punched in the stomach. Researchers are beginning to recognize the far reaching 
3  Prof.as.Edlira Haxhiymeri,” Krimi godet ne Familje “ Qendra e Gruas,Buletin,Shtator 2002.  
4  Bregu.M. “ Dhuna. Kuptimi dhe llojet e saj; shkaqet e dhunes ne familje.Pasojat mbi gruan,femĳ et 
e komunitetin” pg 119.
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consequences of family violence on childhood development.
Thirdly adults who are physically assaulted by intimate partners or caregivers may 
have broken bones and teeth, fractures, bruises, bites, cuts, scalds, and burns. The 
most serious cases may result in disfi gurement or even death. Sexual abuse of a part-
ner can result in unplanned pregnancy, sexually transmitt ed disease, pelvic pain, 
urinary tract and bladder infections, and related problems.

What are the eff ects of violence in the family  ?
           
First we have the eff ects on children. Children are touched by violence as much as 
the other family members and sometimes even more. The level of their psychologi-
cal development does not allow them to understand the situation at home. They 
are usually forced to take very important roles in the family like taking care of their 
younger brothers and sisters. They try to make their parents happy and make things 
that they can feel bett er. Children usually do not hang out with their best friends 
because they fear that violent scenes can happen in their presence. They get away 
from the society more and more every day. Violated children are also in the dilemma 
of loving or hating the person who causes pain to them. In the future these children 
may see violence as a solution to their problems. These children do not pay att ention 
to learning, they become distracted and they lose their desire for education. Living 
with violence is not a bad thing only for the victim, but for the children as well. Vio-
lence destroys children’s personalities. Children can have emotional and physical 
problems. (See Appendices 1)
 Secondly are the emotional eff ects. It includes feelings like: anger, fear, shame, de-
pression and inability. With these feelings the victim may have fear and troubles at 
sleeping. Also some children lose the respect for the victim, while some others get 
closer to the victim. Stress and illnesses are related to stress:  like the stress syndrome, 
depression, fear att ack, consummation of drugs etc. The victim may have confusion 
about the fact that they love and hate a person at the same time. Also another cause 
is that they blame about the situation at home.
 The third are the children behaviors. Some children become aggressive in an un-
usual way. Also, some children copy the aggressive behavior of their parents and use 
violence when they grow up
Fourth are the physical eff ects related to the children? These children usually suff er 
and they have headache or stomach ache.  
 Violence exists in every country. Not even one society can be called healthy and not 
even one nation can be rich if half of its population can’t live a normal free life. The 
eff ects of violence clearly show that violence in the family is a serious social prob-
lem and it cannot be considered like a problem that other people outside the family 
shouldn’t know. A family should be care that their problems not to be eff ected to the 
children. They shouldn’t take as example the problems in their home. 
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Historia e zhvillimit të matematikës dhe lidhja e saj me shkencat e tjera

Dallandyshe Çelaj
Mësuese në shkollën 9 vjeçare  Ismail Klosi, Ballsh

Abstrakt

Matematika është një shkencë shumë e vjetër e cila u shfaq si rezultat i vështrimeve dhe 
përvojës së njerëzve në përballje me problemet dhe nevojat praktike. 
Fjala ‘’matematikë’’ e ka prejardhjen nga gjuha e lashtë greke që do të thotë mësim , studim , 
shkencë. Vetë matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara mbi arsyetime 
logjike , mbi koncepte të tille si numrat , fi gurat , strukturat dhe transformimet. 
Në dallim me shkencat e tjera , matematika ka një lidhje të veçantë me realitetin. Ajo është 
e bazuar në aksioma dhe ligje përkohësisht të pranuara. Matematika merret me studimin 
e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve. Studion relacionet dhe në thelbin e saj është 
kuptimi i numrit. 
Në ditët e sotme matematika po përjeton një zhvillim shumë të madh. Kjo sjell shpërndarjen 
e saj edhe në shumë degë të tjera të specializuara. 
Kur matematika bashkëvepron me shkenca të tjera ndihmon zhvillimin e tyre , por në të 
njejtën kohë pasurohet edhe vetë.
Që matematika të arrinte aty ku është sot u desh një proces i gjatë. Duke qënë se është shkencë 
që evoluon ky proces nis që nga qytetërimet e hershme e deri në periudhën moderne. 
Praktika bën që çdo ditë të krĳ ohet një hipotezë e re dhe në këtë mënyrë shkenctarët janë 
gjithmonë vigjilent rreth çdo problemi që lind në jetën reale dhe që mund ta ndryshojë 
matematika. 
Përsa i përket historisë së matematikës ajo ndahet në 4 periudha të mëdha historike : 
1- lindja e matematikës 
2- matematika elementare 
3- matematika e lartë klasike 
4- matematika modern

Fjalët kyçe: matematika, shkencë, studim, problem, zhvillim.

Hyrje

Matematika është shkencë shumë e rendësishme që ka ndihmuar në zhvillimin e 
shumë shkencave të tjera. Duke qënë se është mjaft  praktike dhe komplekse në të 
njejtën kohë gjithmonë është studiuar dhe zhvilluar duke sjellë kështu përgjigje për 
shumë pyetje që lidhen me përdorshmërinë dhe jo vetëm.           
Kjo e ben edhe më interesante këtë shkencë të vjetër.                                                                                                 
Ky punim ka si qëllim të analizojë historinë e zhvillimit të matematikës ,duke u 
përqëndruar në metamorfozën që ka patur kjo shkencë në çdo fazë historike të saj. 
Gjithashtu punimi vazhdon me hulumtime qe lidhin matematikën me shkencat e 
tjera. Në këtë mënyrë kuptohet se çfarë roli luan dhe sa ndikim ka mbi çdo problem 
të shkencave të tjera në përgjithësi.                                                  
Matematika studion relacionet dhe në thelbin e saj është kuptimi i numrit. 
Shpreshherë abstrakte e ndonjëherë praktike matematika mbi të gjitha mbështet 
në logjikë dhe arsyetim. Në këtë mënyrë u jep kuptim dhe formë teoremave të saj.
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Në këtë punim jam mbështetur nga studime të bëra për matematikën që shpjegojnë 
dhe paraqesin me shembujt e duhur çdo karakteristike që e përbën atë. Edhe pse 
ligjet e matematikës janë të pandryshueshme , ajo është gjithmonë në lëvizje duke 
ndryshuar e duke na njohur çdo ditë e më shumë me dimensione të tjera.

Matematika dhe zhvillimi i saj

Matematika Babilonase
Matematika Babilonase lidhet me njerëzit e Mesopotamisë , që nga qytetërimi i 
hershëm Sumerian e deri në Krishtërim. 
Gjatë sundimit arab , Mesopotamia u bë qendër e rëndësishme e studimit të 
matematikës. Zhvillimi i madh , i hershëm i matematikës lidhet me Egjiptin e 
Lashtë. Mjaft on të përmendim piramidat egjiptiane dhe mënyrën e përsosur me të 
cilën janë ndërtuar. Përveç ndërtimeve egjiptianët kanë lënë gjurmë trashëgimie si : 
dorëshkrime matematike të realizuar në papiruse. 
Problemat e tyre lidheshin me jetën e përditshme.Në këtë kohë nuk përdoreshin 
rregull atyy aritmetike megjithatë egjiptianët përdornin jo vetëm numrat e plotë por 
edhe numrat thyesor. 
Babilonasit përdornin sistemin decimal dhe seksaxhesimal i cili përdorej për ndarjen 
e rrethit me 360 gradë. Ata u moren me zgjidhjen e problemave të panjohura. 
Përllogaritën katrorin, kubin, rrenjën katrore e kubike.

Shkrim Sumerian

Papirus i përdorur në Babiloni
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Matematika në Egjipt

Zhvillimi i hershëm i matematikës në Egjipt , pesë mĳ ë vjet më parë , u formua nga 
shteti i Egjiptit. Përveç ndërtimeve unike si piramidat , egjiptianët kanë lënë edhe 
dorëshkrime matematike , të realizuara në papiruse.
Ne nje nga papiruset matematikore, jepej nje problem i tille: “T’u ndahen 7 buke 
ne menyre te barabarte 8 njerezve.” Ne, ne ditet tona, do te thonim se çdo personi i 
takon 7/8 e bukes. A e dini si e zgjidhnin egjiptianet e lashte kete problem? Ata nuk 
e njihnin thyesen 7/8. Pergjigjen e detyres ata e paraqitnin keshtu: ½ +1/4 + 1/8 qe ne 
fakt jep 7/8. Praktikisht, ata ndanin 4 buke pergjysme, 2 buke ne katershe dhe pastaj 
nje ne teteshe dhe pastaj secili prej tete njerezve merrte nje gjysme, nje katershe dhe 
nje teteshe buke. 
Perveç problemeve aritmetike, ne ato papiruse kishte edhe problema qe i perkisnin 
algjebres. Ja nje i tille: “ Ne çdo prej 7 shtepive ka 7 mace, cdo mace ha 7 minj, cdo mi 
ha 7 kallinj elbi, cdo kalli elbi po te mbillej do te jepte 7 masa drithi. Sa drithe do te 
kursehej?” Ne fakt, kerkohet shuma 7+7²+7³+7*7*7*7+7*7*7*7*7.
Fjala gjeometri do të thotë matje tokash dhe e ka prejardhjen nga egjiptianët e lashtë. 
Ata përdornin si njësi matëse të gjatësisë parakrahun. Ate e ndanin në 7 pëllëmbë dhe 
pëllëmbën në 4 gishtërinj. Ata kishin gjetur rregulla për matjen e sipërfaqes së tokës. 
Nëse toka kishte formën e nje drejtekendeshi, ata e gjenin siperfaqen duke shumezuar 
gjatesine me gjeresine. Nese toka nuk kishte formen e nje drejtekendeshi, por te nje 
shumekendeshi, atehere e ndanin ate ne trekendesha me ane te diagonaleve qe i 
hiqnin nga i njejti kulm. Keshtu per llogaritjen e kesaj siperfaqeje nevojitej siperfaqja 
e trekendeshave. Egjiptianët i kushtonin rendësi të madhe trekendëshit.

Matematika Greke 

Në Greqinë antike matematika përjetoi lulëzimin e saj më të madh. Grekët e vjetër 
arritën që të kuptojnë sensin e gjeometrisë ndaj në këtë kohë përmendim Teoremën e 
Talesit , krĳ uar nga Talesi i cili ishte ndoshta i pari që kuptoi që duhej të ndërtohej një 
sistem i plotë matematike ku elementët e gjeometrisë të korrenspodonin me numra. 
Teorema e Pitagorës është ndër teoremat më të njohura në botën e matematikës.

 Teorema e Pitagorës

     



143 

Pitagora

Matematikanë të tjerë që mund të përmendim në këtë kohë janë : Platoni , Eudoksi , 
Euklidi , Arkimedi etj . 
Grekët e vjetër ishin të parët që i vërtetuan të vërtetat matematikore. Kur dilnin në 
përfundime të sakta do të thoshte se kishin krĳ uar atë që quhet Teoremë.
Këto njohuri matematikore u përvetësuan edhe u pasuruan nga arabët të cilët quhen 
edhe themelues të algjebrës.
Për herë të parë shfaqet arsyetimi deduktiv ( kusht , konkluzion ) Mendohet se ka 
fi lluar me Talesin dhe Pitagorën dhe të jetë infl uencuar nga tri dokumentet e para 
matematikore të lëna nga Babilonasit dhe egjiptianët : Plumton 322 , Papirusi Rhindi 
dhe  Papirusi i Moskës. 

Euklidi

                                                                      
Zbatimi matematikor më i përhapur dhe më i lashtë Teorema e Pitagorës ,

e pavërtetuar në kohën e babilonasve

     

Talesi Matematikani i pare i vërtetë  
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Teorema e Talesit përdoret për konstruktimin e    
tangjentës së rrethit nga një pikë e dhënë.

 
Teorema e Talesit thotë se: Nëse  A , B dhe  C janë pika të një vĳ e rrethore të tilla që 
segmenti  A C është diametër i vĳ ës rrethore atëherë këndi  ABC është kënd i drejtë.

Matematika kineze 
 
Si një matematikë me zhvillim të pavarur , matematika e hershme kineze është 
shume e ndryshme nga ajo e pjesëve të tjera të botës. Sistemi i thjeshtë , Por efi çent i 
numërimit që ekzistonte në Kinë përgjatë mĳ ëvjeçarit të dytë para Krishtit , përdorte 
shufra bamboo-je që përfaqësonin numrat nga 1-9 , të cilat vendoseshin në kolona 
për të krĳ uar më pas dhjetëshet , qindëshet , mĳ ëshet etj. 
Në Kinë ekzistonte sistemi dhjetor i numrave , i cili ngjasonte shumë me atë që 
përdorim sot. 
Në të vërtetë ky ishte sistemi i parë numerik i përdorur nga Kinezët përgjatë më 
shumë se njëmĳ ë viteve para se të përdorej në Perëndim. 
Ky sistem bënte llogaritjet komplekse shumë shpejt dhe saktë.
Mes matematikanëve më të mëdhenj të Kinës ishte Liu Hui , i cili paraqiti një shpjegim 
të detajuar për librin ‘’ Nëntë Kapitujt’’ , libër që shërbente për edukimin e popullësisë 
dhe përmbante qindra problema praktike për tregun , taksat , inxhinierinë dhe pagat. 
Liu Hui formuloi dhe një algoritëm që llogariste vlerën e π = 3,14159 , gjithashtu 
zhvilloi edhe disa integrale dhe ekuacione diferenciale.
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Matematika Moderne 

Arabët janë themeluesit e matematikës moderne. Ata arritën të zhvillonin këtë 
shkencë me anë të përmbledhjeve të çdo njohurie të fi tuar. 
Themeluan aritmetikën dhe algjebrën. Kjo solli dhe revolucionin më të madh në 
matematikë pas zhvillimit të gjeometrisë nga grekët. Arabët përkthyen çdo vepër 
greke në lidhje me matematikën duke u lënë kështu një pasuri shumë të madhe 
europiane. 
Në bazën e studimit dhe zhvillimit të tyre qëndron teoria e numrave përfshirë 
numrat e thjeshtë , apo mbledhja e tyre në bazë të disa rregullave. 
Arabët zbuluan edhe teorinë që mundësoi gjetjen e çift it të numrave miq ( numra të 
cilët plotësojnë vetinë që shuma e pjestueseve të vërtetë të njërit është i barabartë me 
numrin tjetër)
Gjatë gjithë kohës është në ndryshim dhe përbën një fushë të njohurive abstrakte të 
ndërtuara mbi arsyetime logjike dhe mbi koncepte si numrat , fi gurat , strukturat 
dhe transformimet.
Vieti , Cardienon, Fibonacci etj janë emrat europian që vazhduan rrugën e nisur nga 
arabët. Më vonë rreth shek të XIX mund të përmendim Rene Descartes , Pascali , 
Leibmtzi , Bernuolli , Guleri , Gauss etj .
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I njohur si "princi i matematikës", Gausi pati një ndikim të shquar në shumë fusha të 
matematikës dhe shkencës dhe është rradhitur pranë Ojlerit, Njutonit dhe Arkimedit 
si një nga matematikanët më të mëdhenj të historisë.

Në fund të shekullit të XIX , David Hilbert përcaktoi një listë të 23 problemeve të 
pazgjidhura matematike. Këto probleme formuan një fokus qëndror për sa i përket 
shekullit të 20. Sot 10 prej tyre janë zgjidhur , 7 janë zgjidhur pjesërisht dhe 2 janë 
ende të hapura. 4 të mbeturat janë formuluar shumë lirshëm për t’u deklaruar nëse 
zgjidhen apo jo. Matematika moderne e shek te 20 është shkenca kryesore që nuk 
mbetet e zbatuar vetëm në libra. Ajo vjen në formë edhe më të gjerë e komplekse. 

Lidhja e matematikës me shkencat e tjera

Matematika dhe Muzika 
Matematika është shkenca e të gjitha shkencave dhe arti i të gjitha arteve.Pasi kuptohet 
koncepti bazik i matematikës dhe rëndësia e saj , kushdo e lidh atë me shkencat e 
tjera. Këtë lidhje më së shumti e bëjnë nxënësit dhe studentët. Dĳ et matematikore 
luajnë një rol kryesor për të kuptuar të gjitha shkencat e tjera. Të gjitha këto studime 
mbi raportet “harmonike” dhe proporcionet ishin thelb i muzikës gjatë etapës 
Pitagoreane. Ky perceptim, megjithatë e humbi rëndësinë e tĳ  në fund të Mesjetës 
ku fi lloi zhvillimi i muzikës më komplekse.                                                                 Më 
i zakonshëm dhe më i drejtë është interpretimi gjeometrik i seksionit të artë (mesit të 
artë). Një ndarje e një linje kreative dhe imagjinare në dy pjesë të pabarabarta quhet 
mesi i artë.        Kjo përqindje nuk mund të gjendet vetëm në forma gjeometrike por 
edhe në natyrë. Një tjetër hulumtim ka treguar se Moxarti në mënyrë të vetëdĳ shme 
apo të pavetëdĳ shme ka aplikuar harmoninë mes zhvillimit dhe përmbledhjes në 
pothuajse të gjitha sonatat për piano. Ai e ka aplikuar këtë seksion (mes) të artë edhe 
pse disa prova tregojnë tërheqjen e tĳ  nga matematika dhe refl ektojnë mbi një aspekt 
artistik gjeometrik.                                                                                  Në aspektin psikologjik 
ndjenjat që shkaktohen gjatë zgjidhjes së një problemi muzikor duket të jenë të 
ngjashme me zgjedhjen e një enigme matematikore.                                                                Që 
në kohën e grekëve të lashtë , matematika dhe muzika ishin të lidhura ngushtë. 
Muzika u konsiderua si një disiplinë rigoroze matematikore, duke qënë se muzika 
trajton raportet, marrëdhëniet , propocionet , ndaj ajo vendosej në të njejtin nivel si 
aritmetika , gjeometria dhe astronomia.Gjithmonë muzika ka qëndruar në harmoni 
me matematikën. Ashtu si matematika kerkon saktësi në llogaritje ashtu edhe muzika 
kërkon saktësi në nota për të sjellë rezultatin e duhur.
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Matematika dhe Fizika 

Një nxënës duhet të ketë dĳ e të forta në matematikë në mënyrë që të kuptojë fi zikën. 
Matematika i prezanton të gjitha rregullat e fi zikës në mënyrën më praktike të 
mundshme. Llogaritjet matematikore ndodhin në çdo hap të shkencës së fi zikës. 
Matematikën me fi zikën e lidhin një sërë formulash që shërbejnë në gjetjen e vlerave 
të madhësive fi zike siç janë : shpejtësia , rruga e përshkruar , masa , nxitimi , pesha , 
forcat gravitacionale , forcat bashkëvepruese etj. Këto formula kërkojnë përdorimin 
e veprimeve matematikore si : faktorizime , shumëzime , pjesëtime , mbledhje apo 
zbritje. 
Gjithashtu në fi zikë kemi përdorimin edhe të vektorëve dhe për të kryer veprime me 
vektorë edhe në fi zikë ashtu si në matematikë përdoret metoda e paralelogramit apo 
trekëndëshit.

             

Matematika dhe Tik-a
Matematika dhe Teknologjia e Informacionit lidhen shumë ngushtë me njëra-tjetrën 
pasi programet e kompjuterit , aplikacionët , soft ware-et apo çdo gjuhë programimi 
nuk mund të operojnë pa lidhjet që bën matematika. Studentët arrĳ në të zhvillojnë 
aft ësitë e tyre kompjuterike për shkak të njohurive që ata kanë në matematikë. 
Matematika përdoret për llogaritjet statistikore për çdo punë kërkimore dhe pothuajse 
çdo pjesë e gjeometrisë dhe grafi këve përdoret në programet kompjuterike. 

Matematika dhe Gjeografi a 
Lidhen me njëra - tjetrën në zgjidhjen e ushtrimeve praktike. Disa prej këtyre 
ushtrimeve janë : gjetja e koordinatave gjeografi ke, ku lidhja e saj me matematikën 
janë numrat , vĳ at dhe fi gurat gjeometrike . Skica ose plani i një sendi apo vendi ka 
lidhje me matematiken me anë të fi gurave gjeometrike dhe shkallës së zmadhimit 
apo zvogëlimit. 
Për të shpjeguar kushtet gjeografi ke si : kushtet e motit , temperatura , lagështira ,për 
të matur rreshjet etj , përdoret matematika. Sigurisht që matematika përdoret për të 
llogaritur çdo hapësire në hartë , llogaritjet lidhen edhe me formimin e ditë - natës 
, eklipsin e hënës dhe diellit , temperaturën maksimale apo minimale , lartësitë mbi 
nivelin e detit , për të matur kohën lokale dhe standarde etj. 
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Matematika dhe ekonomia 
Metodat statistikore përdoren për të llogaritur të gjitha zhvillimet e që ndodhin 
në eksport dhe import, ndryshimet që pëson  , lidhjen e drejtperdrejtë me GDP , 
infl acionin , kërkesën , ofertën e çdo veprim tjeter ekonomik dhe analizë ekonomike. 
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Matematika dhe Kimia

Të dyja këto shkenca i lidhin një sërë formulash dhe problemash kimike për të gjetur 
vlerat dhe madhësitë kimike. Edhe pse përdoren veprime të thjeshta matematikore , 
matematika gjendet gjithmonë aty në ndihmë të kimisë. 

Matematika dhe inxhinieria
Të dyja ecin së bashku. Matematika ndodhet në çdo degë inxhinierike siç është : 
Elektronike , elektrike , mekanike , civile , kimike , kompjuterike në arkitekturë etj . 
Duke qënë se inxhinierët janë të pajisur me aft ësi teknike, ata ndodhen në çdo ndërtesë 
e në çdo pajisje që ne përdorim. Po aq shumë është e përfshirë edhe matematika 
duke e ndihmuar një inxhinier për të matur kohën që të ndërtojë diçka , sasinë e 
materialeve që duhen etj. 

Matematika dhe  Artet fi gurative 
Matematika ka qënë gjithmonë e lidhur me pikturën ,skulpturën dhe çdo formë 
tjetër arti. Theksojmë rëndësinë e saj në simetri dhe raportet që përdornin grekët 
dhe egjiptianët. Sot ajo ka nje rol të rëndësishëm në grafi kën dixhitale dhe teknikën 
e prodhimeve vizatimore. 

          

Përfundime

Matematika është një shkencë që na përket të gjithve sepse ajo ndodhet kudo rreth 
nesh. Ka lindur me ne dhe është gjatë gjithë kohës duke u transformuar dhe duke 
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shoqëruar çdo ndryshim që ndodh në çdo fushë tjetër që ka lidhje të drejtpërdrejtë 
me jetën tonë. Matematika është pjesë e rëndësishme edhe e shkencave të tjera dhe si 
përfundim , ashtu si thotë edhe Gaussi : 
 “ Matematika është mbretëresha e shkencave dhe teoria e numrave është mbretëresha 
e matematikës”
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Arti i mesimdhenies varet nga mjeshteria e perdorimit te pyetjeve nga 
mesuesi

Elida Habilaj
Arsimi fi llor

Abstrakt

Mesimdhenia eshte nje veprimtari shoqerore e rendesishme. Ka  mendime qe mesimdhenia 
eshte art dhe shkence apo te dyja se bashku.
Nese mesimdhenia eshte art ,atehere ajo kerkon frymezim, intuite, talent dhe krĳ imtari  te 
cilat edhe mund te mesohen.
Nese mesimdhenia eshte shkence, atehere ajo kerkon njohuri dhe shprehi qe me te vertete 
mund te mesohen.
Mesimdhenie e mire eshte ajo gjate se ciles permbushen objektivat, aktivizohen nxenesit, nxitet 
nderveprimi, perdoren pyetje te niveleve te larta ku nxenesi eshte ne qender te vemendjes, 
zhvillohen aft esite e te menduarit kritik e krĳ ues, behet refl ektimi dhe nxenesi aft esohet per 
te punuar ne menyre te pavarur.
Mesimdhenia eshte nje proces, I cili planifi kohet, drejtohet, organizohet nga mesimdhenesi, 
sipas stileve te te nxenit dhe ne pjesemarrjen aktive te nxenesve.
Pra me mesimdhenie bashkekohore do te kuptojme ate lloj mesimdhenie e cila lehteson me 
forma, metoda, teknika dhe strategji te pershtatshme me procesin e te nxenit aktiv te nxenesve.
Mesimdhenia bashkekohore mbeshtetet ne disa parime:
Aft eson nxenesit per te nxenin e pavarur.
Nxit nxenesit te jene nismetar.
Krĳ on dallueshmerine ne te nxene dhe nxit te menduarit kritik e krĳ ues.
Nxit dhe krĳ on kushte per komunikim.
Aft eson nxenesit per vleresim dhe vetvleresim.
Pra mesimdhenia bashkekohore eshte gershetim I artit dhe shkences, ku mesimdhenesi 
meson vazhdimisht per vete dhe per te mesuar te tjeret (nxenesit), duke u ofruar atyre njohuri 
sipas metodave, teknikave dhe teknologjise me te re bashkekohore.

Hyrje

Nje vajze e vogel , ndersa kthehej nga dita e pare e shkolles u tha prinderve ne shtepi 
se mesuesja e saj nuk ishte e mire, sepse nuk dinte asgje.  Kur  asaj I kerkuan se perse 
mendonte keshtu, vajza e vogel u pergjigj: -“ Ajo bente vetem pyetje….

“Ti heqesh mesimit pyetjet do te thote ti heqesh botes diellin”
                                                     Prof.Dr.Aleksander Xhuvani

Komunikimi eshte nje nga shprehite me te domosdoshme te cdo individi. Per kete 
arsye, sistemet arsimore te vendeve te zhvilluara I kane kushtuar dhe po I kushtojne 
gjithnje e me shume vemendje kesaj kopetence te domosdoshme .
Disa nga vendet me te zhvilluara te botes, te njohura dhe si shoqeri te dĳ es, te tilla si: 
Kanadaja, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, apo vende te tjera te zhvilluara si pjese e 
Bashkimit Europian, e kane percaktuar komunikimin si nje shprehi te rendesishme 
per nxenesin. Keshtu komunikimi me te gjitha  format e shfaqjes se tĳ , perben nje nga 
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shprehite thelbesore, qe shkolla duhet te kultivoje te nxenesit (Musai ,2014).
Ekzistenca e nje komunikimi efektiv si dhe shfaqja e tĳ  ne mjediset e klases, ndikojne 
drejtpersedrejti ne cilesine e procesit mesimor, ne dy aspekte:
- Se pari 
Ne aspektin njohes qe lidhet me identifi kimin e formave ekzistuese te komunikimit 
ne klase.
- Se dyti
Ne aspektin metodologjik, qe lidhet me njohjen e rolit qe ka komunikimi ne hartimin 
e metodave qe nxisin komunikimin efektiv ne klase.
Ketu dua te theksoj qe: Nje nga format efektive te komunikimit dhe me produktivitet 
ne klase, pra te komunikimit mesues-nxenes dhe nxenes-nxenes eshte edhe te 
pyeturit.
Qellimi eshte qe me ane te pyetjeve produktive  dhe te sakta nxenesit te marrin pjese 
ne mesim dhe te zhvillojne te menduarit logjik dhe kritik.

Te mesojme me kuptim

John Dewey ishte nje edukator dhe fi lozof perparimtar qe ka shkruar rreth arsimit 
amerikan ne pjesen e pare te shekullit te njezete. Nje dite, ai po vezhgonte nje leksion 
qe u jepej nxenesve te klasave te larta. Ne perfundim te leksionit, mesuesja e pyeti 
Dewey-n nese deshironte ti bente klases ndonje pyetje. Pasi e falenderoi mesuesen, 
Dewey, pyeti: “Cfare do te gjenit ne qoft e se do te shponi nje brime shume te thelle ne 
toke?” . Pasi nuk mori pergjigje, ai e perseriti pyetjen, por rezultati ishte I njejte. Me 
ne fund , mesuesja e theu heshtjen, “Profesor Dewey:- tha ajo “Ju po e beni pyetjen 
gabim” . Duke ju kthyer klases ajo pyeti :”Cila eshte gjendja e qendres se tokes?”. 
Klasa u pergjigj me nje ze:
Shkrirje vullkanike
Kjo ndodhi ilustron dallimin midis mbajtjes mend(ose cfare referohet si te mesuar 
rutine) dhe te kuptuarit(ose cfare referohet si te mesuar te qendrueshem e me kuptim). 
Mbajtja mend e pohimit “Gjendja e qendres se tokes eshte shkrirje vullkanike” , nuk 
eshte njelloj me te kuptuarit qe(nese ju shponi  nje brime, ne toke eventualisht do te 
arrini ne nje shkemb te shkrire”. 
Si educator ne shpesh corintohemi nga nxenes, qe mund te recitojne nje perseritje 
te merzitshme perkufi zimesh dhe faktesh. Gabimisht besojme se ata kuptojne cdo 
gje qe po thone sic e ben fare te qarte dhe professor Dewey ne historine e tĳ . Pra, 
te mesuarit rutine lehteson ruajtjen e te mesuarit, e cila per nga vet natyra e saj 
sugjeron kujtesen e gjerave te kaluara. Nga ana tjeter, te mesuarit e qendrueshem 
dhe me kuptim lehteson transferimin e te mesuarit. Transferimi I te mesuarit mund 
te perkufi zohet si shtrirje e asaj cfare ka qene mesuar nga nje kontekst ne kontekste 
te reja. Pra per te qene te suksesshem nxenesit duhet te jene te aft e jo vetem te mbajne 
mend cfare kane mesuar por ta transferojne te mesuarit ne mjedise, ne situate dhe ne 
probleme te reja. 

Nje veshtrim mbi tekniken e pyetjes

Shkolla eshte vendi ku procesi I te nxenit te jep kenaqesi, pra kjo do te thote qe:
-Nese te mesuarit aktiv, kritik e krĳ ues behet I kuptueshem  dhe I rendesishem, 
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atehere nxenesit do te jene me entuziast dhe ora e mesimit nuk do te jete aspak e 
lodhshme.
Teknika e te pyeturit ze nje pjese te rendesishme te procesit te sotem mesimor.
Mesuesi I mire shtron si domosdoshmeri qe te pajise veten me shprehite e perdorimit 
te teknikave te te pyeturit , ne menyre qe te kuptoje se cfare eshte ne gjendje qe te 
beje me nxenesit. 
Arsyet qe mesuesit u bejne pyetje nxenesve jane te ndryshme nga ato te jetes se 
perditshme d.m.th  rregullat e te folurit ne klase jane ndryshe nga ato jashte saj.
Themeluesi I fi lozofi se progresiste (Dewey) per mjeshterine e te pyeturit efektiv 
shprehet: “Te dish te besh pyetje si duhet, do te thote te dish te japesh mesim”.
Arti I mesimdhenies varet nga mjeshteria e perdorimit te pyetjeve, pasi ajo sherben 
si :
-drejtim per ide te gjalla dhe te qarta
-nxit me shpejtesi imagjinaten dhe te menduarit kritik
Dua te theksoj se:
Suksesi I ndertimit ten je pyetjeje varet nga:
- Intonacioni I zerit
- Theksi I fj aleve
- Perzgjedhja dhe rruga me te cilen mesuesi I nderton ato.
Do ta quaja pyetje te suksesshme qoft e me shkrim ose me goje, cdo formulim qe nxit 
te menduarin aktiv dhe te qendrueshem dhe qe kerkon nga nxenesi nje pergjigje sa 
me solide dhe nese kjo pyetje kerkon pergjigje ku ne te perfshihen te gjithe nxenesit 
ose pjesa me e madhe e tyre atehere ajo do te quhet pyetje e sukseshme.
• Sasia e pyetjeve ne klase nuk ndikon ne cilesine e tyre
Mesuesit bejne shume pyetje. Por a jane keto pyetje te nje niveli te larte?
Apo kerkojne nga nxenesi te nxjerrin vetem fakte ( pyetje te nivelit te ulet Taksonimia 
e Blumit).
Fatkeqesisht prirja e disa mesuesve eshte qe te drejtojne me shume pyetje te nivelit 
te ulet sesa te nje niveli te larte, dhe detyrimisht dhe pergjigjet e nxenesve jepen 
gjithmone ne perputhje me nivelin e pyetjes. Nxenesit kane nevoje per fakte qe te 
japin pergjigje e mendime te nje niveli te larte. Kjo jo vetem eshte domosdoshmeri per 
nje ore mesimi efektive, por ekzistojne edhe avantazhe te tjera qe mesuesi hulumton 
dhe meson mbi faktet sic eshte mesimdhenia e drejtperdrejte.

Parashtrimi I pyetjeve pse eshte me rendesi?!

Te mesuarit ne realitet eshte kerkesa e pergjigjeve te pyetjeve. Nepermjet kerkimit te 
pergjigjeve te pyetjeve nxenesit I plotesojne skemat e te menduarit te tyre, formojne 
, kuptojne dhe bejne lidhshmerine e diturive. Duke ju pergjigjur pyetjeve ose duke 
sqaruar kuptimet dhe proceset nxenesve te tjere, pyetjet jane menyra me e mire per 
te caktuar te gjitha llojet e diturive faktike, procedurale, konceptuale, metakonjitive. 
Parashtrimi I pyetjeve ju mundeson nxenesve : 
• Te kontrrollojne dhe te thellojne diturine, dhe  ta bejne te qendrueshme.
• I orienton nxenesit te mesojne gjerat kyce.
• I mundeson arsimtarit , te fi toje qasje ne vellimin dhe thellimin e diturive te 

nxenesve.
• Zbulon leshimet dhe gabimet ne dituri dhe orienton punen e metejshme te 
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nxenesve.
• Arsimtarit I siguron informata per diturine , te kuptuarit, per shkathtesine me 

te cilat eshte furnizuar nxenesi, qe eshte baza per planifi kimin e mesimit si ne 
aspektin e permbajtjes ashtu edhe ne ate didaktik.

• E gjithe kjo ndikon qe nxenesi nga shkalla e diturive ku gjenden te ngjiten ne 
shkallen vĳ uese te cilen cdo mesues e deshiron. 

• ketu do te ndalesha te pyetjet kyce ne lidhje me pyetjet:
• Si te sigurohemi qe nxenesit te jene aktiv?
• Cfare pyetje duhet te parashtrojme qeta thellojme diturine e nxenesve?
• Si te vĳ me deri te pyetjet efektive dhe diskutimi?
Pra , parashtrimi I pyetjeve duhet te jete I tille qe pyetjet qe parashtrohen te sjellin 
deri te diturite te cilat jane thelbesore per ate qe do te mesohet nga nxenesit ,duke 
perzgjedhur vetem pyetjet me te rendesishme.

Menyrat e duhura te te pyeturit dhe aft esia komunikative e mesuesit si 
parakusht te pergjigjeve  te sakta

Te pyeturit konsiston ne nje nga veprimtarite kryesore te nderveprimit te mesuesve 
dhe nxenesve ne klase. Pyetjet mund te jene ne forma dhe lloje te ndryshme, por kur 
fl asim per pyetje ne kontekstin e klases, zoterimi I kesaj aft esie kthehet ne kusht per 
rezultate positive( Godinho and Jeni, 2008).
Mesuesit vazhdimisht I drejtojne pyetjen nxenesve. Te pyeturit ne nje lloj aft esie e 
cila I adresohet llojeve te ndryshme te problemeve qe mund te lindin ne klase.
“Rregulli baze per berjen e pyetjeve mund te pervĳ ohet si I tille:
Beni pyetjen, beni nje pause, pastaj drejtohuni nje nxenesi”.
Ky rregull rezulton te jete I mbeshtetur ne nje aspect psikologjik, sipas te cilit, kur 
behet nje pyetje e pasuar nga nje pause e shkurter, te gjithe nxenesit, do te marrin 
pjese ne komunikim(Musai 2014).
Menyra sesi ndertohen dhe sesi ato I drejtohen nxenesve marrin nje rendesi te 
vecante ne klase. Fillimisht nje mesues duhet te pyese veten: 
Cfare lloj pyetjesh kane vlere ne klase? 
Si te rrit cilesine e mesimdhenies dhe te te nxenit permes aft esise se ndertimit te 
pyetjeve te sakta?
Keshtu nga moria e madhe e llojeve te pyetjeve mesuesin I dueht te zgjedhe pyetjet 
e duhura.
Te tjere studiues rekomandojne disa lloje konkrete pyetjesh qe sipas tyre jane te 
pershtatshme per mjedisin e klases (Godinho and Jeni). Nder te tjera vecojme: 
• Pyetje productive (Kush, Cfare dhe Kur)
• Pyetje rreth procesit( Si te formulohen pyetjet qe pershkruajne procesin).
• Pyetje opinion(Pyetjet kerkojne nje shpjegim personal, ne trajten e gjykimeve).
Per me teper, Godinho and Jeni theksojne se memyra e te pyeturit ka efekte si 
emocionale ashtu dhe intelektuale. Ato duhet te kene si qellim perqendrimin tek  
te menduarit dhe te diskutimi I ceshtjeve qe propozohen. Ky duhet te jete qellimi 
I nenkuptuar I cdo mesuesi. Per te realizuar kete nje mesues duhet te planifi koje 
dhe te pergatise me pare pyetjet. Synimi eshte qe te shmangen pyetjet qe mund te 
vendosin ne situate te sikletshme nxenesit. Ne fakt rregullat e te folurit ne klase jane 
te ndryshme nga ato qe zhvillojne jasht saj. Mjeshterite e te pyeturit jane gjithashtu 
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qendra e repertorit te mesimdhenies se suksesshme(Musai 2014). 
Autore te ndryshem bien dakort kur shprehen se ndertimi I pyetjeve duhet te jete 
ne perputhje te plote me aft esite qe mendon se I zoterojne nxenesit e nje klase te 
caktuar. Ketu duhet te mbahen parasysh aft esite e perbashkta te nxenesve nisur nga 
mosha e tyre dhe aft esite e vecanta qe cdo nxenes paraqet. Po keshtu mesuesi eshte 
I lire te ndertoje pyetje te hapura ose te mbyllura me kusht qe te dyja llojet te nxisin 
te menduarit.
Nje tjeter element qe duhet te kete parasysh nje mesues gjate ndertimit te pyetjeve 
eshte shmangia e dy kuptimesive. Fjalet e perdorura ne pyetje duhet te jene te qarta 
dhe te drejtohen sipas nje rradhe te caktuar. Perdorimi I nje numri te madh pyetjesh 
sikurse dhe perdorimi I pyetjeve te pa mjaft ueshme e demtojne ecurine normale te 
mesimdhenies dhe te te nxenit, sepse veshtiresohet menaxhimi I komunikimit ne 
klase. Numri I tyre duhet te pershtatet me programin mesimor duke mos harruar 
karakteristikat moshore te klases. Vetem pasi mesuesi ka arritur ne kete pike ai 
eshte I lire tu drejtoje nxenesve pyetjet e ndertuara. Edhe ne kete rast Godinho and 
Jeni mendojne se mesuesit duhet te tregohen te kuptueshem. Ata duhet te tregojne 
durim duke pritur nje deri ne dy minuta per te marre pergjigje nga nxenesit. Mandej 
ata mendojne se koha e kufi zuar e nje ore mesimi nuk eshte problem per lenien e 
nje hapesire te tille per nxenesit. Kjo sipas tyre, lidhet me aft esite e mesuesit per te 
menazhuar kohn mesimore. Ata propozojne disa pergjegjesi per mesuesit te cilat 
jane: 
• Te krĳ oje nje mjedis te besueshem ;
• Te modeloje dhe te ndertoje pyetje te tipeve te ndryshme;
• Ti vendose nxenesit ne role te ndryshme;
• Ti familjarizoje ata me llojet e pyetjeve; 
• Te garantoje zhvillimin e tyre permes strategjive perkatese;
• Te krĳ oje hapesiren e nevojshme me qellim qe nxenesit te pergjigjen ne kohe.
Nuk eshte e thene qe mesuesi te zbatoje me perpikmeri cdo element te planit. Mund 
te ndodh qe per te trajtuar ceshtje te ndryshme te dal nga program I percaktuar. Ai 
madje mund te ndryshoje dhe pyetjet qe kishte pergatitur paraprakisht. Teresia e 
taktikave qe perdor mesuesi nuk jane gje tjeter vecse teknikat specifi ke qe perbejne 
planin(Musai 2014). Mirpo harmonizimi I mesimit me tregimin e nje pervoje ose me 
paraqitjen e shembujve praktik, do ta beje me te pelqyeshem mesimin nga nxenesit. 
Ata I kuptojne dhe I pelqejne surprizat. Marrja parasysh e aft esive te nxenesve per 
t’u pergjigjur, eshte nje sfi de per mesuesit e lidhur ngushte me aft esite komunikative 
te tĳ . Kriteret e vleresimit ne kete rast duhet te shihen te pa shkepututa nga aft esite 
e nxenesve ne te nxene.
Pergatitja e pyetjeve.
Teknika e pyetjeve eshte nje mjet I fuqishem per te nxitur zhvillimin e te menduarit 
kritik. Lloji I pyetjeve te drejtuara nga mesuesi kerkon :
• Krĳ imin e mjedisit ne klase.
• Percaktimin se sa te drejta apo te gabuara jane.
• Cilat jane burimet e informacionit.
Mund te themi qe: pyetjet jane pjese e planit mesimor ditor dhe fakti qe ato jane pjese 
e tĳ  behet per tri arsye:
Se pari: Pyetjet te jene te sakta dhe te qarta me qellim qe te sigurojne pergjigjen qe 
mendon mesuesi.
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Se dyti: Pyetjet duhet te jene te organizuara mire.
Se treti: Mesuesi eshte me I pergatitur kur ballafaqohet me te papriturat kur ka nje 
numer pyetjesh te gatshme te menduara mire.
Nje teknike e suksesshme e ndertimit te pyetjeve eshte edhe kubimi e cila  ndihmon 
ne shqyrtimin e nje teme nga kendveshtrime te ndryshme. Ai perfshin perdorimin e 
nje kubi me levizje te shpejta ku ne cdo faqe eshte shkruar nje kerkese, sipas skemes 
se meposhtme.

Nga pershtatja qe Sanders I ka bere Taksonomise se Blumit, dalin keto lloj pyetjesh 
te vendosura sipas hierarkise(Ali  Jashari, 2013). 
• Pyetje riprodhuese( memory question) keto lloj pyetjesh kerkojne vetem 

riprodhimin e informacionit,faktit. Ne keto lloj pyetjesh mesuesi bazohet kryesisht 
ne informacionin baze te tekstit,dmth mesuesi ben pyetje standarte dhe nxenesi 
pergjigjet rreth tekstit.

• Pyetje perkthyese(translation question) keto lloj pyetjesh kerkojne qe nxenesi te 
shnderroje informacionin ne forma te ndryshme,pr ate njejten gje ta pershkruaje 
me fj alet e tĳ . E rendesishme eshte formulimi I pyetjes nga ana e mesuesit, pasi 
nga kjo lloj menyre dalin ne pah aft esite komunikative te mesuesit me nxenesit.

• Pyetje interpretuese(interpretation question) keto lloj pyetjesh kerkojne qe 
ne pergjigjet e nxenesve te zbulojne lidhjet mes ideve, fakteve etj, duke gjetur 
perputhshmerine e tyre duke lexuar midis rreshtave. Menyra sesi nxenesit do te 
interpretojne pergjigjet e tyre varet teresisht nga menyra, sesi mesuesi e orienton 
nxenesin.

• Pyetje zbatuese(application question) pyetjet e analizes kerkojne qe nxenesit 
te shqyrtojne problemet qe dalin nga leximi, psh te kerkojne nese kjo apo ajo 
ngjarje eshte shpjeguar ne menyre te pershtatshme nga autori.ne keto lloj pyetjesh 
mesuesi dhe nxenesi behen nje. Ata se bashku e shtrojne informacionin teorik ne 
planin praktik. Natyrisht qe eshte mesuesi Ai I cili e udheheq kete process, pasi 
menyra sesi do ta lidhe me praktiken do te jete e qarte teknikisht, e zbatueshme 
dhe e kuptueshme per nxenesit.

• Pyetje analize(analysys question) keto pyetje u behen nxenesve per te shqyrtuar 
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pjese ten je teme ne driten e gjithe tekstit, si dhe permes tyre u kerkohet nese kjo 
apo ajo ngjarje eshte shqyrtuar nga autori ne menyre te pershtatshme. Analiza si 
proces nuk eshte gje tjeter vecse ndarja e te teres ne pjese perberese, prandaj dhe 
forma ne te cilen keto lloj pyetjesh behen duhet te jete hap pas hapi.

• Pyetje sinteze( synthesis question) keto lloj pyetjesh nxisin zgjidhjen krĳ uese te 
problemeve permes mendimit vetjak te nxeneseve. Sinteza eshte procesi I kundert 
I analizes, pra keto lloj pyetjesh bazohen ne njohurite e marra me pare. Mesuesi 
permes nje menyre te vecante u tregon nxenesve se nga gjithe ato qe u trajtuan me 
lart mund te behen pergjithesime dhe te arrihet ne nxjerje te rezultateve.

• Pyetje vleresuese( evaluative question) nepermjet ketyre pyetjeve nxenesit bejne 
gjykime per qendrime te caktuara, si: “Mire”, “Keq”, “E drejte”, “E gabuar”, etj. 
Ndertimi I pyetjeve te tilla nga ana e mesuesit varet nga mosha e nxenesve dhe 
lloji I lendes ku perdoren. Kjo ne te vertete eshte nje veprimtari e drejtuar leximi 
e cila perfshin gjallerisht nxenesit ne procesin e leximit, duke zbatuar te gjitha 
shkallet e structures E.R.R. Ndryshe nga pyetjet e tjera keto lloj pyetjesh kerkojne 
me teper kohe nga mesuesi. Ndertimi I pyetjeve vleresuese eshte ne permbledhjen 
e te gjitha menyrave sesi nje mesues ka komunikuar per nje kohe te caktuar me 
nxenesit. Edhe pergjigjet e nxenesve I takojn nje niveli te larte arsyetimi dhe 
argumentimi . Pra mesuesi duhet te jete sa me objektiv, racional dhe I paanshem 
ne ndertimin e pyetjeve vleresuese.

Efi kasiteti I drejtimit te pyetjeve

Kur drejton pyetje mesuesi duhet te mbaje parasysh mire dy ane jashtezakonisht te 
rendesishme.
E para  
 pergjigja e nje pyetjeje vecanerisht perballe shokeve te klases, eshte bashkpunimi ne  
nje veprimtari  emocionale me rrezik te madh. Atmosfera e klases gjate te pyeturit 
eshte mbeshtetje dhe respekt per pergjigjen e nxenesit, nga ana e mesuesit dhe 
nxenesve te tjere.
E dyta
Mesuesi te mos lejoje nxenesit te bejne zgjedhjen  e pyetjeve. Pie(Pye1988) ka theksuar 
se disa nxenes jane te aft e te shmangin veten nga pergjigja e pyetjeve dhe bejne cmos 
te realizojne bashkepunimin me mesuesin duke bere vet pyetje. Te tille nxenes duhet 
te perfshihen dhe te kontribuojne ne mesim. Pra mund te themi qe mesuesi  pyetjet 
duhet ti beje me nje gjuhe te thjeshte dhe nxitese duke pasur parasysh keshillat e 
meposhtme.
• Perdor tekniken : pyetje-pauze-thirrje dmth shtroja pyetjen nxenesve, bej nje 

pause te shkurter dhe pastaj thirr emrin e nje nxenesi per te dhene pergjigjen.
• Te jesh sistematik por I rastesishem qe do te thote qe nxenesit qe do te pergjigjen 

nuk duhen thirrur sipas nje rradhe te caktuar.
• Pyetjet te jene te niveleve te ndryshme dmth perzgjedhja e pyetjeve te behet 

shkalle shkalle nga me te lehtat deri tek ato me te veshtirat.
• Mos reago kur nxenesi jep pergjigje te gabuar dmth aft esia dhe mjeshteria e 

mesuesit qendron ne degjimin e dy ose me shume pergjigjeve dhe pasi bindet qe 
asnje tjeter nuk mund te jape pergjigjen e sakte, atehere jep vete pergjigjen.

• Pyet per riformulimin e pergjigjes qe te nxise degjimin aktiv dhe te mbaje nxenesit 
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te perqenruar ne pergjigjen e shokut. 
• Merr anen tjeter te ceshtjes ne menyre qe te shohe nese nxenesit mbrojne pergjigjet 

e tyre.
• Pyetjet te jene te qarta dhe te kuptueshme duke shmangur dykuptimesite.
• Qellimi I pyetjeve eshte qe te ndihmoje te menduarit e nxenesve dhe jo t e pranosh 

pergjigjen e sakte.

Rendesia e te pyeturit

Nevoja per te pyetur eshte e ngulitur thelle ne natyren njerezore. Femĳ a I vogel I 
cmonton lodrat e tĳ  dhe pastaj orvatet ti montoje ne menyra te ndryshme. Kureshtja 
dhe nevoja per te ditur eshte e rrenjosur thelle tek njeriu dhe me rritjen e tĳ  sa vjen 
dhe behet  edhe me e madhe. Nga nje studim I kryer ne vitin 2005 per shendetin 
mendor, I cili zgjati dy vjet u arrit ne konkluzionin se personat te cilet kane nje nivel 
te larte kurioziteti, pasioni per te pyetur dhe per tu informuar, kishin me pak lidhje 
me semundje te tilla si tensioni I gjakut, diabeti etj…
Ne nje studim tjeter te publikuar nga revista Psikologjia Sociale, arriti ne perfundimin 
se femĳ a kurioz dhe qe pyet me shume, ka nje koefi cient me te larte inteligjence. 
Nje studim tjeter I cili perfshiu 1795 femĳ e ne moshen 3 vjecare, u zbulua se femĳ et 
kurioz dhe qe bejne shume pyetje, kur mbushnin 11 vjec kishin aft esi me te medha 
analizuese, perceptuese dhe lexuese. Ata prevalonin ndaj femĳ eve te tjere me 12 pike 
ne koefi cientin e inteligjences. 
Sakaq nga aspekti social, femĳ et qe bejne shume pyetje dhe jane kurioz, jane me te 
suksesshem. Por edhe nga aspekti psikologjik, ata jane me te lumtur se femĳ et e tjere.
Ne nje studim te zhvilluar nga instituti Galop I cili perfshiu 130mĳ e persona, ne 130 
shtete te ndryshme dhe qe mbulonin 95% te rruzullit tokesor u zbulua se nje nga 
faktoret e lumturise ishte se kishin mesuar dick ate re nje dite me pare.
Studimet moderne pohojne se femĳ a ne fazen parashkollore, shtron cdo dite nje 
mesatare prej 100 pyetjesh ne dite. Por gjate ciklit fi llor dhe atĳ  9 vjecar, kjo mesatare 
bie ne menyre te pershkallezuar derisa , per shkak te mesimdhenies tradicionale, 
femĳ a nuk shtron me pyetje dhe e humbet kureshtjen. Kjo nuk ul vetem zellin per te 
pyetur dhe per tu informuar, por paralelisht ul dhe zellin per cilesine e jetes.

Valle cfare ndodh ne shkollat tona?

Edukimi  tradicional e shperblen femĳ en per pergjigjet qe jep per pyetjet e mesuesit, 
jo per pyetjet qe shtron vet femĳ a. Ne pergjithesi pergjigjet qe jep femĳ a jane Brenda 
disa shablloneve te rrepte. Kjo, per te mos thene qe femĳ a ndeshkohet kur ben shume 
pyetje.
Arsimi dhe edukimi ne shoqerite tona hedh hapa jo para, por pas, sepse nje edukim 
dhe arsim I tille shkakton krize besimi ne aft esine tone per eksplorimin e jetes.  
Duke shpjeguar mesimin qe kishte te bente me trupat nder te tjera mesuesi tha 
“Lendet e ngurta shnderrohen ne te lengshme nepermjet temperaturave te larta, 
nderkohe qe ato te lengshmet shnderrohen ne te uleta fale temperaturave te uleta”. 
Njeri nga nxenesit ngre doren dhe e pyet “ Mesues! Perse vezen kur e fusim ne uje 
te nxehte ngurtesohet, nderkohe qe kur e fusim ne frigorifer qendron e lengshme?!”
Mesuesi duke mos ditur ti jape pergjigje ja ktheu “Mbylle more gojen dhe rri suste 
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ne vend, lere vezen por fokusohu tek mesimet dhe te testi qe kemi oren tjeter. Mos 
fol brockulla.”
Kur pyetja shtypet dhe kur ngurtesohet arsyeja, te pyeturit shihet si dicka e 
denueshme. Rrenjet e  cdo shkence dhe informacioni jane pikerisht pyetjet, kurioziteti 
dhe pasioni per te ditur te mistershmen. 
Te shtypesh pyetjen ke shtypur mendjen e njeriut dhe ke vrare shpirtin e tĳ . 

Perfundime

Nje pyetje e suksesshme varet nga intonacioni I zerit dhe nga konteksti  ne te cilin 
ajo behet.
Proceset me te zakonshme te te pyeturit perfshĳ ne: 
Terheqejen e vemendjes dhe nxitjen e interesit.
 Diagnostikimin dhe kontrollin. 
Riprodhimin e fakteve te vecanta apo informacionit. 
Menaxhimin.
 Nxitjen per proceset e te menduarit te nivelit te larte. 
Strukturimin dhe riorientimin e te nxenit.
 Shprehjen e emocioneve. 
Perdorimi I pyetjeve ka vlera te shumefi shta. Keto vlera rriten kur formulimi I tyre 
behet ne nivele te larta te te menduarit, duke e bere informacionin e mesuar te 
perdorshem ne forma te ndryshme te situatave jetesore. 
Pyetjet pergatiten me pare nga mesuesi ne menyre qe te zvogelohet mundesia per 
keqkuptime. 
Qe te perdoret nje numer I madh pyetjesh qe kane lidhje logjike.
Qe ballafaqimi me te papriturat te jete I perballueshem.
Ne formulimin e pyetjeve dhe marrjen e pergjigjeve, mesuesi perdor teknika qe kane 
te bejne me nxitjen e nxenesve per te dhene pergjigje, qe ne disa raste mund te jene 
pjeserisht te sakta ose edhe te gabuara.
Teknika e te pyeturit nderveprues rrit komunikimin midis mesuesit dhe nxenesve , 
nxit pergjigjet e shumefi shta dhe I le fushe te gjere veprimi I nxenesit.
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Tabela e Konceptit si teknikë e mësimdhënies me në qendër nxënësin, në 
lëndën e kimisë dhe fushën shkencat e natyrës

Klodiana Xhelili

Abstrakt

Materiali i vjen në ndihmë mësuesve të  fushës së shkencave natyrore si dhe studentëve 
të degëve biologji, kimi, fi zikë. Ky artikull ka për qëllim të japë rekomandime konkrete e 
praktike në zhvillimin e një mësimdhënieje bashkëkohore për nxitjen e mendimit kritik në 
klasa të ndryshme gjatë orës së shkencave e kryesisht në lëndën e kimisë. Marrin përgjigje 
disa pyetje me të cilat sot ndeshen të gjithë  mësuesit e shkencave natyrore, siç janë:
 Çfarë duhet të ketë parasysh mësuesi i fushës së shkencave natyrore  në mësimdhënien dhe 
të nxënit bazuar në kompetenca? 
Cilat janë udhëzimet për vlerësimin sipas kurrikulës së bazuar në kompetenca? 
Cilat janë teknikat e të nxënit? Si të nxitim mendimin kritik te nxënësit tanë?
Si të ruajmë interesin e nxënësve në të gjitha fazat e orës mësimore? 
Cilat janë disa metoda efi kase të mësimdhënies me në qendër nxënësin? Jepen modele të  
planifi kimit të orës mësimore në lëndën e kimisë. Nxirren rezultate mbi rëndësinë e teknikës, 
Tabela e Koncepteve, gjatë mësimdhënies dhe mësimnxënies në lëndën e kimisë pas një 
anketimi të realizuar me 54 nxënës të klasës së XIII – të në Shkollën Industriale ˝Pavarësia˝, 
Vlorë.

Fjalet kyçe: mendim kritik, vlerësim, metoda të mësimdhënies. 

Hyrje

‘ Mendimi kritik është një proces kompleks i integrimit të mendimeve dhe burimeve 
në mënyrë krĳ uese. Ky proces është njohës, veprues dhe ndërveprues që ndodh 
njëkohësisht në mjaft  nivele të të menduarit. Mendimi kritik është i orientuar drejt 
qëllimit por mund të jetë dhe një proces krĳ ues ku qëllimet të jenë më pak të qarta. 
Aft ësia për të menduar në mënyrë kritike është dicka që duhet kultivuar me kujdes 
dhe të nxitet brenda një mjedisi që mbështet të nxënët. Vrulli i informacionit sot 
përbën një sfi de inkurajuese për mësuesit që përgatitin brezat e rinj. Të gjithë aktorët, 
që nga hartuesit e kurrikulave dhe politikave arsimore e deri tek mësuesit në klasa, 
përballen me pyetjen: Si të përgatitin nxënësit sa më mirë për të patur sukses në të 
ardhmen ?’1 Çdo mësues duhet të ketë të qartë skemën e thjeshtë të të nxënit, e cila 
e ndihmon atë të nxiti mendimin kritik dhe të realizojë në këtë mënyrë kurrikulën e 
re bazuar në kompetenca. 
‘Kurrikula bazuar në kompetenca synon të nxënit gjatë të gjithë jetës: Sipas kësaj 
kurrikule, detyra e mësuesve sot është si të mësojnë nxënësit në mënyrë frytdhënëse 
dhe të mendojnë në mënyrë kritike. Të menduarit kritik nuk është lëndë që mund 
të mësohet, por është një rezultat që vjen natyrshëm nga ndërveprimi i ideve dhe 
informacionit. Nxitja e të menduarit kritik kërkon proçedura metodike që bëjnë të 
mundur pjesëmarrjen aktive të nxënësve në mësim. Nëpërmjet mënyrave të ndryshme 
të të menduarit nxënësit aft ësohen të bëjnë gjykime të vlefshme, të analizojnë, të 
zgjidhin probleme, të krĳ ojnë ide, të transferojnë njohuritë nga një fushë e të nxënit 
në një tjetër si dhe të marrin vendime të arsyeshme duke u shkathtësuar jo vetëm 
1   Modele për Mësimdhënie të Suksesshme, Bardhyl Musai, ISBN: 99927-684-9-5.
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brenda mureve të klasës por edhe përtej saj.’2 Në përgatitjen ditore çdo mësues ka 
detyrimin të formulojë rezultatet e të nxënit, të nxjerrë fj alët kyçe, të përcaktojë sipas 
mundësive që ka mjetet mësimore, të parashikojë metodat e mësimdhënies për 
secilën fazë të orës mësimore. Metodat e mësimdhënies janë nga më të ndryshmet, 
por një mësues duhet të tregojë kujdes të veçantë në përzgjedhjen e tyre përgjatë 
një ore mësimore, në varësi të informacionit që ka për përbërjen e klasës dhe temës 
mësimore.
’Mësimdhënien e “mirë “ e kemi të vështirë ta përcaktojmë, ndërsa mësimdhënia “e 
suksesshme” mund të vërtetohet. Mësues i suksesshëm quhet ai që është në gjendje 
të realizojë qëllimet dhe objektivat e programit mësimor.’3 
‘Për të realizuar misionin e tĳ , mësuesi duhet të demonstrojë përgatitje dhe aft ësi 
praktike në zotërimin shkencor dhe pedagogjik të lëndës dhe dokumentacionit 
zyrtar, mësimdhënie të efektshme, komunikim dhe ndërveprim, vlerësim dhe 
refl ektim, mbështetje për nxënësit, zhvillim profesional si dhe baza etike.’4 
Gjithmonë qëllimi kryesor i mësuesit duhet të jetë ai që është dhe ‘qëllimi kryesor i 
arsimit të krĳ ojë njerëz të aft ë për të bërë gjëra të reja, jo thjesht të përsëritin ato që 
kanë bërë brezat e tjerë që janë krĳ ues, shpikës dhe zbulues.’5

1. Mësimdhënia dhe të nxënët bazuar në kompetenca

Mësimdhënia dhe të nxënët bazuar në kompetenca kërkon që në përzgjedhjen e 
strategjive, teknikave dhe metodave, mësuesi i shkencave natyrore duhet:
‘-Të marrë parasysh njohuritë, aft ësite dhe qëndrimet paraprake të nxënësit mbi 
përvojat individuale të tĳ  dhe mbi këtë bazë të mbështesë e orientojë të nxënit e tĳ .
-Të nxitë vrojtimin e drejtpërdrejtë, kureshtjen, arsyetimin dhe gjykimin nëpërmjet 
demonstrimeve, vëzhgimeve në natyrë dhe eksperimenteve.
-Të nxitë të menduarin kritik, krĳ ues dhe zgjidhjen e problemeve.
-Të motivojë nxënësin duke e konsideruar si partner, komplementarë të njëri - tjetrit.
-Të mbështetë të nxënit e pavarur  dhe në bashkëpunim të nxënësve përmes punës 
me projekte, punës në grupe, punës individuale.
-Të shfrytëzojë burime të ndryshme informacioni për përmbushjen e kompetencave 
të fushës.
-Të përdorë TIK-un si mbështetës dhe lehtësues të mësimdhënies dhe të nxënit.
Mësimdhënia në fushën  shkencat e natyrës, duke e vendosur nxënësin në qendër të 
të nxënit, synon të nxitë qëndrime pozitive ndaj shkencës. Disa strategji që mund të 
përdoren në shkencat e natyrës janë: 
Lojërat: Lojërat angazhojnë nxënësin në stimulime për të nxënit e koncepteve si dhe 
zhvillimin e aft ësive dhe qëndrimeve. Ato përdoren për të ndihmuar nxënësin në 
vizualizimin apo ilustrimin e objekteve të botës reale.
Hetimi: Nxënësi angazhohet në veprimtari përmes të cilave kupton si shkencëtarët 
mendojnë, si bëjnë pyetje dhe si planifi kojnë hetimin.
Zgjidhja e problemit: Nxënësi angazhohet për zgjidhjen e problemave përmes 
njohurive shkencore që posedon.
Projektet: Nëpërmjet projekteve nxënësit kërkojne, zbulojnë rreth objekteve, 
proceseve apo dukurive. 
2  Kurrikula Bazar në Kompetenca, IZHA, Tiranë,  2016, fq .
3  Bazat Pedagogjike të Edukimit. Aranit Gjipali, cikël leksionesh fq 9.
4  Metodologji e Mësimdhënies dhe Kurrikula ne AMU. Xhevdet Zekaj, ISBN: 978-9928-403-38-4 fq 
26.
5  Modele Për Mësimdhënie Të Suksesshme. Bardhyl Musai, ISBN: 99927-684-9-5 fq 30.
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Teknologjia e informacionit dhe komunikimit: Përmes përdorimit të mjeteve 
digjitale nxënësi eksploron dhe percepton koncepte abstrakte.
Vëzhgimet në natyrë: Vëzhgimet e nxitin nxënësin të punojë në mënyrë shkencore 
duke bërë pyetje dhe duke ndërtuar ide të cilat duhet t´i hetojë dhe provojë.
Siguria: Mësuesit duhet të planifi kojnë veprimtari praktike të sigurta dhe t´i tregojë 
nxënësit kushtet e sigurisë në përputhje me ato të politikave arsimore. Nxënësit, nga 
ana e tyre, zbatojnë rregullat e punës në laborator duke  treguar kështu shqetësim 
për sigurinë e tyre dhe të të tjerëve. 

2. Udhëzime për vlerësimin

Vlerësimi është pjesë integrale e procesit të të nxënit. Ai mat shkallën në të cilën 
kompetencat janë arritur nga nxënësi. Disa forma të vlerësimit janë:
Vlerësimi formues i cili u shërben nxënësve për të përmirësuar të nëxënit dhe 
mësuesve për të përmirësuar metodat e mësimdhënies.
Vlerësimi përmbledhës përdoret për të përcaktuar shkallën në të cilën janë arritur 
kompetencat. Ky lloj vlerësimi shërben jo vetëm për të informuar prindërit dhe 
nxënësit për progresin, por edhe për të përmirësuar mësimdhënien dhe të nxënit.
Vlerësimi diagnostikues  kryhet në fi llim të vitit mësimor për t´u njohur paraprakisht 
me interesat dhe aft esitë që kanë nxënësit.
Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i shoku-shokut e bën nxënësin më të vetëdĳ shëm për 
përparimin e tĳ  dhe e lejon të analizojë e krahasojë idetë e tĳ  me të shokëve, mësuesve 
dhe prindërve.
Vlerësimet me shkrim përfshĳ në: testet, detyrat individuale, punët praktike, punët 
e laboratorit, projektet, esetë, modelet dhe maketet, posterat, portofolin e nxënësit 
etj.’6

3. Teknikat e të nxënit

Është e rëndësishme që cdo mësues të njohë ‘skemën e thjeshtë të të nxënit:
-Të dëgjuarit 
-Të lexuarit 
-Të shënuarit 
-Riprodhimi i pavarur 
-Diskutimi 
-Zgjidhja e problemave’7

4. Metoda të mësimdhënies me në qendër nxënësin

‘Didaktika është një nga disiplinat më të zhvilluara të pedagogjisë. Është një teori 
komplekse për të mësuarit, arsimin, mësuesin, nxënësin’8. Duke u mbështetur në 
orientimet themelore të didaktikës, metodikat përgatiten të vecanta për të gjitha 
lëndët. Në mësimdhënie është e rëndësishme që mësuesi, me metodat e ndryshme 
që përdor, të ruaj gjatë të gjithë fazave të orës mësimore vëmendjen dhe interesin 
e nxënësit për të nxënë si dhe të nxiti mendimin kritik. Disa nga teknikat që mund 
të përdoren me shumë efi kasitet  në fushën shkencat e natyrës janë: Brainstorming, 
INSERT, Di / Dua të di / Mësoj, Parashikim me terma paraprake, DRTA, Kubimi, 
6  Kurrikula Bazar në Kompetenca, IZHA, Tiranë, 2016, fq 31, 32, 37, 38.
7  Pedagogjia. Shkollat Shqipe me Program Plotësues. Musa Kraja, Valentina Cela, Mahir Mustafa, 
Emirjona Kraja, ISBN: 978-9956-16-73-1 fq 174, 175.
8  Pedagogjia. Musa Kraja, ISBN: 798-99956-36-93-7 fq 69.
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Kllasteri, Leksioni i avancuar, Ditaret e të nxënit, Rrjeti i diskutimit, Tabela e 
koncepteve, Diagrami i Venit. Le të trajtojmë secilën teknikë për të kuptuar më mirë 
si ajo realizohet dhe kur është koha e përshtatshme për t´u përdorur nga mësuesit e 
shkencave natyrore gjatë një ore mësimi.
Brainstorming: Kjo metodë quhet “stuhi mendimesh”. Në këtë fazë merren ide 
mbi të cilat do të ngrihet tema e re mësimore. Gjatë kësaj faze mësuesi hedh pyetje 
të ndryshme për të lidhur temën e re mësimore me temat e trajtuara më parë, ose 
parashtron situatën problemore. Kjo metodë është shumë e përshtatshme për fazën 
e parë të mësimit, atë të evokimit.
INSERT: Në këtë metodë mësuesi orienton nxënësit për të lexuar tekstin dhe gjatë 
leximit  ata vendosin shenjat ( V ) për informacionin që njihet nga nxënësit, shenja ( 
+ ) për njohuritë e pandeshura më parë, shenja (- ) për informacionin që kundërshton 
idenë, shenja ( ? ) për informacionin, konceptet e paqarta të cilat duhet të plotësohen 
më tej me njohuri të reja. Gjatë kësaj metode shmanget leximi i pavëmendshëm dhe 
të qenit pasiv në klasë. Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e realizimit të 
kuptimit. 
Di / Dua të di / Mësoj: Në këtë metodë mësuesi orienton nxënësit të ndërtojnë në 
fl etore një tabelë me tre kolona.

Di Dua të di Mësoj 

Pasi lexojnë tekstin, nxënësit plotësojnë tabelën me të tre kolonat e saj dhe diskutohet 
plotësimi i tabelës në grup. Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e realizimit 
të kuptimit.
Parashikim me terma paraprake: Kjo metodë  nxit nxënësit të përcaktojnë rezultatet e 
një eksperimenti duke u bazuar në katër termat e dhënë paraprakisht. Kjo veprimtari 
i fut nxënësit në mendime dhe i motivon për të qenë të vëmendshëm gjatë leximit 
të tekstit apo gjatë kryerjes së eksperimentit. Mësuesi, pasi dëgjon me vëmendje 
përgjigjet e nxënësve, u bën të ditur atyre se nuk është e rëndësishme përputhja e 
përmbajtjes së krĳ uar me përmbajtjen e tekstit apo eksperimentit, por e rëndësishme 
është që ata e ndjejnë veten të aft ë për të krĳ uar diçka origjinale me termat e dhënë. 
Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e evokimit. 
DRTA: Materiali i dhënë në tekst do të lexohet me pjesë nëpërmjet leximit të 
drejtuar dhe në fl etore nxënësit ndërtojnë një tabelë që përmban tre kolona.

Pjesa I Pyetjet Çështjet kryesore 

Pjesa II Pyetjet Çështjet kryesore

Pjesa III Pyetjet Çështjet kryesore
 Metoda është e përshtatshme për realizimin e kuptimit.
Kubimi: Kjo teknikë ndihmon shqyrtimin e një teme nga këndvështrime të 
ndryshme. Përdoret një kub me lëvizje të shpejta për të menduarin, të shkruarin 
në secilën faqe të kubit i cili mund të ndërtohet duke mbuluar një kuti me letër. 
Në secilën faqe shkruhet një kërkesë, që në total janë gjashtë kërkesa. Shembull: 
përshkruaje, krahasoje, shoqëroje, analizoje, zbatoje, argumentoje. Kjo teknikë është 
e përshtatshme të  përdoret në fazën e realizimit të kuptimit.  
Kllasteri: Kllasteri është grupimi i mendimeve ose �harta e mendimeve�. Nxënësit 
nxiten të mendojnë lirshëm dhe hapur rreth çështjes dhe i bën të mendojnë lidhjen 
midis fakteve. Realizimi i kllasterit është i thjeshtë: fi llimisht shkruhet një fj alë, 
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vazhdon me fraza rreth fj alës, idetë shkruhen dhe lidhen me njëra–tjetrën, shkrimi i 
ideve përfundon kur mbaron koha e caktuar. Kjo metodë është e përshtatshme për 
fazën e evokimit dhe atë të refl ektimit.
Leksioni i avancuar: Para se të fi llojë leximi i tekstit, u thuhet nxënësve se njëri prej 
tyre në çift  shënon me një shenjë ( + ) ato ide që përputhen me idetë e tyre dhe me 
një shenjë tjetër ( - ) ato që kundërshtohen. U kërkohet nxënësve të shkruajnë atë 
çfarë dinë rreth pjesës së parë, pastaj diskutohen në grup idetë më interesante. Në të 
njëjtën mënyrë veprohet dhe për pjesët e tjera të temës mësimore. Kjo metodë është 
e përshtatshme për fazën e realizimit të kuptimit.
Ditaret e të nxënit: Mësuesi përgatit një fl etëpune të ndarë në dy kolona, ku në njërën 
bëhet pyetja dhe në tjetrën kërkohet që nxënësit të japin përgjigjet.

Pyetja Përgjigjia 
1 . 
2 . 

Kjo metodë është e përshtatshme për fazën e realizimit të kuptimit.
Rrjeti i diskutimit: Mësuesi, gjatë përdorimit të kësaj teknike, realizon një pyetje 
binare që prek thelbin e çështjes që trajtohet në tekst. Kërkohet nga mësuesi 
që nxënësit të argumentojnë qëndrimet pro dhe kundër duke i shënuar ato në 
organizuesin grafi k. Kjo metodë u jep nxënësve lirshmëri maksimale në dhënien e 
mendimeve dhe  realizohet në fazën e realizimit të kuptimit ose të refl ektimit.

Po A duhet të . . . ? Jo

Diagrami i Venit: Kjo teknikë përdoret për të evidentuar të përbashkëtat dhe 
dallimet ndërmjet dy koncepteve, dukurive. Kjo teknikë është e përshtatshme për 
fazën e refl ektimit.
                      

Tabela e koncepteve: Kjo teknikë përdoret kur jepen njëkohësisht më shumë se një 
koncept apo dukuri. Ndihmon në të kuptuarit përmes strukturimit të materialit 
dhe siguron qëndrueshmërinë e njohurive. Kjo metodë realizohet në fazën e 
realizimit të kuptimit ose të refl ektimit. Shembull:

Hidrokarburet Vetitë fi zike Gatitja Vetitë kimike
Alkanet 
Alkenet 
Alkinet 

Në lëndën e kimisë kjo metode gjen zbatim pothuajse në të gjitha temat mësimore,  
duke qenë se brenda një ore mësimore trajtohen disa koncepte apo dukuri siç  mund 
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të jenë: vetitë fi zike të lëndës, vetitë kimike, zgjidhje ushtrimesh të modeleve të 
ndryshme, etj. Në një anketim të realizuar me nxënës të klasës së XIII-të në Shkollën 
Industriale ˝Pavarësia˝, Vlorë, rreth modeleve të mësimdhënies dhe të nxënit në 
lëndën e kimisë, u morën rezultatet si më poshtë: 
Rezultate të anketimit me nxënës:

Varianti Teknika e përdorur
Numri i nxënësve që e 
zgjodhën si teknikën më të 
mirë 

P ë r q i n d j a 
e nxënësve 
kundrejtë totalit

A Tabela e koncepteve 42 nxënës 78%
B DRTA 5 nxënës 9%
C Ditaret e të nxënit 7 nxënës 13%
Totali 3 teknika te përdorura  54 nxënës 100%

Anketimi synonte të nxirrte teknikën më të mirë për realizimin e kuptimit në një orë 
mësimore midis tre teknikave, përkatësisht: Tabela e koncepteve, DRTA, Ditaret e 
të nxënit. Kjo u realizua duke përdorur të njëjtën temë mësimore të trajtuar sipas tre  
teknikave. Formati i anketës ishte si më poshtë:

ANKETIM
Klasa:______________     Dt: _____________
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Një vështrim i përgjithshëm i romanit  “Odin Mondvalsen” i shkrimtarit 
Kasem Trebeshina

Servete Basha (Kullolli)

Abstrakt

Sot jetojmë në një kohë, ku të gjithë njerëzit gëzojnë lirinë e fj alës dhe të drejtën e të shprehurit. 
Është shkrimtari ai, që me mënyrën e vet, zgjedh se si ta ndërtojë veprën, ta mbush librin me 
vlera që i burojnë nga shpirti.  Sot jeta na ofron shumë mundësi, shumë zgjedhje; gjithçka 
për ta bërë jetën si duam. A mund të jetojë njeriu i izoluar, i burgosur ku nuk ka të drejtë as 
të shprehet? Të shkruash sot është kaq e thjeshtë, por dikur ishte ndryshe, ishte e ndërlikuar; 
nuk mund të shkruaje gjithçka që doje. 
 Në planin teorik, shkrimtari jeton në dy sfera; në atë të realitetit njerëzor dhe në sferën e 
trillimit. Midis tyre ekziston një raport i caktuar, që lidhet me natyrën e artit të fj alës sipas 
studjueses Floresha Dado. Liria është e çmuar dhe kushton më shumë se çdo gjë tjetër.

Fjalët kyçe:, botë e ndaluar, psikiatri, ekzistencializëm, regjimi komunist, i sëmur psikik, 
çmenduri, parados, analogji.

Hyrje

Novela “Odin Mondvalsen” i shkrimtarit Kasem Trebeshina, ka njëzetë e shtatë 
kapituj të shkurtër. Ngjarjet zhvillohen në një spital burgu; ato vendosen një sfond 
shoqëroro-politik të molepsur nga fryma e diktaturës. Gjithçka në këtë novel është e 
pa kuptueshme, të pafajshmit janë fajtor, të mençurit janë budallenj. Ajo çka është më 
e “çuditshmja” në këtë novel, është fakti që “njerëzit me bluza të bardha” pra mjekët 
të cilët janë në shërbim të njeriut, ata vihen në shërbim të shtëtit. 
Çdo veprim të duket sikur ecën nën dilemën hamletiane “Të rrosh apo të mos rrosh”.  
Njerëzit normal janë më të sëmur, sesa pacientët e një spitali psikiatrik. E gjithë 
novela është në analogji të plotë.           

Një vështrim i përgjithshëm i romanin “Odin Mondvalsen’’

Në veprën “Odin Mondvalsen’’ analizimi i elementeve, që të ofron teksti , të çojnë 
në drejtime të ndryshme dhe në lëvizje të shpejtë kohore . Nga kjo lëvizje, që 
ngjanë si fugë , e cila i përfshin brenda vetes të gjitha kohët, duket se diakronia 
dhe sinkronia humbin dallimin mes tyre . Duke i përmendur këto ose elementet 
përcaktues e dallues të tyre , rrëfi mtari i pranëvë , duke eleminuar distancën që i 
ndan. Përmenden piramidat, Skënderbeu , Ali Pashë Tepelena , Sekretar i parë 
i Partisë,  Faroni i Egjiptit, të lashtë dhe të  tjerë, që kujtojnë periudha të njohura 
kohore dhe burra të fortë shtetesh që njihen edhe për përdorimin e dhunës 
e diktatit. Së bashku , të shkrira në një ato krĳ ojnë njëkohësinë e pushtetit të 
dhunës.                                                                                                                                           
Ngjarjet që ndodhin , rrëfehen duke ruajtur kronologjinë e zhvillimit të tyre , por 
nëpërmjet meditimeve dhe fj alëve të Odin Mondvalsenit koha zgjerohet. Emra 
njerëzish, të cilët janë përcaktues të kohëve të ndryshme , futen në rrëfi m duke krĳ uar 
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analogjinë e periudhave mes tyre. Këto kohë duke u pranëvënë, përgjithësohen duke 
nënkuptuar përbashkësinë e tyre. Protagonisti duke qenë se nuk e pëlqen kohën dhe 
vendin ku jeton , i jep lirinë vetes të krĳ ojë një botë të tĳ , të strukturojë kohën ashtu si 
ai do, të shkojë dhe të takojë kë të dojë, të ndryshojë emrin dhe origjinën e tĳ  dhe të 
tjerëve. Gjithçka i është nënshtruar logjikës së tĳ  dhe e gjitha kjo ka të bëjë me fi llesën 
e lirisë, për ta bërë këtë, të paktën , në mendjen e tĳ . 
Në kushtet e një kufi zueshmërie ekstreme , rrëfi mtari reagon duke e shfaqur lirin 
e tĳ  , me një pështjellim total, që i përgjigjet sa ndërtimit të kronotopisë dhe anës 
formale, sic është  vendosja e kapitujve në një mënyrë të vetën , të kuptueshme  vetëm 
brenda logjikës së librit . E shkuara vjen nëpërmjet pak retrospektivave qe vĳ në nga 
fëmĳ ëria , ose nga ëndrrat , siç njoft ohemi për martesën e dështuar të vajzës. Në 
këtë roman , rrëfi mi realizohet nga rrëfi mtari në vetën e parë , që është gjithashtu 
edhe personazhi kryesor i veprës . Rrëfi mi është autodiegjetik, ku rrëfi mtari është 
protagonist i përfshirë në gjithçka që rrëfehet. Rrëfi mtari është ai që di gjithcka,  
dhe që merr përsipër të na i rrëfejë të tëra ato që kanë ndodhur më parë dhe po 
ndodhin tani . Ato që i kanë  ndodhur atĳ  , por edhe ato që i kanë ndodhur të tjer
ve.                                                                                                                                                             
 “Po , mua më quajnë…  
Ata qeshin se mua më quajnë…
Ç’ka këtu për të qeshur?  
Më parë kisha një emër , kurse tashti më quajnë …Më quajnë Odin Mondvalsen. Ç’punë u 
prish atyre se mua më quajnë kështu ?... Nuk e keni dëgjuar ndonjëherë këtë emër ? Shumë 
mirë : dëgjojeni tashti ! Si?... Nuk doni ta dëgjoni ? Pse?... Se nuk e keni dëgjuar ? Dhe pastaj 
?...  Nuk e ke dëgjuar më parë , dëgjoje tashti. Njerëz me bluza të bardha vĳ në vërdall, më 
bëjnë inxheksione dhe ikin . Vĳ në ata pa bluza dhe nuk duan të dinë fare për emrin tim. Ata 
nuk duan të besojnë se unë isha në Hënë dhe pastaj, pasi varrosa katër shokët e mi, erdha këtu 
në Mars dhe u bëra Odin Mondvalsen’’1?...  
Rrëfi mi i romanit, duke qenë se realizohet nga protagonisti fi ton një ngarkesë 
emocionale të madhe. Ai vetëzbulohet nëpërmjet mendimeve , ndjenjave të tĳ  
, por ai na zbulon edhe të tjerët nëpërmjetë marrëdhënieve që krĳ ojnë me ta ,ose 
nëpërmjet kujtimeve që i vĳ në ndërmend. Romani “Odin Mondvalsen’’ është lloji 
i romanit i cili shumë më tepër sesa nëpërmjet veprimit të jashtëm , e përqëndron 
vëmendjen në lidhjet e brendshme të tyre. Subjekti i kësaj vepre,   endet si 
ndërtim artistik i rrëfi mit të një personazhi për veten dhe për botën që e rrethon.                                                                                                                  
Te romani “Odin Mondvalsen’’ ndërtohet një personazh antihero , i cili përballet me 
dhunën e një shteti që kërkon ta tjetërsojë , ndaj për t’i shpëtuar kësaj , ai krĳ on një 
identitet të ri (atë të të qënit danez), që fl et shumë për faktin që ai ështëi i lirë.  
Rrëfi mi i romanit është ndërtuar kryesisht nëpërmjet krĳ imit të paradoksit dhe 
absurdit.  Paradoksi është i kapshëm që në titull dhe nëntitull. Paradoksi shtrihet 
edhe në konceptimin e personazheve dhe vendeve.  Paradoksalisht jo veprimet 
, por mosveprimet e bëjnë Odinin hero. Në mënyrë paradoksale, i sëmuri është 
më i zgjuar se mjeku , i cili paradoksalishtë është edhe hetues. Në një botë të 
tillë paradoksale dhe absurde ai ka zgjedhur si reagim ndaj tyre , pasivitetin dhe 
mosveprimin. Ai reagon , vetëm kur bëhet fj alë për të dashurën , si për të thënë që 
ajo është e vetmja gjë në këtë botë që i intereson . Pasi ajo vdes, ai sërisht bëhët pasiv 
.                                                                                                                                                            
1  Kasem Trebeshina, ‘’Legjenda e asj që iku’’, Tiranë, SHBL, 1992, f.81.
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Romani ndërtohet nëpërmjet një fabule të çkronologjizuar, e cila shfaqet në mënyrën 
se si ngjarjet nuk renditen njëra pas tjetrës në një linjë shkakësore , por janë si pjesët 
që kanë një fi llpërbashkues që është vetë rrëfi mtari. Trebeshina kërkon të mishërojë 
në këtë personazh gjithë pavarësin që ai ka brenda vetes dhe dëshirën për të qenë 
totalisht i pavarur në strukturimin e protagonistëve dhe rrëfi mit për ta . Rrëfi mtari 
ka liri të vetshprehet, të vetërrëfej, të jetë një projeksion i hapur.  Heroi ynë është 
një i burgosur në psikiatri, është një viktim e presionit të një shoqërie totalitare, të 
cilës kërkon ti shpëtoj duke u shkëputur mendërisht nga ky vend ku nuk e lejojnë të 
shkëputet fi zikisht.  

Organizimi specifi k i subjektit

Kjo vepër , e botuar për herë të parë në vitin 1991, nxiti interesimin e kritikës shqipe 
, jo vetëm për faktin se erdhi nga një shkrimtar i ndaluar , por mbi të gjitha për 
vecantin e formës së tĳ . Për mënyrën e ndërtimit të veçant të subjektit, për specifi kën 
e rrëfi mit , për problemet e receptimit , për lojën me kohën etj. Një roman i  tillë e 
ka zhvlerësuar modelin e endjes së subjektit në kuptimin tradicional , kryesisht të 
njohur në letërsin shqipe . Ai i largohet romanit ku ngjarjet paraqiten në mënyrë 
lineare , në marrëdhënie të drejtpërdrejta shkakësore ku çdo gjë motivohet. Tek 
‘’Odin Mondvalsen’’ ndonëse veprimi i jashtëm është i pakët dhe gjithë vëmendja 
përqëndrohet te veprimi i brendshëm . Trebeshina arrin të krĳ ojë një subjekt dinamik 
. Dinamizmi krĳ ohet nëpërmjet ngjeshmërisë së brendshme , i cili vjen si refl eksion 
i veprimeve të jashtme të paraqitura ose thjeshtë të përmendura shkarazi . Veprimi i 
brendshëm synon zbërthimin e karakterit të personazhit , thelbin e tĳ  tragjik në raport 
me botën e jashtme.                                                                                                                                              
Romani është ndërtuar si ndërthurje e veprimit të jashtëm , që shfaqet nëpërmjet pak 
veprimeve konkrete si bisedat e tĳ  me hetuesit , me shokun e dhomës , me mjekun, 
me veprimin e brendshëm i cili është mbizotërues dhe refl ekton presionin , frikën , 
mëdyshjet e shkakëtuara prej tyre . 
Veprimi i jashtëm është prezent, i kuptueshëm dhe nxit veprimin e brendshëm i cili 
bëhet i fuqishëm dhe krĳ on tensionin emocional. Në rrjedhën e subjektit , në zinxhirin 
e ngjarjeve , futen episode të cilat duket sikur nuk kanë lidhje njëra me tjetrën. Kjo 
edhe për faktin se janë retrospektiva të kohëve krejtë të largeta , të ndodhura në 
vende të ndryshme. Përmenden ngjarje të ndodhura në kohën e piramidave , në 
kohën e Sulejmanit të madh, Ali Pash Tepelenës, Sekretarit të parë etj. Këto episode 
duket se s’kanë asnjë lidhje kronotipike, njëra me tjetrën dhe nuk ndihmojnë në 
krĳ imin dhe përcaktimin e kornizës së ngjarjeve të rrëfyera . Ajo që i bashkon këto 
episode është mendimi i brendshëm , një strukturim që vjen si produkt i nevojës 
për  analogji ndërmjet tyre. Romanin “Odin Mondvalsen’’ që në fi llim, menjëher pas 
botimit , nxituan ta quanin një pasqyr të diktaturës shqiptare . 
Ky roman , për hirë të endjes së konfl iktit të tĳ  si strukturë e hapur, merr një 
karakter më të përgjithshëm dhe më universal. Ky roman u vlerësua si një roman që 
“artistikisht arrin të shpjegojë dukurin e totalitarizmit komunist’’2 në përgjithësi në 
të tëra vendet ‘’dëshmitar i përvojës së vrazhdë , tragjike , të regjimeve totalitare’’3 
në të gjitha kohërat. Odini është i huaj për kohën dhe vendin ku jeton. I refuzon ato 
2  Ramadan Mysliu, ‘’Trebeshiniana’’, Marin Barleti, Tiranë, 1998, f.13.
3  Ramadan Mysliu, ‘’Trebeshiniana’’, Marin Barleti, Tiranë, 1998, f.50.
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në një mënyrë të vacant ; nëpërmjet të shprehurit se vjen nga një planet tjetër dhe se 
ka një emër tjetër . Ai nuk ndjehet pjesë e kësaj shoqërie absurd ku njerëzit “vrasin 
grat dhe kërkojnë ata që shesin qumësht” Ai mendërisht arrin të jetë ku dëshiron ; në 
Hënë, në Mars dhe të jetë kush dëshiron; të jetë Odin Mondvalsen, danez. Rrëfi mtari 
ka liri të vetëshprehet, të vetërrëfej, të jetë një projeksion i hapur.

‘’Odin Mondvalsen’’ në tekstin e letërsisë shqipe klasa e njëmbëdhjetë

Autori Kasem Trebeshina është trajtuar në shkollat e mesme jo vetëm me ‘’ Odin 
Mondvalsen’’ por edhe me veprën ‘’Tiranozauri’’.              
 ‘’Odin Mondvalsen’’ është trajtuar në shkollat e mesme të klasës së njëmbëdhjet në 
librat e letërsisë të botimit Media Print. Fillimisht në këtë tekstë jepet shkurtimisht 
jeta e autorit, jepet viti i lindjes 1926, përmendet kontradikta që autori ka patur me 
regjimin komunist . Si dhe përmenden disa nga veprat e tĳ  Më pasë jepet një analizë 
përmbledhëse mbi fragmentin e shkëputur nga ‘’Odin Mondvalsen’’. Në këtë  
analizë kapen disa nga pikat kyce të romanit ‘’Odin Mondvalsen’’ , duke fi lluar që 
nga personazhi kryesor i novelës që është Odin Mondvalsen.
 Dhe jepet një përshkrim i personazhit i cili gjendet i mbyllur në një spital psikiatrik. 
Në këtë tekstë bëhet një përmbledhje e subjektit të romanit ‘’Odin Mondvalsen’’ . Jepet 
në mënyrë të përmbledhur subjekti ku kapen disa nga detajet më të rëndësishme të 
romanit por ka pjesë të cilat thjesht veteëm përmenden. Vihet në dukje gjithashtu 
edhe gjuha që përdor Kasem Trebeshina , po ashtu edhe roli i kohës në këtë roman 
është një element i rëndësishëm. Nuk lihet pa u përmendur edhe historia e dashurisë 
së Odin Mondvalsen, madje përshkruhet edhe fundi i novelës si tepër i dhimbshëm.
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Përdorimi i mjeteve të Tik-ut në mësimdhënie

Erisa Kondakciu

Eralda Prence

Abstrakt

Shoqëria e bazuar në dituri nevojitet që të posedojë aft ësi të mira komunikuese dhe sociale, 
të jetë e mirë informuar dhe të jetë gjithmonë e gatshme të mësojë gjëra të reja. Për t’u bërë 
pjesëtar të kësaj shoqërie qytetarët duhet të marrin pjese në mënyrë aktive në këtë shoqëri dhe 
ti ndjejnë benifi tet e ofruara nga ajo. Atyre duhet t’ju jepet mundësia që ti kenë dhe arrĳ në ato 
dituri dhe aft ësi të nevojshme. Ato gjithashtu duhet që në mënyrë kreative ti arrĳ në dituritë 
dhe eksperiencat duke krĳ uar zgjidhje origjinale për problemet. 
Në kohën bashkëkohore ndikimi i teknologjisë informatike dhe të komunikimit (TIK) gjithnjë 
e më shumë bëhet i gjitheperfshires në shumë sfera shoqërore. Ky zbatim nuk e anashkalon 
as arsimin. Arsimimi dhe dituria janë baza e çdo zhvillimi njerëzor dhe ato janë e drejta 
fondamentale për çdo qenie njerëzore.
Dominimi i metodave tradicionale të cilat e fuqizojnë njohurinë enciklopedike dhe jo specifi ke 
apo praktike, mungesa e mësimdhenies interaktive dhe inovacioneve bëjnë që teknologjia 
informatike e komunikimit të shfrytëzohet si reformator për ti plotësuar kërkesat globale për 
mësimdhënie sa më pragmatike dhe për ti ndjekur trendet bashkëkohore arsimore ku nxënësi 
vendoset në qëndër të vëmendjes dhe ku amplifi kohet të menduarit kritik dhe zgjedhja e 
problemeve. 

Fjalët kyce: TIK (teknologjia informatike e komunikimit) , teknologji, mesimdhenie, 
mesimnxenie, arsim, edukim.

Hyrje

Nevoja dhe arsyeja e aplikimit të TIK-ut në arsim niset nga fakti i përgatitjes së 
të rinjve për tu bërë liderë dhe të suksesshëm në këtë shoqëri të udhëhequr nga 
informacionet. Aft ësitë e komunikimit,proçesimit, mendimit kritik dhe zgjedhjes 
së problemeve si dhe puna në grupe janë esenciale në shoqërinë teknologjike dhe 
socioekonomike të shekullit 21-te. Arsimimi në këtë mjedis të sofi stikuar do të bëjë 
më shumë se vetëm lexim , shkrim apo përvetësim tëshkathtësive aritmetike. Duhet 
të ofrojë edhe shkathtësi pune që do ti ndihmonintë rinjtë ta arrĳ në potencialin e tyre 
njerëzor. 
Zhvillimi i shoqërisë informatike paraqet një nga detyrat prioritare të të gjitha 
qeverive botërore. Nuk ka dyshim se arsimimi është njëri nga segmentet kryesore në 
nxitjen dhe përkrahjen e zhvillimit të shoqërisë informatike, edhe atë në dy aspekte. 
Pikë së pari, ky segment duhet të jetë promotor i shoqërisë informatike dhe të 
inicojë krĳ imin e kuadrove profesionale dhe kompetente të cilët mund tju përgjigjen 
sfi dave të shoqërisë informatike dhe nevojave të ekonomisë së bazuar në dituri. Së 
dyti, cilësia e proçesit edukativo arsimor në mënyrë të drejtë mvaret nga zbatimi i 
teknologjisë informatike dhe komunikimit në po atë proçes. 
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1. Cfarë është TIK ?

Bota karakterizohet nga ndryshime të shumta dhe të shpejta, një pjesë e të cilave ka 
ardhur dhe nga zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. 
Arsimi duhet t’u përshtatet ndryshimeve të vazhdueshme të teknologjisë, dhe t’i 
përdorë ato gjerësisht në procesin mësimor. Këtyre ndryshimeve arsimi duhet t’u 
përgjigjet, me ritme të shpejta, me zhvillime të brendshme sasiore e cilësore për të 
transmetuar njohuri e aft ësi sistematike, koherente e të qëndrueshme te nxënësit, 
duke i refl ektuar më pas këto në shoqëri për krĳ imin e një të ardhmeje më pozitive 
për të gjithë. Në epokën e zhvillimit të teknologjisë së informimit dhe komunikimit, 
përdorimi i kësaj teknologjie gjatë procesit mësimor është bërë një domosdoshmëri 
për mësuesit. Ky zhvillim lidhet drejtpërsëdrejti me përditësimin e njohurive dhe 
të aft ësive të reja në fushën e edukimit nga mësuesi. Teknologjia ka fuqinë dhe 
potencialin për të transformuar mjedisin profesional të mësimdhënies. 
Ajo ndikon mësimdhënien e suksesshme dhe u krĳ on mundësi mësuesve për 
të mësuar dhe bashkëpunuar me njëri-tjetrin, nëpërmjet shkëmbimit të ideve e 
përvojave dhe zgjidhjes së problemeve të përbashkëta pedagogjike. Teknologjia e 
informacionit Shoqata e Amerikës (ITAA) e përcakton Teknologjine e informacionit 
si: "Studimin, projektimin, zhvillimin, zbatimin, mbështetjen apo menaxhimin e 
informacionit bazë të sistemeve kompjuterike, veçanërisht aplikacionet soft ëare dhe 
hardëaret kompjuterike.

2. Rëndësia e Tik-ut

Para shekullit të njëzetë, tre mjetet kryesore të mësimit ishin mësuesi, teksti dhe 
tabela e zezë. Librat, letrat, lapsat ishin mjetet themelore për të hyrë në komunikimin 
dhe shkëmbimin e informacionit. Shekulli i njëzetë, solli mbizoterimin e teknologjisë 
në arsim. Shumë individë do të argumentojnë se kjo është ende e vërtetësot, por 
nuk mund të mohohet ndikimi në rritje i teknologjisë në arsim. Roli i mësuesit si 
burimi kryesor i informimit në klasë ka ndryshuar në të mësuarit organizativ, i cili 
çon nxënësit apo studentët për të kërkuar informacion të pavarur. Një tipar dallues i 
arsimit në të gjitha nivelet në vitet e fundit është përfshirja e teknologjisë në procesin 
e të mësuarit.
 Përdorimi i teknologjive të reja përbën një nga ndryshimet më dramatike në arsim. 
Kombinimi i kompjuterave dhe i përparësive të tjera teknologjike, si: videove me 
karakter didaktik, hiperteksteve e programeve të tjera përbën një aspekt reformues 
në fushën e arsimit. Në të gjitha vendet e botës janë bërë përpjekje të vazhdueshme 
për të inkorporuar arritjet teknologjike në mjedisin shkollor dhe për t’i pajisur ato 
me infrastrukturë informatike. 
Përdorimi i teknologjisë së komunikimit dhe të informacionit gjithnjë e më shumë 
në të gjitha aspektet e shoqërisë, bën të rëndësishëm futjen e TIK-ut si një lëndë me 
rëndësi të veçantë. Kjo bën të mundur që përdorimi produktiv dhe i besueshëm i 
TIK-ut të trajtohet si një mundësi thelbësore për jetën. Kjo lëndë përfshin jo vetëm 
mjeshtërinë e aft ësive teknike, por edhe kuptueshmërinë për të zbatuar dhe aplikuar 
këto aft ësi në jetën e përditshme, deri dhe në punësimin e nxënësve, menjëherë pas 
përfundimit të gjimnazit. TIK-u u krĳ on mundësi nxënësve të marrin pjesë dhe të 
angazhohen në shoqërinë bashkëkohore. 
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3. Tik-u në edukim

TIK nënkupton të gjitha llojet e teknologjisë, të cilat përdoren për të shfrytëzuar dhe 
manipuluar informacionin, pra kemi një kombinim të Teknologjisë me Informacionin 
dhe Komunikimin. TIK në edukim kuptohet si një implementim i pajisjeve dhe mjeteve 
teknologjike në procesin mësimor për të regjistruar dhe përpunuar informacionin në 
formë digjitale. Përdorimi1 i teknologjisë në shkollat tona ka ndryshuar në mënyrë të 
ndjeshme këto vitet e fundit. Kështu, për të pajisur nxënësit me aft ësitë e nevojshme 
teknologjike, duhet të përdorim metoda të reja  të mësuarit në krahasim me metodat 
e përdorura në të mësuarit tradicional. Teknologjia dhe mjetet teknologjike janë bërë 
pjesë e edukimit në shkolla dhe synimi është të përdorim teknologjinë në klasa si 
një mjet që zhvillon dhe nxit më tej procesin e të mësuarit. Nxënësit, nga përdorimi 
i këtyre mjeteve të reja teknologjike kanë përfi tuar aft ësi kompjuterike, aft ësi të cilat 
do të mund t`i përdorin në të ardhmen në vendet e tyre të punës. Shkollat në sisemin 
arsimor shqiptar kanë krĳ uar një infrastrukturë teknologjike, e cila optimizon 
integrimin e teknologjisë në procesin edukativ. Përdorimi me efi kasitet i teknologjive 
të reja që mbështet procesin e të menduarit te nxënësit, rrit aft ësinë e nxënësit për 
t`u përqendruar në mësim, përmirëson të kuptuarit dhe transferon përmbajtjen në 
një memorje afatgjatë. Duke u mbështetur në këtë arsyetim, është synuar t`i kthejmë 
klasat tradicionale në klasa të konceptuara mbi bazën e teknologjisë. Ky proces kërkon 
që mësuesit të pajisen me aft ësitë e duhura teknologjike dhe të mësojnë të përdorin 
mjetet e reja teknologjike që mbështesin procesin e mësimdhënies te nxënësit dhe 
progresin e tyre. Ja disa nga teknologjitë që mësimdhënësit duhet të përdorin:
• Kompjuteri: Shihet si një nga teknologjitë më të nevojshme në fushën e mësimdhënies, 
deripara pak kohësh ai konsiderohej si një risi, tashmë ai është i domosdoshëm për 
shkak të orientimeve teknologjike që kanë përfshirë mësimdhënien. 
• USB: Është njëra nga teknologjitë më të përparuara përsa i përket ruajtjes dhe 
transmetimit të informacioneve të ndryshme, ato ekzistojnë në madhësi të ndryshme 
dhe janë pjesë e pandashme tashmë e realitetit arsimor. 
• CD/DVD: Janë mënyrat e vjetra të transmetimit dhe të ruajtjes së materialeve. Por 
që janë mjaft  frytdhënëse në rastet e prezantimeve të ndryshme. 
• Aparatet fotografi ke dixhitale shumëfunksionale: Këto paisje kanë mjaft  rëndësi 
në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja, pasi me anën e tyre realizohet 
regjistrimi dhe prezantimi i aft ësive të çdonjërit nga nxënësit përsa i përket aft ësimit 
gjuhësor. 
• Interneti: Është 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. 
• Video Projektori: Është një teknologji e cila gjendet mjaft  në sistemin arsimor 
shqiptar. Me anën e tĳ  realizohet prezantimi i punimeve të ndryshme në fushën 
didaktike dhe shkencore. Në të vërtetë ai është paraardhës i tabelës interaktive, por 
ama për vetë kushtet e sistemit tonë arsimor ai ngelet si teknologjia më e përparuar 
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e cila përdoret në mësimdhënie. 

4. Avantazhet e perdorimit të mjeteve të Tik-ut në mësimdhënie

a) Mbajtja dhe drejtimi vëmendjes
Kompjuteri e tërheq vëmendjen me ndihmën e ngjyrave, zërave dhe fotografi ve 
interesante. Vëmendja është më e madhe para kompjuterit pasi që njohuritë 
fi tohen përmes lojës. Shembull: Nxënësit të cilët kanë probleme me sjelljen (nxënës 
hiperaktiv, nxënës me vështirësi gjatë mësimit) mund të kenë vëmendje më të gjatë 
para kompjuterit gjatë mësimit klasik. 
b) Kënaqësia 
Kompjuteri është burim i kënaqësisë, që paraqet faktor të rëndësishëm për sukses. 
Çdo detyrë e kryer me sukses për të cilën nxënësi merr lavdërime i jep vetë besim 
dhe e rritë dëshirën e tĳ  për sukses. 
c) Autonomia 
Kompjuteri lejon që të tejkalohen një pjesë të mossukseseve me të cilat zakonisht has 
nxënësi kur punon me mjetet shkollore. Nxënësi mund të realizojë ndonjë aktivitet 
në tërësi mepjesëmarrje minimale të personit të tretë, i cili do t’i ndihmojë gjatë punës 
me veglat. Shembull: Nxënësi me paralizë cerebrale ka vështirësi gjatë të shkruarit 
me laps në fl etore. Përjeton pengim dhe mossukses gjatë realizimit të këtĳ  aktiviteti. 
Me ndihmën e aparateve asistive dhe kompjuterin pavarësisht shkruan, është më i 
shpejtë dhe i lumtur për kryerjen me sukses të aktivitetit. 
d) Përshtatshmëria 
Llojshmëria e mbështetjes dhe të veglave teknike lejon që të përshtatet vegla 
kompjuteristike dhe/ose përmbajtjet e nxënësve të ndryshëm. Shembull: Aparatet e 
ndryshme asistive dhe soft ueri përshtatet ndaj nevojave, mundësive dhe interesimeve 
të çdo nxënësi. Nuk ekziston nxënës me nevoja të veçanta arsimore i cili nuk do të 
mund të përdorë kompjuter. 
e)Ndjenja e vlerësimit 
Kompjuteri ofron ndjenjë të vlerësimit dhe vetë vlerësimit të nxënësit. Ai është burim 
i marrjes së përgjegjësisë dhe pjesëmarrje në grup dhe kontribuon në stabilizimin e 
sjelljeve.

5. Disa rekomandime për mësuesit gjatë përdorimit të mjeteve të Tik-ut

 Mësuesit të zbatojnë strategji të ndryshme të mësimdhënies,duke aplikuar 
metoda të ndryshme vizuale përmes TIK-ut.

 Mësuesit t’u kushtojnë kujdes nxënësve që kanë probleme me sjelljeje jo të 
mira,që kjo mund të jetë si rezultat i përdorimit jo të drejtë të kompjuterit duke e 
shfrytëzuar më shumë për lojëra sesa për mësim.

 Mësuesit nevojitet të kombinojnë punën e tyre në klasë duke punuar në grupe 
dhe duke integruar TIK-un bazuar në të nxënit bashkëpunues, duke zhvilluar 
veprimtariqë zhvillohen në klasë dhe veprimtari individuale në distancë. 

 Mësuesit të planifi kojnë planin mësimor të tyre, bazuara në mësime nëpërmjet 
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teknologjisë mësimore,duke përdorur një varg strategjish udhëzuese për nxënësit 
individualisht dhe në grupe të vogla/mëdha.

 Mësuesit 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.

 Mësuesit t’u japin detyra nxënësve dhe t’ujapin 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. 

 Të ndihmojnë nxënësit për të kontribuar së bashku në rrjete sociale në adresa të 
përbashkëta të  e-mailit për të nxjerrë një produkt të përbashkët.

 Mësuesit t’i lejojnë nxënësit të arsyetojnë përtej aspekteve dhe çështjeve të 
kurrikulës dhe të identifi kojnë aspekte të ndryshme të mesazheve që i marrin nga 
interneti.

 Mësuesit të diskutojnë për tekste apo dokumente që i marrin nxënësit nga internet 
dhe të bisedojnëpërkitazi me to. 

 Mësuesit të mbledhin të dhëna, të cilat tregojnë progresin e nxënësve, në çdo 
aspekt të mësimnxënies. 
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Luft a e Dytë Botërore

Brunilda  Dosku (Çota)

Merita  Albrahimi

Abstrakt

Luft a e dytë  botërore ishte konfl ikt i armatosur midis Aleatëve dhe Boshtit Nazist, i përbërë 
nga Italia, Gjermania dhe Japonia nga viti 1939 deri në vitin 1945. Marrveshja e Versajës në 
Paris ngarkoi Gjermaninë me të gjitha fajet e luft ës. Sanksionet që ju vendosën ishin te rënda, 
por Gjermania do të fi rmoste këtë  marrveshje. Infl acioni, shkëputja e territoreve, kushtet e 
këqĳ a te jetesës si edhe shumë arsye te tjera do shkaktonin fi llimin e asaj që u quajt Luft ë e 
Dyte Boterore. Tensioni i madh dhe çështjet e papërfunduara të Luft ës së Parë Botërore do të  
bënin që vetem pas 20 vjetësh të  fi llonte Luft a e Dytë Boterore. 1Nje ditë presidenti Roosevelt 
më tha se po kërkonte mendim publik se si mund të quhej luft a. Une ju përgjigja menjëherë: 
“Nje luft ë e panevojshme”.Kurrë nuk  do të ishte penguar një luft ë me e lehtë se kjo që kishte 
asgjësuar gjithcka që kishte mbĳ etuar nga luft a e mëparshme.Tragjedia njerëzore arriti pikën 
e saj kulminante kur pamë se pas gjithë ketyre mundimeve e sakrifi cave të qindra meliona 
njerzve dhe fi tores së çështjes së të drejtës ende nuk kishim gjetur paqen dhe sigurinë dhe 
që ndodhemi përballë rreziqeve edhe  më të këqĳ a se ato që kemi lënë pas. Sidoqoft ë kam 
shumë shpresë se shqyrtimi me kujdes i së kaluarës ofron një mundesi për të ecur në rrugë të 
drejtë për kohët që po vĳ në dhe që brezat e ardhshëm do të dine ti ndreqin disa nga gabimet 
e së kaluarës dhe do ta zotërojnë më mirë skemën e panjohur të së ardhmes në përputhje me 
nevojat dhe destinacionit sublime të njeriut. Për regjimin nazist janë karakteristik tiparet më 
të këqĳ a të komunizmit.Ai nuk ka baza dhe parime përvec geykësis dhe synimit për sundim 
rracor.Ai ua kalon të gjitha formave të degjenerimit njerzor.Gjate 25 viteve të fundit nuk ka 
patur kundërshtar më konseguent të komunizmit se unë.Unë nuk i tërheq mbrapa këto fj alë 
që kam thënë për të. Luft a e dytë Botërore përbënë një ngjarje historike ku përfshiu thuajse 
të tëra vendet e botës dhe ende sot për këtë luft ë  ngrihen shumë pikpyetje pa zgjidhje, një 
ngjarje shumë komplekse aq edhe tërheqëse ku ka patur peshë dhe ndikim të  madh në 
historinënjerzore dhe botërore

Fjalët kyçe: Luft a, Infl acioni, Konference, Marrveshje.

Hyrje

Luft a e Dyte Boterore perben ndeshjen me te madhe ushtarake ne historine e 
shoqerise njerzore. Luft a e Dyte Boterore ishte nje perleshje qe perfshiu popullsine, 
ekonomine dhe burimet natyrore te 61 shteteve .veprimet e drejtperdrejta luft  arake 
u shtrine ne territorin e 40 shteteve nga Atlantiku deri ne Paqsor. Ne kete ndeshje 
gjigande moren pjese 100melion ushtare, u perdor nje teknike me shifra kolosale, 
ku vetem aeroplane, tanke  e topa ishin 2melion e 400mĳ e dhe mbi 50 melion 
njerez gjeten vdekjen ne front dhe ne prapavĳ a. Te gjitha keto tregojne se çburime 
te medha material, njerzore  shkencore jane sakrifi kuar per faj te shkaktarve te 
kesaj luft e, imperializmit ne pergjithesi dhe repartit te tĳ  me agresiv nazifashizmit 
ne vecanti. Ne kete ndeshje te perbotshme perball makines se madhe ushtarake 
nazizmit gjerman,te fashizmit Italian dhe militarizmit japonez, u vu fuqia ushtarake  
1  Cit.INSTON S.CHURCHILL (Luft a e dyte Boterore).
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e Bashkimit Sovjetik. SHBA e Anglis dhe disa shteteve te tjera nepermjet te cilave 
dhe Shqiperia, u vu forca materiale e morale e popujve. Ne kete kualicjon antifashist 
hyjne ne marrdhenje bashkpunimi e ndihme te ndersjellte ne fushaten ushtarake 
popuj dhe shtete me sisteme shoqerore  diametralisht te kunderta edhe me motive 
nga me te ndryshmet. Luft a e popuve synonte, ne radhe te pare permbysjen e rendit 
te urryer te skllaverise fashiste, qe kercenonte gjithe boten. Nga ana tjeter shigjeta 
kryesore e luft es u drejtua ne lindje, sepse qellimi themelor i stategjise politike, 
ushtarake te imperializmit boteror ishte zhdukja e plote e shtetit te pare socialist. 
Shkaqet e shperthimit dhe karakteri i Luft es se Dyte Boterore si nje ngjarje shume 
komplekse ka patur peshe dhe ndikim te madh ne historine njerzore, studjues te 
ndryshem i interpretojne sipas shkalles se njohjes dhe bindjeve te tyre politike. 
Popujt jane kunder forcave te errta te shoqerise, kunder luft es qe imponojne, ata 
jane per paqen, Brenda se ciles cdo popull ruan dinjitetin,lirine dhe pavarsine e vet. 
Edhe atehere kur njeriu nuk ka qene ne gjendje te pengoje zhvillimin e ngjarjeve me 
pasoja negative (si p.sh. shperthimin e Luft es se Dyte Boterore) rezultantja historike 
ka qene gjithnje ne anen e popujve. Ata kane mbĳ etuar kane dale  fi timtar. Ne kete 
kuptim, nese shperthimi i nderkontinentale nuk mund te jepet e plote, me gjithe 
dramacitetin, detajet e shtrirjen e saj brenda nje vellini te vetem.

I.1 Origjina e Luft ës

Pas Luft ës së Parë Botërore e quajtur ndryshe edhe Luft a e Madhe, Konferenca e 
Parisit (disa e njohin edhe me emrin Traktati i Versajës) shënoi një hap të madh 
në negociatat e paqes. Në këtë konferencë merrnin pjesë vendet fi timtare në luft ë 
si Anglia,Franca e të tjerë. Ndërmjet tyre edhe SHBA e përfaqësuar nga presidenti 
ilson.Bisedimet vendosën kushte të rënda mbi palët humbëse.Gjermania ishte një nga 
vendet që u dëmtua më shumë, por Austria në të vërtetë pati humbjet më të mëdha 
si në njerëz, ashtu edhe në territore. Embargo që iu vendos Gjermanisë ishte me të 
vërtetë e rëndë. Gjermania u limitua në një ushtri defensive me 100.000 ushtarë si edhe 
nuk i'u lejua të prodhonte tanke, aeroplan, anĳ e dhe nëndetëse. Kjo gjendje e rënduar 
dhe varfëria do të bënte më vonë të mundur hipjen në pushtet të forcave naziste në 
krye me Hitlerin. Megjithatë kjo konferencë nuk pati suksesin e pritur.Presidenti i 
SHBA-së ilson, u dërgua mbrapsht me të gjithë revoltimin e tĳ . Loyd George doli në 
pah me idenë se ShBA nuk kishte më vend aty dhe se Evropa i përkiste evropianëve, 
një mendim ky që ishte shprehur më parë nga vetë amerikanët në Doktrinën e 
Monrosë. Dokumenti i ilsonit, i përbërë nga 14 pika, u pa si një cenim për Evropën.
Pika e 12-të e këtĳ  dokumenti kishte në përmbajtje material me rëndësi edhe për 
Shqipërinë dhe vendet e vogla të tjera, që sipas tĳ , duhet të merrnin pavarësinë ose të 
paktën autonominë (pra ishte një pikë që mbronte të drejtat e shteteve të vogla për të 
formuar shtetin e tyre). Me rëndësi është të përmendim edhe një tjetër synim të kësaj 
pike që ka lidhje me Perandorinë Osmane. Nga Perandoria Osmane kërkohej hapja 
e gjireve dhe ngushticave (pas Luft ës së Dardaneleve) për të gjithë, nën vëzhgimin e 
Kombeve të Bashkuara (që do të ishte organizata ndërkombëtare që ilsoni kërkonte 
formimin). Në pikën e 14, ai kërkonte formimin e një organizate ndërkombëtare që 
të mund të zgjidhte dhe njëkohësisht të parandalonte luft ërat dhe konfl iktet midis 
dy ose më shumë shteteve. Në këtë konferencë ai shprehet se dëshiron vetëm paqen 
dhe i jep një rëndësi të madhe formimit të kësaj organizate ndërkombëtare edhe pse 
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pa rezultat. Pas Luft ës së Parë Botërore, shtetet arabe kishin parë mundësinë për të 
qenë të pavarur dhe për të formuar më në fund, shtetet arabe të pavarura. Megjithatë 
kjo gjë nuk do lejohej nga vendet evropiane sepse ato toka ishin të pasura me naft ë, 
që mbas Luft ës së Parë Botërore u pa si një lëndë shumë me vlerë. Marrëveshja e 
San Remos, do të ishte thjeshtë një modifi kim i Marrëveshjes së Syces-Picot, e bërë 
pa dĳ eninë e SHBA-së duke mohuar marrëveshjen e bërë më parë të King-Crane. 
Me anë të kësaj marrëveshje, Francës i jepej Siria dhe Lubjana, problemet e kësaj të 
fundit vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Konfl iktet megjithatë nuk kishin të sosur dhe 
situata ishte dramatike gjithashtu. Ndërkohë Rusia, që ishte tërhequr nga luft a dhe 
pas hipjes së bolshevikëve në fuçi, kishte hapur të gjitha marrëveshjet e fshehta të 
regjimit të carit. Franca kërkonte shfuqizimin e plotë të Gjermanisë, ndërsa Anglia 
nuk donte kurrsesi që në Evropë të formohej vetëm një shtet i fortë.Ideja e ilsonit 
ishte hedhur poshtë tashmë.Perandoria Osmane gjithashtu ishte në prag të trazirave. 
Duke pasur dĳ eni të të gjithë këtĳ  tensioni, Konferenca e Vienës, nuk bëri asgjë tjetër, 
përveç se përgatiti terrenin e fi llimit të Luft ës së Dytë Botërore.

I.2 Europa gjatë luft ës së dytë botërore

Më 1 shtator të vitit 1939, Gjermania e udhëhequr nga pushteti nazist me Adolf 
Hitlerin në krye pushton Poloninë. Kjo ishte bërë e mundur me anë të një kontrate 
të fshehur me Bashkimin Sovjetik.Të dyja palët morën pjesë në sulmin e 17 shtatorit. 
Deklarata e vonuar e Francës dhe Anglisë kundër Gjermanisë, do të shpallej vetëm 
më 3 shtator të po atĳ  viti. Me këtë deklaratë, fl ota angleze dhe franceze fi lluan 
manovrimin e gjerë në ujërat territoriale të Evropës. Në këto kushte, me anë të 
Sulmit Blitzz Creig (Sulm rrufe), Gjermania pushton dhe shtie në dorë shpejt 
Poloninë, Norvegjinë, Holandën, Belgjikën dhe Francën në 1940. Në 1941 do të 
merrte edhe Jugosllavinë, Greqinë si dhe Shqipërinë. Trupat italiane, në aleancë 
me boshtin nazist, do të sulmonin trupat britanike në Afrikën e Veriut.Deri në verë 
të 1941, Gjermania kishte arritur të shtinte në dorë të tërë Francën dhe pjesën më 
të madhe të Evropës. Britania e Bashkuar, tashmë qëndronte vetëm pa aleatë me 
sy nga ShBA-të, megjithatë pushtimi i saj u bë i pamundur për shkak të forcave 
ajrore (Royal Air Force) dhe detare (Royal Navy). Duke e parë Britaninë si një armik 
të pashpresë dhe të dobët2, Hitleri kthehet nga Bashkimi Sovjetik, me një sulm të 
befasishëm më 22 qershor 1941, duke prishur kështu marrëveshjen e mossulmimit 
që kishte bërë me të. Në fundin e vitit 1941, Gjermania kishte pushtuar një pjesë të 
konsiderueshme të Bashkimit Sovjetik, por hapi i tyre do të ndalej jashtë Moskës, në 
betejën e Stalingradit. Gjatë betejave të përgjakshme në Stalingrad, që për më tepër 
dukej si një luft ë personale midis Hitlerit dhe Stalinit, rrethimi dhe kapja e Garnizonit 
të Gjashtë të trupave gjermane, e bëri Gjermaninë të mendonte se nuk do të ishte një 
nismë e lehtë marrja e Rusisë. Sulmi rrufe i Gjermanisë naziste, dukej sikur nuk kishte 
dobi në tokat e mbuluara me borë dhe të pa fundme të Rusisë.Beteja e Stalingradit u 
zhvillua në vitet 1942-1943 ku boshti nazist pati humbje të mëdha. Humbja tjetër në 
Betejën e Kursk dhe thyerja e Syrgjynosjes së Leningradit do t’i jepte luft ës një pamje 
tjetër tashmë. Ushtria e kuqe duket e papërmbajtshme dhe tashmë nga një mbrojtje 
e fortë, kalon në ofensivë të përgjithshme, duke gjëmuar ehrmacht deri në Berlin. Në 
Betejën e Berlinit, Ushtria e Kuqe merr lagjet e këtĳ  qyteti një nga një, deri sa më 30 
2  Robero Batalia.(Lufa e dytë Botërore).
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prill 1945, Hitleri kryen vetëvrasje në bunkerin ku strehohej, duke mos parë rrugë 
shpëtimi. Ndërkohë, Italia fashiste me Benito Mussolinin në krye kapitulloi në 1943.
Tashmë ajo kishte dalë kundra ish-aleates së saj Gjermanisë që vazhdonte luft ën. 
Trupat e aleatëve u futën në Itali dhe më pas në 1944, ata do të lironin edhe Francën. 
Më pas, me rënien e Gjermanisë, aleatët dheSovjetikët do të takoheshin në qendrën 
e Gjermanisë, Berlin. Kjo vetëm pas Betejës së Bulge,(Batt le of the Bulge) në dhjetor.
Gjatë kësaj luft e, është për t’u përmendur holokausti që iu bë memiliona (6 milion 
mendohet) hebrenjve. Në këtë gjenocid gjithashtu u eksterminuan edhe persona me 
origjinë rome.

I.3 Azia gjatë luft ës së dytë botërore

Japonia pushtoi Kinën në 7 korrik 1937 dhe planet e saj ishin të shtrinte pushtetin 
e saj në të gjithë Azinë si lindore ashtu edhe jugore. Më 7 dhjetor 1941, Japonia do 
të ndërmerrte një sërë sulmesh surprizë ndaj shumë vendeve duke përfshirë këtu 
edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Pearl Harbor, Haai, një gjë që bëri të 
pashmangshme futjen e ShBA-së në luft ë. Për gjashtë muaj rresht, Japonia kishte 
korrur vetëm fi tore të bujshme, Beteja në Detin Koral (Batt le of the Coral Sea) do 
të merrte pjesë, për t’u ndjekur më pas me Betejën e Miday (Batt le of Miday), ku 
Japonia pati humbje të mëdha, ndër këto 4 avionmbajtëse. Duke ndaluar hapin e 
japonezëve, ishte radha e aleatëve të hidheshin në ofensivë tashmë. Kjo ofensivë u 
vërtetua me Betejën e Gjirit të Milne-s (Batt le of Milne Bay) dhe Beteja e Guadalcanal 
(Batt le of Guadalcanal), territore këto të pjesës jugperëndimore të Paqësorit. Duke 
pasur dy fronte në këto zona, aleatët e panë të nevojshme hapjen e një fronti edhe 
në pjesën qendrore të Paqësorit. Aleatët korrën sukses në këto beteja ku për t’u 
përmendur është Beteja në detin e Filipineve (Batt le of the Philippine Sea) dhe Beteja 
e Leyte Gulf (Batt le of Leyte Gulf) në 1944. Gjithashtu pushtimi i ishujve, që ishte 
njëkohësisht edhe pikë kyçe për aleatët, ishin Io Jima dhe Okinaa në 1945. Gjatë 
këtyre betejave të shumta, një rol të madh luajtën edhe nëndetëset, të cilat prenë 
linjën e furnizimit të Japonisë me naft ë dhe shumë materiale të tjera të nevojshme për 
luft ën. Në vitet e fundit të luft ës, aleatët ndërmorën një fushatë masive bombardimi 
mbi Japoni. Më 6 gusht 1945, ShBA hodhi më në fund bombën atomike në qytetin e 
Japonisë Hiroshima. Vetëm tre ditë më vonë, në 9 gusht 1945, një tjetër do të hidhej në 
Nagasaki, duke detyruar më në fund, perandorin Hirohito të shpallte kapitullimin 
më 15 gusht 1945. Luft a kishte mbaruar.

2.1 Shkaqet e luft ës në Evropë

Ashtu si edhe Luft a e Parë Botërore, shkaqet dhe arsyet e Luft ës së Dytë Botërore 
janë rritja e nacionalizmit dhe militarizmit.Arsye të tjera ishin edhe mos vendosja 
e saktë e kufi jve.Më 1929 kur situata ishte akoma e tensionuar, në Gjermani dhe 
Itali, fi lluan të ngriheshin dhe të fuqizoheshin lëvizjet fashiste. Depresioni i Madh 
i viteve 1930 i kishte ulur moralin popullsisë gjermane, e cila për më tepër vuante 
edhe borxhin prej 65 miliard markave që i ishte imponuar për dëmet e shkaktuara 
në luft ën e parë dhe kur ShBA vendosi që të ndalte kredinë e saj, situata u rëndua 
më shumë me Francën, që kur pa që Gjermania nuk mundi të paguante as këstin 
e parë dhe të dytë të borxhit, pretendoi territore nga shteti Gjerman. Me të vërtetë 
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Gjermania kishte fi rmosur Traktatin e Versajës, por ajo nuk e kishte pëlqyer kurrë 
këtë gjë, sidomos artikullin 231 që thoshte me pak fj alë që Gjermania pranonte të 
merrte për sipër të gjitha shpenzimet dhe humbjet e aleatëve, që ajo i kishte shkaktuar 
atyre kur forcat aleate përpiqeshin të mbroheshin.Besimi i përgjithshëm i popullit në 
Dolchstosslegende (një besim mitologjik i hershëm që në shqip do të thotë “thikë 
në shpinë”), si edhe Depresioni i Madh, solli në pushtet Partinë Socialiste Punëtore 
Gjermane (partia Naziste) me Adolf Hitlerin në krye. Kur marrëveshja e Versajës po 
humbte vlerën e saj, shteti Anglez dhe Francez kanë një meritë në këtë mes. Franca 
lidhi me të vërtetë kontratë me Anglinë dhe Italinë, por të dy këta dolën nga fj ala. 
Formimi i “Stresa”, ishte formimi i fronteve nga ana e Italisë dhe Anglisë kundra 
Gjermanisë, por Anglia nuk iu përmbajt kësaj marrëveshjeje. Në atë kohë në pushtet 
ishte Chamberlein. Ky i fundit, paraardhës i Çërçillit, ndjente simpati për partinë e 
re në Gjermani. Ai mendonte se ata kishin vepruar shumë rëndë mbi Gjermaninë. 
Gjithashtu frika e një France të gjithëpushtetshme në Evropë, ishte një arsye tjetër që 
këto dy vende nuk do vendosnin një marrëdhënie stabile midis njëri tjetrit. Italia do 
vepronte me të njëjtën mënyrë duke e lënë Francën vetëm dhe fronti “Stresa” tashmë 
përfshinte vetëm mbrojtjen e dobët franceze, të ndërtuar sipas stilit të Luft ës së Parë 
Botërore, që nuk i bëri dot ballë teknologjisë së re gjermane.
Pakti Molotov-Ribbentrop midis gjermanëve dhe sovjetikëve, bëri që Gjermania të 
merrte e qetë Poloninë. Shtetet e bashkuara nuk arritën të vendosnin një lidhje të 
fortë me njëra tjetrën, duke i lënë Hitlerit kohë të fuqizohej. Më në fund Luft a e Dytë 
Botërore kishte fi lluar dhe tashmë nuk do të kishte më mundësi për negociata paqeje.

2.2 Shkaqet e luft ës në Azi

Politika e Japonisë imperialiste në 1930, ishte sunduar nga militarist. Ushtarakët 
që ishin në krye të hierarkisë së shoqërisë japoneze, dëshironin të realizonin ëndrrën 
e tyre për ta bërë Japoninë një vend me fuqi botërore. Këto ide dhe të tjera shkaqe 
ishin përfshirja e Japonisë në luft ë.Në vitin 1931, Japonia pushtoi Mançurian dhe 
Kinën në vitin 1937. Kina ishte një vend i pasur me burime natyrore si edhe një 
vend i mirë për të zgjeruar dhe fortifi kuar pozitën ushtarake në Azi. Si Sh.B.A, ashtu 
edhe Anglia (kjo e fundit kishte interesat e veta në Kinë), reaguan duke dërguar 
ndihma ushtarake në Kinë, si instruktorë dhe avionë luft imi, të cilët u dërguan në 
Kuomintang. Një tjetër reagim ishte edhe embargo e materialeve të nevojshme luft e 
kundrejt Japonisë. Në se Japonia nuk do furnizohej së shpejti me këto materiale që 
i’u ndaluan, asaj padyshim që nuk do i mbeste gjë tjetër veç se tërheqja ose gjetja e 
burimeve të tjera që ishin të rëndësishme për ekonominë e saj. Pra zgjidhjet ishin të 
thjeshta, tërheqja, pushtimi i territoreve ku ndodheshin burimet si naft a e materiale 
të tjera ose marrja e këtyre burimeve nga Dutch East Indies (kompani Holandeze 
në Indonezi e formuar në shek. XIX), Malajzia dhe Filipinet. Duke besuar se vendet 
evropiane do të ishin shumë të zëna me njëra tjetrën dhe duke menduar se ShBA-
ve do t’i duhej shumë vite para se të mund të organizohej në luft ë (dhe edhe në se 
organizohej do i duhej shumë kohë në negociata), Japonia zgjodhi rrugën e pushtimit 
dhe kështu do të fi llonte plani për pushtimin e Azisë.Si rrjedhojë Luft a Aziatike do 
të fi llonte dhe Paqësori do të lyhej me gjak. Megjithatë, shkaku më i fortë që detyroi 
Amerikën të futej në luft ë, ishte sulmi i pabesë në Pearl Harbor, në Singapor dhe në 
Filipine në 7-8 dhjetor të vitit 1941. Kjo i dha shumë shpresë Gjermanisë, që kur pa 
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se ShBA do të ishte shumë e zënë me fushatën në Paqësor, i shpalli luft ë asaj në 12 
dhjetor 1941. Por ShBA do të kishte më shumë burime se sa mendonte HitleriPolitika 
e Japonisë imperialiste në 1930, ishte sunduar nga militarist. që ishin në krye të 
hierarkisë së shoqërisë japoneze, dëshironin të realizonin ëndrrën e tyre për ta bërë 
Japoninë një vend me fuqi botërore. Këto ide dhe të tjera shkaqe ishin përfshirja 
e Japonisë në luft ë.Në vitin 1931, Japonia pushtoi Mançurian dhe Kinën në vitin 
1937. Kina ishte një vend i pasur me burime natyrore si edhe një vend i mirë për të 
zgjeruar dhe fortifi kuar pozitën ushtarake në Azi. Si Sh.B.A, ashtu edhe Anglia (kjo 
e fundit kishte interesat e veta në Kinë), reaguan duke dërguar ndihma ushtarake në 
Kinë, si instruktorë dhe avionë luft imi, të cilët u dërguan në Kuomintang. Një tjetër 
reagim ishte edhe embargo e materialeve të nevojshme luft e kundrejt Japonisë. Në se 
Japonia nuk do furnizohej së shpejti me këto materiale që i’u ndaluan, asaj padyshim 
që nuk do i mbeste gjë tjetër veç se tërheqja ose gjetja e burimeve të tjera që ishin të 
rëndësishme për ekonominë e saj. Pra zgjidhjet ishin të thjeshta, tërheqja, pushtimi 
i territoreve ku ndodheshin burimet si naft a e materiale të tjera ose marrja e këtyre 
burimeve nga Dutch East Indies (kompani Holandeze në Indonezi e formuar në shek. 
XIX), Malajzia dhe Filipinet. Duke besuar se vendet evropiane do të ishin shumë të 
zëna me njëra tjetrën dhe duke menduar se ShBA-ve do t’i duhej shumë vite para se 
të mund të organizohej në luft ë (dhe edhe në se organizohej do i duhej shumë kohë 
në negociata), Japonia zgjodhi rrugën e pushtimit dhe kështu do të fi llonte plani për 
pushtimin e Azisë. Si rrjedhojë Luft a Aziatike do të fi llonte dhe Paqësori do të lyhej 
me gjak. Megjithatë, shkaku më i fortë që detyroi Amerikën të futej në luft ë, ishte 
sulmi i pabesë në Pearl Harbor, në Singapor dhe në Filipine në 7-8 dhjetor të vitit 
1941. Kjo i dha shumë shpresë Gjermanisë, që kur pa se ShBA do të ishte shumë e 
zënë me fushatën në Paqësor, i shpalli luft ë asaj në 12 dhjetor 1941. Por ShBA do të 
kishte më shumë burime se sa mendonte Hitleri.

2.3 Pasojat e luft ës

Pasojat e Luft ës së dytë Botërore ishin të shumta.Rreth 62 milion njerëz, që është 
ekuivalentja e 2.5% e popullsisë së planetit, humbën jetën.Luft a përfundoi me 
kapitullimin dhe pushtimin e Gjermanisë, humbjen e Japonisë dhe Koresë si edhe 
me dorëzimin e territoreve të Finlandës që ishin në dorë të Sovjetikëve. Globi tashmë 
do përballej me një ekonomi të shkatërruar, si të Evropës ashtu edhe të Azisë. 
Ushqimi i shfrytëzuar nga të dyja palët armike nuk do të ishte i mjaft ueshëm për 
të gjithë popullsinë. Shumë persona që luft uan u zhgënjyen nga luft a duke humbur 
shpresën për një jetë më të mirë (është për t’u theksuar numri i madh i vetëvrasjeve 
në periudhën pas luft ës e shkaktuar nga depresioni). Përfundimi i Luft ës së Dytë 
Botërore nuk shihej si ëndrra që më në fund të gjitha luft ërat do të përfundonin, por 
duke ditur këtë vende të ndryshme do të merrnin masa. Aleatët do të formonin OKB-
në (Kombet e Bashkuara) të udhëhequr nga ShBA në vitin 1945, kjo lidhje do t’u 
formonte në San Francisko, Kaliforni, me shpresën që konfl iktet në të ardhmen nuk 
do të shkonin deri aty ku kishin shkuar deri tani.
3Perandoritë që kishin ekzistuar deri atëherë si Perandoria e Holandës, Perandoria 
e Francës dhe Perandoria e Britanisë, nuk do të ekzistonin më. Aleanca të reja do të 
krĳ oheshin në shumë territore të ndryshme si në Azi dhe Afrikë. Filipinet kërkonin 
3  Edwin Jacques. (Historia e popullit shqiptar që nga lashtësia deri në ditët tona).
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akoma pavarësinë e tyre të plotë duke i kujtuar ShBA-së fj alën e dhënë për pavarësi 
dhe në 1946 do e fi tonin një gjë të tillë. Për Gjermaninë dhe Poloninë do të hartoheshin 
territore të reja. Gjermania e ndarë në katër zona të ndryshme do të vuante më shumë 
dënimin e pasluft ës. Nga katër zonat që ajo u nda, tre pjesë ishin në dorë të aleatëve 
që vendosën edhe një sistem demokratik konstitucional.Pjesa tjetër e mbetur, ishte 
në dorë të Bashkimit Sovjetik.Ky i fundit shtiu nën kontroll edhe shumë vende të 
tjera të Evropës lindore. Frontet ishin të dukshëm tani.Në njërën anë qëndronin 
aleatët me ShBA në krye dhe në tjetrën anë qëndronte Bashkimi Sovjetik me shtetet 
satelite të tĳ . Furnizimi i Evropës me bombën atomike, do të rriste akoma më shumë 
tensionin dhe kjo do të shënonte fi llimin e Luft ës së Ftohtë. Në Azi, dhe pikërisht 
në Japoni, Perandoria imperialiste Japoneze u shfuqizua nga gjenerali Amerikan në 
fuqi Douglas McArthur (Daglas Mek Artur), për t’u zëvendësuar me një Monarki 
Konstitucionale, ku Perandori Hiroito do të ishte akoma në krye. Ndryshe nga 
Wilhelmi II, që dha dorëheqjen dhe mori fajin për sipër kur Gjermania humbi në 
Luft ën e Parë Botërore, Perandori japonez, nuk e bëri një gjë të tillë dhe trashëgimi 
e tĳ  vazhdon edhe sot e kësaj dite. Me kapitullimin e Japonisë, Koreja do të merrte 
pavarësinë. Koreja ishte e ndarë në dy pjesë atë kohë. Njëra pjesë (Koreja Veriore) 
kishte ndihmën dhe mbështetjen e Sovjetikëve, ndërsa pjesa tjetër (Koreja Jugore) 
kishte mbështetjen e trupave amerikane. Ndërkohë në Kinë, luft a civile nuk zgjati 
shumë deri sa Partia Popullore e Kinës hipi më në fund në pushtet në 1949. Anëtarët 
e Partisë Nacionaliste Kineze tërhiqen në Tajvan. Luft a e Dytë Botërore pati një 
zhvillim të pashmangshëm të teknologjisë.Radari kishte qenë një mjet vendimtar 
në shkatërrimin e nëndetëseve gjermane. Aeroplanët, anĳ et, punimet plastike, 
zhvillimi i lëndëve plasëse, helikopterët, teknologjia e raketave, si edhe energjia 
nukleare, do të zhvilloheshin me hapa të shpejta nga të dyja palët gjatë Luft ës së 
Ftohtë. Ilaçe të shumta do të përmirësoheshin dhe të tjera do zbuloheshin. Penicilina 
dhe antibiotikët gjithashtu do kishin një përmirësim rrënjësornë këtë kohë. Por për 
momentin nuk mund të mendohej një përdorim i publik i përgjithshëm i tyre, por 
më vonë përdorimi publik i shumicës së mjeteve do të bëhej i mundshëm.

3.1 Lëvizjet e para dhe idealet e Gjermanisë

Qëllimi kryesor i Gjermanisë në atë kohë ishte rifi timi i territoreve Gjermane, 
të humbura me fi rmosjen e Traktatit të Versajës. Një qëllim tjetër ishte shtimi i 
territoreve të minoriteteve gjermani në Austri me idenë për të formuar Gjermaninë 
e Madhe (ide kjo edhe e partisë fashiste e shfaqur në Itali, ku me termin “Perandoria 
Romake”, pretendonte të merrte ato territore që kjo perandori kishte përfshirë në 
të në lashtësi, por kuptohet kjo ishte vetëm një thirrje propagandistike). Politika 
e jashtme gjermane kishte lidhje me tokat e shkëputura nga Austria si edhe me 
pjesën gjuhë folëse gjermane në territoret e Polonisë dhe Çekosllovakisë të humbura 
gjithashtu si pasojë e Traktatit të Versajës. Bisedimet dhe negociatat e Hitlerit me 
Çamberlein (Chamberlein), kishin si justifi kim pikërisht këto motive, që lejonin në 
një farë mënyre Gjermaninë të kërkonte këto territore. Hitleri i paraqiti raporte të 
shumta Neville Çamberlainit, ku tregoheshin dhunimi dhe keqtrajtimi që i bëhej 
minoriteteve gjermane në ato territore.Kur Gjermania naziste, mori këto territore nga 
Polonia dhe Çekosllovakia, ai u prit ngrohtë nga gjermanët aty. Por ky entuziazëm 
nuk do të rezultonte si një gjë pozitive më vonë. Me fundin e luft ës, këta minoritete, 
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u zhvendosën me forcë nga aty ku ishin. Duke i mbetur vetëm një vend për të 
shkuar, ata do t’i drejtoheshin Gjermanisë. Një arsye tjetër e fortë është edhe kushtet 
e vështira të vendosura në Konferencën e Parisit. Hitleri e bindi popullin se vetëm 
partia naziste do mund ta lironte Gjermaninë nga ai pakt. Shumë shpejt, shërbimi 
ushtarak i detyrueshëm do të rivendosej edhe pse ai ishte ndaluar nga traktati i lartë 
përmendur. Sipas Hitlerit, traktati po i hiqte Gjermanisë dhe gjermanëve të drejtën 
për të funksionuar si një shtet i vërtetë. Këto dhe lojëra të tjera propagandistike, do 
të përdoreshin më vonë nga partia naziste për të arritur qëllimin e saj të vërtetë të 
luft ës.Gjithashtu vetëm kështu partia naziste e Hitlerit mund të kryente diskriminime 
shoqërore dhe ideologjike, duke bërë që një pjesë e mirë e intelektualëve dhe 
kundërshtarësh politik, të largoheshin për të gjetur strehë diku tjetër. Me këto ide, 
diskriminimi ndaj hebrenjve kishte fi lluar, duke marrur prej tyre një pjesë të mirë 
të pasurisë dhe duke i zëvendësuar ata nga vendet e larta të punës me punonjës 
gjerman, që sipas të njëjtës propagandë, ishin racë ariane (raca më e pastër në botë)

3.2 Lëvizjet dhe aleancat para luft ës

Në fi llimet e luft ës, Britania dhe Franca ndoqën një politikë mos veprimi ndaj 
Gjermanisë duke dashur të ruanin paqen në Evropë. Ka mendime se kjo politikë u 
ndoq pasi këto dy fuqi të mëdha Me Marrëveshjen e Mynihut (Munich Agreement) 
në vitin 1938, u kuptua qartë që tashmë luft a ishte e pashmangshme, pasi pikërisht 
Britania e Madhe dhe Franca, dhanë leje pushtimit të atyre tokave Çekosllovake, ku 
sipas Hitlerit jetonin popullsi gjermano-folëse. Çamberlain deklaroi se ky ishte një 
pakt që do të shënonte paqen në Evropë. Por në të vërtetë, Gjermania pas pushtimit 
të “tokave që i përkisnin”, në mars të 1939, do të pushtonte të gjithë Çekosllovakinë. 
Në më pak se një vit nga pushtimi i Çekosllovakisë, Britania e Madhe dhe Franca, 
do t’i deklaronin luft ë Gjermanisë. Me pushtimin e Çekosllovakisë u pa qartë 
dështimi i Marrëveshjes së Munihut.Gjithashtu Britania e Madhe dhe Franca arritën 
në përfundimin se Hitlerit nuk i zihej besë dhe se ai kërkonte të shtrinte pushtetin 
në të gjithë Evropën, një gjë kjo që ata nuk mund ta toleronin. Polonia dhe Franca 
do të binin dakord të ndihmonin njëra tjetrën më 19 maj 1939, në rast sulmimi nga 
pala Gjermane. Britania e Madhe do të ofronte ndihmën e saj ndaj Polonisë me të 
njëjtin qëllim si Franca në Mars. Më 23 gusht 1939, pakti Gjermano-Rus i Molotov-
Ribbentrop do të fi rmosej nga të dyja palët. Ky pakt ishte i fshehtë dhe kishte si 
synim kryesisht formimin e një protokolli për të realizuar ndarjen e Evropës 
qendrore, ndërmjet Nazistëve dhe Sovjetikëve. Kjo ndarje do të bëhej sipas planeve 
të interesave dypalëshe dhe gjithashtu i premtonte Bashkimit Sovjetik një pjesë të 
Polonisë. Të dy palët arritën në një marrëveshje që lejonte si Gjermaninë dhe Rusinë 
të “bridhnin” të qeta dhe të mund të kryenin veprime ushtarake në tokat e njëri-
tjetrit. Duke kujtuar Luft ën e Parë Botërore ku Anglia i kishte bllokuar shumë gjëra 
asaj duke bërë që Gjermania të vuante urinë, Gjermania dëshironte një kontratë me 
Bashkimin Sovjetik, ku ky i fundit zotohej të shiste ushqimet, naft ën dhe produkte 
të tjera Gjermanisë. Gjermania tashmë nuk frikësohej dhe ishte gati t’i shpallte luft ë 
Britanisë së Madhe, Polonisë dhe Francës.Hitleri në fi llim qartësoi se ai donte thjeshtë 
të shtinte në dorë Qytetin e Danzing (do ishte më e saktë të thuash Qytet-Shtet) dhe 
Korridorin e Polonisë, por qëllimet e pushtimit të plotë të Polonisë ishin të qarta. 
Marrëveshja nuk do të ndryshonte planet e Hitlerit.dyshonin në se popujt e tyre do 
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të kishin dëshirën të luft onin një luft ë tjetër madhore në kaq pak kohë midis Britanisë 
së Madhe dhe Polonisë. 

4.1 Pushtimi i Polonisë

Më 1 shtator 1939, Gjermania pushton Poloninë. Me pretekstin e rremë se Polonia 
“sulmoi” një pikë Gjermane në kufi , Hitleri do të hidhej në sulm kundra saj duke 
e pushtuar. Më 3 shtator të po atĳ  viti, si Britania e Madhe ashtu edhe Franca, do 
të shpallnin luft ë ndaj Gjermanisë. Shumë shpejt edhe Australia, Kanadaja dhe 
Zelanda e Re do t’i shpallnin luft ë asaj gjithashtu. Francezët do të organizoheshin 
shumë ngadalë. Pas ofensivës në Saar, ata shumë shpejt do të hiqnin dorë dhe do 
të tërhiqeshin. Ndërsa Britania, e kujtuar pak vonë, nuk mundi të bënte asgjë për të 
ndihmuar Poloninë që ndodhej nën sulm tashmë. Në 8 shtator, Gjermania Naziste do 
të arrinte në Varshavë (kryeqyteti i Polonisë), pas thyerjes së bujshme të mbrojtjes së 
dobët Polake. Më 17 shtator 1939, Bashkimi Sovjetik sulmon nga lindja dhe pushton 
atë pjesë të Polonisë që i ishte premtuar nga marrëveshja e fshehtë me Gjermaninë. 
Një ditë pas kësaj ngjarjeje, si presidenti dhe kryetari i përgjithshëm i trupave të 
armatosur polake, do t’ia mbathini në Rumani. Më 1 tetor, pas një muaj sulmesh mbi 
Varshavën, forcat armike do të shtinin në dorë qytetin. Batalioni i fundit i trupave 
polake, do të dorëzohej më 6 tetor, edhe pse zyrtarisht, Polonia nuk iu dorëzua kurrë 
Gjermanisë. Trupat polake të mbetura, u tërhoqën në vendet fqinje duke shpëtuar 
për momentin. Këto trupa do të luft onin më vonë në Fushatën e Shtatorit dhe do të 
jepnin një ndihmë të madhe ndaj forcave aleate për fi timin e Luft ës së Dytë Botërore.

4.2 Beteja për Atlantikun

Ndërkohë në pjesën veriore të Oqeanit Atlantik, anĳ et luft arake gjermane dhe anĳ et e 
vogla të luft imit si edhe nëndetëset (këto të fundit të emëruara nga britanikët U-boats. 
Shiko fi gurën për detaje), do të dëmtonin rëndë Flotën e Aleatëve. Nëndetëset me sa 
duket ishin shumë efektive në Betejat e Atlantikut. Një e tillë do të sulmonte dhe 
përmbyste anĳ en transportuese të britanikëve HMS Courageous, ndërsa një tjetër do 
të fundoste luft anĳ en HMS Royal Oak, kur kjo e fundit qëndronte e qetë e ankoruar 
në portin e Scapa Flow (territor në Skoci që shërbeu si bazë detare në dyja luft ërat 
botërore). Në katër muajt e parë të luft ës, këto anĳ e do të fundosnin të paktën 110 
mjete lundruese, duke u kthyer në tmerrin e fl otës së aleatëve. Efi cienca më e madhe 
e nëndetëseve ishte kundrejt anĳ eve tregtare trans-atlantike. Është i diskutueshëm 
mendimi se efi cienca e tyre në këtë luft ë ishte fati dhe guximi. Më saktë do ishte të 
themi se ishin aft ësitë luft arake ato që bënë këto anĳ e dhe nëndetëse të korrnin sukses 
në beteja. Shembull i një anĳ e nëndetëse gjermane. Në sfond Luft anĳ a Scharnhorst. 
Mbas 1943, Gjermania do e kuptonte se nuk kishte shumë shpresa të fi tonte në det. 
Aleatët do të ndërtonin anĳ e më të shpejta se ato që u fundosën. Plani i shoqërimit 
të çdo anĳ e me anĳ e të tjera luft arake do të ulte humbjet e trupave detare. Gjithashtu 
luft a kundra nëndetëseve do të bëhej shumë efektive. Këtu ka një meritë edhe shpikja 
e radarit, që arrinte të zbulonte nëndetëset Gjermane ku këto të fundit dilnin natën 
për t’u furnizuar me oksigjen ose për të bërë ndonjë riparim të mundshëm. Sulmi 
nga qelli do të ishte i befasishëm duke mos i lënë nëndetëses shumë mundësi për t’ia 
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mbathur. Prodhimi në masë i Tipit 21 nëndetëse nuk pati shumë efektivitet përderisa 
luft a tashmë kishte ardhur në përfundimet e saj. Në pjesën jugore të Atlantikut, 
admirali Graf Spee arriti të fundosë nëntë anĳ e tregtare britanike. Kruiserat anglez 
si HMS Ajax, HMS Exeter dhe HMNZS Achilles do të angazhoheshin më vonë 
kundra admiralit Graf Spee, në atë që njihet me emrin Batt le of the River Plate 
(Beteja e River Plate). Këto kruisera që i përkisnin divizionit të Zelandës së re, do të 
dëmtoheshin rëndë në të vërtetë, por edhe Graf Spee do të detyrohej të tërhiqej në 
ujërat neutrale të Uruguait, në Portin e Montevideo. Në Betejën e Atlantikut, fl ota 
gjermane nuk do të vepronte sipas rregullave të pashkruara të luft ës. Robërit që 
arrinin të shpëtonin nga fundosja e anĳ eve, kapeshin dhe i dorëzoheshin Gestapo-s 
që zakonisht i torturonte dhe ekzekutonte. Jo në pak raste është qëlluar nga anĳ et 
luft arake, kundrejt marinarëve të pambrojtur në det. Kjo gjë do të kritikoj më vonë, 
pas mbarimit të luft ës.

Konkluzione

Luft a e Dytë Botërore është një ngjarje historike ku përfshiu thuajse të tëra shtetet 
e botës dhe ende sot për këtë luft ë ngrihen shume pikpyetje pa zgjidhje, një ngjarje 
shumë komplekse dhe tërheqëse ku ka patur peshë dhe ndikim të madh në histiorine 
botërore. 
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Administrimi dhe menaxhimi i organizates sportive
“ Fitness Golden Medal”

Ervis Peza

Edlira Peza (Huqi)                        

Abstrakt

Aktiviteti fi zik është një nga investimet më të mira për të pasur një shëndet të mirë, pasi sjell 
mirëqënie shëndetësore të të gjitha grupmoshave duke krĳ uar kështu një sërë vlerash pozitive 
për një shoqëri më të shëndetshme si dhe ulje të kostove për sigurim i shëndetit të tyre. Kjo 
tezë kërkon të hedhë dritë mbi problematikat dhe indikatorët që cuan organizatën sportive 
“ Fitness Golden Medal” drejt suksesit. Studimi ka për qëllim të  ndihmojë në përpunimin 
e mendimit teorik dhe krĳ imin e bindjeve dhe koncepteve të sakta mbi hapjen e nje biznes 
të tillë. Hulumtimi është bazuar në një numër të caktuar përllogaritjesh në vite. Krahasimi 
midis viteve me anë të diagramave, por dhe të dhëna të tjera bilanci, vërtetuan se si variojnë 
me rritje progresive burimet njerezore, ushtruesit dhe si rrjedhojë të ardhurat fi nanciare dhe 
nxjerrin në pah nevojën e hartimit të një strategjie në promovimin e këtĳ  shërbimi, me cilësinë 
e duhur dhe  me një kosto sa më të ulët si nga ana e biznesit ashtu edhe për ushtruesit, duke 
u udhëhequr nga parimi kryesor i organizatës : “ më mirë të parandalosh se sa të kurosh”.  

Fjalët kyçe: Organizatë sportive, Strategji, Marketing, Administrim,   Menaxhim,  Aktivitet 
fi zik.

Hyrje

Bota e sportit në këto vitet e fundit paraqitet mbizotëruese në jetën e shoqërisë njerëzore 
dhe askush nuk mund të dyshojë për efektet e saj në hapësirën e shfrytrëzimit të kohës 
së lirë të njerëzve, e cila është e programuar nga sporti. M.Helicer (1990) nënvizon: 
“Sot industria programohet nga kompjuterat, ndërsa koha e lirë programohet nga 
sportet”. Kjo është plotësisht e vërtetë sot, kur dy nga industritë më të mëdha të 
zhvilluara vitet e fundit, janë: shkenca kompjuterike dhe administrimi i sportit.
Tërheqja e njerëzve për t`u marrë me sport ka rëndësi strategjike dhe është pasqyrim 
i kulturës. Sot te ne përqindja e popullsisë që merret me sport është tepër e ulët, 
duke u krahasuar me vendet e tjera të zhvilluara, ku pjesëmarrja shkon nga 10-80% 
e popullsisë.
Projektet për  zhvillimin e sportit për të gjithë ngjallin interesin e autoriteteve 
shtetërore, sepse ato janë veprimtari publike me ndikim social – ekonomik që sjellin 
mirëqenie shëndetesore  në tërësi, duke krĳ uar kështu një tërësi vlerash pozitive për 
një shoqëri më të shëndetshme  si dhe sigurim i shëndetit të tyre me një kosto sa më 
të ulët. 
 Industria e sportit të komercializuar paraqitet me një larmi organizimesh dhe 
organizatash. Historia e zhvillimit ka dëshmuar se kur përvojat njerëzore u 
nenshtrohen ndryshimeve në forme dhe në përmbajtje, në mënyrë të pashmangshme 
ato pësojnë ndryshime konceptuale. Gjatë rrjedhës së historisë edhe konceptimi i 
kohës së lirë moderne dhe i sportit ka pësuar transformime të cilat lidhen dhe varen 
nga tregu. Përsa i përket sportit, u zhvillua dhe konsoliduan vlerat e pavarura të 
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sportit, duke u bërë pjesë përbërëse e kulturës kapitaliste.
Marrëdhëniet shoqërore të sportit sot bazohen në marrëdhëniet e kapitalit me 
individët të cilët janë në rolin e konsumatorëve; ndërmjet tyre qëndrojnë bizneset që 
nxisin interesat përkatëse.
Obeziteti, ky problem shqetësues, i quajtur: “Sëmundja e shekullit" i ka vënë jo 
vetëm studiuesit por të gjitha strukturat shtetërore të cdo vendi  në front të parë në 
luft ën kundër tĳ  aktualisht, por edhe të marrjes së masave paraprake nën sloganin 
botëror  " Më mirë të parandalosh, se sa të kurosh". Nën këtë moto si dhe duke u nisur 
nga aft ësitë tona profesionale  u hodhën themelet për krĳ imin dhe vĳ ueshmërine 
e organizatës sportive :   “ Fitness Golden Medal ” Tiranë. Qëllimi i kësaj qëndre 
është promovimi i vlerave të sportit dhe afrimi i brezit të ri sa më pranë aktiviteteve 
sportive dhe lënien e tĳ  larg problemeve të kohës. Studimi i të dhënave ndër vite të 
ecurisë së kësaj organizate do të na shërbeje për të rritur jo vetëm cilësinë e shërbimit 
por edhe rritjen e të ardhurave, sigurisht. 

Qëllımı dhe objektıvat

Qëllimi i kësaj teme lidhet me përpunimin e mendimit teorik dhe krĳ imin e bindjeve 
dhe koncepteve të sakta mbi hapjen e nje biznesi të tillë. 
Objektivat janë : 
- përcaktimi i treguesve fi llestare materiale profesionale dhe fi nanciare.
- përcaktimi, nëpërmjet marketigut dhe punës profesionale  i rrugës së saktë 
drejt suksesit
- Krahasimi i të dhënave  për të evidentuar rritjen dhe fuqizimin e të ardhurave 
Objektivi i kësaj teme lidhet me konceptimin e aktivitetit fi zik si  një shërbim që 
ndikon drejtpërsëdrejti në shëndetin e popullatës 
Nga përpunimi i të dhënave tona të grumbulluara në këto vite dhe nga studime të 
ndryshme ne presim të evidentojmë avantazhet dhe disavantazhet  në të cilat do të 
na shërbejnë për të hartuar një stradegji menaxhimi në baza më shkencore në rrugën 
drejt suksesit. 

Kreu I: Kuadri konceptual

1.1.  Vështrim i përgjithshëm mbi marketingun 
Qënia njerëzore i kënaq nevojat dhe dëshirat e saj nëpërmjet produkteve.Në kuptimin 
e gjerë produkti përkon me cdo gjë të aft ë për të kënaqur një nevojë ose dëshirë. Një 
produkt mund të marrë formën e një objekti, shërbimi, të një veprimtarie , të një 
qënieje njerëzore,të një drejtimi, të një organizimi apo të një ideje. Në rastin që ne 
po studiojmë produkti ynë ka formën e një shërbimi ku objektivi kryesor që duhet 
arritur është kënaqja e palëve pjesëmarrëse. 
Që të ndërtohen strategji të mira për këtë qëllim, po t`u  referohemi disa  nga 
vrojtimeve në lidhje me produkt/shërbimet  e qendrave sportive, “ kontrolli i situatës 
ekzistuese” do të na ndihmojë për  të përcaktuar fushat dhe mënyrat se si do të 
ndërtohet stradegjia marketing. 
Sipas Piter Draker (2007) studiues në fushën e marketingut: “ Biznesi ka si pikësynim 
që t`i krĳ ojë dhe t`i mbajë konsumatorët. Ai ka dy funksione kryesore: marketingun 
dhe novacionin, ndërsa si funksion bazë ka tërheqjen dhe ruajtjen e konsumatorit 
për të fi tuar”. Në këtë këndvështrim, rëndësia e marketingut për këtë shërbim/
aktivitet fi zik gjatë frekuentimit të organizatës  tonë sportive “FITNESS GOLDEN 
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MEDAL” , është e lidhur drejtpërdrejt me idenë se kënaqësia, besnikëria e klientit 
dhe përfi timi janë të ndërthurura ngushtë me njëra- tjetrën. Krĳ imi i vlerës superiore 
për klientin është celësia që na ka cuar te kënaqësia dhe besnikëria e tĳ . 
Me rritjen e fondeve  dhe të konkurrencës, edhe sektori publik në këto institucione ku 
midis tyre janë edhe qendra të edukimit fi zik e sportiv, është bërë shumë i interesuar 
për marketingun. Të gjitha këto institucione kanë lëvizur  gjatë etapës së tranzicionit, 
nga orientimi i produktit drejt orientimit konsumator. Bazuar në këtë këndvështrim, 
për të evidentuar qartë orientimin konsumator  dhe për të ndërtuar një stradegji sa 
më të arrirë marketingu, ne kemi ndërmarrë këtë studim i cili evidenton situatën 
aktuale të qendrës sonë dhe rrugën përgjatë të cilës ajo ka ecur.
1.2 Tendencat bashkëkohore të fi tness-it. Kuptimi mbi fi tnessin.
Me fi tnes do të kuptojmë të qënit mirë me shëndet (wellness), duke perfshirë këtu 
aspektin fi zik dhe mendor. Në fakt, në praktikën e përditshme termi fi tness përdoret 
me kuptimin e aktivitetit fi zik, që realizon përmirësimin e shëndetit. Të njëjtin 
kuptim do të kishte dhe fj ala  “wellnes”, që do të thotë të qenit mirë, por  që në shqip 
e përdorim si një nivel të kënaqshëm material, e cila nuk ka të bëjë tamam vetëm me 
këtë anë, por me një shëndet të mirë dhe vital. (6)
1.3.  Ç‘farë është një qendër Fitnessi      
Para revolucionit industrial, Qëndrat e Fitnessit ishin  përcaktuar si vend për të 
kryer aktivitetet fi zike të ditës, pa lodhje të tepruar. Megjithatë, me automatizimin 
dhe ndryshimet në mënyrën e jetesës Qëndrat e Fitnessit  tani konsiderohen si një 
vend ku aft ësisë e trupit të njeriut të edukohen për të funksionuar në mënyrë efi kase 
dhe efektive në punë dhe ne kohën e lirë e aktiviteteve. Të jetë i shëndetshëm, për 
t'i rezistuar sëmundjeve dhe për të përballuar  situata emergjente. Fitness është 
përcaktuar si cilësia ose gjendja e të qenit i aft ë. Ne shume vende te botes mbipesha 
eshte problem per shendetin.(5) Veprimtria sportive eshte pjese e kultures se botes 
antike .(4)
Rreth viteve 1950, ndoshta në përputhje me revolucionin industrial dhe traktat të 
Luft ës së Dytë Botërore, termi "Fitness" u rrit me shpejtesi. Përkufi zimi modern 
i  fi tness  e përshkruajnë per një person me  aft ësinë te makinës për të kryer një 
funksion të veçantë ose një për kufi zim tërësor të përshtatshmërisë njerëzore për të 
përballuar situata të ndryshme. Lidhur me funksion specifi k, palestër i atribuohet 
personit që disponon aft ësi të konsiderueshme aerobike apo anaerobike, dmth force 
dhe durim. Një përkufi zim tërësor i Fitnesit është përshkruar nga Greg Glassman 
në revistën Cross Fit si një kapacitet pune i rritur nëpër kohë të gjata dhe  zotërim 
të disa atributeve të palestër, duke përfshirë forcë, durim, fuqi, shpejtësi, ekuilibër 
dhe koordinim dhe të qenit në gjendje për të përmirësuar sasinë e punës së bërë 
në një kohë të dhënë me ndonjë nga këto fusha. Një program i mirë palestre do të 
përmirësoje një person në të gjitha aspektet e jetes dhe jo vetëm në këndvështrimin e 
frymëmarrjes ose vetëm trajnimit peshë.
1.4. Historiku i Fitness Golden Medal 
“ Fitness Golden Medal” është një organizatë Sportive (palestër) në Tiranë me moton
*Që trupi juaj t’ju jetë mirënjohes*
Ajo është themeluar në gusht 2013 për nevoja familjare në një ambient me siperfaqe 
118 m. Themeluesit e saj jane E.P dhe G.G                                                                                                    
Adresa e saj është: Kodra e Diellit, Rruga Shkëlqim Fusha, Pall :Big, Kati:2, Nr :31  Tel 
+355662027199     email - e_peza@hotmail.com   Facebook - Fitness Golden Medal . 
Instagram  -   fi tnessgoldenmedal                                                                                                           
Ajo sigurisht ka edhe Logon e saj . Emri i saj i shkurtuar eshte F.G.M 
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Fitness Golden Medal është person fi zik i regjistruar në QKR. Të gjithë anetarët e Fitness 
Golden Medal janë të detyruar të zbatojnë rregullat e brëndëshme të vendosura nga 
bordi drejtues.                                                                                                                          Është 
rreptesisht e ndaluar të bëhet propogandë politike dhe fetare në ambientet e “Fitness 
Golden Medal”. 

Kreu II. Metodologjia e studimit

2.1. Metodat dhe mjetet
 Për realizimin e këtĳ  studimi evidentuam dhe skeduam një sasi të madhe literature 
shqip dhe të huaj. Studimi dhe përvetësimi i kësaj literature u shfrytëzua kryesisht 
për të parë të dhëna që egzistojnë në botë dhe këtu në Shqipëri (pak ose aspak për 
këtë të fundit).
Anës fi nanciare, që vesh këtë studim i  është dhënë një hapësirë e madhe jo në 
mënyrë të rastësishme, por i kemi mëshuar me pretendimin që të njihen sa më mirë 
me vështirësite dhe problemet që hasen në fi llim të nje biznesi sidomos në Shqipëri 
shkaqe që shpesh mund të çojnë deri në faliment. Kjo literaturë e shfrytëzuar 
në këtë pjesë të studimit tonë, i përket  viteve të fundit. Janë studiuar dhe marrë 
parasysh, zbatimet praktike të hulumtuara dhe aplikuara nga specialist të fushës së 
menaxhimit dhe marketigut. Në fazën e parë të eksperimentimit  u përdor metoda e 
vezgimit vrojtimit dhe shpesh fotografi mit. Metodë tjetër është dhe ajo e mbledhjes 
së të dhënave fi nanciare dhe përpunimi i tyre me mesatare aritmerike. Në këto 
mjedise vrojtuam, testuam dhe morëm të dhënat të nevojshme si  numri i ushtruesve, 
personelit, paga etj. Të gjitha të dhënat e kryera, i përkasin vitit 2013 vit ky kur 
fi lloi aktiviteti. Këto u evidentuan në tabelat përkatëse. Dhe matjet iu nënshtruan 
përllogaritjeve përkatëse. Evidentimi dhe përllogaritja e tyre së bashku me grafi kun 
u bënë në Microsoft  Offi  ce Excel me anë të së cilit morëm rezultet e dëshiruara 
Ndërsa, faza e dytë  i përket matjeve dhe krahasimeve të bëra ne vitin 2016 dhe me 
pas u  paraqitën në mënyre skematike. Nëpërmjet  metodës së analizës, jo vetëm 
që qartësuam të metat tona duke na dhënë një pasqyrë të saktë të problemeve që u 
hasën por dolëm dhe në konkluzionet përkatëse.
2.2. Grumbullimi i të dhënave
Gjatë një studimi, kemi dy lloje të të dhënash që mund të mblidhen: të dhënat 
primare dhe sekondare. Të dhënat primare janë ato të përft uara nga grumbullimi i të 
dhënave për problemin e veçantë të hulumtimit të bërë në këtë fokus grup të caktuar. 
Të dhënat sekondare kanë të bëjnë me “ri- analizimin” e të dhënave. Kjo nënkupton 
se të dhënat tashmë ekzistojnë apo janë mbledhur më parë për një tjetër qëllim. 
2.3. Analiza e të Dhënave
Pozicioni strategjik dhe të dhëna të tjera .
Format e organizimit të biznesit janë të larmishme dhe secili prej tzre ka avantazhet 
dhe disavantazhet e veta. (5) Që në hapat e para u pa qartë nevoja e komunitetit 
për t`u marë me aktivitete fi zike. Palestra ndodhet në një zonë të mbipopulluar me 
pallate të larta dhe me hapësira shume të vogla publike. Tek “Fitness Golden Medal” 
njerëzit gjetën një ambient të pastër dhe instruktorë të përkushtuar dhe profesionistë. 
Cmimet e vendosura ishin në nivele mesatarisht të ulta ( të gjitha këto, duke u nisur 
nga vlerësimi i librit të përshtypjeve, ku klientët shënonin, ankesat, propozimet  dhe 
vlerësimet e tyre). Një séancë nuk kushtonte më shumë se 250 leke dhe në qoft ë se 
bëje abonim 1 vjecar  kushtonte 63 leke séanca ditore. Për të gjithe ushtruesit u hapën 
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skeda personale ku u shënuan të gjitha të dhënat qe do te na ndihmonin per te ngritur 
punen per te marre rezultate sa me të mira fi zike e sociale.Te gjithe ushtruesit kishin 
mundesine te mernin pjese tek ushtrimet dhe cirkuitet levizore qe organizeshin nga 
instruktoret. Një nga programet  që patën një impakt shumë pozitiv ishte AEROBIA. 
U  bënë deri ne 5 grupe ne dite. U mendua t`ja kushtonin një pjesë te palestrës fëmĳ eve 
duke qene se edhe djali i njerit nga asionereve eshte femĳ e (6 vjec) diteve te shtuna 
nga ora 10.00 deri ne 11.30. Në fi llim u mendua si nje aksesor plotesues i aktiviteteve 
qe kryhen tek ne. E shtuna e pare fi lloi me vetem 3 femĳ e . Te shtunen e 4-rt numri 
i femĳ eve shkoi ne 26. (shume me mire se pritshmerite). Ata kishin nje instruktor 
te dedikuar. Femĳ et paguanin vetem 100 leke per seance. Rreth 20% e femĳ eve i 
kishin edhe prinderit te abonuar ne palester. Ashtu sic edhe shikohet nuk mund ta 
shikonim me si aksesor por si nje aktivitet shume te rendesishem ekonomik e social. 
Me kalimin e muajve u be e domosdoshme shtimi i hapësirës tek “Fitness Golden 
Medal” për shkak të masivitetit. Promocioni në tregun e aktiviteteve sportive synon 
stimulimin e veprimtarise sportive.(6) Mbasdite kishte raste që të abonuarit nuk 
arrinin të gjenin mundësi për t`u stërvitur. Me pak  fj alë punët po shkonin shume 
mire ne aspektin ekonomik  por, të abonuarit mujorë fi lluan te shfaqnin pakënaqesi 
në lidhje me mbi popullimit të palestrës pasi nuk arrinin të kishin hapesirat e 
nevojshme. Duhet që patjetër të shtohenin hapesirat,paisjet dhe staffi  . Ne muajin 
korrik 2014 vendos te bisedonim me një njeri që kishte experience në këtë fushë. Me 
idetë qe ai  dha u vendos qe te merrej edhe nje ambient tjeter me qera dhe hapësira 
e Fitness Golden Medal nga 118 u be 246m. Pra me shume se dyfi shin. Nje pjese te 
mire e fi timit te punes se kesaj periudhe tek Fitness Golden Medal u investua per të 
blerë paisje tjera. Investimit te pare iu shtua edhe 4000 euro. Me shtimin e hapesirave 
duhet te shtohenin edhe njerezit qe do te punonin per funksionimin sa me te mire te 
. U vendos të ngrihej nje strukture te re organizative. Struktura do te ishte per nje vit 
kalendarik. (nga 1 shtatori 2014 deri ne 30 qershor 2015). Do te kishte 2 kordinatore 
te cilët ishin edhe ata që hapën “Fitness Golden Medal”
  
 2.4. Analiza SWOT ( Strength,Weaknesses,Oppourtinities,Threats)

Qëllimi i përdorimit të analizës SWOT lidhet me faktin se kjo analizë na ndihmon 
për të zbuluar mundësitë që të pozicionohemi sa më mirë në tregun ku duam të 
fusim këtë shërbim. Duke kuptuar dobësitë që ky shërbim mund të hasë , mund 
të menaxhojmë dhe shmangim rreziqet e rastit. Nëpërmjet SWOT ne do përpiqemi 
të gjejmë strategjinë për të shquar domosdoshmërinë e këtĳ  shërbimi për të sjellë 
intt eresin e target grupit të caktuar, por jo vetëm: individë të interesuar, grupe 
studentësh, nxënësish, biznese të ndryshmë lidhur me aktivitetin fi zik, struktura 
shtetërore, familje në tërësi dhe për rrjedhojë e gjithë shoqëria.
Pikët e forta :
• krĳ imi i hapësirave të tregut për ofrimin e një shërbimi të aktivitetit fi zik ,të 

munguar në tregun Shqiptar
• përqasje me një kulturë të një jetesë aktive
• përmirësim i sistemit shëndetësor dhe arsimor për politika më sociale
• të pasurit e një jetë të shëndetshme për të gjitha moshat.
• Mungesa e konkurencës së lartë në këtë zonë .
• Dobësitë:
• Kujdesi apo prioritet i munguar i kulturës së përgjithshme për një jetë më aktive. 
• Mungesa e infrastrukturës për zhvillimin e këtĳ  shërbimi  përbën një dobësi për  
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hapjen e qendrave që të ofrojnë aktivitete.
• Shkalla e ulët të pjesmarrjes së femrave në aktivitet e programuara fi zike dhe 

sporte sjell rritje të shkallës së vështirësive për përfshirjen e tyre në këtë lloj 
veprimtarie dhe si rrjedhim mungon ndikimi i madh që ka edukimi me anë të 
shembullit.

• Mungesa e promovimit të deritanishëm të aktiviteteve fi zike në një shkallë të 
gjerë në shoqërinë shqiptare.

• Mundësitë: 
• Ofrimi i këtĳ  shërbimi në qendra të tilla sportive.
• Rreziqet:
• Mungesa e fondeve të dëshiruara përbën një nga rreziqet për të ndërmarrë 

inisiativa të tilla për vetë faktin që shërbimi i ofruar nuk do të jetë gratis dhe nuk 
pretendohet të gjenerojë të ardhura po aq premtuese.

• Mungesa e nje tradite apo përqasjeje me kulturën e të pasurit një jetë sa më 
aktive në një shkallë të gjerë është një tjetër rrezik që duhet të konsiderohet 
teksa ndërmerret hapi për ndryshime rrënjësore në gjithë sistemin e shërbimeve 
shëndetësore dhe ato sociale.

Kreu III.  Rezultatet
Hapi i parë për vendosjen e realizimit të kësaj qëndre ishte :
Në vitin 2013 investimi fi llestar ishte 4600 EU ( nga 2 aksionerë) të cilat u përdoren 
për rregullimin e ambientit dhe për blerjen e disa veglave të thjeshta sportive.                                                                    
Aksionerët vendosën të punonin me 3 instruktorë nga te cilet 1 paradite dhe 2 
pasdite.1 person me kohë të pjesëshme do të përgjigjej per pastrimin e palestres. 

Diagrama 1: Struktura fi llestare
Që në hapat e para u pa qarta nevoja e komunitetit për t`u marë me aktivitete fi zike. 
Palestra ndodhet ne nje zone te mbipopulluar me pallate te larta dhe me hapesira 
shume te vogla publike. Tek “Fitness Golden Medal” njerezit gjeten nje ambient te 
paster dhe instruktore te perkushtuar dhe profesioniste. Çmimet e vendosura ishin 
të nivele mesatarish të ulta. Nje seance nuk kushtonte me shumë se 250 leke dhe ne 
qoft e se bje abonim 1 vjecar  kushtonte  63 leke séanca ditore. Për të gjithë ushtruesit 
u hapën skeda personale ku u shënuan të gjitha të dhenat qe do ten a ndihmonin 
per te ngritur punen per te marre rezultate sa me te mira fi zike e sociale.Te gjithe 
ushtruesit kishin mundesine te mernin pjese tek ushtrimet dhe cirkuitet levizore 
qe organizeshin nga instruktoret. Nje nga programet  qe paten nje impakt shume 
pozitiv ishte AEROBIA. U  bënë deri në 5 grupe në ditë.  U mendua tja kushtonin nje 
pjese te palestres femĳ eve, diteve te shtuna nga ora 10.00 deri ne 11.30. Ne fi llim u 
mendua si nje aksesor plotesues i aktiviteteve qe kryhen tek ne. E shtuna e pare fi lloi 
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me vetem 3 femĳ e . Te shtunen e 4-rt numri i femĳ eve shkoi ne 26. (shume me mire 
se pritshmerite). Ata kishin nje instruktor te dedikuar. Femĳ et paguanin vetem 100 
leke per seance. Rreth 20% e femĳ eve i kishin edhe prinderit te abonuar ne palester. 
Ashtu sic edhe shikohet nuk mund ta shikonim me si aksesor por si nje aktivitet 
shume te rendesishem social- ekonomik .                                                                  Me 
kalimin e muajve u be e domosdoshme shtimi i hapesires tek “Fitness Golden Medal” 
per shkak te masivitetit. Mbasdite kishte raste qe te abonuarit nuk arrinin te gjenin 
mundesi per t`u stervitur . Me pak  fj ale punet po shkonin shume mire ne aspektin 
ekonomik  por te abonuarit mujore fi lluan te shfaqnin pakenaqesi ne lidhje me mbi 
popullimit te palestres pasi nuk arinin te kishin hapesirat e nevojshme. Duhet qe 
patjeter te shtohenin hapesirat,paisjet dhe staffi  . Pë të zgjidhur këtë situatë në muajin 
korrik 2014 vendos te bisedonim me nje njeri qe kishte experience ne kete fushe. Me 
idete qe ai  dha u vendos qe te merrej edhe nje ambient tjeter me qera dhe hapsira 
e Fitness Golden Medal nga 118 u be 246m. Pra me shume se dyfi shin. Nje pjese te 
mire e fi timit te punes se kesaj periudhe tek Fitness Golden Medal u investua per te 
blere paisje tjera. Investimit te pare iu shtua edhe 4000 euro. Me shtimin e hapesirave 
duhet te shtohenin edhe njerezit qe do te punonin per funksionimin sa me te mire te 
. U vendos te ngrihej nje strukture te re organizative. Struktura do te ishte per nje vit 
kalendarik. (nga 1 shtatori 2014 deri ne 30 qershor 2015). Do te kishte 2 kordinatore 
te cilet ishin edhe ata qe hapen “Fitness Golden Medal”. Struktura fi llestare ishte:
-  2 kordinatorë
- 6 instruktore (1 per femĳ e),
- 2 punonjes pastrimi (njeri me kohe te plote),
- 1 fi zioterapist ,
- 1fi nancier       

  Diagrama 2: Struktura në vitin 2015
Analiza e faktorëve të tjerë socialë (moshë, punësim, lartësi trupore) të dhëna këto 
të nxjerra nga libri i përshtypjeve dhe kartelat e klientëve, tregojnë se nuk ekziston 
ndonjë korrelacion sinjifi kativ mes këtyre treguesve dhe faktorëve motivues. 
3.1  Analıza dhe dıskutımı
Sic duket nga diagramat  rezulton një rrëmujë në organizim. Duke qënë se frekuentimi 
i palestrës ishte me i madh se kapaciteti i saj si ne haperira por edhe ne vegla u 
mendua te vendoseshin orare edhe per klientet e rritur. U vendos qe ne castin e 
abonimit te plotesohej nje skede me ditet dhe oren se kur do te ushtrohej abonenti. 
U la nje afat prej maksimumin 2.5 orë qëndrimi në palester për cdo seancë.  Oraret 
e kushtezuara nuk u priten aspak mire gje qe solli edhe pakenaqesi dhe largime 
nga palestra. Ky ishte nje reagim qe i kushtoi jo pak “Fitness Golden Medal” pasi 
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meqenese ndodhet ne mes te nje kompleksi pallatesh dhe shume nga klientet jane miq 
me njeri tjetrin u larguan grupe grupe. Ditet e para te dhjetor 2015  e gjeten palestren 
me nje numer shume te vogel anteresimesh. Shpenzimet mujore per momentin ishin 
goxha te medha. Me situaten e krĳ uar nga ne vete po  shkonim drejt nje situate mjaft  
kritike fi nanciare. Me te ardhurat e mbledhura nga abonimet dhe shitja e produkteve 
ndihmese nuk po realizoheshin dot as mbulimi e nevojave ekonomike mujore.                                                                                                                                          
Duhet theksuar se faktoret social ekonomik dhe politik nuk ishin te favorshme si per 
vendin ku ndodhet palestra (prane “Fitness Golden Medal” po kalon unaza e re dhe 
po behen punime te rrugeve)  po ashtu edhe sepse po fi llonte fushata per zgjedhjet 
vendore.  Disa dite perpara se te mbyllej viti 2015 u be nje mbledhje ku u diskutua  
per te  gjitha pikepyetjet ne lidhje me situaten qe po kalonim. Ne mbledhje midis te 
tjerash u vendos qe kordinator te jete vetem nje. U vendos qe kordinatorit ne qoft ese 
bilanci fi nanciar i Fitness Golden Medal do te ishte pozitiv ti jepnin 10% të fi timit 
vjetor .
Struktura  u ndryshua. U mendua qe burimet njerezore të ishin pjese e palestres. Ajo 
qe vlen per tu theksuar eshte :vendosja e njerezve te duhur ne vendet e duhura.

 

Aksioner

Financier

KORDINATOR

Instruktore

Aksioner

Fizio 
Terapist

Marketing MirmbajtjeKrye 
Instruktor

Instruktore

Instruktore
Femijesh Instruktore Instruktore

Mirmbajtje

Diagrama 3: Struktura e re
Për të ngritur strukturën e Burimeve Njerëzore si fi llim u mendua të përzgjidhet 
Kordinatori i cili duhej të orientohej për kërkesat e Aksionerëve për strategjite 
afatshkurtra , afatmesme e afatgjata. Atĳ  iu kërkua që te nginte nje pozicionin 
hierarkik ku  ai te ishte shtylla kryesore. Atĳ  iu kërkua të caktonte përgjegjesine 
individuale e kolektive të punonjësve. Atĳ  iu kërkua të caktonte orarin individual 
dhe kolektiv të punës, sa ishte  pagesa personale si edhe mundësitë ekonomike  e 
fi nanciare tek “Fitness Golden Medal”, Plani Strategjik si dhe delegimin e detyrave. 
Detyrat e para të koordinatorit :
*  Të përzgjedhi stafi n 
*  Të përcaktoje detyrat për secilin 
* Të ngrejë strukturën organizative                                                                                                                  
Detyrë  shumë  e  rëndësishme  ishte  delegimi  i detyrave të pergjithshme dhe 
specifi ke për të gjithë instruktoret . 
Detyrë që u krye me kryeinstruktorin (Kordinator + Kryeinstruktor)                                                                                        
Analizuan pozicionet e punës ku kërkohej më shumë  përkujdesje . U bënë vleresime 
per punën e të gjithë instruktoreve. U krĳ ua nje rregullore per detyrat e gjithsecilit. U 
bë plani per aritjen e objektivave afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata. Me të gjithe 
personelin të bëheshin kontrata  si dhe  cdo muaj vleresim i punës. Një vëmendje shumë 
e madhe iu kushtua edhe trajtimit te problemeve fi zike ku u krĳ ua dhe kendi i Masazho 
/ Terapisë. Në bashkëpunim me trainer te sporteve te ndryshme u reklamua edhe kjo 
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risi tek F.G.M . Cdo muaj për të vlerësuar punën e punonjësve më të përkushtuar u 
vendos një shume (30000 leke) për bonus mujor. (Instruktor, Mirembajtje,Fizioterapist)                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
Për rritjen e cilësisë dhe nevojave kordinatori  afroi tek F.G.M studente te Akademise se 
Sporteve.Te cilet do te mesonin dhe punonin pa pagese ose me pagese minimale. Ata 
gjithashtu do te mernin nje bonus mujor prej 10 % per cdo mik ose mikeshe te tyren qe 
do te antaresohej tek F.G.M.                                                                                                                                                       
Kushti kryesor i kordinatorit ishte nje zgjerim tjeter  hapesirash prane me nje 
kosto relativisht te vogel.(300 EU qera ne muaj) gjë që ishte e mundur pasi ishte 
nje ambient qe leshohej me qera prane palestres. Ne fi llim te muajit janar u zgjerua 
perseri hapesira me 80 m2 ( total 326 m2). U punesua me kohe te pjesshme nje djale 
qe do te merej me marketingun e “Fitness Golden Medal” pasi duhet qe patjeter 
te provomonin te gjitha te produktet qe do te gjenin prane palestres qe do te 
manaxhohej me nje koncept tjeter.  U fi llua nje mini fushate marketing ku si fi llim 
beme disa oferta ku midis te tjerave ulem cmimin e abonimeve mujore deri ne 48% 
per abonentet nga dt 5 deri ne ne dt 15 dhjetor. Iu dha shume prioritet ne cmim 
grupeve familjare dhe shoqerore. U hoqen perseri kufi zimet e orareve. U shkua 
me fl etepalosje ne shkollen 9 vjecare (At Zef Pllumbi) ku u takuan prinder e femĳ e 
dhe iu be e qarta per sherbimet qe ofron Fitness Golden Medal. Kjo shkollë është 
shumë pranë “Fitness Golden Medal”. U krĳ uan dhe u shpërndanë fl etepalosje dhe 
u be 6 muaj reklame ne nje faqe interneti. INKUB.AL. U be lidhja me nje TV privat 
(A1 TV) dhe Iu ofrua pa pagese ambientet dhe instruktoret e Fitness Golden Medal 
per emisionin Gjimnastika e Mengjesit per plot 112 puntata. Rolet e gjithësecilit u 
personalizuan dhe iu la detyre emergjente shtimin e ushtrimeve ne variacion dhe 
ne cilesi. (internet, libra e shkembim experience me spesialiste te kualifi kuar per 
specialitetet perkatese). Me femĳ et  u mendua te realizoheshin grupe 3 here ne jave 
duke i ndare sipas moshave, aft esive dhe kerkesave te prinderve. Ne mes te muajit 
Janar abonentet fi lluan te shtoheshin perseri dhe puna rifi lloi perseri ne parametra 
shume te kenaqshem. Edhe prinderit paten nje interesim shume te madh per femĳ et. 
Qe ne 15 diteshin e dyte te muajit janar u antaresuan 78 femĳ e te moshave nga 6 deri 
ne 14 vjec.U detyruam ti ndanim ne 4 grupe.

3.2  Burimet Financiare
Burimet fi nanciare tek F.G.M sigurohen kryesisht nga aneteresimet dhe nje pjese e 
vogel nga shitja e produkte te ndryshme ne ndihme te trainimit.Ato variojne nga 4,0 
deri ne 5,0 ne muaj.Shpenzimet mujore tek F.G.M jane diku tek 3.1 ne muaj:

Kryeinstruktor 30000 
Instriktor 25000 x 5 
Miremmbajtje 10000 x 2 
Marketing 5000 
Financier 5000 
Qera 50000 
Siguracione 30000 
Bonus per punetoret 30000 
Energji Elektrike 20000 
Uje 5000 
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Detergjente per  
mirmbajtje 

5000 

Mirmbajtje veglash 2000 / 5000 
Interneti 2000 

Totali e Shpenzimeve te detyrueshme mujore

Rroga mujore 215000 

Shpenzime te tjera mujore 95000 

Totali 310000 
Tabela 1 : Shpenzimet
Tek F.G.M janë të programuara edhe  30000 Leke deri 50000 leke në vit per marketing 
10 % te fi timit vjetor do te jete bonus për Kordinatorin. Për sezonin 2015+2016 
Kordinatori dhe struktura te qendronin njesoj. Me fi timet e mbledhura u shtuan 
paisje te tjera. (Spinning,TRX, Pista Vrapimi e Llastike sportive). Vlera e investimit 
pothuajse u 3 fi shua. Asetet e F.G.M  fi kse jane: Pista Vrapimi,  Spinning, TRX, Step,  
Gira me pesha te ndryshme. Vegla për Pulpat,Kofshët,Vithet, Barkun, Shpinën, 
Gjoksin, Krahët e Supet .Vlera fi nanciare e tyre është 15000 EU gjithashtu ka edhe 
650.000 leke të bllokuara për të mbuluar minimalisht  2 muaj të shpenzimeve 
fi nanciare 
Deri në fund të muajit Qershor funksionuan ok. 
Muajt e verës (korrik, gusht) kaluan me ulje të ngarkesës dhe pushime të stafi t.  
3.3  Strategjite dhe planet për zhvillimin dhe kalimin nga palestër në organizatë 
Sportive
 Në fi llim te shtatorit Fitness Golden Medal u mblodh per te vendosur per ecurine e 
punes. U programuan edhe 3 plane. 
1 >  Plan Afatskurtër 3 muaj deri 6 mujor
2 >  Plan Afatmesëm 1 vjecar
3 >  Plan Afatgjatë 4 vjecar 
U vendos që kordinatori dhe struktura të qëndronin njësoj. Me fi timet e mbledhura 
u shuan paisje të tjera.(Spinning,TRX, Pista vrapimi e Llastike sportive) Vlera e 
investimit pothuajse u 3 fi shua.
 1) Në lidhje me planin afatshkurtër u mendua te punohej kryesisht me personal trainer 
dhe me femĳ et besoj se nje zgjedhje alternative e gjetem. I adresuam tek specialistet 
perkates (Volejboll,Basketboll, Futboll, Atletike e Karate) ku nje pjese fi lloi te stervitet 
2 deri ne 3 here ne jave. Sigurish qe nje formim te pergjithshem do te vazhonin te mernin 
prane Fitness Golden Medal                                                                                                                                                                    
a. Trainer personal  me individë që kërkojnë impenjim gjate gjithe kohes se qendrimit 
ne palester si edhe me dieta.                                                                                                                                                        
 b. Të shtohen fëmĳ ët si edhe ndarja e grupmoshave . 
 2) Në lidhje me planin afatmesëm si fi llim u mendua trainimi i instruktorëve për 
fëmĳ ë dhe trainimi i instruktorëve per ushtrime te reja qe po mendohen te kryhen  
tek Fitness Golden Medal. Duhet te mendonim te gjenim nje ambient me hapesira me 
te madha per të pasur mundesi qe klasat (grupet) te kene hapesira dhe infrastrukture 
bashkëkohore. 
 3) Plani afatgjatë 4 vjecar konsiston kryesisht ne rritjen e Fitness Golden 
Medal ne hapesira edhe staf dhe sfi da me e madhe eshte ngritja e ekipeve te 
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(Volejboll,Basketboll, Futboll, Atletike e Karate). Gjithashtu duhet te mendonim per 
te pershtatur ose marre me qera Terene sportive per ngritjen e klubi shumsportesh 
(Shoqate Sportive). (Volejboll,Basketboll, Futboll, Atletike e Karate e Boks)  Atashimi 
i skuadrave prane federatave perkatese dhe evidentimin e elementeve te talentuar.                                                                                                                                       
Një problem shumë i madh doli me manaxhimin e orareve të mbasdites ku edhe 
fl uksi i ushtruesve ishte më i madh dhe deshira e prinderve po ashtu për t`i dhënë 
mundësi fëmĳ ëve që të stërviteshin në mënyrë me specifi ke në varësi talentit dhe 
aft ësive që kishin shfaqur.Ndërsa, përsa i përket grupmoshës së të rriturve  nuk po 
gjejmë dot një zgjidhje të mirë pasi edhe mundësia për të shtuar sipërfaqen është e 
pamundur për momentin.

Konkluzıone

Në bazë të këtyre të dhënave kuptohet qartë domosdoshmëria e ndërtimit të strategjive për 
menaxhimin drejt progresit të vazhdueshëm të qendës sportive “ Fitness Golden Medal” për 
ofrimin e këtĳ  shërbimi me qëllim parandalimin e problematikave të ndryshme  dhe sigurimin 
e një shërbimi sa më cilësor, me një kosto sa më të ulët për të dyja palët. Gjithashtu del 
në pah nevoja e përdorimit të teknikave të tilla si; marketingu telefonik, viziofonik 
(SMS , video, televizion..) Marketingu nëpërmjet rrjeteve sociale:
 Interesi i marketingut social shihet si mjet për përmirësimin e shëndetit. 
 Eshtë më  shumë sesa një reklamë
 Eshtë efektiv në ndryshimin e sjelljes  së konsumatorëve në lidhje me shëndetin 

dhe si rrjedhojë frekuentim më i lartë në qendra sportive, si rezultat i zgjimit të 
interesit apo ndërgjegjësimit të tyre.

Rekomandıme

Pushteti publik duhet të mbështesë programet e “Sportit Për të Gjithë”. Ka ardhur 
koha që dora koordinuese e shtetit të ndikojë në harmonizimin e interesave të të 
gjithë popullsisë për të zhvilluar veprimtari me boshtin kryesor : aktivitet fi zik, me 
synimin madhor që: “Më mirë të parandalosh se sa të kurosh”.
Institucionet përkatëse duhet të lobojnë në bashkëpunim për të imponuar një kulturë 
të re dhe të shëndetshme.
Hapi i parë drejt këtyre synimeve është krĳ imi i themeleve për ndërtimin e strategjisë 
së marketingut , ku në bazë të të cilës është : Licensimi i personave të specializuar 
pikërisht në këtë fushë .
Sfi dat e dala nga ky studim lidhet me nevojën e ndërtimit të stradegjive  për të ngritur 
nivelin e aktivitetit fi zik si pjesë të kulturës së përgjithshme.
Gjithashtu si pjesë e promovimit të këtĳ  shërbimi të mundësohet edhe përgatitja e 
specialistëve , trajnime për personelin në  palestrat sportive. 
Promovimi i këtĳ  shërbimi të realizohet në formën e bashkëpunimeve mes 
institucioneve shëndetësore, arsimore dhe komunitetit.Forma më praktike dhe 
rezultative pretendohet të realizohet nëpërmjet përgatitjes së specialistëve në këtë 
drejtim dhe licensimit të tyre, me anë të reformave të caktuara në sistemin shëndetësor 
dhe arsimor si dhe me anë të marketingut mix e marketingut të drejtpërdrejtë.
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Peqini-Qyteti i  vogël  me histori e  kulturë të pasur

Sadete Balliu
Shkolla ”Adem Bedalli”-Peqin

Peqini apo Klaudiana e lashtë, është një qytet I vogël I cili shtrihet në pjesën qendrore 
të Shqipërisë,afro 36 km larg prefekturës së Elbasanit. Peqini mbart vlera të rralla 
të trashëgimnisë kulturore dhe historike. Pozicioni gjeografi k e ka favorizuar që të 
jetë stacion i rëndësishëm përgjatë vĳ ës Egnatia .Pikë ku janë atakuar  Lindja me 
Perëndimin.Sipas studimeve të ndryshme bërë për këtë qytet ai është ndër qytetet 
më të lashta të vendit tonë  rreth 2000 vite më parë I cili më parë gjendej aty ku 
kryqëzoheshin qytetet antike të Skampinit, Dyrrahut, Apollonisë dhe Skutarit ,fakt 
ky I cili vërtetohet më mirë me ekzistencën e objekteve te trashëgimisë kulturore në  
të siç është kalaja e Peqinit , kulla e sahatit dhe ekzistenca e njërës prej urave më të 
lashta ,ajo e rrugës  ‘Egnatia”,gjurmët e së cilës gjenden edhe sot,në afërsi të fshatit 
Fatishë,shumë pak kilometra nga qyteti. Ndërsa  monumentet natyrore janë: 
o Qarri i Karinës 
o Bokërima e Garrunjes
o Vidhi i Tabakut
o Rrapi i Haskos
o Rrapi i Uruçajt
o Lisi i Babaliut
Është një zonë me reliev të butë . Ku lartësia më e madhe është në fshatin Galush 
756 m mbi nivelin e detit,ndërsa më e ulta në Sallbek  17m mbi nivelin e detit.                                                                                 
Rrethohet nga një zonë e gjelbërt kodrinore  me ullinj.Ulliri konsiderohet si druri më 
me vlerë që e ka origjinën nga lashtësia  dhe është mbi 500 vjeçarë. Sipas legjendës në 
Klaudianë kishte aq shumë ullinj saqë, kur u ndërtua rruga “Egnatia” në të dy anët 
e saj u vendosën edhe tubacione për rrjedhjen dhe depozitimin e vajit në Dyrrah. 
Përsa i përket vlerave ushqyese ulliri i Peqinit zë vend të parë në Shqipëri. Ullinjtë 
shekullorë siç I quajnë banorët janë drejt degradimit por ato po zëvendësohen me 
“komëza” të reja,pra fi danë të rinj nga vetë banorët. Në fakt në zonën e Peqinit 
ullinjtë janë mbjellë që kur u ndërtua rruga Egnatia dhe tradita ka vĳ uar deri më 
sot. Këta ullinj janë autoktonë, të pa shartuar me varitete të tjera dhe kanë një kokërr 
mesatare. Nga vendasit njihen si “vojsa”. Vaji i prodhurar  në kushte artizanale me 
seta e ujë të ngrohtë  ,është I një cilësie shumë të mirë duke marrë  vaj vetëm nga tuli 
I ullĳ ve të pjekur. Institucionet kërkimore kanë arritur në konkluzionin se vaji i ullirit 
i prodhuar nga ullinjtë shekullorë të trevës së Peqinit ndikon në jetëgjatësinë tonë. 
Një fakt tjetër në historinë e këtĳ  qyteti    është “Thesari i Vrapit”, i cili është zbuluar 
në fi llim të shekullit të kaluar nga katër fshatarë të fshatit Vrap. Ai përbëhet nga 6.5 
kg ar dhe 1.5 argjend. U shit dorë më dorë dhe sot ndodhet në një muze në Amerikë. 

Popullsia

-Popullsia e këtĳ  rrethi  sipas censusit të vitit 2011 është 26,136 banorë ndërsa sipas 
regjistrit civil 38,900banorë me rreth 10.744 familje. Sipërfaqja në km2 është 197.79 
me densitet  prej 132 banorë / km2.Popullsia e këtĳ  qyteti  I përket kryesisht  besimit 
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mysliman.Është një popull I dashur dhe tepër bujar, që e adhuron “institucionin’ 
e familjes.Për këtë mjaft on të përmendim numrin e ulët të divorceve ,vetëm 6-të 
duke mbajtur vendin e parë në rang kombëtar.Por vitet e fundit edhe kjo bashki si 
shpëtojë emigrimit të popullsisë kështu mbrenda vitit 2017-2018 kanë emigruar rreth 
234 familje të larguara kryesisht në Itali,Gjermani ,Greqi etj dhe 65 familje të ardhura 
nga fshatrat përreth. Është një qytet I qetë dhe miqësor.
-Bashkia e Peqinit  ka në juridiksionin e saj 6-të njesi vendore si: Peqin, 
Karinë,Gjocaj,Përparim, Pajovë,Shezë ;me rreth 50-të fshatra.Këshilli bashkiak 
përbëhet prej 21 anëtarëve të cilit I përkasin subjekteve të ndryshme politike.
Nga ky qytet kanë dalë fi gura të shquara të kombit tonë si:
- Ismail Kadiu lindi në vitin 1878 dhe ishte mik i ngushtë i Aqif Pashës. Mori pjesë në 
ngritjen e Flamurit të Pavarësisë në Vlorë.
Mahmud Kaziu, lindi më 1864 dhe ishte bashkëpunëtor i Ismail Qemalit, bashkëkohës 
i Aqif Pashës, mik i Aleksandër Xhuvanit. Ndihmoi në përhapjen e gjuhës shqipe 
dhe mbante poste të larta drejtuese në krahinë.
Adem Gjinishi senator i Kongresit të Lushnjës, deputet, atdhetar dhe politikan.
Demir Godelli politikan, pushtetar, patriot.
Mustafa Gjinishi intelektual, drejtues i Luft ës Antifashiste Nacional Çlirimtare, njeri 
me kulturë të gjerë dhe I shkolluar.
Rifat Teqa Artist i Popullit, dirigjent i orkestrës së Operës dhe Baletit.
Ferdinant Deda  Artist i Merituar, dirigjent emrin e të cilit e mban Qendra Kulturore 
e qytetit.
Këta janë disa nga fi gurat legjendare të Peqinit, por kjo trevë ka emra të mëdhenj 
edhe në art, sport shkencë etj.
Emri i televizionit Klaudiana nuk është një zgjedhje e rastësishme. Origjina e tĳ  
përkon me emrin e vjetër të Peqinit.Ky televizion hapi siparin e tĳ  në vitin 1999.
Më 2011 u vlerësua  nga Akademia Radio-Televizive  si televizioni më I mirë lokal 
rajonal krahas 70 të tillëve që ka Shqipëria.Sinjali i Tv Klaudianës mbulon prej afro 
20 vitesh zonën e Peqinit dhe Shqipërisë së Mesme, ku kryesisht ndiqet në: Kavajë, 
Durrës, Rrogozhinë, Elbasan, Lushnjë, Fier, Kuçovë, Patos, etj..Shtrirja e gjerë 
gjeografi ke dhe cilësia e programacionit i garanton TV Klaudianës një shikueshmëri 
të konsiderueshme.
Nje televizion i vogel, por qe pak nga pak ka arritur te hedhë  hapat e shpejtë për të 
qenë një pasuri e madhe për këtë qytet te vogël. 
Arsimi:-Sipas  kronikanit turk Evlĳ a Celebiu  pohohet fakti se në shekullin XVI-XVII  
në  këtë  qytet ka ekzistuar  një qendër e lulëzuar ekonomike dhe kulturore.Shkollat 
fi llore dhe medreseja e Peqinit ishin shkolla fetare.Shkolla e parë shqipe në Peqin 
u hap në vitin 1914 e cila u mbylla mbrenda disa muajve për arsye të pushtuesve 
të huaj.Më 1916 rezulton se në Peqin është hapur një shkollë fi llore me 4 klasa e 4 
mësues me 65 nxënës.Mësues në këtë shkollë ishin Sulë Shqarri  dhe Adem Gjinishi.
Drejtor i shkollës së parë  shqipe në Peqin ishte Demir Godelli.Hapja e shkollës së 
parë u shoqërua edhe me hapjen e shkollave të tjera në zonë.Në vitin 1917 rezultohet 
të jenë hapur 8 shkolla me  11 mësues  e rreth 195 nxënës.Duke hulumtuar nëpër vite 
arsimi në Peqin mori një hov të madh. Sot Peqini numëron  14 shkolla 9-të vjeçare 
dhe 2 gjimnaze të përgjithshëm.Sipas të dhënave të marra në Za-Peqin numri I 
mësuesve në këtë zonë është afërsisht 320.Gjatë vitit shkollor 2018-2019 u regjistruan 
në klasën e parë rreth 6oo nxënës ,ndërsa rreth 96% e gjimnazistëve që mbaruan 
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arsimin e mesëm  vazhdojnë studimet e larta.Numri I mësuesve  me titullin “Mesues 
të Popullit” është dy,ndërsa 6-të është numri I mësuesve me titullin “Mësues I 
merituar “.Të tillë përmendim Adem Bedalli,Demir Godelli,Fitnete Kumbara,Mynyr 
Kadiu,Limone Kopani,Ali Kurti,Demir Beheluli,Ali Kumbara. 
 Kultura:-Qyteti I Peqinit ka nje traditë të pasur ne këngët dhe vallet popullore 
qytetare.Shumë prej këtyre këngëve  dhe valleve janë  huazuar nga qytete të tjera 
duke ja humbur autorsinë si krĳ ime popullore peqinase .Por mjaft on të  lexosh vargjet 
origjinale  të tyre dhe e kupton  mjaft  mirë se ç’qytet  I përkasin .Përmendim këngën 
“Qyqja e beharit”,”Hajde Sheje prej Peqini” ,”Mora rrugën për Peqin”etj të cilat 
shpesh ngatërrohen  si kënge popullore të zonës së Elbasanit,Durrësit apo ndonjë 
qyteti tjetër të Shqipërisë së Mesme .Në përgjithësi muzika qytetare peqinase është 
e hareshme,e gëzuar,e shpejtë  kushtuar kryesisht dasmave,dashurisë apo gëzimeve 
të ndryshme familjare,përjashtim bën kënga “Velë o Velë I mjeri Velë”  e vitit 1928 
me tematikën e kurbetit e cila afron shumë me këngën”Mbeçë more shokë mbeçë”.
Ja disa vargje të saj.
Qeraxhi,ju qi po shkoni,
në pyet nona se ç’nuse muer, 
muer dy plumba në krahanuer,
 në pyet nona ç’dyshek ka shtrue, 
dyshek dheje ,jastik guri.
-“Vallja e Peqinit”pavarësisht se përfl itet për ndikimin e orientit  ,ahengu I saj 
indentifi kon shpirtin e këtĳ  komuniteti artdashës. 
Përsa I përket etnografi së veshjet popullore janë karakteristike të zonës,gratë mbajnë 
veshur jelek, këmishë të qëndisur dhe burrat xhokën me qeleshe të bardhë. Kostumi 
popullor  qytetar I grave të Peqinit  është I ngjashëm me ato të qyteteve të tjerë të 
Shqipërisë së Mesme ,por sipas gojëdhënave në qëndismat e tĳ   dominon ngjyra e 
verdhë edhe kjo  ka arsyet e veta.                                                                                                                                                      
Epara :-Peqini ishte prodhues I kulturës bujqësore të grurit e kjo refl ekrohej në 
etnografi në popullore duke qenë se gruri simbolizonte bollëkun. 
 Dhe hipoteza e dytë lidhet me ngjyrën  e vajit të ullirit I cili simbolizonte pastërtinë,ndërsa  
lulet e tĳ  ishin në formën e gjetheve të ullirit.Ndonjë studim I mirëfi lltë për këtë veshje 
nuk është bërë akoma.                                                                                                                                                                                          
-Qendra kulturore në Peqin është ndërtuar në vitin 1967 dhe mban emrin e njërit 
prej virtuozve më të dëgjuar të muzikës shqiptare  Ferdinand Deda ku bashkë 
me Rifat Teqjen,Emine Gjatën etj lanë gjurmë në muzikën shqiptare.Kjo qendër 
është kthyer në një tranpolinë e mirë e nxitjes dhe inkurajimit  të talentëve të rinj 
,duke organizuar aktivitete të shumta jo vetem  në këngë ,por edhe në  aktrim.E 
këtu mjaft on të përmëndësh fi tuesin e zërit më të bukur shqiptar të vitit 2017 Klinti 
Collaku hapat e parë  të këngës I hodhi pikërisht në këtë qytet.Ku  puna  e palodhur e 
drejtuesit të muzikës z.Ilir Sufali në mbështetje të talentëve të rinj është me të vërtetë 
e admirueshme.
-Zona ePeqinit shquhet edhe për shprehjet frazeologjike si: 
-Ikën gjelat erdhën harabelat. 
-Qyqja qan për honën çuni qan për nonën. 
-Doli na dhomt ,mori katër komt .(Fjala) 
-Neqezi s’të jep gur me ça kryt.
 -Qerrja baj e luga ndaj ,e mund luga qerren.
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 -C’han goja,tregon boja.
N’100 gojë nji gojë e myllin. 
Gjithsecili I fryn lugës së vet. 
Fshi me penë e hidh me lenë etj..  
Shprehje këto që  tregojnë për shpirtin e pasur krĳ ues të një komuniteti  të cilit jam 
krenare që I përkas. 
Këtu lind dielli dhe hona    
Këtu më thot të keqen nona.  
Këtu veç  këtu gjej qetësi.    
Jam nga Peqini e them me krenari.
Referenca “Historia e Peqinit”-Genc Gripshi                      
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Pabarazia gjinore sot dhe detyrat për të ardhmen

Adela Sulkja
Mësuese në shkollën e mesme “Zihni Magani”-Peqin

Barazia gjinore në vite ka ekzistuar si problem I cili nuk mund të zgjidhet për një 
ditë,muaj,apo vit.Që të bëjmë të mundur barazinë gjinore duhet në rradhë të parë 
të emancipojmë mendimet tona,pasi vetëm kështu gjithsecili do të dĳ ë të vlerësojë 
gjininë tjetër.Dimensioni gjinor përfshin politikat e ndryshme të ndërmarra,legjisla
cionin,programet në çdo aspekt të jetës.Duke u referuar fakteve historike pabarazia 
gjinore ka ekzistuar gjithmonë mjaft on ti kthehemi “Kanunit të Lekë Dukagjinit “     
ku ligjet në të tregonin për një pabarazi ndërmjet femrës dhe mashkullit.Po afrohemi 
në kohë nëse do të  referohesh deklaratave të aktoreve të shquara të Hollivudit ato 
njëzëri pohojnë se për të njëjtën peshë pune në një rol ato paguhen më pak se aktorët 
meshkuj.Këto dy ektreme të cilivizimit  shoqëror janë tregues se pabarazia gjinore 
vazhdon akoma në këto momente që po fl asim ,pavarësisht përpjekjeve të shumta 
që po bëhen. Me termin pabarazi, nga pikpamja sociale është një diferencë në qasje 
të burimeve sociale të ralla dhe me vlerë, burimet duke e kuptuar në kuptimin më të 
gjerë, përfshirjen e të gjitha mundësive të veprimit të njeriut : politike, ekonomike, 
kulturore, sociale, seksuale, etj.Pabarazitë sociale, pra, janë rezultat i një shpërndarje 
të pabarabartë të burimeve brenda një shoqërie.Por kjo pabarazi fl et me një zë të 
fortë kur bëhet fj ala për pabarazinë gjinore  e cila çon në përçmimin e jetës së femrës 
,në venitjen e personalitetit të saj.Një vajzë,zonjë  kur ndjehet e pabarabartë vuan 
presionin psikologjik  të të gjithë atyre që e rrethojnë,vuan peshën  e fj alës pabarazi.
Duke I quajtur femrat thjeshtë një lodër në dorën e burrit. Mentaliteti që burrat 
janë kryefamiljar dhe ata vendosin për çështjet kryesore, gratë i ka vënë në pozitë 
të vështirë, madje duke u pamundësuar atyre punësimin, arsimimin dhe pozitat 
udhëheqëse në shoqëri, përkatësisht në institucione të ndryshme.
Pabarazia gjinore godet kryesisht kategorinë e grave të varfra.
Edhe në pozicionet drejtues kemi shumë pak gra e jemi në vendin e 95 nga 142 vend 
të përfshira në studimin global të Kombeve të Bashkuara. Strategjia kombëtare për 
barazinë gjinore dhe për çrrënjosjen e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje  
përvĳ on strategjitë dhe mekanizmat strategjikë për të udhëhequr futjen e barazisë 
gjinore në politikat publike, për të zvogëluar diskriminimin gjinor, si dhe për të 
parandaluar dhe luft uar dhunën me bazë gjinore. E ripunuar dhe e përditësuar 
veprimet e ndërmarra në kuadër të kësaj strategjie kanë për qëllim të kontribuojnë 
drejt arritjes së katër rezultateve strategjike: 
Fushat e përparësisë janë:
• Forcimi i mekanizmave institucionalë dhe ligjorë  
• Rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje: 
• Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave: 
• Ulja e dhunës me bazë gjinore:   
Përsa I përket  dhunës në familje duhet të kemi parasysh këto pika:  
1. Strukturë dhe mbështetje institucionale. 
2. Aft ësi gjinore profesionale. 
3. Takime të rregullta koordinuese. 
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4. Sensibilizim: Përpjekje të vazhdueshme për të rritur sensibilizimin mes publikut 
dhe autoriteteve vendore, që dhuna në familje është një shkelje e të drejtave të njeriut. 
5. Ndërtim i kapaciteteve: Ndërtim intensiv dhe i përshtatur për aktorët e mandatuar 
për të zbatuar ligjin për dhunën në familje, si policia, gjyqësori, dhe shërbimet 
shëndetësore dhe sociale.
 6. Sisteme të mbledhjes së të dhënave: Sisteme për të mbledhur, përpunuar dhe 
regjistruar si duhet informacioni  rreth rasteve të dhunës në familje. 
7. Shërbime mbështetëse për viktimat: Shërbime të përshtatura që ofrojnë mbështetje 
ligjore, psikologjike, rehabilituese dhe të llojeve të tjera për viktimat dhe të afërmit 
e tyre; strehë të sigurt, si dhe mekanizma si linja telefonike 24-orëshe dhe operatorë 
profesionistë për t’iu përgjigjur rasteve si duhet. 
Gratë shqiptare përballen ende me pabarazi, hendek në paga, dhunë gjinore, diskriminim 
dhe stereotipe në tregun e punës. “Dhuna ndaj grave dhe vajzave nuk është dukuri e re 
në Shqipëri. Ajo i ka rrënjët thellë në traditat dhe zakonet patriarkale që i kanë dhënë 
formë shoqërisë shqiptare që prej shumë kohësh, si rolet dhe identitetet e ngurta gjinore, 
autoriteti patriarkal, respekti për kodin e nderit dhe të turpit, mbajtja nën kontroll e disa 
brezave në familje, varfëria, pabarazia në fushat e punësimit dhe arsimit, dhe migrimi 
me bazë gjinore”, thotë raporti i PNUD.
Gratë në politikë:-Përfaqësimi i grave në parlament u rrit nga 16,7 % në vitin 2013 në 23 % 
në vitin 2015, shifër që përbën përqindjen më të madhe që nga viti 1997.“Pavarësisht nga 
arritjet e konsiderueshme, praktika e vendosjes së grave në fund të listës së kandidatëve, 
për shembull, ende vazhdon. Në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013 partitë kryesore 
politike u gjobitën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për mosrespektim të kuotave 
gjinore. Një tjetër dukuri që u vu re ishte tërheqja e kandidateve gra nga lista e kandidatëve 
për t’ua lënë vendet bosh burrave, të cilët u bënë pastaj deputetë.” 
Emërimi i tetë ministreve në kabinetin me 19 ministra në vitin 2016, si dhe zgjedhjen 
e gjashtë kryebashkiake gra, është një përmirësim nga vitet e mëparshme.
Sa për këshillat bashkiakë, gratë hasin me pengesa të shumta në pjesëmarrjen aktive 
të procesit të vendimmarrjes .
Një raport i kohëve të fundit nga UN Women identifi koi një shpërfi llje të përgjithshme 
të grave dhe vajzave nga partitë politike, gratë rrallë ft oheshin në mbledhjet e 
rregullta të institucioneve të ndryshme.yy

        
 Barazia gjinore është një prej vlerave thelbësore të një shoqërie demokratike. Një 
shoqëri e cila investon në arritjen e barazisë gjinore jo vetëm që çon në përmirësimin 
e jetës së vajzave dhe grave. 
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Shpesh mund të jetë e vështirë për ta parë bashkëpunimin si mjet për arritjen e 
barazisë gjinore në programe të ndryshme, veçanërisht  në ato shoqërore pse jo 
dhe shkencore. Megjithatë,  është jashtëzakonisht e rëndësishme ta shohim efektin 
që cdo veprim,politika dhe programeve kanë adresuar çështjet e ndryshme , në të 
gjitha fushat dhe në të gjitha nivelet, duke cilësuar përvojat dhe nevojat e grave dhe 
burrave,dimension gjithëpërfshirës të politikave dhe programeve në sferën politike, 
ekonomike dhe sociale. Në këtë mënyrë sigurojmë që gratë dhe burrat përfi tojnë 
në mënyrë të barabartë.  Po ashtu,  është e  njohur gjithnjë e më shumë se përfshirja 
e perspektivës gjinore në fusha të ndryshme të zhvillimit, jo vetëm që siguron të 
drejtat e njeriut dhe drejtësi sociale për gratë dhe burrat, por  siguron edhe  arritjen 
efektive të qëllimeve të tjera sociale dhe ekonomike.
Një shoqëri e cila investon në mundësi të barabarta për shkollim për djemë dhe vajza, 
ka rritje të  bruto produktit kombetar  deri  në 25 % më shumë se vendet të cilat nuk 
investojnë proporcionalisht në këtë drejtim.Duke ulur pabarazinë gjinore do të kemi 
uljen e divorceve.Po ashtu, një shoqëri e cila  duke u fokusuar ne nevojat specifi ke të 
grave, veçanërisht në fushën e shëndetit riprodhues ka përfi time shëndetësore  sepse 
përmirësimi i shëndetit të grave ndikon direkt në atë të bebeve të tyre.  Hulumtimet  
në pabarazinë gjinorë në tregun e punës tregojnë që duke eliminuar diskriminimin 
gjinor në profesion paga nuk do të kenë një hendek të madh midis burrit dhe gruas 
rrjedhimisht,  ndihmojmë në përmirësimin e marrëdhënieve mes burrave dhe grave. 
Ndarja gjinore është ende një karakteristikë e fortë edhe në tregun e punës dhe kjo 
pasqyrohet pastaj edhe në arsimim dhe edukim, duke i limituar kështu të dy gjinitë 
në mundësitë dhe zgjedhje e tyre.
Krĳ imi i mundësive të barabarta në punësim si për burra ashtu edhe për gra, do të 
ndihmonte që ngadalë të bëhet zhvendosja e rolit tradicional ku burri shihet si shtylla 
e familjes, i cili pritet t’ia kushtoj jetën e tĳ  punës për të siguruar mirëqenien e familjes, 
duke e privuar kështu nga pjesëmarrja në jetën familjare,aq më shumë ku sot familjet 
tona rreth 35% e tyre kryefamiljarin e kanë në emigracion. Gjithë kjo do t’i lironte 
pjesshëm nga barra kryesore e vendimmarrjes, duke u lehtësuar  kështu përgjegjësitë.
Siç mund të shihet, krĳ imi i mundësive të barabarta për ty dy gjinitë ndikon pozitivisht 
si në aspektet ekonomike, ashtu edhe ato sociale dhe politike.Tani më shumë se kurrë 
më parë kemi nevojë për ndryshime pozitive domethënëse, prandaj duhet të krĳ ojmë 
mundësi të barabarta për burra dhe gra dhe siç e prekëm më lart shembullin e parë në 
këtë pikë e ka dhënë qeveria në emërimin e ministreve gra ,apo në post të tjera të larta.
Përgjatë viteve të fundit, pabarazia ka qenë tema më e debatuar publikisht në 
shumicën e ekonomive të zhvilluara, duke u akuzuar si fajtore për çdo gjë.Por 
pabarazia mbetet një fenomen i papërkufi zuar mirë, ndërsa efektet e saj janë shumë 
të ndryshme nga vendi në vend bashkë me shkaqet, të cilat mbeten të debatuara me 
zjarr ,ku varfëria  mbetet  faktori kryesor I kësaj pabarazie ekonomike dhe shoqërore 
. E kështu  kushtet e këqĳ a të rritur nga koha në kohë për familjet e personat në 
nevojë, sjellin që fëmĳ ët e tyre të privohen hapur nga aspekti arsimor, shëndetësor, 
argëtues e deri te përkujdesi i duhur shoqëror. Pabarazia gjinore në fund të fundit 
është sipari I çdo lloj pabarazie tjetër që ekziston në shoqëri.
 

Referenca

Informacione të ndryshme studimorë për problemin e pabarazisë gjinore.
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Metoda të punës mësimore- edukative

Gentjana (Toni) Shele
Mësuese e ciklit të ulët

Shkolla “Zyrihana Xhako“, Ballaban Përmet

Ndryshimi i vazhdueshëm i  përmbajtjes së mësimit dhe të edukimit  nuk mund të 
mos sjellë si pasojë edhe shndërrimin e metodave mësimore – edukative. Zëvendësimi 
i metodave  tradicionale me  metoda të reja të përparuara është një domosdoshmëri 
e kohës.
Në periudhën e Rilindjes Europiane , kur po formoheshin marrëdhëniet kapitaliste, 
lindi  një tip tjetër i të mësuarit , ai shpjegues, që është forma e pare e të  ashtuquajturit 
të mësuar tradicional. Mësimi shpjegues  mbështetej  në shpjegimin e njohurive nga 
ana e mësuesit. Nga nxënësit kërkohej ta kuptonin lëndën dhe pastaj ta mbanin 
mend.
Vlera e të mësuarit intuitiv është se ai plotëson një nga kushtet e domosdoshme të 
përvetësimit të njohurive, përdorimin e të dhënave konkrete si , fi gurave, objekteve 
e ilustrimeve. Këto të dhëna kanë rëndësi të madhe.  Rëndësi të madhe ka dhe 
përpunimi i tyre nga ana e nxënësit. Të dhënat konkrete kanë rëndësi të madhe në 
punën e të mësuarit por ato nuk duhet të mbivlerësohen.pasi nuk janë gjithçka. Në të 
mësuarit thjesht verbal, mësuesi i drejtohej imagjinatës së fëmĳ ëve dhe kërkonte që 
ata të   krĳ onin në fi llim kur për herë të parë fi tonin ndonjë njohuri, të gjitha veprimet 
që mësuesi u përshkruante. Edhe në rast se zhvillimi i fëmĳ ëve e lejonte një gjë të tillë 
, në më të shumtën e rasteve mësuesi nuk kuptohej nga një pjesë ë konsiderueshme 
e klasës. Psh. Në shpjegimin e thyesave mësuesi përdorte  tabela të përgatitura më 
parë , që paraqitnin një rreth apo një objekt tjetër të ndarë në pjesë. Por edhe në këtë 
rast  me këtë mënyrë konkretizimi  ,fëmĳ a duhej të imagjinonte  operacionin e ndarjes 
së objektit në pjesë. Mirëpo shpesh fëmĳ ët  nuk ishin në gjëndje që  me imagjinatë 
të  kryenin atë veprim, prandaj mësuesit detyroheshin  t u bënin shpjegime të tjera 
verbale që shpesh bëheshin të  mërzitshme.
Duke parë që edhe një formë e tillë  pune nuk qe shumë  frytdhënëse , shumë 
mësues përdorën metoda të tjera didaktike. Të mos parapërgatiteshin fi gurat por 
veprimet  të kryheshin përpara syve të nxënësve. Kështu mësuesi apo  dhe  ndonjë 
nga nxënësit  në paraqitjen e mësimit për thyesat , ndan përpara klasës objekte në 
një numër të caktuar pjesësh. Nga fëmĳ ët e tjerë kërkohet të ndjëkin demonstrimin. 
Nxënësit imitojnë më mend veprimet që kryen mësuesi apo shoku i tyre. Kështu 
nxënësi nuk mundohet ta imagjinojë  por të imitojë veprimet që kryen mësuesi  apo 
një nga shokët. Mirëpo edhe në këtë rast përvoja  tregon se nxënësit nuk janë të 
gjithë të zotët  ose nuk tregohen të interesuar për të ndjekur këtë demonstrim dhe 
për të imituar veprimet. Krejt ndryshe ndodh kur nxënësi i kryen vetë praktikisht ato 
veprime, me anën e mjeteve individuale. E dhëna e paraqitur duhet të  ngulitet në 
mendjen e fëmĳ ëve duke qënë të vëmendshëm në mësim.
Të dhënët mësim nëpërmjet demonstrimit ka patur edhe një të metë tjetër, pasi të 
kuptuarit nga fëmĳ ët , gjatë paraqitjes së njohurive , nuk mund të kontrollohet nga 
mësuesi  veçse në një masë të kufi zuar.
Përpara mësuesve kanë dalë  probleme të reja didaktike, të përdorin forma  më të lehta 
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dhe më të sakta sesa është imitimi  i veprimeve të ndryshme të kryera nga mësuesi. 
Kur demonstrimet bëhen nga ana e mësuesit  është e vështirë të kontrollohet shkalla 
e pjesëmarrjes së  fëmĳ ëve në  zotërimin e njohurive. Një gjë e tillë bëhet e qartë  
vetëm në momentin e ushtrimit të njohurive , në riprodhimin e veprimeve, rregullave 
dhe ligjeve. Fëmĳ ët e mësonin përmendsh rregullin. Shumë prej fëmĳ ëvë nuk e 
kuptonin atë që thoshin. Përsëritnin mekanikisht një formulë. Të moskuptuarit shpie 
në reagime të  nxënësve. Dhe nxënësit nuk janë të aft ë të zbatojnë këto mekanizma  
veçse në situata që  u përgjigjen plotësisht atyre në të cilat i kanë fi tuar. Nxënësi 
përsëriste saktë një rregull  pa ditur kuptimin e tĳ . Mësuesi mendonte se kishim të 
bënim me një zotërim të vetëdĳ shëm të njohurive. Fëmĳ ëve u duhej bërë  e njëjta 
pyetje  që u ishte bërë nga mësuesi , ndryshe ata nuk përgjigjeshin dot drejt  apo nuk 
ishin në gjendje të zgjidhnin problemin. Kur pyetja formulohej nga mësuesi nxënësit 
përgjigjeshin . Kur pyetja formulohej nga inspektorë të zyrës  arsimore nxënësit nuk 
përgjigjeshin. Disa mësues mendonin se i kalonin këto të meta  duke përdorur në 
punën e tyre  metodën e bisedës, metodë që në CU  zë një vend kryesor.
Thelbi i metodës së bisedës  qëndron në ndarjen e lëndës  që mësohet në një sasi 
elementesh  dhe në zhvillimin e mësimit në formën e një dialogu, ku pyetjet dhe 
përgjigjet e nxënësve alternohen  rregullisht. Dhe meqënëse janë nxënësit që  gjejnë 
përgjigjet e çdo problemi të pjesshëm, mendohet se janë ata  vetë që zbulojnë tërësinë  
e kompleksit të ideve. Në shumë tema  në matematikë, gjuhë dhe lëndë të tjera ka 
patur një organizim jo të drejtë  të orës së mësimit. Mësuesit nuk kanë vënë fëmĳ ën 
në qendër të mësimdhënies . Ishte mësuesi ai që drejtonte  krejtësisht  mendimin 
e fëmĳ ës. Shpesh mësuesit janë shprehur kështu:” Se kuptoj, dje kur e shpjeguam  
zgjidhjen e problemit nxënësit e kuptuan, kurse sot s’kuptojnë gjë fare”. Kjo dukuri  
nuk shkaktohet nga fëmĳ ët  por nga organizimi jo i drejtë i metodës së bisedës.
Një metodë tjetër që përdoret sot në ciklin e ulët të  shkollës 9- vjeçare është metoda 
e diskutimit  për njohuritë paraprake ,analizë pune në grup.Si bazë për këtë lloj 
metode  është libri i gjuhës. Pjesët me përmbajtje njohurish që gjenden në librin e 
gjuhës  janë burimi kryesor  për fi timin e njohurive për natyrën dhe shoqërinë. Në 
shumë orë mësimi vihej re  përdorimi i metodave tradicionale  për leximin shpjegues. 
Është konstatuar që rezultatet e punës  në përgjithësi  kanë qënë të pakënaqshme . 
Mësuesit s’kanë ditur  për të kombinuar këtë metodë  me metodat e tjera  që kanë të 
bëjnë me  formimin dhe   sistemimin e koncepteve dhe lidhjen e njohurive të librit 
me vrojtimet, ekskursionet  dhe me forma të ndryshme të punës  jashtëklase dhe 
shkolle. Një gjë e tillë vihej re në lëndën e  dituri  natyrës  dhe historisë. Edhe në 
këto lëndë është ndjekur skema e zakonshme :  Kontroll dĳ e, shpjegim I lëndës së 
re, përforcim, detyrë shtëpie. Çdo gjë  shpjegohej,demonstrohej,argumentohej dhe 
arsyetohej nga vetë mësuesi. Në këto të meta e kanë  burimin një sërë dobësish  në 
njohuritë e nxënësve. 
Një numër i konsiderueshëm konceptesh  me të cilat fëmĳ a ka të bëjë që në klasat 
e CU , mbetet i pasaktë në mendjen e fëmĳ ëve. Për të shmangur këto mangësi janë  
zhvilluar seminare , trajnime e  kualifi kime brenda shkollës. Në gjetjen e formave të 
reja të procesit mësimor- edukativ , nxënësi nuk është vetëm objekt i  mësimit por 
edhe subjekt i këtĳ  mësimi. Si objekt nxënësi drejtohet në mësimdhënie nga mësuesi 
pasi ai nuk ka zhvillimin dhe përgatitjen e duhur që vetë, pa udhëheqjen e mësuesit të  
zotërojë njohuritë. Si subjekt aktiv ai  vetëmësohet dhe vetëedukohet  me përpjekjet 
e veta individuale , duke u ndihmuar dhe drejtuar  në të njëjtën kohë nga mësuesi.
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Mësuesit në punën e tyre nuk përdorin njerën apo tjetrën metodë  si të vetme, por 
në mënyrë krĳ uese  gërshetojnë elementet e tyre, duke patur parasysh  kombinimin 
e punës së mësuesit me punën e pavarur të nxënësve,  në punën brenda orës së 
mësimit  në klasë. Gjatë gjithë formave të ndryshme mësimore  nxisin aktivitetin  
mendor të nxënësve. Mësuesi me dashuri dhe kujdes i pajis  nxënësit me aft ësi për 
të shfrytëzuar  burime të ndryshme të njohurive . I pajis nxënësit  me aft ësinë  për të 
përdorur elementët e metodave të reja. Dhe në këtë mënyrë te nxënësit  fi tohet ndjenja 
e përpjekjes për aktivitetin  njohës, ndjenja e gëzimit për zotërimin e njohurive. 
Dhe këto ndjenja shtohen më vonë nga klasa në klasë, për aktivitetin njohës. Ora e 
mësimit gjallërohet dhe konkretizohet  duke bërë një  punë të madhe jashtë klase: 
ekskursione, ekspozita, albume etj. Ekspozitat  e bëra nga vetë fëmĳ ët , ngjallin te 
nxënësit ndjenjën e kënaqësisë që  sjell çdo gjë e bukur  e krĳ uar me duart e fëmĳ ëve.
Nga nxënësit shpesh  ngatërrohen perimetri me sipërfaqen, mbiemri me ndajfoljen , 
emri i përveçëm me emrin e përgjithshëm. Nxënësit me rezultate të larta në mësime  
nuk i ngatërrojnë këto njohuri. Por në rast se do të përdoreshin  metodat e reja  të 
mësimdhënies , këto njohuri nuk do të ngatërroheshin dhe nga nxënës të dobët. 
Metodat zgjidhen që ti shërbejnë  masës së nxënësve dhe jo një pjese të veçantë.
Në lëndën e matematikës , zbatimi i elementëve  të metodave problemore  dhe i atyre 
të punës së pavarur nga ana e nxënësve , është më se i nevojshëm. Psh, në një orë 
mësimi me temë ; “ Gjetja e shumës së brinjëve të një drejtkëndëshi”, mësuesi vizatoi 
në  dërrasën e zezë  drejkëndëshin. U tregoi nxënësve brinjët e tĳ   dhe si ishin dy nga 
dy të barabarta. Duke u drejtuar  disa pyetje nxënësve u dha formulën e gjetjes së 
shumës së  brinjëve. Fëmĳ ët mësuan përmendësh atë formulë. Në një orë tjetër po me 
këtë temë, një mësues përdori  një mënyrë tjetër. Vuri nxënësit të gjenin vetë rrugën 
e mundshme  për përcaktimin e shumës së brinjëve të drejtkëndëshit. Nxënësit nuk 
u lanë krejt të lirë në kërkimin e tyre  prandaj mësuesi kohën e zgjidhjes e ndau në 
dy faza; 
Faza e parë, matja  e brinjëve të    të objekteve të ndryshme  ( zarfa, kartolina), gjetja 
e rrugës së zgjidhjes. Nxënëa të ndryshëm propozuan  rrugë të ndryshme zgjidhjeje. 
Psh a+a+b+b: 2a+2b,
Faza e dytë: Zbulimi nga nxënësit i rrugës më të shkurtër për gjetjen e shumës së 
brinjëve të drejtkëndëshit. Në këtë mënyrë nxënësit duke qënë  të detyruar të vënë 
përballë njeri – tjetrit supozimet e ndryshme të tyre u bindën se mënyrat e ndryshme  
dilnin në të njëjtin rezultat. 
Në të gjitha orët e mësimit  ku nxënësit veprojnë vetë  në zbulimin e një të vërtete  
vihet re veprim dhe kërkim i frytshëm  nga ana e të gjithë fëmĳ ëve. Cili është roli i 
mësuesit  në rastet kur përdoren  elementët e metodave problemore? Roli i mësuesit  
rritet, shtohet  dhe organizimi i orës së mësimit  nëpërmjet punës së pavarur të 
nxënësve  për të përvetësuar njohuritë. Në rastin e parë mësuesi  mund të vazhdonte 
mësimin deri në fund sipas  parashikimit të programit  për atë orë mësimi.
Ndryshe ndodh në rastin tjetër. Në qoft ë se procesi mësimor nuk organizohet shumë 
mirë, në qoft ë së nxënësit  nuk kuptojnë plotësisht  problemin që u vihet përpara për 
ta zgjidhur, në qoft ë se të dhënat nga nisen   nxënësit në  kërkimin e tyre nuk janë të 
mjaft ueshme, në qoft ë se nuk përcaktohen mirë burimet ku ata duhet të drejtohen, 
atëhere kërkimi nuk çon në rezultatet e dëshiruara, humbet kohë kot dhe një pjesë e 
nxënësve  heq dorë nga çdo përpjekje për kërkim.
Puna e mësuesit në përdorimin e këtyre metodave qëndron  kryesisht  në:
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1. Shtrimin me saktësi të problemit përpara klasës.
2. Organizimin e punës kërkimore të nxënësve.
Në lidhje me përdorimin e këtyre metodave të reja  në qëndër të të cilave qëndron  
veprimtaria e nxënësve  disa mësues pyesin ;” A ka mësuesi kohë të mjaft ueshme për 
të përdorur këto metoda?”
Në këto klasa programet parashikojnë orë për ekskursione, orë të lira, projekte. 
Nxënësit e CU punojnë me të njëjtin mësues në të gjitha lëndët. Ky fakt e ndihmon 
mësuesin që të ketë të qartë sasinë e përgjithshme të detyrave të përditshme  të 
nxënësve në të gjitha lëndët. Aft ësia e mësuesit qëndron në shpërndarjen e drejtë 
në kohë të kësaj ngarkese dhe në organizimin sa më të arsyeshëm  të të gjithë punës 
mësimore- edukative. Zgjidhja drejt e përdorimit të këtyre metodave  do të çojë në 
zgjidhjen drejt të problemit të kontrollit dhe të vlerësimit të njohurive të nxënësve pasi 
ato krĳ ojnë kushte për një kontroll masiv të nxënësve, që në momentin e paraqitjes së 
dĳ eve të reja mësimore- edukative  kërkon mendim krĳ ues dhe iniciativë personale 
për çdo mësues.
Lënda e matematikës luan një rol të rëndësishëm  për zhvillimin e të menduarit 
si dhe të zhvillimit të arsyetimit logjik të tyre. Matematika synon ti pajisë nxënësit 
me njohuri të qendrueshme dhe të vetëdĳ shme , me aft ësi e shprehi për të kryer 
njehsime dhe matje  dhe për të zgjidhur problema sipas moshës së tyre.
Duke pasur parasysh këto synime  dhe për t’I arritur ato si mësuese kam përdorur  
të gjitha metodat e reja  që nxënësit  të përvetësojnë të gjitha llojet e ushtrimeve. 
Rëndësi të veçantë ka përsëritja. Kontrollin e punës së pavarur e kam gjithmonë në 
qendër të vëmendjes  sepse nga ajo nxjerr boshllëqet që kanë nxënësit.
GJatë punimit të një problemi me një veprim kam vepruar kështu: Jepet problema, 
kërkoj  nga nxënësit ta lexojnë atë dhe ta riprodhojnë. Pastaj kërkoj të njohin të dhënat 
e problemës, kërkesën e saj dhe lidhjen ndërmjet tyre. Duke ditur këtë nxënësit 
janë në gjendje të përcaktojnë  veprimin që duhet bërë. Të paraqesin skemën dhe 
përgjigjen  e problemës.  Nxënësit dinë të përcaktojnë veprimin që duhet bërë kur në  
problem jepën fj alët ; më shumë, më pak , edhe sa duhet, sa më i madh etj. Objektivi 
im është që nga klasa të mos dalë  asnjë nxënës pa e kuptuar dhe pa e përvetësuar 
lëndën e re.
Problemi i madh i rritjes së cilësisë së mësimdhënies  nuk mund të kuptohet  as të 
shpjegohet me faktorët didaktikë e metodikë, pa marrë parasysh dhe pa vlerësuar 
faktorët shoqërorë që për disa nxënës  bëhen shkak  për prapambetje në mësime. 
Nxënësit sigurisht kanë individualitetin, aft ësitë njohëse , shkallën e arsyetimit, kanë 
një zhvillim të caktuar të vullnetit, të këmbënguljes për punë ndjenjën e sedrës dhe të 
përgjegjësisë . Nga shkalla e zhvillimit të këtyre dukurive , varet shumë dhe shkalla 
e përparimit ose mospërparimit .
Një rëndësi të madhe ka dhe tërësia e punës së organizuar në shkollë.Përvoja jonë në 
shkollë ku punojmë prej një kohe të gjatë  hedh  dritë mbi  shumë probleme psiko-
pedagogjike dhe na jep mundësi  për të organizuar  me efekt  punën mësimore –
edukative që në çastin kur nxënësit vĳ në në klasën e parë. 
Cilat janë disa probleme shoqërore që na shqetësojnë e kërkojnë zgjidhje?
Ka prindër që pak interesohen për problemet e shkollës, për të cilën ata mendojnë 
se vetëm ajo mban tërë përgjegjësinë e nxënësve. Mendoj se problem serioz është 
mbikqyrja dhe kujdesi I vazhdueshëm  për fëmĳ ët në kohën e lirë. Harrohen pas 
lojërave dhe i shmangen përgatitjes së mësimeve duke krĳ uar kështu prapambetje. I 
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rëndësishëm është  problemi i metodave dhe i rrugëve të bashkëpunimit me familjet. 
Puna me prindërit ka sukses kur ruhet me kujdes personaliteti i prindërve dhe i 
fëmĳ ëve të tyre. Është e domosdoshme të njihet mirë  niveli, kultura dhe problemet 
e çdo familje. Për të arritur kalueshmëri të plotë  mësuesi duhet të njohë mirë dhe 
të ketë parasysh faktorët që ndikojnë si: programin mësimor, tekstin, metodat e 
mësimdhënies , veçoritë psikologjike të fëmĳ ëve, mjedisin, faktin nëse fëmĳ a ka qënë 
apo jo në kopsht.
Duke pasur parasysh këta faktorë, punën e kemi përqëndruar në tri drejtime kryesore; 
së pari në njohjen e programit mësimor.  Së dyti në punën time për të njohur sa më 
mirë fëmĳ ët në përdorimin e metodave të reja të mësimdhënies. Së treti në punën me 
prindërit duke synuar jo vetëm në informimin e vazhdueshëm por edhe në njohjen 
e njohurive pedagogjike.
Për vitet që punoj me klasë të parë mendoj se program i hartuar është I përshtatshëm 
për moshën e fëmĳ ëve , ipërvetësueshëm,nuk krĳ ohet mbingarkesë dhe formon 
lidhje të qëndrueshme me programin e kopshtit. Konceptin e numrit e përvetësojnë 
në nivel të mirë fëmĳ ët që kanë frekuentuar rregullisht kopshtin. Këta fëmĳ ë janë 
më të shkathët në dhënien e përgjigjeve, fl asin me fj ali të plota, kanë nismë dhe 
përvetësojnë më lehtë konceptet e reja të parashikuara në program. Njohja e veçorive 
psikologjike të fëmĳ ëve  është një kusht tjetër që ndikon në arritjen e kalueshmërise 
së plotë. Në punën për njohjen e fëmĳ ëve kam vënë re fëmĳ ë që u mungon vullneti  
e dëshira për punë.
Për të ndërtuar si duhet punën me fëmĳ ët e klasës së parë kam parasysh disa veçori 
karakteristike për moshën e tyre  si të menduarit konkret,përqëndrim me vështirësi 
të vëmendjes për një kohë të gjatë në një process të caktuar, kujtesë e imagjinatë të 
pazhvilluar. Në klasë kemi  fëmĳ ë me aft ësi dhe përgatitje të ndryshme prandaj edhe 
puna që do të zhvillohet duhet të jetë e diferencuar.Këtë formë pune e e zhvilloj 
që ditën e parë të shkollës. Në aktivizimin e fëmĳ ëve më të ngathët në punët me 
shkrim që në elementet e para. Në abetare rëndësi I kushtoj aft ësimit të fëmĳ ëve për 
të dëgjuar mirë e qartë, për të dalluar e për të shqiptuar drejt tingujt, bashkimin në 
rrokje. Punën e kam përqëndruar veçanërisht tek ata që kanë vështirësinë shqiptimin 
e fj alëve,pasi është kjo kategori nxënësish që gabon më shumë edhe në të shkruar. 
Jam përpjekur të shmang leximin mekanik duke krĳ uar fj alë me fi she , me fj alë të 
përshtatshme, me qëllim që të pasurojnë fj alorin  dhe të aft ësohen nxënësit  me 
leximin shprehës. Drejtshqiptimi është i lidhur  edhe me drejtshkrimin. Punën me 
shkrimin e fi lloj me kopjimin nga shkronjat,rrokjet e para, fj alët. U kërkoj nxënësve që 
me fj alë të ndryshme të shkruajnë fj ali me qëllim  për t’u aft ësuar në drejtshkrim,në 
përdorimin e shkronjës së madhe , të shenjave të pikësimit si dhe për zgjerimin e 
fj alorit. Zhvillimin e pasurimin e tĳ . Njohja e nxënësve ka qënë bazë për  organizimin 
e punës së diferencuar.
 Rëndësi i kam kushtuar sidomos  fëmĳ ëve që nuk kanë qënë në kopsht. Duke pasur 
parasysh  ndërtimin e atyre pyetjeve  që ata mund t’u përgjigjen.  Kjo bëhet me 
qëllim për të fi tuar besimin në vetvete dhe për të mos mbetur prapa shokëve. Punën 
e diferencuar e kam ndërtuar në mënyrë të tillë që ajo të përbëjë për ta një ndihmë 
konkrete.
Në përdorimin e çdo metode jam përpjekur të komunikoj më mirë me nxënësit. Për 
t’i bërë nxënësit  sa më aktivë e të shkathët kam përdorur metoda të ndryshme si 
konkursin në matematikë , lojëra zbavitëse etj. Nëpërmjet formimit të fj alive kërkoj 
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që ata të  bëhen edhe vëzhgues të aft ë të gjithçkaje.
Kërkesë tjetër për arritjen e rezultateve të larta është përmirësimi i vazhdueshëm i 
formave të bashkëpunimit me prindërit. Shumica e prindërve janë të ndërgjegjshëm  
se një nga detyrat kryesore për ta është edukimi I fëmĳ ëve. Ka edhe prindër që  duan 
t’I ndihmojnë fëmĳ ët e tyre  por nuk dinë se si. Duke pasur parasysh këto fakt i kam 
kushtuar rëndësi  bashkëpunimit me prindërit. Në fi llim të shkollës prindërve u fl as 
për veçoritë e punës me fëmĳ ët e klasës së parë. I njoh me programin në përgjithësi  
dhe në veçanti për pjesën që zhvillohet në atë periudhë. Si të veprojnë me tema të 
veçanta, si të ndihmojnë e të kontrollojnë në çdo faqe të  abetares e të matematikës. 
E gjithë kjo punë e zhvilluar në vazhdimësi  gjatë vitit më ka krĳ uar mundësinë që 
për vite me rradhë të arrĳ  me klasën e parë kalueshmëri të plotë  dhe me rezultate 
të mira.
Hyrja e fëmĳ ës në shkollë është një nga momentet e rëndesishme të jetës së tĳ . 
Veprimtaria kryesore është të nxënit, përvetësimi sistematik I njohurive. Fëmĳ ët 
kanë veçoritë e tyre individuale. Që t’I drejtosh duhet t’I kuptosh. Ata reagojnë në 
mënyra të ndryshme në orën e mësimit. Ka fëmĳ ë që ambjentohen me vështirësi,që 
lodhen shpejt. Sjellja,dashuria ndaj fëmĳ ëve luan një rol të madh. Fëmĳ ët e kësaj 
moshe janë të gatshëm për të mësuar,kanë perceptim te mprehtë dhe imagjinatë. Ata  
kanë kujtesë të zhvilluar, e mbajnë mend mirë atë që e tërheq. Të mbajturit mend 
në mënyrë logjike rritet gradualisht në procesin mësimor. Kushtet ekonomike,niveli 
kulturor i prindërve dhe i familjes  ndikojnë shumë në nivelin e përgatitjes së 
nxënësve. Një ndër shkaqet që krĳ ojnë  dobësi dhe prapambetje është mungesa e 
vëmendjes, mungesa e vullnetit dhe të përqëndruarit. Këtyre nxënësve u jap më 
shumë kohë për të kryer detyrat, vëllimi i detyrave është më i pakët. I nxit dhe i 
stimuloj në mënyrë të vazhdueshme.
Çdo fëmĳ ë  hyn në klasë me pretendimin  që jo vetëm të mos mbetet por të jetë edhe 
më i miri i klasës. Por e vërteta me të cilën ai ndeshet  si dhe vlerësimet e mësuesit ose 
e forcojnë ose e dobësojnë këtë mendim. Në ato raste  kur nxënësi, megjithëse përpiqet 
të ketë sukses por vazhdimisht ndeshet me  mossuksese e vlerësime negative, motivi 
i arritjes së suksesit dobësohet.
Puna e fi lluar në shtator për njohjen e nxënësve zë një vend të rëndësishëm,është  e 
programuar dhe përbën një problem që mësuesi  kërkon ti japë sa më parë përgjigje. 
Njohja e tyre është e ndërlikuar si nga vetë tipi dhe karakteri i nxënësve. Periudha 
dyjavore ka të papritura të përditshme  dhe të përgatit për të tjera gjatë vitit. Atë 
nxënës të heshtur,të mbyllur,të mërzitur nesër e sheh të qeshur dhe kërkon të t’i 
thotë të gjitha ato që di. Ai nxënës që të duket i painteresuar në ditët në vazhdim 
qëndron i ulur në bankë  duke të dëgjuar me kureshtje të madhe. Në orët e para të 
mësimit  jam përpjekur dhe kam pasur si qëllim që, krahas punës për  dhënien e 
njohurive dhe kontrollin e tyre të vërej me kujdes dhe mënyrën e përvetësimit  duke 
vëzhguar proceset psikike të nxënësve. Klasa ka nxënës që i përvetësojnë  plotësisht 
njohuritë , dhe nxënës që përpiqen por që nuk arrĳ në rezultate të larta, nxënës që 
përvetësojnë me mangësi  me gjithë përpjekjet e mësuesit dhe të prindërve. Për të 
gjitha rastet i  kushtoj rëndësi të vëçantë  komunikimit me prindër  për të shtuar 
interesin për shkollën.
Kam vëzhguar proceset psikologjike të tyre , si shfaqen ato te nxënës të veçantë. 
P.sh si e ka kujtesën ,të menduarin ,emocionet,vëmendjen , vullnetin etj. Ka nxënës 
që kanë ritëm të ngadalshëm përvetësimi të njohurive në krahasim me moshatarët. 
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Atyre u duhet një kohë më e gjatë. Puna e përditshme ndikon në ritmin e punës 
së tyre, por që nuk jep rezultate shpejt sepse ritmi i ngadalshëm  i përvetësimit të 
njohurive është një karakteristikë e lindur e sistemit nervor  dhe nuk kemi të bëjmë 
me dembelizëm , kundërshtim ose mungesë vëmendje.
Prindi i një nxënësi u mërzit në fi llim sepse fëmĳ a i tĳ  nuk arrinte të dilte me shokët  
pas orës së katërt. Nxënësi qëndronte në bankë për të mbaruar detyrën. E sqarove 
prindin duke i thënë se fëmĳ a punon ngadalë se akoma s’ka ritëm pune. Do të ketë 
rezultate të larta por jo aq shpejt sa dëshironte ai. Puna e diferencuar edhe këtu ka  
shmangur prapambetjen që mund të shfaqej  si rezultat  i ndryshimeve  në veçoritë 
psikologjike të nxënësit. Me rëndësi të madhe është mbajtja afër e këtyre fëmĳ ëve, 
inkurajimi.
Mësuesi bën një punë të efektshme brenda orës së mësimit në qoft ë se njeh mirë 
dhe faktorët që ndikojnë pozitivisht ose negativisht në përvetësimin e njohurive si: 
familjen, mjedisin ku jeton fëmĳ a, gjëndjen fi zike të tĳ  etj. Nga një anketë e bërë me 
disa prindër  del ky mendim i përgjithshëm për nxënësit e prapambetur. Këta fëmĳ ë 
janë për një kohë të gjatë pa asnjë kontroll, pa asnjë ndihmë konkrete në drejtim të 
mësimit. Prindërit e tyre nxjerrin disa arsye si : “s;kam kohë”,”s’di  as vetë”,        “ 
nuk I hap librat “ etj. Është e qartë se këtyre fëmĳ ëve do t’u japë njohuri ,do t’ua 
kontrollojë dhe do t’ua kthejë në shprehi praktike vetëm mësuesi. Për këtë arsye 
kërkon  kujdes puna e diferencuar,puna në grup. Përparimi i përditshëm i tyre mund 
të jetë I vogël por është një nxitës i mirë në vullnetin e tyre të dobët. Rezultatet ndonëse 
nuk janë të kënaqshme sepse nuk siguron një cilësi note të mirë është i dukshëm 
dhe te këta  nxënës sidomos në shkrim  dhe në ushtrime të matematikës. Më pak 
i dukshëm është në  lexim. Edhe puna edukative në shumë drejtime ka rëndësi të 
madhe  në procesin mësimor. Vëmendje në këtë drejtim luan edukimi te nxënësit i 
dëshirës për dĳ e, i dashurisë për shkollën,për shokët dhe shoqet , veti këto që nxisin 
veprimet e nxënësit dhe sjellin ndryshime të mëdha në vullnetin e tĳ   në procesin e 
mësimnxënies. Nga të gjitha veprimet që kryen truri i njeriut, aft ësia për të lexuar 
luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e gjithanshëm  të njeriut. Që në moshën 5-6 
vjeçare  njeriu e përvetëson këtë mjet të domosdoshëm dhe të pazëvëndësueshëm 
në tërë jetën e tĳ . Me anën e tĳ  ai mëson për mjedisin e  afërt dhe të largët që e 
rrethon, për të tashmen  dhe të kaluarën, njihet me arritjet e shkencës ,ligjet e natyrës 
dhe të shoqërisë etj. Të lexuarit është i pandarë nga shkrimi. Si mjete të përsosura 
komunikimi ata nuk njohin kufi j as në kohë dhe as në distancë. As matematika nuk 
bën pa këtë mjet. Pa shkrim- leximin shoqëria nuk mund të ecte përpara. Këtej rrjedh 
dhe rëndësia e madhe e përvetësimit sa më të mirë të kësaj aft ësie  që në moshë 
të re, aft ësimit për ta shfrytëzuar gjatë gjithë jetës. Ka raste kur lexon rrjedhshëm  
një pjesë në gjuhën shqipe dhe nuk janë  në gjendje të zbërthejnë  kuptimin. Nuk e 
kuptojnë përmbajtjen. Në këtë rast jemi para leximit mekanik. Leximi mekanik nuk 
ka vlerë. Të lexuarit shndërohet në një  mjet të fuqishëm njohurish ku përmbajtja 
e tĳ  është e kuptueshme dhe bëhet një akt i vetëdĳ shëm. Përvetësimi i të lexuarit 
si dhe shprehia e leximit  fi tohen që në vitet e para të shkollës nëpërmjet një pune 
sistematike. Gjatë 4-5 viteve nxënësi mëson të lexojë drejt, rrjedhshëm, shpejt, pa 
gabime, me intonacion, të përvetësojë përmbajtjen e saj, të ritregojë, të interpretojë. 
Të gjitha këto procese e kanë bazën te zotërimi i teknikës të të lexuarit që shkallë-
shkallë gjatë 5 viteve  të ciklit të ulët  nxënësi do ta përvetësojë në shkollë. Gjatë kësaj 
periudhe nxënësve u  edukohet pasioni për të lexuar, u përforcohet dhe u zhvillohet  
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aft ësia për të lexuar,për të zgjeruar  njohuritë kulturore e artistike.
Lënda e gjuhës shqipe bëhet burim kryesor për zotërimin e njohurive ,formimin 
e shprehive dhe aft ësive. Zotërimi i teknikës të të lexuarit mirë, shërben si mjet I 
domosdoshëm  për të gjitha lëndët e tjera. Me përmbajtjen e tyre pjesët e gjuhës 
shqipe ndikojnë pozitivisht në  zhvillimin mendor të nxënësve. Një botë e tërë e 
pasur me personazhe , me ndjenja me konfl ikte,me dukuri natyrore që kërkojnë 
arsyetime,shfaqet në çdo mësim në faqet e librit të  gjuhës shqipe. Në procesin 
mësimor të gjuhës shqipe, çdo temë ,prozë,,poezi, tregim apo fabul i nënshtrohet 
procesit të analizës . Në mënyrë të veçantë  zhvillimin e të menduarit e stimulon 
ritregimi. Kjo mund të arrihet me sukses  vetëm me ushtrime sistematike. Ndarja e 
pjesës në pjesë të veçanta  dhe formulimi i titujve në mënyrë të sintetizuar mbi bazën 
e ideve që përmbajnë pjesët, përfaqëson një formë përgjithësimi që është një shfaqje 
tjetër e të menduarit te nxënësit. Duke ditur se të menduarit  realizohet nëpërmjet 
fj alës  dhe me praktikën e njeriut gjatë zhvillimit të pjesëve të ndryshme , mësuesi 
i udhëheq nxënësit për të gjetur ata vetë  lidhjet thelbësore që ekzistojnë në mes 
personazheve,dukurive,sendeve,ngjarjeve që përshkruhen në pjesët e zhvilluara. 
Ana emocionale përbën një domosdoshmëri për orën e gjuhës shqipe, por nuk ështe 
gjithçka. Emocioni e tërheq nxënësin, e ndihmon kujtesën e tĳ ,por janë njohuritë ato 
që ndihmojnë në formimin e nxënësit. Emocioni ka rëndësinë e vet funksionale , por 
mbetet si faktor  dytësor,sepse është arsyetimi, bindja ajo që duhet të mbizotërojë  
në orën e gjuhës shqipe. Faktori që e bën nxënësin të vetëdĳ shëm . Të menduarit e 
fëmĳ ëve të ciklit të ulët ka  karakter konkret dhe fi gurativ, prandaj gjatë procesit të 
mësimdhënies  nuk duhet përjashtuar konkretizimi.
Për të evituar prapambetjen e nxënësve mësuesi duhet  të punojë në mënyrë 
sistematike  që në fi llim të vitit  për tu njohur me  dobësitë e boshllëqet e nxënësve 
të veçantë, të krĳ uara nga klasa në klasë. Kur mangësitë vĳ në duke u shtuar , 
mësimet për nxënësit bëhen të pakapshme, të mërzitshme, Këta nxënës bëhen të 
pavëmendshëm , të vrazhdët dhe kthehen kështu në nxënës të vështirë për mësuesin.
Për shmangien e prapambetjes së nxënësve në mësime ,një faktor i rëndësishëm është 
dhe planifi kimi e programimi i drejtë i punës, si dhe përgatitja ditore e mësuesit. Që 
në fi llim të vitit mësimor  punohet për planifi kimin e për shtrirjen e planit mësimor 
në  3-mujorë. Një nga shkaqet e prapambetjes së nxënësve në mësime duhet marrë 
parasysh  dhe përgatitja ditore e mësuesit.
Duke paraqitur rezultatet e të nxënit për të tre nivelet e nxënësve, kontrolli i njohurive 
të marra më parë ose ajo çfarë dinë nxënësit rreth temës mësimore,në shpjegimin e 
lëndës së re,  të përcaktohet si duhet, ajo që është më e rëndësishmë, metodat dhe 
teknikat  që përdor mësuesi, pyetjet që do të drejtojnë e organizojnë punën e pavarur 
etj. Kujdes duhet të tregohet për kontrollin  e punëve të pavarura,për detyrat në 
klasë,detyrat e shtëpisë,testet, diktimet në mënyrë që  nxënësit të njihen me  gabimet 
e t’I korrigjojnë ato. Nëpërmjet punës edukative njohuritë e fi tuara në mësim kthehen  
në shprehi praktike  dhe nxënësi fi llon të ndiejë domosdoshmërinë e mësimit dhe të 
të mësuarit. Përparimi i dobët ndikon negativisht në formimin e personalitetit të 
fëmĳ ës.
Nervozizmi, kokëfortësia, paqëndrueshmëria në karakter, në sjelljen apo në 
qëndrimin  ndaj rregullores së shkollës, në familje apo në shoqëri vihen re më 
shumë tek ata  nxënës që kanë vështirësi  në mësime. Nxënësit që vĳ në me vonesë 
në mësim , bëjnë mungesa duke humbur orë mësimi.Mësuesi duhet të punojë më 
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shumë  për t’i afruar me shkollën. Për të formuar te ata besimin për veten. Mësuesi 
që jep mësim duhet të ndërtojë marrëdhënie të  drejta me këta nxënës, t’u ngjallë 
atyre optimizmin,besimin në vetvete. T’i mësojë me takt e me durim. Në planin 
ditor mësuesi të përcaktojë  teknikat e metodat më të efektshme  për të mënjanuar 
prapambetjen e këtyre nxënësve. Mbi këtë bazë duhet të ndërtohet puna mësimore 
dhe edukative me këta nxënës për t’i  sjellë ata në nivelin e shokëve të klasës ku ata 
mësojnë.
Kualifi kimi i mësuesve përbën një nga drejtimet kryesore që ndikon për përmirësimin 
e punës  me nxënësit me përparim të dobët. Paraqitja, sjellja e mësuesit,,kujdesi dhe 
puna, shembulli vetjak në punë e në çdo aktivitet, për nxënësit ngjall një besim 
të madh në vetvete. Zbatimi i metodave të mësimdhënies që i përshtaten këtyre  
nxënësve, konkretizimi i mësimit, puna e veçantë edukative me ta, organizimi i 
punës së diferencuar dhe kontrolli i detyrave të shtëpisë, përbëjnë disa nga drejtimet 
e punës së mësuesit me këta  nxënës për të parandaluar prapambetjen e tyre në 
mësime. Fëmĳ ët tregojnë interes për lëndë të veçanta dhe kur mësuesi e zotëron 
shumë mirë lëndën dhe përdor forma e metoda të ndryshme për ta bërë sa më 
të kuptueshëm mësimin. Mësuesi duhet të jetë i përgatitur nga ana shkencore e 
metodike që nxënësve t’u nxitet interesi për të qënë të vëmëndshëm  dhe për ta 
përvetësuar mirë lëndën.  Interesi I fëmĳ ëve nxitet në ato fusha  të veprimtarisë 
për të cilat tregojnë interes dhe njerëzit e tyre më të afërt. Një faktor që ndikon në 
humbjen e interesit të disa nxënësve është dhe qëndrimi indiferent i pjesëtarëve të 
familjes dhe mosbesimi në mundësitë e tyre. Nxënës të tillë nuk përpiqen të marrin 
pjesë aktivisht në mësim sepse nuk ndihmohen nga pjesëtarët e familjes. Në klasën 
ku punoj kam nxënës  që janë të ngathët ,fl asin me zë të ulët e të pasigurt. Në mësim 
janë pasivë. Nga ky qëndrim më dilte detyrë që t’i tërhiqja në punë aktive. Të krĳ oja 
një situatë të gëzueshme lidhur me veprimtarinë mësimore. Veçoritë psikologjike të 
kësaj  moshe kërkojnë që në punën  mësimore- edukative të përdoren një  larmi e 
madhe formash,metodash e mjetesh mësimore. Puna në grupe dhe puna individuale 
në orët e mësimit përdoret shpesh. Bisedat, diskutimet, mendo, puno në dyshe, 
shkëmbe. Një drejtim tjetër ku kam  përqëndruar vëmendjen  gjatë orës së shkrimit  
ka qënë edhe kujdesi për qëndrimin e nxënësve  në bankë, mbajtjen mirë të mjeteve 
mësimore. Kur nxënësit nuk qëndrojnë mirë në bankë, shkrimi i tyre nuk është 
i rregullt. Shpesh ndodh  që nxënësit kur lodhen  gjatë të shkruarit  bëjnë lëvizje 
të padobishme. Dobësitë më të theksuara në shkrim  duken në mosrespektimin e 
vendit dhe të drejtimit të vĳ ave  në fushën e caktuar.si dhe deformimin e shkronjave  
duke e mbështetur  fl etoren keq. Kjo është më e theksuar te shkronjat  m,n,e E. Për 
mënjanimin e këtyre të metave  kam vepruar në këtë mënyrë: 
Në fl etoren ABC të  nxënësve shkruaj me stilolaps  të kuq modelin e shkronjës apo 
të rrokjes në fi llim të rreshtit. Vendos pika të kuqe në fushën ku nxënësi duhet të 
shkruajë shkronjat e dorës, duke i porositur që të mos dalin nga vĳ a . Udhëzoj 
nxënësit si duhet të vendoset fl etorja gjatë shkrimit. Demostroj në dërrasë  lëvizjen 
e dorës për të paraqitur grafi kun e shkronjës së madhe dhe të vogël të dorës. Për të 
arritur rezultate të mira  dhe për të siguruar  sa më shpejt e më mirë saktësinë e të 
shkruarit të shkronjave , rëndësi  i kam kushtuar njohjes mirë të karakteristikave 
të tyre si dhe vështirësive që ka secila shkronjë. Rëndësi I kam kushtuar  lëvizjes 
së dorës  në mënyrë që ajo të lëvizë në drejtimin që duhet. Te lidhja e shkronjës së 
dorës ka nxënës që i lidhin shkronjat pa vĳ ën lidhëse. Për ta mënjanuar këtë të metë  



216 

punoj me shkronjat lëvizore të shtypit. Kështu pasi formoj rrokjen apo fj alën me to e 
shkruaj atë në dërrasë. Rrokjen e dhënë e paraqes në  dërrasë më shkronjat e shtypit 
dhe më pas me shkronjat e dorës. Nxënësit vënë re ndryshimin midis shkronjave të 
shtypit  dhe ato të dorës. Kërkoj nga nxënësit të mos ndërpritet shkrimi në bashkimin 
e i-së me shkronjat e tjera. Vështirësi tjetër që kanë nxënësit është të   kthyerit e fj alëve 
të shtypit në të dorës. Për këtë është e domosdoshme që nxënësit të dinë mirë  format 
e shkronjave të dorës dhe mënyrat e lidhjes së tyre në fj alë. Për këtë përdor diktimin. 
Ka raste që nxënësit bashkojnë  fj alët bashkë. Për këtë i sqaroj për largësinë  nga fj ala 
në fj alë. Vëmendje të veçantë i kushtoj dhe punës së nxënësve në klasë. Për të parë 
përvetësimin e njohurive të dhëna  përdor metodën e diktimit. Shkolla luan një rol 
të veçantë në formimin dhe edukimin estetik të nxënësve. Në shkollë ata marrin një 
formim fi llestar  si nëpërmjet  lëndëve të posaçme siç janë; gjuha shqipe,matematika 
e vizatimi, ashtu edhe nëpërmjet punës  mësimore edukative që bëhet atje.
 Shkolla ndikon në edukimin  estetik të nxënësve  edhe nëpërmjet gjithë mjedisit të 
saj, oborrit, mureve etj. Mjedisi i shkollës krĳ on dhe kushte për një punë më të mirë 
ose më të keqe. Është provuar shkencërisht  se elementet estetikë të mjedisit ushtrojnë 
një ndikim përtëritës , ato veprojnë mbi gjendjen psikike  të njeriut.  Oborri me lule e 
pemë i shkollës , klasa ku sundon rregulli, pastërtia , kombinimi harmonik i ngjyrave 
, çlodhin fëmĳ ët dhe ndikojnë  në humorin e tyre.Çdo ditë mësuesit mendojnë për 
çështjet e edukimit të fëmĳ ëve . I japin një rëndësi të veçantë mjedisit të shkollës  
duke e konsideruar atë si një faktor  me rëndësi për zhvillimin e gjithanshëm  të 
fëmĳ ëve. Mësues të tillë ka edhe në fshat. Edhe tabelat e vendosura nëpër mure 
edukojnë. Por tabelat duhet të ndryshojnë nga viti në vit në mënyrë që t’u mësojnë 
fëmĳ ëve diçka të re nga matematika, abetarja, dituria etj. Grafi ku i shkronjave duhet 
të jetë sa më I thjeshtë  për t’u lexuar nga fëmĳ ët.
Një nga ndjenjat morale më të rëndësishme është ndjenja e detyrës dhe e përgjegjësisë. 
Ndjenja e detyrës nuk lind te njeriu  në një ditë të caktuar, ajo vjen si rezultat i një 
pune shumë të mirë edukuese, duke fi lluar nga  kryerja e përditshme e detyrave . E 
gjithë puna në shkollë duhet të ndihmojë për të edukuar te fëmĳ ët  një qëndrim plot 
përgjegjësi  për çdo detyrë apo udhëzim.
Praktika e përditshme në mjedisin e shkollës , në të cilin nxënësit ushtrohen  për 
kryerjen e përgjegjësive të ndryshme, është mjet I rëndësishëm  për edukimin e 
këtyre ndjenjave. Fëmĳ ët duhet të vĳ në të pastër në klasë, të mbajnë pastër fl etoret 
e librat,klasa duhet të mbahet pastër, mbeturinat të hidhen në kosh etj. Mjedisi ku 
zotëron rregulli , pastërtia dhe bukuria ndikon edhe në disiplinën e fëmĳ ëve. Duhet 
të vĳ në në shkollë në orarin e caktuar dhe të kryejnë detyrat e shtëpisë të dhëna 
nga mësuesi. Puna duhet fi lluar që në fëmĳ ëri. Kjo është rruga më frytdhënëse në 
edukimin e njeriut. Në klasat I-V fëmĳ a merr  jo vetëm njohuritë fi llestare  në lëndët 
kryesore , por hedh edhe bazat e para të  edukimit moral, fi ton shprehitë dhe zakonet 
për kryerjen e detyrave, formon  më tepër vullnetin dhe karakterin e tĳ . Mjedisi në 
shkollë përbën  një nga mjetet më të rëndësishme të  edukimit. Edukimi gjithnjë 
ka qënë është dhe do të jetë  një veprimtari  që kërkon ndërhyrjen e njëkohshme 
të mësuesit dhe nxënësit. Mësuesi duhet të përpiqet të ndihmojë dhe të drejtojë 
nxënësit. Qëndrimi optimist i mësuesit , besimi në anët pozitive të  nxënësit, janë 
mjeti më i fortë për të  ushtruar ndikimin edukativ. Dashuri dhe respekt i ndërsjelltë  
janë format ku duhet të mbështetet autoriteti i vërtetë.
Jo vetëm shkolla por edhe familja luan rol të rëndësishëm në edukimin e fëmĳ ëve. 
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Familja ka mundësi të veprojë, jo vetëm sepse fëmĳ a edukatën e merr që në hapat 
e parë të jetës së tĳ , por edhe pasi hyn në shkollë, vazhdon të kalojë pjesën më të 
madhe të kohës në familje. Prindërit njihen me detyrat kryesore, për edukimin e 
sjelljes së kulturuar te fëmĳ ët e tyre. Prindërit duhet të përdorin metoda të tilla me 
anën e të cilave ndikojnë drejt në  edukimin e shprehive dhe të zakoneve të sjelljes  
së kulturuar të fëmĳ ëve të tyre. Edukimi i dëshirës për shkollën , i dëshirës për 
kryerjen e detyrave që i jepen,i dëshirës për një punë sistematike, është detyra e 
parë  dhe më e rëndësishmja e prindërve. Fëmĳ ët prej natyre  janë aktivë, por në të 
vërtetë  nuk kanë shumë dëshirë për punë të rregullt dhe sistematike. Dëshirën për 
kryerjen e detyrave prindërit  duhet t’ua ngulitin  fëmĳ ëve me anë të edukimit. Nga 
fëmĳ ët kërkohet që ata të zbatojnë rregullat në bazë të të cilave ata duhet të ndodhen 
në shtëpi ,me kohë të kryejnë detyrat e shkollës , të shëtisin, të çlodhen në kohë të 
caktuar , të jenë të pastër të rregullt, të mbajnë mirë veshjen e tyre , lodrat, librat etj. 
Të sillen me kulturë , të marrin leje për të kryer një punë, të falënderojnë,  të zotërojnë 
vetveten duke ulur zërin ose  duke ecur me ngadalë  kur janë në shkollë e mjedise të 
tjera. Sa më I vogël të jetë fëmĳ a aq më tepër imiton të tjerët. Fëmĳ ët përvetësojnë nga 
prindërit, nga vëllai ose nga motra zakonet dhe format e sjelljes së tyre. Nën forcën 
e imitimit kopjojnë në shkollë shokët, shoqet, mësuesit. Prandaj prindërit, mësuesit  
duke përfi tuar nga kjo veti e fëmĳ ëve  duhet të organizojnë ndikimin e  shembujve 
pozitivë dhe të largojnë ndikimin e atyre negativë. Fakti që shkolla dhe familja  kanë 
si qëllim të përbashkët  të edukojnë fëmĳ ët, kërkon që shkolla të zhvillojë një punë 
të madhe me familjen, në mënyrë që edhe shkolla dhe familja të veprojnë  në një  
drejtim me metodat e ndikimit  edukativ mbi fëmĳ ët.
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Veҫori të poetikës së Xhevahir Spahiut

Ornela Xharo

Abstrakt

Mendojmë se poezia e Xhevahir Spahiut nuk është studiuar sa duhet në thellësi dhe 
në gjerësi. Përveҫ ndonjë recesioni të rastësishëm për këtë krĳ imtari nuk janë ofruar 
studime të plota dhe autoritare të cilat të jenë të përdorshme dhe të referueshme. 
Praktika e tĳ  poetike ofron gjithmonë material të përshatshëm për kritikën dhe 
studimet letrare.  Synimi  i këtĳ  studimi është thellimi në krĳ imtarinë poetike të Xh. 
Spahiut duke trajtuar atë ҫka është konkrete dhe individuale te ai si përfaqësues i 
letërsisë shqipe, fuqia gjuhësore, stilistikore e tĳ . Ky studim shkon paralel me arsyet 
e përzgjedhjes së tĳ  duke synuar të sjellë informacione, analiza, interpretime dhe 
përgjithësime për një krĳ imtari që sygjeron vlera të mirëfi llta letrare dhe estetike, 
njohja e të cilave është e rëndësishme. 

Hyrje

Poezia e poetit Xhevahir Spahiut. Vëllimet me poezi të këtĳ  poeti paraqesin interes 
në pikëpamje studimore. Frymëzimi , ligjërimi poetik, fi guracioni, mendimi poetik, 
ndjeshmëria emocionale, mbështetja në praktiken popullore të vargëzimit e elementë 
të tjerë strukturorë të veprës letrare te Xh. Spahiut manifestohen në mënyrë graduale 
përgjatë rrugëtimit poetik të tĳ .
Në rrjedhën e letersisë shqipe , krĳ imtaria poetike e Xhevahir Spahiut është kthyer 
tashmë në një fakt historiko-letrar. Në keto rrethana  është krĳ uar distanca e duhur 
kohore për të vështruar në thellësi të proҫesit te tĳ  letrar. Me krĳ imtarinë dhe 
praktikën e tĳ  letrare  Xh.Spahiu ka dëshmuar se është një individualitet i spikatur 
i letërsisë shqipe, një profi l i veҫantë poetik, një zë origjinal në korin e këngëtarëve 
shqiptarë të fj alës poetike. Bollshmëria e botimeve , cilësia e lartë estetike e poezisë 
estetike të tĳ , ndikimi i madh te lexuesi , jeta dhe veprimtaria aktive si dhe rivlerësimi 
shkencor i prodhimit letrar i  krĳ uar para viteve 90’, bëjnë që studimi i poetikës së tĳ  
të marrë një rëndësi të posaҫme.

Vlerësime të përgjithshme

Studiuesit e Spahiut bashkohen në mendimin se gjuha në poezitë e para nuk është 
aq e ashpër dhe rebele si në vitet 70 sidomos në vitet 80 kur karakteri opozitar i 
poezisë së tĳ  dimensionohet merr ngjyra më të ndezura , bëhet me i krisur , më 
agresiv, por me një spirale kube ngjitjeje dhe uljeje të alternuar, herë i butë herë rebel, 
kryesisht tropologjik në ndonjë rast të veҫantë dhe i drejtpërdrejtë. Ndërsa në fi llimet 
demokratike dhe veҫanërisht  në sezonin e vitit 1997 opozitarizmi poetik është i 
turbullt , i mjegulluar, i pavetëkontrolluar. Si poet kryengritës dhe i krisur kërkon 
të thotë gjëra të pathëna dhe në mënyrë të pandërgjegjshme. Në poezi siҫ del nga 
nënteksti pohohet trishtimi i jetës dhe mungesës së shpresës.
”Pemë po të isha,të mbĳ a ndanë lumit
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Të gjelbëronin shpresat , të binin fl etët e trishtimit”                                                                                 
Poeti në shtresat kuptimore të tekstit pohon dhe mungesën e lirisë  :” Zogjtë të ikin 
në liri… të ikin”. Dhe në vargjet e mëposhtme shkon edhe më tej me metafora dhe 
gjuhën tropologjike:      
”Le te vĳ në druvarët,
 trungun le ta presin, nën tokë, 
për rilindje,
 rrënjët të mbesin”
Si lejtmotiv në të gjithë poezinë përsëriten vargjet:
”Jam ai që s’kam qënë, 
do të jem ai që nuk jam” 
Këtu shfaqet kredoja poetike e heroit lirik gjithnjë në ndryshim. Vargjet kanë një 
tematikë të fuqishme , e sotmja të mos jetë e shkuara dhe e ardhmja të mos jetë 
e sotmja. Megjithatë Spahiu nuk u mbyll në vetvete krahas poezive entuziaste, 
euforike për jetën, për gëzimet , ëndrrat shkroi dhe poezi me gjuhë tropologjike që 
i kunderviheshin realitetit të kohës ku dominuese bëhet metafora e natës sidomos 
në vitet 80 siҫ e dëshmojnë poezitë: “Njeriu pa emër”, “ Fjala”, “Nisja pa kthim” etj. 
Revolta e poetit hërë-hërë e mjegullt , e errët  dhe  e pavetëkontolluar nga vetëdĳ a 
krĳ uese  shpërthen si dallgë rebele, pa ditur se ku bie dhe kë godet. Këtë e zbulojmë 
nga teksti poetik i “ Udha 1” dhe “ Udha 2”. Poeti nuk shikon as dritë as shpresë në 
fi llimet demokratike:                                                                                                       
“Nata, cdo natë,
bujt shtëpive tona,
nata pus i thellë, nata 
gisht në sy 
 (Nata e shiut te ngjethur,1992)
Përveҫ atyre që janë thënë më lart poeti është i përveҫëm dhe kur këndon, vajton 
kurbetin.
”Atje tek ujët e zi 
oi nëna ime , oi 
Kjo klithmë poetike ҫan dhe gurin.  Fantazi e jashtëzakonshme, tablo dramatike-
tragjike, emocione të forta gjithҫka origjinale.
Poezia e Xh.Spahiut është poezi elitare aq sa të jep kënaqësi estetike, aq edhe të 
bën të mendosh, të dialogosh me veten për të bukurën e për të shëmtuarën, për të 
madhërishmen e për të ultën, të bën të jesh apo të mos jesh në një mendje me poetin. 
Po të huanim një term nga piktura do thoshim së është një poet i ngjyrave te forta. 
Xh.Spahiu nuk shkruan dot pa ndier jeta duhet t’ia godasë më parë timpanin poetik 
që ai të marrë penën.
Poetika e tĳ  ka lëvizje dhe zhvillime në paradigmën e tĳ  që refl ektojnë kahjen e 
poezisë së re me shprehje bashkëkohore. Metafora ka vendin e kreut në fi guracionin  
e pasur. Poezia është emocionale,e tingëllueshme dhe me fi guracion origjinal. Një 
tipar origjinal është dhe eliptizmi dhe me këto detaje ai krĳ on tablo në poezitë e tĳ  
që janë emocionale dhe që përshkruhen nga një frymë jetësore ku heroi lirik është 
bashkëkohësi aktiv që përjeton kohën.
Eshtë interesante për poezinë e këtĳ  se në asnjë rast nuk kemi përshkrime të 
rëndomta as të historisë, as të sotmes dhe të preokupimeve intime  por më shumë 
zbulim të realitetit madje , nuk mund të thuhet se kjo poezi është poezi e termave 
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konkrete sepse poeti qëndron në kufi j midis racionales dhe irracionales ,konkretes 
dhe imagjinatives , porse gjithnjë në funksion të artit. Eshtë fj ala e metaforizuar që 
krĳ on një bashkëbisedim sa shoqëror aq  edhe intim.

Aspekti tematik i poezisë së Xhevahir Spahiut

Tematika që ai trajton në vepra është shumë e gjerë sepse ai ka kapur të gjitha anvt e 
jetes njerëzore madje në veprën e tĳ  gjen dhe poezi fi lozofi ke që të bën të meditosh.
 “VDEKJE E PERËNDIVE”
 Një vepër e bërë pikërisht në ato vite ku populli shqiptar po përballonte izolimin me 
pjesën tjetër të botës ku u thellua luft a kundër shfaqjeve burokratike,zakoneve etj…
Një vend i vogël në mes të Evropes 
Vend i punëtorëve dhe fshatarëve të lirë- 
E quajnë Shqipëri-  
Që perënditë i dëboi   
Në prehistori!                                                                                                                                                                          
“ AGIME SHQIPTARE”
Një vëllim tjetër poetik me një ndërthurje tjetër motivesh por ku ai i luft ës nacional-
ҫlirimtare dhe motivet e irealizmit socialist spikasin më tepër. Si poema “Ditëlindja 
e madhe”, “Zëri i popullit” ,” 5 maj 1976”... Pra në këtë vëllim bindjet dhe idetë e 
periudhës së realizmit socialist shpalosen mes faqeve të këtĳ  libri që autori ҫdo fj alë 
e përcjell me zell .                                                                        
“MËNGJESE SIRENASH”
Është një vëllim poetik ku trajtohet motivi i dashurisë , vendlindjes dhe atë të 
peisazhit. Por në këtë vëllim nuk duhet lënë pas dore dhe poezia e tĳ  me motiv 
shoqëror ku  përmendim”Elektricisti”, “Muze industrial”, “Fabrika e ҫimentos në 
Fushë-Krujë”,”Duart e minatorëve të Pishkashit”. Në poezitë me temën e dashurisë 
përmendim poezinë “Dashuri”,      ” Po ku ta dĳ a”, “ Një vajzë që e takova në 31 
dhjetor 1969”. Në të gjitha këto poezi ai i kushton gjithë lirizmin e tĳ  dashurisë dhe e 
vesh me ëmbëlsi krĳ esën femërore të mendimeve të tĳ … 
Dhe shpesh mbi krye retë derdhnin shi  
po ku ta dĳ a se një nate vjeshte     
do të feksje ti 
(Po ku ta dĳ a)    
Nëse do të hynim thellë brenda këtyre vargjeve të poezisë të tĳ  do të dallonim në një 
lejtmotiv , atë të peisazhit natyror madje të veshura me nuanca romantike që e bejnë 
më të ndjeshme poezinë. Tek “Dashuria”: 
Mbi xhamin e ft ohtë ballin mbështeta, 
Jashtë gjëmon dimri brenda gjëmon jeta. 
Me keto dy vargje nis poezia por krahas dimrit jashtë dhomës dhe jetës brenda saj në 
vargjet e mëposhtme shfaqen elementët e natyres si mjegulla , katër stinët, era, dallgë, 
rrezet neper re. Këto elementë përdoren nga autori duke krĳ uar personifi kime, 
metafora, epitete.

Poezia për fëmĳ ë e Xhevahir Spahiut

Me kalimin e viteve autori është shndërruar gjithmonë e më shumë në një poet të 
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brendshëm , nga ai lloj i veҫantë krĳ uesi që ujrat dhe dallgët e së folurës së përditshme 
i kthen në dritë poezish. Dashuria për fëmĳ ët dhe fëmĳ ërinë  tek ky poet nuk është e 
vetme dhe njëfareshe. Brenda asaj bote ndrit dielli I shtëpisë si një dashuri e madhe 
, me lodrat dhe ëndrrat per to, me abetaren që rri ne krye me fj alën magjike: Të 
lumtë dora! Duke qënë poet i hapsirës shprehet kështu: Dëgjomëni mua: ju duhet të 
mbeteni fëmĳ e sa më gjatë.  Malli për fëmĳ ërinë e tĳ  që depërton aq bukur në botën 
shpirtëtore të fëmĳ es, mbetet i pashuar dhe me një dritë kujtimesh që vertetë të mer 
malli. Dhe… po  sjell ca fragmente nga magjia e Xhevahirit: ‘Vogëlush o vogëlush, 
vogëlush që s’te ka kush,/sado larg që fl uturon zogu ҫerdhen se harron’(poezia :A 
s’më thuaj,si e qysh”.’ Pa kur del në degë,/skuq si kokërr shegë,/dorën zgjat fëmĳ a/t’i 
shuhet uria’.(poezia: Hënë e mira Hënë). Në poezinë për fëmĳ ë krahas fabulave , 
legjendave ,përrallave dhe gojëdhenave motivi i detit mer parparësi dhe bëhet 
metaforë e krĳ imtarisë së tĳ . Poeti ështe vëzhgues i hollë i jetës së fëmĳ ëve , njohës i 
mirë i psikologjisë së tyre dhe momentet poetike i gdhend me shumë mjeshtëri: ”Një 
ditë shkon. Pas saj vjen tjetra, /ti mbjell një pemë një gur ti ve;/ nga guri ja u ngrit 
ndërtesa,/ dhe pema pyll i madh u bë!  Figuracioni është me shumë fantazi dhe meret 
po nga bota fëminore.  Flladi lirik si një puhizë e ëmbël ‘shëtit’ në të gjitha gërmat e 
fj alët e poezisë dhe në fund ‘troket’ ëmbël në ‘portën’ e zemrës së lexuesit të vogël. 
Bota shpirtërore e fëmĳ ës! Poeti i fali talentin, shpirtin dhe pagjumësine e tĳ ! I fali një 
fj alë poetike gjithë fi snikëri që të mbush me botë e që ta shikosh me vëmendje botën… 
Se koha rrjedh e rrjedh si lumë,/Kurrë koha s’ndalet…/Ngreje kokën vogëlush,/më 
thuaj: Sa është ora? Sa është ora?

Vështrim mbi stilistiken poetike

Duke zhbiruar në shtresat dhe nënshtresat polisemike të tekstit letrar zbulojmë se 
Spahiu është poet racional, lakonik dhe dramatik.  Racionaliteti  dhe lakonizmi i 
poezive të tĳ , buron nga natyra poetike e të menduarit dhe të shprehurit artistik mbi 
esencat e qënieve, të dukurive, mjediseve, ngjarjeve dhe kohërave. Ky origjinalitet 
është element i rëndësishëm substancial, i personales artistike  të poetit që mënjanon 
hollesitë e panevojshme ҫka i jep përparësi  dramatizimit i cili shfaqet në një larmi 
formash dhe me intesitet. Te poezia “Histori” dhe tek shumë të tjera shfaqen këto 
vlera: 
Gjaku pikoi dhe hodhi rrënjë mbi gurë                                                                                                                                                                                       
Kjo koncentratë poetike shumë dimensionale , jepet artistikisht  mes metaforave dhe 
simboleve me një nëntekst të larmishëm dhe të pasur në trope. Nga një shpirt i trazuar 
gjithcka shpërthen natyrshëm , pa marë parasysh asnje gjë. Me stil herë të rrëmbyer,  
herë të ashpër e agresiv shfaq  vetveten unin kryengriëts dhe rebel. Ndërsa në situata 
më të qeta stili është më i butë si në poezinë” Vĳ a te bardha”, shqetësimi poetik nëse 
jepet racionalisht në vargje zien përbrenda. Vĳ a të bardha majtas 
vĳ a të bardha djathtas                                                                                                                                               
Xhevahir Spahiu në poezitë e tĳ  ka preferuar të përdorë vargjet e lira por kjo nuk 
nxjerr jashtë përdorimit ato të rregullta.  Me vargjet e lira ai ndjehet i lirë të shprehë 
atë që do dhe këto vargje i hasim në të gjithë vëlimet e tĳ  poetike dhe janë të shumta.                                                    
Do të vdes
do të vdes i mbytur ne borxhe,
 s’është asgje mbytja ne lumë a në dhomat e gazit.
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 (Borxhet e mia)                                                                                                                                                                                               
Poeti kujdes te veҫante i ka kushtuar strukturës ritmike dhe pse nuk i përmbahet 
ritmeve të rregullta por ritmi varjon në funksion të brendisë emocionale. Shpesh 
shohim dhe fj ali të prera apo fraza që ecen e befas shtang.
 Erë e lehtë,e lehtë.e lehtë 
Kur befas bubulloi.- 
Shi dhe breshër.Frynin suferina.                                                                                                                              
Natyra e vargjeve të lira nuk është e ft ohtë ajo krĳ on muzikalitet sepse ai i zgjedh 
fj alët që të kombinojnë dhe të tingëllojnë bukur te lexuesi.                                                                                                      
Kish ikur para pesëqind vjetësh,
 Pas pesëqind vjetësh erdhi përsëri (Pranë burimit)
Por përdorimi i shumtë i vargjeve të lira siҫ thamë nuk shmang poezitë me varg të rr
egullt.                                                                                                                                                             
Nuk di prej ҫ’lulesh je sajuar,
 ne ҫ’gjuhë zogjsh fl et ashtu;
 Nga sytë e mi të dashuruar,
 Përsosen buzët ,sytë e tu
 (Qielli i dallëndysheve) 
Poezi kjo e përbërë nga pesë strofa katërshe dhe me varg të rregullt tetë rrokësh. Të 
ndërtuara në këtë mënyrë vargjet kanë krĳ uar harmoni mes tyre duke përmendur 
edhe elementin rimë ABAB. Me ritëm të butë të rrjedhshëm ,të shtruar.
Shohim tani një prej poezive të formuara me strofë treshe.
 Ju punëtorë-ju lumenj që rridhni
Turbinat e rënda të jetës
Vërtitini, vërtitini.
 (Motive të kohës)
Jo rrallë përdoren nga Xhevahir Spahiu edhe në poezitë ku përfshihen të treja llojet e 
strofave dyshe, treshe apo katërshe. Në rastin konkret vargu i parë rimon me të tretin 
dhe ritmi vjen i përshpejtuar nga vargu i parë deri në të tretin. 
Grykat e maleve,grykat e lugjeve,
 Të thella , të ngushta, si grykët e pushkëve 
(Skrapar)                                                                                                                                                                           
E gjithë kjo poezi është e ndërtuar me strofe dyshe dhe vargje 12- rrokësh. Stili i 
Xh.Spahiut është origjinal dhe kompleks. Ai është përdorues i të gjithave llojeve të 
strofave, të vargut, i ritmit të përshpejtuar dhe atĳ  të shtruar. Ai e bazon stilin e tĳ  
poetik në temat e përzgjedhura.

Përfundime

Xhevahir Spahiu është një prej poetëve më të spikatur të letërsise shqipe. Ai ka 
krĳ uar tashmë individualitetin e tĳ  poetik, përmes krĳ imtarisë së botuar ndër vite 
dhe lidhjeve e komunikimit të përhershëm me lexuesin. Praktika e tĳ  poetike ofron 
gjithmonë material të përshtatshëm për kritikën dhe studimet letrare.
 Poezia e Xhevahir Spahiut krahas gjerësise tematike shquhet dhe për gjëndjen e 
veҫante e emocionale që të krĳ on. Interesante është dhe mënyra se si ai kalon nga 
epizmi në lirizëm dhe  , nga serioziteti në sarkazëm duke na dhënë një tablo më 
të plotë të ideve dhe problematikës që trajtohen në veprat e tĳ  poetike. Autor që 



223 

nëpërmjet detajeve shprehëse dhe funksionale depërton me emocion në ndjenjat e 
lexuesit. Një vlerë tjetër në vëllimet e tĳ  poetike është ritmi origjinal që autori e mbart 
me sukses ne poezitë e tĳ . Në vëllimet e tĳ  vihen re përpjekje për një gjuhë të pasur 
dhe me stil të pasur. Të bën përshtypje pasioni i madh që është derdhur në disa 
vjersha. Meritë e autorit është larmia e termave.
 Poeti fi kson një imazh  apo mendim duke lënë një mbresë  emocionale apo vizuale 
dhe po aq befas leviz si për inerci për të rifi lluar ecjen me një mendim dhe ritëm të 
ri. Mbështetjen në folklor ky  poet nuk e ka parë në aspektin e jashtëm, si imitim 
i elementeve formale po në rastet më të mira ka depërtuar në konceptimin dhe 
strukturën e fi gurës së poezisë popullore që shpreh konstitucionin shpirtëror të 
popullit.
 Të qënit i ndjeshëm ndaj ҫështjeve politike që po ofronte vendi  Spahiu ofroi 
kontributin e tĳ  në ҫështjet e kulturës , ҫështje që i njihte aq mirë. Por poezia ishte ajo 
që ecte gjithnjë  bri tĳ  për tu shndërruar në varg sapo merte stilolapsin dhe shkruante 
mbi letër. Në vitin 2005 ai botoi përmbledhjen  poetike “ Udha”. Me jetën e thjeshtë 
që ҫdo artist ka në këtv vend , ai qëndroi gjithnje modest përballë asaj ҫka vërtet 
përfaqesonte. Poezisë për fëmĳ ë i jep një frymëmarrje më të gjerë , veҫanërisht  në 
trajtimin e temave të njerëzores , të vlerësimit të dinjitetit, humanizmit, qytetarisë etj 
të cilat realisht  i mungonin kësaj letërsie. Ardhja e Spahiut nga letërsia për të rritur 
në letërsinë për fëmĳ ë është e njëllojtë dhe me ardhjen e poetëve të tjerë si : Moikom 
Zeqo, Llambro Ruci  e më vonë Anton Papleka dhe Pandeli Koҫi. Kujtesa historike 
për të mos e humbur vjen si  një muze i gjallë, ku motivet poetike ruajnë pastërtinë 
dhe freskinë e bjeshkëve duke u trajtuar me një këndvështrim origjinal dhe ndërkaq 
gjejmë  besnikërinë ndaj fabulës, spektrin ngjyror të fj alës dhe zhdërvjelltësinë në 
ecurinë e veprimeve të personazheve.  
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Marrëdhëniet prind  - profesionist

Majlinda Sallo

Në marrjen përsipër të fëmĳ ës me handikap është shumë i rëndësishëm edhe raporti 
i krĳ uar me familjen.
-Modeli idealizuar
Dikur raporti prind - profesionist bazohej në një model të idealizuar (J.M.Bouchard 
2001), (J.P. Moulin, 2006) të mjekut. Mjeku ishte ai që dinte gjithçka, prindi nuk 
dinte. Fëmĳ a lihej totalisht në dorën e mjekëve dhe ishin ata që vendosnin për 
ndërhyrjen më të mirë ndaj fëmĳ ës. Raporti me familjen, sipas këtĳ  modeli, është 
hierarkik. Mjeku është superior, prindi është inferior në ndihmën që mund t’i jepet 
fëmĳ ës.
Partneriteti
Në ditët e sotme specialistët përpiqen të krĳ ojnë një marrëdhënie bashkëpunimi me 
familjet, një raport ku prindi ndihet i barabartë dhe jo inferior. Prindërit konsiderohen 
si partnerë dhe marrin pjesë në vendimet që merr grupi i specialistëve në lidhje me 
fëmĳ ën, madje, në varësi të moshës dhe të kompetencave edhe vetë fëmĳ a mund të 
marrë pjesë (J.M.Bouchard 2004), (J.P. Moulin, 2006). 
A. Ky partneritet lejon  që puna  të jetë  e koordinuar dhe  e mbështetur edhe  
nga  prindi. Meqënëse një pjesë të mirë të kohës fëmĳ a e kalon në mjedise jashtë 
qendrës së specializuar, nuk mjaft on vetëm bashkëpunimi midis profesionistëve 
që merren me fëmĳ ën por është i domosdoshëm edhe bashkëpunimi me familjen. 
(J.M.Bouchard 2001), (J.P. Moulin, 2006)
B. Nga ana tjetër partneriteti është i rëndësishëm për mirëqënien e familjes në 
përgjithësi. 

Perceptimet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet  prindër - profesionistë në 
ndërtimin e projekteve të jetës të personave me aft ësi të kufi zuar

Duke qenë bashkëpunëtor me mjekët, prindi ndjen se ka një rol të rëndësishëm 
në jetën e fëmĳ ës së tĳ . Ai ndjen se është i aft ë ta ndihmojë fëmĳ ën, se mund të 
bëjë diçka për të ardhmen e tĳ  dhe kjo kompenson ndjenjat e fajit. Në mungesë të 
ndjenjave të fajit, prindi është më kurajoz dhe më optimist. Ai do  të fokusohet  në 
aspekte pozitive, në atë që fëmĳ a mund  të bëjë dhe do  ta inkurajojë më tepër.
Edhe vetë fëmĳ a, duke qenë i rrethuar me optimizëm dhe duke qenë se i vihen 
në dukje aft ësitë që ka, do të jetë më i angazhuar për t’i përdorur ato në jetën e 
përditshme, do të ndihet i pranuar nga familja dhe jo si fatkeqësi e saj. Ndjenjat 
e inferioritetit për shkak të handikapit do të jenë më të dobëta dhe fëmĳ a do ta 
shohë të ardhmen më pozitivisht. Do të jetë më e lehtë për të krĳ imi i marrëdhënieve 
me të tjerët, integrimi si dhe pranimi i ndërhyrjeve të shumta kirurgjikale, etj. 
(J.M.Bouchard 2001), (J.P. Moulin, 2006), (J.P.Lavounchy, 2006)
Pengesat e bashkëpunimit profesionist  - familje.
Pavarësisht se është i bazuar, ky partneritet është i vështirë për tu krĳ uar. Në një 
rishikim të shkruar për këtë cështje, Lipsky (1989), i referohet situatës së zymtë të 
një vendi. Sipas autorit është  e  rëndësishme  të  rritet  pjesëmarrja  e  prindërve  në  
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edukimin  e  nxënësve  të  quajtur
« handikap ». Paragjykimet në lidhje me prindërit mund të përbëjnë një pengesë 
(Donnellan et Miranda, 1984 ; Vincent,   Laten, Salisbury, Brown et Baumgart, 1981). 
Nga ana tjetër, disa prindër mund të mos e ndiejnë të nevojshme të bashkëpunojnë 
me shkollën apo mos të jenë në gjendje për të krĳ uar një lidhje të tillë. (Lipsky, 1989)
Në anën e ekipit edukativ, Falvey dhe Haney (1989), sygjerojnë që etapa e parë për 
të siguruar një bashkëpunim të mirë me familjet është auto-analiza e perceptimeve 
dhe qëndrimeve drejtuar prindërve. Në fund për të krĳ uar një lidhje të mirë shkollë-
familje, ja disa nga perceptimet dhe qëndrimet që duhet të zhvillojë ekipi edukativ :
• Reagimet emocionale të familjarëve të personave që paraqesin një defi encë 

intelektuale të rëndë janë normale, të nevojshme dhe përbëjnë mjetet mbrojtëse.
• Familjet janë të aft a për të zgjidhur problemet e tyre që mund të mos jenë të 

njëjtat me ato të shkollës por mund të jenë me efi kase për ata.

Perceptimet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet  prindër - profesionistë në 
ndërtimin e projekteve të jetës të personave me aft ësi të kufi zuar

• Profesionistët mund të mësojnë të punojnë me efi kasitet  bashkë me familjen.
• Në një moment të caktuar mund të mos shihet zhvillimi i aft ësive të fëmĳ ës dhe 

ky përbën shqetësimin më të rëndësishëm te familja.
• Familja është mbrojtësi më i mirë i interesave të fëmĳ ës, ai më i qëndrueshmi dhe 

më aft atgjati.
• Asnjë  familje  nuk  është  absolutisht  bashkëpunuese,  të  gjitha  mund  të  marrin  

pjesë aktivisht dhe në mënyrë të dobishme në edukimin e fëmĳ ëve të tyre.
• Familjet  kanë  informacine  në  lidhje  me  fëmĳ ët  e  tyre  që  janë  të  rëndësishme  

për përpilimin e një programi edukativ (Falvey et Haney, 1989, pp.17-19).

Strategji të bashkëpunimit me familjet

Sipas  Selon  Meyer  (1989),  për  të  siguruar  një  pjesëmarrje  reale  me  familjet,  
takimet  për programet edukative individuale nuk është e mjaft ueshme. Komunikimi 
duhet të jetë i qëndrueshëm midis këtĳ  partneriteti. Për nga forma dhe frekuenca 
programi duhet të adaptohet në bazë të nevojave të secilit nxënës dhe mbi preferencat 
e prindërve.

Konsuelling (Këshillimi)

Konsuelling nuk është një ndërhyrje klinike, nuk është një mbështetje emocionale, 
por nëqoft ëse mungon empatia dhe dëshira për të mbështetur atë që ka nevojë, 
atëherë nuk do të kemi asnjë rezultat pozitiv. Konsuelling si proces, nuk është 
thjesht të japësh këshilla ose konsulenca shpesh konsiderohet si një proces dëgjimi 
dhe gadishmëria nga ana e profesionistëve është një aktivitet ndihmës i cili ka fazat 
e tĳ  të zhvillimit. (BAC, Shoqata Britanike për këshillimet).  Sipas BAC, konsuelling  
është një aktivitet  i cili siguron një botë me   emocione dhe rritje të potencialit 
personal te klienti. Roli i këshilltarit është ai që bën klientin të respektojë vlerat dhe 
potencialet e tĳ  personale. Dallimi që ekziston midis psikoterapisë dhe konsuelling 
qëndron në 2 kolona :
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• Psikoterapia është një proces global i rritjes
• Konsuelling ka për synim një ndryshim duke u përqëndruar tek objektivat 

specifi k.

Konceptet bazë të konsuelling, sipas BAC, janë:
� Qëllimi i konsuelling është që të ofrojë mundësi klientit për të punuar për një jetë 
sa më të mirë, duke u bazuar në potencialet e tĳ .
� Konsuelling është një proces i ndarë në dy pjesë midis operatorit dhe klientit.
� Para se të fi llojmë konsuelling si proces, duhen sqaruar pikat ku do të bazohet 
konsuelling, duke përfshirë metodën, kohëzgjatjen dhe bashkëveprimin.
� Në procesin e konsuelling e drejta e klientit është në qendër të punës së tyre.
� Këshilluesi duhet të njohë shumë mirë rolin e tyre dhe kompetencat.
� Të gjitha materialet e mbledhura gjatë konsuelling duhen trajtuar me respekt dhe 
fshehtësi.
� Format e konsuelling duhet të jenë të shprehura qartë dhe thjeshtë.
� Procesi i konsuelling  mund  të zhvillohet  jo  vetëm midis  dy personave  por  
edhe  me familjet dhe me grupet.
� Konsuelling  individual,  në rastet  kur  personi ka nevojë që të sqarojë  emocionet  
dhe paaft ësitë personale të tĳ .
� Konsuelling në    ift  është proces, i cili me ndikimin e këshilluesit ndihmon partnerët 
që të gjejnë elementët e komunikimit të duhur për mbarëvajtjen e marrëdhënies.
� Konsuelling  familjar, këtu përballet  me probleme specifi ke të familjes si 
përshembull probleme të lidhura me komptencat prindërore, probleme të lidhura 
me ndarjen e prindërve etj.
� Konsuelling grup, si një aktivitet që i bashkangjitet atĳ  individual. Zonat në të cilat 
konsuelling ndërhyn:
� Profesionisti,  që  ka  të  bëjë  me  ndihmën  dhe  zgjidhjen  e  problemeve  të  
karakterit partneritet.
� Shkolla, e cila ka të bëjë me zhvillimin e kompetencave prindërore, problemeve 
sociale dhe problemeve të aspektit kulturor.
� Shëndeti, që  ka të bëjë me zvogëlimin e ankthit që ekziston në këta persona me 
motivin drejt ndryshimit, në vleresimin e vlerave dhe potencialeve të personit dhe 
vlerësimin e strategjive të ndryshme.

Modelet e konsuelling

Rogers ka kontribuar në reformimin e konsuelling, sipas tĳ  konsuelling është një 
ndërhyrje e cila bazohej në të qeshurën dhe në përdorimin e fj alëve të qarta dhe të 
sakta, me qëllim që operatori të marrë pëlqimin dhe mbështetjen nga  ana e klientit. 
Duke vepruar në këtë mënyrë, sipas Rogers, mund të përfundonim në tre rezultate 
të rëndësishme.
I pari: Operatori të jetë i sigurt në veprimtarinë e tĳ  dhe në mënyrën e tĳ  të 
komunikimit. Klienti është i sigurt në informimin dhe vlerësimin e kompetencave 
të tĳ . Operatori bën të mundur që të dëgjohet dhe të kuptohet gjatë procesit që 
është shumë i rëndësishëm për mbarëvajtjen e tĳ . Modeli CARHUFF ka shtuar dy 
elementë të arritjeve të Rogers : Përballjet dhe menjëherëshmërinë.
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Nëpërmjet përballjes ose konfrontimit është e mundur që të vemë në dukje 
dyshueshmëritë e klientit, gjithashtu dhe përsosmërinë e lojrave dhe taktikave të 
pëlqyera prej tĳ . Menjëherëshmëria ndihmon si model në mënyrën e të folurit, 
operatori në këtë fazë tregon mënyrën se si bëhet akti i komunikimit.

Modeli i Miller dhe Rollin

Sipas Miller dhe Rollin objektivat e konsuelling janë të ndryshme, përshembull të 
rritësh vetëbesimin, të zhvillosh një sens efi kasiteti tek klienti, të favorizosh sjelljet 
pozitive të tĳ . Miller dhe Rollin fusin si koncepte arritjen dhe ndryshimin.
1) Roli i komunikimit në këtë stad është të ndihmojë klientin që të bëhet i 
ndërgjegjshëm për problemin.
2)  Individi  së  bashku  me konsuelling,  formulojnë  strategjitë për  të arritur  
ndryshimin  e duhur.
3)  Kemi përdorimin e empatisë nga ana e operatorit.
4)  Të dëgjuarit aktiv që ka të bëjë me përqëndrimin, observimin nga ana e operatorit 
dhe me lehtësimin e shprehive te klienti.
5)  Kemi të bëjmë me integrimin e procesit, me monitorimin e koherencës në 
komunikim jo verbal dhe monitorimin e aspekteve kulturore e emocionale të personit 
në fj alë.
Counselling është një ndërhyrje profesionale që përdor si teknikë diskutimin 
dhe strategji komunikimi,  i  ndihmon  profesionistët  të    gjejnë  një  mënyrë  të  
përshtatëshme  për  të  marr vendime të rëndësishme si për ta, si për klientët e tyre; 
i ndihmon të dyja palët  të përballen me situata komplekse duke  kërkuar nga të 
dyja bashkë  zgjedhjet e mundëshme.
Prezenca e një fëmĳ e me nevoja të vecanta  e vë familjen e tĳ   dhe vetë fëmĳ ën,  
në situata   të ndryshme të ndërlikuara, ku  i duhet të  komunikojë me  sisteme 
të ndryshme sociale, shoqërore dhe  mjekësore. Pikërisht në të tilla  raste,  është 
i rëndësishëm counselling. Profesionisti  fal  një lidhje të ngrohtë,  empatike, jo 
paragjykuese, bëhet një stimul për   familjen ose  personin   me nevoja të  vecanta, 
duke  e ndihmuar atë të  fi toj  besimin në veten e tĳ  dhe  të gjej zgjidhje të nevojshme 
dhe të dobishme. Puna e  këshilluesit  është  pikërisht të ndihmojë  profesionistin  
ose grupin e punës, të ndryshoj dhe të kontrolloj mënyrat e të komunikuarit te tyre 
me pacientin. Ata, falë këtyre strategjive, u duhet të krĳ ojnë një frymë bashkëpunimi 
midis tyre dhe familjes së personit me nevoja të vecanta. Përdorimi i kësaj lloj 
ndërhyrjeje, me qëllim bashkëpunimin me familjen dhe sistemet e tjera me të cilat ka 
marrëdhënie  individi, quhet counselling indirekt i cili ndihmon për të   përmirësuar 
fl ukset   komunikuese   brenda grupit të punës. (Cornao S. 2000). Counselling direkt 
është një ndihmë e drejtëpërdrejtë ndaj familjes, personit ose profesionistit. Ndryshe 
nga ai indirekt, i cili ka të bëjë me një ndërhyrje në përgjithësi të të gjithë grupit 
të punes, ai direkt bëhet vetëm ndaj një personi të grupit.`
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Bullizmi dhe roli i shkollës ne parandalimin e këtĳ  fenomeni

Kamela Muçollari

“Le të krĳ ojmë një botë më të dashur, me më pak dhunë, me më shumë përqafi me, të falim 
e të marrim dashuri, të japim e të marrim ndihmë”. Vetëm në këtë mënyrë do të ndihemi të 

gjithë të lumtur.

Abstrakt

Bullizëm janë sjelljet e përsëritura, të dëmshme e agresive ndërmjet personave ,që ndryshojnë 
në nivelin e tyre të forcës dhe mund të jenë si fi zike, ashtu edhe psikologjike. Ato përfshĳ në 
goditjet, rrahjet, ngacmimet verbale, gjestet fyese, përjashtimin ose thjesht presionin për t’iu 
përshtatur atyre që dëshiron apo thotë personi,që ushtron bullizëm.
Kërkimet më të shumta rreth bullizmit janë bërë në një kontekst shkollor, prandaj përkufi zimi 
më i pranuar gjerësisht për bullizmin është dhënë nga studiuesi australian Ken Rigby (2002), 
sipas të cilit: “Bullizmi është një dëshirë për të dëmtuar tjetrin , një veprim që lëndon , 
një disbalancë në forcë midis personave , një përsëritje (në mënyrë tipike) , një përdorim i 
padrejtë i forcës , një kënaqësi e dukshme e agresorit si edhe një ndjenjë e përgjithshme e të 
qenit mbizotërues ndaj viktimës”.. Këto karakteristika e bëjnë bullizmin jo vetëm një sjellje 
të dhunshme atipike dhe shumë specifi ke në raport me lloje të tjera të dhunës në shkollë, 
por gjithashtu edhe shumë të vështirë për t’u identifi kuar si e tillë. Me fj alë të tjera, sjellje 
të dhunshme që ndodhin midis nxënësve për shkaqe të tjera, të cilat nuk përfshihen në 
përkufi zimin e dhënë më sipër, nuk konsiderohen si bullizëm. Të tilla sjellje mund të jenë 
reagimet e ashpra në raste të grindjeve të provokuara nga viktima.

Fjalë kyçe:bullizëm,shkollë,adoleshencë,viktimë.

Hyrje

Bullizëm konsiderohet ajo dukuri ku një/disa individë përdorin lëndimin si mënyrë 
për të dëmtuar vetëvlerësimin e viktimës. Të kuptosh se cilët janë këta individë dhe 
pse i zgjedhin viktimat e tyre, mund të jetë hapi i parë në parandalimin e këtyre 
sjelljeve. Bullizmi në shkollë i referohet gjithë llojeve të bullizmit që ndodhin në 
ambientet e shkollës; ndërmjet moshatarëve, nga më të rriturit tek më të vegjëlit, 
nga apo kundrejt mësuesve. Një person përfshihet në bullizëm kur ekspozohet 
vazhdimisht dhe për një periudhë kohe ndaj veprimeve negative, nga  një apo më 
shumë personave. Bullizmi është një dhunë e zgjatur, fi zike apo psikologjike, nga 
një person apo grup personash, e drejtuar ndaj një personi cili nuk mund të mbrohet 
në atë situatë. Bullizmi është ajo situatë ku një person përdor forcën në mënyrë të 
qëllimshme, me synimin për të lënduar tjetrin në mënyrë të përsëritur; është dëshirë e 
ndërgjegjshme për të lënduar dhe për të vendosur tjetrin nën stres. Forma të bullizmit 
Bullizmi mund të shfaqet në disa mënyra, por pesë prej tyre janë më të përhapura: 
Bullizmi fi zik. Përfshin të qëlluarin, shqelmat apo shkatërrimim e pronës së dikujt, 
ku një grup nxënësish sulmojnë një tjetër, por përgjithësisht ndodh që një nxënës më i 
madh, apo më i fortë dhunon një nxënës më të vogël. Bullizmi fi zik nuk lidhet vetëm 
me dhunuesin e viktimën, por mund të ketë impakt edhe te dëshmitarët. Bullizmi 



229 

verbal. Përfshin ofendimet, talljet, të folurin racist ose si ngacmim seksual. Po ashtu, 
këtu përfshihet edhe kërcënimi. Viktimat e këtĳ  lloj bullizmi mund të mos reagojnë 
menjëherë, por me kalimin e kohës mund ta vuajnë këtë gjë. Bullizmi i maskuar. 
Zakonisht ndodh pas shpinës së viktimës dhe synon dëmtimin e reputacionit të 
viktimës. Gjithashtu, përfshin tregimin e historive të pakëndshme, mimikë tallëse dhe 
shaka të pavenda me viktimën, etj. Kjo formë është një nga format më të përdorura 
të bullizmit, dhe për shkak se të rriturit mund të mos kenë dĳ eni për ekzistencën e 
tĳ , është edhe më i vështiri për t’u kontrolluar e ndaluar. Bullizmi elektronik. Mund 
të ndodhë kudo dhe në çdo kohë, falë zhvillimit të teknologjisë në shkollë dhe në 
shtëpi. Ky lloj bullizmi ndodh nëpërmjet mesazheve të shkruara apo në internet, dhe 
është shumë i vështirë të kontrollohet. Ata që ushtrojnë dhunë “të fortët”, zakonisht 
janë viktima të bullizmit në jetën reale dhe e drejtojnë frustrimin e tyre kundrejt 
viktimave, duke e fshehur privatësinë pas kompjuterit apo telefonit. Sjellja e tyre 
përfshin depersonalizimin e viktimës online, duke mundësuar që të tjerët të krĳ ojnë 
një përshtypje negative për ta, të përhapin thashetheme, etj. Përjashtimi. Ndodh kur 
“të fortët” nxisin shokët apo moshatarët e viktimës që ta përjashtojnë viktimën gjatë 
një loje apo aktiviteti të organizuar. Duke u përjashtuar në këtë mënyrë, viktima do 
ta ketë të vështirë të krĳ ojë marrëdhënie dhe mund të vuajë izolimin në të ardhmen. 
Mund të ndodhë edhe që “të fortët” të kërcënojnë të ngjashmit e viktimës, që nëse 
nuk e përjashtojnë, do të kenë edhe ata një fat të tillë. 

1.Çfarë karakteristikash kanë “të fortët”?

• Kanë besim të fortë në vete, janë impulsiv dhe agresiv.
• Kanë inteligjencë verbale dhe arritje shkollore të ulëta.
• Përgjithësisht janë pak më të rritur se viktima.
• Nuk janë empatikë.
• Përdorin bullizmin për fuqi dhe kontroll.
• Përdorin dhunën për zgjidhjen e konfl iktit
• .Kanë vetëvlerësim të ulët dhe e shikojnë dhunën si një forcë pozitive.
Mund të mos kenë angazhimin e prindërve në shtëpi, dhe kanë pikëpamje negative 
lidhur me bashkëmosharët dhe mjedisin e shkollës.  
Janë lehtësisht të frustrueshëm, ankthiozë dhe kanë një kohështrirje të shkurtër 
tëpërqendrimit. Këta fëmĳ ë mund të bëhen “të fortë”, pasi e shĳ ojnë fuqinë që 
prodhojnë kur mërzisin të tjerët.  Nuk ndjejnë empati për viktimën dhe mund të 
ndihen të justifi kuar për sjelljen e tyre
1.1.Çfarë karakteristikash kanë “viktimat”?  
Viktimat nuk zgjidhen në mënyrë rastësore.
§  Përgjithësisht janë individë ankthiozë, të pasigurtë dhe u mungojnë aft ësitë sociale.
§  Zakonisht janë vetmitarë apo të izoluar nga grupi.
§  Mund të jenë të vegjël apo fi zikisht të dobët
.§  Qajnë lehtësisht dhe janë jopranues.
§  Mund të kenë probleme të të mësuarit ose fi zike.
Bullizimi, apo sjelljet e dëmshme agresive në shkolla, është një fenomen mbarëbotëror 
dhe si i tillë është i pranishëm edhe në Shqipëri .
1.2.Përse një fëmĳ ë priret të bëhet bullist?
Kjo është një pyetje e cila nuk mund të marrë një përgjigje të thjeshtë. Njerëz të 
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ndryshëm dhunojnë për arsye të  ndryshme dhe disa dhunojnë më shumë se të tjerët. 
Disa dhunojnë sepse janë të pakënaqur me veten dhe mendojnë se duke i bërë edhe 
të tjerët të ndihen keq, kjo do t’u sjellë kënaqësi. Disa të tjerë dhunojnë sepse kanë një 
nevojë të vazhdueshme për t’u treguar të tjerëve se kush drejton. Të tjerë dhunojnë, 
sepse e kanë perceptuar dhunën si të vetmen formë, që siguron mbĳ etesën në 
mjedisin kaotik social ku jetojnë. Shpesh, për fatin tone të keq, disa fëmĳ ë dhunojnë 
sepse familjet ku jetojnë, janë tolerante ndaj dhunës ose më keq akoma, I gëzohen 
të qenit zot të vetes (edhe pse e bëjnë në mënyra shpeshherë të stërholluara dhe 
duke u përpjekur që të mos bien në sy të vetë fëmĳ ës). Shkollat vlerësohen si mjedisi 
ideal për bullizmin. Ato janë institucione hierarkike, si përsa i përket statusit të stafi t, 
ashtu edhe të nxënësve. Shkollat funksionojnë në bazë të dinamikave dhe fuqive të 
ndryshme. Sipas disa studimeve , nxënësit i shquajnë lojërat e forcës që zhvillohen 
midis anëtarëve të stafi t në shkollë dhe i brendësojnë ato në një masë të caktuar ose 
të paktën, i refl ektojnë ato në sjelljet e tyre ndërpersonale. A mund të dallosh nëse 
një fëmĳ ë është bullist? Sikur të ishte kaq e lehtë! Duke qenë se arsyet apo rrethanat 
që provokojnë dhe mbajnë sjelljen bulliste janë kaq të shumta sa ne i përmendëm 
(në fakt listimi i plotë i tyre do të kërkonte një hapësirë shumë më të madhe), 
është e vështirë të konfi rmosh dyshimin nëse një fëmĳ ë është bullist apo viktimë e 
bullizmit. Gjithsesi, edhe fakti se tek ne kanë lindur dyshime për praninë e një skeme 
bullizmi, ky është një ogur i mirë, pasi ne e njohim rëndësinë e sinjaleve që jep fëmĳ a. 
Përgjithësisht, fëmĳ ët që tregojnë sjellje bulliste kanë një vlerësim shumë të lartë për 
veten, ndryshe nga ç’mund të mendojnë disa njerëz. Mendimi i gabuar vjen pikërisht 
për shkak të faktit se pjesa më e madhe e bullistëve janë nxënës me pak interes për 
shkollën dhe me një performancë të ulët mësimore. Këta fëmĳ ë dhe të rinj, gjithashtu 
presin që gjithë të tjerët të përmbushin kërkesat e tyre dhe për më tepër, t’i kenë frikë. 
Këta fëmĳ ë, në përgjithësi nuk mendojnë se sa keq u bën të tjerëve dhuna e ushtruar 
prej tyre ose edhe në rast se e mendojnë, kjo gjë u jep kënaqësi. Sidoqoft ë, sjelljet 
bulliste janë tregues të faktit se ata që e ushtrojnë bullizmin nuk dinë të kontrollojnë 
dhe të menaxhojnë agresivitetin e tyre.Në Shqipëri bullizmi gjendet më shumë në 
shkollat private urbane dhe se viktima të bullizmit janë më shumë vajzat, ndërsa 
agresorët janë gjithmonë djemtë .Bullizimi në shkolla shfaqet në disa mënyra, si 
bullizëm psikologjik, fi zik, por edhe verbal, veçanërisht për shkak të paraqitjes së 
jashtme, si për shembull nga mbipesha, mbajtja e syzeve, etj
Raporti pohon se prania e mësuesve në klasë jo gjithmonë e frenon bullizmin dhe se 
ngacmimi vĳ on edhe në oborrin e shkollës.
Studimi rekomandon vëmendjen jo vetëm të mësuesit por edhe të prindërve në 
marrjen e masave të menjëhershme, për të evituar pasojat afatgjata të fëmĳ ët dhe 
adoleshentët.
Tabela – Bullizmi 2017 Statistika 
19.4 % e nxënësve e kanë provuar bullizmin 2-3 herë në muaj
9. 7 % janë viktima dhe 5.2% agresorë
Llojet e bulizmit në përqindje
45% bulizëm psikologjik
33% bulizëm fi zik
37% bulizëm verbal
Vendi ku ndodh bullizmi:
39% e rasteve në klasë kur nuk është mësuesja
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38% në oborrin e shkollës
13% në klasë në praninë e mësuesit 
Tashmë bullizmi nuk është më një fj alë e huaj, të gjithë në një formë apo tjetrën kemi 
dëgjuar diçka mbi këtë fenomen, kaq prezent dhe shqetësues në shkollat tona. Të 
fl asësh duke u bazuar vetëm në informacionet teorike që merr në shkollë apo internet 
diferencon shumë nga ajo çfarë mund të fl asë një nga aktorët e shkollës, që ndeshet 
çdo ditë në një prej formave të bullizmit mes fëmĳ ëve.Bullizëm do të thotë kryerje 
e sjelljeve agresive dhe të pa dëshirueshme mes nxënësve të moshës shkollore, të 
cilat përfshĳ në mungesë reale ose imagjinare të balancës mes tyre (ëëë.stopbullying.
gov). Çfarë do të thotë mungesë balance reale ose imagjinare mes nxënësve?! Në këtë 
rast do t’i referohej konkretisht të pasurit e një avantazhi apo pike të fortë kundrejt 
tjetrit qoft ë kjo reale apo jo. Përgjithësisht ndodh që sjelljet bullizuese përsëriten dhe 
shtohen me kalimin e kohës dhe kjo shton viktimat e bullizmit.
 Midis formave që merr kjo sjellje e pa dëshiruar 3 janë kryesoret:
• Bullizmi verbal, pra të fl asësh apo të shkruash në mënyrë kërcënuese dhe 

agresive, si p.sh.:, mund të fl itet për faktin se sa është kthyer në zakon për djemtë 
të thërrasin njëri - tjetrin me emrin e nënave të tyre!!!

• Bullizmi social, pra dëmtimi i imazhit (reputacionit) të dikujt apo marrëdhënieve 
personale të një personi tjetër.

• Bullizmi fi zik, dëmtimi fi zik i një personi apo objekti personal të tĳ  nuk është më 
diçka e re.

Bullizmi mund të ndodhë kudo dhe në çdo kohë, prezenca apo jo e një mësuesi, 
prindi apo psikologu shkollor nuk eliminon mundësinë e ndodhjes së këtĳ  fenomeni, 
por patjetër që mund të ndihmojë në uljen e numrit të rasteve që ndodhin çdo ditë 
në shkollat tona. Gjatë kohës së studimeve, kur ende nuk isha përballur çdo ditë 
me nxënësit, stafi n pedagogjik dhe prindërit, bullizmi ishte një temë e bukur për 
një detyrë shkolle, për të cilën mund të gjeje informacion në çdo moment me një 
klikim. Çfarë ndodh kur je në terren, përballë fëmĳ ëve dhe i sheh sesi dashur apo 
pa dashur kthehen në bullizues dhe viktima bullizmi?! Ndodh që fi llon të kërkosh 
në internet apo të fl asësh me pedagogë se si mund të gjesh forma të ndryshme për 
ta pakësuar këtë fenomen, se si t’ju shpjegosh nxënësve që ashtu si nuk na pëlqen 
të biem “viktima” të këtĳ  fenomeni ashtu edhe nuk duhet pra, të bëjmë “viktima”. 
Ndër faktorët riskues që të bëjnë të jesh pre e këtĳ  fenomeni mund të përmendim:
• të qenurit i izoluar socialisht apo edhe thjesht një tip që preferon të qëndrosh 

vetëm;
• të qenurit me aft ësi të veçanta;
• nëse shihesh si një tip që nuk mund të vetëmbrohet gjithashtu ka më shumë 

mundësi të biesh pre e bullizmit;
• për të mos harruar nxënësit me vetëbesim të ulët;
• ata të cilët kanë më pak shokë, etj.
• Ndërsa mes faktorëve që mund të të bëjnë një bullizues renditen:
• Të qenurit një person i cili shqetësohet për popullaritetin e tĳ  në grup dhe pëlqen 

të dominojë duke qenë një udhëheqës apo drejtues grupi (sidomos vihen re kur 
nuk zgjidhen nga bashkëmoshatarët por vetëzgjidhen dhe rregullat vendosen 
nga vetë ata).

• Gjithashtu persona të cilët nuk mund të identifi kojnë apo të identifi kohen me 
ndjenjat apo emocionet e të tjerëve, janë lehtësisht agresiv dhe bien po lehtësisht 
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nën presionin e bashkëmoshatarëve, mund të kthehen në bullizues për të ruajtur 
imazhin e tyre.

• Nuk përjashtohen nga ky grup, nxënës të cilët përveç sjelljeve agresive, mund të 
kenë probleme të ndryshme në familje, përfshirje të ulët të prindërve në edukimin 
e fëmĳ ës apo mbarëvajtje në shkollë, etj.

• Gjithashtu vlen të përmendet se riskohen të përfshihen në grupin e bullizuesve 
edhe ata fëmĳ ë të cilët kanë mendime negative për të tjerët, kanë vështirësi në 
ndjekjen e rregullave apo udhëzimeve apo kanë shokë të cilët bullizojnë ( htt p://
ëëë.adl.org ).

• 1.3.Si mund ta parandalojmë bullizmin?
• Normalisht që prindërit, stafi  i shkollës si mësuesit apo psikologu/ia apo 

kujdestarë të fëmĳ ëve mund të bëjnë shumë për këtë gjë.
• Pikë së pari, duhet të dimë se si t’ju fl asim fëmĳ ëve për bullizmin, të sigurohemi 

që ata e kanë kuptuar çdo të thotë bullizëm dhe të kuptojnë se në asnjë moment 
nuk duhet ta pranojnë atë.

• Nëse duam të ndihmojmë fëmĳ ët, atëherë duhet të përpiqemi të jemi edhe shokët 
e tyre, të tregojmë interes për jetën e tyre shkollore, aktivitetet e përditshme, 
shokët, ecurinë e çdo dite apo edhe shqetësimet e tyre.

• Të inkurajojmë fëmĳ ët të bëjnë atë çfarë ju pëlqen është diçka që prindërit dhe 
mësuesit po e harrojnë shpesh, duke u kthyer në një garë prindërish e mësuesish, 
fëmĳ ët janë ata që nuk zgjedhin thuajse asnjëherë çfarë realisht pëlqejnë e më pas 
ndeshen me reagimet e pritshmërive të tyre nëse nuk janë aty ku duhet!

• Po sikur të mund t’ju modelojmë fëmĳ ëve se si mund të trajtojnë të tjerët me 
mirësjellje dhe respekt, dihet tashmë që fëmĳ ët modelojnë sjelljet që shohin.

Një informacion ndihmues për të nisur bisedën me një fëmĳ ë mbi temën e bullizmit, 
do të ishin disa pyetje se si mund të kuptosh nga fëmĳ a nëse është apo jo pjesë e këtĳ  
fenomeni qoft ë në pozicionin e bullizuesit apo viktimës së bullizmit. 
Mes tyre po rendis disa më kryesoret:
1.     Çfarë do të thotë për ty bullizëm?
2.    Mund të më përshkruash se si janë fëmĳ ët që bullizojnë? Pse mendon që ata 
bullizojnë?
3.    Cilët janë të rriturit tek të cilët beson më shumë nëse duhet të fl asësh për bullizmin?
4.     A je ndjerë ndonjëherë i/e trembur të shkosh në shkollë sepse kishe frikë mos 
bullizoheshe? Si je përpjekur ta ndryshosh apo përmirësosh këtë gjë?
5.     Si mendon, çfarë mund të bëjnë prindërit që bullizmi të ndalojë?
6.     A ke përjashtuar ndonjëherë me qëllim nga grupi fëmĳ ë të tjerë, ti ose shok të 
tjerë? A mendon se ky është bullizëm? Pse po ose pse jo?
7.     Çfarë bën zakonisht nëse sheh një sjellje bullizuese?
8.     A sheh ndonjëherë fëmĳ ë në shkollën tënde që bëhen viktima të bullizmit? Nëse 
po, si të bën kjo të ndihesh?
9.     A ke ndihmuar ndonjëherë dikë që po e bullizonin? Çfarë ndodhi? Çfarë do të 
bëje nëse do të ndodhte sërish (ëëë.stopbullying.gov)?
Një bashkëpunim sa më i mirë mes familjes dhe shkollës do të ishte fi llim i mirë për 
të eliminuar këto sjellje të cilat asnjë prind nuk do të donte t'i gjente te fëmĳ a i tĳ !
Disa fëmĳ ë përdorin forma të bullizmit përmes shmangies së tjetrit dhe shpërndarjes 
së thashethemeve për ta. Të tjerë po përdorin rrjetet sociale apo mesazhet elektronike 
për ti tallur të tjerët apo për ti lënduar. Është shumë e rëndësishme që ju ta trajtoni 



233 

me seriozitet fenomenin e bullizmit dhe jo ta anashkaloni si diçka që fëmĳ a ‘’duhet të 
kalojë për tu forcuar’’. Efektet e bullizmit mund të jenë serioze dhe të prekin sigurinë 
dhe vetbesimin e fëmĳ ës. Në raste të rënda bullizmi ka kontribuar në tragjedi si 
vetvrasja apo sulmet me armë në shkolla
1.4.Përse ndodh?
Fëmĳ ët e përdorin këtë formë ndikimi për një variacion arsyesh. Ndonjëherë tallen 
me të tjerë sepse kanë nevojë për një viktimë, për dikë që duket emocionalisht 
apo fi zikisht më i dobët, dikush që sillet apo duket ndryshe-për tu ndjerë më i 
rëndësishëm, popullor dhe në kontroll. Edhe pse disa aggressor janë më të mëdhenjë 
apo të fuqishëm se viktima, nuk ndodh gjithmonë kështu.Ndonjëherë fëmĳ ët e 
ushtrojnë bullizmin sepse kështu janë mësuar. Ata mund të mendojnë se kjo sjellje 
është normale sepse në familjen e tyre atje ku të gjithë inatosen e bërtasin tallen 
me njëri tjetrin. Ose ndonjë emision në TV e promovon të sjellurin keq njerëzit janë 
eliminuar, larguar apo tallur për aparencën e tyre apo mungesën e talentit.
1.5.Shënjat
Vetëm nëse fëmĳ a juaj ju tregon se ndaj tĳ  po ushtrohet bullizëm apo ka shënja 
fi zike të dhunës është tepër e vështirë të kuptosh se po ndodh.Por ka disa shënja 
paralajmëruese. Prindërt thonë se ata fi llojnë të dallojnë kur fëmĳ a sillet ndryshe apo 
duket në ankth, mungesë e urisë, pagjumsia apo ndalim i aktiviteteve që preferonte. 
Kur fëmĳ ët duken me humor të luhatshëm, lehtësisht të prekshëm apo fi llojnë të 
anashkalojnë disa situate (si p.sh mos të hypi te fugoni i shkollës) këto bashkë mund 
të jenë shanja se po përjeton bullizëm.Nëse ti dyshon por fëmĳ a nuk të hapet gjej 
mundësi ta hapësh temën duke i rënë nga larg. Për shëmbull sheh një situatë në një 
emision TV përdore atë si një pikë ku ti mund të hapësh bisedën duke pyetur ‘’si 
mendon për këtë që  pe?’’ ose ‘’si mendon se duhet të sillet ai personi?” Kjo mund të 
sjellë pyetje si ‘’E ke parë në jetë reale të ndodh kjo?” “A e ke përjetuar ndonjëherë?”. 
Gjithashtu ne ju sugjerojmë të fl isni për eksperiencat tuaja apo të një anëtari tjetër të 
familjes që mund ta ketë përjetuar këtë gjë.
Bëj me dĳ e fëmĳ ës se të jesh viktime e bullizmit apo ngacmimit , apo dhe ta shohësh 
që i ndodh dikujt tjetër është tepër e rëndësishme ti tregoni dikujt, qoft  ju apo një 
adulti tjetër si mësuesi, psikologu i shkollës, motrës apo vëllait etj.
1.6.Si ti ndihmojmë fëmĳ ët në shkollë?
Nëse fëmĳ a ju tregon se po përjeton bullizëm nga një tjetër dëgjoje me kujdes ofroji 
mbështetje. Fëmĳ ët e kanë të vështirë ti tregojnë të rriturve mbu bullizmin pasi 
ndihen në turp ,që kjo që po i ndodh apo shqetësohen se prindi do të zhënjehet, 
acarohet apo do veprojë.Disa fëmĳ ë mendojnë se janë vetë fajtor pse po i ndodh kjo 
se nëse ata do të dukeshin ndryshe një gjë e tillë nuk do i ndodhte. Ndonëjhërë janë të 
frikësuar se nëse agresori e zbulon që ata treguan situata do të përkeqësohet. Të tjerë 
janë të fi kësuar se nëse i tregojnë prindërve nuk do ti besojnë ata ose do të veprojnë. 
Ata kanë frikë se prindi do ti kërkojë të luft ojë dhe ata nuk mundet ta bëjnë këtë gjë.
• Vlerëso fëmĳ ën kur ju tregon dhe rikujtoje se ai ose ajo nuk është vetëm-shumë 

fëmĳ ë e përjetojnë në jetë.
• Thekso së fajtori në këtë rast nuk është fëmĳ a por ai që po ushtron bulling. 
• Siguroje fëmĳ ën se do e zgjidhni bashkë këtë problem.
• Njoft o dikë në shkollë (drejtorin e shkollës, psikologun apo mësuesin) të dinë mbi 

situatën. Ata janë në një pozitë monitorimi dhe ku mund të ndërmarrin hapa për 
të parandaluar problem.
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Për shkak se termi ‘’bullizëm’’ mund të përdoret për shumë situate, nuk ka një qasje 
trajtimi. Ajo që sugjerohet për një situatë mund të mos jetë e përshtatshme në një tjetër. 
Shumë faktorë si mosha e fëmĳ ëve, rrezikshmëria , dhe sjellja specifi ke përcakton 
veprimin më të mirë për ta zgjidhur.Merre seriozisht nëse dëgjon se bullizmi bëhet 
më keq dhe nëse agresori kuptoji se fëmĳ a juaj tregojë apo nëse ka bërë kërcënime 
apo ka ushtruar dhunë fi zike. Ndonjëhërë është veprim i duhur takimi me prindërit 
e agresorit. Por në shumicën e rasteve mësuesit apo psikologu duhet të jenë kontakti 
i parë. Nëse ju i keni provuar këto medota dhe dëshironi të fl isni me prindërit e 
fëmĳ ës duhet ta bëni në një kontekst ku i pranishëm është dhe një përfaqësues nga 
shkolla.
Shumica e shkollave kanë politika kundër bullizmit e ndërkohë shumë shtete po 
hartojnë ligje ndaj tyre. Nëse ti ke një shqetësim serioz mbi situatën e krĳ uar kontakto 
autoritetet përgjegjëse.
1.7.Këshilla për fëmĳ ën
Prindërit mund ti ndihmojnë fëmĳ ët të trajtojnë bullizmin kur ndodh. Për disa prindër 
mund të jetë tunduese ti thuash të luft ojë për vetën e tĳ , sigurisht ti je i inatosur që 
fëmĳ a juaj po vuan dhe ty të kanë mësuar që duhet ‘’të ngresh zërin për veten’’ kur 
ishe i vogël. Ose ti mund të jesh i shqetësuar se fëmĳ a do të vazhdojë të vuaj në duart 
e agresorit dhe mendon se duke ia kthyer dorën mund ta trëmb agresorin. Por është 
shumë e rëndësishme ti këshilloni fëmĳ ët të mos kthejnë dorë e aq më keq të mos 
ushtrojnë vet bullizëm. Kjo përshkallzohet në dhunë dhe diskush mund të dëmtohet. 
Në këtë situatë duhet të largohet , të shoqërohet me të tjerë dhe ti tregojë një adulti.
Disa strategji për të diskutuar me fëmĳ ët dhe që i ndihmon të ndihen më mirë janë:
• Shmange agresorin dhe përdorin sistemin shok. Përdor një tualet tjetër 

nëse agresori vjen pranë jush dhe mos lëviz gjithë kohës vetëm. SIgurohu që 
shoqërohesh nga një shok në fugon, korridore të shkollës, orarin e pushimit.

• Mbaje inatin. Është e natyrshme të mërzitesh me agresorin, por kjo vetëm e 
fuqizon atë. I bën ata të ndihen më të fuqishëm. Praktiko të mos reagosh, apo të 
dukesh i mërzitur, kjo do shumë praktikë por është një aft ësi shumë e mirë për 
që bullizmi të ndaloj (pasi nuk ka më efeket). Ndonjëherë fëmĳ ët mendojnë se 
‘’qetësimi’’ i ndihmon shumë duke numëruar deri në 10, të marrin frymë thellë, 
apo të largohen. Ndonjëherë mësimi i mbajtjes së maskës së qetë i ndihmon të 
largojnë agresorin.

• Ki kurajo, largohu dhe injoroje. Me zë të qartë dhe me zërin e lartë thuaj agresorit 
të ndalojë, dhe pastaj largohu. Praktiko të injorosh talljet, sillu si i painteresuar. 
Duke e injoruar ti po tregon që nuk të intereson e kështu agresori mërzitet sepse 
nuk ka më efekt te ti.

• Tregoji një adulti. Mësuesi, drejtori i shkollës, prindi apo dikujt tjetër në shkollë 
të gjithë mund të ndihmojnë ti jepni fund bullizmit.

• Bisedo. Bisedo me dikë që ke besim si një psikolog, mësues, motër/vëlla apo 
mik. Ata mund të ju ndihmojë me sugjerime për të regulluar situatën. Ti nuk je 
asnjëherë vetëm.

Vetbesimi
Vetbesimi i çdo fëmĳ ë që përballet me bullizmin pëson goditje, prandaj për ta 
ringritur atë ju duhet të inkurajoni fëmĳ ët tuaj të shpenzojnë kohë me miqtë që janë 
një ndikim pozitiv te ta. Të marri pjesë në sporte apo në aktivitete që forcojnë shoqëri.
Ji gjithmonë i gatshëm për ta dëgjuar por inkurajoje për të treguar dhe pjesët e bukura 
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të ditës dhe dëgjoi me vëmëndje. Rithekso që ti ke besim tek ta dhe do bësh gjithçka 
për të ndaluar situatën të cilën fëmĳ a po kalon.
 Nje rast dhe sugjerim trajtimi 
“Djali im urren të shkoj në shkollë sepsë një bashkëmoshatar e tall dhe e ngacmon përditë. Si 
mund ta ndihmoj atë?”
Të përballesh me një agresor është e vështirë për çdo fëmĳ ë sidomos  në ambientet 
e shkollës. Dëgjoje djalin dhe siguroje që ti e kupton dhe çdo ndjesi që ai po provon 
është normale. 
Siguroje pa e bërë të ndihet sikur po anashkalon ndjenjat e tĳ . Kur ai të tregon sesi 
ndihet, përsërit mendimet dhe ndjenjat e tĳ  duke përdorur fraza si: “Unë e di që ti je 
i shqetësuar’’. Kur fëmĳ a ndihet i kuptuar nga ju do të jetë më i hapur për të pranuar 
ndihmë dhe këshillat tuaja.
Shpjegoji se që të gjithë shqetësohen, edhe të rriturit në momente të ndryshme. 
Por  ka mënyra që ti të ndihesh më mirë dhe të kesh më pak frikë. Flisni mbi disa 
strategji që fëmĳ a mund të përdor nëse dikush e tall. Injorimi i agresorit, ose largimi, 
përdorja e humorit për të luft uar agresivitetin mund të funskionoj. Agresorët heqin 
dorë kur shohin se nuk shkaktojnë reagim nga objektivi i tyre.
Përpiqu që ta bësh djalin t’ju tregoj se çfarë po ndodh në shkollë dhe dëgjoje me vemendje. 
Edhe pse fëmĳ ët mund ti zgjidhin shumë nga incidentet që kalojnë vet, shikoje me kujdes 
situatën. Nëse ajo vazhdon përfshihu duke biseduar me mësuesin e shkollës.
Nuk duhet të harrojmë se dikur bullizmi konsiderohej diçka normale në proçesin e 
rritjes por sot njihet si një problem serioz.Pasojat mund të jenë:
• Probleme mendore-fëmĳ ët që kanë rënë pre e bullizmit kanë rrezikshmëri më të 

lartë ndaj depresionit, ankthit, pagjumsisë, mungesës së vetbesimit dhe mendime 
për lëndim të vetes deri te vetvrasja.

• Nota të këqĳ a në mësim-ata mund të kenë frikë të shkojnë në shkollë apo të 
marrin rezultate të larta. Ata gjejnë mënyrë shmangie lënien e orëve të mësimit .

• Përdorimi i substancave/droga-janë më të rrezikuar ndaj përdorimit të alkoolit 
apo drogave të tjera.

• Dhuna-shumë nga fëmĳ ët që kanë rënë pre e shfaqin me dhunë te të tjerët.
1.8.Si ta dalloni që fëmĳ a juaj është i prekur nga ky fenomen
Nëse fëmĳ a juaj ka rënë pre e bullizmit ai/ajo mund të mos tregojë nga frika apo 
turpi. Shënjat paralajmëruese mund të jenë të padallueshme por ki parasysh këto 
ndryshime në humor apo sjellje :
• Humbet apo shkatërron veshje, pronë personale
• Humbet miq apo shmanget nga situata sociale
• Ka rezultate të dobëta në shkollë , mungesë dëshire për të shkuar në shkollë
• Dhimbje koke, barku apo ankesa të tjera fi zike
• Probleme me gjumin
• Ndryshon zakone të ushqimit
• Shqetësim pas kohës së shpenzuar në internet apo në telefon pa shpjegim
• Mungesë vetvlerësimi
• Sjellje vetshkatërruese apo largimi nga shtëpia.
Tregohuni të vemendshem ndaj fëmĳ es suaj dhe qëndrojini pranë , çdo fëmĳ ë 
mund të kalojë fenomenin e bullizmit si viktime apo dhe si vetë agresori. Ju duhet ti 
ndihmoni ata ta tejkalojnë ketë
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Konkluzione

Bullizmi tashmë është një fakt social. Ai është i pranishëm në të gjitha vendet dhe 
është një fenomen shoqëror ,që po bëhet gjithnjë e më shqetësues. Bullizmi mund 
të ketë karakter fi zik ose psikologjik. Ai ndodh kryesisht gjatë periudhës delikate e 
problematike të adoleshencës. Disa adoleshentë e ndiejnë veten mbizotërues në lidhje 
me bashkëmoshatarët e tyre. Kjo nxit fenomenin e bullizmit ndërmjet tyre. Kryesisht 
bullohen adoleshentët e pambrojtur e të vetmuar. Bullizmi sjell pasoja mjaft  të rënda 
të cilat çojnë deri në vetëvrasje. Personat që bullojnë mendojnë se duke i viktimizuar të 
tjerët ndiejnë kënaqësi dhe përmbushje. Por nuk mund të ndihesh asnjëherë i lumtur 
kur të tjerët vuajnë prej teje. Para se të viktimizojnë bashkemoshatarët tanë duhet të 
mbështetemi në parimin: ''Sillu me të tjerët ashtu siç do të doje të silleshin ata me 
ty!''. Si do të ndiheshim ne po të ishim në vendin e tyre? Sjellja është reciproke. Nëse 
sillemi mirë me të tjerët dhe ata do të na trjatojnë me të njëjtën monedhë, duke na falur 
dashuri e duke na respektuar. Nëse i tallim dhe ushtrojmë dhunë mbi të tjerët ata do 
të na respektojnë vetëm për shkak të frikës ose shumë shpejt do të mbetemi vetëm,të 
mënjanuar nga të tjerët. Një rol të rëndësishëm në këtë fenomen luajnë edhe shkollat,të 
cilat duhet të nxisin frymën e bashkimit e të barazisë ndërmjet nxënësve e të largojnë 
atë të përçarjes e të epërsisë. Jemi qënie të gjalla e si të tillë asnjëri prej nesh nuk është 
i përkryer. Gjithsecili ka veset e veta, problemet e mangësitë e veta, sikurse ka edhe 
vyrtytet e tĳ ,që e dallojnë nga njërëzit e tjerë. Por në fund të gjithë jemi qytetar të kësaj 
bote të madhe. Megjithëse në drejtime të ndryshme ,të gjithë përshkojmë të njëjtën 
rrugë të quajtur jetë. Ta shĳ ojmë fëmĳ ërine tonë, ta shĳ ojmë periudhën e bukur të 
adoleshences. Cfare do të mbjellim do të korrim. Nëse falim urrejtje do të marrim urrejtje 
e nëse falim dashuri do të marrim dashuri. Ta largojmë bullizmin, këtë fenomen,që 
po shkatërron femĳ erine tone te bukur e te pafajshme, ta largojme bullizmin, që po 
shkatërron jetët tona, ta largojmë bullizmin, që lëndon, ta largojmë bullizmin që vret, 
Ne e kemi në dore botën tonë, ne e kemi në dore jetën tonë.Jam perpjekur qe nepermjet 
kesaj teme të pasqyroj gjendjen aktuale të shumë adoleshentëve në ditën e sotme dhe 
nëpëmjet argumentave t'i bind ''të fortët'' ta ndryshojnë sjelljen e tyre. 
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Vala dhe tingujt agustik

Nevila Tafa

Qëllimi 

Qëllimi i kësaj pune është të sqarohen konceptet themelore të valëve zanore, parametrat e 
tyre, fenomenet dhe efektet që ato shfaqin, karakteristikat specifi ke të tingujve qëi dallojnë 
ata nga valët e tjera mekanike dhe perdorimet etyre në fusha të ndryshme të shkencës dhe të 
jetës.

Fjalet kyce: vale agustike, tingull, gjatesi vale , frekunce, shpejtesi ,mbivendosje vale.

Hyrja

Komunikimi nëpërmjet të folurit, luan një rol të pazëvëndësueshëm në jetën dhe 
veprimtarin në jetën e përditëshm e. Pikërisht , dega e fi zikës që merret me studimin 
e dukurive që lidhen me valët e zërit, quhet akustik. Akustika merret me studimin 
e tingujve, zërave,ultratingujve dhe infratingujve ( të gjitha këto janë valë mekanike 
në gaze, lëngje apo trupa të ngurtë) duke pasur parasysh efektin që ata shkaktojnë 
tek njeriu nëpërmjet ndjesisë së të dëgjuarit. Zbatimi i akustikës në teknologji quhet 
inxhinieri akustike. Dëgjimi është një nga mjetet thelbësore të mbĳ etesës në botën 
e kafshëve dhe e folura është një nga karakteristikat më dalluese të zhvillimit dhe 
kulturës njerëzore. Kështu, që shkenca e akustikës shtrihet në shumë fusha tjera siç 
janë muzika, mjekësia, arkitektura,industria etj. Fjala akustikë rrjedh nga fj ala greke 
(akoustos) që do të thotë “dëgjim”, “i gatshëm për të dëgjuar” dhe nga(akoustikos), 
“akustik”. Sinonimi latin është sonik. Pasi shkencëtarët e akustikës i zgjeruan studimet 
e tyre në frekuencat sipër dhe poshtë gamës së dëgjueshme, u bë e zakonshme 
që këto frekuenca të identifi koheshin si ultrasonike ose infrasonike, ndërsa fj ala 
akustikë i referohet të gjithë gamës së frekuencave pa limit. Në shekullin e 6 p.e.s 
Pitagora donte të dinte se pse disa intervale dukeshin më të bukura se të tjerat dhe 
ai e gjeti përgjigjen në afatet e raporteve numerike që përfaqësojnë seritë harmonike 
në një kordë. Aristoteli kuptoi se tingulli përbëhej nga ngjeshje dhe rrallime të 
ajrit. Gati 20 vjet p. e. r. arkitekti dhe inxhinieri romak Vitruvius shkroi një tezë me 
cilësi akustike, të teatreve duke përfshirë diskutime të interferencës, jehonës dhe 
verbracionit –fi llimi i akustikës arkitekturore. Konceptet fi zike të proçeseve akustike 
avancuan me shpejtësi pas revolucionit shkencor. Galileo dhe Mersene në mënyrë 
të pavarur zbuluan ligje të plota të kordave (duke plotësuar atë që Pitagora kishte 
nisur 2000 vjet më parë). Galileo shkroi "Valët prodhohen nga vibracionet ( dridhjet ) 
e një trupi të cilat duke u përhapur në ajër tejçojnë në vesh një ngacmim të cilin truri 
e interpreton si një tingull”. Një fj ali e vlerësueshme që tregon fi llimet e akustikës 
fi ziologjike dhe psikologjike. Matje eksperimentale për shpejtësinë e tingullit janë 
kryer veçanërisht nga Mersene dhe më pas Njutoni. Shekulli i 18 pa avancime më të 
mëdha në akustikë në duartë e matematicienëve brilante të asaj epoke. Në shekullin 
e 19 gjigandët e akustikës ishin Heimholtz në Gjermani dhe Lord Rayleigh në Angli, 
të cilët kombinuan dĳ et e mëparshme me kontributet e tyre në “Teorinë e tingullit”.
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Gjithashtu në shekullin e 19 Wheatstone, Ohmi dhe Henry e zhvilluan analogjinë 
midis elektricitetit dhe akustikës.

Valët dhe tingujt akustike, përft imi dhe përhapja e tyre

Vetë akustika ndahet në akustik fi zike që studion tingujt dhe proceset fi zike me të 
cilat ato lidhen dhe në akustikën fi ziologjike që studion lidhjen ndërmjet madhësive 
fi zike që karakterizojnë tingullin. Tingujt janë valë mekanike, që duke u përhapur 
në mjedise elastike arrĳ në në veshin e njeriut dhe shkaktojnë ndĳ imin e të dëgjuarit. 
Tingulli është një dridhje e rregullt mekanike që përhapet në formën e valëve 
gjatësore ose ngjeshëse, që lëvizin përmes ajrit ose materialeve të tjera. Një valë 
tingulli ka të njëjtat karakteristika si çdo valë tjetër. Ajo ka gjatësi, frekuencë dhe 
amplitudë. 
-Karakteristikat fi zike të tingullit janë: 
a)Intesiteti i tingullit është madhësia që matet me sasinë e energjisë  që mbart vala 
zanore në njësinë e sipërfaqes pingul me drejtimin e përhapjes. Intesiteti varet nga 
amplituda e lëkundjeve (është propocionale me katrorin e amplitudës).  b) Frekuenca 
e tingullit c) Amplituda 
- Karakteristikat fi ziologjike të tingullit janë: 
a) Lartësia e tingullit. Kur veshi ynë percepton tingujt e lëshuar nga diapazonë të 
ndryshëm (pra me gjatësi vale të ndryshme), ai i dallon ata për nga mprehtësia, 
lartësia e tingujve. Pra mund të themi se lartësia e një tingulli përcaktohet nga 
frekuenca e tĳ , pra nga frekuenca themelore (toni themelor) e tĳ .
  b) Fortësia e tingullit .Veshi i njeriut ka ndjeshmëri të ndryshme  për dy tinguj  me 
instrumente të njënjta , por me frekuenca të ndryshme . Fortësia e tingullit është 
vetia subjektive  e tingulli, e cila varet nga intesiteti i valës zanore në afërsi të veshit.  
Intesitetin e valës e përcaktojmë si energji të mbartur nga vala në njësin e kohës 
përmes njësis së sipërfaqes tërthore me valën.
 c) timbri(ngjyra) e tingullit. Tingujt me lartësi të njënjtë, por të prodhuar nga dy 
instrumente të ndryshme ose më shumë, dallohen prej njeri tjetrit nga një cilësi e 
vecantë, nga ëmbëlsia ose ashpërsia edhe pse me frekuenca të njënjta  ndryshojnë 
nga njëri-tjetri. Kjo cilësi e tingullit quhet ngjyrë ose timbër i tingullit. Kjo cilësi varet 
nga spektri i  tingullit. 

Krĳ imi dhe zbulimi i tingullit

Sa herë që në ajër një objekt dridhet, shkakton valë gjatësore (ngjeshese). Këto valë 
lëvizin larg nga objekti në formën e tingullit. Ka shumë forma vibruese por disa jo 
edhe shumë të qarta. Lëvizja prapa dhe me rradhë të një koni altoporlanti, tela kitare 
ose të një daulle krjojnë valë ngjeshese tingulli. Duke fryrë në një shishe gjithashtu 
mund të krĳ ojmë tingull. Në këtë rast, ajri brenda shishes lëviz në mënyrë rrethore, 
duke rezultuar valë tingulli. Era që fryn mes pemëve gjithashtu mund të krĳ ojë 
tingull në mënyrë indirekte. Tingulli mund të krĳ ohet nga dridhja e një objekti në 
ajër. Kur një valë tingulli godet një objekt, ai mund të bëjë që objekti të dridhet. Kjo 
çon tek metoda e zbulimit të tingullit, e cila kërkon ndryshimin e atĳ  vibrimi në 
ndonjë lloj tjetër sinjali-zakonisht elektrik. Mënyra kryesore që mund të zbulojmë 
tingullin është përmes veshëve. Valët e tingullit vibrojnë daullen e veshit, e cila shkon 
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në veshin e brendshëm dhe ndryshon nëpër sinjalet nervore që mund të ndjejmë .
 Ne gjithashtu mund të ndiejmë tingullin. Nëse do të qëndrojmë para një altoparlanti 
stereo ose hi-fi  në volumin maksimal dhe ne mund të ndiejmë disa dridhje nga 
muzika. Ka pajisje mekanike siç është mikrofoni ku zeri ynëi vibron membranën e tĳ , 
e cila krĳ on sinjale elektrike që amplifi kohen dhe regjistrohen duke dhënë imazhin 
e zërit

Tingulli

Udhëton nëper materie:Edhe pse është zakonisht i lidhur me ajrin, tingulli udhëton 
nëpër shumë materiale, të tilla si uji dhe çeliku. Disa materiale izoluese thithin 
shumicën e valëve të tingullit.             
 Nuk udhëton në  vakum:Meqënëse tingulli është dridhje e një lënde, tingulli nuk 
udhëton në vakum ose në hapësirën kozmike.Kur shikoni fi lma ose shfaqje televizive 
përpërplasjet në hapësirën kozmike,jeni ne gjendje për të parë një shpërthim, por 
nuk mund ta dëgjoni. 
Valët e tingullit janë ndryshe nga valët e dritës.Valët e dritës dhe valët e radios janë 
valë elektromagnetike. Ato janë komplet ndryshe nga tingulli, i cili është një vibrim 
(dridhje) lënde.Valët elektromagnetike janë të lidhura me fushën elektrike dhe 
magnetike dhe udhëtojnë nëpër hapësirë.
Tingulli është një valë gjatësore.Vibrimi i shpejt andej-këtej i një objekti krĳ on valët 
gjatësore ose valë ngjeshëse të tingullit.Valët gjatësore janë valë që luhaten në të 
njëjtën rrugë që tingulli është duke lëvizur.Kjo është ndryshe nga lëvizja lart e poshtë 
apo nga lëvizja tërthore e valës së ujit.
Vala tërthore (vala e ujit)   
Vala gjatësore ose e ngjeshur (tingulli

            
Fig.1.a        Fig 1.b
Ilustrimet i mësipërme tregojnë krahasimin e një vale tërthore si, valët e ujit dhe 
valës gjatësore(ngjeshese të tingullit)
Valët gjatësore kthehen para dhe prapa në drejtim të lëvizjes. Nga ana tjetër valët e 
ujit janë valë tërthore dhe shkojnë lart e poshtë, pingul me drejtimin e lëvizjes. 
 Në qoft ë se dy valë të së njëjtës gjatësi vale lëvizin derisa majat e tyre të arrĳ në në 
një pikë në të njëjtën kohë, atëherë ato janë në fazë. Një shembull mund të jetë kur dy 
valë uji lëvizin paralel me majat e tyre në krahë të tyre.

Pajisjet Ultrasonike

Tingulli mbi 20,000 Hz është quajtur ultratingull. Ka shumë pajisje që përdorin 
ultratinguj, duke përfshirë pastrimin ultrasonik dhe pajisjet mjekësore me ultratinguj. 
Frekuenca nuk është intensitet, e cila bëhet e zhurmshme tek një person. Përderisa 
një person nuk mund të dëgjoj mbi 20,000 Hz, veshi nuk reagon për këtë. Megjithatë, 
një frekuencë tingulli e lartë ka energji të mjaft ueshme për të shkaktuar dëme.
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Hidrolokatori është i njëjtë me radarin, përveçse përdoret për tingujt. Një valë tingulli 
dërgohet në ujë dhe zbulohet jehona, duke dhënë informacion për distancën e largët 
dhe formën e objektit

Prodhimi i energjisë elektrike me anë të tingullit

Një mikrofon prodhon pak energji elektrike nga valët e tingullit. Mund të krĳ ohet 
një paisje e ngjashme me një shkallë më të madhe, ku tingulli vibron  në një kon 
altoporlanti dhe krĳ on energji elektrike. Përderisa tingulli nuk ka shumë energji, 
sasia e energjisë elektrike e krĳ uar është e vogël dhe duhet të amplifi kohet që të 
përdoret. Megjithatë, është mirë të mendosh disa burime të reja për të krĳ uar energji 
elektrike.Era dhe valët e ujit kanë më shumë fuqi dhe bëjnë një punët më të mirë për 
ndezjen e një gjeneratori elektrik.
Valët e tingullit në planete:Valët e tingullit udhëtojnë mbi hapësirën e tokës dhe mbi 
atmosferë dhe në planetet e tjera, me kusht nëse ato kanë atmosferë. Për shembull, 
hëna nuk ka atmosferë, kështu që tingulli nuk udhëton atje. Marsi ka një atmosferë 
shumë të rrallë, kështu që tingulli mezi udhëton. Në qoft ë se atmosfera është më e 
dendur dhe më e nxehtë se atmosfera në tokë, shpejtësia e tingullit do të jetë më e 
lartë se në tokë.
Dëgjimi i tingujve mbi 20,000 Hz:Një njeri normal mund të dëgjojë midis frekuencës 
së tingullit 20 Hz dhe 20,000 Hz. Kjo do të thotë që një person nuk mund të dëgjojë 
një tingull poshtë 20 Hz dhe mbi 20,000 Hz. Megjithatë qentë mund të dëgjojnë edhe 
me frekuencë më të lart. 

Frekuencat dhe valët gjatësore të tingullit

Frekuencat infrasonike janë valë zanore me frekuencë më të ulët se 20 Hz. Ato 
shkaktohen nga lëkundje shumë të ngadalta të trupave masivë. Më tej akoma, 
frekuencat e vogël, do të thotë se gjatësia e valës e tyre është shumë e madhe, më e 
madhe se tek tingujt, që do të thotë se mund të përhapen në distanca të largëta dhe 
të kapërcejnë pengesa të mëdha, të krahasueshme me gjatësinë e tyre (dukuria e 
difraksionit). Eksperimentet tregojnë se në veshin e njeriut japin ndjesinë e një trysnie 
dhe, në përgjithësi, perceptimin e diçkaje jo të zakonshme; edhe pse nuk dëgjohet 
ndonjë tingull, kur vazhdojnë për një kohë të gjatë, janë shumë të rrezikshëm për 
shëndetin e njeriut. Burimet e tyre janë të ndryshme; për shembull, tërmetet e 
fuqishëm që shoqërohen me lëvizje të shtresave masive të tokës prodhojnë valë që 
kanë frekuencë më të vogël se 20 Hz, me shpejtësi të njëjtë me atë të valës sizmike 
dhe që përhapen nëpërmjet tokës. Në mjetet e prodhuara nga njeriu, infratingujt 
lindin nga lëkundjet e grataçielave të larta apo nga dridhjet e makinerive, kur hyjnë 
në rezonancë me dyshemenë a vetë sallën ku janë montuar etj. Kafshët i përdorin 
infratingujt për të siguruar ushqim ose për të komunikuar me njëri-tjetrin. Infratingujt 
mund të kapen nga disa lloj merimangash, të cilat, me shumë gjasa, e përdorin këtë 
aft ësi për të zbuluar gjahun apo armikun potencial. Kjo nuk përjashton faktin që ato 
të kapin edhe ultratingujt. Elefantët afrikanë përdorin infratinguj me frekuencë nga 
15 – 35 Hz, për të komunikuar me njëri tjetrin; infratingujt përhapen nëpërmjet tokës, 
në distanca deri 10 km dhe kapen nga elefantët e tjerë nëpërmjet këmbëve. Po ashtu, 
hipopotamët, gjirafat e aligatorët njihen për përdorimin e këtyre valëve zanore. 
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Në përgjithësi, kafshët mund të kapin sinjale të tilla, sepse shumë prej tyre, gjatë 
katastrofave natyrore, janë të parat që përpiqen të largohen, duke shërbyer edhe si 
një burim sinjali. Ndërkohë që vetë njerëzit i përdorin kryesisht në sizmografi , me 
synimin për të studiuar llojet dhe karakteristikat e shtresave të tokës. Shpejtësia e 
tingullit në ajër në temperaturën e dhomës është përafërsisht 344 m/s. 
Aplikimi primar i këtyre frekuencave shumë të ulëta me valë tingulli përdoret nga 
sizmografët që zbulojnë dhe monitorojnë tërmetet. Disa kafshë, si psh.elefantët, 
balenat, rinocerontët dhe hipopotamuset, përdorin infratingujt për të komunikuar.
Frekuencat audio janë ato në përmasat e 20 Hz deri në 20,000 Hz që njerëzit mund të 
dëgjojnë. Burime të tjera japin përmasa si 16 Hz deri ne 16,000 .
Gjatësitë e valëve për limitet e sipërme dhe të poshtme të dëgjimit të njeriut janë të 
llogaritur si më poshtë.  Ne gjithashtu kemi përfshirë nota të zgjedhura ose frekuenca 
nga notat e një pianoje.

 

Kanali

Lapra

Membrana
timpanike Gypi i

Eustahut

Kohlea
(trupi kërmillor)

Kanalet
gjysmërrethore

Nervat
e dëgjimit

Eshtrat

Veshi i
jashtëm

Veshi i
mesëm

Veshi i
brendshëm

Frekuencat ultrasonike
Rritja e frekuencës së valës zanore, shoqërohet me ndryshime të ndjeshme të 
karakteristikave të saj. Ultratingujt thithen shumë nga gazet dhe shumë pak nga 
trupat e ngurtë dhe lëngjet. Duke pasur gjatësi shumë të shkurtër vale, janë në gjendje 
të përhapen pothuaj në vĳ ë të drejtë, si një tufë e ngushtë drite. Për shkak të këtyre 
karakteristikave kanë gjetur përdorim shumë të madh në mjekësi, për zbulimin dhe 
kurimin e sëmundjeve
të ndryshme. Për përft imin e tyre përdoret dukuria e piezoelektricitetit. Në disa 
kristale kuarci, të prerë në mënyrë të përshtatshme, nëse zbatojmë një diferencë 
alternative potenciali, pllaka shformohet (ngjishet e zgjerohet, në varësi të kahut të 
fushës elektrike),
si rezultat i së cilës, edhe ajri përreth ngjishet e zgjerohet, duke prodhuar valë zanore 
me frekuencë të lartë, pra ultratinguj. Nga kafshët, qeni dhe lakuriqi i natës mund të 
dëgjojnë e shkëmbejnë valë zanore që shtrihen në zonën e ultratingujve (përkatësisht, 
qeni mund të kapë ultratinguj me frekuencë deri në 50,000 Hz, ndërkohë që lakuriqi i 
natës deri në 100,000 Hz). Anekdotat e fi zikanëve lidhen edhe me një qen të stërvitur 
cirku, pronari I të cilit, sa herë që qeni duhej të ‘gjente’ përfundimin e një veprimi të 
vështirë matematikor, lëshonte një ultratingull. Qeni i stërvitur ndalonte menjëherë 
dhe tamam në tabelën me rezultatin e saktë! Lakuriqët e natës i përdorin ultratingujt 
për t’u orientuar gjatë lëvizjes: ata lëshojnë vazhdimisht ultratinguj dhe, nëse nuk u 
“kthehen”, do të thotë që rruga është e lirë. Delfi nët dhe balenat përdorin ultratinguj 
për të notuar
Ultratinguj quhen te gjitha ato tinguj që kanë frekuenc mbi 20000 hz. Një njeri normal 
mund të dëgjojë midis frekuencës së tingullit 20Hz  dhe 20,000 Hz. 



242 

Gjatësitë e valëve

Gjatësitë e valëve për frekuencat ultrasonike janë shumë të vogla.
Një gjatësi vale tingulli prej 0.034 mm është 0.0013 inç.Kjo është një gjatësi vale shumë 
e vogël.Ultratingulli përdoret në sonograme për të prodhuar fotografi  të fetusit në 
mitrën e nënës edhe për të treguar karakteristika të tjera në inde të buta pa përdorur 
rreze-X.Pastruesit ultrasonikë përdorën për të pastruar bizhuteri, lente, instrumente 
mjekësore dhe në industri.Këta pastrues zakonisht përdorin frekuenca afërsisht me 
30 kHz. Ultratingujt përdoren edhe për të matur thellësinë e detit.

Shpejtësia e tingullit në një gaz

Shpejtësia e tingullit në gaze është kryesisht funksion i temperaturës.Ekuacioni i 
thjeshtëi gazit mund të përdoret për të përafruar shpejtësinë e tingullit. Një ekuacion 
më kompleks mund të përdoret me gazra të tjerë. Shpejtësia e tingullit në çdo gaz 
merr në llogari faktorë të tjerë. Shpejtësia varet nga shpejtësia mesatare e molekulave 
të gazit në temperaturën e dhënë.
Shpejtësia e tingullit në ajër është përafërsisht 343 m/s, ose 770 milje për orënjë 
një temperaturë dhome 20 gradë celsius. Kjo shpejtësi është funksion primar i 
temperaturës. I vetmi faktor tjetër qëndikon pak mbi shpejtësinë e tingullit në ajër 
është sasia e lagështisë në ajër.
Shpejtësia e tingullit në ajër të thatë në ( m/s ) është afërsishtë e barabartë me: 
v = 331.4 + 0.6 T ° c( m/s) Ku:v ⇒ shpejtësia e tingullit, T( ° c) ⇒  është temperatura në 
gradë Celsius
0.6 tregon që shpejtësia rritet me 0.6 m/s për çdo 1 C.Shpejtësia varet 
nga temperatura e ajrit.

Vlera të shpejtësisë për gaze të ndryshëm

Krĳ imi i valëve të tingullit
Valët e tingullit janë krĳ uar nga vibrimi i disa objekteve ose edhe nga ajri vetë. 
Gjithmonë kur një objekt në ajër dridhet, shkakton valë ngjeshëse. Këto valë largohen 
nga objekti si tingull. Ka shumë forma të dridhjeve, disa jo shumë të qarta. Kur ti fl et, 
kordat vokale gjithashtu dridhen, duke krĳ uar tingull. Nëse fryjmë në sipërfaqen 
e një shisheje gjithashtu mund të krĳ ojmë tingull. Në këtë rast, ajri brenda shishes 
lëviz në mënyre rrethore, duke rezultuar valë tingulli që formohen. Era që fryn mes 
pemëve gjithashtu mund të krĳ ojë tingull në mënyrë indirekte. Një shembull i mirë 
është diapazoni. Shufra metalike në diapazon lëviz lart e poshtë, duke shkaktuar 
valë ngjeshëse në ajër. Një diapazon mund të futet gjithashtu në ujë, duke krĳ uar 
valë tingulli brenda në ujë. Valët e krĳ uara nga diapazoni në sipërfaqe të pishinës me 
ujë nuk janë valë tingulli. Ato janë valë sipërfaqësore, të cilat janë rrethore në vend 
që të jenë valë ngjeshëse. 
Mbivendosja e valëve që vĳ në nga dy diapazone.
Diapazonet kur goditen shohim se tingulli përhapet nga diapazoni tek veshi i njeriut, 
nëse përdor dy diapazone ka pak oshilacione. Mbivendosen tinguj, kemi fl ip-fl op.  
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fi g. 4
Diapazoni ka si karakter mbajtjen e tingullit.
Nëse kemi 10 diapazon tw njwnjtw  dhe do tw godasim nje prej tyre , ato do te tunden 
me tw njwnjtwn frekuenc dhe tw gjithw swbashku do tw krĳ ojnw njw tingull dhe 
kjo do tw quhet rezonance.
 Tingulli i pastër dhe zhurmaDuke marrë një diapason dhe duke e goditur do të 
shohim se  do të krĳ ohet një tingulli i pastër me një valë të rregullt e cila ka një numër 
të caktuar vibracionesh për second. Ndërsa për rastin kur ne godasim me anë të një 
cekici një gozhdë shohim se do të na krĳ ohet një tingull i pa rregullt sic tregohet dhe 
ne Fig( ) e mëposhtme, pra tingulli përbëhet me vibracione të ndryshme dhe në këto 
raste nuk kemi nje tingull por një zhurmë.

   Cdo  pikë e sipërfaqes së valës përdoret si një burim vale. Shohim se diapazone 
të ndryshme lëshojnë tinguj të ndryshëm. Lloji i tingullit varet nga lloji i metalit 
me të cilin është ndërtuar diapazoni. Vemë dy diapazone përballë njeri-tjetrit.Kur 
godasim njërin diapazon dhe e ndalim, tingulli dëgjohet përsëri. Vetem kur ndalim 
dhe diapazonin e dytë tingulli nuk dëgjohet më, shuhet tingulli i lëshuar.
Interferenca e valëve zanore në rrugë të ndryshme.Kemi dy tub njëri më i gjatë e 
tjetri më i shkurtër. Njërin tub e vendosim në vesh, dalloj ndryshimin në tinguj. Kur 
bllokoj tubin në vesh duket sikur tingulli do të zgjatet. Me ndërtimin e vet në paisje 
tingujt të vĳ në nga të dyja rrugët, tngulli dë vjen nga diapazoni do të shuhet me λ/2. 
Nëse do të bllokoj njërin tub nuk ka më interferencë që e shuan tingullin për këtë 
arsye tingulli do të duket më i zgjatur. Godasim diapazonin dhe shohim ndryshimin 
e tingullit që vjen nga të dy rrugët dhe pastaj nga një rrugë e vetme.Shohim se kur dy 
rrugët janë të hapura tingulli shuhet se ato shuajne njera-tjetrën ndërsa kur mbyllet 
njëra rrugë tingulli është më i fortë tingulli.
Efekti doppler i tingullitEfekti doppler për tingullin është ndryshimi në frekuencë 
që regjistron marrësi ,kur burimi dhe marrësi i tingullitlëvizin me njëri-tjetrin.Kur 
burimi i tingullit është duke lëvizur drejtëmarrësit, frekuenca rritet.Kur burimi 
është duke u larguar nga marrësi, tingulli ka një frekuencë të ulët.  Efekti doppler 
është rezultati faktit që burimi i  zërit lëviz në një pozicion tjetër për secilën dridhje, 
kështu shkurton ose zgjaton gjatësinë e valës, në të njëjtën kohë shpejtësia e tingullit 
qëndron e njëjtë. I njëjti efekt ndodh kur tingulli refl ektohet nga objekti lëvizës.Ky 
fenomen përdoret në sonarin doppler për të përcaktuar shpejtësinë e një objekti. 
Efekti Doppler për valët elektromagnetike përdoret në sistemin radar të policisë për 
matjen e shpejtësisë së automjeteve.Ndryshimet e frekuencave
Kur burimi i tingullit është duke lëvizur, frekuenca e tingullit qëmarrësi dëgjon 
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është e ndryshme, në varësi të pozicionit të marrësit me burimin lëvizës. Një fakt i 
rëndësishëm për sa i përket këtĳ  fenomeni është që shpejtësia e tingullit në ajër është 
e njëjtë pavarësisht shpejtësisë  së burimit. 

fi g. 1
Gjatësitë e valëve dhe frekuencat e tingullit ndryshojnë në varësi të burimit lëvizës 
në përputhje me pozicionin e marrësit në lidhje me burimin.

Efekti Doppler për ekuacionin e zërit

 Burimi që lëviz drejt nesh
Kur burimi i zërit është duke lëvizur drejt nesh, frekuenca është më e lartë. 
 Vëmëre se shpejtësia e burimit duhet të jetë më e vogël se shpejtësia e zërit. Një 
avion duke fl uturuar me shpejtësinë e zërit i krĳ on një bum zërit, i cili është një efekt 
i ndryshëm. Ekuacioni për frekuencën e zërit të vrojtuara kur burimi  udhëton drejt 
nesh është: 

fo=fv/(v -v t )             ku, fo është frekuenca që dëgjon marrësi   |,f  është frekuenca që 
lëshon burimi,v është shpeëjtësia e zërit, është shpejtësia që lëshon burimi, v > 
vt(vt është më e vogël se v)
Ky ekuacion nuk vlen në qoft ë se shpejtësia e burimit është e barabartë me shpejtësinë 
e zërit.                                  Gjatësia e valës, meqë shpejtësia e valës është e barabartë 
me prodhimin e frekuenës me gjatësinëevales  (v = f × λ ose f = v / λ), ekuacioni 
për gjatësnë e valës kur burimi udhëton drejt marrësit llogaritet nga formula e 
mëposhtme:

)1(0 v
vt−= λλ  ku:• λo është gjatësia e valës në të cilën marrësi dëgjon tingullin• λ 

është gjatësia e valës së burimit që i afrohet marrësit  • v>v t (v t më e vogël se v, por 
jo e barabartë me v)
Shpejtësia: Nëse ne e dimë frekuencën, ne mund të gjejmë shpejtësinë e burimit që 
lëviz drejtmarrësit me anë të formulës së mëposhtme:

)1(
0

+=
f
fvvt

Kur burimi i largohet marrësit
Kur burimi i zërit i largohet marrësit, frekuenca është më e vogel dhe gjatësia e 
valës është më e gjatë se ajo që ishte emetuar nga burimi. Vëmë rë se ekuacionet 
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janë të njëjta si kur burimi është duke lëvizur drejt nesh, përveç që shenja "-" është 
zëvendësuar me një shenjë "+" për të treguar ndryshim në drejtim të burimit. Në 
rastin e shpejtësisë, shenja "+"  është zëvendësuar nga një shenjë "-".

Frekuenca: Ekuacioni për frekuencën:
)(0

avv
fvf
+

=  ku: va është shpejtësia e 

burimit që largohet nga marrësi.Gjatësia e valës:       )1(0 v
va+= λλ Shpejtësia: 

)
1

(
−

=
o

a f
fvv

 Burimi duke lëvizur me një kënd
Kur burimi i afrohet ose i largohet marrësit, shpejtësia e tĳ  relative, është konstante 
në lidhje me marrësin. Kështu, frekuenca e vrojtuar do të jetë konstante. Por në rastin 
e zakonshëm për të dëgjuar një tingull nga një makinë në lëvizje, marrësi duhet të 
jetë në një kënd në përputhje me lëvizjen e burimit. Shpejtësia e burimit në lidhje me 
marrësin është: vsr =vscosθ  
  ku• vsr është shpejtësia e burimit në lidhje me marrësin•vs është shpejtësia aktuale 
e burimit   
  • cosθ është kosinusi i këndit midis drejtimit aktual të burimit dhemarrësit• θ 
ështëkëndi që krĳ on burimi në lidhje me marrësin

                              Fig. 2
Shpejtësia e burimit në një kënd.
Kur burimi lëviz në lidhje me marrësin, po ashtu ndryshon  mënjë farë shpejtësie 
edhe këndi. Kjo është arsyeja që zëri i sirenës  ndryshon kur automjeti vjen drejt 
marrësitdhe më pas largohet prej tĳ .

Lëvizja në ajër
  Aeroplani që lëviz nëpërmjet ajrit, regjistron nje frencën më të lartë të tingullit që 
vjen drejt tĳ .Ky është efekti Doppler ku e ilustrojm me fi gurë si më poshtë.

fi g. 3
Po kështu kur një aeroplan është në lëvizje dhe arrin shpejtësinë e tingullit, ai kap 
deri edhe valët më të fundit te zërit , dhe ato mblidhen në pjesën e përparme të 
avionit, duke formuar një valë shoku. Ku gjatësia e valës bëhet zero, ndërsa në pjesën 
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fundore të tĳ  gjatësia e valëve rritet. Kjo është një arsye që është e vështirë për një 
aeroplan për të thyer këtë pengesë të tingullit.
Shpejtësi supersonike:
 Kur një avion udhëton me shpejtësi supersonike ose  lëvizmë jë shpejtësi më të madhe 
se ajo e tingullit, ai lë pas valët zanore që bën gjatë lëvizjes. Këto valë shkaktojnë një 
bum të zërit. Dhe vala që përhapet nga avioni që lëviz është në formë konike dhe kjo 
valë nuk ka karakter periodik.

Marrja e Tingujve nga instrumentet muzikore
Dridhja e rregullt (vibrimi) në materiale të zakonshme çon në krĳ imin e valëve të 
zërit. Instrumentet muzikore që krĳ ojnë tinguj mund të jenë të ndryshëm. Disa 
lëshojnë tinguj të pastër, ndërsa të tjerët përbëhen nga një përzierje  e frekuencave.

Faktorët që përcaktojnë shpejtësine e tingullit
Frekuenca ose shpejtësia e tingullit varet nga fakti se nga çfarë materiali është bërë 
korda apo teli, trashësia e tĳ , gjatësia e tĳ . Gjatësia dhe trashësia e materialeve 
zakonisht janë të kombinuara siç tregohet në masën e kordës në ekuacionin e 
Frekuencave të kordave.

Akordimi i një korde të instrumentit
Frekuenca nga një tel vibrues është relativisht e qartë, kryesisht përbëhet nga një 
frekuencë. Ky fakt është përdorur në akordimin e instrumenteve muzikore. Duke 
rregulluar tensionin (tendosjen) e telit, frekuenca mund të ndryshohet pak derisa ajo 
të arrĳ ë pikërisht në një ritëm të caktuar. Kur dy tinguj janë pothuajse në të njëjtën 
frekuencë, dëgjohet një tingull i ngrirë. Kjo është quajtur edhe frekuenca e goditur. 
Kjo frekuencë fi llon të ngadalësohet gjithnjë kur korda arrin të njëjtën frekuencë me 
pirunin akordues. Kur frekuenca e goditur zhduket, vargu është akorduar me ritmin 
e saktë të pirunit akordues.
Daullja:Duke goditur sipërfaqen e daulles shkaktohet një dridhje dhe krĳ ohet një 
tingull. Në të vërtetë, daulleja është si një kordë në dydimensione. Duke qenë në 
dy-dimensione, dridhja e daulles mund të jetë mjaft  komplekse. Një eksperiment 
interesant është duke spërkatur ca pluhur mbi një daulle dhe pastaj e godasim atë 
me butësi. Dridhja e sipërfaqes së daulles do të krĳ ojë një model në pluhur.
Fyelli :Klarineta dhe harmonika janë instrumente muzikore që përdorin fyellin 
për të realizuar zërin e tyre. Kordat tona vokale janë edhe një grup materialesh të 
ngjashme me fyellin. Nëse ne godasim nëpër grykën e një shisheje, ne gjithashtu 
mund të krĳ ojmë një tingull. Duke vënë nivele të ndryshme të ujit në shishe, ne mund 
të përshtasim ritmin. Instrumentet tipike muzikore duke përdorur këtë teknikë për 
krĳ imin e tingujve janë, trumbeta, fl auti dhe organoja.
Amplifi kimi i muzikës:Tingulli mund të përforcohet, me rezonancë, dhe në mënyrë 
elektronike.
Rezonanc:Një tjetër metodë është nëpërmjet përdorimit të rezonancës. Arsyeja pse 
një shishe bën zhurmë kur ne e godasim në të gjithë pjesën e sipërme është që ajri 
kthehet mbrapa dhe me radhë brenda, duke amplifi kuar valën e tingullit që është 
gjatësia e thellësisë se shishes. Ky parim është përdorur në shumë instrumente 
muzikore, pa marrë parasysh se si krĳ ohet një tingull. Për shembull, një kordë kitare 
e këputur në vetvete  bën një tingull të dobët. Por, kur shtohet në trupin e zbrazët të 
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një kitare akustike, tingujt rezonojnë dhe përforcohen. Trupi i një gërnete amplifi kon 
tingullin e fyellit.Amplifi katorët elektronikë përdorin mikrofona dhe pajisje të 
ngjashme për të marrë tinguj dhe për të rritur volumin. Amplifi katorët elektronikë 
gjithashtu mund të krĳ ojnë efekte speciale, si jehonën dhe ndryshimet e frekuencave.
Çfarë e bën një tingull të këndshëm për veshin? Një pirun akordues ka një tingull 
të pastër të një frekuence, por që nuk është domosdoshmërisht i kënaqshëm apo të 
formoj tingull muzikor. Fillimisht tingulli sintetik apo elektronik ishte në gjendje të 
krĳ onte dhe të ndryshonte shumë nga frekuencat e pastërta.

Tingulli i krĳ uar nga një kordë
Kur i bashkëngjitim një korde ose një teli ndërmjet dy pikave dhe i tërheqim ato për 
t’i shtrënguar, mund të krĳ ojmë nota të tingujve nga tërheqja e kordës. Dridhjet e 
kordës do të krĳ ojnë një frekuencë themelore, sipas dimensioneve të kordës. Korda 
mund të lëkundet në shumëfi shat e frekuencave të saj themelore.
Korda e tërhequr vibron
Kur një kordë ose tel është i shtrirë ngushtë mes dy pikave dhe pastaj tërhiqet, ai 
do të lëkundet në bazë të gjatësisë së kordës. Kur e gjithë korda vibron si një të tërë, 
atëherë themi se ajo është në frekuencën e saj themelore.

fi g. 1.a

Frekuenca themelore e një korde të tërhequr

   
fi g.1.b

Ku ne jemi duke aplikuar një forcë mbi kordën, elasticiteti i saj dhe forcat e brendshme 
molekulare bëjnë që të kërcejë përsëri në formën e saj origjinale dhe më gjerë, duke 
rezultuar në dridhje. Distanca midis pikave ose kohëzgjatjes së kordës është gjysmë 
gjatësi vale e dridhjes se kordës, ose L = ½ λ. Vëmë re se kjo nuk është gjatësi vale 
e tingullit të krĳ uar nga dridhja. Gjatësia e valës së tingullit është një funksion i 
frekuencës së vibrimit të fi jes. Nëse parametrat e gjatësisë së kordës apo telit, në 
tendosje dhe në masë janë të sakta, tingulli i krĳ uar nga tërheqja e kordës do të jetë 
një notë muzikore që është i kënaqshëm për veshin e njeriut. Por në qoft ë se ato 
(notat) janë pak më të ndryshme, tingulli nuk mund të jetë një tingull muzikor dhe 
mund të jetë thjesht një tingull.
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Harmonia në varg

Në shumicën e rasteve, korda do të lëkundet në frekuencën themelore ose harmonikën 
e parë. 

fi g.2 
Por nëse ne tërheqim me forcë kordën, ajo mund të bëjë që të lëkundet me një 
gjatësi vale më të shkurtër dhe frekuencë më të lartë, ose harmonikën e 2-të, 

harmonikën e 3-të ose edhe më të lartë.
Fĳ e që vibron në harmonikën e 2-të

fi g.3
Fĳ e qe vibron në harmoniken e 3-te

fi g.4
Nëse f1 është frekuenca themelore ose harmonika e parë, atëherë f2 = 2f1 është 
frekuenca e harmonikës së 2-të dhe f3 = 3f1 është frekuenca e harmonikës së 3-të. 
Kjo do të thotë që zëri nga harmoni të larta është me një shpejtësi më të lartë. Telat e 
përdorur në një kordë kitare ose violine janë komplekse dhe nuk dridhen vetëm në  
harmonikën e parë. Në fakt, ata zakonisht lëkunden në një numër harmonikash në të 
njëjtën kohë. Kjo i jep më shumë cilësi tingullit.

Ekuacioni për tingullin nga një korde
Ekziston një ekuacion i përgjithshëm që llogarit frekuencën themelore, në bazë të 
tensionit, gjatësisë dhe sipas masës së kordës. Ndryshimi i parametrave të ndryshëm 
çon në ndryshimin e frekuencës së vibrimit dhe kështu edhe të tingullit.

Ekuacioni i frekuncës së kordës
Ekuacioni për frekuencën themelore të një korde të tendosur ideale është:
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μ
T

l
f ×=

2
1

ku• f është frekuenca e kordës në herc (Hz)• T është tensioni i kordës 
• L është gjatësia e kordës • μ është densiteti linear 
Dendësia lineare e një korde:Dendësia lineare e një korde  është masa për njësi 
gjatësie te kordës μ = m / L, ku m është masa e kordës apo telit. 
Korda ideale:Ekuacioni i kordës ideale i shkruar më lartë është në fakt një përafrim 
për një dimension të kordës ideale. Faktorë të tillë si elasticiteti, karakteristikat 
materiale dhe diametri i kordës ose telit nuk janë marrë parasysh. Ekuacioni i 
mësipërm shërben edhe në qoft ë se amplituda e kordës është e vogël. Ekuacioni nuk 
vlen për kordat e tërhequra fort.

Shembuj të ndryshimit të parametrave
Nëse frekuenca për një kordë të dhënë çon në krĳ imin e tingullit me një vlerë 
specifi ke, dhe nëse ndryshon një parametër i kordës, por çdo parametër tjetër mbetet 
i njëjtë, frekuenca do të ndryshojë në përputhje me rrethanat.
Duke dyfi shuar tensioninNëse dyfi shoni tensionin, frekuenca do të shkojë deri në 
1.414 herë më shumë se frekuenca origjinale, me kusht që të gjithë parametrat e tjerë 
të mos ndryshojnë

Duke marrë parasysh frekuencën për një konfi gurim të caktuar kemi :
 μ

T
l

f ×=
2
1

1

Në qoft ë se T është dyfi shuar, atëherë frekuenca e re f2 është:
 μ

T
l

f 2
2
1

2 ×=
Ju mund të merrni rrënjën katrore të 2 për të arritur në përfundimin e mëposhtëm:

2f = 1,414
μ
T

l
×

2
1

 = 1.414f1
Kështu, në qoft ë se frekuenca e kordës është 500 Hz për një konfi guracion të caktuar, 
dhe dyfi shohet tensioni i kordës, frekuenca shkon deri në 707 Hz.
f2 = 1.414×f1 = 1,414 × 500 Hz = 707 Hz 
Shkurtimi i gjatësisë
Nëse shkurtohet gjatësia e kordës me 1/2, duke i mbajtur të gjitha parametrat e tjerë 
konstantë, frekuenca e re shkon deri 2 herë më e madhe se frekuenca fi llestare.

μ
T

l
f ×=

2
1

1

   μ
T

l
f ×=

2
2

2    f2 = 2f1 Përsëri, nëse f1 = 400 
Hz, atëherë f2 = 800 Hz.
Shënim: Duke reduktuar gjatësinë me 1/2 gjithashtu edhe reduktohet masa me 1/2, 
μ mbetet konstante.
Zvogëlimi masës
Nëse ndryshojnë materialet e kordave, duke e zvogëluar masën e saj me 1/2, por 
duke mbajtur të njëjtën gjatësi, frekuenca e re është 1.414 herë sa frekuenca fi llestare. 
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Zëvendësojmë Μ = m / L në
μ
T

l
f ×=

2
1

1 ; 
m
TL

l
f ×=

2
1

1 Duke mbajtur parametrat 
e tjerë konstantë, zëvendësojmë m me ½ m dhe kemi si mëposhtë:  

m

TL
l

f

2
12

1
2 ×=  122 414.12

2
1 ff

m
TL

l
f =⇒×=

Ekuacioni i frekuencës së telit
Ekuacioni për frekuencën themelore të një teli të tendosur si një funksion i tensionit, 
gjatësisë, diametrit dhe densitetit të materialit të telit është:   
 
f = (1 / L×d) √ (T / πδ) ku• f është frekuenca • L është gjatësia e telit• d është 
diametri i telit• T është tensioni i telit • δ është dendësia e telit 

Rrjedhim
Mënyra se nga rrjedh ky ekuacion bazohet duke fi lluar me ekuacionin e përgjithshëm 

të kordës:  
μ
T

L
f )

2
1(=        

 
Meqënëse dendësia lineare μ = m / L, ekuacioni mund të rishkruhet si: 
 

)()
2
1(

m
TL

L
f =  ku m është masa e kordës  

 
Masa e telit mund të shkruhet në termat e densitetit të tĳ  dhe të vëllimit: 
 
m = δV ku V është vëllimi i telit  
Vëllimi është prodhimi i gjatësisë me zonën e seksionit tërthor të telit:  
V = L π d ² / 4 Ku, πd ² / 4 është zona e seksionit tërthor  
Duke zëvendësuar δV për m në f = (1/2L) √ (TL / m), marrim:   
f = (1/2L) √ (TL / δV)        
Duke zëvendësuar Lπd ² / 4 për V, marrim:     
 f = (1/2L) √ (4TL/δLπd ²)             
Thjeshtojmë për të marrë e kuacionin që na duhet:    
 
f = (1/Ld) √ (T / πδ)
Nëse frekuenca, nga një konfi guracion teli i caktuar ka një vlerë të veçantë, ju 
ndryshoni një parametër e telit, mbani çdo gjë tjetër në të njëjtat kushte, për të 
ndryshuar frekuencën.

Dyfi shimi i diametrit
Nga ndryshimi i diametrit të telit ndryshon frekuenca e saj themelore. Kjo mund 
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të shihet në një kitarë apo piano, ku telat e trashë kanë një frekuencë më të ulët. 
 
Le të jetë f1 frekuenca fi llestare e telit:          
      f1 = (1/Ld) √ (T / πδ)        
Mbajtja e çdo gjëje tjetër në të njëjtat kushte (konstante), dyfi shimi i diametrit d do 
të bëhet 2d :
f2 = (1/L 2d) √ (T / πδ)        
f2 = f1 / 2         
Kështu, nëse f1 = 800 Hz, duke e dyfi shuar diametrin e telit do të rezultojë në f2 = 
400Hz.

Ndryshimi i materialit

Nëse ndryshohet materiali i telit, duke mbajtur gjithçka tjetër të njëjtë, mund të 
krahasohen efektet e dendësive të ndryshme. 
Për shembull, dendësia e telit të bakrit është 8,94 gr/cm3 ndërsa dendësia e telit të 
çelikut është 7.8  gr/cm3. Le te jetë fc frekuenca e telit te bakrit dhe fs frekuenca e telit 
te çelikut. Frekuenca për një tel bakri të caktuar është: fc = (1/Ld) √ (T/8.94π)  
           
 fc = 0,334 (1/Ld) √ (T / π)       
Mbajtja e çdo gjëje tjetër të njëjtë (konstante), përveç materialit, frekuenca për një fi je 
çeliku të ngjashme është :fs = (1/Ld) √ (T/7.8π) 
fs= 0,358 (1/Ld) √ (T / π)       
 
Nga krahasimi i dy frekuencave,  marrim: fc= (0.334/0.358) FS
fc = 0.933 FS         
 
Me fj alë të tjera, duke ndryshuar telat e bakrit nga ata të çelikut më pak të dendur, do 
të arrĳ më në një frekuencë që është 0,933 prej fi llestares. Kështu, në qoft ë se frekuenca 
e telit të bakrit ishte 800 Hz, frekuenca e telit të çelikut do të jetë 746 Hz.

Detektorët

Ka një numër pajisjesh që përdoren për të zbuluar tingujt. Më të zakonshmet janë 
veshi dhe mikrofoni.

Biliografi a

htt p://ëëë.scribd.com/doc/24899516/Lekundjet-Dhe-Valet
htt p://studentseblog-pnl.blogspot.com/p/fi zika.html
htt p://mmem.spschools.org/grade3science/3.sound/musicvsnoise.html
htt p://altered-states.net/index2.php?/rife/rife-hoëitëorks.htm
htt p://www.forumivirtual.com/fi zike-astronomi/24251-muzika-e-diellit-e-regjistruar-nga-
shkencetaret.html
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Etika e komunikimit profesional, respektimi i konfi dencialitetit dhe trajtimi 
me dinjitet

Luljeta Musaku
Mesuese  Bio – Kimi, Remas

Abstrakt

Gjatë dekadës së fundit ka patur, në nivel global dhe në Shqipëri, një rritje të 
vëmendjes ndaj
çështjeve të abuzimit të fëmĳ ëve dhe veçanërisht të atyre me aft ësi te kufi zuara. Një 
sërë masash janë marrë për të plotësuar kuadrin legjislativ dhe atë institucional. Janë 
miratuar standarde dhe protokolle sjelljeje ndërkombëtare apo kombëtare për të 
garantuar zbatimin e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmĳ ëve.
Më konkretisht, shkolla, si një institucion që pret me mĳ ëra fëmĳ ë çdo vit akademik, 
ka miratuar një protokoll sjelljeje për vetë institucionin dhe punonjësit e tĳ  lidhur me 
mënyrën e trajtimit të fëmĳ ëve/ nxënësve që ajo mirëpret. Respektimi i standardeve 
është shumë i rëndësishëm për të ndërtuar e forcuar mënyra sjelljeje e qëndrime 
dashamirëse, mikpritëse e gjithëpërfshirëse për të patur një shërbim me një 
performancë sa më të mirë dhe efektive.
Për shkak të specifi kës së çështjes së trajtuar në këtë manual, ne dëshirojmë të 
ndalemi në disa prej rregullave dhe parimeve ndërkombëtare që duhet të drejtojnë 
punën tuaj lidhur me fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara.

Zhvillimi

Këshilla për mësuesin mbi zbatimin e rregullave të etikës profesionale
1. Mbro dinjitetin dhe refl ekto e shfaq respekt për fëmĳ ën. Në çdo situatë ne duhet të 
vëmë të parin interesin e fëmĳ ës, prandaj nuk duhet ta etiketojmë personin në bazë të 
gjendjes së tĳ  specifi ke. Shembulli i dhënë nga mësuesit është shumë i rëndësishëm, 
pasi pasqyrohet te të gjithë fëmĳ ët e tjerë në klasë.
2. Mos supozo në emër të fëmĳ ës me aft ësi të kufi zuara. Kështu, p.sh., ju nuk mund 
të dini nëse dikush që nuk e ka patur një këmbë që nga lindja, e vuan këtë gjë apo 
ndihet i sfi duar herë pas here. Ndoshta për shkak se fëmĳ a ka lindur pa një kembë, 
ai nuk vuan ndonjë traumë, pasi
është aft ësuar t’i bëjë të gjitha veprimet e përditshme në ato kushte. Fëmĳ a nuk 
duhet trajtuar
me keqardhje apo si një i sëmurë.
3. Përdorimi i fj alorit viktimizues është demoralizues. Një fëmĳ ë, i cili mund të jetë 
aksidentuar
në fëmĳ ëri, mund të konsiderohet viktimë, por do të ishte fyerje që të vazhdohej 
trajtimi i tĳ  jsi i
tillë. Ky fëmĳ ë mund ta ketë kapërcyer traumën e aksidentit, të ketë fi tuar besimin 
te vetja dhe
përballja me një fj alor viktimizues mund ta shkurajojë dhe demoralizojë.
4. Mos gjykoni! Ajo që është normale për ju, mund të mos jetë normale për të tjerët, 
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për shkak të ndryshimeve personale, kulturore ose të prejardhjes. Njerëzit mund të 
kategorizohen si pjesë e shumicës, si pjesë e mesatares apo e pakicës, por nuk mund 
të kategorizohen në normalë dhe anormalë. Gjithkush është normal dhe anormal në 
një mënyrë apo një tjetër.
5. Pranoni se të gjithë fëmĳ ët kanë të njëjtat nevoja bazë, por kanë dhe nevoja të 
veçanta. Të gjithë njerëzit kanë aft ësitë dhe paaft ësite e tyre të ndryshme. Për 
shembull, dikush që përdor size nuk do të dëshironte t’i drejtoheshin si “me syze”, 
apo si “dikush me nevoja të veçanta” apo “me aft esi ndryshe”. Duke iu drejtuar 
dikujt si një “person me nevoja të veçanta”, do ta vendosnim automamtikisht në një 
kategori të veçantë duke e bërë të ndihej i diskriminuar ose i izoluar nga shumica. 
Gjithkush është i veçantë e i talentuar, dhe ka aft ësi apo paaft ësi të ndryshme.
6. Në çdo rast, në çdo kohë, respekto konfi dencialitetin. Nëse ju si mësues i një fëmĳ e 
me aft ësi
të kufi zuara jeni në dĳ eni të plotë të situatës së fëmĳ ës, të shkaqeve dhe arsyeve 
përse fëmĳ a
ndodhet në këtë situatë, ju duhet të respektoni konfi dencialitetin dhe të mos e ndani 
me të
tjerë informacionin personal apo historinë personale të femĳ es, përveçse kur kjo 
kërkohet nga
punonjësi social, psikologu apo mjeku i fëmĳ ës me autorizim nga prindeëit dhe në 
bashkëpunim
me komisionin vlerësues.

Si të dallojmë dhe t’i përgjigjemi rasteve të abuzimit të fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuara

Shenjat dalluese për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara të abuzuar nuk ndryshojnë shumë 
prej shenjave të atyre pa aft ësi të kufi zuara që abuzohen. Në rolin tuaj si mësues, ju 
duhet të jeni të përgatitur për të identifi kuar nëse fëmĳ a me aft esi të kufi zuara ka 
qenë apo është duke u abuzuar. Tabela e mëposhtme përmbledh disa nga shenjat 
dalluese të abuzimit. Le të shohim së bashku tabelën dhe të analizojmë ato shenja që 
na duken tipike për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara dhe që ne mund t’I identifi kojmë 
tek fëmĳ ët në shkollë, në familje apo komunitet.

Shenja të abuzimit tek fëmĳ et me aft ësi të kufi zuara

Shenja fi zike të abuzimit
• Gërvishtje, të djegura, njolla nga pickimet apo shkulja e fl okëve
• Shenja duarsh/gishtërinjsh të lëna nga një shtrëngim
• Dhëmbë të humbur
• Lëndimet të syrit (sy të nxirë ose të maviosur
• Ndrydhje ose kocka të thyera
• Dhimbje vaginale, rektale apo gërvishtje në zonë
• Infeksione të shpeshta të traktit urinar apo urinim të shpeshtë
• Skuqje të vazhdueshme të fytit
• Fillim i papritur ankesash psikosomatike (meshkujt më shpesh ankohen për 
dhimbje të stomakut, ndërsa femrat, për dhimbje koke)
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• Vështirësi papritur të qëndrimit në këmbë ose ulur.

Shenja fi zike të neglizhimit

• Dehidratim, gjendje jo e mirë e lëkurës apo tharje dhe plasaritje e saj
• Higjienë jo e mirë ose paraqitje e pahĳ shme (p.sh., thonj tejet të gjatë, fl okë të 
paprerë ose të papastër; fytyrë e parruar, parazitë, erë urine tek personi)
• Mosushqyerja/humbje peshe
• Rrëmujë, papastërti ose erë e keqe në shtëpinë e personit me aft ësi të kufi zuara
• Gatim i papërshtatshëm
• Mungesë kujdesi të nevojshëm mjekësor dhe dentar
• Mungesë e mbikëqyrjes apo kujdesit të duhur.

Shenja të sjelljes së fëmĳ ës

• Ndryshimet në mënyrën e shprehjes së afeksionit/ dashurisë, sidomos kur e shpreh 
atë në mënyrë të pazakonshme ose të papërshtatshme
• Përjetim i papritur frike, fi llim i papritur ëndrrash të këqĳ a dhe ndryshime në 
modelet e gjumit
• Pegres i papritur në sjellje fëminore (dmth. tundje në krevat, mbajtje e gishtit të 
madh në gojë etj.)
• Interes i papritur mbi çështjet seksuale (përfshirë masturbim e tepruar)
• Sjellje mizore ndaj kafshëve
• Shfaqje e një frike të papritur ndaj dushit/larjes/tualetit, ndaj një personi apo një 
vendi
• Depresion, mbyllja në vetvete, ose luhatje humori
• Ndryshime të pashpjegueshme në sjellje.
Nga gjithçka që trajtuam më sipër, pamë se sa të ekspozuar dhe të dobët janë fëmĳ ët 
me aft ësi të kufi zuara ndaj abuzimeve. Megjithatë, për shkak të mentalitetit në 
shoqërinë tonë, ajo që konsiderohet si trajtim i dëmshëm apo abuzues ndaj një fëmĳ e 
në përgjithësi, ndonjëherë është i pranueshëm edhe për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara. 
Fakti që ata përqeshen, që nuk marrin pjesë në asnjë vendim në familje/shkollë, 
që shpesh goditen për t’u treguar që duhet të qëndrojnë urtë etj., konsiderohet e 
pranueshme nga shoqëria ku ne jetojmë.
Për realizimin e mbrojtjes së fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara ka nevojë për më shumë 
vëmendje dhe kujdes, sidomos kur një komunitet apo shoqëria nuk i njeh të drejtat 
njerëzore të këtyre fëmĳ ëve.
Çdo mësues, ashtu si çdo qytetar e profesionist tjetër që identifi kon një rast abuzimi, 
ka detyrimin ligjor (Ligji për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ës, nëntor 2010) për ta 
raportuar rastin pranë Komisionit Multidisiplinor të Shkollës ose pranë Punonjësit 
të Mbrojtjes së Fëmĳ ëve (PMF) në komunën/bashkinë e tĳ . Një mënyrë tjetër referimi 
është ai tek psikologu i shkollës dhe, me pas, është psikologu ai që do të ndjekë 
linjën e raportimit dhe trajtimit të rastit. Sipas ligjit të v. 2010, Njësia për Mbrojtjen 
e Fëmĳ ëve është struktura ligjore, pjesë përbërëse e Departamentit të Ndihmës 
Ekonomike dhe Shërbimeve Shoqërore në çdo bashki/komunë për trajtimin e 
shkeljes së çfarëdolloj të drejte të fëmĳ ës, përfshirë fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuara. 
Profesionistët janë pjesë e grupit multidisiplinor që trajton rastin nën drejtimin e 
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Punonjësit të Mbrojtjes së Fëmĳ ës dhe japin kontributin e tyre me informacion mbi 
rastin në tryezën multidisiplinore. Pavarësisht strukturës që do ta trajtojë rastin, 
qoft ë ajo brenda shkollës apo jashtë saj, si NjMF-ja në Komunë/Bashki, ka një parim 
shumë të rëndësishëm për t’u zbatuar në çdo rast;                                                       

Kurrë mos hesht nëse identifi kon një rast. Raportoje menjëherë!

Mekanizmin e mbrojtjes së fëmĳ ëve sipas ligjit për të drejtat e fëmĳ ëve, nëntor 2010.
Shkolla është një prej aktorëve kyç, pjesë e tryezës multidisiplinore, që thirret nga 
Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmĳ ëve (PMF) për të diskutuar mbi rastin e abuzimit, për të 
kontribuar me zgjidhje praktike dhe për të ndjekur progresin e rastit në vĳ imësi. Siç 
e përmendëm edhe më parë, përveçse prej mësuesit, tryeza multidisiplinore është 
e përbërë edhe nga profesionistë të fushave të ndryshme, si punonjësi i qendrës 
shëndetësore, administratori social, polici i zonës, psikologu i shkollës dhe specialistë 
të tjerë në bazë të nevojës specifi ke të rastit. (Manuali i Punonjësit të Mbrojtjes së 
Fëmĳ ëve, 2009) Gjatë identifi kimit dhe referimit të një rasti abuzimi ka disa parime 
të rëndësishme, që duhen zbatuar:
Gjatë identifi kimit dhe referimit të një rasti abuzimi ka disa parime të rëndësishme, 
që duhen zbatuar:
Interesi i lartë ndaj fëmĳ ës.Të gjitha vendimet do të merren duket pasur përparësi 
interesin e
fëmĳ ës.
Konfi dencialiteti. Gjithë informacioni që ju mund të keni mbi fëmĳ ët me aft ësi 
të kufi zuara të abuzuar, duhet të ruhet në konfi dencialitet dhe të përdoret për të 
përcaktuar nevojat e fëmĳ ës si dhe për ta mbrojtur këtë të fundit nga dëmtimet, 
shfrytëzimi dhe/ose neglizhimi. Duhet të merren të gjitha masat për të ruajtur 
privatësinë dhe identitetin e fëmĳ ës. Përhapja e informacionit duhet të jetë e kufi zuar 
në drejtim të subjekteve/ strukturave që e kanë të nevojshme dhe të domosdoshme 
të kenë dĳ eni lidhur me të. Informacioni duhet të ndahet vetëm me specialistë të 
institucioneve publike apo private të përkujdesit social, gjykatës apo punonjës nga 
autoritetet administrative etj., që kanë rol të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e fëmĳ ës.
Gjithmonë besoji fëmĳ ës dhe kontrollo faktet. Pavarësisht se fëmĳ a mund të 
ketë qenë iniciator i një konfl ikti, pavarësisht se fëmĳ a ka lejuar të jetë viktimë e një 
abuzimi, pavarësisht se i rrituri pretendon se gjithçka mund të jetë një fantazim i 
fëmĳ ës, si profesionistë ne duhet gjithnjë të anojmë dhe t’i besojmë fëmĳ ës. I rrituri 
është përgjegjës ligjërisht për veprimet e kryera ndaj një fëmĳ ë dhe ne kurrsesi 
nuk mund ta fajësojmë fëmĳ ën për pasojën e një abuzimi, edhe pse ai mund të jetë 
përfshirë vullnetarisht në veprimtarinë abuzuese. Ky parim bëhet edhe më i fortë 
për t’u zbatuar në rastin e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara, të cilët janë akoma më 
vulnerabël, shpesh të pavetëdĳ shëm për vendimet dhe veprimet e marra.
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Plani i edukimit individual (PEI)

Emiljano Qorri
Mesues Anglisht, Gjimnazi “Pali Dani“

Gorre, Lushnje

Abstrakt

Për edukimin e nxënësve me aft ësi të kufi zuara , studimet e fushës në përgjithësi kanë 
vërtetuar se kurrikula e përbashkët jep më shume rezultat sesa kurrikula speciale, 
pasi, kur ajo përpunohet e përshtatet, bëhet elastike dhe e lehtë për t’u përdorur 
sipas nevojave të duhura. Ndërsa, kur ajo trajtohet si një variant i veçantë kurrikular, 
humbet misionin e saj gjithëpërfshirës. Po ashtu, eksperiencat e suksesshme shqiptare 
dhe botërore të përdorimit të së njëjtës kurrikul, kanë vërtetuar se nxënësit me aft ësi 
të kufi zuara kanë arritje më të mira në shkolla sesa nxënësit me aft ësi të kufi zuara që 
kanë ndjekur shkollat apo institucionet e specializuara. 

Hyrje
PEI është një dokument, që përcakton, planifi kon, organizon e monitoron procesin 
e mësimdhënies. e të nxënies duke përshtatur kurrikulën e përbashkët në bazë të 
nevojave individuale. PEI, gjithashtu, informon mësuesit, nxënësin dhe prindërit për 
qëllimet, progresin dhe metodat e arritjes së tyre. PEI është një dokument praktik 
pune i përdorshëm nga i gjithë stafi  pedagogjik, nga të gjithë mësuesit e të gjitha 
lëndëve e programeve, që lejon e mirëpret ndryshime realiste, të arritshme të lidhura 
me jetën e përditshme dhe të ardhmen e nxënësit.
PEI lejon, nxit dhe monitoron përparimin dhe suksesin duke u fokusuar në pikat e 
forta, aft ësitë dhe talentin e nxënësit.

Zhvillimi
Objektivat e PEI-t duhet të jenë individuale e të personalizuara. Ato duhet:
 Të respektojnë identitetin, dinjitetin dhe individualitetin e nxënësit, të drejtat 

e fëmĳ ës për një arsim cilësor, që nxitin pavarësinë;
 Të marrin parasysh elementet e mësimdhënies, të cilat bazohen në çfarë nuk 

mund të bëjnë apo bëjnë vetë këta nxënës me ndihmën apo asistencën e dhënë nga 
mësuesi apo mësuesi ndihmës;
 Të hartohen me një gjuhë të qartë, lehtësisht të kuptueshme (edhe nga vetë 

nxënësi) e, mbi të gjitha, të japin mesazhe dashamirëse, motivuese, mikpritëse e 
përkujdesi.
Për nxënësit që nuk kanë nevojë për PEI, po për përqasje, përshtatje dhe shpjegime 
të diferencuara, mund ta quajmë Plan Edukativ i Personalizuar (PEP).
Pavarësisht nga forma, përshtatja duhet konsideruar si një proçes në vazhdimësi, 
jo përfundimtar,dhe, mbi të gjitha, si punë e përbashkët e komisionit të shkollës të 
përbërë nga të gjithë agjentët, që janë pjesë e këtĳ  procesi, si mësuesit e të gjitha 
lëndëve, pjesëtarë të drejtorisë, punonjëset sociale, mjeku, prindi dhe psikologu.
Mësimi me udhëzime të diferencuara, si një strategji gjithëpërfshirëse dhe PEP

Mësimi me udhezime të diferencuara është një mësimdhënie, që i ofron mundësi çdo 
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nxënësi të
zhvillojë aft ësi të veçanta e të përmirësohet në pikat e tĳ  më të forta apo aty ku ai 
shfaq rezultate më të mira.
Objektiva të personalizuara. Në mësimin e diferencuar mësuesi planifi kon 
objektiva të diferencuara, bazuar në nevojat, përgatitjen dhe interesat e çdo nxënësi. 
Që të realizohen këto objektiva, duhet të shoqërohen me metodologji e strategji 
që përdoren në klasë për një pjesë të nxënësve me aft ësi të kufi zuara, që nuk janë 
identifi kuar a vlerësuar për të patur PEI.
Disa studiues, si Evelyn Freedman e të tjerë, e ilustrojnë këtë koncept duke bërë 
krahasimin me
një orkestër, ku mësuesi është dirigjenti i saj. Supozoni se duhet të dirigjoni (mësoni) 
orkestrën
(klasën tuaj) të përbërë p.sh. prej 30 instrumentistësh (nxënësish); të njëjtën këngë 
(programi dhe standardet e tĳ ) mund ta dirigjoni me mënyra të ndryshme. Po ashtu, 
është shumë e rëndësishme të mos harroni se jeni ju dirigjenti dhe do ta vendosni ju 
tonin për orkestrën/klasën që do drejtoni. 
Studiuesit prej fushave të ndryshme prej kohesh i kanë tërhequr studimet mbi 
inteligjencën njerëzore. Prej tyre po japim përmbledhtas tre konkluzionet më të 
rëndësishme e të domosdoshme për të kuptuar e zbatuar strategjitë gjithëpërfshirëse.
 Inteligjenca nuk është një e vetme. Ajo varion, është e ndryshme dhe shfaqet në 

shumë forma dhe tipe. Ne mendojmë, mësojmë e krĳ ojmë në mënyra të ndryshme. 
 Inteligjenca është e ndryshueshme dhe jo e fi ksuar. Me fj alë të tjera, nëse nxënësit 

i ofrohen mënyrat e duhura në mesim, inteligjenca rritet.
 Neuronet, qelizat e trurit, rriten e zhvillohen kur ato vihen në veprim, dhe 

atrofi zohen kur nuk perdoren.
 Viti 1985 i përmblodhi ato në tre lloje: 1) analitike, 2) praktike dhe 3) krĳ uese.

M. Montessori beson se fëmĳ ët duhen inkurajuar që të punojnë me menyrën dhe 
shpejtësinë e tyre pa patur nevojë që ai të nxisë konkurrencën e garën apo presionin 
e notës a të provimit. Ata duhen nxitur të ndjekin interesat dhe parapëlqimet e tyre, 
kur vjen puna për të lexuar e shkruar. Kjo lloj lirie i lejon e i motivon fëmĳ ët me aft ësi 
të kufi zuara të lulëzojnë e përparojnë.
Jane  katër shtyllat ku mbështetet diferencimi nëpërmjet përshtatjes dhe
modifi kimit:
1. Diferencimi i përmbajtjes
2. Diferencimi i procesit dhe i mjedisit
3. Diferencimi i produktit
4. Diferencimi i vlerësimit
1. Diferencimi i përmbajtjes. Kjo mënyrë i lejon nxënësit të zgjedhin një çështje që 
iu intereson.
2. Diferencimi i procesit. Disa nxënës mund të përgjigjen me vizatim në vend të 
fj alëve, disa të tjerë mund të punojnë në librarinë e shkollës.
3. Diferencimi i produktit. Disa nxënës mund të prodhojnë një vizatim poster, kurse 
të tjerë mund të krĳ ojnë një skeç.
4. Diferencimi i vlerësimit. Ky diferencim shkon paralel me diferencimet e tjera.
Teoria e të mësuarit me zgjedhje e Glasser-it bazohet në 4 nevojat psikologjike, që 
nxisin motivimin dhe përpjekjet:
1. Nevoja për përkatësi
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2. Nevoja për fuqi
3. Nevoja për liri e pavarësi
4. Nevoja për kënaqësi.
Kështu, lejimi i nxënësve që të zgjedhin për të punuar në grup, në çift  apo 
individualisht, praktikisht përmbush nevojën e tyre për përkatësi. Kur mësuesi iu 
ofron zgjedhjen midis kopjimit nga tabela ose nga libri dhe formulimit me fj alë të tjera, 
ai ka përmbushur nevojën e tyre për liri veprimi. Kur u jep mundësinë për krĳ imtari 
të lirë, iu ka dhënë kënaqësi. Sa më shumë nevoja të nxënësit të përmbushim, aq 
më shumë i kemi motivuar ata. Nga intervistat me nxënës të Tiranës, Durrësit dhe 
Lushnjes rezulton që nxënësve u mungon mundësia e zgjedhjes në mësim, dhe këtë 
ata e shohin si një mënyrë shumë miqësore dhe mikpritëse nga ana e mësuesit. “Do 
ta kisha mësuar më kollaj e më me qejf vjershën, po ta kisha zgjedhur vetë librin”- 
thotë një nxënës i klasës së dytë në Kënetas të Durrësit, ndërsa mësuesen e tĳ  me 
të drejtë e shqetësonte fakti që shumica do të zgjidhnin vjersha të shkurtra dhe pa 
përmbajtjen e duhur. Zgjidhjen për këtë na e dha një mësuese : “Unë i kam ndarë 
librat në tre kategori me kuti me ngjyra të ndryshme - kutia e kuqe ka libra me 
kafshe, e verdha, me perralla dhe bluja, me pokemon”.

Elementet e diferencimit
Mënyrat e të mësuarit
Mënyra e të mësuarit është kanali i shqisave, ku secili nxënës mbledh dhe përpunon 
informacionin. Të gjitha mënyrat janë barabar të rëndësishme, por, me kalimin e 
kohës, tek çdo nxënës mbizotërojnë një ose dy prej tyre.
Përfshirja e nxënësve që përdorin më shumë shqisën e të parit
• Përdor nënvizuese me ngjyra të ndritshme
• Tërhiq vëmendjen me poster dhe fotografi 
• Shfaq fi lma dhe dokumentarë
• Përdor fi gura, grafi kë, tabela
• Thekso detajet nëpër ilustrime
• Përdor gjuhën e gjesteve dhe atë trupore
Përfshirja e nxënësve që përdorin më shumë shqisën e të dëgjuarit
• Lexo me zë të lartë
• Përdor sisteme dëgjimi, magnetofon, radio
• Përdor muzikën si mjet mësimor
• Ndrysho tonet e zërit kur fl et
• Nxit diskutimin në çift 
• Përdor kufj e
Përfshirja e nxënësve që përdorin më shumë shqisën e të prekurit
• Përdor lojën me role
• Përdor artin e të punuarit me plastelinë
• Përdor bojëra uji
• Përfshi ushtrime sportive gjatë orës së mësimit
• Lejo ecjet brenda dhe në oborrin e shkollës
• Nxit përdorimin e kubave ose të lojërave të tjera ndërtuese
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Alternativa dhe metoda gjithëperfshirëse për të mësuarin me udhëzime të 
diferencuara

Të mësuarit bashkëveprues integron, përfshin nxënësit me aft ësi të kufi zuara në 
grupe pune me nxënës të tjerë të klasës. Të mësuarit në bashkëpunim dallohet për 
frymën bashkëpunuese dhe ndihmese duke eliminuar në maksimum konkurrencën 
dhe frymën e garës. Ky lloj të mësuari ka në vetvete potenciale dhe ofron mundësi 
dhe shanse të barabarta për pjesëmarrje, zgjidhje problem e vendimmarrje për secilin 
nxënës, anëtar të grupit. Shumë mësues besojnë e pohojnë se ky lloj të mësuari 
ndihmon barazisht sjelljet e të dy llojeve të nxënësve, me dhe paaft ësi të kufi zuara, të 
kuptuarit e të pranuarit e njëri-tjetrit bazuar në respekt e kujdes.
“Të mësuarit në patronazh” është, gjithashtu, një formë tjetër e të mësuarit 
bashkëveprues, kur një nxënës pranon vullnetarisht ose i orientuar nga mësuesja 
të bashkëpunojë e bashkëveprojë me një nxënës meaft ësi të kufi zuara. Janë të 
shumta eksperiencat e sukseshme, kur nxënësi me aft ësi të kufi zuara është bërë më i 
ndërgjshëm apo ka perceptuar e “thithur” më shumë kur kërkesat apo instruksionet 
e detyrës i janë shpjeguar nga shokët e shoqet e klasës dhe jo nga mësuesja.
Përvojat, megjithatë, kanë treguar që ka plot raste kur të mësuarit bashkëveprues në 
grupe të përziera ose në patronazh jo gjithmonë funksionon ose është i sukseshëm 
për të gjithë nxënësit me aft ësi të kufi zuara. Në këto raste roli i mësuesit është të 
vëzhgojë, monitorojë me vëmendje procesin, progresin dhe dinamikën e grupit për 
të refl ektuar më vonë për ndryshimet dhe përshtatjet e duhura në të ardhmen.
Të mësuarit pjesërisht bashkëveprues, si një variant tjetër i të mësuarit bashkëveprues, 
ofron hapësira të reja bashkëpunimi. Për shembull, në rastet kur nxënësi me aft ësi 
të kufi zuara ka vështirësi apo pengesa fi zike serioze, rekomandohet pjesëmarrja e 
pjesshme si një mundësi përfi timi. Në këtë rast mësuesi ndihmës ndërhyn aktivisht 
duke asistuar nxënësit me aft ësi të kufi zuara për pjesën më të madhe të detyrës së 
ngarkuar. Në bashkëpunim me mësuesin, mësuesi ndihmës orienton apo ndryshon 
“rregullat e lojës” apo mënyrën se si aktiviteti është organizuar. Në këtë mënyrë 
nxënësit me AK i është dhënë mundësi të marri pjesë e përfi tojë nga ndërveprimi e 
bashkëpunimi shoqëror me nxënësit e tjerë.

Këshilla nga mësuesit për mësuesit

Këto këshilla përshtatjeje, që ndihmojnë nxënësit me aft ësi të kufi zuara të arrĳ në 
objektivat ediferencuara, janë mbledhur nga mësues të ndryshëm shqiptarë, 
kanadezë e italianë. 
Pranoni faktin që mënyra juaj personale e të mësuarit mund të mos jetë e njëjta 
mënyrë të mësuari për të gjithë nxënësit tuaj.
Jepni mesazhe në klasë që puna e diferencuar është normale dhe i ndihmon barabar 
të gjithë nxënësit. Parashikoni e planifi koni detyra, që përmbajnë elemente suksesi.
Ofroni mundësira zgjedhjeje: punë në çift , në grup apo punë individuale. Mundësia 
e zgjedhjes është në vetvete një praktikë sfi duese për nxënësit me aft ësi të kufi zuara, 
që motivon dhe jep mundësi perzgjedhjeje. Për t’i motivuar nxënësit, parashikoni 
alternativa apo 2-3 mundësira zgjedhjesh duke marrë parasysh parapëlqimet e 
nxënësit.
Jepni udhëzime të shkurtra, mundësisht me 1 fj ali, të thjeshta e të qarta për t’u 
kuptuar, dhe të nënvizuara nëse janë me shkrim. Mos përdorni dialektalizma që 
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mund të krĳ ojnë keqkuptime, si p.sh “krĳ oni grupe pune në mes vedi”. Shmangni 
fj alët me dy kuptime, përdorimin e thonjëzave
apo fj alëvetë panjohura.
Demonstroni vetë, kur është e nevojshme, ose kërkoni ta bëjnë demonstrimin nxënës 
të tjerë të klasës.
Pakësoni e shkurtoni detyrat e gjata e të komplikuara apo që kërkojnë përqëndrim 
për një kohë të gjatë.
Planifi koni dhe realizoni përsëritjen e njohurive paraprake bashkarisht ose vetëm 
me disa nxënës të përzgjedhur.
Ndiqni, monitoroni dhe nxitni procesin e kryerjes së detyrave me teknikën “Kjo në 
fi llim, pastaj…”
Krĳ oni hapësira të veçuara, mikromjedise të qeta pune, brenda ose jashte klase, për 
të shmangur tërheqjen e vëmendjes nga faktorë të tjerë.
Krĳ oni një rutinë dhe qëndrojni besnik duke e përsëritur çdo ditë të njëjtën kërkesë.
Jepuni të drejtën për të zgjedhur punë të tjera në klasë, si ndihma për njeri-tjetrin, 
ujitja e luleve, pastrimi i tabelës. Bëjini punët e klasës në një cep apo kënd të dukshëm 
nga të gjithë.
Mos përdorni tone të larta apo agresive.
Bëni shpesh komente, me gojë apo me shkrim, që janë të personalizuara, pozitive 
dhe inkurajuese. Gëzojuni çdo suksesi e detaji, sado i vogël që të duket. Thuaj, 
p.sh.:” Uaaa, sa bukur! Më pëlqen që ke përdorur ngjyrën e kuqe, megjithëse e di 
që ngjyra jote e preferuar është manushaqja. Të lumtë, por mos harro të shkruash 
emrin me gërmë të madhe”. Duke e ditur se sa e vështirë është për mesuesin që të 
bëjë vazhdimisht komente në një klasë me 30 nxënës, jepuni mundësinë atyre për t’u 
vetëkontrolluar duke iu siguruar kopjen e përgjigjeve të sakta.
Në vend të komentit “Jam krenar për ty” drejtuar nxënësit apo “E kam shumë të 
mirë në matematikë” drejtuar prindit, përdorni shprehjen “Ji krenar për veten” apo 
“Ka arritje shumë të
mira në matematikë”.
Mos harroni t’u vini në dispozicion nxënësve kohë për t’u menduar mbas çdo pyetjeje 
, kohë për pushim, kohë të lirë apo për të dëgjuar muzikë duke i lejuar të zgjedhin 
këngët e tyre të preferuara, nëse janë të përshtashme me kerkesat e shkollës. Truri ka 
nevojë për pushim.
Mos kini frikë “të sfi doni” dhe nxënësit me aft ësi të kufi zuara, jepuni dhe atyre mundësi 
të ndjehen të sfi duar pasi të keni vlerësuar me kujdes nivelin e gatishmërisë së tyre.
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Nxënësit me aft ësi të kufi zuara intelektuale

Florenc Qorri
Mesues  Histori – Gjeografi 
‘’SHMB‘’ Dushk, Lushnje

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 sjellurit 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 
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e ngutshme është nevoja për mbështetje. Megjithatë, sado e rënduar qoft ë situata 
specifi ke, çdo 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 etik me 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 trajtim mjekësor. 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. Në përgjithësi 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 
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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 
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.



265 

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 
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 
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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
• 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 e modeleve 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. 
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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 
emocionale në 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 
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 sjellje mësohen 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 ndërhyrjeve fi 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 
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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?
• 

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 
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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. 
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 të përvetësuar 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 të komunikimit 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 
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aktive në procesin 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 i suksesshëm. Dhënia e udhëzimeve të qarta nënkupton 
modelimin dhe demonstrimin nga ana e mësuesit të një aft ësie a strategjie, mundësinë 
e strukturuar të nxënësve për të praktikuar dhe zbatuar 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, 
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sapo nxënësi të shfaqë sjelljen që dëshirojmë, në mënyrë që ai të bëjë lidhjen e 
menjëhershme mes veprimit 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 mirë numrin 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 
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 
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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 
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 
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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 
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
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• 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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Nxënësit me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit

Eneida Qorri
Mesuese Bio – Kimi

Shkolla 9 - Vjecare‘’ Shenepremte ‘’, Lushnje

Abstrakt

Zhvillimi gjuhësor është i lidhur në përgjithësi me maturimin fi zik, me zhvillimin 
konjitiv dhe me aft ësitë sociale të fëmĳ ës. Ne shqetësohemi për zhvillimin gjuhësor 
të fëmĳ ës, kur përballemi me vështirësi, pengesa në këtë proces kaq natyral të 
zhvillimit të tĳ .
Pengesat në përdorimin e gjuhës së folur shkaktojnë shpesh probleme në komunikim. 
Për të komunikuar a shkëmbyer ide, mund të përdoren disa forma, siç janë: fj alët, 
shprehjet a lëvizjet e trupit. Kur një femĳ ë ka pengesa në shkëmbimin e informacionit, 
aft ësia e tĳ  e nxënies është e kufi zuar dhe shoqërizimi pengohet. 
Edhe pse komunikimi dhe gjuha mund të jenë dy entitete të ndara, atatrajtohen dhe 
analizohen në lidhje të ngushtë me njëri– tjetrin. Gjuha ka fuksionin e saj. Ajo është 
nje nga aft esitë konjitive më të zhvilluara të njeriut.
Shumë fëmĳ ë identifi kohen si fëmĳ ë me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit, 
pasi hyjnë në sistemin shkollor. Ajo që mësuesit duhet të bëjnë kur identifi kojnë 
vështirësitë e fëmĳ ës, është bashkëpunimi efektiv me prindërit që këta ta çojnë 
fëmĳ ën për vlerësim të specializuar.

Hyrje

Termi vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit përfshin një shumëllojshmëri të 
gjerë të problemeve të gjuhës, të të folurit dhe të dëgjuar. Këto vështirësi përfshĳ në 
probleme të artikulimit, çrregullime të zërit, vokalit, probleme të rrjedhshmërisë 
(si, belbëzimi), afazia (vështirësia në përdorimin e fj alëve, zakonisht si rezultat i 
një dëmtimi të trurit) dhe vonesa në komunikim apo në gjuhë. Vështirësitë e gjuhës 
dhe të komunikimit ndikojnë në mënyrën se si fëmĳ a komunikon, kupton, lexon, 
shkruan, analizon dhe përpunon informacionin Vonesat në gjuhë dhe në komunikim 
mund të vĳ në për shkak të shumë faktorëve, përfshirë këtu faktorët mjedisorë ose 
dhe humbjen e dëgjimit.
Disa nga shkaqet e vështirësive të gjuhës dhe të komunikimit përfshĳ në: humbjen e 
dëgjimit, çrregullimet neurologjike, dëmtimet etrurit, aft ësitë e kufi zuara intelektuale, 
dëmtimet fi zike, aksidentet dhe abuzimetme zërin apo keqpërdorimin e tĳ . Shumë 
vështirësi të tjera të gjuhës dhe të komunikimit mund të vĳ në si rezultat i shkaqeve, që 
lidhen me vështirësitë në të nxënë, paralizën cerebrale, vonesën mendore etj. Dallimi 
mes një vështirësie gjuhës dhe një vështirësie të komunikimit është i rëndësishëm.

Gjuha

Gjuha është një kod arbitrar ose një sistem simbolesh, që shërben për të përcjellë 
mendime. Gjuha është një funksion kompleks që përfi tohet gjatë fëmĳ ërisë, në lidhje 
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e në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha fushat e tjera të zhvillimit Gjuha (të folurit) 
përmbush disa funksione në jetën e fëmĳ ës: 
• Funksionin e ndërveprimit. Me anë te gjuhës fëmĳ a percjell mendimet e tĳ  dhe 

përpiqet të realizojë të folurin. Që në fi llimin e tĳ  komunikimi merr pjesë në 
shprehjen e të gjitha ndjenjave, që lidhen me marrëdhënien e fëmĳ ës me botën 
që e rrethon.

• Një funksion për afi rmimin e vetvetes dhe për shprehjen e përvojave vetjake.
• Një funksion informativ dhe të përfaqësimit të botës së jashtme.
• Një funksion abstragues të lidhur me procesin e të menduarit.
• Gjuha mbërrin tek ne në dy forma: në gjuhën e dëgjuar (receptive) dhe në atë të 

folur (shprehëse). Këto dy forma realizohen nëpërmjet komunikimit. Komunikimi 
është një nocion më i zgjeruar. Komunikimi/fj alimi është formimi i sekuencave të 
tingujve gjuhësore oral të cilët i perdorim në mënyrë të rrjedhshme, ndërsa fl asim.

• Gjuha receptive është ajo qe merr mesazhin, është ajo që ne “marrim” gjatë një 
bisede.

• Gjuha shprehëse është gjuha që përcjell mendimin, është ajo që ne “fl asim”.
• Zhvillimi i gjuhës është i lidhur në përgjithësi me rritjen fi zike, me zhvillimin 

konjitiv dhe aft ësitë sociale të fëmĳ ës. Të mësuarit e gjuhës varet nga zhvillimi 
i trurit dhe pikërisht nga funksioni i tĳ , kështu që vështirësitë gjuhësore vĳ në 
ndonjehere si rezultat i çrregullimit të trurit. Si rrjedhim, rruga për ta kompensuar 
këtë disfunksion mund të mësohet. Vështirësitë gjuhësore mund të jenë rezultat 
edhe i të mësuarit jo në mënyrën e duhur. Gjuha mund të analizohet si një 
marrëdhënie që ka të bëjë me mënyrën se si përpunohet informacioni.

• Gjuha bazohet në rregulla gjuhësore dhe vështirësitë mund të përshkruhen si 
dështime për t’i përdorur këto rregulla në kodimin dhe dekodimin e mesazheve.

• Gjuha vetë është një nga aft ësitë konjitive, kështu që vështirësitë vĳ në nga 
probleme të të menduarit dhe të të mësuarit.

• Po ashtu, gjuha zhvillohet nga nevoja për të komunikuar, prandaj dhe vështirësitë 
mund të vĳ në nga moszhvillimi i kësaj aft ësie.

• Vështirësitë e gjuhës përfshĳ në edhe gjuhën aktive (gjuhën e folur, gjuhën e 
shkruar edhe gjuhën pasive (gjuhën e dëgjuar, gjuhën e lexuar)).

• Vështirësitë gjuhësore përfshĳ në aft ësinë e fëmĳ ës për të zhvilluar bisedatë 
kuptimshme, për të kuptuar të tjerët, për të zgjidhur probleme, për të lexuar dhe 
për të shprehur mendimet perms gjuhës së shkruar apo gjuhës së shprehur

Karakteristikat kryesore të fëmĳ ëve me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit

Një fëmĳ ë me vështirësi të këtĳ  lloji mund të paraqesë një larmi tiparesh, si: 
pamundësia për të ndjekur udhëzimet, të folurit e ngadalshëm dhe të pakuptueshëm, 
përdorimi pa vend i fj alëve dhe i kuptimeve të tyre, pamundësia për të shprehur idetë, 
modele të papërshtatshme gramatikore, fj alor të kufi zuar, vështirësi të theksuara në 
ndërtimin sintaksor të fj alisë dhe në artikulimin e tyre. Vështirësi të tilla kanë shkaqe 
të ndryshme dhe mund të variojnë nga një shqiptim i keq i tingullit, shkronjës a fj alës 
tek përsëritja e tyre e deri tek humbja e plotë e aft ësisë për të përdorur fj alën për të 
komunikuar në mënyrë efektive.
Fëmĳ a me vështirësi gjuhësore ka probleme në njohjen, kuptimin dhe formulimin 
e asaj që lexon, të atyre çfarë thonë të tjerët apo edhe në ato që fëmĳ a thotë .Kjo 
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vështirësi mund të ndikojë në mënyrën se si fëmĳ a ndërvepron në shkollë, në 
familje, në shoqëri. Vështirësitë gjuhësore janë, gjithashtu, të lidhura me çrregullime 
të tjera, si psh dëmtimet në dëgjim, autizmi, paraliza cerebrale, etj. Çdo fëmĳ ë 
mund të paraqesë një kombinim unik të këtyre tipareve, që kërkojnë një gamë të 
gjerë ndërhyrjesh, diagnostikim, strategji e teknika pune të përshtatura me nevojat 
specike të fëmĳ ës.
Karakteristikat e vështirësive të përdorimit të gjuhës dhe të komunikimit mund të 
jenë të ndryshme.
1. Fonetike (Fonologjia është mënyra e kombinimit të tingujve për të formuar fj alë, 
pra sistemi itingujve dhe rregullat që udhëheqin këtë kombinim). Vështirësitë e 
karakterit fonetik kanë të
bëjnë me pamundësinë e fëmĳ ës për të vargëzuar e kombinuar tingujt në formimin 
e fj alëve.
2. Morfologjike (Morfologjia është sistemi që udhëheq strukturën e fj alës. 
Morfologjia ka të bëjë me njëjësin dhe shumësin e emrave, me kohët e foljeve, me 
prapashtesat, me fj alët e bashkuara). Kur fëmĳ a ka një fj alor të varfër, kur fj alitë 
kanë strukturë morfosintaksore të parregullt, atëherë kemi të bëjmë me vështirësi të 
karakterit morfologjik.
3. Sintaksore (Sintaksa është menyra e vendosjes së fj alës në një fj ali). Kur fëmĳ a 
i ndërton fj alitë jo mirë nga pikëpamja sintaksore dhe shpesh pa kuptim, mund të 
mendojmë se kemi të bëjmë me vështirësi të karakterit sintaksor.
4. Semantike (Semantika është kuptimi tërësor i fj alës a fj alisë). Kur fëmĳ a e ka të 
vështirë të
kuptojë fj alët dhe fj alitë, atëherë kemi të bëjmë me vështirësi të karakterit semantik.
5. Sociolinguistike (Përdorimi gjuhësor i normave shoqërore e qytetare). Kur fëmĳ a 
ka pamundësi në aspektin social të komunikimit atëherë kemi të bëjmë me vështirësi 
të karakterit pragmatik. 
Vështirësitë e gjuhës dhe të komunikimit mund të shkaktojnë edhe vështirësi në 
sjellje tek disafëmĳ ë. Kjo vjen nga që fëmĳ ët mekëtë lloj vështirësie mund të kenë 
pamundësi të komunikojnë dhe ndërveprojnë me shokët e tyre, të luajnë me ta apo të 
zgjidhin problemet. Këto sjellje problematike përfshĳ në agresionin fi zik, gënjeshtrën, 
hiperaktivitetin, sjelljen impulsive, frustrimin. Këta fëmĳ ë ndërveprojnë më pak 
me moshatarët e tyre sesa fëmĳ ët e tjerë që nuk i kanë këto vështirësi, për shkak të 
frustimit që buron nga pamundësia për të komunikuar lirshëm me të tjerët.

Tipet kryesore të vështirësive të gjuhës dhe të komunikimit

I. Vështirësitë gjuhësore
Këto lloj vështirësish kanë të bëjnë me dëmtime gjuhësore, ku fëmĳ a ka vështirësi 
për të shprehur nevojat, idetë ose mendimet e tĳ , dhe / ose për të kuptuar se çfarë 
thonë të tjerët.
Vështirësitë gjuhësore mund të përfshĳ në:
• Vështirësi gjuhës shprehëse (vështirësi në shprehjen e ideve apo nevojave, 

vështirësi për t’I përdorur fj alët së bashku, fj alor të kufi zuar ose paaft ësi për ta 
përdorur gjuhën në mënyrë shoqërisht të përshtatshme).

• Vështirësi e gjuhës përceptuese (vështirësi për të kuptuar se çfarë thonë të tjerët).
• Vështirësi të përziera gjuhësore (që i përfshihen të dyja kategoritë e mësipërme).
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Këto vështirësi kanë të bëjnë me pamundësitë që ka fëmĳ a për të kuptuar, për të 
përdorur ose për të shkruar fj alët dhe / ose sisteme të tjera simbolesh (p.sh. gjestet, 
gjuhën e shenjave). Kjo lloj vështirësie përfshin:
1) Formën e gjuhës [fonologjinë (rregullimi, kombinimi i duhur i tingujve),
morfologjinë, (struktura e fj alëve), sintaksën (rendi dhe kombinim i fj alëve në fj ali)]; 
2) Përmbajtjen e gjuhës (semantika, kuptimet e fj alëve dhe fj alive); 
3) Funksionin e gjuhës në komunikim (pragmatika, kombinimi i komponentëve të 
gjuhës (fonologjia, morfologjia, sintaksa dhe semantika) në mënyra funksionale dhe 
shoqërore të përshtatshme ), ose çdo kombinim i mundshëm i tyre
Vështirësitë në zhvillimin gjuhësor karakterizohen nga një ngadalësim ose mungesë 
në zhvillimin e aft ësive gjuhësore.
1. Vonesa e thjeshtë gjuhësore ka të bëjë me vështirësi në organizimin sintaksor dhe 
Morfologjik të fj alisë, të lidhura në përgjithësi edhe me vështirësi të të kuptuarit të 
gjuhës,dhe nuk ka të bëjë me pasjen e ndonjë forme të prapambetjes mendore, të 
ndonjë çrregullimi auditiv apo të personalitetit.
Vonesa gjuhësore mund të shoqërohet, por jo në të gjitha rastet, me vështirësitë 
artikulimit ose me vonesë në të folur.
• Fëmĳ a mund të ketë pak ose mund të mos ketë fare probleme me të kuptuarin e 

gjuhës, ndërkohë që ka anomali në të shprehur.
• Varfëri e madhe në fj alor. Kjo shprehet me një gjuhë rudimentale, fj ali të formuara 

nga një bashkim i thjeshtë i fj alëve pa pasur shumë lidhje, vështirësi në vendosjen 
e fj alëve në fj ali.

• Vonesë në kapjen e nocioneve të ndryshme gramatikore (kohët e foljes, rasat, 
vetat, përemrat etj).

• Konfuzion fj alësh.
• Prani e shumë fj alëve të deformuara.
2. Afazia / disfazia është një lloj vështirësie komunikimi, që ka të bëjë me humbjen e 
aft ësive gjuhësore të fi tuara, zakonisht si rezultat i goditjeve apo lëndimeve të trurit. 
Ajo shfaqet me vështirësi të gjuhës së shprehur.
Të dy termat i referohen humbjes së plotë ose të pjesshme të aft ësive komunikuese 
verbale për shkak të dëmtimit apo deformime të qendrave gjuhësore të trurit. 
Disfazia/afazia është forma më e rëndë dhe më serioze e vonesës së gjuhës. Për nga 
natyra dhe rëndësia ajo ndryshon nga vonesa e thjeshtë e gjuhës. Disfazia/afaziatek 
fëmĳ ët nuk duhet të ngatërrohet me vonesën e thjeshtë të gjuhës, më pak e rëndë 
si në natyrë, ashtu dhe në evoluim, apo me vështirësi të tjera të gjuhës,që mund të 
ndeshen tek fëmĳ ët. Diagnostikimi i disfazisë mund të kryhet vetëm pas vërtetimit 
të mungesës së shurdhësisë dhe të prapambetjes mendore. Tipari kryesor i kësaj 
vështirësie është pamundësia për të kuptuar gjuhën dhe për t’a folur atë.
Kjo ka të bëjë me vështirësi për të kuptuar ose prodhuar gjuhën e folur ( për të treguar 
një histori me fj alë apo për të komunikuar me dikë, për të folur rrjedhshëm, për të 
kuptuar saktë dhe drejtë fj alët, instruksionet, detyrat etj. ). Vështirësitë e gjuhës së 
shprehur interferojnë në arritjet shkollore e në aktivitete të tjera jashtëshkollore, si 
dhe në komunikimin social të fëmĳ ës. 
Në të gjitha rastet e disfazisë/afazisë duhet të kryhet një vlerësim i specializuar mbi 
vështirësitë e mundshme dispraksike.
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Karakteristikat e shfaqjes së kësaj vështirësie

Fëmĳ ët me vështirësi në gjuhën e shprehur :
• kanë një fj alor të kufi zuar;
• kanë vështirësi në mësimin e leximit, vështirësi të theksuara të leximit, të 

shoqëruara me një prapambajtje shkollore po ashtu të theksuar;
• bëjnë gabime në kohët e foljeve;
• kanë vështirësi në gjetjen e fj alëve apo formimin e fj alive me gjatësi dhe 

kompleksitet në përputhje me moshën dhe zhvillimin e tyre;
• kanë nivel intelektual tipik, ndonëse me raste paraqesin vonesë intelektuale të 

lehtë gjatë testeve psikometrike;
• mund të mos jenë në gjëndje të ritregojnë një ngjarje sipas rendit të saj;
• mund të shqiptojnë keq fj alët ose të përdorin fj alën e gabuar, që tingëllon njësoj 

me një fj alë tjetër që kanë mësuar ose lexuar më parë; kanë fj alor të varfër, të 
pasaktë dhe të kufi zuar;

• bëjnë shumë ngatërresa semantike, kurse struktura sintaksore e tyre është shumë 
primitive (përdorimi i elementeve të tjerë, përveç kryefj alës dhe kallëzuesit, është 
i vështirë);

• ndodh që disfazia të shoqërohet edhe me vështirësitë që kanë të bëjnë me 
dispraksinë, (mosfunksionimin e motorikës buko –faciale, të aparatit që mundëson 
të folurin).

• kryejnë artikulime të pasakta, prodhojnë fj alë tepër të deformuara, bëjnë 
diskutime jo shumë të strukturuara nga ana gramatikore, çka e bën shumë të 
vështirë ekzekutimin e gjuhës, e cila është

• tepër e modifi kuar dhe shumë e vështirë për t’u kuptuar.
• Për t’u kuptuar nga të tjerët, fëmĳ a përdor një gjuhë gjestesh, e cila në disa raste 

mund të bëhet mënyra mbizotëruese e komunikimit të tĳ . Edhe pse fëmĳ a mund 
t’i nënshtrohet një terapie të gjatë,ndodh që mundësitë e tĳ  për të kuptuar e për të 
shprehur të jenë përsëri të kufi zuara.

3. Mutizmi
Mutizmi përkufi zohet si zhdukje e gjuhës tek një fëmĳ ë, i cili e ka pasur të zhvilluar 
më parë aft ësinë për të folur. (Nuk verehen shkaqe të natyrës organike, as prezenca 
e faktorëve që mund të shkaktojnë gjëndje afazie/disfazie). Mutizmi, në shumicën e 
rasteve, është i pavullnetshëm dhe i nënshtrohet disa mekanizmave të inkoshiencës. 
Ai mund të jetë kalimtar ose i qëndrueshëm, i plotë ose i pjesshëm.

Mutizmi i plotë

Në përgjithësi, mutizmi i plotë është kalimtar dhe zhduket pas disa javësh, por 
ndonjëherë ai mund të zgjasë më shumë dhe mund t’i rezistojë terapisë. Zhdukja e 
tĳ  mund të ndiqet nga një periudhë, gjatë së cilës fëmĳ a fl et me zë të ulët dhe duke 
belbëzuar. Ai mund të shoqërohet dhe me vështirësi të tjera në sjellje, veçanërisht me 
enkopresi (defekim i pavullnetshëm).                   
Mutizmi i plotë në shumicën e rasteve është pasojë e një situate me një ngarkesë të 
madhe emocionale për fëmĳ ën (vdekje, ndarje, dhunë, etj.).
Mutizmi i plotë, i quajtur ndryshe dhe emocional, mund të dëshmojë një vështirësi 
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ose paaft ësi të fëmĳ ës për të folur mbi situatën që ai sapo ka kaluar për shkak të 
karakterit të saj traumatizues. Çfarë duhet bërë në këto raste? Kjo formë mutizmi 
kërkon vetëm psikoterapi nga specialistët përkatës, që fëmĳ atë ketë mundësi të 
shprehë ndjenjat.

Mutizmi i pjesshëm

Mutizmi i pjesshëm mund të shfaqet jashtë familjes, zakonisht në momentin e fi llimit 
të shkollës.
Fëmĳ a nuk fl et as me shokët, as me mësuesit e tĳ . Përkundrazi, ai mund të ruajë një 
efi çencë shkollore shumë të mirë në të gjitha lëndët e shkruara. Ky mutizm mund 
të sjellë izolimin e fëmĳ ës, duke rrezikuar të shkaktojë më vonë në prapambetje 
shkollore, megjithëse fëmĳ a ka inteligjencë të mirë dhe dëshirë për të punuar.
Shumë shpesh mutizmi është një manifestim agresiviteti dhe kundërshtimi inkoshient 
dhe i pranuar me vështirësi nga fëmĳ a ndaj njerëzve që e rrethojnë. Këta të fundit 
mund të angazhohen shumë shpejt në një provë force për ta detyruar fëmĳ ën që 
të fl asë. Në një mënyrë të përgjithshme, mutizmi shpreh tek fëmĳ a vetëfajësim të 
theksuar të aktit të të folurit, duke provokuar një frenim të aktivitetitoral, dëshirë për 
t’u vetpërmbajtur dhe për të kontrolluar të folurit 

Vështirësitë e komunikimit

Këto vështirësi përfshĳ në qartësinë e të folurit, cilësinë e zërit dhe rrjedhshmërinë 
e të folurit. Vështirësitë e komunikimit karakterizohen nga dëmtime të zërit, të 
artikulimit të tingujve apo pengesa në rrjedhshmëri.
Dallojmë:
Vështirësi të artikulimit. Kjo lloj vështirësie ka të bëjë me dëmtimin e të folurit 
dhe karakterizohet nga pamundësia që ka fëmĳ a për t’i formuar apo lidhur tingujt, 
shkronjat ose rrokjet. Fëmĳ a zëvendëson një shkronjë me një tjetër, i lë jashtë ose 
nuk i përfshin shkronjat ose rrokjet, duke çuar kështu në deformimin e fj alëve ose 
në keqshqiptimin e tyre (p.sh., vështirësi në artikulimin e shkronjave/tingujve të 
caktuar, të tilla si “l” ose “r”, shoku - hoku, deri në masën sa të tjerët nuk arrĳ në të 
kuptojnë atë që fëmĳ a po thotë).
Apraksia. Kjo është një vështirësi që lidhet me aspektin motor të komunikimit, që 
karakterizohet: nga gabime në të folur; fëmĳ a kupton më shumë sesa fl et; ka vështirësi 
për t’u përfshirë në një bisedë spontane; e folura e tĳ  mund të jetë e pakuptueshme 
për një të panjohur. Apraksia mund të jetë zhvillimore ose mund të shkaktohet nga 
faktorë të jashtëm. Ndër këta të fundit mund të jenë: goditje, tumore të ndryshme 
ose lëndime në kokë. Fëmĳ ët që kanë këtë vështirësi kanë vështirësi në përdorimin 
e fj alëve ose të fj alive të gjata, sidomos në situata që provokojnë ankth dhe tension.
Kjo nuk ndodh për shkak të dobësisë ose paralizës së muskujve të motorikës buko-
faciale, përmes së cilës prodhohen tinguj e fj alë (muskujve të buzëve, nofullave, etj.), 
por nga që truri i këtyre fëmĳ ëve e ka të vështirë të organizojë lëvizjen e pjesëve të 
trupit, si buzët, nofullat, gjuha, të nevojshme për të folur. Fëmĳ a di se çfarë dëshiron 
të thotë, por truri i tĳ  e të ka të vështirë të koordinojë lëvizjet e muskujve të nevojshëm 
për t’i thënë ato fj alë.
Vështirësi në rrjedhshmërinë e komunikimit. Kjo lloj vështirësie i ka të bëjë 
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me dëmtimin e të folurit nga ndërprerja në rrjedhën apo ritmin e fj alës/fj alisë, e 
karakterizuar nga ngurrimi, përsëritja, ose zgjatja e tingujve, rrokjeve, fj alëve ose 
frazave. Marrja e gojës ka të bëjë kryesisht me shpejtësinë dhe ritmin e të folurit dhe 
të elokuencës.
Marrja e gojës duhet konsideruar si një vështirësi në komunikimin gojor në origjinë 
të një vështirësie relacionale, e cila bëhet burim i një problemi social shpesh të 
rëndësishëm. Në këtë kontekst, marrja e gojës ose belbëzimi është një vështirësi 
që përfshin përsëritjen e fj alëve, të tingujve, të rrokjeve, hezitimin për të folur apo 
pengesat/bllokimet kur fëmĳ ët fl asin. Kjo ndodh sepse idetë/mendimet vĳ në në 
mendjen e fëmĳ ës më shpejt sesa aft ësia e tĳ  për t’i shprehur ato, sidomos nëse fëmĳ a 
është i nervozuar, i stresuar apo i irrituar. Disa fëmĳ ë mund të fi llojnë të belbëzojnë 
si reagim ndaj stresit, lodhjes, acarimit, ngacmimit. Belbëzimi shkaktohet edhe në 
rastet kur një fëmĳ ë është nën presion.
Belbëzimi mund të jetë:
belbëzim klonik, që shkakton përsëritje jo të rregullt dhe të theksuar të një 
bashkëtingëlloreje në fi llim të një fj alie.
belbëzim tonik, që shkakton një bllokim, si pasojë e të cilit kemi një ndërprerje të 
rrjedhës normale të frazës, ndonjëherë madje që në fi llim të saj.
Marrja e gojës nuk është asnjëherë e përhershme, por varion në funksion të rrethanave 
jetësore të fëmĳ ës. Ajo lidhet sidomos me situatat e komunikimit e, në mënyrë të 
veçantë, kur ai është I ngarkuar nga ana emocionale (gjendja afektive e subjektit, 
natyra e bashkëbiseduesit ose e mesazhit të dhënë). Ajo mund të dobësohet, bile 
edhe të zhduket gjatë leximit, të kënduarit, kur fëmĳ a është vetëm apo kur ai nuk 
i drejtohet drejtpërdrejt një personi. Marrja e gojës implikon gjithnjë dy persona, 
fëmĳ ën të cilit i merret goja, dhe bashkëbiseduesin e tĳ , ashtu siç e imagjinon fëmĳ a. 
Kur belbëzimi shfaqet më vonë, ai vjen si pasojë e një emocioni të menjëhershëm. Në 
këtë rast shfaqja e tĳ  duhet të jetë e lidhur me përjetimin nga fëmĳ a të një përvoje 
traumatizuese. Një pjesë e rasteve që shfaqen herët, zhduken spontanisht, ndërsa 
të tjerat vazhdojnë më gjatë. Disa prej fëmĳ ëve që u merret goja, nuk duket se janë 
të shqetësuar nga ky fenomen dhe nuk i kushtojnë rëndësi vështirësisë së të tyre. 
Marrja e gojës tek ata mund të jetë me intervale dhe të mos cënojë zhvillimin e tyre 
afektiv apo imazhin e tyre per veten. Përkundrazi, për disa të tjerë kjo situatë është 
tepër shqetësuese dhe ndikon në mënyrën e tyre të të sjellurit dhe të organizimit të 
marrëdhënieve të tyre me shoqërinë.

Vështirësi që lidhen me zërin

Kjo lloj vështirësie ka të bëjë me dëmtime të të folurit dhe karakterizohet nga një 
zë jo i zakonshëm (p.sh. zë shumë i lartë, shumë i ulët, i pandryshueshëm, që nuk 
ndryshon kurrë, që ndërpritet nga pauza të gjata); probleme të cilësisë së zërit (i 
çjerrë, i ngjirur, i ashpër, shumë i butë, i zhurmshëm, hundor, që shoqërohet me 
fërshëllimë); probleme që lidhen me intesitetin e zërit, etj.
Informacionet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë për të ditur se si të silleni me 
një fëmĳ ë belbëzues
Mbani parasysh
• Qëndrimi i mësuesit dhe i shokëve për këta fëmĳ ë është mjaft  i rëndësishëm. Klima 

negative në shkollë dhe në familje, ndërhyrjet e paorientuara apo mosinteresimi 
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ndaj tyre janë tepër të dëmshme.
• Është i rëndësishëm krĳ imi i një mjedisi pranues dhe mbështetës për ta. Disa 

fëmĳ ë, duke pasur frikë se mos tallen prej shokëve, evitojnë kontaktet verbale 
dhe vetizolohen nga shoqëria.

Përpiquni
• Të mos e korrigjoni apo të mos e ndërprisni kur është duke folur; kërkojuni edhe 

të tjerëve të mose korrigjojnë
• Të dëgjoni me durim çdo fj alë që thotë fëmĳ a
• Të ruani kontaktin me sy, të mos e ndërprisni, ta injoroni belbëzimin e tĳ  dhe t’i 

jepni shumë dashuri fëmĳ ës
• Të mos ikërkoni t’i përsërisë ato që ka thënë ose ta ngadalësojë ritmin e të folurit
• Të fl isni me fëmĳ ën ngadalë dhe në mënyrë të qartë
• Ti jepni kohën e nevojshme për të përfunduar atë që po përpiqet të thotë
• Të reduktoni stresin dhe situatat që shkaktojnë dhe përkeqësojnë belbëzimin
• Ta përkrahni dhe t’i tregoni se e pranoni ashtu si është dhe ashtu si fl et.

Si të veprojmë me nxënësit që kanë vështirësi në gjuhë dhe në komunikim
• Në rastin kur kemi të bëjmë me fëmĳ ë të tillë, ata duhen referuar për një vlerësim 

gjuhësor tek specialistët përkatës.
• Vlerësimi psiko – social është, gjithashtu, i nevojshëm dhe mësuesit duhet t’ua 

rekomandojnë prindërve.
• Për këta fëmĳ ë duhet hartuar një plan edukativ i personalizuar apo plan edukativ 

individual në bashkëpunim me terapistin e gjuhës, psikologun e shkollës dhe 
prindërit.

Strategji në ndihmë të mësuesit
Përshtatja e mjedisit
• Bëni rregullimet/modifi kimet e nevojshme në klasë. Mjedisi fi zik në klasë është 

shumë I rëndësishëm në procesin e nxënies për nxënësit me vështirësi në gjuhë 
dhe në komunikim.

• Uleni nxënësin në bankat e para, që të jetë pranë mësuesit dhe të ketë mundësi të 
kuptojë pyetjet dhe instruksionet e dhëna (Dockrell, J. E., &Lindsay, G., 2001).

• Baza materiale është pjesë përbërëse e klasës. Materialet dhe mjetet didaktike 
mund t’iu

• përshtaten nevojave specifi ke të nxënësve. Përdorni skemat, imazhet, mjetet e 
tjera vizuale për të komunikuar me fëmĳ ët.

• Menaxhimi i sjelljes
• Punoni me fëmĳ ët e tjerë, që të tregohen dashamirës kur fëmĳ ët me probleme 

gjuhësore fl asin.
• Mësoni më shumë për vështirësitë në gjuhë dhe në komunikim.
• Nxisni vetëbesimin e fëmĳ ës.
Strategji mësimdhënieje
• Vendosni një sistem sinjalesh me nxënësin. Kjo do ta ndihmojë atë që, pa tërhequr 

vëmendjen e klasës, t’ju sinjalizojë nëse ka nevojë për ndihmë.
• Tërhiqni vëmendjen e tĳ  duke e parë në sy dhe duke e prekur lehtë në sup, në 

mënyrë që t’ju dëgjojë para se të fl isni.
• Jepni udhëzime të qarta dhe të mirorganizuara. Bëni pyetje të shpeshta dhe 

merrni feedback.
• Inkurajojini këta fëmĳ ë të nisin dhe të zhvillojnë biseda me bashkëmoshatarët e 
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tyre duke sfi duar pasiguritë që kanë në këtë aspekt.
• Jini të durueshëm. Lejojeni fëmĳ ën ta mbarojë fj alën ose fj alinë. Vështirësitë në 

gjuhë dhe komunikim mund të jetë jashtëzakonisht frustuese për fëmĳ ën. Pyeteni 
për diçka që s’e keni kuptuar dhe fëmĳ a mund t’ua thotë me fj ali të shkurtra; ose 
tregojini për atë pjesë të bashkëbizedimit që keni kuptuar.

• Zëvëndësoni testet me gojë me ato me shkrim.
• Përforconi pozitivisht dhe stimuloni vazhdimisht zhvillimet pozitive gjuhësore 

të fëmĳ ës.
• Mbani lidhje të shpeshta dhe punoni së bashku me prindërit, psikologun dhe 

terapistin gjuhësor.

Bibliografi a

• Broomfi eld, J., & Dodd, B. (2004, June). The nature of referred subtypes of primary speech 
disability. Child Language Teaching and Therapy, 20(2), 135-15.
• Bennett , Sh., Dworet, D., & Weber, K. (2008). Special education in Ontario Schools, sixth 
edition.
• Ciocci, S. R. (2002). Central auditory processing disorders. Offi  ce of Educational Research 
and Improvement.
• Dockrell, J. E., & Lindsay, G. (2001, September). Children with specifi c speech and language 
diffi  culties-the teachers’ perspective. Oxford Review of Education, 27(3), 369-394.
• Greenspan, S. (2004, January/February). Working with the child Who has delayed speech. 
Early Childhood Today, 18(4), 22.
• Hirst, E., & Britt on, L. (1998). Specialized service to children with specifi c language 
impairment in mainstream schools. International Journal of Language and Communication 
Disorders, 33(Suppl), 593-598.
• Huaqing Qi, C., & Kaiser, A. P. (2004, June). Problem behaviors of low-income children with 
language delays: an observation study. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 
47(3), 595-609.
• Ferrari, P, Epelbaum, C, (1993). Psych iatrie de l’enfant et de l’adolescen, Paris, Médecine- 
Sciences/Flammarion.
• Law, J., Lindsay, G., Peacey, N., Gascoigne, M., Soloff , N., Radford, J., & Band, S. (2002, June). 
Consultation as a model for providing speech and language therapy in schools: a panacea or 
one step too far? Child Language Teaching and Therapy, 18(2), 145-163.



284 

Procesi i të pyeturit dhe rëndësia e tĳ  në mësimdhënie

Elona Stambolliu

Artenisa Nushi

Abstrakt

Komunikimi është një proces shumë i rëndësishëm në shoqërinë njerëzore.Me anë të tĳ  
njerëzit marrin dhe japin informacione të ndryshme për të gjitha interesat dhe nevojat e tyre. 
Më shumë se kudo tjetër rëndësia e tĳ  duket në shkollë,sidomos në marrëdhënien midis 
mësuesit dhe nxënësit.Ai është segment dhe proces shumë i rëndësishëm i  procesit mësimor.
Zhvillimi i shoqërisë dhe ndryshimi i konceptit për mësimdhënien ka sjellë edhe një ndryshim 
të komunikimit midis mësuesit dhe nxënësit.Gjatë procesit mësimor mësuesi dhe nxënësi 
tashmë janë të barabartë dhe gjatë komunikimit i ndryshojnë shpejt rolet e tyre,nga dhënës 
në marrës dhe anasjelltas.
Pjesa më e madhe e orës së mësimit mbushet nga pyetjet dhe përgjigjet e të dy aktorëve 
kryesorë.Ato janë një aspekt i rëndësishëm në marrëdhëniet në klasë midis mësuesit dhe 
nxënësit.Një mësues i mirë duhet të jetë një hartues i mirë pyetjesh,por edhe dëgjues i 
kujdesshëm.Të dish të bësh pyetjen e duhur në klasë do të thotë  të dish të japësh mësim.Një 
pyetje e formuluar bukur, saktë,qartë u jep nxënësve mundësinë ta kthejnë po aq qartë edhe 
përgjigjen e tyre.
Që të arrĳ ë rezultate sa më të larta gjatë orës së mësimit,mësuesi duhet patjetër të njohë 
aspekte të rëndësishme të pyetjes,arsyet e përdorimit,llojet e pyetjeve,hartimi sipas nivelit të 
taksonomisë si dhe trajtimi me kujdesin e duhur i përgjigjes që vjen nga nxënësi.

Fjalët kyçe: komunikimi, mësues, nxënës, të pyeturit, konvergjente, divergjente, teknika, 
qëllimi, riprodhuese, përkthyese, interpretuese, analizuese, vlerësuese, sintezë.

Hyrje

Procesi i të pyeturit qëndron në bazë të komunikimit tonë të përditshëm e sidomos 
në komunikimin mësues-nxënës. Procesi i mësimdhënies e vë mësuesin përballë 
nxënësit në forma të ndryshme,pyetja është një prej tyre. Pyetje quhet një formulim 
me shkrim ose me gojë që nxit të menduarit dhe kërkon nga nxënësi një përgjigje.  
Mësuesi nuk pyet vetëm për të parë përgatitjen e nxënësit,por edhe për ta ndihmuar 
atë që të arrĳ ë drej përgjigjes së saktë në forma të ndryshme.
Procesi i mësimdhënies ka pësuar ndryshime të mëdha duke e vendosur nxënësin 
në qendër të orës së mësimit.Si rrjedhim edhe të pyeturit është njëproces që nuk 
i takon më vetëm mësuesit por edhe  nxënësit.Ata paraqesin një burim shumë të 
rëndësishëm të pyetjeve që mund të çojë në një orë mësimi sa më të suksesshme.
Me këtë pozicion të ri që nxënësi ka fi tuar  duhet patjetër të jetë aktiv në drejtimin 
e pyetjeve si ndaj mësuesit ashtu edhe ndaj shokëve.Në këtë mënyrë ai thellon të 
menduarin e tĳ  kritik dhe shpreh qartë  mendimet,idetë dhe ndjenjat e tĳ .
Përsa i përket mësuesit duhet të jetë patjetër i kujdesshëm gjatë realizimit të 
pyetjeve,sidomos për:
• Përmbajtjen e pyetjes
• Strategjinë që përdor për të pyetur
• Situatën kur pyet
Në të gjitha rastet duhet të kihet parasysh që të pyeturit është një proces bashkëpunues.
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Pra, një rëndësi shumë të madhe ka edhe pritja e përgjigjes.Këto dhe gjithë veçoritë 
e tjera të këtĳ  procesi bëjnë që ora mësimore të dalë e suksesshme.Një pyetje e 
suksesshme varet nga intonacioni i zërit dhe nga konteksti në të cilën ajo bëhet.

1. Procesi i të pyeturit

Gjatë orës së mësimit mësuesi pyet për arsye të ndryshme,por duhet të ketë në 
qendër të vëmendjes së tĳ  zhvillimin e të menduarit kritik të nxënësit.Mësuesi është 
model në klasë dhe si i tillë duhet të jetë i kujdesshëm për ato që thotë,për mënyrën 
si e thotë dhe për reagimet që bën pas përgjigjes së nxënësit.
Për këtë arsye pyetjet e suksesshme kërkojnë një parapërgatitje nga mësuesi.Kjo 
bëhet për disa arsye:
• Pyetjet të jenë të qarta dhe të sakta që të kuptohen sa më lehtë nga nxënësi.Një 

nxënës që kupton mirë pyetjen e ka më të lehtë ta organizojë përgjigjen e tĳ .
• Në disa raste pyetjet mund të kenë lidhje me njëra-tjetrën,atëherë është më e lehtë 

t'i përgatitësh ato para se të dalësh përballë nxënësve
• Një mësues i përgatitur e ka të lehtë të përballojë çdo të papritur që i del gjatë orës 

së mësimit.
Arsyet pse mësuesi pyet janë të ndryshme:
• Kontrollon njohuritë e marra
• Nxit kujtesën e të nxënit
• Zhvillon i magjinatën e nxënësit
• I ft on nxënësit në argumentimin e përgjigjeve të dhëna më parë
• Nxit për zgjidhjen e problemeve
• Lejon shprehjen e ndjenjave
Këto arsye dhe shumë të tjera që janë specifi ke për orën e mësimit,këkojnë një mënyrë të 
saktë të të pyeturit.Mësuesi duhet të ketë parasysh një rregull gjatë drejtimit të pyetjes:drejto 
pyetjen,bëj një pushim të shkurtër që nxënësit të refl ektojnë.pyet një nxënës.
Pushimi midis pritjes dhe ngritjes së një nxënësi është i rëndësishëm,sepse u jep 
mundësi nxënësve të arĳ në në përgjigjen e saktë dhe të formuluar qartë,por gjithashtu 
i jep mundësi mësuesit të shohë reagimet e tyre rreth pyetjes së drejtuar.
Pas ngritjes së nxënësit të përzgjedhur nga mësuesi përsëri duhet të ketë një kohë 
pritjeje,sepse edhe ai e ka të nevojshme të mendohet për të dhënë përgjigjen.Nëse 
mësuesi tregohet i padurueshëm kur bën pyetjen,mund të pëçojë një mesazh të gabuar 
te nxënësi.Mësuesi mund të duket si i painteresuar për përgjigjen e kërkuar dhe 
ndoshta nxënësi nuk do t'i kushtojë rëndësinë e duhur.Prandaj është e rëndësishme 
që të respektohet koha e pritjes.

2.Trajtimi i përgjigjeve të dhëna nga nxënësit

Reagimi i mësuesit, pasi merret përgjigjja e nxënësit, është shumë i rëndësishëm.Kjo 
varet  shumë edhe nga saktësia e përgjigjes.Nëse përgjigjja është e saktë,nxënësi duhet 
vlerësuar në maksimum me shprehje të ndryshme që i rrisin atĳ  vetvlerësimin.Nëse 
nxënësi përgjigjet pjesërisht saktë,atëherë mësuesi duhet të riformulojë pyetjen,ta 
sqarojë atë dhe ta nxitë nxënësin që të jarrĳ ë në përgjigjen e plotë.
Përgjigjet jo të sakta janë ato që kërkojnë një vëmendje më të madhe dhe një sjellje 
të kujdesshme nga ana e mësuesit.Në këto raste krĳ ohet nje çast i vështirë midis 
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mësuesit,nxënësit që përgjigjet dhe pjesës tjetër të klasës.
Mësuesi mund ta ketë të vështirë ,por reagimi i tĳ  duhet të jetë i kontrolluar dhe 
nuk duhet të reagojë kurrë me shprehje ose me gjeste fyese.Një reagim i tillë do të 
sillte një stepje të nxënësit të pyetur dhe jo vetëm,sepse edhe nxënësit e tjerë do të 
ndiheshin të frikësuar për të dhënë përgjigjet e tyre.   Në këto raste mësuesi duhet 
të përdorë një teknikë për ta nxitur nxënësin duke e riformuluar pyetjen ose duke e 
ulur shkallën e vështirësisë së saj.
Mënyra se si mësuesi   reagon ndaj përgjigjeve jo të sakta vendos edhe raportin që ai 
do të ketë me nxënësit e tĳ  në vazhdimësi.Prandaj,një mësues i suksesshëm duhet të 
zgjedhë reagimin e duhur me nxënësit.

3.Llojet e pyetjeve

Për pyetjet janë bërë disa lloje klasifi kimesh.Në përgjithësi janë përdorur dy  kritere :
• Niveli i pyetjes
• Përmasa e pyetjes
3.1 Pyetjet sipas nivelit
Taksonomia e Blumit është një nga sistemet më të mira për klasifi kimin e pyetjeve.
Mundësitë për realizimin e pyetjeve janë të shumta duke fi lluar që nga ato që kërkojnë 
riprodhim të thjeshtë, deri te pyetjet që nxitin proceset e larta të të menduarit.
Sigurisht që gjatë orës së mësimit duhet të realizohen të gjitha pyetjet,por një mësues 
i suksesshëm duhet të drejtojë sa më tepër pyetje të  nivelit të lartë.  
• Pyetjet e nivelit të drejtpërdrejtë janë pyetjet që kërkojnë riprodhim përmendësh 

të informacionit.Këto pyetje matin njohjen e fakteve dhe zakonisht janë të 
mbyllura,me vetëm një përgjigje.Pyetjet riprodhuese i përkasin nivelit më të ulët 
të të menduarit.   -Kur ndodhi....?-Ku...?-Cilët janë personazhet..?

• Pyetjet përkthyese nxisin nxënësit rindërtojnë informacionin në skena ose imazhe 
dhe më pas i tregojnë ato para klasës  Si u ndjetë gjatë leximit...?  Çfarë kuptoni 
me këto të dhëna?

• Pyetjet interpretuese kërkojnë që të zbulohen lidhjet midis ideve,ngjarjeve,fakteve.
Me anë të këtyre pyetjeve zbulohet se sa knë kuptuar nxënësit.

• Pyetjet analizuese kërkojnë analizën e problemeve dhe zgjidhjen e tyre duke u 
mbështetur në faktet e dhëna.                                                                                                                                                          

• Pyetjet sintezë nxitin nxënësit të jenë krĳ uese nëzgjidhjen e problemit dhe në 
nxjerrjen e përfundimeve.Për t'u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve,nxënësi duhet të 
përdorë të gjitha njohuritë e marra më parë.

• Pyetjet vlerësuese u japin mundësi nxënësve të shprehin bindjet e tyre rreth 
çështjeve të ndryshme.

Niveli Sjellja e pritshme e 
nxënësit

Procesi i 
mësimdhënies Pyetjet 

Të njohurit(riprodhim)
Nxënësi është në gjendje 
të kujtojë apo të riprodhojë 
informacionin

Përsëritje,riprodhim Riprodhuese,të 
drejtpërdrejta
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Të kuptuarit(kuptim)

Nxënësi është në gjendje 
të ndryshojë formën 
e komunikimit duke 
riformuluar atë që është 
thënë më parë

Shpjegim,ilustrim Shndërruese.përkthyese

Zbatimi(transferim)
Nxënësi zbaton 
informacionin e mësuar në 
aituata të reja

Praktikë,transferim Hipotetike,interpretuese

Analiza(lidhje)

Nxënësi ndan problemin 
në pjesët përbërëse dhe 
vendos marrëdhëniet midis 
pjesëve

Gjykim i veçantë Arsyetuese,analizuese

Sinteza(krijim)
Kombinon të dhënat dhe 
jep zgjidhje të reja të 
problemit 

Formulim,kombinim Alternative,sintetizuese

Vlerësimi(gjykim) Nxënësi merr vendime dhe 
jep vlerësime përfundim Gjykuese,vlerësuese

3.2 Pyetjet sipas përmasës
• Pyetjet e përmasës së ngushtë të cilat quhen ndryshe edhe pyetjet 
konvergjente janë pyetjet që përqëndrohen në një objektiv të ngushtë.Përgjigjet që 
jepen për këto pyetje janë të shkurtra dhe i përkasin nivelit të ulët të të menduarit.
Këto pyetje zakonisht përdoren në fi llim të orës së mësimit që nxënësit të nihen 
të lirshëm dhe të aktivizohen për të dhënë përgjigje.Në këtë mënyrë rritet edhe 
pjesëmarrjae nxënësve në mësim.   
Këto pyetje janë të frytshme gjatë mësimdhënies, sidomos kur përdoren në këto 
situata specifi ke:
 Në fi llim të orës mësimore
 Gjatë mësimdhënies induktive kur nxënësit nxjerrin përfundimet e tyre prej 

të dhënave përkatëse 
 Për dallimin e veçorive që kanë objektet ose dukuritë
 Për të zhbllokuar situatat  "e ngrira" të orës së mësimit
 Për të rritur pjesëmarrjen e nxënësve në mësim
 Për të zbatuar praktikisht shprehitë e fi tuara

Shembuj pyetjesh konvergjente:Në cilën baladë është mbështetur Kadare për të shkruar 
novelën Kush e solli Doruntinë?          Cilat janë mënyrat e foljes?       
• Pyetjet e përmasës së gjerë të cilat quhen edhe pyetje divergjente .Me këto 
pyetje arrihet një numër i madh përgjigjesh,kanë një përdorim të gjerë dhe i takojnë 
niveleve të larta të taksonomisë,siç janë:analiza,sinteza dhe vlerësimi. Me këto pyetje 
mësuesi nxit të menduarit krĳ ues të nxënësve dhe u jep mundësinë të japin më tepër 
se një përgjigje për një pyetje.
Gjatë përdorimit të pyetjeve divergjente duhet të tregohet shumë kujdes me 
pranimin e përgjigjeve të nxënësve.Këto pyetje marrin përgjigje të ndryshme dhe 
është e nevojshme që të pranohen nga mësuesi,pavarësisht se mund të mos jetë ajo 
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që pritet.Asnjë përgjigje nuk duhet të nënvlerësohet,madje nuk duhet të ndërhyhet 
menjëherë pasi nxënësi përgjigjet,por duhet pritur që nxënësit e tjerë të refl ektojnë 
dhe të shprehin edhe ata mendimet e tyre.Vetëm në fund mësuesi mund të bëjë një 
ndërhyrje dhe të përmbledhë pëergjigjet e dhëna duke e vënë theksin te përgjigjja 
më e saktë.
Këto pyetje janë të frytshme gjatë mësimdhënies, sidomos kur përdoren për:
 Zhvillimin e të menduarit kritik të nxënësve
 Krĳ imin e debateve të lira midis nxënësve
 Dhënien e përgjgjeve të gjata me karakter krĳ ues
 Pasqyrimin e mendimeve të ndryshme që kanë nxënësit në klasë

Shembuj pyetjesh divergjente: Pse themi që vepra e Kadaresë është një krĳ im origjinal? Si 
e vlerësoni personazhin e Stresit në fragmentin e dhënë?
Gjatë orës së mësimit këshillohet që mësuesi të përdorë të gjitha llojet e pyetjeve,spse 
kështu arrihet një aktivizim i gjithë klasës.Nxënësit kanë mundësinë të shprehen 
duke vënë në zbatim të gjitha njohuritë e fi tuara në orën mësimore. 

4.Pyetjet e nxënësve

Në mësimdhënien me në qendër nxënësin nuk është vetëm mësuesi që pyet,por 
edhe nxënësi.Pyetjet e nxënësve janë shumë të rëndësishme dhe një burim i pasur 
informacionesh.Mësuesi duhet të krĳ ojë një klimë të qetë në klasë ,një atmosferë 
bashkëpunuese që nxënësit të ndihen të lirshëm për t'u përgjigjur,por edhe për të 
pyetur.
Zhvillimi i teknologjisë dhe rritja e burimit të informacionit ka sjellë nxënës shumë 
më të informuar rreth temave mësimore.Siguria që ata ndiejnë në vetvete u lejojnë që 
në shumë raste t'u drejtojnë pyetje të ndryshme mësuesve.Një mësues i mirë duhet të 
dĳ ë si të, sillet dhe si të japë përgjigjen e duhur.Është shumë e rëndësishme që pyetja 
e nxënësit të pritet nga mësuesi me dashamirësi,sepse në të kundërt nxënësit stepen 
dhe ndoshta nuk marrin më guximin të pyesin.
Nëse mësuesi drejton pyetje të nivelit të lartë,atëherë do të rritet edhe niveli i të 
menduarit të nxënësve,si rrjedhojë do të vĳ në edhe pyetje nga nxënësit.Kjo është 
një arritje shumë e madhe për mësuesin,sepse ia ka dalë të përgatë nxënës me 
personalitet të lartë,të aft ë të marin pjesë aktivisht në orën e mësimit.

5.Teknikat e mësimdhënies që bazohen mbi nivelin e pyetjeve

Kubimi është teknika që ndërtohet mbi bazën e pyetjeve.Kjo teknikë ndihmon që një 
temë të shqyrtohet nga këndvështrime të ndryshme.Kemi të bëjmë me një kub i cili 
në secilën nga faqet e tĳ  ka pyetje sipas niveleve të të menduarit,nga më i ulti deri te 
më i larti.Në secilën faqe të kubit shkruhen gjashtë kërkesa të shkurtra:
përshkruaje,krahasoje,shoqëroje,analizoje,zbatoje,arsyeto
Pyetje drejtuar autorit është një teknik me anën e së cilës nxënësi arrin të kuptojë 
përmbajtjen e një teksti të dhënë.Pyetjet realizohen nga nxënësi dhe rrisin në klasë 
diskutimin midis nxënësve.
Leximi me ndalesa është një teknikë  që mund të relizohet shumë lehtë në çdo orë.
Mbi një tekst të dhënë mësuesi formulon pyetje të niveleve të ndryshme dhe ndan 
tekstin në pjesë duke u mbështetur në paragrafët e tĳ .Pas çdo ndalese mësuesi u 
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drejton pyetje të ndryshme rreth pjesës që lexohet.
Këto  dhe shumë teknika të tjera tregojnë që pyetja ka një rëndësi të madhe në 
procesin e mësimdhënies.Ato kanë një ndikim të fuqishëm mbi arritjet e nxënësve.
Si përfundim, mund të themi që shkolla është një nga institucionet më të 
rëndësishme për shoqërinë njerëzore.Procesi i të nxënit duhet të jetë tërheqës dhe t'u 
krĳ ojë nxënësve qetësi,kështu që ata do ta kuptojnë atë më lehtë dhe do ta shĳ ojnë 
.Meqenëse pyetjet zënë një vend të rëndësishëm gjatë këtĳ  procesi,mësuesi duhet 
të jetë i përgatitur dhe i kujdesshëm për mënyrën se si  i harton,i drejton dhe pret 
përgjigjet prej nxënësve.
Në fund të fundit mund të thuhet që nxënësit e suksesshëm vĳ në nga mësues të 
suksesshëm.
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Dobësia mendore dhe universi  i personit me dobësi mendore, një dritare e 
hapur për gjithëpërfshirjen

Msc.Elvira Poçi

Msc. Diola Malasi

Abstrakt

Takimi i parë me një person me dobësi mendore shkakton thuajse gjithmonë një goditje të 
menjëhershme të një profesionisti të ri. Atĳ /asaj do t’i duhet të punojë pikërisht me “këtë 
gjë” dhe  “kjo gjëja” është e ankthshme , destabilizuese, kërcënuese. Ky takim I parëëhtë si 
një “shuplakë” : “Ti që vet je kaq I zgjua, kaq I shkëlqyer, cfarë bën me trupin tënd, po me 
ndjeshmërinë tënde? A je I vetdĳ shëm për pontencialin tënd, mundësitë e tua, pengesat që ke? 
Ti që ke grumbulluar kaq shumë njohuri, që e zotëron kaq mirë trupin dhe hapsirën tënde, a 
ke harruar fuqinë e ndjeshmërisë që mbart, e cila shpesh të con shumë më larg ose jo aq larg 
nga c’do dëshiroje?”
Sikurse e shpjegon Jean Mensy personi me dobësi mendore na bën ti shohim si me lente 
përmasat e thella të njeriut dhe kompleksitetin e tĳ . Personi me dobësi mendore na kujton në 
fakt etapat e zhvillimit përmes të cilave është formuar “uni” jonë I sotëm. Mirëpo, vetëm në 
castin që pranojmë të shohim veten në pasqyrë ashtu sic jemi (jo ashtu si do të dëshironim të 
ishim), vetëm atëherë ne reshtim së përcuari te personi me dobësi mendore atë corganizim, 
viktimë e të cilit ai është. Ky person është I ndryshëm nga njerzit e të ashtëquajturit “normal”, 
ai nuk zhvillohet njëlloj si ata, por edhe vet personatqë punojnë me të mbartin në vetvete disa 
mungesa harmonie. Kur këta të fundit I pranojnë dhe I bëjnë të tyret këto mungesa që ata 
kanë, atëherë bëhet e mundur gjithpërfshirja, atëherë ne ndërtojmë së bashku pontencialet 
njerzërore.Atëherë dështimet nuk duken më si pamundësi për të bërë dicka, por më tepër 
tregojmë se duhet të ndryshojmë metodë, të gjendet një mënyrë tjetër për ti bërë gjërat.
Të zbulosh kompleksitetin tënd, do të thotë të zbulosh tensionet e tua, dinamizmin tënd dhe 
njëkohësisht atë të tjerve. Në këtë mënyrë edukimi me parim gjithëpërfshirjen bëhet burim 
jete dhe nuk është më thjesht cështje e njohurive që ke marrë.Për ata që ndeshen me të personi 
me dobësi mendore është kryesisht autentik.Të jetosh me të, do të thotë të pranosh të heqësh 
maskat që I ke vënë vetes, shpesh pa e kuptuar as vetë, do të thotë të pranosh të bëhesh 
gjithnjë e më I vërtet me vetveten.E pamundur që me njohuritë e tua mund të lësh mbresa 
tek një person me dobësi mendore, pasi handikapi që ai ka e pengon të përft ojë skemat e 
mendimit që dikton shoqëria. Ai tregohet ashtu sic është pa u shtirur, dhe e pranon tjetrin 
fare thjesht.  
Ky punim që mbështetet në psikologjinë dhe fi lozofi në e valorizimit të roleve shoqërore, 
u drejtohet piksëpari profesionistëve të fushës psiko-sociale. Ne kërkojmë t’ju japim një 
panoramë të njohurive të sotme mbi dobësinë mendore në shoqërinë tonë, duke qënë se, në 
konteksin e sotëm të normalizimit, ky integrim I gjithëpërfshirjes është kthyer në një objektiv 
parësor. 

Fjalët kyçe: dobësi mendore, gjithëpërfshirje, kundërshtimi dhe mohimi, dëshpërimi, 
zëmërimi, ankthi, trihtimi, shkëputja, përshtatja,pranimi,dinamikë familjare,shërbim 
multifunksional për gjithëpërfshirjen, analizë nevojash. 
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Hyrje

“Ne jemi ashtu sic na bën vështrimi I të tjerëve. Kur vështrimi I tyre na përbuz, ne bëhemi 
të përbuzsëshm. Dhe kur vështrimi I të tjerëve na bën të mrekullueshëm, e pra, bëhemi të 

mrekullueshëm. E rëndësishme është të shohësh veten të mrekullueshëm në shikimin e të tjer
ëve”                                                                                                                                                   

Albert Jacquardo

Kjo temë përshkruan universin e personit me dobësi mendore dhe do të ndihmojë cdo 
profesionist  që ta kuptojnë më mirë këtë person, si edhe rëndësinë e rolit të familjes 
dhe të mjedisit për integrimin e tĳ  shoqëror. Ne si autore të kësaj teme e përkufi zojmë 
dobësinë mendore ashtu sic perceptohet aktualisht nga rrjeti I shërbimeve dhe nga 
organizmat e ndryshmetë përshtatjes dhe ripërshtatjes. 
Sa herë kemi dëgjuar, e lexuar që të rinjtë e shoqërisë moderne në shkolla janë 
shkaktarë të trazirave,pa respekt dhe përbuzës ndaj personave që paraqesin dobësi 
mendore. Po ta mendosh mirë, ky “zakon” për të etiketuar njerzit mund të jetë 
një procedurë nga më shkatërrueset për personalitetin e që shoqëria e përdor ndaj 
personave të tjerë. Kjo është mëse e qartë edhe për personin me dobësi mendore. Nëse 
për shembull, e klasifi kojmë dikë si defi cent mendor, kjo etiketë na sjell ndërmend 
imazhin e një përsoni të trashë,që i merren këmbët, të veshur keq dhe të paaft ë. 
Kështu ne presim që , në njëfarë mënyre, personi me dobësi mendore të sillet sipas 
imazhit që kemi krĳ uar për të, dhe nga një kaprico e cuditshme e natyrës njerëzore, 
ndodh pikërisht kështu. Ai reagon ndaj asaj që shoqëria pret prej tĳ  duke luajtur një 
rol.Kjo kthehet në një rreth vicioz. Le të mendojmë për një cast se ai mund ti sjelli 
dicka shoqërisë. A do të ishte e mundur qëky qëndrim ta gjallëronte sjelljen e tĳ  dhe 
të bënte të lindnin këto cilësi tek ai?                                                                               
Ja edhe një pyetje tjetër, cfarë ndien një person të cilin shoqëria e mishëron? Mëshira 
e shkatërron personalitetin, sepse e zvogëlon personin, ajo tregon se ai është inferior. 
Ndjejmë mëshirë sepse në vend që të shohim aft ësitë dhe forcat e dikujt, ne shohim 
dobësitë e tĳ .
Gjithëpërfshirja e personit me dobësi mendore fi llonga familja, shkolla, puna deri në 
një mjedis më të gjerë që quhet shoqëri. Dhe rreth tyre shpërndahen rrathë më tëgjerë 
, fshati ose lagja, institucioni dhe qyteti, shkollat, spitalet etj. Mjedisi jetësor ngërthen 
në vetvete besimet, ideologjinë, zakonet e veta jetësore, normat e veta. Ndërkaq 
personi me dobësi mendore që jeton në një mjedis të dhënë, nuk është gjithmonë në 
gjendje të kuptojë rrethin ku jeton dhe nuk di gjithmonë se si të përfi tojësa më shumë 
prej tĳ . Ai/Ajo ka nevojë që ti shpjegohen situatat që do t’I duhet të kalojë dhe që ti 
deshifrohen fj alët që I drejtohen.
Integrimi I personit me dobësi mendore dhe gjithëpërfshirja nuk mund të kufi zohet 
tek rrethi I tĳ  familjar, prindërit, vëllezërit dhe motrat.Kur fl itet për familjen, 
mendohet familja e zgjeruar, hallat, tezet, dajat, xhaxhallarët, kushurira/kushuriri si 
edhe miqtë. Gjithëpërfshirja nënkupton clodhje, mbështetje , ndihmë. Gjithpërfshirja 
nënkupton gjithashtu format e ndryshme të inkuardimit, qofshin për kohën e lirë, 
për shkollën apo për punën. Në parim thuhet se shoqëria jonë e ka “përqafuar” me 
tolerancë dhe dashamirësi gjithëpërfshirjen, por në praktikë prindërit u duhet pa 
reshtur të kërkojnë drejtimin e duhur në “pyllin e paragjykimeve”
Ne do të shohim disa rrugë që mund të zgjedhin profesionistët në fushën e dobësisë 
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mendore për të shoqëruar familjet dhe personat me dobësi mendore nëpërcapjen  e 
tyre për t’u integruar në komunitet.

1.1 Një lindje si jo të tjerat

Teksa një zonjë pret fëmĳ ën e saj të parë, ajo dhe I shoqi e kanë pritur prej vitesh 
të tëra këtë fëmĳ ë dhe janë të mbushur me shpresa dhe ëndra të bukura. Fëmĳ a 
lind por nuk është “fëmĳ ë normal”. Ai paraqet simptoma të trizomisë. Ëndrat dhe 
shpresat e tyre thyhen. Pak rëndësi ka pjekuria dhe temperamenti e prindërve apo 
dhe forca e tyre , kjo lindje për ta është zhgënjim I tmerrshëm, ndonjëherë tragjedi e 
vërtet. Megjithëse përpiqen në fi llim, ndjenjat e këtyre prindërve janë krejtësisht të 
ndryshme nga ato që provohen normalisht ndaj një fëmĳ e si të tjerët. 
Javët e para të një fëmĳ e me dobësi mendore janë vendimtare. Mënyra se si e marrin 
vesh prindërit egzistencën e dobësisë së fëmĳ ës së tyre dhe shërbimet e para të 
diponueshme mund të ndikojnë shumë në rregullimin emocional të situatës. Për të 
bërë të mundur qëndrime dhe ndërhyrje të përshtatshme pranë prindërve, shoqata 
të ndryshme përcaktojnë mënyra të ndryshme se si të veprohet kur jepet lajmi I 
diagnozës. 
Fillimisht, përpara se të informohen për diagnozën prindërit duhen të vihen në 
kontakt me foshnjën. Fëmĳ a duhet të konsiderohet si cdo foshnjë tjetër. Informacioni 
në lidhje me të duhet të jepet sa më shpejt të jetë e mundur, menjëherë pas lindjes 
në një vend intim. Sipas psikologëve, mjeku që ka ndjekur shtatëzaninë e nënës dhe 
infermieria të jenë të pranishëm në lajmin e dhënën prindërve. Gjithashtu është 
e rëndësishme të sigurohet një mbështetje ndaj prindërve, me qëllim që tu jepet 
përgjigje të gjitha pyetjeve të tyre. Prania e dy bashkëshortëve është tepër e nevojshme. 
Prindërve duhet tu jepet një informacion realist dhe objektiv mbi foshnjën por edhe 
në një gjuhë të kuptueshme prej tyre. Prindërit kanë nevojë të njohin karakteristikat 
e fëmĳ ës së tyre, nevojat, mundësitë e tĳ , aspektet pozitive dhe normale, si edhe 
dallimet. Ata kanë nevojë të marrin sa më shumë informacion. 
Koordinimi në gjirin e ekipit të profesionistëve mbetet thelbësore.  Cdo njëri prej 
tyre duhet të mirëinformohet me qëllim që prindërve t’ju jepet mbështetja e duhur. 
Secili duhet të pranojë dilemat e prindërve ndaj fëmĳ ës së tyre, dhe të ndihmohen 
ata për ta konsideruaratë si një qënie njerëzore me të drejta të plota. Me qëllim që 
të realizohet sa më shpejt që të jetë e mundur lidhja me fëmĳ ën, prindërit duhet të 
qëndrojnë gjithë kohën më të dhe ta takojnë në cdo kohë. Prindërit duhen ndihmuar 
nga psikologu, apo punonjësi social për t’u nxitur që të shprehin emocionet e tyre, 
për t’u mbështetur në procesin e përshtatjes. Duhet respektuar nevoja që ka nëna, 
për t’u mbyllur në vetmi, për intimitet dhe pushim. 
Është e rëndësishme që të nxiten prindërit të fl asin me pjestarët e tjerë të familjes 
dhe me miq, me prindër të tjerë që kanë kaluar të njëjtat përvoja. Grupet prindër-
mbështetje janë një tjetër shembull I pacmuar , që infermierët, mjekët, psikologët dhe 
profesionistët e tjerë mund t’i japin prindërve të rinj duke i drejtuar në këto grupe.  
Mbështetja gjatë kësaj periudhe është vendimtare për të vendosur një mardhënie 
konstruktive me fëmĳ ën dhe për të favorizuar përshtatjen e familjes me praninën e 
tĳ ,
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1.2 Procesi i përshtatjes së prindërve

Ndjenjat që përjetojnë prindërit kur gjenden përballë ardhjes në jetë të një fëmĳ e 
me dobësi mendore janë përshkruar nga disa autorë. Evans (1976) I rimarrë nga 
Lamarche (1987) , thotë se ky reagim kalon përmes pesë etapavëe: gjendja e shokut, 
kundërshtimi ose mohimi, dëshpërimi, shkëputja dhe pranimi. 

1.3 Gjendja e shokut

Prindërit marin vesh që fëmĳ a e tyre është I ndryshëm, ata mësojnë diagnozën 
mjeksore. Përpara një fakti të tillë të papritur, ata nuk janë në gjendje ta pranojnë. 
Kjo con në një krizë të rëndë. Gjendja e shokur shfaqet me shpërthim emotiv dhe me 
indiferencë të dukshme. Prindërit janëjo vetëm të coroditur dhe konfuzë, por janë 
edhe në ankth, ndihen fajtorë, janë të trishtuar dhe të pafuqishëm. Një valë pyetjesh 
ju vjen në kokë për të gjetur shkakun e kësaj dobësie.Në këtë etapë, ata shpesh janë 
të pakpshëm dhe nuk duan të kuptojnë, dhe kjo shpjegohet me karakterin e papritur 
të ngjarjes, me pamundësinë për t’iu shmangur pasojave dhe detyrimit për të marrë 
menjëherë në ngarikim foshnjën, si edhe pakthyeshmërinë e situatës.

1.4 Kundërshtimi dhe mohimi

Energjia e prindërve më pas fokusohet në mohimin e diagnozës. Disa konsultohen 
me mjekë të tjerë, për të marrë një mendim tjetër, të tjerë nuk e pranojnë rezultatet e 
testeve. Disa tregohen indiferent dhe bëhen superaktiv në punë. Ka të tjerë që janë 
shumë optimist në lidhje me pontencialin e fëmĳ ës dhe mendojnë se mjekimet do ta 
shërojnë. Zemërimi është nje ndjenjë e pranishme në këtë etapë. Ai mund të drejtohet 
kundër profesionistëve të spitalit ose kundër vetes së tyre, sepse besojnë që janë të 
vetmit që e përjetojnë këtë situatë të padrejtë. Mohimi është shumëi rëndësishëm 
në procesin e përshtatjes. Bëhet fj alë për një mekanizëm mbrojtës normal përballë 
brutalitetit të madh të goditjes; ai ruan eikulibrin e personit derisa të arrĳ ë t’i bëj 
ballë realitetit. Një ndërhyrje e parakohshme që do ti përballte prindërit me situatën 
reale do të rrezikonte t’I zhyste ata në dëshpërim ose në depresion. Këto reagime 
janë normale dhe duhen respektuar, ngaqë kanë të bëjnë me persona që përjetojnë 
një “humbje” të madhe dhe që kapen me thonjë pas shpresës. Prindërit ndeshen 
gjithmonë me realietin e rëndë të lindjes së një fëmĳ e me dobësi mendore. 

1.5 Dëshpërimi, zemërimi, ankthi, trishtimi

Dëshpërimi dhe zemërimi.Prindërit kuptojnë dobësinë e fëmĳ ës së tyre.Ata pyesin 
veten e tyre nëse janë në gjendje të mësohen me problemin. Ata kërkojnë gjithmonë 
një shpjegim për shkakun e problemit dhe kanë prirje të bëjnë veten fajtorë dhe të 
besojnë se vonesa është një dënim për atë cfarë ata kanë bërë në të kaluarën. Ata e 
ndjejnë veten të papërshtatshëm. Shkalla e fajsisë ndryshon sipas eikulibrit të secilit. 
Në qoft ë se eikulibri ka qënë tashmë delikat, situata mund të shfaq tashmë disa 
konfl ike që janë mbajtur përmbrenda. Fëmĳ ë mund të bëhet sebep që të polarizohen 
të gjitha vështirësitë afektive të prindërve. Në këtë etapë, prindërit janë të dyzuar, ata 
fi llojnë ta njohin realitetin e problemit, por nuk kanë besim në masat e propozuara 
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për zhvillimin e fëmĳ ës së tyre. Ngadalësia e zhvillimit të këtĳ  të fundit shkakton 
tronditje, zemërim dhe armiqësi. Ndonjëherë mund ti bëjë ata të mos e pranojnë 
fëmĳ ën e tyre , madje ata duan ta shohin të vdekur. Kjo I bën të ndjehen fajtorë dhe 
këtë ndjenjë duan ta largojnë duke mbrojtur tej mase fëmĳ ën. Rrallëherë mund të 
ndodh që zemërimi I tyre të bjerë mbi të, pasi ata e shikojnë si të papranueshme një 
gjë të tillë. Paaft ësia për të gjetur një zgjidhje për problemin shprehet me ndjenja 
negative, që mund të drejtohen kundër profesionistëve, mjedisit rrethues ose cdo 
personi tjetër që mund të merret me fëmĳ ën. 

1.6 Shkëputja dhe përshtatja

Faza e shkëputjes shprehet me pranimin e kufi zimeve të fëmĳ ës.Prindërit nisin 
të organizohen sipas asaj që i ka ndodhur.Krĳ ohet një farë rutine dhe secili kryen 
rutinën e tĳ .Megjithatë njohja më e thellë e dinamikës familjare tregon se konfl iktet 
emocionale nuk janë zgjidhur akoma.Bashkëshortët nuk i japin rastin njëri tjetrit 
për të shkëmbyer mendime, për të komunikuar dhe për të ndarë së bashku ndjenjat 
që lidhen me përgjegjësinë e tyre ndaj fëmĳ ës.Kjo etapëështë një lloj pushimi midis 
etapës së dëshpërimit dhe asaj të riorganizimit.

1.7 Pranimi

Pranimi që përbën etapën e fundit, ka të bëjë me njohjen e vërtetë dhe realiste të 
kufi jve të pontecialit të fëmĳ ës. Fëmĳ a zëvendin  e vet dhe trajtohet sipas nevojave 
të tĳ  njëlloj si pjestarët e tjerë të familjes. Njohja e kufi zimeve të fëmĳ ës ndodh së 
bashku me vetëdĳ ësimin e prindërve për ndjenjat që ushqehen ndaj tĳ . Gjithsesi ky 
vetëdĳ ësim nuk zbut intesitetin e ndjenjave dhe emocioneve të tyre, por ul tensionin 
që deri atëherë ishte mbajtur përbrenda. Ndryshimi që ndodh gjatë këtĳ  procesi janë 
rezultat ose fi nalizim I një periudhe të gjatë stresi.Ata janë gati të marrin në dorë 
edukimin e fëmĳ ës së tyre, I pranojnë detyrimet dhe kufi zimet e profesionitëve dhe 
të programeve. Ndjenja e nënshtrimit pasohet nga vullneti , ata duan t’i japin fëmĳ ës 
së tyre të gjitha shanset e gjithpërfshirjes. Kthimi në një farë eikulibri nuk tregon që 
prindërit nuk kanë më nevojë për ndihmë.Përkundrazi ata kanë nevojë t’u qëndrohet 
pranë për të punuar për zhvillimin e fëmĳ ës së tyre.
Për etapërn e pranimit , disa profesionist fl asin për një gjendje trishtimi kronik , që 
disa prindër do ta ruajnë dhe që do të nxjerrë krye herë pas here në mënyrë pak a 
shumë intensive. Sipas Ëickler (1981) ky reagim duket normal dhe duhet konsideruar 
si e tillë.

1.8 Ndërhyrja e hershme një derë e hapur për gjithëpërfshirjen

Ndërhyrja e hershme konceptohet si një përpjekje sistematike dhe planifi kuar 
veprimesh mbi faktorët e përvojës individuale dhe mbi faktorët mjedisorë gjatë 
pesë viteve të para të jetës së fëmĳ ëve. Ndërhyrja e hershme duhet të futet fi lozofi së 
sëvalorizimit  të roleve sociale dhe të integrimit shoqëror  të personave me dobësi 
mendore. Ajo synon të eleminojë dobësinë egzistuese dhe të parakohshme te një 
popullsi e synuar dhe të zbusë ndikimin e saj, të përmirësoj shkathtësitë dhe sjelljet 
e fëmĳ ës, si edhe të mbështesë familjen dhe të afërmit.
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Duhet dalluar stimulimi I hershëm, që lidhet në mënyrë të vecantë me zhvillimin 
maksimal të aft ësive të fëmĳ ës në “tërësinë” e tĳ , nga ndërhyrja e hershme që 
konsiderohet si një aksion mbi tërësinë e përbërsëve të jetës sëfëmĳ ës , familjes dhe 
mjedisit rrethues.  Ndërhyrja e hershme lidhet me shumë fusha veprimtarie. Ajo 
duhet t’u përgjigjet sa më shpejt që të jetë e mundur nevojave të fëmĳ ës, si edhe 
nevojave të familjes së tĳ  me qëllim kështu gjithëpërfshirjen. Ndërhyrja duhet bërë 
duke respektuar etapat në vĳ im
• Depistimi
• Diagnostimi
• Mjekimi
• Përshtatje-Ripërshtatje
• Mbështetja për familjet
• Gjithëpërfshirja  në shërbimin e cerdheve
• Gjithëpërfshirja  në shërbimet parashkollore.
Psikologjia, që nga Gesell (1940), Piage (1957) dhe Bloom (1964) ka treguar rëndësinë 
që kanë vitet e para të jetës së fëmĳ ës në zhvillimin e tĳ  kognitiv, gjuhësor, shqisor-
motor dhe afektiv. Dihet që stimulimi I pakët gjatë fëmĳ ërisë së hershme mund të 
cojë në mungesa të pariparueshme, si në aspektin afektiv edhe në atë konjiktiv. Sipas 
kërkimeve të Centerëall e Centerëall (1960) fëmĳ ët trizomik kanë një ulje të koifi centit 
intelektual (QI), nëse nuk bëhet stimulimi i papërshtatshëm gjatë viteve të para të 
jetës. Ndërhyrja e hershme mbështete në metodën psiko-dinamike, që merr parassyh 
elementët nëvĳ im :nevojat psikologjike, nevojat afektive dhe zhvillimi psiko-
motor(konjiktiv, motor,socialafektiv) të fëmĳ ës. Kjo metodë merr parasysh edhe disa 
qëndrime mbizotëruese të prindërve, ndjenjat, emocionet e tyre dhe faktorë të tjerë, 
si rrjeti I shërbimeve komunitare, I shërbimeve sociale publike dhe jopublike.

1.9 Metodat si faktorë të suksesit të ndërhyrjes në gjithëpërfshirje

Ka një mënyrë për të bërë të mundur që të sigurohet suksesi dhe integrimi në emër 
të gjithpërfshirjes. Në të vërtet duhet:
• Të përdoret një metodë që I drejtohet sa fëmĳ ës por edhe familjes së tĳ . 
• Të ndërhyhet sa më herët dhe në mënyrë të vazhduar deri në periudhën e 

shkollimit.
• Të konsiderohet familja si një partner i vërtet.
• Të nxiten prindërit të marrrin pjesë në vendimarrje në programin e gjithëpërfshirjes.
• Të përdoren planet e shërbimeve dhe planet ndërhyrëse. 
• Të favorizohet puna shumëdisiplinare në ekip. 
• Të kërkohet ndihma e komunitetit
• Të përdoret një program pune shumëi strukturuar në nivelin e objektivave dhe të 

programimit. 
• Të përdoren mjete vlerësimi të përshtatura ndaj llojeve të ndryshme të dobësive, 

kufi zimeve dhe aft ësive. 

1.10 Shërbimet e cerdheve

Pjesa më e madhe e cerdheve pranojnëtë gjithë fëmĳ ët pa përjashtim, me ose pa 
handikap ose dobësi.Zyra e shërbimve të cerdheve/kopështeve duhet të ofroj një 
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program informimi dhe fi nancimi që synon të ndihmojë cerdhet për parimin e 
gjithëpërfshirjes. Integrimi i fëmĳ ës me dobësi mendore është me shumë dobi përsa 
i takon stimulimit tëshqisave , të të folurit, socializimit me fëmĳ ët e tjerë dhe krĳ imi i 
kushteve paraprake për kopësht apo shkollë. Integrimi i hershëm në cerdhe lehtëson 
më pas integrimin shkollor dhe pjesmarrjen në jetën komunitare.

1.11 Shërbimet parashkollore

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka mundësuar funksionimin e kopshteve për 
fëmĳ ët e moshës katër vjecare që kanë dobësi të rëndë ose që vĳ në nga familje social-
ekonomike pa përkrahje , me qëllim që t’u lejojë atyre të zhvillojnë aft ësitë paraprake 
në shkollë, si edhe të nxisin integrimin sa më të mirë të tyre. Për ta përmbledhur 
mund të themi se, për të bërë të mundur zhvillimin maksimal të zhvillimit të fëmĳ ës 
duhet ndërhyrësa më herët, të ndërhyhet pranë tĳ  por edhe pranë të afërmëve, 
familjes dhe shokëve të tĳ  të cerdhes apo të kopshtit.

1.12 Rëndësia e shkollës dhe e profesionistëve

Cfarë do të ishte një shoqëri ku do të përjashtoheshin nga shkolla autikët, ngaqë ato 
kanë crregullime të sjelljes? Apo personat me dobësi mendore ngaqë inteligjenca e 
tyre nuk është në nivelin e duhur?Janë personat me karakter të vështirë ngaqë janë 
tipa të vështirë në shkollë?Të huajt ngaqë nuk arrĳ në të ndjekin nivelin shkollor të 
propozuar?Gjenitë, sepse mërziten?Personat me aft ësi të kufi zuara sepse bezdisin të 
tjerët dhe kërkojnë pajisje të vecanta? Dhe pse jo, edhe ata tepër të shëmtuarit, tepër 
të bukurit, tepër të shëndoshët etj? Gjithsesi cështja e gjithëpërfshirjes nxit debate të 
shumta. Kërkimet e shumta në lidhje me këtë( Arsenault;1982, Goupil dhe Boutin, 
1983; Simon 1988;Beaupre,1990 dhe SaintLaurent 1994) janë larg së qëni të këtĳ  
mendimi. Termi gjithëpërfshirje ka marrë shumë kuptime.Në mënyrë të përgjithshme 
ai I referohet një procedure që fëmĳ ët me nevoja të vecanta të edukohen në një 
mjedis ku ndodhen fëmĳ ët “që nuk janë me AK apo dobësi mendore”. Fatkeqësisht 
ky përkufi zim merret në një kuptim aq tëngushtë , saqë hapja e klasave speciale 
në shkollat e rregullta shihet si integrim.  Integrimi shkollor nuk ështëutopi , por 
një mjet real dhe konkret , realist dhe I realizueshëm për t’u lejuar nxënësve me 
dobësi mendore që të mësojnë dhe zhvillohen në aspektin konjiktiv , social dhe 
afektiv, me gjithë kufi zimet e tyre , në një mjedis rrethues qëështë dhe do të jetë 
mjedisi i tyre i jetës, një mjedis që duhet të ketë mundësi ti përshtatet realitetit të 
tyre, pa i përjashtuar ata. Vizioni i një shkollë së cilës nxënësi ka aft ësi ti përshtatet 
duhet t’i  lërë vendin atĳ  të një shkolle që duhet t’u përshtatet nevojave të vecanta 
ose jo të fëmĳ ëve dhe adoleshentëve. Vetëm vizioni i një “shkolle për të gjithë”që 
merr parasysh shumëllojshmërinë e dallimeve individuale dhe që ofron mjete të 
shumllojshme, është në gjendje të favorizojë gjithëpërfshirjen në arsim.
Shërbimet edukative duhet të pajisen me mjete që të jenë në gjendje të mbështesin 
personat me dobësi mendore në përpjekjet e tyre për tu integruar në mjedisin e 
rregullt. Arritjet e shkencave sociale të 25 viteve të fundit kanë lejuar të zhvillohen 
strategji ndërhyrëse që favorizojnë realisht ngushtimin e hendekut midis kërkesave 
të jetesës  në shoqëri dhe aft ësive të kufi zuara të personave me dobësi mendore. 
Dhe si përfundim, thënia e Eduart Seguin jep qartë metodat ndërhyrëse ndaj 
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personave me dobësi mendore. “Për cdo fëmĳ ë, trajtimi edukativ nis aty   ku 
ndërpritet zhvillimi i tĳ  natyral. Sa fëmĳ ë ka, aq tipa fi llimesh ka…”
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Teoria e letërsisë dhe analiza e vepres letrare

Esmeralda Cauli

Abstrakt

Duke qenë krĳ im gjuhësor, letërsia është pjesë përbërëse e jetës së përditshme. Ajo nuk 
mësohet vetëm në shkolla dhe nuk mund të jetë pronë vetëm e të shkolluarve, sepse, meqë 
çdo njeri duhet të fl asë, ai përdor gjuhën e ku ka gjuhë ka edhe letërsi. Lexojmë me lehtësi 
gramatikisht, por nuk është lehtë që të kuptohen vlerat e larta letrare, që do të thotë nuk është 
e lehtë të lexosh kuptimisht. Pa njohjen e realizimeve më të mëdha letrare të popullit tënd dhe 
njerëzimit, vështirë se mund të formohet kultura letrare në të gjitha format e veta. Studimi 
i letërsisë ndihmon për të formuar përvojën në bërjen e dallimit mes qëndrimit praktik e 
teorik mbi letërsinë. 
Veprën letrare të krĳ uar prej shkrimtarit, lexuesi e përjeton si art; në kuptim më të gjerë, edhe 
kritiku letrar, shpreh gjykimin e vet për këto vepra ose për themelet e tyre duke ndihur në 
krĳ imin e veprave të tjera. 
Me letërsi, në aspektin teorik merret ai që veprat letrare i studion si objekte të veçanta, brenda 
sistemit të veçantë të letërsisë, ai që e njeh natyrën e letërsisë në tërësi ose natyrën e ndonjë 
vepre letrare. Ndaj duhet bërë kujdes që të mos ngatërrohet qëndrimi teorik prej atĳ  praktik 
ndaj letërsisë. Duket prej kësaj lidhjeje të ndërsjellë, thuhet se, teoriku analizon, që do të 
thotë: e shkatërron njënjëshmërinë (unitetin) e drejtpërdrejtë të veprës letrare, e cili përbën 
thelbin e përjetimit artistik, duke synuar si shkatërrimin e entuziazmit të krĳ uesit ashtu dhe 
të entuziazmit të adhuruesit të letërsisë. 
Megjithatë dy llojet e qëndrimeve nuk janë në opozicion me njëra - tjetrën. Që të përjetohet 
letërsia, dalin pengesa të shumta. Arkaizmat e Nolit, te poezia e tĳ , nuk mund të merren me 
kuptimin e përdorur prej autorit; shumë personazhe dhe ngjarje te Lahuta e Malcis e Fishtës 
nuk mund t’i ndërlidhim në tërësinë e veprës, nëse nuk arrĳ më deri në thelbin e tyre, brenda 
tërësisë së veprës. Njëherazi, njohja e një numri të madh veprash letrare, mund të ndihë në 
rritjen e ndjeshmërisë artistike. Prej kësaj rrjedh që studimi i letërsisë duhet të nxisë kuptimin 
dhe përjetimin e veprave letrare. Qëndrimi teorik dhe praktik ndaj letërsisë, të ndihmon për 
t’i dalluar veprat letrare, por pa i kundërvënë ato.

Fjalët kyce : letërsi, analizë, vepër letrare, kritikë letrare, teori, shkencë.

Hyrje

Letërsia ka rol të pazëvendësueshëm në njohjen dhe parafytyrimin e jetës njerëzore, 
ndaj ajo duhet të studiohet në të gjitha aspektet e saj, si të gjitha dukuritë e 
tjera shoqërore apo natyrore, ndaj edhe shkenca e letërsisë është zhvilluar si 
domosdoshmëri. Shkencë mbi letërsinë është quajtur studimi i sistemuar i letërsisë. 
Ndonjëherë me kuptim të njëjtë ose shumë të ngjashëm, përdoret edhe përcaktimi 
kritika letrare, por duhet thënë se, kuptimi i kritikës letrare në këtë rast zgjerohet 
edhe më shumë. Ajo shpreh gjykimin mbi vlerat e veprave letrare, prandaj ajo 
kuptohet më parë si pjesë e shkencës mbi letërsinë, se sa si nocion i përgjithshëm për 
të gjitha llojet teorike në raport me letërsinë. 
Do të ishte më drejt që teoria e letërsisë të merrej me parimet e përgjithshme të 
letërsisë, të kategorive të saj, të kritereve të saj si dhe me diferencimin e studimeve 
për veprat konkrete të letërsisë. Teoria e letërsisë trajton çështjet e natyrës së letërsisë, 
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format dhe mënyrat e shprehjes letrare dhe cilësitë e përgjithshme si dhe ato të 
veçanta të veprave letrare. Asaj i intereson ligjshmëria e përgjithshme e krĳ imit 
duke u rrekur të përcaktojë parimet e përgjithshme të formësimit letrar si dhe ligjet 
specifi ke që i përkasin mënyrës së formësimit të llojeve të veçanta letrare, ligjshmëritë 
e të kuptuarit dhe të vlerësimit të tyre. 
Edhe teoria e letërsisë e ka parasysh aspektin historik të letërsisë, madje ajo trajton 
zhvillimin historik të disa gjinive, zhanreve e llojeve letrare, por asaj nuk i intereson 
së pari mbarështrimi kronologjik i veprave apo zhvillimi historik i letërsive të 
ndryshme, por ligjshmëria e formësimit letrar dhe mënyra e realizimit të veprave 
letrare, si krĳ ime të mirëfi llta vetjake artistike. 
Me që ekziston letërsia, ekziston edhe teoria që synon ta shpjegojë atë, teoria e lindur 
në antikitet dhe e përpunuar gjatë shekujve, për të ardhur deri në ditët tona me 
objektin, synimin dhe metodat e saj të studimit. Ajo synon të interpretojë dukurinë 
letrare, por në planin fi lozofi k e historik teoria lindi atëherë kur në vetëdĳ en e njeriut 
nisi të përpunohet mendimi teorik, kur u ndje nevoja për të komentuar dukuritë 
letrare, krahas atyre të tjera të karakterit intelektual, që shkonin përkrah tyre. Ndaj 
dhe teoricienët e parë ishin përgjithësisht fi lozofë, që dukuritë letrare i panë dhe 
u përpoqën t’i shpjegojnë lidhur ngushtë me problemet e ekzistencës së njeriut. 
Aristoteli ka shkruar veprën Poetika, në të cilën bën dallimin ndërmjet historisë e 
letërsisë.

I. Historia e letërsisë

Në periudha të ndryshme të zhvillimit historik, mendimi letrar u pasurua dhe u 
përpunua, duke sjellë deri në ditët tona ndihmesën e vlefshme të çdo periudhe, prej 
antikitetit grek, me Platonin e Aristotelin, me Horacin e Kuintilianin në antikitetin 
romak, me mendimet e vlefshme të Thomas Akuinasit (1225–1274), në Mesjetë, apo 
me teoricienët dhe artistët e Rilindjes Evropiane. Mendimi teorik mbi letërsinë eci 
më tej gjatë iluminizmit, me veprën e Gott hold Ephraim Lessingut (1729-1781) dhe 
të Denis Dideroit (1713–1784), kur mund të thuhet se Teoria e letërsisë u kristalizua si 
disiplinë e shkencës së letërsisë. Periudha e klasicizmit, me veprën Arti poetik i Nicolas 
Boileau (1636–1711), poet dhe kritik, u përpoq që ta paraqiste teorinë e veprës letrare 
në formën e një traktati estetik, të detyrueshëm për autorin, praktikë që vĳ oi edhe 
gjatë romantizmit, lindjes së drejtimeve të tjera letrare, si sentimentalizmit, realizmit, 
për të ardhur te trajtimet teorike të shekullit XXI, i cili u shqua në mënyrë të veçantë 
për vërshim pikëpamjesh dhe interpretimesh të shumta mbi letërsinë dhe veprën 
letrare. 
Megjithatë boshti i problemeve me të cilat merret teoria e veprës letrare ka qenë dhe 
është problemi i së veçantës së letërsisë. Ç’e dallon atë prej llojeve të tjera të artit? Cili 
është raporti me format e tjera të krĳ imtarisë, që nuk u përkasin arteve? Po faktorët 
e brendshëm dhe të jashtëm që ndikojnë në ekzistencën e saj cilët janë? E kështu me 
radhë. 
Përpjekjet për ta ndarë historinë e letërsisë nga teoria e letërsisë, nuk kanë sjellë 
asgjë të re. Në historitë e letërsisë, do të ishte më me objektivitet, që ta përqasim 
veprën letrare, si me vlerat e kohës së vet, ashtu dhe me ato të të gjitha periudhave 
pasardhëse. Historia e letërsisë shqipe zë fi ll me veprën e At Justin Rrotës Letratyra 
shqype (1925). Kjo pjesë e shkencës së letërsisë merret me studimin e veprave letrare 
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në rrjedhën e tyre historike, duke kërkuar cilësinë themelore letrare: literaritetin. Ajo 
synon përfshirjen sistematike të dukurisë së letërsisë në kohë, të përshkruajë dhe të 
vlerësojë veprat e caktuara, duke pasur parasysh zhvillimin e përgjithshëm letrar 
dhe kulturor, të grumbullojë përvojë lidhur me periudhat e letërsisë dhe rrjedhojat e 
caktuara të zhvillimit, brenda distancave më të vogla ose më të mëdha kohore. Edhe 
orvatja për të veçuar kritikën letrare nga historia e letërsisë ka qenë e dëmshme për 
të dyja.

II. Kritika letrare

Si pjesë e shkencës së letërsisë pranohet edhe kritika letrare. Themelimi i kritikës 
shqipe lidhet me traktatin teorik Kohëtore e letrave shqipe të Faik Konicës dhe revistës 
së tĳ  Albania, ku bën dallimin ndërmjet letërsisë e atdhesisë si vlerë në përkufi zimin 
kombëtar. Ajo ka kaluar nëpër fazat e formulimeve si: lexim, interpretim, komentim, 
studim, klasifi kim, vlerësim e sistematizim. Vlerësimi i veprave letrare aq të ndërlikuara, 
kërkon që raporti midis kritikës letrare dhe shkencës mbi letërsinë të jetë dhënie dhe 
marrje reciproke: gjykimet e përgjithshme mbi ligjësitë e prodhimit letrar mbështeten 
në rezultatet e veçanta lidhur me vlerën e veprave letrare si dhe e kundërta. Njëherazi 
kritika letrare mund të jetë dhe veprimtari e pavarur krĳ uese duke u bërë kështu 
njëfarë letërsie për letërsinë, një lloj letrar, krahas të tjerëve. 
Për këto raste ajo zhvillohet dhe ndërtohet mbi bazat e përshtypjeve vetjake lidhur 
me veprën e lexuar dhe mbi mbresat që kritiku i zhvillon pa pasur nevojë që ato 
të inkuadrohen brenda ndonjë sistemi shkencor të të menduarit dhe të studimit 
të letërsisë. Teoria e letërsisë shpesh quhet poetikë, (sipas greqishtes: poietike tehne, 
aft ësi, mjeshtëri vjershërimi), por ky emër poetika shpesh ka kuptime të tjera: me të 
nganjëherë shenjohet vetëm një pjesë e teorisë së letërsisë (studimi i llojeve letrare) 
ose studimi për poezinë e periudhave të ndryshme (poezia e fi lobiblikëve, ajo me 
alfabet arab dhe ajo e Rilindjes Kombëtare). Ndonjëherë me të kuptohen rregulla 
të caktuara me të cilat shenjohet formësimi letrar i ndonjë shkrimtari ose i ndonjë 
shkolle poetike (poetika e Kutelit, Kadaresë) apo dhe mënyrat e format që vlejnë për 
disa lloje letrare (poetika e romanit). Ajo studion bioletrën, që njeh veprën letrare të 
mirëfi lltë, të veçantë, të papërsëritshme, si trajtë e domethënie; tematologjinë, që veç 
temave studion shkollat letrare, kodet e stilet, fi gurat; albanizmën, që nis studimin me 
letërsinë e dialekteve për të përfunduar me postmodernizmin e shkollat më të reja 
letrare.

III. Analiza e veprës letrare

Tekstet letrare janë shpjegime në thellësi të një strukture të thellë; tekstet janë 
të organizuara si një gjuhë me gramatikën e tyre të veçantë; baza e tyre është në 
semiologji (teoria e shenjave). Zbërthimi i tërësisë së ndërlikuar të veprës letrare 
përbën analizën. Struktura është parim i një ndërtimi dhe objekt i analizës. Analiza 
fi llestare, që mbetet deri te niveli i dhënies së cilësisë së veprës letrare, mund të jetë: 
fi lologjike, tematike, kompozicionale, narrative. Nëse synojmë interpretimin e tekstit (lat.: 
interpretatio, shpjegim), që synon të shpjeguarit e veprës letrare, gjatë të cilës caktohet 
kuptimi i veprës në tërësi si dhe roli i pjesëve të veçanta brenda tërësisë së tekstit 
letrar, ngjitemi te analiza: stilistike, semantike, e karaktereve, psikanalitike, zhanrore, 
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aktanciale, fenomenologjiko-receptuese, strukturalo-semiotike. 
Përgatitja për analizën fi llestare të veprës letrare ka lidhje me përzgjedhjen, redaktimin 
e materialit dhe shënimet komentuese. Teksti letrar është porosi e veçantë që autori 
ia drejton lexuesit, por, që të kuptohet drejt kjo porosi, duhen plotësuar këto kushte: 
Lexuesi duhet ta kuptojë gjuhën, ngjyrimet e saj. Duhet të kuptojë të paktën disa qëllime të 
autorit, që burojnë prej rrethanave në të cilat është krĳ uar vepra. 
Lexuesi duhet të njohë mendësinë, doket, zakonet e popullit të cilit i takon vepra dhe njëherazi 
të ketë njohuri, të paktën elementare, për traditën e shprehjes letrare. Duhet të ketë edhe 
ndjeshmërinë e nevojshme për të kapur ngjyrimet gjuhësore, efektet e caktuara ritmike e 
muzikore, të cilat autori i përdor në vepër.
 Analiza fi lologjike 

Gjatë analizës, mund të hetohen këto veprime që i shërbejnë një lloj përgatitjeje për 
analizën e tekstit: përcaktimi i tekstit të parë, përcaktimi i autorësisë dhe i datës si dhe 
komenti. Shqyrtimi bëhet i domosdoshëm, kur do të jenë në analizë tekste të hershme. 
Orientimi i fi lologjisë për botimin e teksteve të vjetra, sidomos për analizën letrare, 
quhet analiza fi lologjike e tekstit. 
Çdo studim nis me mbledhjen e materialit dhe pastaj vĳ on me pastrimin nga 
mbishtresat e ngjitura gjatë kalimit të kohës si dhe me përcaktimin e saktë të 
autorësisë, vërtetësisë dhe datës së teksteve. Një gjedhe të shkëlqyer e kemi me 
poemën Erveheja të Muhamed Kyçykut. Vepra, e cila ka në qendër personazhin e 
parë letrar në letërsinë shqipe, u shtyp në Bukuresht (1888) “pasi iu qëruan fj alët e 
huaja” prej Jani Vretos, duke u bërë vepra më e përhapur gjatë Rilindjes sonë, por 
studimi shkencor mundi të realizohej pas gjetjes së origjinalit të saj një shekull më 
pas. 
Hulumtuesit më të sukseshsëm janë ata që me ngulm kërkojnë nëpër biblioteka, të 
vendit apo të huaja. Pas përfundimit të punës për mbledhjen si dhe klasifi kimit të 
materialit, atëherë do të fi llojë puna për redaktimin e tekstit. 
Po të krahasojmë Lulen e kujtimit, romanin e botuar si nënfl etë te gazeta Dielli e 
shqiptarëve të Amerikës, me tekstin homonim të botuar në Korçë, nga vetë Foqion 
Postoli, gjejmë shumë ndryshime. Pas përcaktimit të tekstit të vërtetë për redaktorin 
del problemi i renditjes dhe shpjegimit të materialeve etj, që kërkojnë zgjidhje sipas 
çdo rasti konkret. Karakteri i komenteve kushtëzohet nga qëllimi i botimit. Botimi 
XVI i Lahuta e Malcis te “Botime Franceskane”, Shkodër, 2010, përmban një aparat 
komentues shumë më të gjerë se një botim masiv. Anotacioni (shënimet komentuese) 
duhet dalluar nga komenti i përgjithshëm e i hollësishëm, që ngërthen materiale 
për historinë letrare ose gjuhësore të veprës. Koment (latinisht: komentarius, shënim, 
ditar) quhen shënimet, vërejtjet dhe shpjegimet shoqëruese, të cilat ndihmojnë që 
vepra t’i afrohet lexuesit. 
Kësisoj ai është rezultat i analizës paraprake të tekstit, sepse shpjegohen fj alët e 
panjohura, shënohen rrethanat në të cilat është krĳ uar teksti, të veçantat e formës 
së saj, si dhe rëndësia e temës, duke u përmendur njëherazi rezultatet e përcaktimit 
të tekstit, të autorësisë, të datës dhe mosmarrëveshjet rreth këtyre problemeve, etj. 
Në këtë formë komenti shfaqet si pjesë përbërëse e analizës së veprës letrare, por 
në funksion të asaj faze, që vetëm e përgatit tekstin për lexim, interpretim apo për 
analizë të mëtejme. Për shumë autorë mbetet i hapur problemi nëse disa vepra janë 
vërtet të tyre apo janë apokrife (legjenda fetare të lashta me përmbajtje biblike, të cilat 
hierarkia kishtare nuk i pranon ) e iu vishën kot. Për të zgjidhur problemet e vërtetësisë 
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së veprës dhe të autorit të saj ndihmojnë mbledhja e dëshmive, por në ndihmë mund 
të na vĳ ë edhe paleografi a, bibliografi a, gjuhësia, historia.
 Analiza tematike

 Në analizën tematike dallohet tema (sipas greqishtes thema, ajo që është shtruar) 
baza, lënda si kuptim i tërësishëm i veprës. Duhet pranuar se në disa vepra është 
i vështirë përcaktimi i plotë i temës dhe se çdo përcaktim i temës mund të dalë i 
mangët. Ndodh kështu se do të japësh diçka të përgjithësuar për atë që në vepër 
është thënë me një person, me një objekt të paraqitur. Titulli i veprës letrare shpesh 
është i lidhur me temën dhe e shpreh atë drejtpërdrejt. Tema mund të zbërthehet në 
motive, e cila duhet kuptuar si njësi më e vogël tematike. Motivi bëhet kështu pjesa 
më e vogël e veprës letrare, që ruan një kuptim relativisht të pavarur në suazën 
e temës, që është shprehja e veçantë e një motivi, individualizmi i tĳ , kalimi i të 
përgjithshmes në të veçantën. Motivi i përparësisë së ligjit të pashkruar mbi atë të 
shkruar, individualizohet e konkretizohet në temën e Antigonës; motivi i jotolerancës 
fi lozofi ke, në temën e Sokratit. Numri i motiveve dhe mënyra e lidhjes së tyre varet 
kryesisht nga lloji letrar. Për shkak se motivet në shumë vepra letrare përsëriten, 
disa teoricienë mendojnë se motivi duhet kërkuar pikërisht në një njësi tematike, që 
mund të hetohet në shumë vepra letrare: (kështu fl itet për motivin e ndarjes së të 
dashuruarve, për motivin e unazës që njeriun e bën të padukshëm etj.). Një kuptim 
i tillë i motivit është i lidhur me kuptimin e fabulës. Fabula (sipas latinishtes fabula, 
kallëzimi) shpjegohet si mbarështrim ngjarjesh themelore, që zhvillohet në veprën 
letrare. Në themel të veprës mund të jetë një ngjarje, një varg ngjarjesh të lidhura 
sipas shkak-pasojës, një përbërje e tërësishme e rrëfi mit që nis e mbaron. Gjatë 
komunikimit të përditshëm shpesh bëhet fj alë për përmbajtjen e veprave letrare 
të veçanta. Kështu përmbajtja e romanit mallëngjyes kriminalistik Kodi i Da Vinçit 
i Dan Braunit kuptohet dhe ritregohet si varg ngjarjesh deri në zbulimin e vrasësit. 
Megjithatë fabula duhet të dallohet saktë nga nocioni i padiferencuar i përmbajtjes; 
fabula shënon vetëm vargun e ngjarjeve dhe jo gjithçka që përmban vepra. Po të 
përdorim nocionin e përmbajtjes atëherë kuptojmë se në vepër hasim edhe mendime 
të veçanta, ndjenja, përshkrime dhe qëndrime dhe jo vetëm ngjarje, kurse fabula 
shënon ekskluzivisht rrjedhën e ngjarjeve. Por jo të gjitha veprat letrare kanë fabul. 
Ajo mund të kuptohet edhe si një mënyrë e lidhjes së motiveve. Kur ato rreshtohen 
sipas parimit logjik, vepra nuk është fabulative, por u takon të ashtuquajturave vepra 
jofabulative (për shembull epitafi ). Nga ana tjetër, veprat e ndërlikuara dhe të mëdha e 
zhvillojnë fabulën e vet në gërshetimin e ngjarjeve, që duhen shqyrtuar në disa lidhje 
paralele, e, përveç kësaj, rrallë e përshkruajnë ngjarjen prej fi llimit deri në fund, sipas 
një radhe që do të mund të zhvillohej në realitet. Prandaj fabula mund t’i kundërvihet 
subjektit (sipas frengjishtes sujet, lëndë, shkak, përmbajtje) dhe që do të thotë mënyrë 
se si janë zhvilluar ngjarjet në një vepër të caktuar. Disa teoricienë barazojnë fabulën 
me subjektin, si koncepte, gjë që ul mbështetjen e analizës, e cila përmes krahasimit të 
fabulës, në kuptim të rrjedhës reale të ngjarjeve të veprës, me subjektin, si mënyrë se 
si rrjedh ajo që është shtruar në veprën letrare, mund të arrihen rezultate të vlefshme 
për të hetuar mënyrën e ndërtimit të veprave të veçanta. Analiza e temës, e fabulës 
dhe e motiveve të veçanta në një vepër letrare ka lidhje me kompozicionin (latinisht 
compositio, nga komponere, renditje, bashkim, harmonizim), pra me mënyrën se si 
është hartuar vepra ose se si është sajuar ajo prej pjesëve më të vogla. 
Në çdo krĳ im artistik letrar, si krĳ im tejet i ndërlikuar gjuhësor, rendi i ligjërimit, 
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mënyra se si janë bashkuar pjesët e veçanta dhe mënyra se si janë lidhur ato, ka 
rëndësi shumë të madhe. Kompozicioni vërehet qysh prej faktorëve të jashtëm. Në 
fi llim është titulli mbi kopertinë, që do të ndiqet prej titullit të faqes së brendshme, 
recensenti, shtrypshkronja, kushtimi, nëse ka. Vjen pas tyre përmbajtja e lëndës, 
hyrja dhe kapitujt. Ndonëse faktorët e mësipërm kanë lidhje me kompozicionin e 
jashtëm, ato kurrsesi nuk duhet të lihen mënjanë gjatë analizës. Megjithatë ato nuk 
janë e s’ka si të jenë vendimtare në këtë proces. 
Analiza kompozicionale, veç çka theksuam më sipër, duhet të nisë nga kuptimi i 
njënjëshëm e i tërësishëm i veprës letrare. Analiza duhet të caktojë cilët elementë të 
kompozicionit, në përputhje me këto kuptime të veprës, duhen pasur parasysh dhe 
se si duhet kuptuar mbarështrimi i tyre në lidhje me tërësinë mendore që del nga to. 
Kompozicioni mund të shqyrtohet edhe nga aspekti i gërshetimit të motiveve të 
veçanta në vepër. Për këtë arsye me nocionin kompozicion është i ngjashëm edhe 
motivimi, që e përdorim gjatë analizës së veprave letrare si shenjë për mënyrën me 
të cilën arsyetohet përdorimi dhe gërshetimi i motiveve të veçanta në tërësi. Çdo 
motiv duhet të ketë ndonjë arsyetim lidhur me qëllimin e veprës në tërësi, ose për 
shkak të ngjeshjes së shprehjes, pra të nevojës që ajo e cila duhet thënë, të realizohet 
me mjete sa më të pakta. Motivimi shihet edhe si arsyetim i veprimeve të fytyrave 
të veçanta dhe njëherazi edhe si arsyetim i të gjithë rrjedhës fabulare të veprave të 
vëllimshme. Analiza e përbërjeve motivore, në këtë rast, mund të ndihmojë shumë 
për të kuptuar mënyrën e realizimit të veprës letrare si dhe të tipareve të epokave të 
caktuara letrare, të drejtimeve, shkollave, llojeve dhe të autorëve të ndryshëm.
 Analiza narrative 

Interes paraqet dhe analiza narrative. Çdo vepër letrare i kushtohet lexuesit. Ka lloje 
letrare ku raporti i lidhjes së autorit me lexuesin nuk del dukshëm. Fjala vjen, në 
një dramë personazhet i fl asin spektatorit, kurse autori fl et përmes tyre. Në llojet e 
tjera letrare narrative (sipas latinishtes, naration, të rrëfyerit) zakonisht nënkuptohet 
narratori që, drejpërdrejt ose indirekt, i drejtohet lexuesit. Kështu fi llon, për shembull, 
romani Ana Karenina i Leon Tolstojt: 
Të gjitha familjet e lumtura i ngjajnë njëra tjetrës, çdo familje fatkeqe është fatkeqe ndryshe 
nga të tjerat. Punët ishin si mos më keq në familjen e Obllonskëve. Gruaja kish mësuar se i 
shoqi e kish ndrequr me guvernanten franceze që kish pasur në shtëpi, dhe i kish thënë burrit 
se nuk mund të rronin bashkë këtej e tutje. 
Në këtë fragment shihet qartë se narratorin nuk mund ta identifi kojmë me autorin. 
Në disa raste të tjera duket sikur midis autorit dhe narratorit nuk ka dallim, se autori 
e ft on vetë lexuesin, i gatshëm dhe plot mirëkuptim. E megjithatë është gabim të 
identifi kohet narratori me autorin. Narratori është gjithmonë krĳ im i veprës letrare, 
madje edhe atëherë kur paraqitet sikur është autor i rrëfi mit të ngjarjes së lidhur me 
të. Në të vërtetë, narratori edhe në këtë rast paraqet vetëm një aspekt të veprës, sepse, 
nëse autori do të rrëfente ngjarjet e veta, nuk do të kishte roman, domethënë rrëfi mi i 
tĳ  nuk do të merrte formën e veprës letrare. Kështu narratori, në një farë mënyre, në 
veprën artistike, është vetëm një perspektivë e mundur nga e cila rrëfehet. Pikërisht 
për këtë shkak analiza e rolit të narratorit dhe e qëndrimit të tĳ  mund të ndihmojë 
për kuptimin e strukturës së veprës letrare narrative. 
Rolin e narratorit mund ta luajë edhe një personazh i veprës. Mund të ndodhë që 
narratori të paraqitet si autor, pra, si person që gjendet jashtë botës së krĳ imit epik. 
Narrator mund të jetë edhe ndonjë personazh i shpikur që futet në fi llimin e veprës, 
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si dëshmitar i ngjarjes ose si bartës i ndonjë perspektive, prej nga shihen ngjarjet e 
caktuara (këto janë raste, kur si narrator paraqitet ndonjë kafshë ose send). Përveç 
këtyre roleve, narratori mund të jetë i ashtuquajtur narrator i sigurt, kur personi që 
fl et për atë çka përshkruhet në vepër me njohuri të caktuar dhe komplete, e me një 
farë qëndrimi objektiv, ose mund të jetë i ashtuquajtur narrator i pasigurt, kur fl et për 
diçka me qëndrim të caktuar subjektiv. Sido që të jetë, roli i narratorit mund të jetë 
shumë i rëndësishëm për të kuptuar elementet e tjera të veprës; temën, fabulën dhe 
motivimin etj. 
Kësisoj narratori është ose vetë personazh i romanit, ose u jep formë personazheve, 
rrëfen për disa njerëz, për cilësitë e tyre dhe për fatin e tyre. Për këtë arsye personazhi 
është një faktor i rëndësishëm në analizën e shumë veprave letrare. Nëse bëhet fj alë 
për cilësi kryesisht psikologjike të personazhit të veprës, është bërë zakon të përdoret 
termi karakter. 
Analiza e karakterit zhvillohet zakonisht në dy drejtime: nga njëra anë shpjegohet tipi 
i karakterit që përshkruhet në veprën letrare, kurse në tjetrën anë hetohen mjetet me 
të cilat është paraqitur karakteri i caktuar. Kjo analizë mund të jetë mjaft  e dobishme 
për përcaktimin e raporteve midis veprave letrare dhe realitetit shoqëror. Megjithë 
këtë, duhet pasur parasysh se kjo lloj analize e thjeshtëson raportin e letërsisë me 
realitetin, duke supozuar se vepra letrare i përshkruan karakteret ekzistuese, reale 
duke lënë mënjanë rolin krĳ ues të letërsisë. 
Në rastin e dytë theksohet analiza e karakterit, pra, gjatë ndërtimit të veprës letrare 
zbërthehen mjetet që shfrytëzohen për modelimin e disa karaktereve. Kështu, për 
shembull në rastin e Gjon Zaverit, analiza mund të përqëndrohet në zbulimin e 
karakteristikave të tĳ  si bartës i revoltës vetjake dhe i dështimit të saj në rrafshin 
e moralit të përgjithshëm njerëzor. Zbulohen kështu përshkrimet e fantazive të tĳ , 
mendimeve, të qëndrimeve të tĳ  me karakteret e tjera, si me vajzat e Korçës apo me 
të fejuarën e tĳ  në fshat. Analiza e karakterit mund të plotësojë shumë mirë analizën 
e aspekteve të tjera të veprës letrare, por qasja e karakterit s’duhet të veçohet nga 
subjekti, tema ose, për shembull, nga roli i narratorit, sepse karakteri, në veprën 
letrare, është element që depërton në kuptimin e tërësishëm të veprës, prandaj, në 
krĳ imin letrar, në mënyrë të caktuar, çdo gjë merr pjesë në karakterizim. Në rastin 
e dytë, në analizën e karakterizimit, duhet të zbulohen të gjitha mënyrat, përmes të 
cilave në romanin Pse?! paraqitet pikërisht karakteri i heroit të romanit. 
Sipas Fjalorit të Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë, 1980, heroi është vepruesi kryesor i 
një vepre letrare, që jepet në mënyrë më të plotë nga shkrimtari dhe luan një rol 
vendimtar në përmbajtjen ideore të veprës. 
Shtresa të tilla të veprës: tema, motivi, ideja, fabula, narratori, personazhi, karakteri, 
heroi janë elementë të strukturës së ndërlikuar të veprës letrare, të cilat i përcaktojmë 
gjatë analizës së tekstit të saj, por që edhe vetë i nënshtrohen analizës. Po ashtu mund 
të përmendim edhe lëndën, si nocion që shenjon atë që e përpunon teksti, disa mjete të 
shprehjes gjuhësore, që përdoren në tekst, e me të cilat merret posaçërisht stilistika, 
mandej struktura e vargut, nëse është fj ala për krĳ ime në vargje, e po ashtu veprimet 
në ndërtimin e formës të llojeve të ndryshme letrare. Në këtë zbërthim të veprës 
letrare duhet të kemi parasysh se struktura e saj është mbarështrim statik i disa 
elementëve, ku mund të depërtojnë, nëse gjejmë ndonjë konceptim të përgjithshëm e 
mbarështrim të disa pjesëve të qëndrueshme e të përhershme. 
Vepra letrare është në të vërtetë strukturë dinamike. Në të nuk ka pjesë të përhershme, 
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sepse ajo shfaqet si sistem i raporteve të caktuara. Me rëndësi është jo vetëm se disa 
elementë të veprës letrare kanë marrëdhënie thellësisht reciproke dhe, sipas kësaj, 
secili element varet drejtpërdrejt nga raportet ndaj të tjerëve dhe ndaj tërësisë, por 
edhe nga ajo që, elementet strukturore të veprës duhet të shqyrtohen përherë në 
lidhje me lexuesin, me përvojën e tĳ , me mënyrën se si e pranon letërsinë. Letërsinë nuk 
e përbëjnë tekstet. Ajo është marrëdhënie mes autorit dhe lexuesit dhe, për kuptimin 
e saj, si edhe për analizën, duhet medoemos të merren parasysh edhe raportet e 
elementeve brenda teksteve dhe të ashtuquajturat raporte jashtëtekstore.

Përfundime

Në këtë shkrim treguam teorine e letërsisë duke theksuar që letërsia është e 
rendësishme jo vetem për nxënësit shkollor por për cdo njeri. Trajtuan historikun 
e zhvillimit të letërsisë dhe shpjeguam kritikën letrare. Në pjesën e dytë treguan 
rëndësinë e veprës letrare dhe mënyrat e analizës së saj si : fi lologjike, tematike dhe 
narrative duke i treguar me shembuj konkret.
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Montessori Education

Msc Franceska Haxhiu

Abstract

“Early childhood education is the key to the bett erment of society” Maria Montessori.

This study deals with the important role that Montessori education plays  in the development 
of children since their earlier years. The reason why it concerns to this title is because it wants 
to implement this kind of system of education in all the Albanian’s kindergardens, private 
and public ones. The emotional, social and physical development of young children has a 
direct eff ect on their overall development and on the adult they will become. That is why 
understanding the need to invest in very young children is so important, so as to maximize 
their future well-being. Children’s early experiences, the bonds they form with their parents 
and their fi rst learning experiences deeply aff ect their future physical, cognitive, emotional 
and social development. Optimizing the early years of children’s lives is the best investment 
we can make as a society in ensuring their future success, and also the success of the whole 
society.
The Montessori Method of education, is a child-centered educational approach based 
on scientifi c observations of the children’s earlier years. Each child is valued as a unique 
individual because Montessori education recognizes that children learn in diff erent ways, 
and accommodates all learning styles. Children are also free to learn at their own pace, each 
advancing through the curriculum as he is ready, guided by the teacher and an individualized 
learning plan. Montessori children become confi dent, enthusiastic, self-directed learners. 
They are able to think critically, work collaboratively, and act boldly, a skill set for the 21st 
century. 

Keywords: Montessori, Child-centered, Method, Education, Casa dei Bambini(Children’s 
House).
    

Introduction

The importance of Montessori Education for child development

Montessori method was started by Dr. Maria Montessori  (August 31, 1870 – May 
6, 1952), who was an Italian physiologist and educator.She studied at the medical 
school at the University of Rome, where she graduated with honors in 1896. Aft er 
graduating from the University of Rome in 1896, Montessori continued with her 
research at the University's Psychiatric Clinic, and in 1897 she was accepted as a 
voluntary assistant there. As part of her work, she visited asylums in Rome where she 
observed children with mental disabilities, observations which were fundamental to 
her future educational work. She also read and studied the works of 19th-century 
physicians and educators Jean Marc Gaspard Itard and Édouard Séguin, who greatly 
infl uenced her work. Maria was intrigued with Itard's ideas and created a far more 
specifi c and organized system for applying them to the everyday education of 
children with disabilities. When she discovered the works of Jean Itard and Édouard 
Séguin they gave her a new direction in thinking and infl uenced her to focus on 
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children with learning diffi  culties. Also in 1897, Montessori audited the University 
courses in pedagogy and read "all the major works on educational theory of the past 
two hundred years". 
In 1906 Montessori was invited to oversee the care and education of a group of 
children of working parents in a new apartment building for low-income families in 
the San Lorenzo district in Rome. Montessori was interested in applying her work 
and methods to mentally normal children, and she accepted. The name Casa dei 
Bambini, or Children's House, was suggested to Montessori, and the fi rst Casa opened 
on January 6, 1907, enrolling 50 or 60 children between the ages of two or three and 
six or seven in this fi rst classroom, Montessori observed behaviors in these young 
children which formed the foundation of her educational method. She noted episodes 
of deep att ention and concentration, multiple repetitions of activity, and a sensitivity 
to order in the environment. Given free choice of activity, the children showed more 
interest in practical activities and Montessori's materials than in toys provided for 
them, and were surprisingly unmotivated by sweets and other rewards.
Over time, she saw a spontaneous self-discipline emerge. Based on her observations, 
Montessori implemented a number of practices that became hallmarks of her 
educational philosophy and method. She replaced the heavy furniture with child-
sized tables and chairs light enough for the children to move, and placed child-sized 
materials on low, accessible shelves. She expanded the range of practical activities 
such as sweeping and personal care to include a wide variety of exercises for care of 
the environment and the self, including fl ower arranging, hand washing, gymnastics, 
care of pets, and cooking. She also included large open air sections in the classroom 
encouraging children to come and go as they please in the room's diff erent areas 
and lessons. She felt by working independently children could reach new levels 
of autonomy and become self-motivated to reach new levels of understanding. 
Montessori also came to believe that acknowledging all children as individuals and 
treating them as such would yield bett er learning and fulfi lled potential in each 
particular child. She continued to adapt and refi ne the materials she had developed 
earlier, altering or removing exercises which were chosen less frequently by the 
children. Also based on her observations, Montessori experimented with allowing 
children free choice of the materials, uninterrupted work, and freedom of movement 
and activity within the limits set by the environment. She began to see independence 
as the aim of education, and the role of the teacher as an observer and director of 
children's innate psychological development.
The Montessori method of teaching was published in 1909 and was so popular that 
it was translated in 20 languages and circulated around the world. In 1911 the fi rst 
North American Montessori School was opened in the United States, and in 1915 
has spread all over the world, where lectured and gave numerous teacher’ training 
courses. Her educational method is in use today in many public and private schools 
throughout the world.

The Montessori Method of Education

Interactive study methods can be more transformative and be of great benefi t for a 
child than the classroom environment of school. Every child has a diff erent mind, 
and initial years help a child to have self awareness, responsibility and mature social, 
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moral, ethical and religious aspects of his personality. Montessori is a method of 
education that is based on self-directed activity,hands on learning ( learning by doing 
) and collaborative play. In Montessori classrooom children make creative choices in 
their learning, while the environment and the teacher off er age-appropiate activites 
to guide the process. Children work in groups and individually to discover and 
explore knowledge of the world and to develop their maximum potential. Based on 
scientifi c observations the reason why Montessori education is brilliant and creates 
such an impact is:

1. Focus on children. The whole education system is child centered. Children are 
allowed to choose their work instead of the teacher choosing the work for them.

2. The teacher plays the role of mentor. It is generally called the teacher of montessori, 
he must have a deep understanding of the child's spiritual world, and he knows 
the child's development well.To provide timely and appropriate assistance and 
guidance to children.

3. Cultivation of complete personality. Montessori centered teaching, advocated 
by training, daily life with a good learning environment, rich education, let the 
children's spontaneous active learning, construct perfect personality..

4. Respect the children's growth pace. According to the process of children's 
development, teachers should teach children according to their own characteristics 
and not make "one size fi ts all" type of education.

5. Mixed age education. Gett ing children of diff erent ages together can make younger 
children imitate objects of diff erent ages, while older children can increase their 
knowledge and abilities from helping young children.

6. Rich teaching materials and teaching AIDS. Children learn through sensory motor 
activities, working with materials that develop their cognitive powers through 
direct experience: seeing, hearing, tasting, smelling, touching, and movement. 

7. Elimination of a single reward and punishment system. Montessori teaching 
respect for children, cultivate a budding sense of dignity.

8. Real world experience. The child continues to organize his thinking through 
work with the Montessori learning materials and interdisciplinary curriculum 
as he passes from the concrete to the abstract. He began the application of his 
knowledge to real world experiences.

9. “ You can work on anything you want as long as you do not bother anyone else”. 
The Montessori children are inspired to adapt to positive att itude. Their personal 
responsibility to behave properly is promoted by the theory “ you can work on 
anything you want as long as you do not bother anyone else”.  Teachers instill 
positive att itudes towards discipline by never saying “ do not run” but rather, “ 
walk quietly”. When children deviate from appropriate classroom behaviour by 
fi ghting or failing to replace their equipment, the event is discussed by the class 
as a whole.

10. Montessori Curriculum. Montessori curriculum focuses on a child’s development 
readiness to learn new materials rather than assuming all children should learn 
the same material based on grade level expectations. Children are measured 
according to weather they have mastered the skills necessary to complete certain 
tasks. If a child does not demonstrate mastery, he will not advance to more 
complex activities until he has achieved mastery.  
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11. Daily routines. Daily routines are very important for children.  Routines are the 
back bone of Montessori teaching method. Children are very routine oriented. 
When a child’s routine is broken, they are not comfortable with the change in their 
day. On average it might take roughly 15 to make the routines stick. (For both the 
teachers and the children, but this also depends on the child)

12. Circle Time. Every classroom will have a circle taped to the fl oor of the class or 
a big carpet. Every class starts walking on this circle. And playing music will 
signal the starting of the circle time. Aft er the walking time in the circle fi nishes 
the children will sit down in the circle. This is where the Montessori teacher gives 
her/his group lessons, ground rules and grace and courtesy lessons. Ground rules 
are basically the classroom’s rules. These are the things that should and should 
not be done in the class. These are mainly taught during the group lessons.

The teacher, child, and the environment create a learning triangle. The class is 
prepared by the teacher to encourage independence, freedom within limits, and 
a sense of order. The child through individual choice, makes use of what the 
environmet off ers to develop himself, interacting with the teacher when support and 
guidance is needed. 

Children
The intrinsic potential of children is developed under the eff ective stimulation 
of environment, and is the result of the interaction between individuals and 
environment. In Montessori a child studies with other children not only of his age 
but those who can be even younger or older than him. Each classroom tends to have 
an age range of 3 years children. This experience develops self awareness and self 
actualization in a child. 

Environment
"Casa dei bambini" is to narrow the family and have the necessary facilities in the 
family, such as the children's own closet and wardrobe. An open work frame allows 
children to pick and drop objects easily.
The material should be in accordance with the child's size and is designed for the 
individual or group.
Learning materials should be close to life, beautiful, practical, delicate, att ractive to 
children.
A part of the classroom is to be managed or cared for by a child (e.g. plant corner, 
scrubbing AIDS, etc.)
Teachers should always change their articles to new ones and bring new ones to their 
children. 
In order to have a diff erent environment than that of a classroom, Montessori Method 
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tends to have special instructions and teaching methods, which include giving 
children freedom of movement, hands on experience over everything, music lessons, 
group discussions and allowing children to discover     something new every day.
Montessori education is an integral step towards any child’s road to academic, 
personal, social and moral development. As Dr. Maria Montessori herself once said: 
“Education is a natural process carried out by the human individual, and is acquired not by 
listening to words, but by experiences in the environment.” 

Teacher
Montessori teachers are not the center of att ention in the classroom. Their role centers 
on the preparation and organization of learning materials to meet the needs and 
interests of the Montessori children. The focus is on children learning, not on teachers 
teaching. A Montessori teacher oft en steps back while the children are working, 
allowing them to learn from their own discoveries and draw their own conclusions. 
Rather than supplying children with answers, the Montessori teacher asks them how 
they would solve the problem, actively engaging children in the learning process 
and enhancing critical thinking skills. In most cases, children learn directly from the 
environment and other children, rather than the teacher.
The teacher should focus on the child as a person rather than on the daily lesson 
plans. Although the Montessori teacher plans daily lessons for each child, she must 
be alert to changes in the child’s interest, progress, mood, and behavior. 
The Montessori teacher is trained to give one-on-one or small group lessons and 
spend litt le time giving large group lessons. Lessons are brief and precise, meant to 
intrigue the minds of children so that they come back to learn more on their own. 
Montessori lessons center around the most basic information necessary for the 
children to do the work: the name of the materials, where it can be found in the 
classroom and on the shelf, how to use the materials, and what can be done with 
them. 
Montessori teachers are scientifi c observers of children. They avoid using rewards 
and punishments for good or poor work. Montessori teachers never criticize or 
interfere in a child’s work. It is only in a trusting atmosphere that a child’s personality 
has room to grow. Children must have the freedom to choose their own activities 
and learn to behave without restriction.
Montessori teachers play a very important role in the development of children, they 
are a child's characteristic observer, the director and demonstrator of child behavior, 
the protector and manager of the environment. Actively help children to build up 
the relationship with the environment, and when the relationship is established, the 
teacher should step back to the passive position. Assist and support the child to 
fi nd and choose the right job. Help the child with his needs at any time. Listen and 
answer your child's questions when asked. Respect the child at work, do not disturb 
or force him to do anything. Teachers respect child's mistakes and do not correct 
them directly. Montessori teachers should share the joy of their children.
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Montessori Education  vs Tradtional Education

Montessori Education Traditional Education

Aimed at development of natural human being Focused on national curriculum

Children teach themselves and they follow 
personal interests (Child-centered)

Similar curriculum for everyone is followed and the 
teacher teaches the pupils(Teacher-centered)

Pupils are active participants in their learning and 
they acquire knowledge from different materials

The pupils are passive learners and they heavily rely 
on the knowledge imparted to them by the teacher

Children can work from places where they feel 
comfortable Children sit behind desks that are arranged in order

Collaboration is encouraged among children and 
the teacher where motivation is achieved through 
self development

The teacher usually leads all the proceedings and 
motivation is achieved through punishment and 
reward

Comprised of mixed age groups Comprised of same age groups

Internal discipline is encouraged External discipline is enforced by the teacher

Pupils have uninterrupted learning period
Children are given specifi c period of completing 
certain tasks

Emphasis is on social, intellectual, emotional 
as well as acquisition of practical and academic 
skills.

Main emphasis is put on intellectual as well as 
academic development

The Montessori Mixed-Age Classroom

One of the fi rst things you notice when you walk into a Montessori school is that the 
classrooms are not divided by age. In a Montessori classroom, you will see children of 
diff erent ages working together and socializing happily. You might, for example, see 
an older child showing a younger one how to complete an activity, with the younger 
child fascinated by watching his older classmate accomplish what he cannot yet do.
Montessori classrooms are divided into multi-age groupings, such as from 3 to 6 
years. The multi-age classroom is fundamental to the Montessori method. 
Why do multi-age classrooms work and what are the benefi ts?
a) Opportunities for Leadership
Older children have the chance to become mentors to their younger classmates, while 
learning and practicing important leadership skills. Younger children naturally look 
up to and emulate older children, and so in a classroom with a range of ages, there 
are always natural opportunities for a child to be a leader. Older children can learn 
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the joy of teaching their younger peers.
It’s a natural way for older children to begin valuing patience and empathy, as they 
learn how to help others by sharing expertise with tasks that they themselves have 
mastered. To teach something, you must fi rst have that mastery, and the process of 
passing it on - of teaching by example and communication, of reminding oneself 
of the specifi c steps, of seeing how to correct mistakes - reinforces that mastery. By 
helping younger children, older children further learn their work. And they learn the 
foundations and pleasures of taking responsibility and being appreciated.

b) True Peer Learning
Children learn a great deal simply by observing. Having older children in the 
classroom means that young children are surrounded by teachers-by-example! 
Watching older children do their work not only provides a model for how to proceed, 
it motivates young children to practice and achieve mastery over their tasks. They 
look forward to the day that they can do that kind of work too. A child may watch 
an older student sitt ing quietly and focusing during a work period, and think to 
himself, “If they can do that, someday I will as well!”
This applies not only to academic skills but to foundational cognitive, emotional, 
and social skills. For example, by watching how older children interact respectfully 
with the teacher and their peers, young children absorb that dignifi ed manner in a 
way that is at least as eff ective as explicit teaching. Young children naturally imitate, 
and watching the way that an older student politely asks the teacher a question will 
lead naturally to trying and copying that behavior themselves. Multi-age classrooms 
give younger children the chance to learn not only from a teacher’s instruction, but 
from the examples set by their fellow children.

c) Diversity
By combining multiple age groups into one classroom, the Montessori method creates 
a diverse environment - since diff erences in age, for young children, correspond with 
vast diff erences in every other ability.
One specifi c benefi t of this mixed-age diversity is that it helps to eliminate unhealthy 
competition between children. Children of similar ages and abilities naturally 
compare themselves to one another. In a mixed-age classroom, att ention is instead 
drawn to the range of talents and abilities within the class. There is exposure to a 
variety of interests and skills, and children can build confi dence working in diverse 
groups, talking and interacting with diff erent aged children. They build confi dence 
when they have leadership roles, share diff erent skillsets and literacy, and when they 
can comfortably interact with various groups of children.

d) Growth Mindset
Both younger and older children have a chance to implicitly develop a “growth 
mindset” by observing all three years of the learning process in one classroom. 
Watching younger children progress from one material to the next teaches older 
children the value of practice and hard work. Conversely, younger children look 
up to their older classmates, and look forward to reaching their level of ability. It’s 
not always that easy for children to understand or remember that they have vastly 
diff erent skills and capabilities than they did a year or even a few months ago - but 
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the mixed-age classroom makes that developmental trajectory very apparent.
Having a growth mindset,  the att itude that progress and valuable skills, these  traits aren’t 
inborn but come from learning, change, and growth  is incredibly important for future 
success. Working with a diverse group of peers teaches all children that neither ability 
nor intelligence are fi xed, but are skills that can be developed over time. Approaching 
learning in this way benefi ts children for years aft er they leave a Montessori classroom.
e) Minimizing Transitions
Finally, it’s worth noting that having a three-year cycle within a classroom is a more 
stable children and teacher experience. Children get deeply comfortable in a learning 
environment that fosters their long-term growth, and Montessori guides have a 
chance to really get to know children over an extended period. Rather than putt ing 
eff ort and energy towards adjusting to a new classroom, teacher and peer group at 
the beginning of each school year, children remain sett led in their classroom and stay 
engaged and focused on their learning process.

Conclusion

The only way that you can learn to teach a child is to observe a child and he will teach you 
how to do it right. (Maria Montessori Quotations 1870-1952)
This is exactly what Montessori education does. It observes children and learns what 
do they really need and guide them to reach their true self. 
The primary goal of Montessori program is to help each child reach its full potential 
in all areas of life. Young children are able to discover their own talents , gain self-
confi dence,  make friendship, experience the joy of learning, and grow in a holistic 
manner. The multi-age classroom re-creates a family structure. Older children 
enjoy stature as mentors and role models; younger children feel supported and 
gain confi dence about the challenges ahead.Teachers provide environments where 
children have the freedom and the tools to pursue answers to their own questions. 
Classroom design, materials, and daily routines support the individual’s emerging 
“self-regulation” (ability to educate one’s self, and to think about what one is learning). 
Children are the future of our society and the Montessori Education has the potential 
to bring some positive changes not only to our educational system but to the whole 
society. More changes are required in the educational system, but changes do not come 
easily, even if the change is supposed to be for  the bett er. In order that our educational 
system accepts and follows the Montessori Education Method it is necessary that the 
policy makers and educators to be familiar with this system of education.
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Naft a, hidrokarburi që ve në lëvizje motorrin e funksionimit të jetës

Odeta Gjini
Mesuese Gjeografi e

Abstrakt

Jeta jonë e përditëshme është ndonjëherë aq e vrullshme sa që ne nuk kemi mundësinë ti 
kushtojmë vëmëndjen e duhur shumë detajeve të cilat na përkasin dhe për të cilat duhet edhe 
të refl ektojmë disi. Kjo ndodh ndoshta sepse shumica prej nesh ka një mungesë të theksuar 
informacioni, mirëpo kur vjen puna tek e mira jonë e përashkët qoft ë si individ apo shoqëri 
ne duhet të ngrem zërin.
 Naft a ka qënë dhe mbetet një pikë kyçe e funksionimit të jetës pothuajse në çdo rajon të 
botës. Rëndësia dhe nevoja për këtë lëndë djegëse është bërë shkak i shumë konfl ikteve midis 
shteteve. Nevoja për të kontrolluar dhe për të zotëruar zonat naft ëmbajtëse nga kompanitë e 
ndyshme, pjesë e shteteve të fuqishme është e madhe. Edhe vëndi ynë pavarsishtë se nuk bën 
pjesë në vendet e zhvilluara ka potencialin e tĳ  në fushën e posedimit të lëndëve hidrokarbure 
ku përfshihet edhe naft a.
 Sikur të mos mjaft onte kjo, dëmet dhe efektet që naft a dhe nënproduktet e saj lenë në mjedis 
janë të shumta. Kërkimet, shpimet, dhe transporti i këtyre lëndëve mund të dëmtojë rëndë 
zonat ujore, ajrin dhe speciet që jetojnë në këto zona. Këto dëme pasqyrohen në mjedis, në 
rrezikun  e jetes dhe ne dëmtimin e shëndetit të njeriut. 

Fjalë kyçe: Naft ë, ndotje mjedisore, probleme mjedisore, shëndet, hidrokarbur, karburant, 
nënprodukte, teknologji inovative, industri, kompani.

Hyrje

Njerëzimi sot është duke përjetuar ndryshime të mëdha dhe të vazhdueshme përsa 
i përket zhvillimit të tĳ . Popullsia vazhdon të shkoj drejt limiteve të saj dhe resurset 
e tokës janë në shterim të vazhdueshëm pasi janë në maksimumin e përdorimit të 
tyre. Sasia e produkteve që njerëzit përdorin në jetën e tyre të përditëshme vazhdon 
të rritet si pasojë e rritjes së standartit të jetesës. 
Naft a si lëndë djegëse dhe bazë për shumë produkte është vënë në qëndër të 
këtyre problematikave për një kohë të gjatë. Mënyra e përdorimit të kësaj lënde 
dhe përhapja në masë e saj është bër shkak konfl iktesh dhe interesash midis shumë 
vendeve. Përpost kësaj, efektet që naft a dhe nënproduktet e saj lën në mjedis janë të 
shumta dhe nga më të ndryshmet. Planeti ynë ka kohë që ka nxjerrë alarmin e kuq 
dhe shpreson për një zgjidhje imedjate të këtyre problemeve për aq kohë sa nuk jemi 
vonë. Mirpo a jemi ne realisht të gatshëm të japim kontributin tonë në zgjidhjen e 
këtyre problemeve dhe si?
Sfondi teorik:  Fokusi i këtĳ  studimi ka të bëj me:
• pasqyrimin e situatës në të cilën ne gjendemi sot
• ndërgjegjësimin tonë si qytetar mbi efektet e shumta që ne hasim nga përdorimi 

i naft ës pa kriter
• masat qe duhet të ndërmeren mbi mënyrën e përdorimit dhe menaxhimit të 

naft ës dhe nënprodukteve të saj 
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Njohuritë bazë mbi energjinë e hidrokarbureve

1.1 Naft a dhe nënproduktet e saj
Mbetjet janë pjesë e pandarë e në jetën e çdo gjallese. Përgjatë evolucionit të jetës në 
tokë, mbetjet organike të cilat janë depozituar para miliona vjetësh në dete, liqene 
apo oqeane nisën të shpërbëheshin nën veprimin e temperaturës, shtypjes së lartë 
pa praninë e oksigjenit duke formuar kështu naft ën që ne kemi sot. 1 Prej naft ës 
përfi tohen shumë produkte, por më të njohur janë: benzini, gazi (petroli), vajrat për 
makina, bitumi (asfalti), parafi na, kauçuku sintetik, masat plastike, fi jet sintetike, 
ngjyrat dhe shume prodhime te tjera të industrisë kimike. Nxjerrja dhe përpunimi i 
naft ës është përqendruar në duart e fi rmave (monopoleve) më të mëdha amerikane 
, europiane, japoneze të cilat kontrollojnë rreth 90% të prodhimit të naft ës në botë.

1.2 Cili është vendi që zë përdorimi i naft ës në botë
2Përdorimi industrial i naft ës fi lloi në vitin 1859 në Pensilvani (SHBA) kur u hap 
pusi i parë i thellë 23 m. Rëndësia e naft ës fi lloi të rritet me zbulimin e motorrit 
me djegie të brendshme, nga fundi i shekullit XIX. Eksportuesit më të mëdhenj të 
naft ës janë shtetet që i takojnë këtyre regjioneve të botës: Lindja e Afërme (Arabia 
Saudite, Emiratet, Irani, Kuvaiti, Libia, Iraku); Amerika Latine (Meksika,Venezuela); 
Afrika Qendrore (Nigeria, Angola); Europa (Britania e Madhe, Norvegjia) dhe Rusia 
ne pjesën Aziatike.

1.3 Rëndësia e naft ës në jetën tonë
Kur nisim të mendojmë rreth rëndësisë së naft ës në jetën tonë, instiktivisht nisim 
të mendojmë për naft ën si karburant për makinën tonë pasi ky ndoshta është edhe 
përdorimi më direkt që ne kemi me këtë produkt. Do të ishte shumë mirë nëse ky do 
të ishte përdorimi i vetëm i naft ës në të përditëshmen tonë por, në fakt nuk ndodh 
kështu pasi naft a është lënda bazë e prodhimit të shumë nënprodukteve të tjera. 
Pothuajse çdo gjë që gjen në dyqan ka një paketim plastik. Edhe në rastet kur një 
produkt nuk ndodhet në një paketim plastik, pasi ai blihet nga klienti ka shumë gjasa 
të përfundoi në një qese plastike. Plastika, kauçuku sintetik, fi jet sintetike, ngjyrat 
plastike etj. janë baza për prodhimin e një sërë produktesh si lodra fëmĳ ësh, mobilje, 
rroba, paisje guzhine, vegla pune, paisje elektronike, tapiceri etj. Ja përse  pothuajse 
gjithçka përreth nesh është e përbërë prej naft ës dhe nënprodukteve të saj. Në këtë 
mënyrë impakti nga naft a është i pa shmangshëm dhe për shkakë të këtĳ  impakti 
çmimi i naft ës sa vjen e rritet.

1.4 Efektet që ka naft a në mjedis
Naft a dhe nënproduktet e saj na e bëjnë jetën më të lehtë mirëpo gjetja, prodhimi, 
lëvizja dhe përdorimi i tyre mund të dëmtojnë mjedisin nëpërmjet ndotjes së ajrit 
dhe ujit. Gjatë djegies së naft ës si karburant fosil dhe përdorimit të nënprodukteve të 
saj, çlirohen disa lëndë okside të cilat ndikojnë në rritjen e efektit serë. Ndër ta mund 
të përmendim:
• Dioksidi i Karbonit (CO2)
• Monoksidi i Karbonit (CO)
• Dioksidi i Squfurit (SO2)
• Oksidet e azotit (NOX) 
• Komponimet Organike të Vazhdueshme (VOC)

1  Gjeografi a e industrisë, Selman Sheme, Tiranë 2012, fq 118.
2  Gjeografi a e industrisë, Selman Sheme, Tiranë 2012, fq 118,121.



317 

• Mikrombetjet e ngurta ose të lëngëta (PM)
Plumbi dhe lëndë të tjera toksike si benzeni dhe butani mund të çlirohen gjithashtu 
kur disa lloje të naft ës digjen. Pothuajse të gjitha këto nënprodukte kanë ndikime 
negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut.
• Dioksidi i Karbonit (CO2), është një gaz serë dhe burim i ngrohjes globale
• Dioksidi i Squfurit (SO2), shkaktonë shi acid i cili është i dëmshëm për bimët dhe 

kafshët që jetojnë në ujë dhe përkeqësojnë ose shkaktojnë sëmundje të frymarrjes 
dhe sëmundje të zemrës, veçanërisht tek fëmĳ ët dhe tek të moshuarit

• Oksidet e Azotit (NOX) dhe Komponimet Organike të Vazhdueshme (VOC) 
kontribuojnë në rritjen e ozonit në nivelin e tokës i cili irriton dhe dëmton 
mushkëritë.

• Mikrombetje të lëngëta ose të ngurta (PM) rezulton në kushte të mjegullta në 
qytete dhe zona të hapura ku së bashku me ozonin, kontribuon në astmë dhe 
bronkit kronik, veçanërisht tek fëmĳ ët dhe tek të moshuarit. Mikrombetjet e 
ngurta ose të lëngëta (PM) në përmasa shumë të vogla mund të hyjnë lehtësisht 
në mushkëri dhe të shkaktojnë emfi zemë dhe kancer të mushkërive. 

• Plumbi mund të ketë ndikime të rënda shëndetësore, veçanërisht për fëmĳ ët dhe 
lëndët toksike që gjenden në ajër janë shkaktare të kancerit gjithashtu.

Naft a është toksike dhe e dëmshme për bimët dhe kafshët dhe një kërcënim për 
habitatet e tyre. Shumë rrjedhje të naft ës përfundojnë në lumenj, përrenj ose liqene. 
Vetëm 1 litër naft ë mund të kontaminojë 1 milion litra uji. Ndotjas e naft ës mund të 
ketë një efekt shkatërrues në mjedisin e ujit, përhapet mbi sipërfaqie në një shtresë të 
hollë që ndalon oksigjenin që të arrĳ ë tek bimët dhe kafshët që jetojnë në ujë. Ndotja 
e naft ës:
• Dëmton kafshët dhe insektet 
• Parandalon fotosintezën në bimë
• Prish zinxhirin e ushqimit
• Merr një kohë të gjatë për tu rikuperuar

Naft a në vendin tonë

3Territoret perspektive për naft ë dhe gaz në Shqipëri përfshĳ në një sipërfaqie prej 
afro 17000 km2 të shtria në tre zona tektonike: zona Jonike, zona e Krujës dhe zona 
e Sazan-Karaburunit. Vendburimet terrigjene të naft ës në shqipëri përqendrohen 
kryesisht në rajonin e Kuçovës dhe atë të Patos-Marinzës. Vendburimet e naft ës në 
formacionet gëlqerore janë përqendruar në rajonin e Mallakastrës në vendburimet 
e Ballshit e Visokës në rajonin e lumit të Vlorës me vendburimet e Gorisht – Kucul 
dhe Amonicë si dhe në vendburimet Cakran – Mollaj në rrethin e Fierit.

2.1 Si lindi industria e naft ës në vendin tonë
Studimet e para për kërkimin e naft ës dhe gazit janë kryer në fi llim të shek. XX, nga 
specialistë francezë, italianë, austriakë, gjermanë, anglez etj. Mbi bazën e këtyre 
studimeve në vitin 1918, në Drashovicë u shpua pusi i parë për naft ë dhe gaz në 
vendin tonë me thellësi 200 m nga ku u nxorën 80 ton naft ë me densitet 934 kg/m3. 
Me përhapjen e lajmit për gjetjen e vajgurit ne Shqipëri u vunë në lëvizje shumë 
shoqëri të huaja si:
•  Shoqëria Amerikane “Standart Oil Company of New York”, që në vitin 1922 

kërkoi pranë qeverisë shqiptare koncensionin për naft ë dhe gaz në zonat Durrës, 
3  Gjeografi a e industrisë, Selman Sheme, Tiranë 2012, fq 232.
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Kavajë, Lushnjë dhe Berat
• Shoqëria “Hekurudhat e Shtetit Italian”, që krĳ oi më vonë degën e saj “AIPA” 

(Azienda Italiana Petrole Albania), me qendër në Kuçovë kërkoi konçensionin 
për naft ë e gaz në zonat bregdetare Seman-Vjosë, në zonën kodrinore në lindje të 
Shushicës, përfshi Selenicën si dhe në Mallakastër, Dumre, Lushnje dhe në zonën 
e Tiranës me një sip.164.000 ha.

• Shoqëria Anglo-Persiane Oil Company (APOC), është një ndër të para kompani 
të huaja që mori një koncesion prej 250.000 ha për kërkimin e naft ës dhe gazit në 
zonën bregdetare; rrjedhja e poshtëme e lumit Seman, Buzmadh, Patos.

• Shoqëria franceze “Sindical Franko-Albanais” mori një koncesion për kërkim dhe 
shfrytëzimin e naft ës në një sipërfaqie mbi 150.000 ha tokë që shtriheshin midis 
koncesioneve të mësipërme dhe zgjateshin deri në luginën e lumit Shushicë si dhe 
dy zona në Korçë e Shkodër.

Mbas nënshkrimit të  marrveshjeve, shoqëritë aksionere fi lluan aktivitetin e 
kërkimit të naft ës në zonat respektive qysh në vitin 1925. Më 1930 koncensionet 
për shpim, kërkimin dhe nxjerrjen e naft ës mbetën vetëm në duart e shoqërisë 
italiane (AGIP dhe AIPA). “AIPA” hapi 230 km rrugë kryesore dhe dytësore. Kjo 
shoqëri hapi dhe shtroi rrugën Kuçovë-Vlorë për transportimin e naft ës në Vlorë 
dhe me traget në Itali për tu përpunuar në rafi neritë e Livornos dhe Fiumes. Gjatë 
periudhës 1934-1935 u ndërtua tubacioni margjinal nga Kuçova deri në portin e 
Vlorës me gjatësi 74 km dhe me 4 stacione ndërmjetëse. Kuçova ishte qendra e parë 
industriale ne Shipëri. “AIPA” nuk ndërtoi asnjë uzinë të përpunimit të naft ës në 
Shqipëri, ajo eksportohej dhe përpunohej në Itali.
Në vitin 1941 u zbuluan rezervat industriale të naft ës në Patos dhe brenda një kohe 
të shkurtër u konturua vendburimi i Drizës, në pjesën jugore të zonës, në të cilën u 
vendosën pajisjet dhe makineritë për shfrytëzim. Me kapitullimin e Italisë në vitin 
1943 vendburimet e naft ës u shfrytëzuan barbarisht nga forcat naziste gjermane. 
Pas çlirimit të vendit në janarë 1945, shpallet vendimi i qeverisë Shqipëtare mbi 
konfi skimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme të shoqërisë italiane të vajgurit 
në Shqipëri “AGIP” (Azenda Generale Italiana Petrole).  
Në vitin 1949, qeveria shqipëtare krĳ oi Drejtorinë e Përgjithëshme të Kombinatit të 
Naft ës me qendër në Kuçovë.
Në vitin 1957 u zbulua vendburimi i naft ës në Marinzë, i cili hapi perspektiva të 
reja në industrinë e naft ës. Prodhimi i naft ës në vitin 1957 arriti në 489.765 ton ose 
gati dyfi shi i prodhimit të realizuar në vitin 1956.
Me prishjen e marrdhënieve me Bashkimi Sovjetik, punimet dhe kërkimet u drejtua 
tërësisht nga specialistë shqiptar.
Në vitin 1963 u zbulua vendburimi i naft ës në Visok, në vitin 1965 vendburimi i 
naft ës në Gorisht-Kocul dhe në vitin 1966 vendbanimi i naft ës në Ballsh. Në vitin 
1974 u arrit vlera më e lartë e nxjerrjes së naft ës në vendburimin e Gorisht, Kocul, 
me 1.2 milionë ton naft ë si dhe e prodhimit të naft ës në vend me 2.250.000 ton. 
Prodhimi i naft ës pësoi rënie të ndjeshme në vitin 1990 si pasojë e nivelit të ulët të 
investimeve dhe teknologjisë së vjetër dhe të amortizuar. 
Në vitin 1992 u krĳ ua shoqëria shtetërore e naft ës dhe gazit ALBPETROL, e cila 
fi lloi të vepronte si një kompani e integruar e organizuar në tre biznese e qendra 
fi timi:
• Kompania e Kërkim-Nxjerrjes
• Kompania e Rafi nim-Marketingut
• Kompania e Shërbimeve
Në vitin 1996 ALBPETROL fi lloi të funksionojë si një shoqëri anonime dhe u futë 
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në një fazë të re bashkpunimi me kompanitë e huaja gati në të gjitha vendburimet 
egzistuese të naft ës. Ngjarjet e vitit 1997 goditën rëndë sistemin e nxjerrjes, 
rafi nimit dhe marketingut të naft ës dhe gazit natyror.
Në vitin 1998 u miratua ligji për “Ristrukturimin e Industrisë Shqiptare të Naft ës”. 
Me këtë ristrukturim u formuan tre njësi të pavarura, në rangun e kompanive 
(shoqërive anonime):
• Kompania për kërkimin dhe nxjerrjen e naft ës dhe gazit ALBPETROL
• Kompania e shërbimeve për naft ën dhe gazin SERVKOM
• Kompania e rafi nimit të naft ës dhe marketingut të nënprodukteve të saj ARMO
Si rezultat i investimeve të pamjaft ueshme, prodhimi u ul në 448.000 ton në vitin 
2005. 4Prodhimi i naft ës bruto në vitin 2015 u raportua në 1,279,136 ton. Deri në 
vitin 2008 janë nxjerrë 50 milion ton. Rezervat gjeologjike të naft ës në shqipëri 
vlerësohen mbi 430 milionë ton. Pas vitit 2000 punojnë me kapacitet të zvogëluar 
kombinati i Ballshit dhe uzina e Fierit duke përpunuar naft ën bruto që nxirret në 
vend.

2.2 Situata aktuale ku gjendet vendi ynë
Sipas një buletini shkencor të realizuar në vitin 2013 nga universiteti “Ismail Qemali” 
Vlorë me rastin e 100 vjetorit të industrisë së naft ës rezulton se industria e naft ës në 
vendin tonë ende funksionon pa një strategji dhe politika për menaxhimin mjedisor. 
Vihet re mungesa e një projekti  mbi trajtimin e mbetjeve që kjo industri prodhon si 
dhe mungesa e teknologjive të reja për shfrytëzimin maksimal dhe të standartizuar 
të rezervave gjeologjike. Për shkak të amortizimit, rrisku mjedisor rritet me pasoja 
akute dhe afatgjata për faunën dhe fl orën, bujqësinë, blektorinë dhe shëndetin e 
njerëzve. 
Ndër ndotësit më kryesor mund të përmendim: puset e naft ës, grupet e puseve 
(grupet e grumbullimit të naft ës), impiantet e dekantimit të naft ës, stcionet e 
pompimit të naft ës, tubacionet e transportimit të naft ës dhe uzinat e përpunimit të 
naft ës. Kontaminimi i rrjetit hidrik ndodh më tepër pasi rajoni gjeografi k ku ndodhen 
burimet e naft ës është i pasur nga një rrjet hidrik i cili përfshin Lumin Seman dhe 
degët e tĳ  kryesore: lumi Devoll, lumi Osum dhe lumi Gjanicë; Lumi Vjosë; përrenj 
dhe kanale që ushqejnë lumenjtë e mësipërm, Kanale dhe kolektormbledhës të 
ujërave sipërfaqësor si kolektori Rroskovec-Hoxharë dhe kanali i Marinzës. 
Sipas monitorimit të shkarkimeve të ndotjeve të lëngëta nga Industria e Naft ës, 
ndotësit me potencial më të lartë janë Impjantet e Dekantimit për faktin se sasia 
e ujërave shtresor që shkarkojnë këta impjante është shumë e lartë, mbi 51 655650 
m3/vit. Janë shtatë Impiante dekantimi të tillë në gjithë industrinë e prodhimit të 
naft ës, konkretisht; Impjanti i dekantimit në Marinëz, Sheqishtë, Visokë, Gorisht, 
Kash, Usojë dhe Kuçovë. 
Nga analizimi i ujërave shkarkues në fund të procesit të dekantimit të naft ës janë 
konstatuar; nënprodukte të naft ës, fenole, klorure, amoniak, jone SO4, sulfure, 
kripëra të ndryshme, lëndë tensioaktive, si dhe vihet re mungesë e O2 të tretur 
etj. Konstatohet se niveli i ndorjes së ujrave që shkarkohen nga dekantimet është 
shumë më tepër se normat e lejuara, si rrjedhim është i nevojshëm trajtimi i tyre 
para shkarkimit. Shkarkimet nga stacionet e dekantimit Patos-Marinzë, ndjekin një 
trajektore që përfshin rrjetin hidrik sipërfaqësor të zonës, sistemin e kanalizimeve 
4  htt p://www.albeiti.org/prodhimi-i-naft es/
5 https://web.univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/Slider-22-INDUSTRIA-E-NAFTËS-
NË-PRAG-TË-100-VJETORIT-.pdf
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Marinëz-Sheqisht, kolektorin Rroskovec-Hoxharë dhe prej andej në plazhin e 
Semanit në detin Adriatik. 
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të shëndetit publik, raportohet se 
gjatë vitit 2017 mbi monitorimin e cilësisë së ajrit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
në fshatin Marinzë tregon se ka një përqindje të lartë të banorëve me probleme në 
mushkëri dhe lëkurë. Nuk mungojnë edhe problemet si djegia e syve nga prania e 
sasisë së lartë e gazit në ajër apo prania e lartë e fenolit në urinë.  
Po ashtu kombinati i naft ës në Ballsh shkarkon ndotje të lëngëta në lumin Gjanicë. 
Lumi Gjanicë në gjithë gjatësinë e tĳ , deri në bashkimin e tĳ  me lumin Seman është 
një “lum i vdekur” pasi prodhimtaria e tokave bujqësore e gjithë zonës industriale të 
naft ës është në regres të vazhdueshëm. Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës nga Industria e 
Naft ës është me pasoja afatgjata në shëndetin e banorëve të këtyre rajoneve.

2.3 Sugjerime të mundëshme mbi zgjidhjen e problemeve të naft ës në vendin tonë
Disa sugjerime për zgjidhjen e problemeve që vĳ në si pasojë e keq menaxhimit të 
burimeve të naft ës në vendin tonë mund të përmendim:
• Marrja e masave për pastrimin e zonave të ndotura nga ujrat sipërfaqësorë dhe 

nga mbetjet të cilat emetojnë ndotës në ajër.
• Vënia e një shërbimi shëndetësor ndaj atyre banorëve që vuajë nga simptoma të 

shkaktuara prej ndotjes së naft ës.
• Të krĳ ohen kushte dhe mundësi për evakuimin e zonave me rrezikshmëri të lartë.
• Të krĳ ohen kushte për edukimin dhe dhënien e informacionit të duhur për 

përballimin dhe parandalimin e faktorëve me risk mjedisor nga ana e individëve 
dhe institucioneve.

• Të meren masa për eleminimin e të gjitha burimeve të eleminimit të gazeve nga 
nëntoka .

• Pastrimi i tokave në zonën e banuar dhe marrja e masave lidhur me dezinfektimin 
e zonave

• Vënia në zbatim e projekteve që kanë si qëllim zëvendësimin e teknologjive të 
vjetra, me ato të reja dhe me standarte bashkohore, në menyrë që dëmet në mjedis 
të eleminohen.

Përfundime

Mendoji se ka ardhur koha qe të gjithë si shoqëri të ndërgjegjësohemi në radhë të parë 
mbi rreziqet dhe dëmet që na kanosen në lidhje me produktet dhe nënproduktet që 
vĳ në si pasojë e përdorimit pa kriter të naft ës. Naft a është një produkt sa i dëmshmëm 
aq edhe i rëndësishëm për jetën tonë prandaj edhe refl ektimi apo ndryshimi i mënyrës 
së të parit të jetës në lidhje me këtë produkt është pak i vështirë.
 Të zëvëndësosh diçka të vjetër me diçka të re shpeshherë nuk pritet si duhet nga e 
gjithë shoqëria, për të mos thënë se ndonjëherë reagimet janë dhe kundërshtuese. 
Në këtë mënyrë futja në përdorim e çantave shumë përdorimshme  në vend të 
atyre plastike, zëvendësimi i ambalazheve plastike me paketime letre, alumini apo 
qelqi, vënia në përdorim e karburanteve të ripërtëritësme (biokarburanteve) për të 
ulur nivelin e përdorimit të naft ës etj. janë disa iniciativa që duan një edukim të 
vazhdueshëm i cili merr një kohë të gjatë për tu adaptuar nga shoqëria. 
Një prej mënyrave që ndoshta do mund të ndryshonte mënyrën e perceptimit të 
përdorimit të naft ës dhe nënprodukteve të saj nga shoqëria jonë në lidhje me këtë 
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produkt do të ishte shëndeti dhe dëmet që i kanosen atĳ . Disa prej këtyre dëmeve 
lidhen me problemet në rrugët e frymarrjes si pasojë e ndotjes, problemet në lëkurë, 
sëmundjet e ndyshme polmonre, aspiratore, kardiovaskulare dhe rreziku ndaj 
kancerit.   
Ndonëse futja e qeseve të riciklueshme në përdorim së fundmi si një detyim nga 
shteti me qëllim mbrojtjen e mjedisit dhe të konsumatorit mund të duket si diçka jo 
serioze dhe me impakt minimal në mjedis, në fund të fundit është një hap i madh 
dhe shumë i rëndësishëm. Rëndësia qendron mbi ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe 
futjen e një kulture të re mbi mënyrën e perceptimit të gjërave, sidomos nga brezi i ri.
Po ashtu edhe përdorimi i naft ës si karburant për makina mbetet një problem kyç. 
Nuk e dim me siguri edhe sa do të na duhet të presim mbi një ndryshim në lidhje me 
zëvëndësimin apo me uljen e përdorimit të naft ës si karburant për automjetet por 
shpresojmë që ajo ditë të mos vonojë shumë dhe që zgjidhja të ketë efekte pozitive 
në mjedis dhe shëndet. Një nga zgjidhjet do të ishte futja e energjisë hibride por 
njëkohësisht me një kosto të konsiderueshme e të përballueshme për popullsinë.
Një rol kyç në promovimin, reklamimi apo refl ektimin ndaj një fenomeni luan edhe 
media apo mjetet e ndryshme të informacionit online. Për këtë të fundit mund të 
nisem nga vetja pasi për realizimin e këtĳ  punimi mu desh të hulumtoja online mbi 
gjetjen e informacioneve të ndrshme, dhe mund të them me bindje se së pari, ky 
punim më shërbeu vet mua për të refl ektuar mbi situatën ku ne ndodhemi dhe për të 
refl ektuar mbi atë se çfarë na pret. Është pikërisht media ajo që na mban në kontakt 
të vazhdueshëm mbi situatën ku ne ndodhemi dhe strategjitë që do të përdorim për 
të arritur diku tjetër.
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Flora dhe fauna në Mallakaster

Aranit Malaj

Resmi Shanaj
Mësues të Biologjisë

Abstrakt

Kjo tematike fl et per fl orën dhe faunën në Mallakastër e cila ka një rol të rëndësishëm në jetën 
midis njerëzve dhe natyrës.Gjatë këtĳ  shkrimi është punuar për nxjerrjen në pah të fl orës dhe 
faunës në këtë rreth.Puna e mëtejshme dhe roli i njerëzve është vendimtar për të jetuar në 
harmoni me natyrën.Ky punim do ti shërbejë më së miri,nxënësve,,mësuesve,prindërve dhe 
banorëve të zonës në ndërgjegjesimin e tyre ne mbrojtje të mjedisit.

Fjalë kyçe: Flora,fauna,ekosistem,biodiversitet,bashkjetese.

Hyrje

Ky prezantim synon që të sjellë në karakterin praktik, nje trajtim të detajuar në 
këndvështrimin biologjik të fl orës dhe faunës Mallakastriote.  

Është shprehur në mënyrë të 
hollësishme fl ora dhe fauna në 
këtë territor,po kështu dhe roli i 
rëndësishëm i njeriut që ka mbi 
natyrën.Flora dhe fauna e kësaj 
zone siç është shprehur dhe në 
këtë material është në rrezik 
zhdukje si pasojë e ndikimit 
njerëzor ( në vecanti nga 
dëmtimi i mjedisit nga industria 
e naft ës) që në këtë zonë është 
shumë e përhapur (dhe në 
këndvështrimin tonë, industri 
që lë për të dëshiruar për ecurinë 
e këtĳ  biodiversiteti).

1.1.      Mbulesa bimore (fl ora)
Kushtet klimatike tokësore 
të trajtuara më lart, shprehen 
drejtpërdrejtë në zonalitetin e 
shtrirjes së mbulesës tokësore 
të kësaj zone. Territori i 
Mallakastrës pjesë në zonën 
fl orike në jug të Devollit dhe më 
konkretisht në nënzonën midis 
Semanit dhe Vjosës.1

1 Buzo, K., “Gjeobotanika”, 2000 , fq. 242.
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Figurë Nr.1.1, Harta e mbulesës bimore në rrethin Mallakastër në vitin 1991
Burim: Ndërtuar sipas të dhënave të projektit ANFI2

2Republika e Shqipërisë & Agrotec Consortium & The Ëorld Bank Group, Projekti 
“Albania National Forest Inventory Land Cover 2001 & Land Change 1991-Inventari pyjor 
kombëtar i Shqipërisë, Mbulesa e tokës 2001 dhe ndryshimi i mbulesës së tokës nga 1991.

Figurë Nr.1.2, Harta e mbulesës bimore në rrethin Mallakastër në vitin 2000
Burim: Ndërtuar sipas të dhënave të projektit “CORINE”

3

2  Republika e Shqipërisë & Agrotec Consortium & The Ëorld Bank Group, Projekti “Albania 
National Forest Inventory Land Cover 2001 & Land Change 1991-Inventari
3  3Coordination of Information on the Environment (CORINE) (Co-ORdinated INformation on 
the Environment)   është një program Europian i krĳ uar që nga   1985 nga European Commission, 
me qëllim mbledhjen e informacionit në lidhje mjedisin sipas çështjeve prioritare të  European 
Union (ajri, uji,  toka,  mbulesa  e  tokës,  mbulesa  bimore.  Erozioni  bregdetar,  etj,)  Që  nga  1994,  
European Environment Agency (EEA) Agjensia Evropiane e Mjedisit e ka integruar  CORINE 
në programine saj.   CORINE Land Cover (CLC)  është një databasë e gjeografi së së  mbulesës 
bimore dhe Corine do të thotë "koordinimin e informacionit mbi mjedisin". Ky ishte një projekt 
prototip i punuar në shumë. Çështje të ndryshme mjedisore. Bazat e të dhënave Corine dhe disa 
prej programit të saj, janë marrë përsipër nga EEA. Një nga këto është një inventar i mbulesës 
së tokës në 44 klasa, organizuar në mënyrë hierarkike në tri nivele, dhe paraqitet si një produkt 
hartografi k, në shkallë të 1:100 000. Niveli i parë (5 klasa) korrespondon me kategoritë kryesore 
të mbulesën e tokës / përdorimin e tokës (zona artifi ciale, toka bujqësore, pyjet dhe zonat gjysmë-
natyrore, ligatinat, sipërfaqet e ujit). Niveli i dytë (15 klasa) mbulon subjektet fi zike në një nivel më 
të lartë të detajeve (zonat urbane, pyje, liqene, etj), në fund të nivelit 3 është i përbërë nga 44 klasa
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Figurë Nr.1.3, Harta e mbulesës bimore në rrethin Mallakastër në vitin 2006
Burim: Ndërtuar sipas të dhënave të projektit “CORINE”

Çështje të ndryshme mjedisore. Bazat e të dhënave Corine dhe disa prej programit 
të saj, janë marrë përsipër nga EEA. Një nga këto është një inventar i mbulesës së 
tokës në 44 klasa, organizuar në mënyrë hierarkike në tri nivele, dhe paraqitet si 
një produkt hartografi k, në shkallë të 1:100 000. Niveli i parë (5 klasa) korrespondon 
me kategoritë kryesore të mbulesën e tokës / përdorimin e tokës (zona artifi ciale, 
toka bujqësore, pyjet dhe zonat gjysmë-natyrore, ligatinat, sipërfaqet e ujit). Niveli 
i dytë (15 klasa) mbulon subjektet fi zike në një nivel më të lartë të detajeve (zonat 
urbane, pyje, liqene, etj), në fund të nivelit 3 është i përbërë nga 44 klasa.
Në këtë zonalitet shtrirjen mbizotëruese e kanë shkurret mesdhetare  falë lartësisë së 
relievit deri në 500-600m, kurse mbi këtë kat lartësie këto shkurre zëvendësohen nga 
kati i dushqeve duke u përputhur gati plotësisht me brezat e tipit të tokave.
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Figurë Nr.1.4, Harta e ndryshimit të mbulesës bimore në rrethin Mallakastër gjatë
1991-2001Burim: Ndërtuar sipas të dhënave të projektit ANFI

Përhapjen më të gjerë e kanë shkurret e tipit të makjes ose me gjelbërim të përhershëm  
të cilat përfaqësohen nga prralli, ilqa, koçimarja(mareja), shqopa, xina, gjineshtra, 
mërsina, etj. Kjo mbulesë bimore shtrihet në pjesën më të madhe gjatë shpatit të 
djathtë të luginës së Vjosës,deri në Memaliaj.
Në   këtë   kat   bimor   përfshihen   shkurret   gjetherënëse(shibljaku)   të   cilat 
përfaqësohen nga driza, murrizi, lofata, ferra, shkorra e zezë, frashri i bardhë. Këto 
lloje janë të përqendruara kryesisht në pjesën VL dhe JL të kësaj zone.
Me përmasa shumë të vogla të shtrirjes në këtë zonë takohet edhe kati i dushkut, i 
cili vendoset mbi 600-700m lartësi në trajtën e arealeve relativisht të kufi zuara. Këto 
areale shtrihen kryesisht gjatë shpateve VL, lindor e JL, duke përfshirë njëkohësisht 
shpatin JP të kurrizit malor Gllavë-Plashnik-Molisht-Shpirag gjatë kufi rit morfologjik 
VL të kësaj zone, të cilët janë relativisht më të lagët. Drurët përfaqësues të këtĳ  kati 
bimor këtu janë qarri, shpardhi, bunga, bulgri(parrziu), bungëbuta (lisi i butë) etj. 
Krahas dushqeve këtu rriten drurë dhe shkurre të tjera gjetherënës si panja mëlleza, 
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shkoza, lajthia etj�.  Rëndësia ekonomike e kësaj bimësie ka qenë një shtysë për 
shfrytëzimin e pakontrolluar të saj, duke e përdorur atë si lëndë drusore për ndërtim, 
lëndë djegëse, ushqim dimëror për blegtorinë dhe në veçanti për hapjen e tokave 
bujqësore të reja.
Një shfrytëzim në këto përmasa i kësaj bimësie, duke zëvendësuar   me atë të 
kultivuar veçanërisht për drithërat, vreshtat, ullishtet dhe drurët frutorë, kanë çuar 
në varfërimin deri në degradim të saj. Rrjedhojë e këtĳ  degradimi është njëherazi, 
krĳ imi i sipërfaqeve të zhveshura të cilat i janë nënshtruar erozionit, veçanërisht 
dukurive shpatore, si rrëshqitjet shembjet shpëlarjet deri në krĳ imin e vatrave të 
shumta të erozionit.
Një gjendje e tillë e mbulesës bimore ka çuar në prishjen e ekuilibrit ekologjik  të 
natyrës  së  Mallakastrës,  të  cilat  shprehen  në  rrjedhojat  e  shumta  negative  të 
komunitetit të kësaj zone.
Në  paraqitjen  hartografi ke  evidentohen  sipërfaqet  e  ndryshimit  të  mbulesës 
bimore natyrore të cilat janë më shumti në fshatrat, Çorrush, Dukas, Belishovë, 
Greshicë, Gjerbës, Mollaj, Hekal, Lavdan, Lapulec, Ngraçie, Visokë, Panahor, Malas, 
Cfi r.
Kushtet klimatike tokësore, ato ujore e bimore, të kësaj zone kanë përcaktuar 
njëkohësisht një faunë relativisht të pasur. Ndër gjitarët janë përhapur ujku, dhelpra, 
lepuri, etj, që jetojnë në territoret e veshura me shkurre e drurë që kanë gjethe gjatë 
gjithë vitit.
Ndërsa nga shpendët më shumë takohen thëllëzat, turtujt, pëllumbat e egër�. Krahas  
këtyre këtu  gjendet disa zvarranikë si breshka e tokës,  gjarpërinjtë (shigjeta, 
bolla) shumë insekte(karkaleca dhe shumë dëmtues të kulturave bujqësore, hardhive, 
ullirit etj).
Ashtu si përbërësit e tjerë natyror të trajtuar edhe fauna ka pësuar dëme, si 
rezultat i gjuetisë së pakontrolluar dhe prerjen e pyjeve, të cilët kërkojnë zbatimin 
rigoroz të kuadrin ligjor të përpiluar për mbrojtjen e pyjeve . 

1.2.Tipare të përgjithshme të bujqësisë dhe të kushteve fi zike dhe gjeografi ke që 
e favorizojnë bujqësinë
Zhvillimi i bujqësisë në aspektin natyror kërkon një kombinim të mirë të kushteve 
klimatike, të tipareve të relievit, të cilësive pedologjike. Kushtet klimatike janë një 
element kyç në zhvillimin e bujqësisë. Tiparet e klimës dhe larmia e mikroklimave , 
krĳ ojnë mundësi për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore�.
Tabela Nr.1 Cilësitë fi zike dhe kimike të tokave në Mallakastër
Njësi vendore     Fshati          Ph       KE            Humus    Azot      Fofor     Kalium          CaCO3 (Ms/cm)    
(%)          (%)       (ppm)     (mg/100gr)    (%)

Komun
Qendër

Lapulec 8.14 0.196 1.6 0.12 13.22 12.5 19.99
Lapulec 8 0.146 1.18 0.085 10.86 15.5 16.33

Komuna
Fratar

Damës 8 0.186 1.17 0.009 14.47 18 18.56
Damës 7.8 0.153 0.92 0.07 10.86 17.6 18.11

Komuna Kutë

Kutë 7.65 0.159 1.9 0.13 15.02 19.17 18.02
Kutë 8 0.15 1.18 0.084 18.2 18.11 18.36
Anëbreg 7.6 0.163 1.3 0.1 19.72 30.67 14.7
Anëbreg 8 0.159 1.22 0.085 18.2 29.18 15.78
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Komuna
Selitë

Kapaj 7.8 0.175 1.72 0.116 15.2 14 15.62
Kapaj 7.6 0.15 0.98 0.075 11.89 10.6 15.12

Komuna
Greshicë

Greshicë 7.7 0.154 1.65 0.12 12.26 11 15.28
Greshicë 7.5 0.13 1.13 0.08 9.92 10.4 14.18

Komuna
Aranitas

Kalenjë 7.5 0.12 1 0.083 10.11 12 14.84

Kalenjë 7.5 0.093 0.56 0.054 9.08 10.8 13.92

Burim: P.Rama & N.Bardhi” Ndikimi i faktorëve klimatikë, tokësorë dhe socialë për një 
bujqësi të qëndrueshme dhe integrale  në Mallakastër”, Konferencë Shkencore, Sfi dat e 
Zhvillimit të Qëndrueshëm në Mallakastër, Bashkia Ballsh Mars 2015, f.71
Në një vit në Mallakastër janë mesatarisht 30.7 ditë me lagështirë relative mbi 
80% për 14 orë në ditë; numri i ditëve me lagështirë relative më pak se 50% është 
mesatarisht  160.3;  mesatarja  e  temperaturës  maksimale  vjetore  është  20.8°C, 
mesatarja e temperaturës minimale vjetore është 10.2°C, mesatarja vjetore e 
temperaturës është 15.5°C. Sasia e mesatare e reshjeve në një vit shkon në 1860mm.
Këta tregues klimatikë janë të përshtatshëm për shumicën e bimëve të arave, 
perimeve, të ullirit, hardhisë, frutave arrorë, qershisë, kajsisë ,dardhës, mollës, 
shegës, fi kut etj.
Kushtet klimatike dhe vetitë fi zike dhe kimike të zonës krĳ ojnë kushte të përshtatshme 
për kultivimin e një shumëllojshmërie të madhe të kulturave bujqësore.

1.3  Fauna
Edhe fauna e Mallakastrës ka pësuar ndryshime, nga ndërhyrja gjithmonë e në rritje 
e shoqërisë njerëzore. Kjo si rezultat i shpyllëzimeve, hapjes së tokave të reja, prerja 
dhe dëmtimi i bimësisë, dëmtimi i habitateve dhe ekosistemeve, etj.
Përsa i përket faunës ujore, me rëndësi ekonomike janë peshqit, të cilët jetojnë në 
ujërat e lumenjve, përrenjtë e mëdhenj, si dhe tek liqenet artifi ciale. Kështu në lumin 
e Vjosës, në rrjedhën e sipërme të Gjanicës, gjendet mlyshi (lauciscus), mustaku 
(Barburs), ndërsa tek ujëmbledhësit gjenden peshqit ballgjerë, amur, pëllëmbës, 
karas, etj.
Nga fauna e shpendëve që lidhen me ujërat, janë kryesisht rosat si, rosa e vendit 
(Anas Platyrhynchas), rosa e vogël (Anas Crecca), bishtgjela (Anas acuta) dhe patat 
si, ajo Ballbardhë (Auser albifront) dhe më rrallë pata e madhe (Anas ausers), dhe 
pata belba (Anas fabalis). Këto shpendë takohen sidomos në muajt e ft ohtë, të cilat 
janë objekt gjuetie. Në këtë zonë ndodhen edhe një numër i madh shpendësh të 
zakonshëm, dëmtues si, sorrat (corvux cornix), laraskat (Pic pica), stërgoka ose gala 
(calculus monedula), harabelat (passer). Nga llojet e shpendëve të tjerё janë, turtulli 
(sterptopelia turtur), shkurta (coturnix coturnix), etj. Në lindje të Mallakastrës, 
në pyjet e dushkut, takohen pëllumba të egër (Columba) dhe guarku (Columba 
palumbas). Ndërsa, në territoret gëlqerore sigjendet thëllëza e malit (Alectoris 
graeca). Në shpatet e kodrave dhe luginat e përrenjëve të veshura me shkurre dhe 
drurë me gjethe, gjatë gjithë vitit gjejnë strehë gjitarët si, ujku (canis lupus), dhelpra 
(vulpes vulpes), çakalli (canis aureus), lundërza (lutra lutra), dhe pranë ujërave të 
lumenjve, baldosa (Meles meles), lepuri (Lepus europacus) dhe gjitarë thundrorë si, 
derri i egër (sus acrofa).

1.4 Ekosistemet e rrezikuara dhe biodiversiteti
Bimësia nuk mund të konsiderohet një burim i mirëfi lltë për ekonominë e Mallakastrës, 
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pasi ajo zë sipërfaqe të vogla dhe është e degraduar. Përveç disa arealeve pyjore në 
kodrat e Cakranit, Peshtanit, Ninëshit, etj, hapësirat e tjera janë të varfëra, me bimësi 
tё përbërë nga shkurre dhe livadhe. Kështu bimësia ka rëndësi më tepër ekologjike 
dhe estetike, sesa ekonomike.
Qendrat e banuara përgjatë luginës së Gjanicës, e cila dallohet për vlera të larta të 
ndotjes, e kanë jetike ekzistencën e bimësisë natyrale, pasi ajo shërben si amortizuese 
dhe minimizuese e ndotjes. Kështu dëmtimi i mëtejshëm i bimësisë natyrale, apo 
zëvendësimi i saj me bimësi artifi ciale, do të ndikojë në përkeqësimin e cilësisë së 
ujit, ajrit dhe tokës, në rritjen e rasteve me sëmundje, dhë për pasojë e bën gjithmonë 
e më pak tërheqëse këtë zonë që të përdoret për aktivitet ekonomik dhe popullim.

Përfundime

Nëse do të bëjmë një vlerësim të fl orës dhe faunës që gjendet në Mallakastër, arrĳ më 
në këto përfundime kryesore:
• Flora dhe fauna e Mallakastrës, megjithëse përbëhet nga një numër i madh 

llojesh dhe nënllojesh, mund të themi se ajo është e varfër në raport më kushtet 
mjedisore që ekzistojnë aty. Kjo lidhet me faktin se shoqëria njerëzore ka vepruar 
me agresivitet të madh ndaj bimësisë, nëpërmjet shpyllëzimeve, djegies së pyjeve, 
mbikullotjes, hapjes së tokave të reja bujqësore, shfrytëzimit pa kriter të lëndës 
drusore, me anë të ndotjes, etj.

• Mbulesa bimore natyrore dominohet nga kati i shkurreve mesdhetare, si dhe 
në përmasa të vogla gjendet kati i dushkut. Si rezultat i ndërhyrjes së njeriut, 
evidentohen dëmtime duke tjetërsuar sipërfaqe të mëdha të mbulesës bimore 
natyrore.
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Politikat Sociale që zbatohen për t’i ardhur në ndihmë personave me aft ësi të 
kufi zuar në shikim

Enkeleda Dedja

Elona Quku

Skender Shkreta

Abstrakt

Hartimi dhe zbatimi i politikave sociale për personat me aft ësi të kufi zuar në shikim përbën 
një nga problematikat kryesore. Shpeshherë dëgjojmë të fl itet në media për këtë për ngritje 
dhe demonstrata të personave me atësi të kufi zuara si rezultat i mos respektimit të ligjit që 
garanton statusin e të verbërit. Ndodh shpesh të dëgjojmë që personat e verbër shprehen të 
pakënaqur nga mbështetja e shtetit në lidhje me pagesat dhe përfi timet e verbërisë. 
Qellimi kryesore i këtĳ  studimi është:
 Të zbulojë se cilat janë politikat  sociale që hartohen nga shteti për këtë kategori personash 
dhe se si realizohet zbatueshmëria e tyre.
 Për ti dhënë përgjigje këtyre pyetjeve kemi shfrytëzuar dokumenta kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë që garantojnë respektimine e PAK, si dhe ligjin respektiv të statusit të të 
verbërit. Për realizimin e studimit kam përdorur metodën kualitative, cilësore të kërkimit 
shkencorë. Mbledhja e të dhënave u realizua nëpërmjet intervistave gjysmë të strukturuara  
dhe si instrumentë matës kam përdorur intervistat gjysëm të strukturuara. Kemi realizuar 
20 intervista të drejtëpërdrejta me personat me aft ësi të kufi zuar në shikim. Intervistat i 
kemi realizuar pranë ambjenteve të Qendrës Kombëtare të Rehabilitimit të të Verbërve në 
qytetin e Tiranës. Më pas kemi realizuar një intervistë me Kryetarin e Degës së Tiranës dhe 
përfaqësuesit të QKRV si dhe me përfaqësuesin ligjorë të po kësaj qendre të cilët argumentuan 
më gjerë lidhur me problematikat e të verbërve.
Në përfundim të këtĳ  studimi konstatuam që shteti harton politika sociale të mirëfi llta për 
ti ardhur në ndihmë kësaj kategorie personash por jo shpeshherë ndodh që këto politika 
të zbatohen me përpikmëri. Të gjithë të intervistuarit janë persona që kanë marrë stausin e 
të verbërit dhe si persona me statusin e të verbërit janë automatikisht përfi tues të pagesës 
së verbërisë, pagesës së kujdestarisë si dhe të gjitha përfi timeve që përmendëm më sipër si 
kompesim në energji, telefoni, transport etj te gjitha këto të siguruara nga shteti.

Hyrja

 Trajtimi i personave me aft ësi të kufi zuar në shikim dhe shoqëria moderne. 15 Tetori 
nuk është një ditë e vecantë për të kujtuar problemet dhe hallet që kane personat me 
aft ësi të kufi zuara në shikim, por edhe një ditë e apelit social për shtetin, pushtetin 
vendor, institucionet sociale dhe familjarët e tyre, për të bërë jo thjesht një bilanc 
pasiv të arritjeve dhe problemeve që i shqetësojnë ata, por dhe për të caktuar ca 
piketa të reja në rrugën e zbutjes së kësaj dukurie që i mban këta njerëz në pozitë 
margjinale në shoqëri. 
Personat me aft ësi të kufi zuar në shikim përfshihen në kategoritë e personave me 
aft ësi të kufi zuar,  problemet e tyre janë trajtuar nga shteti njëlloj me kategoritë e 
tjera që përfshihen dhe si të tillë përfi tojnë po njëlloj nga politikat sociale që janë 
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hartuar dhe nga skemat sociale që ndiqen për të lehtësuar aft ësinë e tyre të kufi zuar. 
Pa mohuar arritjet dhe sukseset në fushën e politikave sociale dhe reformave 
institucionale për këtë target-grupë, duhet të pohojmë se ende u jemi borxhli 
atyre, si qytetarë që kanë të drejta të barabarta, që synojnë të mposhtin aft ësinë e 
kufi zuar dhe të jenë afër mundësive dhe shanseve të barabarta. Qeveria shqiptare 
dhe strukturat themelore të shërbimit social, shëndetësor dhe arsimor të paktën që 
nga viti 2005 e në vazhdim, që fi lloi reformimi tërësor i sistemit të mbrojtjes sociale 
në vendin tonë, ka një koncept të gjerë, polivalent dhe gjithëpërfshirës për punën 
që duhet bërë me personat me aft ësi të kufi zuar. Tani duhet të themi se për këtë 
grupë social në nevoje, madje me nevoja të veçanta ka: Politika të qarta, koncept 
më të drejtë human, legjislacion më të përmirësuar, dhe struktura shërbimi më 
adekuate. Në punën e Shërbimit Social Shtetëror dhe të institucioneve specifi ke 
është punuar me prioritet të veçantë për përmirësimin e cilësisë së shërbimit për 
personat me aft ësi të kufi zuara, duke u udhëhequr nga disa parime bazë, politike, 
fi lozofi ke dhe profesionale. Në fi lozofi në e punës sonë jemi udhëhequr nga politikat 
e qeverisë, nga aksi i fortë social i saj, sipas të cilës nuk mund të ndërtohet shtet të 
së drejtës, nëse nuk bazohet në parametrat e më të dobëtit. Politikat tona kanë në 
qendër parimin e madh social sipas të cilit, personat me aft ësi të kufi zuar nuk duhet 
të trajtohen si objekt vëmendjeje, por të vlerësohet si subjekt aktiv, që është i zoti 
të ndërtojë jo vetëm jetën e tĳ  të pavarur, por është i aft ë dhe të bashkëpunojë për 
ndërtimin e shoqërisë në të cilën jeton dhe pjesë e të cilës ndihet. Çdo vit nga fondet 
e Buxhetit të Shtetit përdoren fonde të konsiderueshme për programet e mbrojtjes 
sociale, veçanërisht për personat me aft ësi të kufi zuar në shikim dhe tetraplegjikët. 
Por, ajo çka konstatojmë se ende këto kategori ndeshen me neglizhencë. Shpeshherë 
premtimet që u bëhen ngelen thjesht fj alë, në praktikë jo në të gjitha rastet 
plotësohen kërkesat e tyre. Me gjithë përpjekjet që bëjnë në mënyrë që tu zbatohen 
të drejtat ajo çka lë shumë për të dëshiruar është arsimimi dhe punësimi i tyre.
Ky studim synon të paraqesë gjendjen aktuale të personave me aft ësi të kufi zuar, 
problemet që i shqetësojnë dhe të përcaktojë llojet e politikave sociale që hartohen 
dhe ndiqen për ti ardhur në ndihmë këtyre personave.

Politika Sociale

Termi ‘‘politikë sociale“ përdoret për t’iu referuar;
• Politikave që përdor qeveria për sigurimin e mirëqenies sociale dhe të mbrojtjes 

shoqërore për qytetarët e saj.
• Mënyrave nëpërmjet të cilave zhvillohet mirëqenia sociale në një shoqëri 
• Studimin akademik të vet subjektit.
• Në kuptimin e parë, politka sociale është veçanërisht e lidhur me shërbimet sociale 

dhe shtetin e mirëqenies sociale.
• Në kuptimin e dytë , në një kuptim më të gjerë ajo lidhet me një numër çështjesh të 

cilat shtrihen përtej veprimeve të qeverisë; mjetet nëpërmjet të cilave promovohet 
mirëqenia, si dhe kushtet sociale dhe ekonomike që i japin formë zhvillimit të 
mirëqenies.

Në këtë kapitull do të shpjegojë çfarë është aft ësia e kufi zuar, cilat janë kategoritë 
që përfi tojnë nga ky status dhe do të njihemi me dokumentat ndërkombëtarë që 
garantojnë të drejtat e personave me aft ësi të kufi zuar. Gjithashtu do të njihemi 
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me strategjitë që hartohen dhe zbatohen për përmirësimin e kushteve të jetesës së 
personave me aft ësi të kufi zuara në fushën e arsimit, punësimit, shërbimet ndihmëse 
dhe jetesës pa pengesa dhe ajo çka është më e rëndësishme do të njihemi me ligjin 
e statusit të të verbërve dhe çfare përfi tojnë kjo kategori e personave me aft ësi të 
kufi zuar.

Hartimi dhe zbatimi i politikave sociale

Hartimi dhe zbatimi i politikave sociale për personat me aft ësi të kufi zuar përbën 
një nga problematikat më të rëndësishme dhe që u është kushtuar vëmendje e 
gjerë, jo vetëm kombëtare por mbarë kombëtare. Dokumenta të ndryshme ligjore 
janë hartuar për të garantuar respektimin e të drejtave të këtyre personave. 
Përveç Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, ekzistojnë gjashtë konventa 
themelore mbi të drejtat e njeriut që lidhen me të drejtat e personave me aft ësi të 
kufi zuar.Konventa Nërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike (KNDCP) dhe 
Konventa Ndërkombëtare mbi të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore 
(KNDESHK),  e ratifi kuar në vitin 1966, janë dy traktatet kryesore të të drejtave të 
njeriut dhe së bashku me Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut përbëjnë 
Dokumentin Ndërkombëtar të të Drejtave. Katër konventat e tjera kryesore janë: 
Konventa Kundër Torturës dhe Dhunës, Trajtimin apo Ndëshkimin Çnjerëzor 
dhe Poshtërues (1949); Konventa mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave (1979); Konventa mbi të Drejtat e Fëmĳ ëve (1989); dhe 
Konventa Ndërkombëtare mbi Mënjanimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
Racial (1966). Të gjitha studimet e realizuara kanë në qendër personin me aft ësi të 
kufi zuar, përfshirë ketu personat me aft ësi të kufi zuara në shikim, që janë edhe fokusi 
i studimit tonë. Por cila prej gjithë këtyre neneve, ligjeve konventa ndërkombëtare 
gjejnë zbatim në jetën tonë dhe kryesisht në lidhje me fokusin tim të studimit, 
personat me aft ësi të kufi zuar në shikim. Këtu lindin edhe pyetjet e mia kërkimore 
të studimit:

1. Cilat janë individët që përfi tojnë nga statusi i të verbërit?

 Kjo pyetje gjen zbatim në ligj ku sipas nenit 1 të Ligji 8098, datë 28.03.1996 "Për 
statusin e të verbërit",  përfi tojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë 
ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fi tuar,  të cilët sipas kritereve mjekësore janë 
të paaft ë për punë në kushte normale.

2. Cilat janë politikat sociale që ndiqen për lehtësimin e kushteve të jetesës 
së personave me aft ësi të kufi zuar?

Shteti në nenin 2 të Ligji 8098, për statusin e të verbërit thotë: ‘‘Shteti dhe shoqëria 
marrin në mbrojtje personat e verbër dhe krĳ ojnë të gjitha kushtet për integrimin e tyre në 
jetën normale. a) krĳ imin e kushteve të përshtatshme për banim,     b) punësimin në kushte të 
favorshme e me përparësi,     c) risistemimi në punë i atyre të verbërve që për arsye të ndryshme 
janë pushuar ose kanë humbur punën dhe gjatë kësaj kohe marrin një shpërblim të përcaktuar 
nga Këshilli i Ministrave;  ç) përcaktimin e fondeve për depistimin dhe ridiagnostikimin 
nga klinikat okulistike të sistemit të shërbimit shëndetësor shtetëror nën mbikëqyrjen dhe me 
ndihmën e specialistëve të huaj të klinikave të përparuara perëndimore, si dhe krĳ on kushte të 
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favorshme për mjekimin e syve dhe sëmundjeve të tjera të lindura apo të fi tuara.“
Ligji i përcakton qartë detyrat e shtetit për këtë kategori personash. Përveç nenit 2 
ekzistojnë edhe nene të tjera që fl asin po përsëri për detyrat shtetit përkundrejtë të 
verbërve të cilat do ti shtjellojë më poshtë, për të analizuar zbatueshmërinë e tyre. 
Por pyetja më e rëndësishme që meriton të shqyrtohet eshtë:

Si realizohet zbatueshmëria e tyre?

Përsa i përket zbatueshmërisë së ligjeve janë bërë studime dhe janë realizuar strategji 
të ndryshme një ndër këto eshtë edhe Strategjia Kombëtare për personat me aft ësi të 
kufi zuar ku në të shprehen qartë disa parime:
 Parimi i të Drejtës Civile, Barazisë dhe Mosdiskriminimit ‚‘‘do të thotë që 

personat me aft ësi të kufi zuara janë anëtarë të barabartë të shoqërisë; ata mund të kërkojnë 
të njëjtat të drejta dhe të përfi tojnë të njëjtën ndihmë sociale dhe llojet e asistencës si gjithë 
qytetarët e tjerë, ata nuk duhet të diskriminohen në asnjë fushë të jetës shoqërore. Kjo përfshin 
ndihmën sociale që i lejon personat me aft ësi të kufi zuara të jetojnë me dinjitet. Nëse këto 
parime shkelen, do të ndërmerren veprime ligjore;
Ky parim gjen zbatim pasi, nga studimi që realizova konstatova që personat e 
verbër arrĳ në të përfi tojnë: pagesën e verbërisë, pagesën e kujdestarisë, kompesim 
të energjisë elektrike dhe telefonisë transportë urban falas, 50% ulje të transportit 
privat bashkë me kujdestarinë, tarifa telefonike të nivelit të parë dhe 700 impulse 
pa TVSh dhe duhet të paguajnë vetëm 20% të faturës mujore telefonike. Të verbrit 
përjashtohen nga taksat dhe paguajnë vetëm 20% të faturës së energjisë elektrike në 
muaj. Përshtatjet e mjedisit bëhen me fonde nga shteti.Me pas strategjia vazhdon me 
një tjetër parim. 
 Parimi i Vetëvendosjes vjen nga përqasja me të drejtat civile dhe nënkupton që 

mjedisi ku jetojnë personat me aft ësi të kufi zuara duhet të ndërtohet në mënyrë të tillë që t'i 
inkurajojë ata të jetojnë një jetë të pavarur dhe të jenë të aft ë të vendosin vetë. Vetëvendosja 
ka të bëjë gjithashtu me të drejtën për të menaxhuar lëvizjet, kohën dhe pasurinë individuale. 
Ky parim gjithashtu parashikon që çdo masë në lidhje me rehabilitimin duhet të ndërmerret 
në bashkëpunim me personat me aft ësi të kufi zuar. Ai/ajo nuk duhet të trajtohet asnjëherë pa 
pëlqimin e tĳ /saj si dhe 
 Parimi i Jetesës pa Barriera dhe Mjedisit të Lirë do të thotë që ndërtesat dhe 

shërbimet e tjera, mjetet e transportit, pajisjet teknike, sistemet e përpunimit të informacionit, 
burimet akustike dhe vizuale të shërbimeve informative dhe të komunikimit dhe mjediset e 
tjera të krĳ uara konsiderohen pa pengesa ( pa barriera), nëse ato zakonisht përdoren nga 
personat me aft ësi të kufi zuar, pa vështirësi të veçanta dhe si rregull pa ndihmën e të tjerëve.
Këto parime janë shumë të rëndësishëm për tu analizuar pasi në to thuhet që 
ambjentet duhet të jenë të përshtatshme për personat me aft ësi të kufi zuar . Përshtatja 
e mjedisit është një nga problematikat më shqetësuese për të verbërit.Ata shprehen 
se asnjë institucion shtetëror nuk është i pajisur me infrastrukturën e parashikuar 
sipas ligji. Infrastruktura e përshtatshme i kufi zon ata të lëvizin lirshëm dhe të  jenë 
pjesëmarrës në jetën aktive.

Arsimimi

Një  tjeter problematik per tu shqyrtuar eshte arsimimi i te verberve ku ne Neni 
8 të ligjit 8098, për statusin e të verbërit thuhet: Arsimimi i të verbërve në sistemin 
shtetëror bëhet falas, kurse pranimi i tyre në arsimin e zakonshëm bëhet me kritere të veçanta 
të përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Gjatë kohës së studimit në arsimin e mesëm, 
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universitar ose pasuniversitar, si dhe gjatë periudhës së kualifi kimit, të verbërit përfi tojnë 
pagesën e vendosur nga Këshilli i Ministrave. Ata me gradë shkencore këtë pagesë e përfi tojnë 
në mënyrë të përhershme.  Këshilli i Ministrave merr masa dhe përcakton fonde për ngritjen e 
shkollave dhe institucioneve për arsimimin, edukimin dhe rehabilitimin e të verbërve.
Nga studimi që realizuam, përsa i përket pranimit nëpër shkolla, universitete vlen 
të theksohet se të gjithë individët me statusin e të verbërit që regjistrohen nëper këto 
institucione, pranimi i tyre bëhet me kritere të veçanta. 
Pavarësisht Ligjit Nr. 7995 “Për nxitjen e punësimit” datë 20.09.1995, personat e 
verbër nuk gjejnë mbështetje. Janë shumë pak persona që arrĳ në të punësohen nëpër 
institucione. Sipas ligjit thuhet që në institucione, një në 25 persona duhet të jetë me 
aft ësi të kufi zuara, por fatkeqsisht edhe ky ligj nuk gjen zbatim.

Sfi da të rëndësishme dhe Politikat e Zbatuara

Pagesa e Paaft ësisë për personat me aft ësi të kufi zuar është programi më i madh 
i asistencës sociale me një shtrirje të shpejtë të përfi tuesve në këto vitet e fundit. 
Shpenzimet reale për programin janë pothuajse dyfi shuar nga viti 2000 në vitin 
2005 dhe vlera reale e përfi timit është rritur me 60 përqind. Akoma nuk është bërë 
rivlerësimi i kritereve të aft ësisë së kufi zuar.  Personat që janë bërë të paaft ë gjatë 
një aksidenti në punë dhe që kanë kontribuar në skemën e sigurimeve shoqërore, 
përfi tojnë një pension invalidideti nga kontributi i tyre në Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore si dhe një shtesë mbi pensionin e invaliditetit për aft ësin e tyre të kufi zuar. 
Që nga viti 2003 janë subvencionuar për energjinë elektrike, të varfërit dhe PAK.

Transporti dhe jetesa pa barrier

Ligji Nr. 8308 “Për transportin rrugor”, datë 18.03.1998 dhe Udhëzimi i Ministrit Nr. 
1649, date 16.08.1999 sigurojnë lehtësi për njerëzit me aft ësi të kufi zuar në përdorimin 
e transportit. Ata gëzojnë të drejtën e përdorimit falas të transportit urban dhe çmime 
të reduktuara për transportin ndërurban.
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.401, date  25.6.2004 “Për një shtesë në VKM 
nr 722, date 19.11.1998,  të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së 
urbanistikës” ndihmon për të hequr barrierat për personat me aft ësi të kufi zuara. 
“Rregullat dhe normat urbanistike për personat me aft ësi të kufi zuara” përpunuar 
nga Minsitria e Rregullimit të Territorit dhe organizatat e shoqërisë civile, Grupi 
i punës i Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Aft ësisë së Kufi zuar, Instituti i 
Inxhinierisë, Shoqata Kombëtare e Ndërtuesve) është një arritje e cila i detyron me 
ligj që të gjitha aktivitetet ndërtuese të shmangin barrierat për njerëzit me aft ësi të 
kufi zuar.

Punësimi, Formimi Profesional

Papunësia tek njerëzit me aft ësi të kufi zuar në Shqipëri konsiderohet si një prej 
problemeve të tyre kryesore. Njerëzit me aft ësi të kufi zuara rrallëherë shohin mundësi 
të fi tojnë vetë jetesën e tyre dhe të marrin pjesë plotësisht në shoqëri. Vendet e punës 
duhet  të parashikohen pa pengesa dhe duhet të përshtaten në përputhje me nevojat 
e njerëzve me aft ësi të kufi zuar. Ata duhet të mbështeten edhe për ngritjen e biznesit 
të tyre. Pavarësisht nga Ligji Nr. 7995 “Për nxitjen e punësimit” datë 20.09.1995, 
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duhet të bëhen përpjekje më efektive për të integruara njerëzit me aft ësi të kufi zuar 
në tregun e punës. Edhe OJF-të duhet të luajnë një rol vendimtar për vetë-mbështetje 
dhe duhet të marrin mbështetje jo vetëm nga donatorët,  por edhe nga vetë Qeveria 
Shqiptare. Kjo ka nisur tashmë nëprëmjet Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, 
që mbështet disa projekte punësimi të OJF-ve. Meqë vetë njerëzit me aft ësi të kufi zuar 
shpesh kanë mangësi në kualifi kim dhe mjeshtëri, si pasojë e përjashtimit nga sistemi 
i arsimimit dhe i përgatitjes profesionale, është e rëndësishme të bëhet përpjekje më 
të madha në këtë sektor, duke u nisur nga kopshtet, duke vĳ uar me të gjitha nivelet 
e shkollimit, arsimin universitar dhe përgatitjen profesionale, duke mundësuar 
njerëzit me aft ësi të kufi zuar të ndërtojnë kapacitetin e tyre në mënyrë të barabartë. 
OJF-të duhet të mbështeten më shumë nga Qeveria në përpjekjet e tyre për të ofruar 
trajnim professional. Minsitria e Arsimit është duke punuar tashmë për një politikë 
në vĳ ueshmëri mbi arsimimin integrues,  për njerëzit me aft ësi të kufi zuar, por vetë 
qeveria shqiptare është gjithashtu e vetëdĳ shme për detyrimin për të ofruar trajnim 
profesional për njerëzit me aft ësi të kufi zuar në programet e tyre të trajnimit. Synimi 
është krĳ imi i një sistemi të integruar kopshtesh dhe shkollash të nivelit fi llor dhe 
të mesëm duke përmirësuar kurrikulat shkollore, duke ngritur klasat e integruara 
deri duke përfshirë mënjanimin e pengesave dhe ndërtimin e kapaciteteve njerëzore.  
Heqja e pengesave fi zike në shkolla, universitete dhe qendra të trajnimit profesional 
është një hap i rëndësishëm, por ai përbën thjesht një parakusht të domosdoshëm 
për zbatimin e konceptit të integrimit në procesin e përfshirjes së personave me aft ësi 
të kufi zuara në të gjitha nivelet e arsimimit, studimit dhe trajnimit.

Historia fi llimeve të arsimimit të personave me aft ësi të kufi zuar në shikim në 
Shqipëri

Fillimet e arsimimit të të verbërve në Shqipëri, lidhen së pari me përpjekjet për 
mësimin e shkrimit special për të verbërit në brail dhe së dyti me përfshirjen e tyre 
në shkollat artistike në degën e muzikës si instrumentistë apo këngëtarë. Për herë 
të parë në Shqipëri sipas të dhënave jo zyrtare braili fi lloi të përdoret në mënyrë 
sporadike në vitin 1941. Ky shkrim u soll nga një student shqiptar i verbër që kishte 
mbaruar studimet e larta për piano në Athinë. Nga fundi i këtĳ  viti nëpërmjet një 
kursi privat mësuan të shkruajnë dhe të lexojnë në sistemin brail dy te verber nga 
qyteti i Korçës (Rexhep Zemblaku dhe Petrit Koprencka). Baza e shkrimit special 
për personat me mungesë shikimi, braili, është një qelizë drejtkëndore e përbërë 
nga dy kolona vertikale me nga tre pika secila. Kombinimet e pikave brenda qelizës 
formojnë 63 kombinacione. Braili kryesisht përdorej për plotësimin e nevojave të te 
verberve në drejtim të shkollimit të tyre, për mbajtje shënimesh, për transkriptim të 
lëndëve të ndryshme në mënyrë të shkurtuar,për mbajtje ditaresh, për letërkëmbime 
midis vetë te verberve por dhe me persona te verber jashtë vendit. Gjithashtu u 
përdor dhe për studim literature për ata që dinin gjuhë të huaj. Në vitet e para pas 
Çlirimit nga okupacioni gjerman shkëmbimet kulturore arsimore u orientuan nga 
Bashkimi Sovjetik dhe për pasojë dhe qëndrimi ndaj tyre u ndikua nga diapazoni 
i koncepteve përcaktuese në këtë fushë. Në këto vite u dërguan për të studiuar në 
shkollat e muzikës një numër i caktuar të verbërish si R.Z nga Korca, Timo.Caci 
nga Gjirokastra, H.S dhe Abaz.Beshika nga Tepelena dhe Gjok.Vata nga Shkodra. Në 
përgjithësi këta ishin nxënës që u përfshinë direkt vetëm në edukimin profesional 
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kryesisht në piano, fi rsarmonikë e vegla fryme. Ata nuk kishin ndjekur arsimin fi llor 
apo 7-vjeçar. Mjaft  te verber ushtronin profesionin e këngëtarit apo të instrumentistit. 
Kështu opinioni i gjerë pranoi se te verberit janë të aft ë në fushën e muzikës dhe për 
pasojë edukimi i tyre në këtë fushë nuk përbënte ndonjë lloj problem. Prezenca e 
këtyre shembujve në opinionin publik si dhe informacionet e ardhura nga Bashkimi 
Sovjetik dhe vendet e tjera të ish kampit socialist i shtynë drejtuesit e Ministrisë së 
Arsimit të asaj kohe që të mendojnë për krĳ imin e Institucioneve të posaçme arsimore 
ashtu siç ekzistonin dhe në këto vende. Hapi i parë u bë në vitin 1958 me dërgimin 
në Bashkimin Sovjetik dhe në vende të tjera të studentëve shqiptarë për të studiuar 
për defektologji. Shumica prej tyre nuk arritën ti mbarojnë studimet për shkak të 
rrethanave historike që tashmë dihen duke u kthyer dhe duke i përfunduar studimet 
në Shqipëri. Ndërkohë personat e verber ishin bërë më insistues për tu integruar 
më mirë në arsim, ku në mjaft  raste ata arritën të bindin autoritet e shkollave dhe të 
pajisen me dëft esa si gjithë të tjerët dhe jo të marrin pjesë thjesht si dëgjues. Në vitin 
1959 ka të dhëna që hedhin dritë mbi hyrjen e makinës së parë të brailit në Shqipëri. 
Kjo makinë shkrimi e veçantë u bë e mundur të hynte në Shqipëri nëpërmjet një 
studenti shqiptar që studionte në Moskë. Fillimisht kjo makinë braili fi lloi të përdorej 
nga te verberit e qytetit te Korçës. Nëpërmjet VKM , Nr 160, dt 29 Prill 1963, shteti 
shqiptar vendosi hapjen e Institutit të parë për edukimin special të dy kategorive 
të personave me aft ësi të kufi zuar, të të verbërve dhe shurdhmemecëve. 7 muaj pas 
daljes së ketĳ  vendimi u mundësua çelja e këtĳ  Instituti.

Përfundime

Nga ky studim që realizuam arritem të kuptojme më thellësisht problematikat që 
shqetësojnë personat me aft ësi të kufi zuar. Ajo cka konstatuam është që shteti harton 
politika sociale të mirëfi llta për ti ardhur në ndihmë kësaj kategorie personash 
por jo shpeshherë ndodh që këto politikat të zbatohen më përpikmëri. Të gjithë të 
intervistuarit janë persona që kanë marrë stausin e të verbërit dhe si persona me 
statusin e të verbërit janë automatikisht përfi tues të pagesës së verbërisë, pagesës 
së kujdestarisë si dhe të gjitha përfi timeve që përmendëm më sipër si kompesim në 
energji, telefoni, transport etj te gjitha këto të siguruara nga shteti. Por, pavarsisht 
përfi timeve që marrin nga statusi i të verbërit ata përsëri shprehen të pakënaqur. 
Për ta pagesat e verbërisë dhe përfi timet e ndryshme në kompesimet që u bëhen 
janë të pamjaft ueshme në lidhje me ato çka kanë nevojë. Pakënaqësitë e tyre më 
të mëdha lidhen me fushën e infrastruktures së mjedisit, arsimit dhe punësimit. 
Shumica e tyre shprehet se nuk kanë shumë mundësi për tu arsimuar dhe se shteti 
nuk i mbështet mjaft ueshëm në këtë aspektë. Mirënjohja e tyre e madhe shkon për 
Qendrën Kombëtare të Rehabilitimit, pjesë e së cilës janë anëtare. Sipas tyre kjo 
qendër u mundëson shërbime më të mira dhe i jep mbështetje të madhe nëpërmjet 
shërbimeve të ofruara në Brail si dhe kurseve profesionale dhe aktiviteteve të 
ndryshme që organizon për ta. Një tjetër problematikë për këtë kategori është 
punësimi. Të intervistuarëve shprehen të pakënaqur nga organet shtetërore pasi nuk 
nxisin punësimin e të verbërve në institucionet shtetërore. Shumica e tyre janë të 
papunë pavarsisht dëshirës së madhe për tu punësuar. Arsyet e papunësisë janë 
nga më të ndryshmet duke fi lluar që nga pargjykimi i shoqërisë shqipëtare, e cila 
ende nuk është në gjendje që të kuptojë që të kesh mungesë shikim nuk do të thotë 
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të kesh mungesë vizioni. Dëshira dhe vullneti për tu punësuar është i madhë por ajo 
çfarë realisht i pengon këta persona është dhënia e mundësisë për tu punësuar si dhe 
infrastruktura e mjedisit e papërshtatshme.

Sugjerime

Studimi nxorri në pah problematikat që prek këtë kategori personash  me aft ësi të 
kufi zuara në shikim. Sugjerimet tona për të përmisuar këto problematika janë këto:
- Të studiohen personat e verbër si kategori më vete në mënyrë që të kuptohet 
më mirë problematika e tyre.
- Të zbatohen plotësisht dhe me përpikmëri të gjitha ligjet dhe nenet që 
garantojnë respektimin e të drejtave të personave me aft ësi të kufi zuar në shikim.
- Të zhvillohen aktivitete ndërgjegjësuese nga shteti për nxitjen e pjesëmarrjes 
së personave me aft ësi të kufi zuara në institucione të ndryshme në arsim.
- Të zhvillohen nga ana e shtetit aktivitete që nxisin punësimin e të verbërve 
në institucione të ndryshme shtetërore dhe private.
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Metodat e kurrikulës në arsim

Mirela Prift i

Abstrakt

Kurrikula si fushë studimi është karakterizuar si e pakapshme, e copëzuar dhe e ngatërruar. Sigurisht, 
ndonjëherë ajo mund t’i ketë të gjitha këto, por ne duhet të bëhemi të vetëdĳ shëm se kurrikula 
si fushë studimi është vendimtare për mbarëvajtjen jo vetëm të shkollave por edhe të gjithë 
shoqërisë. Nëse kurrikulën e vlerësojmë në kuptimin e ngushtë të fushës, si një listë lëndësh që 
duhet të mësohen në shkollë, por edhe në kuptimin e gjerë të përvojave që kërkojnë individët 
për pjesëmarrje të plotë dhe reale në shoqëri, nuk mohohet që kurrikula ndikon tek të gjithë.
Megjithëse rreth kurrikulës janë shkruar libra, artikuj dhe broshura, shumë njerëz në këtë 
fushë ndjehen të zhgënjyer, sepse ende shfaqen paqartësi. Sidoqoft ë, arsyeja për studimin e 
fushës së kurrikulës nuk është gjetja e përgjigjeve të sakta – arritja e sigurisë, por thellimi i 
të kuptuarit të ndërlikimeve dhe ndryshimeve të paradigmës së këtĳ  aspekti të veprimtarive 
intelektuale dhe praktike. Ne duhet të kuptojmë se kurrikula është rezultat i veprimtarisë 
shoqërore. Kurrikula hartohet sipas qëllimeve njerëzore të paramenduara, por edhe të reja. 
Shoqëria, sidomos sot, është dinamike dhe shpesh anëtarët e saj shfaqin pasiguri dhe paqartësi. 
Prandaj nuk duhet të habitemi që edhe fusha e kurrikulës pasqyron karakteristika të tilla. Në 
rastin ideal, bashkë me hulumtimin dhe pjesëmarrjen në këtë fushë, do të zhvillojmë edhe 
shprehitë për përpunimin e dinamikës së saj brenda një atmosfere pasigurie. Për mendimin 
tonë, ajo që shumë e përcaktojnë si pështjellim, në të vërtetë është dinamizëm, është larmia e 
zërave të shumtë brenda kësaj fushe.
Se çfarë kuptojmë me kurrikul, çfarë gërsheton ajo, kush përfshihet në ndërtimin e kurrikulës 
dhe kujt i shërben – të gjitha këto kuptohen më së miri duke e analizuar konceptin e kurrikulës 
në një kontekst të gjerë. Prandaj kurrikulën e studiojmë në kuptimin e metodës (një orientimi 
ose drejtimi) dhe të përkufi zimit. Objekt shqyrtimi bëhen edhe lidhjet dhe ndryshimet 
ndërmjet bazave dhe lëmeve të kurrikulës, teoria dhe praktika e kurrikulës, si dhe rolet e 
atyre që marrin pjesë në botën e kurrikulës. Këtë panoramë të gjerë të kurrikulës e paraqesim 
duke qenë të vetëdĳ shëm që unë si autore dhe ju si lexues jemi krejtësisht të përfshirë në 
sistemin dinamik të saj.

Fjalët kyce : Kurrikulë, Metodë, Mësues, Studim, Nxënës.

Hyrje

Metoda individuale e kurrikulës pasqyron këndvështrimin e një individi të caktuar, 
duke përfshirë edhe atë që ai e percepton si realitet, vlerat që i mendon të rëndësishme 
dhe tërësinë e njohurive që zotëron. Metoda e kurrikulës pasqyron një qëndrim 
gjithëpërfshirës ose gjithë-orientues. Ajo mpleks bazat e kurrikulës (fi lozofi në e njeriut, 
këndvështrimin nga ana e tĳ  të historisë, psikologjisë dhe teorisë së të mësuarit, si dhe 
botëkuptimin për çështjet shoqërore), lëmet e kurrikulës (njohuritë e përgjithshme 
dhe të rëndësishme brenda kësaj fushe) dhe parimet teorike e praktike të kurrikulës. 
Metoda shpreh një pikëpamje për zhvillimin dhe hartimin e kurrikulës, për rolin e 
nxënësit, të mësuesit dhe të specialistit të kurrikulës në planifi kimin e kurrikulës, 
përcaktimin e synimeve dhe objektivave të kurrikulës, si dhe çështjet e rëndësishme 
që duhet të shqyrtohen.
Metoda e kurrikulës pasqyron pikëpamjet tona për shkollën dhe shoqërinë; deri 
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në një farë mase, ajo mund të bëhet një botëkuptim gjithëpërfshirës në rast se këto 
pikëpamje i mbrojmë fuqimisht. Duke kuptuar qëndrimin e një njeriu ndaj kurrikulës 
dhe metodën mbisunduese të shkollës ose të komunitetit të shkollës ku punon ky 
njeri, atëherë mund të arrĳ më edhe në përfundimin nëse pikëpamja profesionale e tĳ  
bie ose jo ndesh me pikëpamjet zyrtare të institucionit.
Megjithëse me kalimin e kohës shkollat kanë prirjen t’i kushtohen një metode të 
caktuar të kurrikulës, shumë arsimtarë nuk i përkushtohen fuqimisht një metode. 
Mjaft  syresh nuk kanë një metodë të vetme ose të mirëfi lltë; në vend të kësaj, në 
situata të caktuara, ata e vënë theksin në një metodë, ndërsa në rrethana të tjera 
mbrojnë një numër metodash. Madje, në disa raste nuk arrĳ në të dallojnë as vetë 
nëse pasqyrojnë një metodë të veçantë të kurrikulës apo ndikohen në fakt nga shumë 
metoda. Atyre u nevojitet të kuptojnë që ndonjëherë autorët e teksteve të kurrikulës 
u përmbahen më shumë se një metode të kurrikulës. Për më tepër, specialistët e 
kurrikulës, madje edhe studentët e kurrikulës, duhet t’i rishikojnë këndvështrimet 
e tyre.

1. Metoda bihevioriste

Kjo është metoda më e vjetër dhe ende kryesore e kurrikulës. Ajo e ka zanafi llën në 
shkollën e Universitetit të Çikagos (nga Bobit dhe Çarters deri tek Tiler dhe Taba). 
Si metodë e drejtimit mjet-qëllim, ajo është logjike dhe udhëzuese. Ajo mbështetet 
në parime teknike e shkencore, dhe përfshin paradigma, modele dhe strategji të 
përshkallëzuara për formulimin e kurrikulës. Zakonisht, në themel të saj qëndron 
një plan, prandaj ndonjëherë quhet plan-program ose dokument. Synimet dhe 
objektivat e saj janë të konkretizuara, përmbajtja dhe veprimtaritë renditen për t’iu 
përgjigjur objektivave, kurse rezultatet e të mësuarit vlerësohen në lidhje me synimet 
dhe objektivat.
Kjo metodë e kurrikulës është zbatuar në të gjitha lëndët për më shumë se dy të 
tretat e shekullit të njëzetë dhe shërben si pikë referimi për të krahasuar metodat e 
tjera të kurrikulës. Emërtimet e përdorura për të identifi kuar këtë metodë, të tilla 
si logjike-pozitiviste, konceptuale-empiriste, eksperimentaliste, racionale-shkencore 
dhe teknokratike, të japin idenë se ajo është edhe teknike e shkencore, dhe trajton një 
sërë parimesh për teoricienët dhe zbatuesit.
Sot ka pak bihevioristë të mirëfi lltë. Me kalimin e viteve, kërkimet bihevioriste 
kanë evoluar në drejtim të trajtimit të ndërlikimeve të të mësuarit njerëzor. Madje, 
biheviorizmi i ka lënë vend edhe kërkimit që hulumton thellësitë e mendjes. Pjesa më 
e madhe e mësuesve të këtĳ  drejtimi e kuptojnë se, për të përft uar një panoramë më 
të plotë të mënyrës si e mësojnë kurrikulën nxënësit, këta të fundit duhen perceptuar 
si individë njohës, që veprojnë brenda një sfondi shoqëror.
Nxënësit e vënë në jetë kurrikulën dhe reagojnë ndaj saj në mënyra të veçanta, 
që varen nga interpretimet kulturore dhe nga veprimtaritë e mëparshme jetësore 
të tyre. Një ngacmim nuk ngjall të njëjtin reagim tek çdo njeri. Ky “pasurim” i të 
kuptuarit të kësaj metode të kurrikulës ka rritur më tej popullaritetin e saj si mjet 
për krĳ imin e programeve arsimore. Megjithë diskutimet e shumta për ndryshimin 
e paradigmave, me varësinë e saj ndaj mjeteve teknike të përzgjedhjes dhe të 
organizimit të kurrikulave, metoda bihevioriste ka të ngjarë të vazhdojë të na 
shërbejë edhe në shekullin e ri.
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2. Metoda menaxheriale

Kjo metodë e merr shkollën si sistem shoqëror, çka të kujton teorinë organizative, 
sipas së cilës grupe të caktuara njerëzish, siç janë nxënësit, mësuesit, specialistët e 
kurrikulave dhe administratorët, ndërveprojnë në përputhje me norma dhe sjellje 
të caktuara. Arsimtarët që mbështeten në këtë metodë, e planifi kojnë kurrikulën 
në drejtim të programeve, orareve, hapësirës, burimeve, pajisjeve dhe personelit. 
Kjo metodë mbështetet, ndër të tjera, në nevojën për zgjedhjen, organizimin dhe 
mbikqyrjen e njerëzve të përfshirë në vendimet për kurrikulat, si dhe në komunikimin 
me ta. Vëmendje u kushtohet proceseve në komitet dhe në grup, marrëdhënieve 
njerëzore, stileve dhe metodave të drejtimit, si dhe vendim-marrjes.
Si degëzim i metodës bihevioriste, edhe metoda menaxheriale mbështetet në një 
plan, në parime racionale dhe në hapa logjikë, por jo në metodat bihevioriste. Ana 
menaxheriale përqëndrohet më tepër në aspektet mbikqyrëse dhe administrative të 
kurrikulës, veçanërisht në procesin organizativ dhe të zbatimit.
Interesi i përfaqësuesve të kësaj metode është ndryshimi, risia dhe mënyra se si 
specialistët, mbikqyrësit dhe administratorët e kurrikulave mund t’i lehtësojnë këto 
procese. Specialisti i kurrikulës (herë-herë edhe mbikqyrës i kurrikulës) mendohet të 
jetë zbatues, domethënë, faktor ndryshimi, burimi e ndërlidhjeje, dhe jo teoricien. Ai 
i raporton një administratori dhe zbaton misionin dhe objektivat e shkollës. Metoda 
menaxheriale i ka rrënjët në modelet administrative dhe organizative të shkollave 
në fi llim të viteve 1900. Në vitet 1950 dhe 1960, metoda menaxheriale u bë metoda 
sunduese e kurrikulës. Gjatë kësaj periudhe, nocioni i drejtorit të shkollës si drejtues 
i kurrikulës dhe drejtues i procesit mësimor, u popullarizua dhe u shkri me fi gurën 
e menaxherit të përgjithshëm. Sot, shumë prej ideve tona “të reja” për reformën 
dhe ristrukturimin e shkollës i kanë rrënjët në idetë e ndryshimit dhe të risive, që 
karakterizuan vitet 1950 dhe 1960. Në atë kohë, kontrolli vendor ishte i shenjtë; sot 
shteti luan një rol madhor në reformë. Në ditët e sotme, shumë plane për administrimin 
në bazë shkolle dhe për rritjen e kompetencave mbështeten në ngjitjen e shkallëve të 
karrierës dhe në modele të ndryshme të pajisjes me personel, karakteristika të kësaj 
epoke të kaluar. Një pjesë e mirë e përkrahjes së re legjislative dhe administrative për 
përmirësimin e kurrikulës dhe të procesit mësimor, mbështetet në rritjen e rolit të 
inspektorit dhe të drejtorit, si udhëheqës të kurrikulës dhe të procesit mësimor, rol 
që lulëzoi gjatë viteve 1950 dhe 1960, dhe tani po i jep përsëri formë këtĳ  profesioni.

3. Metoda e sistemeve

Që të kalosh nga organizimi i njerëzve dhe i politikave (që është një pikëpamje 
menaxheriale) në organizimin e kurrikulës në sistem, nuk duhet hap i madh. Aspekti 
i sistemeve i vështron njësitë dhe nën-njësitë e ndryshme të organizimit në lidhje me 
të tërën, ndërsa diagramat organizative, tabelat dhe strukturat e komiteteve shpesh 
skicohen gjatë zbatimit dhe mbikqyrjes së kurrikulës. Ndonjëherë e quajtur me emrin 
inxhinjeri kurrikulare, kjo metodë përfshin proceset e domosdoshme të planifi kimit 
të kurrikulës nga inxhinjerë të tillë si inspektorët, drejtorët dhe bashkërenduesit: fazat 
(zhvillimi, hartimi, zbatimi dhe vlerësimi) dhe strukturat (lëndët, kurset, planet e 
njësive dhe planet e orëve të mësimit).
Metoda kurrikulare e sistemeve u ndikua nga teoria e sistemeve, analiza e sistemeve 
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dhe inxhinjeria e sistemeve. Këto koncepte, fi llimisht të zhvilluara nga shkencëtarët 
e shkencave shoqërore në vitet 1950 dhe 1960, përdoren ose të paktën diskutohen 
gjerësisht nga administratorët e shkollave, si pjesë e teorisë administrative dhe 
organizative. Përdoruesit më të mëdhenj të metodës së sistemeve janë ushtria, biznesi 
dhe industria. Ideja është që mbrojtja e kombit tonë ose fi timi i një shoqërie private 
varet në masë të madhe nga fakti nëse njerëzit i realizojnë detyrat që u ngarkohen. 
Prandaj, vendimtare është që të gjithë nxënësit të jenë të aft ë të përmbushin çfarëdo 
detyre dhe, në këtë mënyrë, të përballojnë shpenzimet fi llestare të futjes së sistemit.
Në metodën kurrikulare të sistemeve, pjesët përbërëse të gjithë zonës shkollore 
ose të shkollës shqyrtohen me imtësi në drejtim të ndërlidhshmërisë së tyre dhe të 
ndikimit te njëra-tjetra. Këto pjesë, të tilla si departamentet, personeli, pajisjet dhe 
oraret, planifi kohen në mënyrë të tillë që të shkaktojnë ndryshime në sjelljen dhe 
kërkesat e njerëzve. Zakonisht informacioni u përcillet administratorëve; këta të 
fundit vlerësojnë alternativat dhe zgjedhjet. 
Specialistët e kurrikulave, që vlerësojnë metodën e sistemeve, parapëlqejnë një 
vështrim makro ose të gjerë të kurrikulës dhe interesohen për ato çështje dhe probleme 
të kurrikulës, që kanë të bëjnë me të gjithë shkollën ose sistemin e shkollës – jo thjesht 
në kuptimin e lëndëve ose të viteve shkollore të veçanta. Atyre u intereson mënyra 
si trajtohet kurrikula në të gjitha programet e ndryshme dhe në fushat e përmbajtjes, 
në çfarë mase kurrikula pasqyron hierarkinë ose strukturat organizative të shkollës 
(ose të sistemit të shkollës), nevojat dhe formimi i pjesëmarrësve, si dhe metodat e 
ndryshme për ndjekjen dhe vlerësimin e rezultateve. Planifi kimi afatgjatë shkrihet 
me planifi kimin afatshkurtër ose të rastit.

4. Metoda akademike

Ndonjëherë e quajtur edhe si metoda tradicionale, enciklopedike, parashikuese, 
intelektuale ose e orientuar nga njohja, metoda akademike tenton të analizojë dhe 
të sintetizoje qëndrimet, drejtimet dhe konceptet kryesore të kurrikulës. Kjo metodë 
priret drejt natyrës historike ose fi lozofi ke dhe, më pak, sociale. Diskutimi për modelin 
e kurrikulës zakonisht është akademik dhe teorik (jo praktik) dhe merret me shumë 
aspekte të gjera të shkollimit, përfshirë studimin e arsimit. Ky zgjerim i kufi jve të 
kurrikulës në lidhje me çështjen e shkollimit, si dhe trajtimi i kurrikulës si mendim 
intelektual, pasqyrohen në një informacion të gjerë mbi përvojën e mëparshme dhe 
në vështrimin e gjerë e të përgjithshëm të ngjarjeve dhe të njerëzve.
Metoda akademike e kurrikulës zgjeron përqëndrimin tonë përtej lëndës dhe 
pedagogjisë. Akademikët trajtojnë tematika të shumta themelore (zakonisht 
historike, fi lozofi ke, shoqërore dhe politike), duke parashtruar kështu një vështrim 
të përgjithshëm të kurrikulës. Sot disa akademikë pohojnë se fusha e kurrikulës i 
ka rrënjët në gjithë realitetin dhe ndikohet prej tĳ . Prandaj, ajo duhet të përmbledhë 
jetën në tërësinë e saj, nga lindja deri në vdekje. Kjo metodë kaq e gjerë e kurrikulës 
gërsheton fusha studimi formalisht të papërfshira në rrahjen e mendimeve dhe në 
veprimtarinë për kurrikulën, siç janë feja, psikoterapia, kritika letrare dhe gjuhësia. 
Për shumë arsimtarë, në pamje të parë fusha të tilla duken mjaft  të huaja. Gjithësesi, 
ata po fi llojnë të kuptojnë që kurrikula duhet perceptuar si ligjëratë e shumëllojtë, si 
hartim tekstesh të larmishme. Gjithçka që përfshihet në kurrikul, është në “suazën” 
e fj alëve dhe të ideve.
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5. Metoda humaniste

Disa drejtues kurrikulash arsyetojnë në lidhje me fushën e kurrikulës dhe polemizojnë 
se metodat e lartpërmendura janë tepër teknokratike dhe të ngurta. Sipas tyre, në 
përpjekjen për të qenë shkencorë dhe racionalë, specialistët e kurrikulës harrojnë 
aspektet individuale dhe shoqërore të kurrikulës dhe të mësimdhënies; shpërfi llin 
aspektet artistike, fi zike dhe kulturore të lëndës; rrallëherë shqyrtojnë nevojën për 
vetë-refl ektim dhe vetë-aktualizim të nxënësve; dhe, së fundi, harrojnë dinamikën 
socio-psikologjike të auditorëve dhe të shkollave.
Nga kjo metodë kanë lindur një sërë veprimtarish për kurrikulat, kryesisht në 
arsimin tetëvjeçar, përfshirë mësimet e mbështetura në përvojat jetësore, lojërat në 
grupe, projektet në grupe, veprimtaritë artistike, dramatizimin, udhëtimet në terren, 
sipërmarrjet shoqërore, qendrat e mësimit dhe të interesit dhe stacionet (ose këndet) 
e detyrave të shtëpisë dhe të përgatitjes. Këto veprimtari përfshĳ në zgjidhjen krĳ uese 
të problemeve dhe pjesëmarrjen aktive të nxënësve. Ato e vendosin theksin në 
socializimin, në përshtatjen e jetesës nga nxënësit dhe në lidhjet më të forta familjare 
dhe komunitet-shkollë.
Specialistët e kurrikulës që mbështesin këtë metodë, shprehin besim më të madh 
në veprimtaritë shoqërore, si dhe në të mësuarit nëpërmjet bashkëpunimit, të 
mësuarit e pavarur dhe të mësuarit në grupe të vogla. Ky besim është më i vogël 
në mësimdhënien vetëm në fushën e njohjes dhe në të mësuarit konkurrues, të 
sunduar nga mësuesi e që zhvillohet në grupe të mëdha. Sipas kësaj metode, çdo 
fëmĳ ë ushtron ndikim të ndjeshëm në kurrikul dhe ndan me prindërit, mësuesit 
dhe specialistët e kurrikulës përgjegjësinë e planifi kimit të mësimdhënies në klasë. 
Drejtuesit dhe mbikqyrësit e kurrikulës u lejojnë mësuesve një rol më të madh në 
vendimet për kurrikulën.

6. Rikonceptualistët

Për disa dĳ etarë kurrikulash, rikonceptualistët përfaqësojnë një metodë të kurrikulës 
që, në një pjesë të madhe, përbën zgjerim të orientimit humanist. Të tjerë argumentojnë 
se rikonceptualistët nuk arrĳ në të kenë metodë, pasi u mungon një model për 
zhvillimin dhe hartimin e kurrikulës ose për marrjen me probleme teknike. Por kjo 
do të thotë ta trajtosh konceptin e metodës tepër ngushtë.
Rikonceptualistët vërtet kanë metodë. Ata vĳ në në fushën e kurrikulës me 
vëmendjen të përqëndruar në çështjet më të mëdha ideologjike dhe morale të arsimit 
dhe edukimit (jo vetëm të kurrikulës) dhe përpiqen të hulumtojnë, madje edhe të 
ndikojnë në institucionet ekonomike dhe politike të shoqërisë (jo vetëm në shkolla). 
Në thelb, metoda e rikonceptualistëve ndaj kurrikulës është akademike, pasi atyre 
u intereson ta studiojnë kurrikulën më tepër në kuptimin abstrakt se sa në zbatimin 
praktik të njohurive për krĳ imin e kurrikulës. Ata përqëndrohen më shumë tek 
të kuptuarit e kurrikulës se sa tek zhvillimi i saj. Disa specialistë të kurrikulës, të 
cilët të paktën bashkohen me kampin e rikonceptualistëve, mbrojnë pikëpamjen 
se kurrikula është postmoderne. Në zhvillimin e kurrikulës, njeriu duhet të arrĳ ë 
një vetëdĳ e të re. Për krĳ imin e kurrikulave nuk ka një mënyrë të përpiktë e të 
caktuar. Zhvillimi i kurrikulës është pothuajse një bisedë e hapur, ndërvepruese, e 
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përbashkët. Rikonceptualistët dhe postmodernistët përqëndrohen në ndërveprimin 
e kurrikulave me forcat politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, madje edhe me 
forcat artistike. Të gjitha ndikojnë në mënyrën si i krĳ ojmë dhe si i hartojmë kurrikulat. 
Kurrikularistët e kësaj hullie argumentojnë se shkolla nuk është ngritur për hir të 
shkollës, veçuar nga realiteti i përgjithshëm. Shkolla gjendet brenda realitetit; ajo 
ekziston si një sistem ndërveprues, i barabartë me sistemet politike, ekonomike dhe 
shoqërore. Meqenëse shkolla është tërësisht pjesë e realitetit dhe përbën një aspekt të 
shoqërisë, qëllimi i saj nuk është t’ia “përshtasë” nxënësin realitetit, domethënë, një 
shoqërie të pandryshueshme, por ta bëjë të aft ë të shndërrojë veten dhe shoqërinë.
Qëllimi i kurrikulës është emancipimi i shoqërisë. Megjithatë, shumë rikonceptualistë 
vlerësojnë se kurrikulat më të fundit janë kontrolluese dhe synojnë të ruajnë rendin 
shoqëror ekzistues. Një hipotezë kryesore që, për mendimin tonë, ka disa të meta, 
është se rendi ekzistues është statik dhe shtypës. Shkolla dhe kurrikula e saj duhet 
të ekzistojnë për ta ndryshuar atë. Megjithatë, çdo shoqëri aktive ekziston si një 
sistem i hapur. Fakti që sot zhvillohet kaq shumë dialog dhe që ne diskutojmë për 
postmodernizmin dhe ndryshimin e paradigmës, tregon sa aktive është shoqëria. 
Sigurisht që ka probleme; kaosi është i pranishëm. Por ama, harmoni të plotë do të 
kishte vetëm një shoqëri statike, e mbyllur, e pandryshueshme.
Ndoshta ajo që i dallon vërtet shumë rikonceptualistë, është vendosmëria e 
qëndrimeve të tyre politike dhe ideologjike. Një pjesë e mirë e tyre janë kaq të 
bindur për saktësinë e pikëpamjes së vet, saqë nuk arrĳ në të përligjin argumentet 
kundërshtuese. Madje, këta rikonceptualistë kanë zhvilluar një miopi intelektuale. 
Ata bien në kurthin e një përshkrimi përgjithësues politik e social, duke thënë se nuk 
duhet t’i përmbahemi asnjë përshkrimi.
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Konfl ikti mësues – nxënës

Irma Myzeqari

Abstrakt

Në shoqërinë shqiptare moderne kanë ndryshuar shumë marrëdhëniet  tradicionale dhe janë 
thyer " tabutë " që kanë qenë të kristalizuara në shekuj në marrëdhëniet midis njerëzve, brezave 
dhe profesioneve , sidomos në marrëdhëniet mes adoleshentit, prindërit dhe mësuesit. " 
Kurba " e këtyre marrëdhënieve, asnjëherë nuk ka qenë konstante . Përkundrazi dinamika e 
marrëdhënies dhe e " konfl iktit të paralajmëruar " midis mësuesit  dhe adoleshentit  ka qenë 
dhe mbetet një nga pikat e vjetra kritike. Në trashëgiminë dhe traditën tonë edukative ata 
kanë patur rol prioritar në ndërtimin e themelit edukativ të fëmĳ ës dhe adoleshentit. Prindi 
dhe mësuesi, kanë qenë fi gura të pranuara dhe e pakontestuara nga shoqëria jonë. Sociologu 
i shquar gjermano amerikan, Eric Fromm, në përpjekjen e tĳ  për të gjetur një fi gurë tjetër 
ekuivalente për nga autoriteti psiko-sociale, ka thënë se mbi autoritetin e mësuesit dhe prindit, 
kanë qenë vetëm klerikët . Shoqëria totalitare, shkolla dhe familja patriarkale, nuk mund të 
funksiononin pa autoritetin e pacenuar absolut të mësuesit në shkollë dhe prindërit në shtëpi. 
Pa këto fi gura do të ishte i vështirë ushtrimi i dogmës ideologjike të sistemit. Mirëpo tani 
koha ka ndryshuar dhe relacionet edukative nuk janë më si më parë. Në disa drejtime kanë 
ndodhur përmbysje që kanë krĳ uar ndjenjë skepticizmi dhe mosbesimi për rolin dhe aft ësitë 
edukative të mësuesit . Shoqëria jonë po kalon krizat e natyrshme të "adoptimit" me parimet e 
lirisë , individualizmit , ndaj është e vështirë që autoriteti i dikurshëm i mësuesit  të jetë në të 
njëjtën formë dhe nivel . Shkolla nuk është më ajo që ka  qenë por as të rinjtë nuk janë më ata 
që kanë qenë në të kaluarën. Principet e ndryshuara dhe të demokratizuara të shkollës shpesh 
sjellin konfl ikte, ashpërsi, brutalitet dhe vrazhdësi . Pedagogët dhe sociologët thonë se në çdo 
rast kur ka "konfl ikt", duhen të paktën dy vetë. Në këtë kontekst, faji është i dyanshëm. Pjesa 
më e madhe e nxënësve dhe të rinjve, fajin e krĳ imit të "situatës konfl iktuale" e hedhin mbi 
mësuesit. Sipas tyre , konfl ikti vjen si pasojë e mungesës së taktit të ndërhyrjes , përdorimit 
pa kriter të epiteteve ofenduese në përpjekjet e mësuesit për të ndërhyrë më shumë se duhet 
në jetën personale, për të mësuar gjëra sekrete të jetës intime personale  përmes kontrollit 
patologjik për gjithçka . Kjo tendencë është e papranueshme për të rinjtë, të cilët këtë "të 
drejtë" të mësuesit , për të ndërhyrë më shumë se duhet në jetën personale, e quajnë cënuese . 

Hyrje

Në shoqërinë shqiptare moderne kanë ndryshuar shumë relacione klasike tradicionale, 
janë thyer "tabutë", që kanë qenë të kristalizuara në shekuj në marrëdhëniet midis 
njerëzve, brezave dhe profesioneve. Sidomos në marrëdhëniet që kanë të bëjnë 
midis adoleshentit, prindërit dhe mësuesit. Shkollat janë një institucion i fuqishëm 
socializimi në shoqëri , i dyti  pas familjes. Cdo qytetar kalon një sërë vitesh të 
rëndësishme të formimit të tĳ  si pjesëmarrës i këtyre institucioneve. 1 Në një farë 
mënyre në cdo kohë ato aq sa kanë qenë marrëdhënie të "mbyllura institucionale", 
po aq kanë qenë të varura, pse jo edhe të determinuara nga niveli i zhvillimit moral 
dhe social të shoqërisë tonë. "Kurba" e këtyre marrëdhënieve, asnjëherë nuk ka qenë 
konstante, e pandryshuar. Përkundrazi dinamika e marrëdhënies dhe e "konfl iktit 
të paralajmëruar" midis prindërit dhe mësuesit nga njëra anë dhe adoleshentit nga 
ana tjetër, ka qenë dhe mbetet një nga pikat e vjetra kritike. Ka qenë dhe mbetet 
pozitiv fakti që në traditën tonë edukative kombëtare, prindi dhe mësuesi kanë 
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qenë padyshim, ndër fi gurat me autoritet të padiskutueshëm. Në trashëgiminë dhe 
traditën tonë edukative ata kanë patur rol prioritar në ndërtimin e themelit edukativ 
të fëmĳ ës dhe adoleshentit. Prindi dhe mësuesi, kanë qenë fi gura të pranuara dhe 
e pakontestuara nga shoqëria jonë. Sociologu i shquar gjermano amerikan, Eric 
Fromm, në përpjekjen e tĳ  për të gjetur një fi gurë tjetër ekuivalente për nga autoriteti 
psiko-sociale, ka thënë se mbi autoritetin e mësuesit dhe prindit, kanë qenë vetëm 
klerikët. Vlerësimi i rolit të prindërve dhe mësuesit në shoqëri ka qenë jo vetëm pjesë 
e traditës dhe e mekanizmit tonë edukativ të skalitur në shekuj, por për një periudhë 
gjysmë shekullore ky autoritet u bë pjesë e "mekanizmit" të shoqërisë totalitare e cila, 
këto dy fi gura i manipuloi dhe i vendosi në "shërbim shtesë" për ruajtjen e autoritetit 
politik të shtetit. Ndaj, shoqëria totalitare, shkolla dhe familja patriarkale, nuk mund 
të funksiononin pa autoritetin e pacenuar absolut të mësuesit në shkollë dhe prindërit 
në shtëpi. Pa këto fi gura do të ishte i vështirë ushtrimi i dogmës ideologjike të 
sistemit. Mirëpo tani koha ka ndryshuar dhe relacionet edukative nuk janë më si më 
parë. Në disa drejtime kanë ndodhur përmbysje që kanë krĳ uar ndjenjë skepticizmi 
dhe mosbesimi për rolin dhe aft ësitë edukative të prindërit dhe mësuesit. 

1.Analiza e problemit

Shoqëria jonë po kalon krizat e natyrshme të "adoptimit" me parimet e lirisë, 
individualizmit, ndaj është e vështirë që autoriteti i dikurshëm Mësues-prindër të 
jetë në të njëjtën formë dhe nivel. Familja dhe shkolla nuk janë më ato që kanë qenë 
as si institucion social dhe edukativ, por as të rinjtë nuk janë më ata që kanë qenë në 
të kaluarën. Principet e ndryshuara dhe të demokratizuara të familjes dhe shkollës, 
shpesh sjellin konfl ikte, ashpërsi, brutalitet, vrazhdësi. Nëse do të përpiqemi që 
të gjejmë shkaqet e kësaj dukurie, të "krizës së autoritetit" së baballarëve dhe të 
mësuesve, do të thosha se me siguri është i dyanshëm. Pedagogët dhe sociologët 
thonë se në çdo rast kur ka "konfl ikt", duhen të paktën dy vetë. Në këtë kontekst, faji 
është i dyanshëm. Megjithatë jo për oportunitet sociologjik, as për të mbajtur anën e 
të rinjve, duket se shkaku kryesor i "krizës së marrëdhënieve edukative" të mësuesit 
dhe prindërit me nxënësit, është më së shumti në anën e tyre. Diferenca moshore, 
mungesa e njohurive për veçoritë moshore të zhvillimit të akseleruar fi zik, psikik, 
emocional dhe seksual të të rinjve, bëhet shpesh shkak i konfl iktit. Ajo vjen ndërkaq 
nga njohuritë e kufi zuara, nga mënyra klasike, e vjetër, autoritariste e ushtrimit të 
"pushtetit edukativ" të mësuesit në shkollë dhe prindërit në familje. Në të vërtetë 
kjo krizë është e thellë, është ekzistenciale dhe duhet kuptuar në tërë kompleksitetin 
e vet, për të shmangur ato që po ndodhin në shkollë dhe familje, midis mësuesit 
dhe nxënësit, fëmĳ ës dhe prindërit. Madje ka momente, që niveli i agresivitetit fi llon 
verbalisht dhe pastaj kalon në dhunë fi zike, e cila në jo pak raste ka sjell konfl ikte me 
pasoja tragjike.  Pjesa më e madhe e nxënësve dhe të rinjve, fajin e krĳ imit të "situatës 
konfl iktuale" e hedhin mbi prindërit dhe mësuesit. Sipas tyre, konfl ikti vjen si pasojë 
e mungesës së taktit të ndërhyrjes, përdorimit pa kriter të epiteteve ofenduese, në 
përpjekjet frenetike të prindit dhe mësuesit për të ndërhyrë më shumë se duhet 
në jetën personale, për të mësuar gjëra sekrete të jetës intime personale, përmes 
kontrollit patologjik të gjithçkaje. Kjo tendencë është e papranueshme për të rinjtë, 
të cilët këtë "të drejtë" të prindit apo mësuesit, për të intervenuar më shumë se duhet 
në jetën personale, e quajnë inkuizitive, agresive, cenuese. Natyrisht, shpesh në 
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gjykimet e të rinjve ka dhe vlerësime ekstremalisht ekscentrike. Jo pak prej tyre janë 
të mendimit se, "koha i ka lënë pas prindërit dhe mësuesit", se ata nuk i vlerësojnë 
ndryshimet që kanë ndodhur në kohën moderne, nuk janë në gjendje të kuptojnë 
dhe interpretojnë raportet e reja njerëzore, të "drejtën e tyre të kufi zuar" tashmë, mbi 
personalitetin e fëmĳ ës si "nxënës" apo si "fëmĳ ë". Sigurisht që nuk është normale 
një situatë e tillë konfl iktuale. Nëse duam të përmirësohen këto marrëdhënie, nëse 
duhet të zbutim konfl iktet që krĳ ohen në relacionet e tyre bilaterale, më së pari, 
sipas mendimit tim, duhet të refl ektojnë prindërit dhe mësuesit, duke u adoptuar 
me zhvillimin e akseleruar të nxënësve. Kjo do të thotë, që ata duhet të kuptojnë se 
edukimi nuk bëhet më përmes "pushtetit autoritarist" dhe paternalist mbi fëmĳ ët. 
Nxënësit pikërisht këtë "pushtet paternalist" të prindërit dhe mësuesit e urrejnë, më 
shumë se çdo gjë tjetër. Ata nuk e pranojnë më nënshtrimin ndaj ideve të vjetra, 
edukatës dhe këshillave boshe, moralizuese, bajate. Nëse duam të rregullojmë këto 
marrëdhënie të cilat, në thelb, nga pikëpamja sociale janë marrëdhënie brezash, 
duhet të ndryshojmë "instrumentet" e edukimit familjar dhe pedagogjik. Por, 
mësuesi dhe prindi, pavarësisht nga "ndryshimi i kohës", janë dhe mbeten fi gurat 
kryesore, të pazëvendësueshme, me rol veçanërisht të madh ndikues mbi fëmĳ ët. Dy 
institucionet më kryesore me mision dhe funksion edukativ eksplicit, siç janë familja 
dhe shkolla, nuk janë vjetruar, nuk janë bërë të panevojshme për të luajtur rolin e 
tyre të edukimit dhe formimit. Por ato po kalojnë "krizën e rritjes", të transformimit 
të tyre tipologjik, e cila nuk është e lidhur me faktorin ekzistencial, por me atë moral. 
Në këtë kontekst, duhet shumë punë, mund, veprim energjik, kërkesë llogarie, 
tolerancë, koncepte të reja morale, për të kuptuar të rinjtë, kërkesat, përjetimet e tyre 
emocionale, psikologjike dhe seksuale. Dhe mbi të gjitha, mos harroni: Mbi ta, nuk 
mund të ndikohet dhe infl uencohet më me "instrumentet e ndryshkur" të shkollës së 
vjetër dhe familjes patriarkale. Nëse ndryshojnë më së pari prindërit dhe mësuesit, 
kjo do të ishte garancia, për shmangien e konfl ikteve të panevojshëm me nxënës.                                     

2.Çfarë është konfl ikti?

Konfl ikti mund të përkufi zohet si një situatë faktike në të cilën elemente 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. Fjala 
“konfl ikt” jo domosdoshmërisht do të thotë betejë.Konfl ikti mund të jetë i heshtur 
dhe i pashprehur, sikurse mund të jetë i shprehur në mënyrë të dukshme ose të fortë. 
Konfl ikti do të thotë që palët janë në opozitë.Pra, konfl ikti është fakti, diçka që ndodh 
dhe që nuk perceptohet njësoj nga të dyja palët. Është e kuptueshme që perceptimi 
varet nga shumë faktorë. Të tillë janë makromjedisi dhe mikromjedisi, në të cilët 
njeriu është lindur, rritur, edukuar si dhe stereotipe dhe paragjykime të caktuara 
të formuara nga përvoja e jetës vetjake ose e jetës së  të tjerëve, të tillë si: prindërit, 
motrat, vëllezërit, të afërmit, madje ndonjëherë edhe ata që duken si pa ndikim në një 
moment të caktuar, mund të kenë dhënë ndikimin e tyre në një deformim të caktuar. 
Kjo varet nga toleranca, nga të pranuarit ose jo të fajësisë, nga ndjenja e tërheqjes 
dhe e shmangies, nga pushteti që dëshiron të vendosësh mbi të tjerët, nga interesi i 
çastit, nga dëshira për t’u treguar si më i forti e fi timtari etj, etj. Arsyet dhe shkaqet 
e qëndrimeve të caktuara janë të pafundme.  Është e natyrshme që ndonëse të gjithë 
i përkasim botës njerëzore dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta, po kaq jemi edhe 
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të ndryshëm. Diversiteti është pjesë e jetës, po aq sa edhe konfl ikti. Të gjithë ne jemi 
po kaq të ndryshëm nga njëri-tjetri e, për rrjedhojë, mund të reagojmë në mënyra të 
ndryshme kundrejt të njëjtës situatë konfl iktuale
Jeta e ka konfl iktin në thelbin e vet. Konfl ikti është një mënyrë e ekzistencës së saj. Të 
mbyllësh sytë përballë këtĳ  realiteti, do të thotë të biesh ndesh me veten dhe . Trajtimi 
i konfl ikteve ka qenë objekt i veprimit qytetar, i individëve e i grupeve, i njerëzve të 
thjeshtë e i personaliteteve të shquara publike, të cilët kanë lënë pas një përvojë tepër 
të pasur që duhet të vlerësohet e mbahet parasysh në jetën tonë të përditshme. . Persa 
i perket të rinjëve, asnji shoqeri njerezore nuk mund te perballojë margjinalizimin e 
të rinjëve. Rendesia e të rinjëve dhe punës edukative me ta vërehet edhe ne kerkimet 
lidhur me konfl iktin dhe paqen te cilat i konsiderojnë të rinjtë si forca levizëse e 
zhvillimit të vendit dhe edukimin e  tyre si një garanci per transformimin social.
 

3.Konfk likti në shkollë

Jeta e ka konfl iktin në thelbin e vet. Konfl ikti është një mënyrë e ekzistencës së saj. 
Të mbyllësh sytë përballë këtĳ  realiteti, do të thotë të biesh ndesh me veten dhe me 
misionin e mësuesit që ti ke zgjedhur. Trajtimi i konfl ikteve ka qenë objekt i veprimit 
qytetar, i individëve e i grupeve, i njerëzve të thjeshtë e i personaliteteve të shquara 
publike, të cilët kanë lënë pas një përvojë tepër të pasur që duhet të vlerësohet e 
mbahet parasysh në jetën tonë të përditshme.

3.1Disa konfl ikte në shkollë dhe shkaqet e tyre
Jeta e përditshme shkollore, krahas konfl ikteve nxënës - nxënës, përmban edhe 
konfl iktet nxënës-mësues. 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 jashtëshkollore, 
atëherë ndodh që mësuesi merr masa disiplinore, duke krĳ uar një konfl ikt të heshtur 
ose të shprehur me nxënësit. 
b) Konfi ktet 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 mosrespektimi 
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. 
Cilat janë shkaqet kryesore të lindjes së këtyre konfl ikteve në shkollë, kush janë pjesëmarrësit, 
cilat do të ishin mënyrat më efektive të zgjidhjes së tyre?
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Ndër shkaqet kryesore të kontradiktave (të cilat mund të përshkallëzohen në 
konfl ikte verbale, përdorim të dhunës fi zike etj) mund të përmenden: 
• 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 materiale të shkollës 
• Diferencime të mësuesit 
• Intolerancë e mësuesve. 
Në jetën e përditshme në shkolla , konfl iktet shpesh barazohen me grindjet, me 
kundërshtitë e interesave të dy palëve që janë në konfl ikt , të cilat askush nuk mund 
t’i fshehë dot pasi janë të pranishëm në çdo moment . Mënyra se si reagon një nxënës 
ndaj konfl iktit përbën një pjesë të rëndësishme të personalitetit të tĳ  ose të saj . 
Në shkolla , ku palët në konfl ikt shpeshherë janë vetë bashkëmoshatarët nxënës , 
është e rëndësishme që konfl iktin ta konsiderojmë në mënyrë objektive si rrethanë 
sociale , duke mos e ngatërruar me format e zgjidhjes së tĳ  ; ai nuk duhet kufi zuar 
me anë vlerësimesh , si dhe nuk duhet përzier me tërësinë e shkaqeve të tĳ  . Çdo 
konfl ikt paraqet në vetvete mundësi pozitive . Pavarësisht nëse është zgjidhur ose 
jo një konfl ikt , gjithmonë ekziston një bazë për të njohur nevojat dhe dëshirat e çdo 
adoleshenti , të cilët janë në fazën e zhvillimit të vrullshëm të tipareve kryesore të 
personalitetit të tyre . Konfl iktet nuk duhen parë në aspektin e fi tores së njërës palë 
dhe të humbjes së kundërshtarit , por në atë të qëllimit të fi tores së përbashkët . Kjo 
do të thotë se konfl ikti që në fi llim nis të zhvillohet në një linjë të tillë , ku të dyja palët 
në konfl ikt mund të dalin të kënaqura nga zgjidhja , duke arritur pjesërisht qëllimet e 
tyre dhe në përfundim marrëdhëniet mund të ruhen ose të përmirësohen.

3.2Po 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 të  diversitetit të mendimeve, bindjeve, ideve, formimeve, 
individualiteteve. Në shkolla këto konfl ikte i shkaktojnë pikërisht mësuesit, nxënësit, 
drejtuesit, prindërit.
A. Pikëpamja tradicionale:
-konfl ikti lind nga ngatërrestarët;
-konfl ikti është dukuri negative;
-konfl ikti duhet të shmanget;
-konfl ikti duhet të shtypet.
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B. Pikëpamja bashkëkohore:
-konfl ikti është i pashmangshëm në marrëdhëniet njerëzore;
-konfl ikti shpesh ka vlera dhe sjell përfi time;
-konfl ikti është rezultat i natyrshëm i ndryshimit;
-konfl ikti mund të menaxhohet.

4.Natyra e sjelljes së padëshiruar të nxënësve

Rastet e sjelljes së padëshiruar të nxënësve jane jo të pakta dhe , si të tilla , duhen 
trajtuar me kujdes nga mësuesi.Tipet më të shpeshta të një sjellje të tillë janë:
• Të folurit jashtë radhe ose pa leje
• Të qënit i zhurmshëm.
• Mungesë vëmendje ndaj mësuesit.
• Mos kryerja e detyrës së ngarkuar
• Ngritja pa shkak nga vendi.
• Ngacmimi ose pengimi në punë i nxënesve të tjerë.
• Ardhja me vonesë në shkollë etj.
Në një masë të konsiderueshme, të tilla probleme mund të zvogëlohen nga 
mësimdhënia cilësore, në përgjithësi si dhe nga mënyra e sjelljes e sistemi i punës 
së mësuesit, në vecanti. Rastet më serioze të sjelljes jo të mirë janë më të rralla, por 
mund te ndodhin, kur format më të vogla të sjelljes jo të mirë nga ana e nxënësit 
lejohen të bëhen të zakonshme. 
Kur fl asim për sjellje jo të mira të nxënësve , duhet të kemi parasysh që ka një diapazon 
të gjerë të sjelljeve të tilla, që variojne nga akte krejt të vogla , të parëndësishme, deri 
në shumë serioze. Vec kësaj, niveli i sjelljes do të ndryshojë nga një mësues te tjetri. 
Një mësues ngulmon për një qetësi të vërtetë gjatë orës së mësimit, ndërkohë që 
nxënësit punojnë; ndërsa një tjetër mund ta ndiejë veten të gëzuar nga shakalla e 
lartë e bashkëbisedimit në grupe. Vec kësaj, edhe nxënësit vetë do të ndryshojnë në 
qëndrimet e tyre ndaj sjelljes së mirë. Disiplina që mbizotëron në klasë nuk do të 
ndikohet vetëm nga sjellja dhe reagimi i mësuesit, por edhe nga reagimet që sjellin 
me vete nxënësit dhe me e rëndësishmja, nga disiplina dhe rregulli i përgjithshëm i 
shkollës.

5.Shkaqet e sjelljes së padëshirueshme nga nxënësi

Në përgjithësi, mësuesi duhet të fi llojë mësimin, me mendimin se të gjithë nxënësit 
do të jenë të gatshëm të angazhohen në një punë apo detyrë të caktuar, dhe do 
të ndodhë sjellje e keqe, vetëm atëherë kur ka arsye të vecanta apo motive për të 
vepruar kështu.
Mërzitja. Ndodh kur mësimi apo veprimtari të ndryshme paraqiten në një mënyre të 
tillë që nuk zgjojnë interes ose nuk mbajnë gjallë interesat e nxënësit.
Përpjekje mendore e zgjatur. Ndodh kur shumica e veprimtarivë mësimore kërkon 
përpjekje mendore  dhe kjo është kërkesë e nevojshme
Paaft ësia për të bërë detyrën. Shfaqet kur nxënësit mund të jenë të pazotë për ta bërë 
detyrën e ngarkuar sipas kërkesave të caktuara më parë.
Të qënit i shoqërueshëm. Nxënësit kanë në shkollë një jetë komplekse sociale, gjatë së 
cilës krĳ ohen miqësi, lindin konfl ikte dhe ndahen interesat.
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Vetvlerësimi i ulët. Tek disa nxënës mungon besimi që ato kanë te vetja për të mësuar. 
Ata mund të kenë përvojë dështimesh në të kaluarën e kjo i bën ata kundërshtues 
ndaj angazhimeve në detyra të mëtejshme.
Vështirësi emocionale. Disa nxënës mund të kenë probleme emocionale, gjë që ua bën 
të vështirë bashkimin me kërkesat e jetës shkollore dhe kërkesat edukative në klasë.
Qëndrimi apatik. Disa nxënës mund të mos e quajnë me vlerë përmbushjen dhe 
kryerjen e detyrave në shkollë, kështu që ata mund t’i quajnë ato të mërzitëshme ose 
të vështira.
Mungesë e pasojave negative. Kur një nxënës sillet keq , veprimet e mësuesit , si pasojë 
e këtĳ  qëndrimi, duhet të synojnë që ta tërheqin nxënësin në punë sa më shpejt.

6.Hapat për të zgjidhur konfl iktin

Për të zgjidhur konfl iktet midis individëve dhe grupeve është e rëndësishme të 
përcaktohen hapat që duhet të ndiqen:
1.Identifi kimi i problemit.
2.Parashtrimi i zgjidhjeve të mundshme.
3.Vlerësimi i zgjidhjeve.
4.Gjetja e zgjidhjes më të mirë.
5.Ndërtimi i metodës për zgjidhje.
6.Vlerësimi i saktësisë së zgjidhjes.
Që konfl ikti të jetë përvojë rritjeje dhe zhvillimi, kërkon disa aft ësi të veçanta si nga 
mësuesit edhe nga nxënësit. Këto aft ësi të veçanta mund të zgjidhen në mënyra të 
tilla që të mos shkelen të drejtat e njeriut, por njëkohësisht të gjithë të dinë dhe të 
zbatojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Shpesh në shkolla ndodhin keqkuptime, 
me dashje ose jo, të pranimit dhe respektimit të drejtave dhe detyrave që bëhen 
shkak për lindjen e konfl ikteve ose përshkallëzimin e tyre. Çdo institucion arsimor 
parauniversitar në fi llimin e vitit mësimor ka miratuar nga të gjithë pjesëmarrësit 
në jetën e shkollës, një rregullore të shkollës, ku janë të deklaruara detyrat dhe 
përgjegjësitë e secilit. E, gjithashtu, gjithsecilit i mbrohen të drejtat sipas Konventës 
së të Drejtave të Njeriut. Nxënësit janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë dhe atyre 
nuk u zbehen të drejtat dhe përgjegjësitë, kur hyjnë në dyert e shkollës. Sot mësuesi 
shihet si një person i sjellshëm, i përmbajtur dhe që bashkëpunon me nxënësit, pasi 
të dyja palët duhet të ndiejnë dhe të ushtrojnë shkallët e lirisë, që u jep demokracia. 
Nxënësit në klasë konsiderohen “qytetarë” dhe jo “subjekte” të mësuesit. Si qytetarë, 
detyra e tyre është të bashkëpunojnë për të mirën e përbashkët, t’u binden ligjeve të 
demokracisë në klasë dhe të respektojnë e t’u 
binden autoriteteve shkollore. Nxënësit në shkollë mbrohen nga Konventa e të 
Drejtave të Njeriut, por ato janë të detyruar të zbatojnë rregulloren e shkollës së 
miratuar në fi llim të vitit dhe dispozitat normative të miratuara nga MASH-i. 
Në shkollat tona vihet re një dukuri që ka të bëjë me faktin se sa një nxënës di të 
dallojë se cilat janë detyrat/përgjegjësitë dhe të drejtat e tĳ .6 Në këtë mënyrë kur 
nxënësi nuk zbaton detyrat e tĳ  shkollore, mund të shfaqë sjellje që bëhen shkak 
për lindjen e një konfl ikti midis tĳ  dhe mësuesit. Ose mësuesi nuk është i gatshëm 
të njohë dhe t’i lejojë nxënësit të drejtat e tĳ  në shkollë dhe mund të shërbejë si një 
burim për lindjen e një konfl ikti nxënës-mësues. Disa mësues sillen në mënyrë të tillë, 
që i bën nxënësit e tyre shkaktarë të sjelljeve jo të pëlqyeshme  të nxënësve të tyre. 
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Ata janë tepër striktë, pa takt, joefektivë, jokompetentë ose të mërzitshëm. Janë të 
pasjellshëm, të ashpër dhe jomiqësorë dhe shpërdorojnë kohën. Ritmi i tyre i punës 
është i ulët dhe i zvarritur dhe po njësoj është edhe organizimi i orës së mësimit. Ata 
abuzojnë me nxënësit duke u venë epitete, duke i venë në lojë ata vetë dhe gabimet e 
tyre; janë të padrejtë në debat dhe në përgjithësi i trajtojnë nxënësit si njerëz pa vlerë. 
Nuk ka variacion: çdo orë mësimi përsëritet njësoj, duke krĳ uar monotoni. Orët e 
mësimit të mërzitshme janë përherë mikpritëse të sjelljeve të pahĳ shme.

Rekomandime

• Aktivitete ku nxënësi të ndihet i lirë të shprehi idete e tĳ  pa patur frikën e 
pragjykimeve.

• Personat që veprojnë si ndërmjetës të konfl ikteve duhet të zotërojnë një komunikim 
efektiv.

• Mësuesit nuk duhet ta nënvlereëojnë ose ta tejzgjasin një konfl ikt sepse atëher 
zgjidhja e tĳ  do jetë më e veshtire.

• Mësuesi duhet t’i ndihmojë fëmĳ ët të kuptojnë më mirë mendimet e njëri-tjetrit. 
• Mësuesit të vendosin me nxënësit një lidhje të atillë që të shërbejë si një mjet 

nxitës e bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet tyre.
• Në procesin e mësimit të zhvillohen më shumë orë dhe jepet më shumë 

informacion në lidhje me komunikim efektiv i cili do të ndihmonte në shmangien 
e shumë konfl ikteve.

• Mësuesit të mos shprehin paragjykime ndaj nxënësve.
• Mësuesi ta shohi e ta vleresojë nxënësin nga vecoritë individuale të personalitetit 

të secilit jo ti përgjithësojë.
• Të marrin parasysh gjendjen psiko-kulturore dhe ekonomike të secilit nxënës dhe 

të ndihmojnë në zhvillim e tyre.
• Mësuesit duhet të trajnohen dhe të përdorin një gjuhë të kuptueshme dhe jo 

ofenduese ndaj nxënësve sepse e shohim që kjo ështje është shumë herë burim 
konfl ikti.

• Aktivitete ku nxënësi të ndihet i lirë të shprehi idete e tĳ  pa patur frikën e 
pragjykimeve.

• Fëmĳ ët duhet të mësohen të respektojnë dhe të vlerësojnë ndryshimet ndërmjet  
njerëzve.

• Fëmĳ ët duhet të mësojnë të kontrollojnë veten kur shprehin ndjenjat, të mos jenë 
agresivë dhe shkatërrues, veçanërisht, në rastet kur shprehin zemërimin dhe 
shqetësimin e tyre per kete mendojme se duhet te zhvillohen me teper ore mesimi 
mbi komunikimin nga mesuesit dhe punonjesi social.. 

Referenca
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Dukuria e përjashtimit dhe e përfshirjes sociale në shkollë

Majlinda Duka

Abstrakt

Përjashtimi social është një koncept gjithëpërfshirës dhe humanist. Në ditët e sotme studiuesit  
vazhdojnë të hulumtojnë që të kuptohet më mirë se: 
Në ç’mënyrë individë apo grupe e  komunitete në një moment të caktuar nuk janë pjesë aktive 
e shoqërisë?
Për ç’arsye këta individë, grupe e komunitete përjashtohen apo izolohen nga shoqëria? 
Përjashtimi social është një situatë ku roli i individit në shoqëri, marrëdhëniet sociale dhe 
shoqërore vĳ në duke u zvogëluar.
Sipas Komisionit Evropian (2004) përjashtimi social është “procesi ku disa individë pengohen të 
marrin pjesë në mënyrë aktive në shoqëri si rezultat i varfërisë apo diskriminimit të tyre”.

Hyrje

Shkollë gjithëpërfshirëse është ajo shkollë, në të cilën ndryshimet mes nxënësve dhe 
diversiteti janë të mirëpritura dhe merren masat e nevojshme për ta realizuar këtë. Kur 
theksojmë ndryshimin mes nxënësve nuk nënkuptojmë vetëm nxënësit me aft ësi të 
kufi zuar por të gjithë ata që kanë ndryshime a specifi ka në të nxënë, si p.sh. nxënësit nga 
komuniteti rom, nxënësit me të ardhura të pakta, apo të natyrës gjinore, etj. Në thelb, një 
shkollë gjithëpërfshirëse nuk synon të fshĳ ë ndryshimet mes individëve, por zbaton të 
drejtën për arsim cilësor. Në këtë aspekt, gjithëpërfshirja është një koncept shumë më i 
gjerë se koncepti i integrimit. Në një shkollë integruese barra e përshtatjes i bie nxënësit, 
i cili mëson dhe zhvillohet ndryshe nga shumica. 
Ndërsa gjithëpërfshirja kërkon që nevojat e ndryshme të të gjithë nxënësve të gjejnë 
mundësi të realizohen e për këtë shkolla ndërmerr organizimin e strukturave dhe 
ndryshimeve të nevojshme për t’i mundësuar çdo nxënësi arritjen e maksimumit të 
përfi timit nga pjesëmarrja në shkollë. Për këtë është i nevojshëm zhvillimi i politikave dhe 
praktikave në nivel shkolle për të lehtësuar përfshirjen e të gjithë nxënësve në të gjitha 
aspektet e jetës shkollore. Në këto shkolla, drejtuesi, bordi i shkollës, stafi  pedagogjik 
dhe ai ndihmës kanë përgjegjësitë të përcaktuara qartë për realizimin e këtĳ  synimi. 

1.Planifi kimi për gjithëpërfshirje në nivel shkolle

Planifi kimi në nivel shkolle për përfshirjen e nxënësve me aft ësi të kufi zuara duhet të 
pasqyrohet së pari në planin e shkollës, si atë vjetor, ashtu edhe atë afatmesëm. Hartimi 
dhe zbatimi i një plani koherent të shkollës për përfshirjen e nxënësve me aft ësi të 
kufi zuara siç kërkohet në ligj, mund të pengohet nga faktorë të tillë, si: ngarkesa 
e programit mësimor, organizimi i klasave, orari mësimor, provimeve shtetërore e 
prioriteteve të tjera të shkollës që kufi zojnë planifi kimin dhe bashkëpunimin që është 
thelbësor në gjithëpërfshirje. Pavarësisht nga vështirësitë që mund të hasni, duhet që 
këto sfi da të zgjidhen në nivel shkolle, ndaj dhe duhen ngritur strukturat e nevojshme 
për planifi kimin, bashkëpunimin dhe konsultimin mes palëve në dobi të përfshirjes. 
Para se të ndërtojë një plan për gjithëpërfshirjen e nxënësve me aft ësi të kufi zuara, 
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çdo shkollë duhet që së pari, të marrë në konsideratë kushtet dhe mundësitë që ofron. 
Hartimi i planit vjetor/afatmesëm të shkollës për nxënësit me aft ësi të kufi zuar. Plani 
vjetor i shkollës duhet të përcaktojë qartë se cilat do të jenë synimet dhe objektivat e 
shkollës për të gjithë nxënësit. Këto synime frymëzohen dhe lidhen ngushtësisht me 
deklaratën e misionit dhe vizionit të shkollës. Përveç objektivave në planin e shkollës 
duhet të përfshihen edhe procedurat, rregulloret dhe strukturat përgjegjëse për 
nxënësit me aft ësi të kufi zuara. Nëse vetë deklarata ekzistuese e misionit të shkollës 
nuk ka qëndrim gjithëpërfshirës, edhe vetë deklarata e misionit të shkollës duhet të 
rishikohet. Disa rregulla dhe procedura në planin e shkollës (si dhe rregulloren e saj) 
mund të jenë të njëjta si për nxënësit e tjerë (p.sh. pranimi në shkollë, disiplinimi, 
shëndeti dhe siguria, supervizimi, vlerësimi etj.) ndërsa pjesë të tjera të këtĳ  plani 
mund të jenë specifi ke për nxënësit me aft ësi të kufi zuara (p.sh.: roli i komisionit të 
shkollës në shkollë për nxënësit me aft ësi të kufi zuar, PEI-t, pajisjet ndihmëse etj). 
Për shkollat që hasin vështirësi në hartimin e këtĳ  plani mund të kërkohet ndihma 
edhe e drejtorisë arsimore rajonale përgjegjëse, si dhe të kërkohet inspektim për të 
vlerësuar nivelin e shërbimeve dhe mundësive të shkollës kundrejt fëmĳ ëve me aft ësi 
të kufi zuara. Inspektimi dhe vlerësimi mund të identifi kojë nevojën për rishikimin 
e rregulloreve dhe politikave aktuale të shkollës ose ndërtimin e strukturave të reja 
pranë shkollës. Ky ekip inspektues është më i vlefshëm kur e bën këtë vlerësim, si 
pjesë të një ekzaminimi më të gjerë të misionit, vlerave dhe programit të shkollës. 
Ekipi inspektues mund të vlerësojë mjedisin fi zik të shkollës, kapacitetin e pjesëtarëve 
të stafi t që do të punojnë me nxënës me aft ësi të kufi zuara, çështjet proceduriale 
që lidhen me përfshirjen e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara, përbërjen e popullatës 
së nxënësve të shkollës, duke përfshirë këtu edhe numrin e nxënësve me aft ësi të 
kufi zuar dhe llojet e aft ësisë së kufi zuar. Në bazë të këtyre vlerësimeve mund të 
merren edhe vendime e të përcaktohen prioritetet e nevojshme. Në planin vjetor të 
shkollës duhet të përfshihen fushat/çështjet e mëposhtme që lidhen me arsimimin e 
nxënësve me aft ësi të kufi zuar në shkollë: 
• procedurat e regjistrimit të nxënësve në shkollë, duke përfshirë këtu edhe 

pranimin e nxënësve me aft ësi të kufi zuara; 
• procedurat për kalimin/transferimin e nxënësit nga kopshti në shkollë dhe nga 

njëra shkollë në tjetrën; 
• masat për ndryshimet e nevojshme për lehtësimin e transferimit të nxënësve nga 

një shkollë në tjetrën; 
• procedurat për identifi kimin e nxënësve me arritje të ulëta dhe nevoja të tjera të 

veçanta, të cilët duhen referuar në institucione të specializuara për vlerësim; 
• strukturat mbështetëse për lehtësimin dhe përfshirjen dhe komunikimin me 

prindërit - rregullimet e nevojshme për përshtatjen e mjediseve fi zike të shkollës 
për të akomoduar nxënësit me aft ësi të kufi zuara; 

• lidhjet me agjencitë dhe shërbimet e tjera në komunitet; 
• politikat, rregullat dhe procedurat e vlerësimit për hartimin, zbatimin dhe 

rishikimin e planit individual të edukimit; 
• qartësimin e roleve dhe përgjegjësive të anëtarëve të stafi t pedagogjik në lidhje 

me nxënësit me aft ësi të kufi zuara; 
• procedurat, sipas të cilave do të kryhen provimet shtetërore për nxënësit. 

Megjithatë, sa herë është gjykuar e nevojshme, janë përshkruar edhe procedura, 
të cilat janë të njëjta ose të ngjashme për të gjithë nxënësit e shkollës. 
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Si mund të kuptojmë se, planifi kimi në nivel shkolle përfshin dhe merr në konsideratë 
nevojat e të gjithë nxënësve duke përfshirë edhe ata me aft ësi të kufi zuara? 
Planifi kimi në nivel shkolle siguron: 
• vazhdimësi të kurrikulës për të gjithë nxënësit, duke përfshirë edhe nxënësit 

me aft ësi të kufi zuara, gjatë gjithë viteve dhe niveleve të shkollimit;  zhvillim të 
proceseve të qarta dhe delegim të përgjegjësive që bëjnë të mundur punë optimale 
të mësuesit dhe ndihmon proceset dhe procedurat bashkëpunuese; 

• ndërtimin e praktikave të përshtatshme pedagogjike, duke siguruar dĳ e dhe 
përmbajtje pedagogjike nga çdo fushë e të nxënit; 

• kulturë vlerësimi që u mundëson të gjithë nxënësve me aft ësi të kufi zuara 
përfshirje në detyra sfi duese; 

• burime të mjaft ueshme që u mundësojnë nxënësve me aft ësi të kufi zuara të 
tregojnë atë çfarë kanë mësuar. 

2.Rregullorja e brendshme e shkollës

Një tjetër dokument me rëndësi i institucionit arsimor është edhe rregullorja 
e brendshme. Edhe ky dokument, në kuadër të përmirësimit të ligjit duhet të 
pasqyrojë ndryshimet e nevojshme edhe në lidhje me arsimimin e nxënësve me 
aft ësi të kufi zuara. Si procedurë, rregullorja e brendshme hartohet dhe ndryshohet 
me propozimin dhe nën drejtimin e drejtorit të institucionit arsimor, nga grupe të 
gjera pune që përbëhen nga mësues, nxënës, prindër dhe përfaqësues të tjerë nga 
komuniteti; paraqitet për shqyrtim nga drejtori i institucionit arsimor te bordi i 
institucionit; paraqitet për miratim nga drejtori i institucionit arsimor tek titullari 
i njësisë arsimore vendore përkatëse. Nxënësit dhe prindërit e tyre kanë të drejtë 
të informohen për rregulloren e brendshme të institucionit arsimor. Drejtori i 
institucionit ka për detyrë të organizojë informimin e tyre. 

3.Procedurat e regjistrimit të fëmĳ ës me aft ësi të kufi zuara në shkollë

Sipas Dispozitave Normative, shkollat janë të detyruara që për nxënësit me aft ësi të 
kufi zuara të ndjekin të njëjtat procedura regjistrimi, si për të gjithë nxënësit e tjerë. 
Mosha e pranimit të nxënësve me aft ësi të kufi zuar në klasën e parë të shkollave të 
zakonshme është 6 vjeç. Për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar të vlerësuar nga KMCAP 
ose komisioni pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale për aft ësinë e kufi zuar, prindi 
dorëzon edhe dokumentin e hartuar nga ky komision. Në nenin nr 13 të DN, shkollat 
gjejnë pikat e mëposhtme në lidhje me këtë procedurë: 
1. Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të shkollave publike bëhet në dy javët e 

fundit të muajit qershor. 
2. Në gjashtë ditët e para kanë të drejtë të regjistrohen në klasën e parë të një shkolle 

publike vetëm nxënësit që i përkasin zonës së shkollës. Kur largesa e banesës së 
fëmĳ ës nga dy shkolla publike është e diskutueshme, prindi zgjedh njërin nga të 
dyja shkollat. Në katër ditët pasuese kanë të drejtë të regjistrohen edhe nxënës që 
u përkasin shkollave të zonave të tjera. Regjistrime të veçanta pranohen deri ditën 
para fi llimit të vitit shkollor. 

3. Regjistrimi i fëmĳ ës në klasën e parë bëhet me këto dokumente: a) Certifi kata e 
lindjes e fëmĳ ës. b) Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore. b) Raporti 
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nga okulisti. c) Adresa e fëmĳ ës; ç) Vërtetimi i ndjekjes së kopshtit sipas grupeve, 
i fi rmosur nga drejtoresha e kopshtit. (nëse ka) 

4. Në raste të veçanta, kur prindi dëshiron të regjistrojë fëmĳ ën në klasë e parë, por 
nuk disponon certifi katën e lindjes ose/dhe vërtetimin e vaksinimeve veprohet 
si në rastet analoge me kopshtet. Stafi  i shkollës duhet të vihet në dĳ eni mbi çdo 
faktor që mund të verë në rrezik jetën e fëmĳ ës me aft ësi të kufi zuara ose fëmĳ ëve 
të tjerë. Për këtë arsye shkollat udhëzohen të strukturojnë me kujdes procedurat 
e regjistrimit që të sigurohen se prindërit kanë mundësi të informojnë stafi n e 
shkollës për këta faktorë, pa thyer privacinë e individit dhe familjes. 

4.Procedurat e fi llimit të shkollës

Shkollat këshillohen të vendosin në rregulloret e tyre masa/procedura për lehtësimin 
dhe monitorimin e kujdesshëm të ditëve dhe javëve të para të fëmĳ ës me aft ësi të 
kufi zuar në shkollë, në klasën e parë. Strategjitë dhe masat që duhet të propozojë 
shkolla me qëllim që fëmĳ a të jetë pjesëmarrës aktiv e të inkurajohet të ndjekë 
rregullisht shkollën, duhet të bazohen në praktikat më të mira dhe legjislacion. 
Pjesëmarrja jo e mirë në ditët e javët e para është tregues se nxënësi po has vështirësi 
me përshtatjen në shkollë. Në këtë kuadër shkolla duhet të marrë në konsideratë: 
- Hartimin e një plani të hershëm ndërhyrjeje për të lehtësuar procesin e përshtatjes 
së fëmĳ ës në shkollë; 
- Marrë masa për të parandaluar që herët cenimin fi zik, psikologjik dhe emocional të 
fëmĳ ës. Shkolla merr të gjitha masat që çdo cenim i fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara të 
ndëshkohet nga komisioni i disiplinës në shkollë, me qëllim mos përsëritjen. 
Dështimi i shkollës në marrjen e masave të mësipërme parandaluese, duke 
përfshirë këtu edhe rishikimin e planit, rregullores së brendshme dhe procedurave 
e dokumenteve të tjerë të shkollës, mund të çojë në dështim të përfshirjes së fëmĳ ës 
dhe në vlerësim negativ të shkollës. 

5.Përfshirja e prindërve

Roli i prindërve dhe rrugët e komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit me ta, si 
dhe mënyrat e përfshirjes dhe e mbështetjes së tyre duhen specifi kuar në rregulloren 
e shkollës. Shkolla duhet të zhvillojë gjithashtu procedura, përmes të cilave të 
sigurojë se prindërit ndihen të mirëpritur e të mirinformuar në shkollë, në intervale 
të rregullta kohore, për përparimin e fëmĳ ëve të tyre. Në ditët e javët e para, roli i 
tyre është thelbësor për një përshtatje të suksesshme të fëmĳ ës, ndaj shkolla zhvillon 
praktikat e nevojshme për përfshirjen dhe rolin e prindit gjatë procesit të përshtatjes 
së fëmĳ ës në shkollë. 

6.Ndërhyrja dhe mbështetja e hershme nga shkolla

Shkollat këshillohen të zbatojnë një plan ndërhyrjeje për mbështetjen e nxënësve me 
vështirësi të ndryshme, e që dyshohet të kenë aft ësi të kufi zuara. Bazuar në modelet 
ndërkombëtare mund të përdoren këto faza për mbështetjen e hershme të nxënësit. 
Faza e parë – faza e klasës në tërësi – vihen re vështirësitë për të mësuar të nxënësit, 
informohen prindërit dhe kryhet një ndërhyrje e parë nga vetë mësuesi i klasës. 
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Faza e dytë – faza e mbështetjes nga shkolla – përveç ndihmës së dhënë nga mësuesi, 
prindi dhe nxënësi mbështeten si nga një mësues i specializuar në arsimin special, 
mësuesi ndihmës dhe psikologu. 
Faza e tretë – faza e këshillimit dhe vlerësimit – bëhet një vlerësim në shkollë nga 
profesionistë të shkollës, si psikologu e mund të hartohet një plan edukimi paraprak. 
Më pas fëmĳ a referohet për vlerësim pranë komisionit të vlerësimit në DAR. 

7.Hapat për identifi kimin e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara në shkollë

Kur mësuesja dyshon që fëmĳ a shfaq vështirësi dhe ka pengesa në mësim dhe jetën 
e klasës ajo fi llimisht:
1. Bën një vlerësim joformal të të mësuarit të nxënësit; 
2. Thërret komisionin e shkollës;
3. Komisioni vendos për një strategji afatshkurtër, duke përdorur burimet ekzistuese 
në shkollë. 
Nëse strategjia nuk funksionon, mësuesja e drejton fëmĳ ën në komisionin e vlerësimit 
pranë DAR-it, me të dhënat në vĳ im: 
- Detajet identifi kuese (emri, mbiemri, ditëlindja, adresa, numri i telefonit,emrat e 
prindërve, etj); - Sa kohë e njeh mësuesja nxënësin; 
- Sa orë në javë ajo mësuese e mëson këtë fëmĳ ë; 
- Pikët e forta në mësime, në sport, fushën sociale/ndër personale etj; 
- Nga kush ka marrë fëmĳ a ndërhyrje para se të referohej? (didaktik, para mjekësor etj); 
- Arsyeja e referimit; 
- Problemet funksionale dhe të përshtatjes; • në studime,  • sociale, • emocionale - të 
sjelljes.
- Çfarë është bërë deri tani për të ndihmuar fëmĳ ën? Cilat kanë qenë rezultatet; 
- Raportet nga vizitat shtëpiake; 
- Profi li didaktik i fëmĳ ës (kush e ka bërë testin?); 
- Raporti nga drejtori rreth rezultateve nga vëzhgimet në klasë, vullneti i prindërve 
për të bashkëpunuar; 
- Protokollet e komisionit të shkollës. 

8.Procedurat e transferimit të nxënësve me aft ësi të kufi zuara

Transferimi i nxënësit me aft ësi të kufi zuar nga një institucion arsimor i zakonshëm në 
një tjetër, bëhet sipas procedurave të transferimit të nxënësve të përshkruara në DN.
Në shkollën pritëse dorëzohet një raport i hartuar nga komisioni i institucionit 
arsimor, i fi rmosur nga drejtori i shkollës, ku paraqitet PEI dhe ecuria e nxënësit në 
realizimin e tĳ . Transferimi si proces paraqet shumë sfi da e vështirësi për nxënësin, 
e për këtë shkolla duhet të hartojë një plan paraprak për lehtësimin e procesit të 
transferimit të fëmĳ ës në një shkollë tjetër. 

9.Përshtatjet e mjedisit fi zik

Pjesë e përshtatjes së shkollës për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar është edhe përshtatja 
e mjediseve fi zike, me qëllim bërjen sa më pak penguese. Vlerësimi, pajisja me 
dëft esë dhe provimet për nxënësit me aft ësi të kufi zuara sipas DN-ve. Vlerësimi i 
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nxënësve me AK është si i nxënësve të tjerë. Nxënësit me AK me PEI vlerësohen në 
përputhje me objektivat e vendosura në PEI-n përkatës. Nxënësit me AK në shkollat 
e zakonshme nuk e përsërisin klasën. Nxënësi me AK, pas përfundimit të çdo klase, 
pajiset me dëft esë që përmban një rubrikë, ku përshkruhen përmbledhtas objektivat 
kryesore të PEI-t të tĳ . Nxënësit me AK zhvillojnë provimet në përshtatje me veçoritë 
e tyre. Nxënësit me AK, që nuk kanë mësuar me programet e zakonshme lëndore, i 
nënshtrohen një provimi lirimi të posaçëm. Testet e provimeve të lirimit, për nxënësit 
me AK, hartohen nga shkolla dhe miratohen në DAR/ZA. Në përbërje të komisionit 
për hartimin e testeve për nxënësit me AK duhet të ketë dhe mësues me përvojë në 
punën me këta nxënës. Nxënësi me AK, që ka përfunduar me sukses provimin e 
posaçëm të lirimit, pajiset me dëft esën e posaçme të lirimit. 

10.Roli dhe përgjegjësitë e punonjësit të njësisë së shërbimit psiko-social

Punonjësi i njësisë së shërbimit psiko-social në shkollë/kopsht: 
• sjell informacione mbi situatën psiko-sociale të fëmĳ ës, kontekstin familjar, 

atmosferën në klasë/shkollë; 
• jep mendime për formulimin e objektivave të PEI dhe këshilla për zbatimin e tyre; 
• kujdeset për ruajtjen e konfi dencialitetit, anonimatit të çdo informacioni që lidhet 

me fëmĳ ën dhe familjen e tĳ ; 
• jep informacionet që përmban dosja e fëmĳ ës vetëm në rastet kur drejtoria e 

shkollës/kopshtit apo punonjës të DAR-së aprovojnë me shkrim dhënien e këtyre 
informacioneve, bazuar në legjislacionin arsimor përkatës; 

• mban lidhje të vazhdueshme me prindërit për të shkëmbyer me ta çdo informacion 
rreth fëmĳ ës dhe për fëmĳ ën, ndihmon prindërit për të kuptuar dhe qartësuar më 
mirë rolet dhe detyrat e tyre në procesin e hartimit të PEI-së; 

• përcjell shqetësimet e prindërve dhe të mësueseve tek anëtarët e grupit; 
• mban kontakte me punonjësit shkollës/ kopshtit ku shërben, për çdo gjë që lidhet 

me fëmĳ ën; 
• informon bashkëmoshatarët e fëmĳ ës me aft ësi të kufi zuara dhe vështirësi në 

të nxënë për nevojat që ka shoku i tyre brenda dhe jashtë klasës/grupit, si edhe 
programin (PEI-n) që ndjek fëmĳ a; 

11.Roli dhe përgjegjësitë e prindit në institucionet arsimore të zakonshme

Në të gjithë legjislacionin e shkollës shprehet dhe njihet roli primar, qendror dhe i 
natyrshëm i familjes në edukimin e fëmĳ ës dhe nxitet pjesëmarrja e tyre aktive në të 
gjithë jetën e shkollës dhe në të gjitha fushat e edukimit të fëmĳ ëve të tyre. Përfshirja 
e prindërve është pjesë e rëndësishme e krĳ imit të një shkolle gjithëpërfshirëse. 
Shkolla duhet të kuptojë rolin e prindit si partneri më vital në edukimin e fëmĳ ës, 
dhe duhet të kërkojë e inkurajojë përfshirjen e tyre në arsimimin e fëmĳ ëve. Shkolla 
duhet t’u japë informacion të përditësuar për mundësitë e zgjedhjes, e të mbështesë 
vendimmarrjen e tyre. Shkolla duhet tu japë prindërve të fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuara informacion për procedurat e regjistrimit dhe pranimit dhe çdo rregullore 
tjetër që lidhet me nxënësit me aft ësi të kufi zuara. Për të lehtësuar vendimmarrjen 
e prindërve për ta regjistruar fëmĳ ën e tyre në shkollë, stafi  i shkollës i jep mundësi 
prindërve të vizitojnë paraprakisht shkollën, të takojnë e njihen me personelin e saj e 
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të marrin informacionin e nevojshëm për atë që ofron shkolla. 
Prindërit e fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara kanë të drejtë dhe detyrë: 
• Të japin informacion të vazhdueshëm për fëmĳ ën me AK sidomos gjatë fazës së 

vlerësimit të tĳ  dhe hartimit të PEI-t; 
• Të marrin pjesë aktive në hartimin, monitorimin dhe rishikimin e PEI-t; 
• Të shohin të gjithë dokumentacionin e shkollës që lidhet me fëmĳ ën e tĳ ; 
• Të konsultohet me stafi n e shkollës për çdo vendimmarrje për fëmĳ ën; 
• Të mbështesin arsimimin e fëmĳ ës në shkollë; 
• Të mbajë lidhje të vazhdueshme me shkollën (shkëmbejnë informacion dhe 

ndajnë përgjegjësitë në lidhje me pjesë të caktuara të planit individual të edukimit. 
Takohen rregullisht me stafi n e shkollës, marrin pjesë në takimet me prindër, 
detyrat e shtëpisë etj.) 

12.Roli dhe përgjegjësitë e nxënësve me aft ësi të kufi zuara

Nxënësit me aft ësi të kufi zuara gëzojnë të njëjtat të drejta si të gjithë nxënësit, siç 
është dhënë në nenin nr. 85 të DN-ve. Nxënësit me AK duhet të përfshihen sipas 
mundësisë së tyre në hartimin, zbatimin dhe rishikimin e PEI-t të tyre. Ata duhet të 
kenë mundësinë të kontribuojnë në procesin e mbledhjes së të dhënave, vendosjen 
e objektivave dhe monitorimin e progresit të bërë. Kjo pjesëmarrje është një mënyrë 
për të njohur rolin e tyre në procesin mësimor e ndikon në angazhimin e motivimin 
e tyre për rezultate më të mira. 

13.Roli dhe përgjegjësitë e komunitetit të shkollës dhe të qeverisë së nxënësve

Marrëdhëniet në komunitetin e shkollës, duke përfshirë marrëdhëniet mes vetë 
nxënësve, janë një faktor që sipas studimeve, po shihet gjithmonë e më i rëndësishëm 
në gjithëpërfshirjen e suksesshme të nxënësve me aft ësi të kufi zuara në shkollë. Për 
këtë arsye, shkolla duhet të mbështesë të gjithë organizmat e nxënësve për rritjen 
e ndërgjegjësimit dhe pranimit ndaj të ndryshmes dhe diversitetit në shkollë. Roli 
i qeverisë së nxënësve është një zë i rëndësishëm në hartimin e politikave dhe 
praktikave gjithëpërfshirëse. Ky organizëm mund të lehtësojë përfshirjen me anë të 
organizimit të aktiviteteve ekstrakurrikulare, si dhe mentorimit të këtyre nxënësve. 
Shkollat këshillohen të kenë në këtë qeveri edhe përfaqësues nga grupi i fëmĳ ëve me 
aft ësi të kufi zuara. 
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Marrëdhënia mësues - nxënës, nxënës - prindër, prindër - mësues detyrat e 
secilit.

Alketa Bushi

Abstrakt

Shkolla dhe mësuesit, kanë nevojë për ndihmën e prindërve. Duan prej tyre: kohë, 
interesim dhe kontribut. Të gjithë për një qëllim të përbashkët: të përgatisin fëmĳ ët 
për jetën. Prandaj duke punuar së bashku, shkolla do të zgjedh pjesën kryesore 
të problemeve. Shkolla në disa vende të  diasporës  janë të  organizuara mirë dhe 
cilësore. Shkollat janë një sistem i krĳ uar nga shoqëria për interesat e vetë shoqërisë. 
Fuqizimi i rolit të prindit si pjesë integrale e procesit të edukimit dhe përfshirja e 
tyre në të gjitha aspektet e jetës së fëmĳ ës, është shumë i rëndësishëm, sepse kështu 
fëmĳ ët shfaqin plotësisht potencialin e tyre në shkollë e jetë, pasi ata kanë nevojë të 
ndihen mirë, të mësohen të marrin vendime, të jenë përgjegjës për rezultatet e këtyre 
vendimeve. Dihet se edukimi fi llestar nis në familje dhe prindi është mësuesi i parë i 
fëmĳ ës së tĳ . Por ky rol i prindërve duket sikur zvogëlohet me kalimin e viteve, sepse 
shtohen pjesëmarrës të tjerë në këtë edukim. 

Hyrje

Sot zhvillimi i individit ndikohet nga tërësia e mjediseve ku ai vepron në jetën e 
përditshme. Është vërtetuar se sa më e madhe të jetë për fshirja e prindërve në edukim, 
aq më i përparuar është fëmĳ a në çdo aspekt. Kjo përfshirje, në kuptimin e gjerë 
të fj alës, përfshin prindërimin. Ky koncept nuk do të thotë që të mohohet edukimi 
në shkollë dhe ai në mjedisin e gjerë. Këto dy anë të edukimit, me efektet pozitive 
dhe negative të tyre, na tregojnë se prindërit dhe familja janë parësore në edukim. 
Kjo shpjegohet me lidhjen mjaft  të madhe të fëmĳ ëve me prindërit në fëmĳ ërinë e 
hershme, me faktin që shpesh prindërit ( sidomos nëna) kujdeset se si do të shkojë 
fëmĳ a i tyre në shkollë, librat që do të lexojë, programet e TV që do të ndjek, shokët 
me të cilët do të rrĳ ë etj. Shumica e prindërve u përkushtohen shumë fëmĳ ëve të tyre. 
Ata ruajnë lidhje emocionale të forta.
Ne kete edukim nuk mund të mohohet shkolla, e cila, u jep nxënësve mundësi të 
barabarta arsimimi dhe u krĳ on një sistem vlerash të qëndrueshme. Prindërit kanë 
detyrë të përkushtohen si partnerë edukimit ndaj shkollës së fëmĳ ëve të tyre. Dhe 
se prindi është edukator i fëmĳ ës. Suksesi i nxënësit arrihet 45% nga puna e tĳ , 30% 
mësuesve të tyre dhe 25% prindërve. Prindi duhet të lidhet ngushtë me mësuesit që 
i japin mësim fëmĳ ës së tĳ . 
Mësuesi kontrollon nxënësin si i ka kryer detyrat në shtëpi, si sillet ai në shkollë, si 
përgatitet ai për shkollë ( të ushqehet mirë ). Prindërit duhet të kenë marrëdhënie të 
mira me shkollën dhe ta ndjekin fëmĳ ën e tyre hap pas hapi. Gjithsesi prindërit më 
së miri mund ta ruajnë kontrollin dhe rolin e tyre duke e mësuar gjuhën e shkollës 
dhe duke u integruar në sistemin shkollor të shoqërisë ku ato jetojnë, me punë apo 
aktivitete të ndryshme. Kështu që ata gradualisht do ta kuptojnë shoqërinë dhe 
kulturën e re, do të dinë që t’i drejtojnë fëmĳ ët më së miri në një mjedis të ri. Mungesa 
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e lidhjes prind- shkollë krĳ on prapambetje relative, mungesë arsimimi. Shkolla 
ndikon në arritjet e nxënësve, por familja ndikon në përfundimet e tyre. Ndikimi 
i familjes në përparimin në mësime nuk realizohet vetëm nga prindër të arsimuar, 
por edhe nga ata të paarsimuar shumë, vetëm sepse ata kanë treguar interes të 
vazhdueshëm për t’i edukuar dhe kanë shtruar para fëmĳ ëve të tyre synime të qarta 
dhe të larta. Shpeshherë prindërit për shkaqe gjuhësore kanë krĳ uar vetizolim me 
shkollat miqësore  dhe në të shumtën e rasteve ka munguar suksesi i nxënësve në 
këto shkolla. 

 Krĳ imi i hapësirave komunikuese mësues- prind, shkollë-komunitet

Mësuesit përpiqen t’u sigurojnë fëmĳ ëve, në shkollat e diasporës, njohuri për letërsinë 
dhe artin, historinë dhe gjeografi në, kulturën dhe zakonet, si dhe të fi tojnë shprehi 
gjuhësore  për t’i kuptuar dhe për t’i shprehur në mënyrë korrekte  gjatë përdorimit 
të teksteve shqip, të cilat mund të perdoren në të ardhmen si literature ndihmese në 
studimet e tyre.                                                                                                                                            
Mësuesit përpiqen të krĳ ojnë një 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 këtë, 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, historisë, gjeografi së 
dhe shumë gjinive të artit. Në këtë 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 mënyre 
të tillë që të sigurojnë një qëndrim të përkujdesshëm.  Njëkohësisht, i ndihmojnë 
fëmĳ ët të shprehin deshirat e tyre. Duke vepruar në këtë mënyrë, ai i ndihmon fëmĳ ët 
sesi 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 mirë është mjet i vlefshëm për zgjidhjen e mënjanimin  e 
konfl ikteve dhe në  krĳ imin e mirëkuptimit në bashkësinë e fëmĳ ëve.
Për të pasur një klasë me marrëdhënie 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 :
1. Mosha që  fëmĳ ët po  mësojnë.
2. Mënyra si  mësojnë fëmĳ ët në  këtë grupmoshë.
3. 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 proces 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 grupmoshave të  ndryshme 
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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 dhe i personalitetit  
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 sesa mosha e tyre. 
Ndërsa të tjerë, me aft ësinë e tyre njohëse e tejkalojnë zhvillimin moshor 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 gjejmë ndryshime në nivelet e formimit të fëmĳ ëve të së njëjtës 
moshë. Si edukatorë që planifi kojmë mjedisin e klasës, mësuesit duhet të marrim 
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 radhe 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  rëndësishëm për jetën e tyre,  bashkëpunojnë me 
ta,  për të  realizuar një qëllim të  përbashkët. Në këtë mënyrë rritet  tek ta  ndjenja e 
sigurisë dhe e besimit .
Mësuesit që zbatojnë këtë formë pune, kanë  karakteristika të tilla,si:
Nxitin dhe pranojnë autonominë dhe nismën e nxënësit. Autonomia dhe nisma janë 
faktorë motivues në një individ për të bërë lidhjen ndërmjet  ideve dhe përvojave. 
Fëmĳ ët që bëjnë pyetje dhe pastaj mobilizohen për t’iu përgjigjur atyre, bëhen të  
përgjegjshëm për mësimin e tyre dhe bëhen zgjidhës të  problemit. 
Ofrojnë shumëllojshmëri materialesh duke përfshirë mjete, koleksione të ndryshme, 
duke përfshirë, dhe ekskursionet jashtëshkollore .
Ndjekin dëshirat e fëmĳ ëve duke sugjeruar fushat më me interes  për t'u  mbajtur 
parasysh gjatë zbatimit të  projekteve në zhvillim, duke krĳ uar kështu mësime 
tematike dhe duke e vënë veten në pozitat e nxënësit gjatë gjithë kohës së veprimtarisë 
së përbashkët. Pra, mësuesi mund të  nxitë mësimnxënie të  re, duke sjellë burime e 
informacione në  çdo kohë të  punës në orën e mësimit dhe jashtë saj.
Fillojnë zhvillimin e mësimit duke drejtuar pyetje për paqartësi që mund të kenë 
nxënësit. Kjo shërben për të marrë të dhëna për shkallën e informacionit që kanë ata  
rreth konceptit që do të trajtohet. Më tej, nëpërmjet bashkëbisedimit nxjerrin se çfarë 
duan të dinë fëmĳ ët dhe si  mund t'i përvetësojnë këto njohuri e koncepte që përmban 
tema. Kjo është një strategji e mësuesit të përfshirë në praktikën zhvillimore.
Nxisin fëmĳ ët të bëjnë pyetje, të përfshihen në diskutime dhe të përpunojnë përgjigjet 
e tyre. Ata mbështetin strategjitë e të mësuarit të fëmĳ ëve dhe tregojnë respekt për ta, 
duke u lënë  kohë  të  mjaft ueshme për t’u përgjigjur.
Karakteristika të tilla mund të ndeshen edhe në punën e përditshme. Ato tregojnë 
se mësuesi që i zbaton, përdor forma të reja në trajtimin e zhvillimin e mësimit. 
Ai shmanget kështu nga format e njohura tradicionale, nëpërmjet të cilave nxënësi 
trajtohet vetëm si objekt i procesit mësimor.

 Detyrat e mësimdhënësve 
• Mësimdhënësit informohen me ide dhe forma të reja mësimore.
• Mësimdhënësit  duhet të ndjekin seminare për arsimim bashkëkohor në vendin 
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ku zhvillojnë mësim dhe në Shqipëri.
• Mësimdhënësit  përkrahin marrëdhëniet prind-nxënës dhe prind- mësues.
• Mësimdhënësit në vendet e diasporës  bashkëpunojnë me mësimdhënësit në 

Shqipëri në mënyrë të vazhdueshme.
• Mësimdhënësit organizojnë  projekte të ndryshme që lidhen me historinë, 

gjeografi në, gjuhën dhe kulturën  e Shqipërisë duke stimuluar  kontributin e 
prindërve, të cilët në sajë të profesionalizmit të tyre mund të bashkëpunojnë për 
zbatimin e këtyre projekteve.

• Prindërit janë të përfshirë në mënyrë aktive në shkollën shqipe.
• Mësimdhënësit i ndihmojnë prindërit   për të mundësuar një bashkëpunim sa më 

kualitativ.

 Lidhja prind- shkollë

Lidhja e fëmĳ ës me prindin e forcon mirëqenien e tĳ . Të gjithë prindërit duhet ta 
shohin vetën në rolin e mësuesit që mbikëqyrë dhe nxit të nxënit e fëmĳ ës. Lexoni 
libra e pastaj i bashkëbisedoni ato me fëmĳ ët tuaj, mësoni vjersha në gjuhën amtare, 
tregime, këngë dhe përralla i tregoni për farefi sin për vendlindjen dhe për gjërat 
që kanë ndodhur në të kaluarën. Në këtë mënyrë ata mësohen për të dëgjuar dhe 
kuptuar me vëmendje. Aty ku organizohet mësimi plotësues në gjuhën shqipe 
dërgoni në shkollë, prindër të cilët me profesionalizmin e tyre  e ndihmojnë shkollën 
me organizimin e orëve te hapura në fusha të ndryshme. Bisedoni për ndodhitë 
e ditës, hobit dhe për shokët e fëmĳ ës. E dërgoni fëmĳ ën që të vizitojë  vende të 
ndryshme: në muze, qytet, fshat, kopsht zoologjik, bibliotekë e tjera. Ai që nuk e ndjek 
fëmĳ ën në shtëpi, e njeh më pak atë, nuk di si dhe sa punon, ç’vështirësi ka, humb 
rastin e rëndësishëm për t’u lidhur me fëmĳ ën e tĳ , e ka të vështirë të ballafaqohet me 
mësuesin, për ta bindur atë për mendimin e gabuar që ka për fëmĳ ën e tĳ .

 Lidhja mësues – prind

Për një ecuri të mirë të këtĳ  procesi duhet që mësuesi dhe prindërit të kenë lidhje 
thellësisht objektive dhe organike, lidhje e cila rrit cilësinë e të mësuarit të nxënësit. 
Kur prindërit janë aktiv në problemet e shkollës, ata janë të hapur në kërkesat, 
vërejtjet, pakënaqësitë që mund të kenë ndaj mësimdhënësit. Sqarimi i prindërve 
për probleme të ndryshme që ata kanë shqetësim, kërkon, kohë, durim dhe njohuri 
të mira për bashkëpunim. Prindërit duhet të shohin sinqeritet nga drejtuesit dhe stafi  
i mësuesve, si dhe siguri e qetësi brenda dhe rreth shkollës për të kuptuar rëndësinë 
e misionit të shkollës. Sigurisht që për mësuesin puna me prindër nuk është e thjesht. 
Ai duhet të respektojë rolin e prindit, të inkurajojë pjesëmarrjen e tyre në shkollë. 
Qëllimi i parë dhe i vetmi i prindërve dhe mësuesve është jo të mendojnë për të 
ardhmen e tyre, por t’i bëjnë ata të aft ë të ndërtojnë të ardhmen e tyre.

 Si duhet te jenë marëdhëniet gjatë bashkepunimit mësues-prindër?

Marrëdhëniet mësues- prindër  duhet të jenë të hapura dhe shërbejnë  për të  realizuar 
një bashkëpunim konstruktiv. Në këtë mes shumë i  rëndësishëm është respekti dhe 
ndihma e ndërsjellët.  Mësuesit në diasporë  ndjekin bashkërisht qëllimet pedagogjike 
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dhe  bazë për këtë  kanë  Kurrikulën e MASR-it. Përkrahja individuale dhe sociale e 
nxënësve  që ndjekin  mësime plotësuese në këto shkolla është  me rëndësi parësore. 
Mësimdhënësit tanë zhvillojnë një mësim, i cili është i lidhur me aktualitetin dhe i 
drejtuar nga suksesi. Një rëndësi e veçantë i kushtohet kreativitetit dhe organizimit 
të aktiviteteve të lira. Në këto shkolla bëhet integrimi i të gjithë fëmĳ ëve pa marrë 
parasysh prejardhjen e tyre, statusin, religjionin, aft ësitë e tyre individuale dhe 
gjendjen e tyre gjuhësore. 

 Vlerësimi i nxënësve detyrë jo vetëm e mësuesit

Në procesin e vlerësimit marrin pjesë jo vetëm mësuesit e nxënësit, por edhe prindërit.
Mësuesit vazhdimisht vëzhgojnë rritjen e nxënësve dhe mësimnxënien e tyre. 
Vlerësimi i vazhdueshëm u jep mundësi mësuesve të bisedojnë me nxënësit e tyre 
për punën çdo ditë dhe ta përdorin këtë informacion si bazë për të përmirësuar 
punën. Mësuesi  diskuton idetë e përft uara nga procesi i vlerësimit me nxënësit e tĳ  
në  mënyrë  që nxënësit të  mund të  shohin përparimin që ata bëjnë dhe në  mënyrë 
realiste të  dinë si po ecin.
Përfshirja e prindërve në vlerësim nënkupton  të shtrihet më tej se sa marrja e një 
fl etushke raportimi, pra ata duhet të shikojnë shembujt aktualë të punës së fëmĳ ës 
për një periudhë kohe të  caktuar. Prindërit krĳ ojnë një pamje më të plotë të ecurisë 
së fëmĳ ës së tyre. Një koleksion i punës së nxënësve për një kohë, ilustron cilësinë 
e të menduarit dhe të zhvillimit të fëmĳ ës.Përmbledhja e informacionit është  një 
mënyrë frytshme e raportimit te prindërit. 
Ky informacion krĳ on bazën për formimin e gjykimeve rreth fëmĳ ëve dhe për 
përvojën udhëzuese të përshtatshme për ta.Mësuesit  kanë në  dispozicion larmi 
stilesh komunikimi me prindërit.Gjatë komunikimit me prindërit mësuesi synon  të 
jetë :

• Miqësor  -Bashkëbisedimi miqësor është  edhe nxitës për persona të tjerë, pranon 
dhe njeh ndihmesën e të tjerëve, shpreh hapur adhurimin dhe respektin, si dhe 
priret drejt sjelljes së pranueshme. 

• I çliruar nga emocionet dhe tensioni- një bashkëbisedues i  tillë është i qetë dhe 
i shtruar, e ruan qetësinë gjatë punës së  tensionuar dhe nuk shfaq shprehje 
nervozizmi.

• I  vëmendshëm -i pëlqen të dëgjojë personat e tjerë, tregon interes për fj alët 
e të tjerëve dhe qëllimisht reagon në mënyrë të tillë që t'i lërë të kuptojë 
bashkëbiseduesit se po e dëgjon me vëmendje

• I  gjalle -nuk i shkëput sytë nga bashkëbiseduesi,  e ndjek me vëmendje atë.
• Mbresëlënës -krĳ on më tepër mundësi të mbahet mend për shkak të elementeve 

dhe situatave nxitëse që krĳ on

 Këshilli i Prindërve të Shkollës

Themelimi i Këshillit të Prindërve të Shkollës sjell që në secilën shkollë të përfaqësohen 
në mënyrë sa më demokratike interesat e nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve, të  
cilët duke punuar së bashku  përmirësojnë  cilësinë në arsim. Ky këshill ndihmon që  
këto shkolla  miqësore për fëmĳ ë  të bëhen  sa më atraktive për mësimnxënie. 
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Detyrat që duhet të realizohen: 
• Të bëhen trajnime të mësuesve dhe prindërve për bashkëpunim reciprok.
• Të mbahen konferenca me temën:”Roli i prindërve në sistemin e edukimit”.
• Puna rreth zgjerimit të rrjetit të shkollave mike, sistemi i shumfi shimit 1+2 takime 

me zyrtarë regjionlë dhe drejtorë të drejtorive komunale;
• Të  përgatitet një pyetësor për vlerësimin e raporteve në shkollë të trekëndëshit: 

nxënës, mësues, prind;
• Të plotësohen formularë për punën dhe aktivitetet e prindërve në shkollë; 
• Të bëhen  takime të ndryshme më rëndësi.

Rekomandime

• Të mbahen rregullisht mbledhje me prindër dhe të mbahen procesverbalet  
përkatëse në  këto mbledhje.

• Të hartohet plani vjetor i veprimit në bashkëpunim me kryesinë e Këshillit  
prindër- mësues, në mënyrë që interesimi i prindërve për punën dhe jetën në 
shkollë të jenë sa  më efektiv.

• Të bëhen trajnime, biseda dhe këmbim përvojash mes prindërve, mësuesve dhe 
nxënësve  të një përvojë më të gjatë në këte fushë.

• Të  organizohen takime përmes tryezave të rrumbullakëta, ku pjesëmarrës do të 
jenë prindërit, mësuesit, nxënësit.

• Sipas kurrikulit të ri është e domosdoshme që çdo shkollë në diasporë  duhet të 
hartojë një politikë të caktuar e të përshtatshme për përfshirjen e prindërve në 
edukim. 

• Hartimi i një politike të tillë, së bashku me një plan respektiv për përfshirjen e 
prindërve në edukim ka shumë rëndësi, sepse nga kjo gjë përfi tojnë nxënësit, 
mësuesit (shkolla) dhe prindërit. 
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Të japësh mësim në një klasë diverse

Luljeta Bushi

Abstrakt

Gjithëpërfshirja në klasë është një proces që bën të mundur që të gjithë nxënësit, duke 
përfshirë edhe grupet e margjinalizuara, të nxënë dhe të marrin pjesë në mënyrë efektive në 
procesin e të mësuarit. Për ketë arsye e gjithë shkolla duhet të ndryshojë për t’ju përshtatur 
diversitetit të nevojave të fëmĳ ëve. Padyshim që nxënësit në klasa janë të ndryshëm. Në këtë 
mënyrë klasat ku punohet janë diverse. 
Diversiteti në këtë rastduhet të jetë kuptimi pozitiv i ndryshimeve të shumta që ekzistojnë 
brenda shoqërisë,duke përfshirë ndryshimet mbi bazën e moshës, gjinisë, pasurisë, paaft ësisë, 
kulturës,fesë, vendbanimit, statusit shëndetësor, social dhe etik etj.Prandaj gjithëpërfshirja 
është një term i lidhur ngushtë me diversitetin. Gjithëpërfshirje në klasë do të thotë njohje 
dhe pranim i ndryshimeve mes fëmĳ ëve dhe përdorim pozitiv i këtĳ  fakti për të siguruar një 
edukim për të gjithë në shkollën tonë. Me gjithëpërfshirje duhet të kuptojmë edhe ata nxënës 
që kanë “pengesa në mësimnxënie dhe pjesëmarrjen aktive në procesin mësimor”.
Pra edukimi gjithëpërfshirës synon t’i drejtohet nevojave në të nxënë të të gjithë nxënësve 
me fokus të veçantë te ata që janë më vulnerabël dhe të përjashtuar, duke përfshirë këtu 
dhe fëmĳ ët e trafi kuar, ato që punojnë dhe ato që janë në rrezik të punësohen. Për ta dhënë 
mesazhin e një klase apo shkolle diverse dhe gjithëpërfshirëse si dhe për të bërë që nxënësit 
të ndjehen të përfshirë në edukim dhe shkollë mund të planifi kohen dhe zhvillohen një sërë 
veprimtarish që i bëjnë nxënësit të ndjehen mirë në procesin e edukimit.
Duhet të mbajmë gjithmonë parasysh që klasat gjithëpërfshirëse duhet të jenë një mjedis që:
• T’i përgjigjen spektrit të gjerë të nevojave në të nxënë të nxënësve
• Të ndryshojnë dhe transformojnë mësimdhënien për t’iu përgjigjur diversitetit të nxënësve
• Të lejojnë si mësuesin ashtu dhe nxënësin të pranojë diversitetin dhe ta shohë atë si element 
pozitiv në edukim;
• Të pranojnë dhe vlerësojnë ndryshimet, si mësuesit ashtu edhe nxënësit

Hyrje

Thënia “Mësimdhënia është procesi i ndërtimit të komunitetit të nxënësve që nxënë dhe që i 
përdorin njohuritë dhe shprehitë e tyre për edukimin e vetvetes” tingëllon shumë qartë për 
nga mënyra e formulimit dhe e shpjegimit të konceptit rreth mësimdhënies. 
Nisur nga ky formulim është e rëndësishme të kuptojmë strategjitë dhe teknikat 
që përdorin mësuesit gjatë procesit të mësimdhënies dhe duke shkuar më tej, cilit 
model mësimdhënieje  i përgjigjemi ne në praktikën tonë shkollore.
Në familjen e madhe të strategjive që përdorim ne sot në profesionin tonë përpiqemi 
të përzgjedhim ato për të cilat ne mendojmë se  realizojnë një të nxënë cilësor të 
nxënësve, të cilat në përgjithësi janë të transmetuara dhe të huazuara nga eksperiencat 
e mëparshme edukative dhe të pasuruara hap pas hapi me të reja, të cilat çdo ditë 
përpunohen e eksperimentohen në laboratorin e arsimit “Shkollë”.
Gjithashtu vlerësimi i arsimit “si një luft ë kulturale “rreth kapaciteteve të të mësuarit 
të nxënësve, rreth të cilit mblidhen probleme që lidhen me racat, gjinitë, grupet, 
sociale dhe kulturore të shtyjnë të mendosh se ka arsye shumë të rëndësishme që 
lidhen me seleksionimin gjetjen dhe përshtatjen e modeleve të mësimdhënies për 
të arritur qëllimin fi nal, krĳ imin e kapaciteteve të të mësuarit, të cilat të sigurojnë të 
njohësh një paraqitje fi llestare të këtyre kapaciteteve.
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Përzgjedhja e strategjive dhe modeleve të mësimdhënies  nuk mund të bëhet e prerë  
me thikë, pasi shpesh ato bashkëveprojnë me njëri-tjetrin duke u përdorur për 
qëllime të caktuara edukative. 
Ndodh edhe ndryshe kur nga  disa modele të përdorura, të cilat njihen për përparësitë 
ndaj njëri-tjetrit mund të marrim të njëjtat rezultate, kështu që përzgjedhja e tyre 
bëhet paksa e dyshimtë. 
Ndodh që duke qenë në pozicionin e mësuesit mund të kapësh disa specifi ka të 
njërës strategji apo model karshi tjetrit, ndërkohë që mund të bësh edhe kërkime të 
cilat të japin rezultate që lidhen me të nxënit e nxënësve në përshtatje me metodat e 
përdorura. 
Midis formave empirike të modeleve të mësimdhënies dhe formave të reja që u 
përgjigjen modeleve të sotme të njohura e të pranuara shkencërisht duket sikur kahu 
rëndon në format empirike, të rastësishme dhe spontane duke i lënë shumë të dobëta 
dhe nën hĳ e  format e reja.
Kjo situatë nuk duhet të na demoralizojë ne  punonjësit e arsimit, pasi edhe në shkolla 
të famshme botërore, ku mendohet se i njohin mirë modelet e mësimdhënies shpesh 
ka kriza lidhur me të nxënit e nxënësve, rezultate të dobëta, e për rrjedhojë ulje të 
reputacionit dhe famës së tyre. 
Në këto situata është shumë e rëndësishme që koordinimi i modeleve të mësimdhënies 
të kombinohet me objektivat e vendosura nëpër kurrikula me qëllim njohjen e 
standardeve dhe arritjet e pritshme për të konfi guruar  rrugën ku do të mbërrĳ më. 
Për të arritur një objektiv gjatë mësimdhënies duhet të gjenden dhe të zgjidhen rrugë 
të njohura dhe të panjohura; të njohura nga modelet e mësimdhënies, të panjohura, 
të gjetura dhe të prodhuara prej vetë atĳ   që e përdor. 

1.Shkolla sot

Nisur nga disa  eksperienca, në shkollën shqipe kryesisht mësimdhënia lidhet me 
përpjekjet dhe gjetjet autentike të mësuesve lidhur me  modelet e mësimdhënies, 
madje  edhe kur ka të tilla ato shuhen dhe izolohen nuk gjejnë të drejtën e qytetarisë 
për një udhëtim më të gjatë në kontekstin shkollor të mësimdhënies. 
Arsyet e kësaj ”vdekjeje  laboratorike” lidhen me mungesën e shpërndarjes së 
informacionit në kohë dhe me gjeografi në e komunitetit edukativ shqiptar.
Nga eksperienca e shkollës shqiptare dihet që dokumenti zyrtar është programi 
lëndor, i cili rekomandon për mësuesit përmbajtjen e lëndës, disa objektiva të 
mundshme që duhet të arrihen dhe disa udhëzime të thjeshta didaktike. 
Në më të shumtën e rasteve mësuesit tanë janë thjesht riprodhues anemikë të 
disa metodave strategjive apo teknikave të thjeshta të prezantuara para tyre nga 
specialistë të ndryshëm. Nuk ka asnjë studim rreth rezultateve që ato sjellin dhe aq 
më pak rezultate në rritje të nxënësve. Jemi mjaft uar vetëm me konstatime vizive me 
ato që kapim në skenarin e përditshëm të mësimdhënies së mësuesve. Për njohje  më 
të thella rreth këtyre modeleve teknikave dhe strategjive  ka nevojë shkolla jonë për 
ta vendosur problemin e mësimdhënies në një skelet edukativ  më të fortë që  jep 
shpresë për përmirësime në cilësinë e të nxënit të nxënësve .
Shkolla sot për sot tek ne është ende larg të qënit: shkollë ideale. Pasi kur ndeshesh 
me mësues që duan të largojnë nga klasa nxënës me rezultate të ulëta, duke thënë “se 
janë më zhvillim të vonë “ se nuk punohet me ta, si mund të fl asësh për gjithpërfshirje 
të vërtetë të fëmĳ ëve që vërtet janë me zhvillim të vonë, apo me probleme të tjera 
psikomotore. Në sensin e vërtetë të të kuptuarit  të këtĳ  modeli  mësimdhënieje 
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qëndron dilema e madhe se do të duhet shumë kohë që arsimi shqiptar t’i përgjigjet 
kësaj prirjeje.
Duke u nisur nga rastet konkrete, vemi re se, janë shumë të pakta rastet e frekuentimit 
të shkollës nga fëmĳ ë me probleme psikomotore. Rezistenca për t’i mbajtur larg këta 
fëmĳ ë vjen nga dy drejtime: 
Së pari, mësuesit e refuzojnë një praktikë të tillë, e quajnë të parealizueshme në 
kushtet e  klasave me shumë nxënës.
Së dyti, prindërit me gjithë dëshirën e madhe që kanë nuk i përgjigjen dot problemeve 
të infrastrukturës, speciale që kërkohet të përdoret për këta fëmĳ ë, makina, karroca, 
shoqërim të përditshëm mjete të tjera ndihmëse për lehtësimin e frekuentimit të tyre 
të përditshëm në shkollë(kur bëhet fj alë për fëmĳ ë me nevoja speciale).
Në këtë situatë ‘kokëfortë” edhe në rastet më të mira të aplikimit të këtyre 
praktikave, ato kanë mbetur gjysmake dhe dëshpëruese si për shkollën ashtu edhe 
për komunitetin. 
Arsyet që e pengojnë këtë përfshirje janë:
• Mosha e madhe e aktorëve të arsimit “mësuesve “ të cilët me vështirësi e pranojnë 

ndryshimin 
• Mungesa e kapaciteteve të duhura profesionale 
• Mungesa e  energjisë së mjaft ueshme për t’i kthyer në mekanizma të profesionit 

të tyre
• Motivimi i ulët për mësimdhënien
• Trajnime të pamjaft ueshme, etj.
Të gjitha këto vĳ në edhe se mësuesit e shkollave,  gjatë një viti mësimor mund të 
marrin ose jo deri në tri ditë kualifi kime profesionale të organizuara nga Drejtoria 
Arsimore. Ka pak nisma për të përcjellë risi  profesionale në fushën e mësimdhënies.
Por, duhet ta lemi të qartë të gjithë se, nuk ka sukses në shkollë vetëm me libra të mira. 
Suksesi në shkollë kërkon një proces mësimor aktiv të rinovuar me metoda strategji, 
teknika të sotme mësimore të atĳ  tipi, që ndryshe mund t’i emërojmë teknika aktive 
ndërvepruese gjithëpërfshirëse.
Mësimdhënia e sotme kërkon “ekologji″ në planin e përdorimit të modeleve të 
mësimdhënies; të metodave, strategjive dhe teknikave të mësimdhënies që sigurojnë cilësi.
Në të gjitha praktikat e derisotme në fushën e pedagogjisë dhe didaktikës 
mësimdhënia është vlerësuar “art dhe  shkencë”
Në këtë kuptim mësimdhënia si “art” mbështetet në profesionin e mësuesit në intuitën 
dhe veprimin e tĳ  gjatë procesit, për ta bërë kurrikulin fl eksibël të përdorshëm dhe 
të gjallë.
 Asnjë kurrikul shkollor nuk merr jetë kur i mungon arti, intuita dhe veprimi i 
mësuesit, i cili shfaqet përmes formave strategjive dhe teknikave ndërvepruese të 
mësimdhënies. 
Mësimdhënia si ″shkencë″ diktohet nga qëndrimet e autorëve të  kurrikulave dhe 
nga drejtimi që ata i kanë dhënë përmbajtjes lëndore në lëndë të caktuara. Objektivat 
dhe synimet e lëndës drejtojnë mësuesin në mësimdhënien si shkencë. 
Bashkëveprimi midis “shkencës dhe artit″ bëhet i domosdoshëm në çdo hap të bërë 
gjatë procesit të mësimdhënies. Por duhet veçuar këtu koncepti i lirisë dhe privimit  
të mësuesit lidhur me këtë bashkëveprim.
Në rastin e mësimdhënies si art, mësuesi është i lirë të zgjedhë metodën, teknikën, 
strategjinë e duhur, për të arritur objektivin e caktuar,i cili është i përcaktuar që më 
parë dhe pret të arrihet.
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Kur fl asim për një mësimdhënie ndryshe duhet të kuptojmë mësimdhënien si një 
akt bashkëveprimi,dinamik, fl eksibël, të hapur midis mësuesit dhe nxënësve,  nxënësve 
midis tyre, ku të gjithë kanë të drejtë të marrin vendime dhe role të përshtatshme.
Mësimdhënia sot nuk është pronë e mësuesit. Mësimdhënia ndryshe e sheh nxënësin 
si një faktor të rëndësishëm në planifi kimin dhe menaxhimin e kurrikulit. 
Në këtë kuptim, kurrikuli sot duhet të përcjellë tek nxënësit atë informacion dhe ato 
aktivitete, të cilat në kontekstin e sotëm  kanë koherencë me zhvillimet sociale të 
shoqërisë së cilës i drejtohen.  
Mësimdhënia sot kupton role të reja bashkëvepruese brenda dhe jashtë mjedisit 
shkollor.
Mësimdhënia sot kërkon një kurrikul të hapur  i cili të pranojë dhe thithë në strukturën 
dhe përmbajtjen e vet zhvillimet e reja të shoqërisë botërore,e cila ndryshon dhe 
pasurohet me shpejtësi të madhe. 
Burim për këtë tip mësimdhënie dhe të nxëni bëhet tërë konteksti social botëror dhe 
më ngushtë, të cilët përcjellin informacion të dendur, të shpejtë, të ri, vendi i të cilit 
duhet të jetë sa më parë në kontekstin shkollor. 
Zhvillimi i komunikimit përmes teknologjive të sotme ka pasuruar në një masë të 
madhe informacionin në glob, duke e shpërndarë atë me shpejtësi marramendëse
Në shkollë përmes mësimdhënies  ndryshe  duhet kuptuar edhe përdorimi i 
teknologjive të sotme të informacionit. Mësimdhënia ndryshe kërkon përdorimin e 
teknologjive të reja në cilësinë e duhur dhe synime ambicioze edukative.
Mësuesi duhet ta shohë veten si një nxënës që mëson duke mësuar për vete dhe duke 
mësuar për të tjerët.
Në pikëpamje të të nxënit, kurrikuli duhet të formojë nxënës të cilët t’u përgjigjen 
standardeve të një tipi të ri, të përshtatshme me kërkesat e kohës. 
Për këtë qëllimi ka shumë rëndësi t’u kushtohet vëmendje ritmeve të përshtatshme 
të rritjes individuale të nxënësve. Njohja e stileve të të nxënit është një moment i 
rëndësishëm për arritjen e synimit të mësipërm 
Stilet, format dhe karakteristikat e mësipërme kombinohen me njëra -tjetrën, 
bashkëveprojnë dhe asnjëherë nuk shihen të shkëputura. Ato iu përgjigjen situatave 
mësimore dhe  qëllimeve  edukative si dhe natyrës dhe karakteristikave të nxënësve.
Kështu gjatë modelimit të mësimdhënies  duhet të përcaktohen dallimet individuale 
të nxënësve, të respektohet tendenca për gjithpërfshirje të çdo individi në një edukim 
bazë, pavarësisht të qenit ndryshe.

2.Elementet e rinj për mësimdhënie

Nga elementet e rinj për mësimdhënien, mund të veçojmë disa parime si më poshtë :
a-Më shumë të mësuar të hapur
Shkolla sot më tepër se kurrë është e drejtuar drejt një mësimdhënieje të hapur. Kjo 
lloj mësimdhënieje duhet kuptuar si një dukuri e cila lidhet me përmbajtjen e procesit 
të mësimdhënies dhe të nxënit, gjatë të cilit si nxënësit edhe mësuesit duhet të jenë 
autorë dhe aktorë të procesit të mësimdhënies  dhe të nxënit. Mësuesit duhet të jenë 
të hapur ndaj përfshirjes së nxënësve në të gjitha hallkat e procesit mësimor.
b-Më pak drejtim i të nxënit nga mësuesi
Shkolla sot më tepër se kurrë po e drejton vëmendjen në përgjegjësitë që duhet të 
marrin nxënësit gjatë procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit 
Flitet shumë për mësimdhënien më në qendër nxënësin Për këtë qëllim vetë mësimdhënia  
duhet të jetë e organizuar në mënyrë të tillë interaktive, ku të ketë planifi kuar 
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aktivitete gjithëpërfshirëse për të gjitha nivelet e nxënësve.
Në këtë tip mësimdhënie mësuesi duhet të pozicionohet në një faktor të rëndësishëm 
drejtimi dhe organizimi me përpikmëri të procesit mësimor. Këtë cilësi mësuesit 
duhet t’ia japë struktura e re e kurrikulit, i cili duhet të jetë i organizuar në mënyrë të 
tillë dhe i shoqëruar me materiale kurrikulare që sistemojnë procesin e mësimdhënies 
dhe të të nxënit.
Në një  mësimdhënie, ku nxënësi kalon në qendër të tĳ , sfi dat   për arritje janë të 
mëdha, si për mësuesin ashtu edhe për nxënësin.
Veçoritë individuale lidhur me stilet e të nxënit duhet të njihen mirë nga mësuesit dhe 
të respektohen në shtrirjen e kurrikulit, i cili duhet të ketë të planifi kuara aktivitete 
për të gjitha nivelet e formimit të nxënësve. 
Forma pune të cilat synojnë gjithpërfshirjen e nxënësve duhet të jenë karakteristikë e 
një kurrikuli që ka në qendër fëmĳ ën.
c-Mësimdhënie për të nxënë
Një ndër parimet e sotme të mësimdhënies dhe të nxënit mund të thuhet edhe përmes 
slloganit “Më pak  njohuri më shumë strategji.”
Për të arritur mësimdhënien për të nxënë  mësuesit duhe t’i përgjigjen strukturës 
dhe përmbajtjes së kurrikulës me sa shumë strategji gjithëpërfshirëse për nxënësit në 
procesin e të nxënit. Kështu puna në grupe, mësimdhënia e integruar, të mësuarit me 
tema, të mësuarit me projekte, janë forma e modele mësimdhënie që përfshĳ në në një 
nivel të lartë të nxëni nxënësit e niveleve të ndryshme të shkollimit 
Përmes modeleve të mësipërme, tashmë të njohura, por jo shumë të përhapura 
në arsimin shqiptar,  mësimdhënia ndryshe duket se kapërcen kërkesat e natyrës 
riprodhuese të të nxënit.
Për një kuptim edhe më të qartë të mësimdhënies refl ektive është e domosdoshme 
njohja  dhe respektimi i Taksionomisë së Blumit dhe  shkallët e Taksionomisë së 
Blumit, të cilat orientojnë rreth nivelit apo karakteristikave të mësimdhënies (Niveli i 
njohjes, të kuptuarit,i nterpretimit, analizës, sintezës,vlerësimit. )
Njohja dhe interpretimi i shkallëve të Taksionomisë së Blumit të orienton edhe 
për ndërtimin e një strukture të re kurrikuli të përshtatshme për larmi aktivitetesh 
mësimdhënëse  që synojnë të kthejnë njohuritë në shprehi praktike. 
Përfaqësimi në kurrikul i shkallëve të Taksionomisë së Blumit përmes aparateve 
pedagogjike si dhe ushtrimeve të natyrave të ndryshme duhet t’u përgjigjet kërkesave 
të sotme për një mësimdhënie dhe një të nxënë refl ektiv që largohen nga të nxënit 
riprodhues të fakteve apo dukurive.
Zhvillimi i mendimit kritik duhet të jetë në qendër të kërkesave të një kurrikuli të ri, 
i cili synon formimin e nxënësve me nivel të lartë të nxëni.
Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi u jep shumë mundësi nxënësve që duke kooperuar 
në forma të ndryshe me njërit- tjetrin, përmes punës në grupe apo aktiviteteve të 
tjera mësimore, të rrisin shkallën e të nxënit duke paraqitur një cilësi më të mirë 
formimi arsimor.
e-Më shumë të mësuar për të nxënë,  më shumë të nxënë  bashkëveprues
Shkolla përmes kurrikulit ka për detyrë të ndërtojë një klimë përgjegjësie, vetëbesimi, 
humanizmi dhe me vlera të dukshme sociale.
Së pari, në shkollë nxënësit duhet të vĳ në me ndjenjën e besimit për vete dhe për të 
ardhmen e tyre. Në shkollë ata duhet të ndjejnë dhe kuptojnë se përmes të mësuarit 
të tyre ata po bëjnë diçka dhe se po bëhen diçka. 
Kurrikuli që u drejtohet nxënësve duhet të ketë parasysh kapacitetet e tyre dhe t’u 
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përgjigjet atyre. Mbingarkesa mësimore ul besimin e nxënësve në të qenit i zoti për 
ta përballuar atë. Kështu përmes një kurrikuli jo të përshtatshëm ft ohet ndjenja e të 
qenit i aft ë. 
Nxitja e ndjenjës së vetëbesimit është një aspekt tjetër mbi të cilin duhet të mbështetet 
mësimdhënia ,të vlerësohen nga të tjerët, por njëkohësisht të dinë të vlerësojnë vetën 
dhe ta vendosin atë përmes grupit në të cilin punojnë. 
Ndjenja e bashkëpunimit është shumë e rëndësishme për sukses në procesin e të 
nxënit.
Respekti është një komponent tjetër i cili duhet të jetë i pranishën. Mësuesi dhe 
nxënësit duhet të tregojnë respekt maksimal për njëri-tjetrin për aft ësitë dhe veçoritë 
e gjithsecilit .
Ndihma reciproke është një element tjetër e cila duhet të funksionojë gjatë tërë kohës. 
Puna në grupe duhet të jetë një karakteristikë tjetër e mësimdhënies  bashkëveprues 
dhe interaktive. 
Klima në klasë ruhet edhe përmes formave të tilla të të nxënit, si p.sh.  të   nxënit me 
tema është një tjetër mënyrë e organizimit të punës në grupe dhe në bashkëveprim i 
cili mban gjallë klimën e bashkëpunimit në klasë dhe midis nxënësve.
Të mësuarit për të nxënë është një kërkesë e vazhdueshme e shkollës por njëkohësisht 
edhe një kërkesë me dimensione të reja. Kështu që të ndërtojmë një të mësuar për të 
nxënë mësuesit, duhet:
• Ndryshojnë rolin e tyre nga dhënës të njohurive, në lehtësues për të marrë njohuri 

nga burime të ndryshme përmes veprimtarive të pavarura të nxënësve. 
• Burimet e reja të informacionit përmes medias/internetit/ literaturës/bibliotekave 

etj., duhet të jenë në qendër të vëmendjes.
• Kërkesat e mësuesit për të nxënit e nxënësve duhet të kapërcejnë kërkesat e tipit 

të mësimdhënies dhe të nxënit të natyrës riprodhuese. Ato lipset të jenë kërkesa 
që i përgjigjen niveleve më të larta të të nxënit të tipit interpretative , analizues, 
sintetizues dhe vlerësues.

• Nxënësi refl ektiv duhet të jetë profi li i mësimdhënies dhe të nxënit të sotëm.
• Për të krĳ uar nxënës refl ektiv kërkohet të orientohen nxënësit për të ofruar 

argumente, për të bërë pyetje të natyrave të ndryshme dhe niveleve të ndryshme 
sipas shkallëve të Taksonomisë së Blumit. 

• Zhvillimi i aft ësive të larta është një karakteristikë tjetër dhe kërkesë për ndërtimin 
e profi lit të ri të nxënësve. Për këtë shkolla duhet të njohë dhe vlerësojë mendimet 
e nxënësve propozimet e tyre t’i stimulojë ato.

• Bashkëpunimi me nxënësit duhet të jetë një hap tjetër i cili duhet të preket në të 
gjitha hapat që bëhen në procesin e përditshëm edukativ në shkollë.

• Zgjidhja e problemeve të të gjitha niveleve duhet të jetë një sfi dë e cila ndërmerret 
dhe realizohet nga gjithë komuniteti i shkollës nxënës –mësues 

• Mësimi i përbashkët përmes të mësuarit me tema, me projekte, i integruar është 
një tjetër kërkesë e cila mundëson realizimin e sfi dave të mësipërme.

• Metodologji me në qendër fëmĳ ën është prirja tjetër, e cila duket se kërkon të 
funksionojë mirë në kontekstin arsimor shqiptar .

Për këtë, nisur që nga momenti i hartimit të objektivave dhe synimeve kurrikulare 
duhen rekomanduar metodologji të reja, që nxisin mësimdhënien dhe të nxënit me në 
qendër  nxënësin metodologji e cila do të thotë planifi kim organizim i mësimdhënies 
dhe të nxënit që u kushtojnë vëmendje potencialit, nevojave dhe interesave të 
nxënësve Strategjitë dhe teknikat e mësimdhënies dhe të nxënit që  kanë të bëjnë me 
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ritmet dhe stilet e të nxënit, kërkojnë të nxisin interesa dhe motivim të vazhdueshëm 
të nxënësve.
Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues dhe gjithëpërfshirës nxisin marrëdhënie të 
reja ndërpersonale në klasë me synim sigurimin e vendit primar të nxënësve gjatë 
procesit të të nxënit. Në këtë kuptim nxënësit :
-përfshihen në mënyrë aktive në procesin e nxënies
-kanë të drejtë të marrin inicitiva
- të fl asin në emër të grupit, ku kanë punuar.
-marrin vendime në lidhje me përfundimet e mundshme dhe të pritshme
-mund të vendosin rregulla të përcaktuara për  situata të caktuara, të cilat duhet të 
respektohen nga të gjithë.
-krĳ ojnë marrëdhënie të reja komunikimi midis njëri–tjetrit , midis tyre dhe mësuesve 
-mësimdhënia ndërvepruese dhe githëpërfshirëse rrit cilësinë e të mësuarit të 
përbashkët duke forcuar dimensionin social të marrëdhënieve në klasë.

3.Mësimnxënia si proces në një klasë diverse, përmes të cilit fi tohen dituri, vlera, 
qëndrime, shkathtësi

Të nxënit e nxënësve duhet vështruar si një pronë e cila u takon atyre ta ndërtojnë 
dhe ta pasurojnë më tej. Ajo duhet parë si  një arkitekturë e cila kompozohet dhe 
ndërtohet nga vetë nxënësi. Ta vështrosh nxënësin si  një arkitekt i të nxënit të tyre 
është një nga praktikat e sotme të të mësuarit që  kërkon dhe nxit nxënësin për 
t’u kthyer në konstruktore të dĳ eve të tyre. Dituritë nxënësit nuk mund t’i marrin 
vetëm në distancë. Ato nuk mund të mbeten vetëm në dituri, por duhet të kthehen 
në shprehi dhe qëndrime. Nxënësit duhet të kalojnë në një plan veprimi konkret në 
mënyrë individuale ose në grup.
Të nxënit e kësaj natyre kërkon që nxënësit të marrin rreziqe, të mbajnë qëndrime 
kritike për probleme dhe situata konkrete gjatë të cilave u kërkohet të marrin vendime 
të rëndësishme. Në këtë këndvështrim janë shumë të rëndësishme ndërthurrja e 
aktiviteteve mësimore, integrimi i tyre ndërlëndor dhe përmes lëndëve. 
Praktikat e sotme të integrimit dhe të bashkëveprimit ndërlëndor ende pse jo fort 
të konsoliduara për disa vende në zhvillim, po japin rezultatet e pritura. Njohja e 
parimeve që veprojnë për aplikimin e tyre është e rëndësishme për t’i njohur dhe 
përdorur.
Gjatë procesit të të nxënit mësimdhënia e drejtuar nga modelet e mësipërme nuk 
përqendrohet vetëm në nxjerrjen në shesh të të dhënave faktike, koncepteve, 
relacioneve, vlerave të e modeleve të veprimit por në krĳ imin e vlerave intelektuale 
të shkathtësive, qëndrimeve dhe refl ektimit individual dhe në grup.
Strategjitë dhe teknikat e të nxënit që përfaqësojnë i dallojnë modelet e mësipërme 
të mësimdhënies dhe të nxënit. Ato janë  të tilla që marrin në konsideratë të nxënit 
individual të fëmĳ ëve në përshtatje me moshën dhe sipas natyrës së tyre. Ato 
duhet t’u përgjigjen interesave dhe kapaciteteve të fëmĳ ëve. Teknikat e zhvillimit 
të mendimit kritik, format e punës në klasat e “Step by stepit “ “Rexhio-Emilias” etj 
marrin në konsideratë specifi kat e mësipërme për një mësimdhënie dhe mësimnxënie 
të suksesshme.
Të nxënit gjatë gjithë jetës është një prirje e re e cila duket se po zë vend të 
konsiderueshëm sot në praktikat edukative botërore.
Të nxënit permanent të nxënësve dhe ruajtja e dëshirës së tyre për edukim  për tërë 
jetën është një kërkesë e sotme,e  cila lidhet me përgatitjen e cilësisë edukative për të 
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ardhmen.  Kështu të mbash gjallë dëshirën për të nxënë gjatë gjithë jetës kërkohen 
forma dhe mënyra të shumta, burime pa fund informacioni etj. Të tërheqësh nxënësit 
në një shkollë të mirë, të re dhe me perspektivë është një çështje e cila ka vështirësi 
të mëdha, pasi nxënësve, vjen një kohë dhe u mërzitet të mësuarit. Por shkolla nuk 
mbaron këtu.
Ndaj çdo realiteti edukativ çdo individ duhet të përshtatet në mënyrë krĳ uese. 
ndryshimet në jetën sociale janë të shumta dhe të shpejta.  Po të marrësh në 
konsideratë faktin se vetëm 11-14% të njohurive që kemi sot do t’i duhen të rinjve 
për pas dhjetë vjetëve, do të thotë se procesi i edukimit vazhdimisht do të ndjehet 
në krizë për njohuri dhe shprehi të reja informacioni  për modele të përshtatshme 
mësimdhënieje.
Më poshtë po japim një temë mësimi, e cila mund të zhvillohet në një klasë diverse 
dhe ndikon shumë në pranimin dhe gjithëpërfshirjen e nxënësve
A) Tema: Unë dhe kultura ime
Qëllimi: Të identifi kohen aspekte të kulturës që ndikojnë sjelljet tona dhe nganjëherë 
na bëjnë ta kemi të vështirë të kuptojmë sjelljet e të tjerëve.
Objektivat: Në fund të kësaj veprimtarie nxënësit do të jenë të aft ë të:
• dallojnë kultura të ndryshme;
• shpjegojnë se disa ndryshime mes njerëzve vĳ në nga kultura dhe disa nga 
preferencat personale.
Materiale të nevojshme: Fleta e punës “Kultura” për çdo nxënës.
Zhvillimi i veprimtarisë
1. Në tabelë apo në një tabak të madh letre shkruhen thëniet e mëposhtme:
- Asnjë nuk është krejtësisht si unë.
- Unë kam plot gjëra të përbashkëta me pjesëtarët e familjes time dhe të
komunitetit.
- Të gjithë në botë kanë nevojë për disa nga gjërat që dua edhe unë.
I kërkohet nxënësve të shkëmbejnë ide që mbështesin këto thënie. Duhet nënvizuar që 
njerëzit në grupe të ndryshme shpesh i shikojnë njerëzit e grupeve të tjera shoqërore 
si të “ndryshëm”. I kërkohet nxënësve të përshkruajnë disa nga këto ndryshime. 
Pse njerëzit në një grup shoqëror mund të sillen ndryshe nga njerëzit në një grup 
tjetër? Kur fl itet për sjelljet dhe bindjet që kanë një grup i caktuar njerëzish, i tregohet 
nxënësve që po fl itet për kulturën ose më saktë brenda një grupi të madh etnik fl itet 
për “minikultura”.
2. Nxënësve i kërkohet që të plotësojnë fl etën e punës në mënyrë që të bëhet e mundur 
identifi kimi i aspekteve të kulturave apo minikulturave të tyre. Nxënësit duhet t’i 
përgjigjen çdo pyetjeje me një fj ali apo frazë. Ata duhet t’i rendisin pyetjet (çështjet) 
sipas rëndësisë që mendojnë se ato kanë në kulturën e tyre.
3. Pasi secili ka plotësuar fl etën e punës, nxënësve u kërkohet të mblidhen në grup 
(5-6 veta) dhe t’i bëjnë të ditur njëri tjetrit gjërat që kanë shkruar në fl etën e punës së 
tyre. Po kështu nxënësve në grup i kërkohet të krahasojnë dhe të dallojnë aspekte të 
ndryshme të kulturave të tyre individuale.
FLETË PUNE - “KULTURA”
Shkruani një fj ali apo shprehje për çdo pyetje. Pastaj i renditni pyetjet nga 1 deri
në 8 sipas vlerës që ka [do çështje në kulturën tuaj.
A. Çfarë gjuhe/dialekti fl isni ju? __________________________
B. Çfarë feje praktikon familja juaj? ________________________
C. Çfarë muzike/ këngësh këndohen në vendin tuaj të origjinës? _____
Manual për mësuesin
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Qëllimi i edukimit joformal për përfshirjen sa më aktive të nxënësve të margjinalizuar
si dhe rritjen e efektivitetit të të nxënit të këtyre nxënësve do të arrihej kur nxënësit të
përshihen në veprimtari që i bëjnë ata të kuptojnë se shkolla i mirëpret dhe se bën të
gjithë përpjekjet që ata të jenë plotësisht të motivuar për të marrë pjesë. Kjo të çon në
qartësimin e faktit që natyra e veprimtarive duhet të jetë jo vetëm përfshirëse por edhe
të prekë probleme që ata i shqetësojnë çdo ditë.
D. Çfarë kërcimesh dini si të vendit tuaj, nga keni origjinën? _________________
___________________________________________________________________
E. Cili është gatimi më karakteristik (që e dallon) për kuzhinën e familjes tuaj? ____
___________________________________________________________________
F. Çfarë vishni në raste të veçanta, siç mund të jenë dasmat? _________________
___________________________________________________________________
G. Do ta përshkruanit familjen tuaj si “bërthamë” (prindërit dhe fëmĳ ët) apo “të
shtrirë” (me gjyshërit, halla, xhaja apo kushërinj të afërt)? ________________________
___________________________________________________________________
H. Emri i kulturës time është _________________________________________
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Loja

Arlind Prift i

Abstakt

Loja eshte nje veprimtari shume e rendesishme e jetes sone,  eshte nje veprimtari njerezore 
e lidhur ngushte edhe me argetimin edhe me zhvillimin e aft esive tona fi zike e psikologjike.  
Mund te themi  se Loja ka lindur njekohesisht me njeriun , duke qene se per njeriun primitiv 
aktiviteti fi zik ishte nje menyre frytdhenese per zgjerimin e njohjeve te tĳ  mbi natyren . Ne 
rrugetimin e tĳ  , qe nga lindja e deri ne ditet e sotme sporti dhe arti kane qene te lidhur 
ngushte me njeri –tjetrin.  Sipas grekeve te lashte , nje hero ishte I bukur po te kishte trup 
atleti, prandaj edhe motoja e tyre ishte : “C‘eshte e bukur eshte e mire .“ Ne sklupturat e 
mrekullueshme te skluptoreve shihet qarte harmonia e bukurise fi zike me ate shpirterore , 
madje ne greqine antike sportisteve u visheshin tipare hyjnore per ata qe fi tonin gara, poetet 
thurnin ode dhe himne , njelloj sikurse per hyjnite.
Ne kete punim timin mbi kete teme kaq te gjere dhe njekohesisht te rendesishme, sic eshte 
sporti per jeten e gjithsecilit , jam munduar te sjell ane te ndyshme te ndikimit te sportit 
si veprimtari ne perditshmerine tone.  Ta shohesh sportin si nje loje ku cdokush nga ne 
duhet te marr pjese aktive, si nje veprimtari levizore , si nje dukuri  historike dhe element 
teper te rendesishem ne ndikimin tone psikologjik ,do te thote ta njohesh dhe te jetosh ne 
perditshmeri me kete aktivitet . Trajtimi i lojes si pjese e procesit sportiv dhe pjese e pandare 
e gjithe veprimtarise jetesore eshte nje tjeter ceshtje e rendesishme qe vlen te jete ne qender 
te vemendjes , pasi femĳ et kane nevoje cdo dite per aktivitet fi zik. Ne ditet e sotme ndikimi 
I lojera elektronike ka bere qe shume femĳ e ta kalojne ne plan te dyte aktivitetin fi zik, duke 
ulur ndjeshem interesimin per sportin.  Jo vetem si pjese argetuese e jetes se femĳ eve , por dhe 
si veprimtari qe zhvillon aft esite dhe rrit socializimin mes femĳ eve dhe punen ne grup , cdo 
individ duhet ta orientoje me shume fokusin e femĳ es ( por jo vetem ) drejt sportit e jo drejt 
lojerave te ndryshme elektronike, sado argetuese qofshin keto te fundit. Sporti gjithashtu nxit 
vetevleresimin tek cdo individ duke u bere keshtu njekohesisht eshte pjese argetimi per ta. 
Ushtrimi ne sport ka nje vlere pozitive per shendetin fi zik. Sa me shume ushtrohemi , me 
te shendetshem jemi.  Sporti rrit ndjenjen e kolektivitetit duke ft uar prane vetes cilindo per 
t’u socializuar ne shoqeri. Aspekte te tjera te vlerave qe transmeton sporti per disiplinimin 
e kohes, per shendetin mendor psikik e psikologjik , per ndjenjen e gares , bukurine dhe 
harmonine e tĳ  do te jene objekt I punes sime mbi sportin.

1.1 Loja lëvizore, dukuri historike

Në të gjitha etapat e ekzistencës së shoqërisë njerëzore që nga periudhat më të 
herëshme krahas të gjitha veprimtarive të ndryshme fi zike gjindet e pranishme 
“Loja”. Loja, si një dukuri jetësore, nuk ka qenë vetëm mjet i edukimit fi zik, por ajo 
ka qenë njëkohësisht edhe një mjet zbavitës. Nga ky këndvështrim loja e veçanërisht 
loja lëvizore ndikoi fuqishëm në ecurinë dhe zhvillimin e mëtejshëm të aft ësive 
te njeriut dhe të shoqërisë njerëzore. Prandaj lojën e shohim pranë disa aspekteve 
themelore të ecurisë dhe të zhvillimit të shoqërisë njerëzore: në aspektin biologjik, në 
aspektin fi zik dhe në aspektin psiko-social. 
Në aspektin biologjik, loja duke qenë veprimtari fi zike, ka ndikuar në perfeksionimin 
e funksionit të organeve dhe të aparateve të trupit njerëzor në vazhdimësi dhe ka 
rritur kapacitetet e tyre, veçanërisht të sistemit kardiovaskular, respirator, skeletor, 
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muskulor e njëkohësisht me to edhe në atë të sistemit nervor. Të gjitha këto ndryshime 
janë produkt i një procesi të vazhdueshëm e të gjatë evolutiv zhvillimi. Në se do 
të krahasojmë ndryshimet e progresit biologjik të njeriut të parë Cro-Magnon 
vetëm në një element të vetëm p.sh të trurit në ndërtimin e tĳ  dhe në funksionet e 
tĳ  me atë të njeriut të sotëm mund të evidentojmë ndryshime morfofunksionale të 
paimagjinueshme. Kështu truri i njeriut të parë (Cro Magnon) është shumë i vogël, 
brazdat (sulcus cerebri) janë më të pakta e akoma më pak të thella krahasuar me 
njeriune sotëm. Këto dukuri janë të njohura në përcaktimin e nivelit të kapacitetit 
funksional të trurit të njeriut të sotëm me paraardhësin e tĳ . 
Në aspektin fi zik Lojërat së bashku me të gjitha veprimtaritë e tjera fi zike të shoqërise 
njerëzore gjatë të gjitha etapave historike kanë ndikuar jo vetëm në ndryshimet 
strukturore (antropometrike) por edhe në rritjen e kapaciteteve fi zike të shfaqura 
nëpërmjet aft ësive koordinative e koondicionale, të cilat pas një krahasimi ndërmjet 
etapave historike shprehen mjaft  qartë në rezultatet progresive gjatë garave e 
ndeshjeve në të gjitha disiplinat e sportit. 
Në aspektin psiko-social loja ka ndikuar jo vetëm në marrëdhënie ndërmjet individëve 
dhe të ecurisë së tyre, por edhe ndermjet grupeve sociale, shoqërive, civilizimeve te 
ndryshme, madje duhet thënë se loja ka qenë e është bërë një urë lidhëse ndermjet 
popujve duke ndikuar në evolucionin e tyre shumë shekullor. 
Mjaft  autorë specialistë të historisë së kulturës fi zike e kanë konsideruar lojën jhktorin 
më themelor dhe të barazvlefshëm me ekzistencën e shoqërisë njerëzora 
Kjo do të thote se në veprimtarinë e lojës njerëzit kanë ndikuar në ndryshime 
progresive të vetvetes në të gjitha aspektet fi zike e sociale duke ecur me një 
zhifi llim të pandërprerë përpara. Njëkohësisht kjo veprimtari ka ndikuar edhe në 
zhvillimin progresiv edhe të vetë shoqërisë. Gjatë këtĳ  procesi shoqëria njerëzore 
ka trasmetuar përvoja, me një fj alë, të gjitha veprimtaritë njerëzore e veçanërisht 
veprimtaritë me Lojëra të ndryshme kanë luajtur rolin më të madh në ekzistencën e 
shoqërisë. Gjatë ecjes përpara, gjatë zhvillimit të shoqërisë, loja është pasuruar dhe 
është bërë më e larmishme, herë herë konkuruese e herë herë zbavitëse. Në këtë 
proces popujt kanë ndjerë nevojën për t’i pasuruar ato me elementë të tjerë plotësues 
lëvizorë e dekorative, në të njejtën kohë, ka lindur edhe nevoja e bashkëpunimit 
dhe të shkëmbimit të përvojës ndërmjet tyre. Domethënëse e këtĳ  procesi ka qenë 
organizimi i Lojërave olimpike të antikitetit dhe më pas, ringjallja e tyre në shekullin 
e XIX-të, Lojërat olimpike moderne nga Baron de Coubertain.

1.2 Loja si veprimtari lëvizore

Nga lëvizja e thjeshtë fi zike deri në etapën e kuptimit të lëvizjes artistike Si mjet i 
të shprehurit dhe të komunikmit është dashur të kalojë një periudhë shumë e gjatë 
evolucionare. 
E tërë kjo periudha evolucionare drejtë perfeksionimit të lëvizjeve ka pasur në 
themel dialogun ndërmjet të shprehurit dhe të komunikimit nëpërmjet tyre. Është 
kjo arsyeja kryesore që çoi në të folurit me lëvizje ose të gjuhës së motorikës. 
Gjuha e lëvizjes ose gjuha e motorikës shprehet më e plotë në lindjen e lojës e më pas 
të manifstimit fi zkulturore dhe çfaqjes koreografi ke. 
Në përmbajtjen e vet fi llimisht lëvizja ka qenë veprim i thjeshtë fi zik i shoqërisë 
njerëzore në luft ën për ekzistencë (Misja. B. Histe Fd. Fizik dhe Sport), e cila shprehej: 
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-me përpjekjet për sigurimin e ushqimit, 
-me përpjekietpër tu mbrojtur nga kafshët,
-me mbrojtjen ndaj fenomenet e natyrës, 
-me nevojën për të bashkëpunuar. 
Në konkluzionet e Prof Lui Byrzhene (100 vjet i FIG) shprehet: se pas kësaj etape 
fi llestare lindi nevoja për një parapërgatitje fi zike të organizuar të fëmĳ ëve dhe e të 
rinjëve nga ana e më të rriturve dhe në këtë etapë lind lëvizja fi zike edukative. 
Pjesmarrja e të gjithëve në këtë proces të organizuar të nevojshëm e të vetëdĳ shëm 
stërvitor bëhen faktorë për organizimin e ceremonive zbavitëse e konkurruese. 
Gjatë këtĳ  procesi lind “Loja" e cila është forma më e organizuar e veprimtarive fi zike 
lëvizore dhe mjeti më i mirë edukativ, zbavitës dhe konkurrues. Loja është forma më 
e organizuar e veprimtarive lëvizore dhe e shfaqjes së organizuar, etapa primitive e 
ceremonive fi zkulturore pasi ajo përfshiu: 
-Iëvizjen fi zike si mjet shprehës, 
-formën më të organizuar të veptimtarisë fi zike lëvizore, 
-praninë spektatorëve, 
-katakterin zbavitës dhe konkurues, 
-vlerën edukative.
 Që këtu veprimi lëvizor përcakton karakterin e saj si mjet shprehës dhe komunikimi. 
Loja është forma më domethënëse e krĳ imeve të para, është forma me e organizuar 
e veprimtarise fi zike levizore

1.3 Koncepti i llojit të sportit

Nëse edukimi fi zik do të zhvillohej jashtë konceptimit si lëndë mësimore, atëherë 
do të shndërrohej natyrshëm në mësim sportiv. Në shkollë. me fj alën “sport” 
nënkuptohen edhe çështje të tjera përkatëse, që i shërbejnë ose rrjedhin prej tĳ . 
Llojet e sporteve formojnë përmbajtjen kurrikulare ose mësimore të edukimit fl zik 
në shkollë. Zbatimi i metodave mbizotëruese, ballafaqimi në gara që maten me 
rezultate, kombinimet e veprimeve lëvizore dhe vetë pajisjet e instalimet sportive 
shkollore zgjidhen e sigurohen gjithnjë sipas kritereve olimpike, duke pasur synime 
të qarta edukative  formuese. 
Sot nëpër shkolla kudo në botë ekziston një prirje, sipas së cilës, hiqen veglat e pajisjet 
që nuk janë të nevojshme ër llojet e sporteve dhe që kanë kosto të lartë prodhimi ose 
në 4treg.Profi lizimi sportiv i edukimit fi zik po vjen gjithnjë duke u shtuar, sepse: 
' Llojet e sporteve janë një pjesë përbërëse kryesore e aktiviteteve në kohën e lirë. 
Tani vĳ më te një aktivitet që është i zakonshëm për fëmĳ ët dhe të rinjtë e të gjitha 
racave dhe kohërave. Dashuria për lojën, siç shprehet nëpërmjet ndeshjeve, është 
e përgjithshme te fëmĳ ët dhe rinia e tërë kombeve. Loja, sidomos për fëmĳ ët, nuk 
është thjesht lojë, por një punë serioze, që zotëron shumicën e jetës së tyre, duke ua 
thithur pjesën më të madhe të kohës e të energjisë, duke u formuar sjelljen shoqërore 
dhe duke kontribuar në kërkesën për rritjen e shpejtë dhe të shëndetshme. 
Paralelisht me rritjen e zhvillimin e fëmĳ ës dhe të riut, ndërsa ata përparojnë drejt 
pjekurisë, kjo është një rritje në kompleksitetin e lojërave në të cilat ata marrin pjesë. 
Fëmĳ ët dhe të rinjtë i ushtrojnë me shumë dëshirë lojërat dhe sportin. Por, sa më 
tepër të organizuar të jenë, aq më shumë sportet e zhvendosin lojën e shkujdesur të 
organizuar të fëmĳ ës së vogël, madje dhe të riut. 
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Ndërmjet sporteve dhe lojërave ka një ndryshim tjetër që është më themelor sesa 
shkalla e organizimit. Kur fëmĳ ët e të rinjtë luajnë, ata e braktisin lojën, nëse lodhen. 
Pjesëmarrësi në sport, në qoft ë seështë me të vërtetë sportist i mirë, vazhdon edhe 
pasi është i lodhur, madje dhe në pikën e rraskapitjes së plotë. Gjthashtu ai shpesh i 
nënshtrohet një periudhe të gjatë dhe të lodhshme stërvitore, që kërkon një shkallë të 
lartë vetëdisipline e vetëmohimi, që të jetë i aft ë për më tepërpërpjekje më intensive 
dhe më rraskapitëse. Arsyeja pse e bën ai këtë është e një rëndësie jetësore më tepër 
për drejtuesit e rekreacionit. 
Sundon një hendek i madh midis sportit të kohës së lirë të rinisë dhe kapacitetit 
lëvizor që ofron edukimi fi zik në shkollë. 
Edukimi në kolektiv i kohës së lirë është një detyrë e pashmangshme dhe e 
rëndësishme, sepse shërben për të plotësuar kufi zimet e orës së mësimit të edukimit 
fi zik, si dhe për ta parapërgatitur nxënësit me aft ësi e shprehi të domosdoshme 
sportive dhe mësimore. 
Futja e llojeve të sporteve në shkollë është bërë për t’i zvogëluar sa më shumë 
pasojat e dëmshme të jetës sedentare të nxënësve. Kjo paraqet edhe një avantazh 
tjetër të madh fëmĳ ët e të rinjtë, përmes llojeve të ndryshme të sporteve, përjetojnë 
dhe përvojë të ndryshme lëvizore, të cilat, nëse janë të interesuar e të pasionuar, i 
theksojnë dhe i përforcojnë më tej jashtë procesit mësimor.

1.4 Sporti dhe manifestimi sportiv

Pët të arritur deri te manifestimi sportiv është dashur nje periudhë e gjate por dihet  
se ai është produkt i lojes konkuruese dhe lojes zbavitëse të cilat  duke  kerkuar 
praninë e spektatorit e transformuan lojen e thjeshte ne nje manifestim. Të gjitha 
veprimtaritë sportive ndeshje ose gara pervec levizjes fi zike si mjeti themelor me te 
cilen ato shfaqen dhe ekzekutohen, atokane edhe nje dukuri esenciale te perbashket: 
dukurine e konkurimit. Duhet thene qe kjodukuri dallo  sportinnga te gjitha 
veprimtaritë e tjera fi zike levizore edukative. Pra sporti eshte nje veprimtari levizore 
me karakteristiken esenciale konkurimin.

SPORTI = LËVIZJE + KONKURRIM + VLERË SPORTIVE
Karakteristikat e lëvizjes përcaktojnë llojin e sportit, karakteristikat e konkurrimit 
dhe vleren e atĳ  lloji sporti.Keshtu në termin “gjinmastikë artistike" duhet të kuptohet 
ajo veprimtari lëvizore që shpreh lidhjen e ngushtë ndërmjet veprimtarisë fi zike 
levizore e koreografi ke mbi veglat e shumegareshit gjimnastikor nga njera anë me 
karakterin konkurrues sportiv nga ana tjetër, përmbajtja dhe kompleksiteti i së cilës 
shfaqet me virtuozitetin, origjinalitetin, stilin, gradën e veshtirësisë, të cilat gjykohen 
sipas kërkesave të rregullores të kësaj veprimtarie sportive. Këto përbëjnë dhe vlerën 
e këtĳ  sporti. Basketbolli është veprimtari fi zike lëvizore me karakter konkurrimin 
që realizohet me dy skuadra në një fushë dhe me një top të basketbollit. Dhe nga 
veprimet lëvizore kërkohet të realizohet futja e topit ne një kosh nëpërmjet të cilit 
realizohet pikë.
Të gjithë personat që merren me veprimtari sportive konkurruese emërtohen 
sportistë. 
Sportet janë të shumëllojshme me konkurrencë individuale, kolektive, me vegla 
Sportive, mbi veglat sportive, në ambjentet e ujit, të dëborës, të akullit, nën veprimin 
e forcës së gravitetit dhe anasjelltas, me mjete të motorizuara e në fund të fundit 
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është lëvizja njerëzore ajo që del më në evidencë, madje janë aft esitë e pakufi zuara 
të njeriut dhe e lëvizjes njerëzore për të arritur nivele të paimagjinueshme sportive. 
Në të gjitha veprimtaritë sportive me një rol po aq të rëndësishëm luan edhe spektatori 
i cili ka funksionet e veta vlerësuese dhe inkurajuese.
Per ti përmbledhur të gjitha ato çka u përmend me siper, eshte dhenë një defi nicion i 
cili perfshin në mënyrën më të plotë kuptimin mbi Manifestimin Sportiv. Manifestimi 
Sportiv përben një demostrim levizor ose veprimtari levizore që zhvillohet në prani 
të spektatorëve, ku nje numër i caktuar personash (sportistë, ekipe sportive) vihen 
perballë njeri-tjetrit, drejtëpërsëdrejti ose indrejtëpërsëdrejti, sipas rregullave të 
caktuara, ne një disipline sportive ose në një lloj sporti për të dhenë një rezultat ose 
përmiresim rezultati dhe produkti i fi tuar është produkt me vlerë sportive.

1.5  Loja si baze e stervitjes

Stërvitja sportive e fëmĳ ëve, kur dozohet në përputhje me të gjitha veçoritë biologjike, 
psikologjike, me aft ësitë e të mësuarit etj., ndikon në zhvillimin e organizmit. Por, 
kur është e pakët ose shumë e madhe, kjo stërvitje nuk është e efektshme. Stërvitja e 
fëmĳ ëve në etapën-bazë paraqet karakteristika të larmishme, të cilat trajneri duhet 
t’i njohë mirë. Ajo duhet të fi llojë në formë lojërash; më pas të kalohet në zhvillimin 
e lëvizjeve të përgjithshme, duke iu përshtatur kërkesave të fëmĳ ës e jo asaj çfarë 
kërkon sporti i nivelit të lartë. Ky është drejtimi i sigurt për përgatitjen më vonë e 
kampionit të ardhshëm. 
Për stërvitjen e fëmĳ ëve ka mjaft  rëndësi që ata duhet të dëfrehen gjatë praktikës 
sportive, të gëzohen dhe të kënaqen për çdo gjë që bëjnë. Të gjithë duhet ta kuptojnë 
se, pikësëpari, fëmĳ a dëshiron të merret me sport për argëtim. Ata e frekuentojnë 
stërvitjen me këtë motiv dhe, kur ajo nuk u jep më argëtim, ka shumë të ngjarë që ta 
braktisin sportin. 
Zakonisht gëzimi është i lidhur me suksesin. Për këtë qëllim, trajneri duhet që çdo 
fëmĳ e t’i japë mundësi ta provojë suksesin. Për shembull, anëtarësimi i fi llestarëve për 
herë të parë pranë klubit sportiv përbën një moment delikat. Trajneri duhet të tregojë 
kujdes, që praktikimi i ushtrimeve t’u sjellë atyre emocione pozitive, eksperienca të 
reja të këndshme, ndjenjën e suksesit. Kjo është e domosdoshme, pasi këta fi llestarë 
vëzhgohen nga anëtarë të tjerë të skuadrës, të cilët mund t’i konsiderojnë ata se nuk 
dinë të bëjnë asgjë. 
Afi rmimi i suksesit përbën elementin e parë që sjell sporti. Për çdo fëmĳ ë, ai duhet të 
ekspozohet në çdo fazë të stërvitjes. Mjaft  i rëndësishëm është dhe vlerësimi i drejtë i 
rezultatit dhe i rendimentit sportiv, si një proces unik. Kjo nuk do të thotë që stërvitja 
të mos jetë intensive (agonistike). Në këtë drejtim nuk ekziston asnjë mospërputhje 
ndërmjet argëtimit e rezultateve, pasi këta të fundit bartin me vete dhe argëtimin. 
Kur kjo dëshirë e fëmĳ ës.për stërvitje dhe ambicia e trajneri: i kalojnë mundësitë 
konkrete të fëmĳ ës, ngarkesa stërvitore ndikon negativisht. Në aspektin funksional, 
ky stimul i jep lodhje fëmĳ ës. Gradualisht tek ai fi llon të shfaqet mungesa e interesimit 
dhe e dëshirës për stërvitje. 
Praktikimi i lojërave të larmishme është kushti kryesor, që i jep fëmĳ ës gjithçka që 
i duhet dhe që ia kërkon formimi i tĳ  fl zik, intelektual, motor e shpirtëror. Nëse ky 
kriter zbatohet në mënyrë të njëanshme, pa e respektuar nevojën e fëmĳ ës për të 
luajtur, zhvillimi i tĳ  do të jetë i kufi zuar. 
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Loja është metoda vendimtare dhe thelbësore, me të cilën fëmĳ a e identifi kon 
sportin. Zakonisht fëmĳ a merret me një sport, si: futboll, atletikë, not, gjimnastikë, 
basketboll, karate, pra, me sportet në përgjithësi. 

1.6  Gatishmëria psikologjike

Përbën një nga problemet themelore të metodikës së sotme të mësimit të edukimit 
fi zik në shkollë, për të cilën më hollësisht do të fl asim në kapitujt e tjerë. 
Gatishmëria psikologjike e nxënësve parakupton motivimin e veprimtarisë Iëvizore 
në mësim. Nxënësi duhet t’i japë që më parë përgjigje pyetjeve të tilla: “pse duhet 
ushtruar?”; “pse duhen mësuar tërë këto veprime?”; “kujt i shërbejnë ato?” etj. 
etj. Në edukimin fi zik, të mësuarit bëhet vërtet i suksesshëm kur arritja e qëllimit 
ekziston si motiv dominues i punës së nxënësve (të ushtruarit). Por, motivet (me 
kah pozitiv) shpesh nuk ekzistojnë të gatshme te nxënësit, ato kultivohen që në 
fëmĳ ëri në familje dhe me ndihmën aktive të mësuesit. Kërkesa kryesore këtu është 
angazhimi i nxënësve në veprimtaritë mësimoreushtruese. Mësuesi e realizon këtë 
nëpërmjet“shfrytëzimit” të interesave argëtuese, njohëse e afi rmuese të nxënësve të 
klasave I-V dhe të interesave njohëse, argëtuese, shëndetësore, zhvilluese-fi zike e 
afi rmuese të nxënësve të klasave VII-IX. Megjithatë, inetesat janë vetëm një parakusht 
dhe jo vetë motivi i të mësuarit në edukimin fi zik. Eshtë cilësia për rezultatin e 
veprimtarisë, që lind kërkesën e përvetësimit të veprimeve lëvizore deri në nivelin 
e shprehisë. Kjo kërkesë, kur shoqërohet e konkretizohet me njohuritë, mjetet e 
metodate veprimtarisë Iëvizore (sportive, argëtuese, kalitëse etj.), ajo shndërrohet në 
motiv të të mësuarit. Arritjen e objektivave të përcaktuara, mësuesi e lidh ngushtë jo 
vetëm me interesat vetjake të nxënësve, por edhe me ato të grupit. Në këtë mënyrë 
motivet e të mësuarit bëhen dominuese, ndërsa të ushtruarit i ndërgjegjshëm e aktiv. 
Rezultatet e punës së nxënësve bëhen të dobishme, jo vetëm për veten e tyre, por 
edhe për të tjerët. Ky është një stimuli fuqishëm i të mësuarit, sepse interesat e çdo 
nxënësi harmonizohen me ato të grupit. 
Në shkollën 9-vjeçare, shembuj të tillë që inkurajojnë motivet e të mësuarit ka mjaft . 
Në garat e ndeshjet sportive midis klasave paralele e shkollave, suksesi i grupit 
varet nga niveli cilësor i përvetësimit të veprimeve Iëvizore të çdo individi (atletikë, 
gjimnastikë, lojra). Kur vëmendja e opinionit shoqëror (nxënës, mësues, drejtues, 
prindër, të ft uar etj.) përqëndrohet seriozisht në rezultatete këtyre veprimtarive, 
kërkesa për rritjen e prestigjit të grupit do të bënte që të gjithë nxënësit (mundësisht) 
të mësonin e ushtroheshin me zell. Rol mjaft  të rëndësishëm në kultivimin e motiveve 
të të mësuarit në edukimin fi zik luajnë familja, shoqatat, institucionet & specializuara 
dhe mjetet e informimit masiv, angazhimi sistematik i të ciIave, përbën një ndihmesë 
të fuqishme për mësimin e vullnetshëm të nxënësve. 
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Roli i mësuesit në përdorimit të metodave dhe teknikave të sukseshme në 
mësimdhënie

Anduena Prift i             

Abstrakt

Cdo klasë ka nxënës që vĳ në nga kultura, familje të ndryshmë,që kanë interesa, sjellje dhe 
stile të ndryshme të të mësuarit. Disa nga këto nxënës nuk vĳ në vetëm me librat në cantën e 
shkollës por dhe me problemet e tyre sociale, personale dhe probleme të të nxënit.Sigurisht ne 
e dimë mirë se në cdo klasë ka nxënës me nivele të ndyshme të nxëni.Në shumicën e rasteve 
këtyre nxënësve nuk i jipet mbështetje e nevojshme dhe ndonjëherë shkaktojnë vështirësi në 
nivelin e arrtĳ eve akademike apo probleme me sjelljen në klasë. Si do mundet një mësuese 
që ti mësojë dhe ti menaxhojë këta nxënës që kanë nivele apo interesa të ndryshme në klasë 
dhe si do mund ti ndihmojë ai që ata të rriten në nivelin akademik dhe atë personal dhe të 
mësojnë?  Si mund ti drejtohen apo si duhet ti afrohen mësuesit nxënësve më problem në të 
nxënë apo nxënësve me rezultate të ulëta në mësime?
Të mësuarit dhe dhe problemet e të nxënit duhen parë në dy nivele, në atë intelektual dhe 
në atë emocional. Pra thënë më thjesht mësuesit duhet të përdorin trurin dhe mendjen e tyre. 
Me metodat e duhura, teknikat dhe stratetgji të të mësuarit nxënësit e prapambetur mund 
të motivohen që edhe ato të zhvillojnë një qëndrim pozitiv drejt procesit të të nxënit dhe të 
sjelljes. Roli kryesor i takon mësuesit që ti motivojë dhe të nxisë këta nxënës drejt suksesit. 
“Mësuesi duhet të ketë energjinë e një vullkani më të nxehtë, memorien e një elefanti dhe 
diplomacinë e një ambasadori” ka thënë Jaims Escalante i shpallur si mësuesi më i mirë i vit it 
në Amerikë duke përshkruar eksperiencën e tĳ  personale dhe suksesin e tĳ . Ai e ka fi tuar këtë 
cmim në vitin 1988, për shkak të aft ësisë së tĳ  për të transformuar nxënësit e tĳ  problematik të 
shkollës në nxënës me rezultate  të larta. “Aft ësitë e mia janë që ti bëj nxënësit që të mësojnë, 
ti jap dëshirën për të bërë  diçka dhe që të besojnë që mund të mësojnë.” Një mësues duhet të 
ketë dashuri dhe njohuri, pastaj duhet të kombinojë me pasionin që të arrĳ ë  një  mësimdhënie 
të mirë.  

Hyrje

Problemet e mësimit të nxënësve të ngadaltë janë uniforme në të gjithë botën. Ata 
i përkasin një grupi të identifi kueshëm të fëmĳ ëve për të cilët vetëm disa metoda 
mësimore nuk janë efektive në klasën e rregullt. Ato nuk përfi tojnë shumë nga teknikat 
e zakonshme të mësimdhënies të përdorura në klasë. Mësimet, të planifi kuara për 
shumicën e nxënësve, shpesh dështojnë për të përmbushur nevojat specifi ke të të 
mësuarit të nxënësve të prapambetur. Si rezultat, ata e humbasin motivimin e tyre 
akademik dhe nuk kanë shumë shanse për të bërë ndonjë përparim në studimet e 
tyre. Përfundimisht, ata janë të etiketuar si "nxënësit e prapambetur" nga mësuesit 
e tyre. Këta nxënës të ngadaltë apo te prapambetur shpesh  gjejnë vështirësi për 
të mësuar me një ritëm mesatar prej burimeve mësimore dhe materialeve të tjera 
mësimore që janë projektuar për nivelin e tyre.
Nxënës të prapambetur janë nxënës me inteligjencë kufi tare dhe ata shpesh luft ojnë 
për të përballuar me kërkesat tradicionale akademike të klasës së rregullt. Sipas 
Lovenshtein (200prapambetur), "nxënësit e prapambetur janë studentë me aft ësi 
mesatare nën njohëse që nuk janë me aft ësi të kufi zuar, por që luft ojnë për të 
përballuar me kërkesat tradicionale akademike të klasës së rregullt" (f. 1). Studentët 
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që marrin kohë më të gjatë se sa moshatarët e tyre për të kuptuar një koncept të ri dhe 
kanë nevojë për mbështetje shtesë për të bërë detyrat e tyre janë nganjëherë referuar 
si nxënës të ngadaltë. Griffi  n (1978) përcakton nxënësit e prapambetur si nxënës të 
cilët mësojnë më ngadalë se sa kolegët e tyre. Në të njëjtën kohë, ata nuk kanë një 
paaft ësi që kërkon edukim special. Megjithëse nxënësit e prapambetur mund të kenë 
nevoja të veçanta arsimore, ata nuk përshtaten mirë në sistemin e arsimit special. 
Ata mësojnë më mirë kur materiali i paraqitet konkretisht. Megjithatë, ata nuk janë 
të varfër në aft ësitë e tyre motorike apo veprimet tjera të tilla si pazar, ngarje sociale 
, ose aktivitete të tjera shoqërore apo mekanike në jetën e tyre përditshme.
Karakteristikat tjera të zakonshme përfshĳ në koordinimin e dobët, kujtesë të dobët, 
mungesa e përqendrimit, komunikim të dobët, paqëndrueshmëri emocionale, 
nervozizëm etj Ata gjithashtu nuk e pëlqejnë metodën e drejtpërdrejtë të mësimit, 
janë të pavëmendshëm, kështu që ata nuk mund të përqëndrohen në një temë për një 
kohë të gjatë. Ata reagojnë më ngadalë në detyra sesa shumica e nxënësve në klasë. 
 Ata kanë më shumë gjasa të kenë probleme të sjelljes dhe defi citet të aft ësive 
sociale. Nxënësit e prapambetur mund  të kenë vështirësi të mëdha në transferimin 
e informacionit ose në  aplikimin e njohurive dhe aft ësive në situata të tjera. Një 
numër i mirë i nxënësve janë të pamotivuar dhe bëhen gradualisht nxënës të 
prapambetur për shkak të mungesës së vëmendjes dhe mbështetjes që i japin 
prindërit. Kur prindërit nuk kanë kohë të mjaft ueshme për të diskutuar me fëmĳ ët e 
tyre për rezultatet dhe problemet në klasë, nuk kujdesen mjaft ueshëm për ushqimin 
e tyre, për orarin e gjumit, aktivitetet jashtëshkollore dhe nevojat e tjera personale 
apo vështirësi, fëmĳ a mund të ndjehet i lënë pas dore dhe humbet interesin  për të 
mësuar. Kujdesi prindëror dhe mbështetja emocionale janë vendimtare për ecurinë 
akademike të fëmĳ ëve të tyre.

I. Roli i mësuesit gjatë mësimdhënies dhe metodat e mësimdhënies

Mësuesi është prind, menaxher është shok, trajner i ekipit, ku në këtë rast ekipi 
janë nxënësit. Duhet shumë punë për të arritur rezultate dhe për të arritur sukses 
në radhë të parë duhen poseduar shprehi, aft ësi dhe vlera të veçanta. Nxëesit e 
prapambetur që kanë vetëvlerësim të ulët dhe nuk janë të motivuar, kanë nevojë 
një stimulim afektiv për të rritur përqëndrimin në mësime, Duke aktivizuar fushën 
njohëse, mësuesit mund të zgjojnë kuriozitetin dhe interesin për të nxënë. Në 
shumicën e klasave, përpjekjet më të mëdha tipikisht shkojnë në aspektin njohës të 
mësimdhënies dh të nxënit dhe të gjitha aktivitete janë projektuar për të mësuarit 
dhe  për rezultatet njohëse. 
Kur një metodë apo teknikë mësimdhënie thjeshtë njohëse përdoret në klasë, nxënësit 
e prapambetur mund të përballen me disa pengesa njohëse të cilat as nuk njihen as 
nuk zgjidhen. Prandaj, ka vlera të konsiderueshme në realizimin e këtĳ  potenciali për 
të përmirësuar të nxënit e nxënësve duke prekur dhe synuar në  fushën njohëse. Në 
fj alët e Smith dhe Ragan (1999), "çdo objektiv njohës apo psikomotor përmban disa 
komponentë emocionalë, në qoft ë se në asnjë nivel më të thellë sesa një gatishmëri 
për të bashkëvepruar në mënyrë të mjaft ueshme me burime të të mësuarit për të 
arritur të mësuarit" (p.250). Sipas Krathëohl et al (2002), fusha njohëse përshkruan 
objektivat mësimore që theksojnë një ndjenjë, një emocion ose një shkallë të pranimit 
ose të refuzimit.
Ndikimi emocional i sjelljes së mësuesit mund të ndikojnë mësuarit, sepse ndihmon 
që të përcjellë tek  nxënësit një dashuri për temën që ata mësojnë. Kur mësuesi jep 
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ngrohtësi, emocion dhe ndjeshmëri, nxënësit ndjehen të lirshëm që të konsiderojnë 
emocionet e tyre dhe kuptimet personale si përmbajtje legjitime në mësim. Por, kur 
gjuha që përdor  mësuesi është e ashpër, qëndrimi i rreptë dhe pedant, nxënësit 
humbasin motivimin e tyre për të mësuar. Një mënyrë e thjeshtë për të bërë 
mësimin më afektive është të nxitja e kuriozitetit në klasë. Kjo e bën të mësuarit 
më shumë interesant dhe argetues. Kurioziteti mund të rritet duke futur risi dhe 
shumëllojshmëri në teknikat mësimore.
Përfshirja e nxënësve në vendimmarrje në klasë është gjithashtu një mënyrë e 
nxitjes së mësimdhënies dhe të të nxënit emocional. Kur mësuesi merr vendime me 
nxënësit në lidhje me përmbajtjen, detyrat, afatet, testet e klasës, dhe të mësuarit në 
të ardhmen, ata ndjehen të fuqishëm, të dobishëm  dhe kjo e bën të gjithë procesin 
më demokratik. Gjithashtu, kjo ndihmon që ta shohin mësuesin si bashkëpuntor, 
menaxher, drejtues. Ato e largojnë  idenë e gabuar që një mësues është vetëm një 
autoritar, puna e të cilit është që ti thotë nxënësve cfarë të bëjnë apo cfarë të mos bëjnë 
ose për të parandaluar veprimet, dhe të bëjnë gjykime në klasë. Nga ana tjetër, ata 
fi llojnë të mendojnë se mësuesi është një lehtësues, i cili është i hapur për problemet 
e tyre dhe që luan rol kryesor e të madh në të mësuarit e tyre.
Mësuesit duhet te kuptojnë se te mbajnë nxënësit të motivuar dhe të jenë të 
suksesshsëm me gjithë ato teknika është e pamundur. Si një edukator profesionist 
mësuesi duhet te kuptoje se cilësia e mësimdhënies qëndron ne aft ësinë e mësuesit 
për te krĳ uar cilësi. Escalante  e ka vendosur këtë ide ne perspektive duke thënë se: 
“zotëruesit e se ardhmes do te jete personi i cili është pronari i burimeve te veta njerëzore, dhe 
burimet njerëzore janë produkti i cilësisë se larte ne edukim” ( MEEK, 1989 P47)  
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 e të nxënit sipas nxënësve, të ofrojë më shumë mundësi 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 stileve të ndryshme të të nxënit të fëmĳ ëve, dhe 
me anë të kësaj do të krĳ ohet strategjia e suksesshme për përmirësim të të nxënit 
individual.

II. Teknikat e mësimdhënies për të patur sukses

Për të patur sukses duhet përdorur  metoda dhe teknika të ndryshme mësimdhënie 
për të arritur që edhe edhe ato të mësojnë sipas nivelit të tyre të nxënit. Është shume 
e vështirë që të arrihet kjo prandaj po paraqes disa ide te thjeshta ku unë mbështëtem  
për te përmirësuar motivimin e nxënësve. 
1.Lejoj nxënësin qe te kontrolloje dhe ai situatën apo te vendose dhe ai. Për shembull 
ne klase pyes ndonjëherë se çfarë lloj detyre shtëpie duan nxënësit, me cilat problem 
te merren, çfarë do t’i pëlqente te bënin?
 2. Përcaktoj objektiva te qarta. Mund te jete shqetësuese për nxënësit qe te bëjnë 
detyrat me shkrim ose te sillen shumë mirë ne klase. Nxënësit duhet të dinë se çfarë 
pritet prej tyre të bëjnë me qëllim që të jenë të motivuar që të  punojnë, prandaj duhet 
mësuesi që të përcaktojë rregulla të qarta dhe pritshmëritë që synon ai për nxënësit 
e vet
3. Krĳ oj një atmosferë jo kërcënuese ne klase: kur mësuesit krĳ ojnë një mjedis te 
sigurte dhe mbështetës për nxënësit ne klase nxënësit janë me te motivuar për ta bere 
punën e tyre me dëshirën.
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 4. Ndryshoj skenarin. Një klase është një vend i shkëlqyer për te mësuar, por te ulesh 
ne te njëjtën bankë përditë  te behet e mërzitshme. Nganjëherë jepi shans nxënësit te 
dali nga klasa, duke bere ndonjë udhëtim te shkurtet, ekskursion, apo piknik ne ajër 
te pastër.
5. Ofroj shpërblime. Gjithkujt i pëlqen te marrë shpërblime dhe ti ofrosh nxënësit 
shansin për t’i fi tuar ato është  një burim i shkëlqyer motivimi, p.sh te ndjekin nje 
fi lm, ti japësh një fl amur.
6. I jap nxënësit një përgjegjësi. Duke i caktuar nxënësve detyra ne klase ti i motivon 
nxënësit. Shumica e nxënësve i shikojnë detyrat ne klasë si privilegje dhe do te 
punojnë shume qe ato te arrĳ në atë privilegj.
7. Lavdëroj nxënësin kur e meriton. Nuk ka forme me te mire motivimi  se sa kur i 
inkurajon nxënësit dhe kur i lavdëron ato. Pra lavdëroj nxënësin për një pune qe e ka 
bere mire dhe e tregoj si shembull para klasës detyrën etj. 
8. Jap vlerësim përshkrues dhe ofroj mundësi qe te përmirësohet. Nxënësit 
nganjëherë ndjehen te mërzitur dhe te zhgënjyer për notën prandaj mësuesi  duhet 
t’i shpjegoje  nxënësit se çfarë beri mire dhe çfarë beri keq qe te përmirësojë rezultati 
dhe të mbushë hapësirën në të nxënë.
Praktikoj lojën me role.Nxënësit e prapambetur ndjehen shume mirë kur luajnë 
edhe një personazh që I pëlqen apo të mbajnë edhe ato përgjëgjësi për punën në 
grupin ku marrin pjesë.
Puna në cift e. I shoqëroj nxënësit të prapambetur një nxënës me rezultate më të mira, 
p.sh kur punĳ në ndonjë detyrë në klasë.
Puna në grup dhe puna në projekte jane teknika që ndihmojnë shumë që edhe 
nxënësit më problem në të nxënë të marrin pjesë dhe të shprehen.p.sh personazhi im 
i preferuar i fi lmave vizatimore. Mini teatri në klasë, Pazari në klasë, ferma, Ditelindja e 
gjyshes….janë disa tema ku nxënësit të klasave të ndryshme kanë bashkëpunuar me 
sukses dhe madje ai nxënësi I prapambetur ka marrë pjesë dhe ka mësuar dicaka.
Patjetër që gjithcka fi llon me një planifi kim të sukseshëm dhe me përfshirjen në ditar 
të asaj që unë cfarë synoj të arrĳ  me nxënësit. Pra fi lloj me përcaktimin e objektivave në 
bazë nivelesh motivimin dhe ndarjen e detrave të klasës dhe të shtëpisë në bazë nivelesh.
Me nxënësit e ciklit fi llor është pak vështirë sepse sapo kanë fi lluar të mësojnë një 
gjuhë të huaj dhe do shumë punë e përkushtim që ato të mësohen se si të mësojnë një 
gjuhë të huaj.Tashmë dihet se gjuha e huaj nuk kërkon shumë zgjuarsi që të mësohet 
por kërkon kohë dhe vullnet për të mësuar.Prandaj kërkon një punë shumë të madhe 
për ti motivuar që të mësojnë. Me kalimin e viteve nxënësit fi tojnë shprehinë e të 
mësuarit por problem qëndron tek nxënësit e ciklit të lartë sidomos të klasave të 
teta apo nënta që e humbin dëshirën pëër të mësuar dhe për të motivuar. Edhe pse 
përdorimi I metodave dhe teknikave që përdor në klasë të gërshetuara me tekste të 
përzgjedhura me kujdes duket që i humbet motivimi për të mësuar.
Përdor komunikimin dhe nxitjen për të mësuar duke e vënë theksin se sa e 
rëndësishme është gjuha angleze, përdor tabletin cd player apo laptop që të tërheq 
vëmendjen e tyre, psh dëgjĳ më këngë që kanë të bëjnë me tekstin apo shohim 
ndonjë fi lm që gjithmone lidhet me temen mesimore që studiojmë.p.sh fi lmin 
FRANKESTAIN…etj

Përfundime

Mësuesit duhet të jenë të vetëdĳ shëm për të mësuarin specifi k dhe problemet personale 
që mund të bëjnë një fëmĳ ë të dështojë apo të ketë rezultate të ulëta apo të jetë nxënës 



383 

i prapambetur. Është në dorë të mësuesve dhe prindërve që të sigurojnë ndihmën e 
nevojshme për nxënësit e prapambetur të përparojnë. Meqenëse nuk ka shërbime të 
veçanta në dispozicion për nxënësit e prapambetur, mësuesi duhet të marrë një rol 
drejtues dhe ti mbajë linjat e komunikimit të hapura me prindërit për të përmbushur 
në mënyrë efektive nevojat e mësimit të nxënësve të tillë. Qëllimi përfundimtar nuk 
është që t’i ndihmojmë nxënësit e prapambetur dhe ti bëjmë patjetër, me cdo kusht 
nxënës shumë të mirë por për t'i bërë ato të arrrĳ në në nivelin e tyre më të mirë. 
Por sa keq kur dikush kujton një mësuese të egër , pedante, të lodhur, të ngrysur 
që me fytyrën dhe karakterin e saj dekurajon e tkurr nxënësin, që bën që ta urrejë 
proçesin e të nxënit. Sigurisht mësuese të tilla ka pasur  e ka plot. Prandaj edhe unë 
vë theksin tek etika e komunikimit dhe e sjelljes në klasë. Nëse një mësues nuk është i 
afërt me nxënësit, nuk krĳ on ura komunikuese dhe bashkëpunimi në klasë me siguri 
lista emerore e nxënësve  te prapambetur do te shtohet.
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 Menaxhimi i klases

Elma Dervishi

Abstrakt

Menaxhimi i klasës është një nga shqetësimet kryesore të mësuesve, në mënyrë të veçantë për 
mësuesit fi llestar po ashtu edhe për drejtuesit dhe prindërit. Kur koha e klasës konsumohet 
me probleme të menaxhimit, nxënësit nuk ndihem rehat dhe rendimenti i mësimit ështëi 
ulët. E shprehur ndryshe menaxhimi i mire i klasës është një nga ndikimet me të fuqishme 
në të nxënë. Menaxhimi i mirë i klasës është një përbërës kryesor i suksesit të klasës, i 
mësimdhënësve dhe i të nxënit. 
Për të përmbushur këto qëllime, kërkohet që mësuesit të vendosin një atmosphere të mirë 
pune.Menaxhimi është menyra se si organizohet klasa dhe ai ndikon në të gjithë klimen e 
klases dhe sjelljen e nxënësve.
Procesi i mësimdhënies kërkon aft ësitë konsiderueshme për menaxhimin e një sërë detyrash 
e situatash që ndodhin në klasë çdo ditë. Këto aft ësi, një mësues i fi ton me praktikë dhe me 
dëshirën për të mësuar nga përvoja e mësuesve të tjerë. Po për fat të keq kjo është më e lehtë 
të thuhet, se sa të vihet në praktikë.

Fjalët kyce : Mësues, Nxënës, Menaxhim, Disiplinë, Motivim, Qortim.

Hyrje

Fjala menaxhim do të thotë udhëheqje, drejtim, organizim, në këtë kontekst, në 
kuadër të procesit mësimor. Trajtimi teorik mbi menaxhimin e klasës, dhe refl ektimi 
rreth metodologjisë efektive për zbatimin praktik në klasë, janë dispozitat themelore 
me të cilat mund të realizohet mësimdhënia e suksesshme. Është e vërtetë se mësuesi 
përballet çdo ditë me befasi, të cilat i vĳ në papritur,  sepse ai nuk ka parashikuar 
raste të tilla, por se si mund t´iu shmanget ai këtyre problemeve të cilat e pengojnë 
zhvillimin normal të procesit mësimor, kjo varet se sa ai posedon aft ësi dhe njohuri 
menaxhuese të klasës, si arrin ta koordinojë dhe stabilizojë objektin si tërësi e 
zhvillimit të mësimit. Natyrisht, këto probleme janë të karakterit psiko-praktik dhe 
atĳ  objektiv dhe subjektiv, veti këto të cilat i kanalizon mësimdhënësi gjatë procesit 
të mësimdhënies. Interpretimet teorike të ”Metodologji e mësimdhënies” e defi nojnë 
menaxhimin në këtë mënyrë: Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me drejtimin dhe 
organizimin e veprimtarive të tilla të të nxënit duke synuar që të maksimalizohet 
përfshirja produktive e nxënësit në mësim. Mësuesi po ashtu është faktor subjektiv 
me rëndësi në punën mësimore, i cili me aft ësinë e tĳ  profesionale dhe përgatitjen 
didaktiko-metodike planifi kon, organizon dhe realizon tërë punën me nxënës, si 
dhe mundëson krĳ imin e kushteve elementare për kryerjen e suksesshme të punës 
mësimore''. Që nga fi llimi i çdo viti shkollor, mësuesi paraqet planin dhe programin 
mësimor dhe kriteret apo kërkesat, të cilat u drejtohen nxënësve, dhe ato duhet t´i 
thotë me bindshmëri, ndikim dhe qëndrueshmëri tek nxënësit, që më pas ato të 
gjejnë aplikimin e tyre në praktikë. 
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1. Ora e mësimit

Pavarësisht se cilat forma të punës mësimore mësimdhënësi ka vendosur t´i aplikojë 
gjatë orës mësimore, ai mund të bëjë edhe kombinimin e tyre me qëllim që të nxis 
aktivitetin e përgjithshëm tek nxënësit. Dy aspekte më të rëndësishme që kanë të 
bëjnë me fi ilimin e mësimit janë përpikmëria dhe rregullimi mendor. Është shumë 
e rëndësishme dhe mjaft  efektive për nxënësit, nëse mësuesi arrin në kohë ta fi llojë 
procesin mësimorë, madje përpikmëria, në këtë drejtim, do t´u dërgonte mesazhe 
nxënësve se sa është i nevojshëm, i drejtë dhe racional, respektimi i kohës dhe orarit 
të mësimit. Zakonisht minutat e para shërben si kohë e parapërgatitjes, nga njëra  
anë mësuesi shënon temën mësimore, ndërsa, në anën tjetër, nxënësit përgatisin 
materialin që u nevojitet gjatë asaj ore. Pas përfundimit të kësaj procedure, mësuesi 
duhet të ngrihet dhe të vendos materialin që i nevojitet për njësinë e caktuar 
mësimore. Atë e vendos para nxënësve dhe kështu me një shikim gjithpërfshirës ''në 
formë kamere'', duhet t´i jap sinjalin nxënësve se tani jemi gati për të fi lluar. Natyrisht 
që mësimi fi llon sipas planit ditor të cilin e ka mësuesi, dhe çdoherë për të paraqitur 
qëllimin e orës ai u bën pyetje nxënësve, të cilat e ndërlidhin njohurinë e kaluar me 
atë të tashmen. Pra, këto janë aspekte të cilat e sigurojnë mësuesin se mobilizimi 
mendor, nga ana e nxënësve, tashmë është siguruar. Preferohet t`u themi nxënësve 
në formë pyetjeje, jemi gati për të fi lluar?, kjo në njëfarë mënyre do të siguronte 
përgjigjen e duhur. 
Atributi themelor i mësuesit është edhe përfundimi i mësimit, koha e caktuar, 
shfrytëzimi i arsyeshëm dhe me mend i saj. Atëherë kur përfundon ora mësimore, 
përkatësisht kur bie zilja, tek nxënësit nuk ka mësim më, nuk ka interes dhe vazhdimi 
i mësimit pas kësaj kohe do të ishte joracional për mësuesin dhe i padrejtë për 
nxënësit. ''Mirëpo, ai (mësuesi) duhet të programojë gjithë veprimtarinë kohore dhe 
të krĳ ojë kështu hapësirë për zbatimin e të gjitha parashikimeve të tĳ . Ai nuk guxon 
as të përfundojë orën mësimore para se të vĳ ë sinjali i ziles, por edhe nuk guxon ta 
vazhdojë atë pas përfundimit të saj''. Shtrohet pyetja, çfar të bëhet nëse tema mësimore 
ka përfunduar pak minuta para se të bie sinjali i ziljes? Është e nevojshme të bëhet 
një përsëritje, përmbledhje ose rezyme e njësisë së zhvilluar, duke i aktivizuar kështu 
të gjithë nxënësit. Kur të përfundojë ora mësimore duhet të merren të gjitha mjetet 
mësimore me vete dhe të përshëndeten nxënësit me /Mirupafshim!/, “Ditën e mirë”, 
“Suksese”, etj. Këto ishin aspektet dhe parimet që hyjnë në kontekstin e fi llimit dhe 
mbarimit të orës mësimore, veti të cilat duhet t´i planifi kojë, organizojë dhe realizojë 
mësuesi në përputhje me hapësirën kohore.

2. Ekologjia e klasave

Fjala ekologji lidhet zakonisht me natyrën. Por edhe klasat janë sisteme ekologjike. 
Mjedisi I klasës dhe banoret e këtĳ  mjedisi, nxënësit dhe mësuesit ndërveprojnë 
vazhdimisht. Çdo aspekt i sistemit ndikon tek të tjerët. Karakteristikat e klasës, 
objektet e mësimdhënies dhe nevojat e nxënësve, të gjitha këto ndikojnë në 
administrimin e klasës.
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3. Karakteristikat e klasave

Klasat janë lloje të veçanta të mjediseve. Ato kanë “pasuri të veçanta që ndikojnë mbi 
pjesëmarrësit, pavarësisht nga fakti se si organizohen nxënësit për të mësuar apo cila 
është
fi lozofi a arsimore e mësuesve”
• Klasat janë të shumë përmasave. Ato janë plot me njerëz, detyra nën presionin 

e kohës. Shumë individ të gjithë sipas synimeve,parapëlqimeve dhe aft ësive të 
ndryshme.

• Më këtë lidhet një karakteristikë tjetër që është njëkohshmëria. Gjithçka ndodh 
njëherazi,kur mësuesi shpjegon një koncept, ai duhet, gjithashtu, të këtë kujdes 
nëse nxënësit po e ndjekin apo jo shpjegimin.

• Karakteristikë tjetër,menjëhershmëria,ka të bëjë me ritmin e shpejtë të jetës së 
klasës. Mësuesi,në një dit të vetme ka qindra shkëmbime me nxënësit.

• Në këtë ekzistencë të gjallë, ngjarjet janë mjaft  të parashikueshme, edhe kur 
planet janë bërë me kujdes kur mjeti është në vendin e duhur dhe gjithçka është 
gati,mësimi mund të ndërpritet nga një defekt i papritur i një mjeti me anë të cilit 
po kryhet eksperimenti,matja dhe ndonjë nxënës mund të sëmuret papritur.

• Mënyra se si i trajton mësuesi këto ndërhyrje të papritura shikohet nga të gjithë, 
sepse klasat janë publike, nxënësit gjithmonë mundohen të vënë re se sa “i zoti 
është mësuesi”.

• Se fundi klasat e kanë historinë e tyre, domethënia e veprimit të veçantë të 
mësuesit apo nxënësit varet pjesërisht nga çka ka ndodhur më parë.Kur nxënësi 
hyn me vonesë për të disatën herë, atëherë mësuesi mund të reagojë ndryshe nga 
hera e fundit.

4. Nevoja për bashkëpunim

Asnjë veprimtari produktive nuk mund të ndodhë në një grup pa bashkëpunimin 
e të gjithë anëtareve. Kjo duket më qartë në klasë. Edhe kur disa nxënës nuk 
marrin pjesë, ata duhet të mos i pengojnë të tjerët të bëjnë një gjë të tillë. Detyra 
themelore e administrimit për mësuesit është ta arrĳ ë rregullin ndërmjet tërheqjes 
por dhesigurimit të bashkëpunimit tënxënësve në veprimtaritë e klasës.Të tërheqësh 
bashkëpunimin e nxënësve do të thotë shumë më tepër sesa të merresh nëmënyrë 
efektive me çrregullimet në sjellje. Një gjë e tillë do të thotë të planifi kosh veprimtari, 
të bësh gati materialet, t’i japësh nxënësit kërkesat dhe detyrat e duhura mësimore 
dhe të sjelljes, t’i parashikosh problemet dhe t’i ndalosh ato përpara se të nisen, të 
përzgjedhësh dhe të ndjekësh veprimtaritë nëmënyrë që të mbash rregullin dhe 
ecurinë normale.

5. Katër stadet e menaxhimit

1. Gjatë moshës parashkollore dhe në vitet e para të shkollës fi llore fëmĳ ët mësojnë 
se si të shkojnë në shkollë. Ata socializohen në një rol të ri. Mësimdhënia e 
drejtpërdrejtë e rregullave dhe e procedurave të klasës është e rëndësishme 
gjatë këtĳ  stadi. Deri sa fëmĳ ët të zotërojnë këto rregulla bazë, do të zhvillohet 
më pak mësim. Fatmirësisht pjesa më e madhe e fëmĳ ëve të kësaj moshe janë 
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të predisponuar të pranojnë tërriturit si fi gura autoritare, d.m.th., të ndjekin 
mësimet e tyre dhe tëpërpiqen të përshtaten.

2. Në vitet e mëvonshme të jetës shkollore fëmĳ ët zakonisht familjarizohen me 
rolin e nxënësit, megjithëse nuk e kryejnë atë në mënyrë të përsosur. Shumë nga 
veprimtaritë e përditshme të shkollës dhe të klasës behën relativisht automatike. 
Megjithatë, rregulla dhe procedura të reja specifi ke për një veprimtari tëveçantë 
mund të mësohen në mënyrë të drejtpërdrejtë.

3. Aty nga fundi i shkollës 8 vjeçare dhe fi llimi i shkollës së mesme, miqësia dhe 
statusi brenda grupit të bashkëmoshatarëve merr rendësi tëveçantë. Përshtatja 
ndaj mësuesit mund të zëvendësohet me përshtatjen ndaj bashkëmoshatareve. 
Disa nxënës fi llojnë të testojnë dhe të përcaktojnë autoritetin.

4. Në vitet e fundit të shkollës së mesme, pjesa më e madhe e nxënësve i kthehet 
jetës akademike, studimit të thelluar të njohurive. Atë që vërtet janë larg saj 
janë shmangur me kohë. Administrimi i klasës në këtëperiudhë përbëhet nga 
administrimi i përmbajtjes së lëndës dhe materialeve që lidhen më të. Në fi llim 
tëçdo viti mësimor, orët e para të mësimit mund t’i kushtohen procedurave të 
veçanta të mësimdhënies, përdorimit tëmaterialeve etj.

6. Synimet e menaxhimit të klasës

Rregulli për hir të rregullit është një synim bosh. Nuk është etike të përdoren 
teknikat e menaxhimit të klasës thjesht për të mbajtur në qetësi nxënësit. Atëherë, 
pse duhet punuar kaq shumë për të menaxhuar klasën? Ka të paktën tri arsye pse 
është i rëndësishëm menaxhimi:
1. Më shumë kohë për të nxënit. Nxënësit do të mësojnë vetëm atë material që e 

kanë mundësi të mësojnë. Në qoft ë se ora e mësimit nuk mbulon një pjesë të 
lëndës, nuk mund të mendohet qënxënësit do ta mësojnë atë.

2. Një nga synimet e rëndësishme të administrimit të klasës është rritja e sasisë së 
minutave

3. që i kushtohen të nxënit. Kjo, ndonjëherë, quhet koha e lejuar.
4. Koha e shpenzuar në mënyrë aktive, duke ndjekur detyra të veçanta mësimore, 

shpesh quhet koha e angazhuar ose siç quhet ndonjëherë koha e detyrës. Kështu 
që synimi i dytë i administrimit të klasës ështëpërmirësimi i cilësisë së kohës që 
përdoret duke i mbajtur nxënësit të angazhuar në mënyrë aktive.

7. Motivimi ,disiplina i nxënësve dhe krĳ imi i mjedisit për të nxënë

Një prej kërkesave thelbësore të mësimdhënies bashkëkohore është realizimi i një 
mësimdhënieje atraktive me nxënës në klasë, si parakusht për motivimin e duhur 
të nxënësve përmësim. Motivimi jo i mjaft ueshëm i nxënësve nga mësimdhënësi 
ndikon drejtpërdrejt në angazhimin, përkatësisht mosangazhimin e nxënësve për 
mësim ose, thënë më ndryshe, ndikondukshëm në humbjen e interesimit të nxënësve 
për t’u angazhuar në procesin mësimor në klasë,pra për të qenë aktivë gjatë këtĳ  
procesi si dhe për të treguar shenja pasiviteti në kryerjen e detyrave të shtëpisë. Nga 
të gjitha konsultimet e bëra si me mësimdhënës, ashtu edhe me nxënës,del se faktor 
kyç, pa dyshim i rëndësisë kryesore, është përgatitja e mësimdhënësit, performance 
e tĳ  profesionale, thellësia e qasjes së tĳ  njohëse ndaj njësive mësimore që i shtjellon 
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me nxënësnë klasë, si dhe serioziteti dhe afërsia e motive me të cilën u qaset nxënësve 
gjatë analizës së njësisë mësimore. Kur mësimdhënësi të ketë ndërtuar një autoritet 
të pakontestueshëm profesional, një qëndrim të formuar etik dhe të dëshmojë 
përgjegjshmëri profesionale dhe korrektësi ndaj nxënësve, atëherë pa dyshim se 
arrin edhe realizim të mësimdhënies së suksesshme, derisa mosarritja a mosrealizimi 
i këtyre kritereve a cilësive ndikon në humbjen e interesimit të nxënësve për t’u 
angazhuar në masën e duhur për mësim dhe rrjedhimisht edhe në rënien e cilësisë së 
mësimnxënies në shkollë. Duke e ditur faktin se komunikimi është faktor themelor 
për aplikimin e partneritetit në shkollë, pra si me partnerët e jashtëm, ashtu edhe 
për palët e tjera të interesuara, që në një mënyrë apo në një tjetër janë të lidhura me 
shkollën, atëherë shtrohet çështja e përfshirjes së këtyre faktorëve në jetën e shkollës.
Pjesë thelbësore e punës edukative-arsimore në shkollë është edhe komunikimi i 
rregullt, i efektshëm dhe funksional në mes të mësuesit dhe nxënësit, e veçanërisht me 
nxënësit që tregojnë ngecje në mësimnxënie dhe me ata që paraqiten më të ndjeshëm 
në planin emotiv, por edhe me fëmĳ ë problematikë. “Vështirësitë në shtëpi ose në 
shkollë, pikëllimi, hidhërimi ose zënkat me moshatarët janë shembuj kur fëmĳ a ka 
problem. Fëmĳ a duhet ta ketë dikë që kujdeset për të, e dëgjon dhe bashkëndien me 
të, për të parë natyrën e ndjenjave të veta dhe për të zgjedhur rrugën më të mirë për 
zgjidhjen e problemeve”. Në krejt këtë qasje duhet pasur për bazë idenë e respektimit 
të dinjitetit të fëmĳ ëve, duke e vënë interesin e tyre si prioritet të pakontestueshëm, 
e në këtë kontekst edhe respektimin e mendimit të tyre si e drejtë themelore,në 
mënyrë që t’i mundësohet secilit nxënës t’i shprehë mendimet e veta jo vetëm rreth 
mësimit,por edhe për çështje të tjera që e mundojnë ose e preokupojnë gjatë kohës 
sa e vĳ on shkollimin.”Mënyra e komunikimit me fëmĳ ët mund të dërgojë porosi 
të respektit, të empatisë dhe të kujdesit, porse gjithashtu mund të dërgojë edhe 
porosi të kundërta...Përveç kësaj, komunikimi ynë është një model për fëmĳ ët në 
komunikimin e tyre me të tjerët...”. Dhe në këtë punë mësuesi është faktori i parë që 
duhet qasur në mënyrë të qetë, me takt, të afërt e me ngrohtësi, duke e bindur secilin 
nxënës se mendimet, vërejtjet eventuale a sugjerimet e tjera që në çfarëdo mënyre 
lidhen me shkollën do të merren parasysh. Është ky aspekt i rëndësishëm i ndërtimit 
të raporteve të mira mësimdhënës-nxënës, si hallkë e domosdoshme për arritjen e 
rezultateve të dëshirueshme në suksesin e nxënësve dhe në cilësinë e përgjithshme të 
mësimnxënies, kriter i domosdoshëm për shkollën moderne. Derisa është pikërisht 
mësuesi ai që ka rol të drejtpërdrejtë, të rëndësishëm gati po aq sa prindi, në ndërtimin 
e personalitetit të nxënësit, në zhvillimin e tĳ  të përgjithshëm, në kultivimin e vlerave 
të tĳ  shoqërore, si tolerancës, bashkëpunimit, vetëpërgjegjësisë etj.

Përfundime

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.
Menaxhimi i klases ka lidhje të ngushta me sjelljen e mësuesit. Për këte mësuesi 
duhet te jetë i drejtë me nxënësit të zotërojë mirë lënden, të kontrolloje emocionet e 
tĳ , te ndihmojë nxënesit në rast nevoje ,të ndjek ecurin e nxënësve gjatë kryerjes së 
detyrave etj...
Disiplina luan një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e mësimit në klasë.Çështja më e 
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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.
Disiplina e mirë dhe krĳ imi i sjelljeve pozitive te nxënësit ka gjasa të kenë më shumë 
sukses, kur klasa juaj dhe aktivitetet në të strukturohen ose organizohen për të nxitur 
frymën e bashkëpunimit mes nxënësve dhe mes tyre, dhe ju vetë.
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Shkolla e së nesërmes

“Mendja e arsimuar përbëhet, si të thuash , nga mendjet e gjithë shekujve të mëparshëm”-B.
Fontenel

Englantina Shanaj

Entela Malaj
Mësuesit e Gjuhës Shqipe

Kuadri konceptues
Racionale -Rreth qëllimit të arsimit.

Abstrakt
Kjo tematike fl et per arsimin dhe mësimdhënien mbi bazën e kompetencave si një menyrë për 
ta larguar shkollën nga logjika tradicionale që e trajton dĳ en si e “vërteta e përjetshme” dhe 
për ta afruar me metodat bashkohore që e trajtojnë dĳ en si forcë vepruese dhe si celësi që hap 
dyert drejt dĳ eve të reja dhe zbatimeve në praktikë.

Fjalë kyçe: TIk,institucioni Arsimor,shkolla,mësimdhënia,dĳ e,dĳ e disiplinore,dĳ e shkencore,
mësuesi,praktikat,metoda,standartet,instrumentet.

Hyrje

Gjatë kohës së studimeve,por edhe gjatë periudhës që kam ushtruar profesionin  e 
mësueses në institucionin arsimor,kam kuptuar se shkolla është vendi ku femĳ ët 
shkojnë të mësojnë si të formojnë dhe si të përdor mendjen dhe dĳ et e tyre.Parë në 
këtë këndvështrim qëllimi i institucionit arsimor është të sjellë ndryshime në jetën 
e tyre.Një individ i mirëarsimuar duhet të refl ektojë mprehtësi dhe shkathtësi në 
përballje me problematika dhe çështje të ndryshme të realitetit.Ai priret të gjejë 
zgjidhje e të zhvillojë strategji për të përballuar vështirësi e për t’i dalë zot vetes.
Por sot gjithmonë e më tepër po forcohet bindja se rezultatet e larta në mësime dhe suksesi 
në testime nuk i ndihmojnë të rinjtë të ndihen te sigurt e të aft ë për tu përballur me sfi dat që 
prodhon sot tregu  i punës dhe realiteti.
Ky është një problem serioz për ta,për  familjet e tyre,për komunitetin,punëdhënësin, 
vendin në tërësi.
Eksperimentet e njëpasnjëshme,nisma dhe reformat që ndryshojnë pareshtur duket 
sikur  ç’do ditë e më tepër po i largohen qëllimit për ta shndërruar shkollën në 
vendin ku jo vetëm përvetësohen dĳ et shkencore,por edhe përfshihesh në projekte 
kërkimore,veprimtari praktike e diskutime konstruktive që ndikojnë në forcimin e 
personalitetit dhe rrisin vetbesimin tek të rinjtë.
“Arsim është gjithë sa mbetet,pasi harrohet ajo që është nxënë në shkollë”,thoshte Ajnshtajni.
Kjo mënyrë e të menduarit na bën të kuptojmë se shkolla duhet të jetë vendi ku 
të rinjtë zhvillojnë shkathtesi dhe ndjesi që do ti shoqërojnë e do t’i ndihmojnë në 
situatat jetësore jashtë saj.
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Raporti mes asaj që duhet të dimë dhe asaj që duhet të bëjmë

Në debatin e fokusuar mbi të ardhmen e arsimit në Europë,në Mars të vitit 2009 në KE 
ish drejtoresha  epërgjithshmë  për arsimin dhe kulturën O.Kentin theksonte:”Nëse  
duam të përgatitim të rinjtë tanë ,që të mund të përshtaten me ndryshimin dhe të 
punojnë në punë që nuk kanë ekzistuar ndonjëherë,ne duhet ta mendojmë sërish 
arsimin.Ne duhet të përqëndrohemi jo mbi dĳ et,por mbi kompetencat,në atë që 
mund të bëjmë me njohuritë tona.Ne kemi identifi kuar kampetencat kyçe për të cilat 
kanë nevojë njerëzit që të lulëzojnë në një shoqëri të dĳ es”.
Por a është e përgatitur shoqëria për të pranuar zëvëndësimin e mësuesit tradicional 
si “bartës i dĳ es” me mësuesin si “lehtësues të nxënies”?
A munden mësuesit sot e në të ardhmen t’ua përshtatin praktikat e tyre mësimore 
nevojave të nxënësve me cilësi e të meta të natyrave të ndryshme?
A munden specialistët ,zyrtarët dhe qeveritarët të heqin dorë nga mendimi i izoluar 
se vetëm teknikat e mësimdhënies dhe standartet kurrikulare janë instrumentet që 
çojnë drejt suksesit dhe cilësisë së garantuar?
Një thënie e njohur Irlandeze thotë :”Dëgjoni lumen,nëse doni të kapni troft ën”.
Kjo nënvizon faktin se në një realitet që ndryshon e zhvillohet vazhdimisht,në një 
shoqëri ku problemet ekonomike e morale sa vjen e thellohen më shumë,duhen 
kërkuar e gjetur mënyra e praktika arsimore që i pregatisin nxënësit të tregohen 
krĳ ues dhe të zotë për të zbutur pse jo edhe për të zhdukur dukuritë negative që 
frenojnë procesin e zhvillimit dhe emancipimit të shoqërisë.
Fausti,heroi legjendar e i gjithëditur,shfaqet skeptic e i deshpëruar për vdekje kur 
kupton se dĳ et dhe njohuritë që disponon nuk i vë dot në shërbim të njerëzimit.
Pikërisht këtu qëndron edhe tragjizmi i dĳ es.Në shkollat tona këtë ndjesi zhgënjimi 
na rastis ta shohim jo në pak raste te nxënësit që gjithë energjitë e tyre i shpenzojnë 
në drejtimin e të nxënit.
Raporti mes asaj që dimë  dhe asaj që mund të bëjmë me atë që dimë ka qënë dhe 
vazhdon të mbetet një cështje për t’u përmirësuar.Ajo që po përpiqen të korrigjojnë 
specialistët e arsimit në të gjithë botën sot është pikërisht raporti që duhet të krĳ ojnë 
nxënësi me dĳ en që siç kanë pohuar studiusit dhe fi lozofët qysh në antikitet.”është e 
diskutueshme dhe e paplotë në raport me natyrën dhe realitetet”.

Nga eksperimentet që specialistët  kanë kryer 
dekadat e fundit në institucionet e arsimit në 
nxënës të grupmoshave të ndryshme është vënë re 
se marrëdhëniet që krĳ ojnë nxënësit me dĳ et dhe 
njohuritë shkencore e teorike,lidhen me mënyrat me 
të cilat mësuesit i trajtojnë këto material.
Kur mësuesit e paraqesin dĳ en ose njohuritë si 
diçka të diskutueshme,të përkohshme,në pritje 
për t’u ndryshuar,krĳ ojmë te nxënësit aft ësi 
hulumtuese,krĳ uese,që çojnë më tej ose tentojnë  të 
modifi kojnë dĳ et dhe njohuritë ekzistuese.
Kur mësuesit e paraqesin dĳ en ose njohurinë 
sit ë vërtetë e të përjetshme,frenojne procesin e 
analizës,gjykimit,krĳ imit e si pasojë edhe procesin e 
zhvillimit.

 Aristoteli  
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Çfarë duhet të ndryshojmë?
Po të kthejmë vështrimin pas e të bëjmë një krahasim mes traditës paraardhëse në 
arsimin shqiptar dhe risive ndaj të cilave është ekspozuar arsimi sot në vendin tonë 
mund të pohojmë me bindje të plotë se kemi bërë hapa progresiv,por kjo vetëdĳ e san 
a siguron se jemi duke ecur në rrugën e duhur e na nxit të thellojmë më tej kërkimet 
në drejtim  të përsosjes së metodave e praktikave bashkohore që ecin krah për krah 
me ndryshimet shoqërore.
Përvoja më ka bërë të kuptoj se më tepër se vetë procesi i të nxënit,rëndësi ka klima 
dhe mjedisi ku supozojmë të zhvillojmë këtë process.
Raporti që krĳ ojmë me nxënësit në klasë dhe fryma e bashkëveprimit dhe 
ndërveprimit janë strategji thelbësore që mund të ndikojnë pozitivisht dhe të 
lehtësojnë në mënyrë të habitshme përvetësimin e njohurive nga nxënësit dhe rritjen 
e nivelit të inteligjencës për cilindo prej tyre.
“Mënyra si punon mësuesi ka ndikime të zgjatura dhe domethënëse mbi procesin e të 
menduarit dhe të të nxënit të përditshëm të nxënësit”,pohon profesori i Harvadit Dr.Perkins 
në studimin e tĳ  me titull Learnd Intelligence.

Ki (koefi çenti i inteligjencës) mund të ndryshojë  
pozitivisht nëse mësuesi priret t’i trajtojë nxënësit 
si inteligjent me të dëgjuarit dhe të kuptuarit e 
informacionit.
Nxënësit mund të bëhen më të guximshmëm nëse 
mësuesi vlerëson faktin që ata bëjnë pyetje rreth 
asaj që dëgjĳ në dhe nëse i nxit ata të shpjegojnë 
lidhjet shkak-pasojë,u krĳ on kushte të favorshme 
për të nxënë më shumë dhe më shpejt.
Përpjekjet për të zhvilluar infrastrukturën arsimore 
kanë nisur rreth  4000 vjet më parë,fi llimisht në Kinë 
e më pas në Lindjen e Mesme .Për  shekuj me radhë 
janë aplikuar modele mësimdhënieje që e trajtonin 
dĳ en si “e vërteta e përjetshme”,mësimdhënien 
si transmetim i përpiktë i kësaj të “vërtete”  dhe 
nxënien si ruajtje  në kujtesë në mënyrë të saktë të 

dĳ es.Këto modele do të mund t’u sherbenin fare mirë edhe nxënësve të sotëm,por 
pavarësisht se nepermjet   tyre u formuan njerës të aft ë e të zotë,të ndershëm e 
punëtorë,nuk mund të lëmë mënjanë  e të injorojmë faktin se një pjesë tjetër nxënësish 
jo vetëm nuk u klasifi kuan por ata u cilësuan në mënyrë dekurajuese si “të paaft ë”,”të 
dobët”.Këta njerëz mund të pohojnë me bindje të plotë se u shndërruan në viktima të 
një sistemi arsimor të prapambetur e të keqorganizuar që ka funksionuar e vazhdoi 
të funksionojë mbi bazën e disa standarteve që shërbejnë si instrumente kryesorë për 
kontrollin e cilësisë dhe nivelit të arritjeve tek nxënësi.
Po nëse cilësia,niveli i arritjeve nuk janë tregues të dĳ es apo inteligjencës që një 
nxënës dipsonon,çfarë duhet të ndryshojmë në sistemin arsimor?
Nëse po,me çfarë do të mund t’i zëvendësojnim ato?
Duket sikur koha dhe shoqëria e kanë gjetur tashmë një përgjigje për këtë pyetje.
Nevoja për informacion,njohuri është tashmë një fakt i patjetërsueshëm në “shoqërinë 
e revolucionarizuar në drejtim të dĳ es”.
Sot nevoitet një mënyrë e re për të shpjeguar përse dhe si mund ta zhvillojme 

Carl Dewey Perkins
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mësimin duke ruajtur fokusin mbi dĳ en  disiplinore  tradicionale dhe duke i bërë 
shkollat tona përgjegjëse për sa ndodh në botën jashtë,në jetën e vërtetë.

“Ne duhet t’i shohim dĳ et disiplinore tradicionale jo si qëllim më vete,por si burime që 
mundësojnë zbatimin… Kjo do të thotë që të aft ësohet personi të bëjë gjëra me dĳ en “të 
tejkalojë nivelin e dĳ es ekzistuese për të shkuar drejt brazit të dĳ eve të reja”, shkruan J-F.
Ljotard.
Ide të tilla zhvendosin fokusin e shkollës nga qëllimi për përvetësimin e dĳ es te 
qëllimi për zbatimin praktik të dĳ eve dhe njohurive nga nxënësit.

A është TIK-u çelësi që hap dyert e së nesërmes?

Po TIK-u a nuk është një element  që duhej ta largonte shkollën nga logjika tradicionale 
që e konsideron dĳ en si “ e vërteta e përjetshme” dhe ta afronte me logjikën e dĳ es si 
zbatim ,si bimë që prodhon dĳ e të tjera?
Sot TIK-u po konceptohet e po perdoret vetëm si mjet për të gjetur dĳ et ekzistuese 
dhe për ti prezantuar ato,gjë që e bën nxënësin ta shoh veten kryesisht si spektator 
pasiv në lidhje me  dĳ en si “konsumator” pa të drejtën e gjykimit ne lidhje me 
produktet që i serviren.
E megjithatë në shkollën shqiptare aplikimi i metodave që e vendosin theksin te 
përdorimi dhe rëndësia e TIK-ut dhe programeve të tilla si Word dhe PawerPoint 
janë parë e vazhdojnë të shihen si risi që i afrojnë nxënësit me shkollën dhe i lejon 
ata të krĳ ojnë lidhje ,marrëdhënie,bashkëpunime (globale dhe lokale) që nevoiten 
për të zhvilluar dĳ et e reja (shkollat e tilla do të jenë jo vetëm konsumuese,por edhe 
prodhuese të dĳ eve).
Nevojitet në këtë pikë të sjellim në kujtesënjë studim të Willjam Glaser sipas të cilit 
ne nxëmë:
10 % të asaj që lexojmë
20 % të asaj që dëgjojmë
30 % të asaj që shikojmë
50 %të asaj që shikojmë dhe dëgjojmë
70 % të asaj që diskutojmë
80 % të asaj që provojmë
95 % të asaj që u mësojmë të tjerëve
Kështu pra ne duhet të këmbëngulim në atë që nxënësit mund të bëjnë me dĳ en 
më tepër se sat ë nxisim ata të shterojne oqeanin pa anë e fund të dĳ eve që kemi 
trashëguar nga paraardhësit tanë.

Përfundime

Shkolla e së nesërmes është ajo që afron mundësi gjithpërfshirëse për nxënësit me 
nivele dhe tregues të ndryshëm të inteligjencës,duke i bërë ata të ndihen të dobishëm 
për jetën,familjen,shoqërinë e më gjerë.
Të mësuarit mbi bazën e kompetencave kyce është një strategji që synon të përgatisë 
nxënësit të ballafaqohen me realitetin dhe kërkesën e pashmangshme për ndryshim 
e zhvillim.
Nxënësit duhet të nxiten të ndërtojnë njohuri të reja duke u mbështetur mbi njohuritë 
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e mëparshme,duke i modifi kuar ose i ndryshuar ato e duke synuar zbatimin e tyre 
në jetën praktike.
Mësuesi ka qënë e do të vazhdojë të mbetet aktori kryesor në situatat ndërvepruese 
mes nxënësve në klasë dhe marrëdhënieve me botën që i rrethon.
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 Roli i gjuhës shqipe në mësimdhënien/nxënien e gjuhës italiane si gjuhë e 
huaj

Florida Sinaj

Abstrakt

 Qëllimi i këtĳ  studimi është të hetojë se si ndikon gjuha shqipe në mësimin e gjuhës italiane si gjuhë 
e huaj. Pasi paraqet lidhjen që ekziston midis gjuhës amtare dhe gjuhës së huaj, ky punim 
analizon kuadrin e mësimdhënies/nxënies ku përfshihen udhëzimet, kurrikulat dhe planet 
përkatëse të hartuara për shkollën AMU dhe AML. 
Qasja e përzgjedhur është ajo e didaktikës së integruar të gjuhëve dhe synon ta shikojë 
ndërveprimin ndërgjuhësor si frytdhënës dhe rezultativ në mësimin e një gjuhe të huaj. 
Mjetet e përdorura janë, në rradhë të parë, vëzhgimet kryera në klasë, duke analizuar metodat 
e përdorura nga mësuesi si dhe vendin që zë gjuha shqipe në përvetësimin e gjuhës italiane 
si gjuhë e huaj. Së dyti, intervistat dhe pyetësorët e zhvilluar me mësues dhe nxënës do të na 
lejojnë të kuptojmë jo vetëm rëndësinë që ka përdorimi i gjuhës amtare në mësimin e gjuhës 
së huaj, por edhe vështirësitë që hasin nxënësit në mësimin e kësaj të fundit. 
Rezultatet e arritura e venë theksin në rolin që luan përdorimi i gjuhës amtare në mësimin 
e gjuhës italiane si gjuhë e huaj. Në to vihen në dukje disa nga etapat e mësimdhënies ku 
mund të përfshihet përdorimi i gjuhës amtare në këtë lëndë. Përdorim i gjuhës shqipe në 
klasë synon që të ngjallë në këtë mënyrë edhe dëshirën e nxënësve për të vazhduar për të 
mësuar në gjuhë të huaj.

Fjalët kyce:  mësimdhënie, mësimnxënie, ndërveprimi gjuhësor, gjuhë amtare, gjuhë italiane.

Hyrje

Për shumicën e fëmĳ ëve, të folurit në gjuhën amtare është një mjeshtëri që fi tohet në 
mënyrë natyrale. Fëmĳ a e ka këtë mundësi që nga lindja. Ndërsa mësimi i një gjuhe 
të huaj fi llon kryesisht në bankat e shkollës. Njohuritë, aft ësitë dhe shkathtësitë e 
nxënësve në një gjuhë i ndihmojnë ata të mësojnë dhe të kuptojnë një gjuhë tjetër. 
Kështu nxënësit zbatojnë njohuritë e tyre gjuhësore të gjuhës amtare gjatë mësimit 
të një gjuhe të huaj. Nga ana tjetër, duke mësuar një gjuhë të dytë nxënësit fi llojnë ta 
çmojnë dhe ta vlerësojnë më shumë gjuhën dhe kulturën e tyre. Ata vihen në situata 
që u mundësojnë atyre të kuptojnë çfarë kanë të përbashkët gjuhët dhe çfarë i bën 
ato unike. 
Mësimi i gjuhës së huaj është kthyer në një domosdoshmëri për çdo qytetar. Kjo vlen 
për të gjitha gjuhët sepse kontaktet dhe shkëmbimet tregtare, kulturore, ekonomike 
midis popujve janë të shpeshta dhe kufi jtë pothuajse po fshihen në botën e globalizuar. 
Përdoruesve të gjuhës ju duhet të përdorin gjuhën e huaj në kontekste të ndryshme 
dhe me folës që vĳ në nga kultura të ndryshme. 
Nisur nga këto nevoja, detyra e mësuesve të gjuhës së huaj është të gjejnë dhe të 
përdorin qasje, metoda, teknika dhe materiale që sigurojnë pajisjen e nxënësve me 
aft ësitë e lartpërmendura. Në këtë kuadër janë bërë përpjekje për të përdorur anët më 
të mira të metodave të mëparshme dhe të metodave të reja. Për rrjedhojë përdorimi 
i materialeve mësimore shihet si një mjet i fuqishëm ndihmës krahas aspekteve të 
tjera të mësimdhënies. 
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Një ndër metodat që paraqet interes për përdorim në klasat e gjuhes italiane si 
gjuhë e huaj është edhe ndërveprimin ndërgjuhësor si frytdhënës dhe rezultativ në 
mësimin e një gjuhe të huaj.

1. Gjuha amtare dhe gjuha e huaj

Mësimdhënia e një gjuhe nuk është abstrakte: nuk do të thotë të përvetësohen veç 
disa rregulla, ndërtime fj alish, pra nuk bëhet fj alë vetëm për gjuhën në vetvete në 
lidhje me nxënësin, po për gjuhën si mjet komunikimi dhe burim kulture. 
Vetë procesi i mësimit të gjuhës është një proces shumë i ndërlikuar, ku një rol të 
rëndësishëm luajnë jo vetëm mësuesi dhe metodat e tĳ , por dhe faktorë të tjerë, si 
nxënësi me individualitetin e tĳ  (strategjitë e stilet e tĳ  të të nxënit, qëndrimi i tĳ  
ndaj shkollës në përgjithësi dhe gjuhës së huaj në veçanti, perceptimet e tĳ  ndaj 
mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhës dhe gramatikës), mjedisi dhe kultura e të 
mësuarit. Kritikat ndaj metodave tradicionale (ku gjuha e huaj konsiderohet si objekt 
për t’u analizuar dhe jo si një mjet për të komunikuar), zhvillimet teorike dhe empirike 
në fusha të ndryshme studimi (gjuhësi, gjuhësi e zbatuar, psikologji, sociologji) 
dhe studimet për përmirësimin e mësimdhënies dhe lehtësimin e përvetësimit të 
gjuhës së huaj në funksion të komunikimit kanë çuar në lindjen e domosdoshmërisë 
së rinovimit të mësimdhënies së gjuhës duke e mbështetur atë në funksion të 
komunikimit brenda konteksit mësimdhënës ndërveprues e të kuptueshëm.
Edhe në vendin tonë, është ndjerë nevoja e rinovimit të mësimdhënies e përvetësimit 
të gjuhës së huaj. Shumë mësues, të ndikuar nga mënyra tradicionale e mësimdhënies 
dhe faktorëve të tjerë, i kushtojnë tepër rëndësi saktësisë në përdorimin e gjuhës 
duke dhënë më tepër rregulla e ushtrime gramatikore se sa është e nevojshme dhe 
duke mos nxitur mësimdhënien e nxënien e gjuhës në funksion të komunikimit. 
Nga ana tjetër, qëndron dhe mungesa e udhëzimeve të qarta për mësimdhënien e 
gramatikës në kurrikulat dhe veçanërisht në situata problemore që hasin mësuesit 
në praktikën e përditshme të mësimdhënies së gjuhës. Gjatë trajtimit të kësaj çështje 
na lindin disa pyetje : 
- Si fi tohet apo mësohet një gjuhë e huaj ? 
- Çfarë duhet të bëjmë ne për të lehtësuar këtë proces mësimnxënie ? 
Mësimi i një gjuhe të huaj fi llon përgjithsisht në bankat e shkollës dhe kryesisht 
në klasën e tretë të arsimit fi llor. Nxënësi i klasës së tretë përballet me një gjuhë 
te re, ndërkohë që procesi i mësimnxënies nuk është fare i panjohur për të. Gjuhët 
bashkëveprojnë me njëra-tjetrën, si rrjedhim njohuritë, aft ësitë dhe shkathtësitë 
e fi tuara në mësimin e gjuhës shqipe do ta ndihmojnë nxënësin në mësimin dhe 
kuptimin e gjuhës së huaj, në rastin tonë të gjuhës frënge. Sistemi fonetiko i gjuhës 
mëmë i imponohet gjuhës së re dhe çon në një shqiptim të huaj. Fjalitë në gjuhën që 
ata duan të mësojnë, ndikohen nga fj alitë e gjuhës amtare. Siç thotë dhe Pit Corder 
(Oxford University Press), gjuha amtare na jep një gjuhë specifi ke e mjaft  të pasur 
me hipoteza, që mund të përdoren nga nxënësi që mëson gjuhë të huaj. Shumë nga 
ato mund të konfi rmohen, ngaqë gjuhët kanë shumë gjëra të përbashkëta. Nxënësi 
që mëson gjuhë të huaj, ndonjëherë ndjen se dy gjuhët janë mjaft  të ndryshme, kurse 
në fakt ka shumë mënyra në të cilat njohuritë e gjuhës amë mund të transferohen 
drejtpërdrejtë në përvetësimin e gjuhës së huaj. Kjo do të thotë se nxënësi nuk do të 
zbulojë çdo gjë nga zero. Për shembull, kur nxënësi shqiptar mëson gjuhën frënge, 
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kemi rregulla themelore të renditjes së fj alëve në fj ali dhe të kategorive gramatikore 
gati të njëjta.
Sipas shumë gjuhëtarëve, një njohje e mirë e gjuhës amtare do të ndihmojë nxënësin 
në mësimin e një gjuhe të huaj. Ndërkohë që nxënësi ka njohuri të gjuhës amtare ( 
gjuhës burim) është i aft ë të bëjë krahasime dashur apo padashur të kësaj gjuhe më 
gjuhën që ai kërkon të mësoj duke gjetur pikat e përbashkëta të cilat do ndihmojnë në 
ecurinë e tĳ  drejt kësaj gjuhe dhe pikat e ndryshme të cilat ndihmojnë në eleminimin 
e gabimeve apo edhe të shpjegimit të tyre. Njohuritë gjuhësore të fi tuara në gjuhën 
amtare janë të nevojshme dhë tepër të rëndësishme, duke këmbëngulur në rolin 
ndihmës të gjuhës amtare në përvetësimin e gjuhës së huaj, edhe nga studimet e bëra 
del se një nxënës që paraqet vështirësi në mësimin e gjuhës amtare, paraqet vështirësi 
edhe në mësimin e gjuhës së huaj. Nëse nuk asimilojmë mirë gjuhën shqipe jemi të 
dështuar në mësimin e gjuhës së huaj. Le të marrim si shembull një nxënës të klasës 
së tretë para të cilit shtrohet detyra e të mësuarit të gjuhës frënge. Si do të ndihej 
ky nxënës nëse mësuesi do të fl iste vetëm italisht? A do ta motivonte kjo metodë e 
të mësuarit këtë nxënës, motivimi i të cilit është zero? Sigurisht që jo. Jo vetëm që 
nxënësi nuk do të motivohej për të vazhduar më tej, por për të lënda e italishtes do të 
ishte lënda më e mërzitshme dhe më e padëshiruara. Në disa etapa të mësimdhënies, 
përdorimi i gjuhës amtare është i nevojshëm duke krĳ uar te nxënësi siguri dhe 
vetëbesim. Një nxënësi që i është dhënë shpjegimi i fj alorit në gjuhën amtare e ka më 
të lehtë të kryej një ushtrim me lidhje apo me vendet bosh, duke e ndjerë veten në 
këtë mënyrë të aft ë për të bërë diçka. Vetëm në këtë mënyrë mund të imponojmë te 
një nxënës i klasës së tretë apo të katërt dëshirën për mësimin e një gjuhe të huaj. Le 
të ngjitemi më lartë në sistemin arsimor, të marrim shembullin e një nxënësi të klasës 
së tetë apo të nëntë. Ndërkohë që mësuesi shpjegon një pjesë të gramatikës, ajo do të 
ishte më e kuptueshme për nxënësit nëse do të bëhej paralelizmi me gjuhën shqipe. 
Detyrë për mësuesin ngelet të vendosi caqet e përdorimit të gjuhës amtare gjatë 
mësimit të një gjuhë të huaj duke e përdorur atë në favor të mësimdhënies, si një 
mjet lehtësues për nxënësin dhe si një burim motivimi në të njejtën kohë.

2. Përkthimi dhe mësimdhënia e gjuhës së huaj

Sikurse e pohuam dhe më lart, ushtrimi i përkthimit është një veprimtari e orientuar 
kryesisht drejt gjuhës, pra, një veprimtari thjesht gjuhësore. Ai shihet si një mjet për 
përvetësimin e gjuhës së huaj. Ushtrimet e temës dhe të versionit shërbejnë për të 
ushtruar kujtesën në lidhje me repertorë fj alësh apo strukturash të ndryshme në 
mënyrë që të përvetësohen mekanizmat gjuhësorë të gjuhës së huaj si dhe për të 
kontrolluar njohuritë e fi tuara. Parë nga ky këndvështrim, përkthimi konsiderohet 
vetëm si një veprimtari gjuhësore që vë në kontakt dy gjuhë me qëllim krahasimin e 
tyre, duke kaluar në këtë mënyrë në lëmin e gjuhësisë kontrastive. Ai mundëson vënien 
në dukje të ndryshimeve leksikore dhe sintaksore midis dy gjuhëve duke ndihmuar 
në mësimin e gjuhës së huaj. Përkthimi gjuhësor mundëson krahasimin e gjuhëve në 
nivelin e fj alive apo ndërtimeve të ndryshme gjuhësore, por jo në nivelin e tekstit. 
Metodat e reja të mësimdhënies së gjuhëve të huaja, qofshin këto të drejtpërdrejta 
apo dëgjimore-pamore, nuk e preferojnë më përkthimin gjatë mësimdhënies. Ato 
kundërshtojnë mësimdhënien e dikurshme që i itjen e gabimeve. kushtonte shumë 
vëmendje shkrimit dhe jo të folurit apo komunikimit. Jo pak herë nxënësit e metodave 
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të tilla mbaronin kursin e gjuhës dhe nuk dinin të shpreheshin në atë gjuhë si dhe 
nuk arrinin ta kuptonin. Duke parë rendimentin e këtyre metodave, u vendos që t’i 
jepej përparësi procesit të të folurit si dhe të përft imit intuitiv të gjuhës, pa iu referuar 
një sistemi tjetër. Në fakt, metodat e sotme të mësimit të gjuhës së huaj, duke qenë 
vetëm në gjuhë të huaj, nënkuptojnë indirekt që të mos i referohemi gjuhës amtare. 
Kuptimi i fj alëve dhe i fj alive del si rezultat i lidhjes së drejtpërdrejtë me realitetin dhe 
veçanërisht me një situatë të caktuar. Pra, procesi i të menduarit duhet të kryhet në 
gjuhë të huaj. Ne e pranojmë plotësisht këtë ndërmarrje metodologjike të metodave 
të reja por, nisur nga përvoja, jemi të mendimit se është thuajse e pamundur të mos 
i referohesh gjuhës amtare gjatë mësimit të gjuhës së huaj, pra, të mos i referohesh 
përkthimit. Gjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj, me nxënës totalisht fi llestarë 
të klasës së tretë, nganjëherë kur më duhet të shpjegoj ndonjë fj alë apo shprehje, 
dua apo nuk dua, do të më duhet ta përkthej atë, sidomos për ata që nuk e kanë 
kuptuar pas shpjegimit tim në gjuhë të huaj. Shmangia e gjuhës amtare është thuajse 
e pamundur për t’u arritur. Nxënësi që po mëson një gjuhë të huaj zotëron tashmë 
një sistem gjuhësor dhe mendimi i tĳ  është i lidhur ngushtë me këtë sistem. E meta që 
paraqet referimi ndaj këtĳ  sistemi tashmë të pranishëm është krĳ imi i interferencave, 
sidomos kur midis dy gjuhëve ka ngjashmëri. Sipas Lederer-it, karakteristika 
kryesore që vihet re te nxënësit fi llestarë është se ata nuk janë mësuar me format e 
gjuhës së huaj. Nxënësi përpiqet ta kuptojë gjuhën e huaj duke kaluar nëpër fi ltrin e 
gjuhës së vet, gjë që bën të mundur shfaqjen e interferencave. Kjo do të ndodhë përsa 
kohë që nxënësi nuk do të kalojë stadin e fi llestarit. Kur të njohë mjaft ueshëm gjuhën 
e huaj, ai do ta kuptojë atë pa qenë nevoja të kalojë nëpërmjet gjuhës amtare. Pra, 
thënë në mënyrë më të thjeshtuar, sistemi amtar, dashur pa dashur, ndërhyn në atë 
të huaj. Prandaj edhe metodat e sotme janë tërësisht në gjuhë të huaj në mënyrë që 
të shmangin çdo lloj kontakti me gjuhën amtare si dhe për të parandaluar rrezikun 
e këtyre interferencave, por referimi ndaj përkthimit është i pashmangshëm e, kjo 
prirje është e hershme. Shpeshherë, mësuesit i duhet të bëjë krahasimin midis dy 
gjuhëve nëpërmjet përkthimit. Dobësia që paraqet kjo teknikë është se nxënësit 
priren për të krahasuar çdo gjë edhe atëherë kur nuk duhet. Gjithsesi, ndërgjegjësimi 
në lidhje me këtë dukuri është më i lehtë nëse nxënësit kanë mësuar më parë ndonjë 
gjuhë tjetër të huaj. Sa më të ndërgjegjshëm të jenë nxënësit për dallimin midis 
gjuhës amtare dhe asaj të huaj, aq më shumë kjo do t’i ndihmojë të rishprehen në 
mënyrë idiomatike dhe të luft ojnë kundër interferencave. Krahasimi bëhet kryesisht 
në rrafshin gramatikor duke anashkaluar atë leksikor. Në fakt, si leksiku ashtu dhe 
gramatika duhen parë si elementë të analizës krahasuese. Maurice Pergnier-i në librin 
e tĳ  “Les fondements sociolinguistiques de la traduction” (“Bazat sociolinguistike të 
përkthimit”), nënvizon faktin se përkthimi nuk mund të merret me krahasimin e dy 
gjuhëve, pra nuk mund të merret me gjuhësi kontrastive. Megjithëse ky pohim nuk 
mund të merret tërësisht për bazë, për mendimin tonë, krahasimi i dy gjuhëve është 
shpeshherë i mundshëm dhe madje i nevojshëm. Pergnier-i thotë se mesazhi është 
boshti i veprimtarisë përkthimore. Nuk duhet harruar se ky mesazh shprehet në të 
dyja gjuhët me forma gjuhësore. Vërtet që semantika është kryesore, por le të mos 
harrojmë se kuptimi lidhet ngushtë edhe me formën.
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3. Interferencat e gjuhës amtare dhe menaxhimi i tyre

Performanca e nxënësve shqiptarë në përvetësimin e gjuhës italiane shpeshherë 
shënjohet nga probleme, të cilave po t`u njihen më mirë shkaqet, do të ishte më e 
lehtë të rekomandonim zgjidhje dhe praktika të duhura didaktike, me qëllim që ato 
të pakësoheshin që në fi llim të përvojës dhe mësimdhënësit të kishin mundësi më të 
mëdha për të përballuar me sukses sfi dën.
Pit Corder pretendon se tre janë shkaqet kryesore të gabimeve, të cilat i etiketon:
a) “gabime transferimi” 
b) “gabime analogjie” 
c) “gabime të shkaktuara gjatë mësimit”.
Devĳ imi nga norma në përdorimin e gjuhës së huaj shkaktohet për shumë arsye. 
Kështu pra kemi: 
1. Interferencën “e jashtme”, d.m.th. atë që ushtrohet nga gjuha amë. 
2. Një shkak tjetër i gabimeve është interferenca “e brendshme”, e shkaktuar nga 
mungesa e përvetësimit të rregullave  ose nga analogjia e gabuar që nxënësi përpiqet 
të vendosë në brendësi të saj. Gabimet që lidhen me llojin e parë të interferencës 
kanë karakter fonologik dhe sintaksor, ndërsa ato të shkaktuara nga interferenca e 
brendshme, janë kryesisht të karakterit morfologik. 
3. Më në fund, disa gabime hasen në të ashtuquajturën “transitional phase”, atëherë 
kur nxënësi pushon së marri për model sistemin gjuhësor të gjuhës amë, pa arritur 
ende të zotërojë sa duhet sistemin e gjuhës së huaj. 
Më frytdhënëse do të ishte analiza e shkaqeve të këtyre gabimeve dhe aplikimi i 
rezultateve në procesin mësimor. Në këtë mënyrë korrigjimi i gabimeve do të 
përbënte një fazë të rëndësishme të të nxënit, ku edhe në këtë fazë përdorimi i gjuhës 
amtare do të kishte rolin e vet. 
Korrigjimi është i lidhur sigurisht me vlerësimin e kompetencave gjuhësore gjatë të 
nxënit të një gjuhe të huaj. Shpesh mësuesit i mëshojnë korrigjimit pa u preokupuar 
për shkaqet e gabimeve. Kjo praktikë rrezikon procesin e mësimdhënies së gjuhës 
së huaj duke shkaktuar ndërprerje që mund të riparohen me shumë vështirësi. 
Në të kundërt duhen kërkuar shkaqet direkte të gabimeve, gjë që do të përcaktojë 
qëndrimin e mësuesit përballë tyre.
Gjatë komunikimit në gjuhë të huaj, vihet re se nxënësit bëjnë përgjithësisht të njëjtat 
gabime që vĳ në si pasojë e ndërhyrjes së gjuhës amtare, pavarësisht nga metoda dhe 
teknikat e mësimdhënies. Si anëtarë të një bashkësie gjuhësore të caktuar ata janë 
besnikë ndaj së njëjtës mënyrë të shikimit të realitetit. “Kështu ata do të respektojnë 
pa i vënë në pikëpyetje format gjuhësore dhe jashtë gjuhësorë që u ofron gjuha e tyre 
amtare ...sepse çdo gjuhë duket se është një tabelë që shpreh një vizion të veçantë të 
botës”. Gabimet vĳ në nga shkaku se nxënësi nuk përballet vetëm me dy gjuhë, por 
dhe me dy kultura. 
Në këtë mënyrë ai e përdor gjuhën amtare si model bazë për të kuptuar dhe përdorur 
gjuhën e huaj. Kur një nxënës nuk gjen mjetin gjuhësor në gjuhën e huaj ai përshtat 
dhe përdor fj alë dhe struktura gjuhësore të gatshme nga gjuha e vet amtare duke rënë 
viktimë e grackave të ngritura nga kjo e fundit. “Si rrjedhojë duhet patur parasysh 
fakti se në etapën fi llestare të mësimit të gjuhës së huaj, ekuilibri jo i drejtë midis 
gjuhës amtare dhe gjuhës së huaj, pengon në mësimin e kësaj të fundit dhe çon në 
përdorimin e interferencave.”
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Përfundime

Në përfundim mund të themi se mund të ketë ngritje të cilësisë në komunikimin e 
rrjedhshëm të cilës do gjuhë të huaj po qe se ekziston vullneti i mësimdhënësit të 
punoj dhe përdorë metoda si dhe aktivitete adekuate e motivuese për mësimdhënie. 
Ndërthurja e një sere mëtodash në mësimin e gjuhës së huaj e bën nxënësin më aktiv 
dhe më të motivuar.
Ndërveprimi gjuhësor, si një metodë mësimdhënie, paraqet një ri-ekzaminim të 
synimeve të mësimdhënies, kurrikulës, materialeve didaktike dhe veprimtarive në 
klasë duke ndikuar shumë mbi ndryshimet në të mësuarin e gjuhës së huaj.
Integrimi ndërlëndor dhe komunikimi i ndërsjelltë në të cilin nxënësi përfshihet e 
zhvillon atë dhe e aft ëson për të komunikuar nëpërmjetë ndërtimeve, rregullave 
sintaksore, semantike dhe veçanësisë leksikore duke përft uar një komunikim sa më 
të rrjedhshëm që transmetohet nga gjuha amtare në gjuhën e huaj.
Ndërkohë, u vu re se roli i gjuhës amtare në mësimin e gjuhës së huaj është me 
rëndësi sidomos në hapat e para për ta bërë nxënësin të ndihet i aft ë duke përdorur 
potencialet gjuhësore që ai posedon nga gjuha amtare dhe të ngjallë në këtë mënyrë 
edhe dëshirën e nxënësve për të vazhduar për të mësuar në gjuhë të huaj. Kjo metodë 
e bën nxënësin të ndihet i aft ë të bëj diçka duke u përpjekur të eci përpara drejt të 
panjohurës.
Mbi të gjitha, struktura fonologjike dhe gramatikore e gjuhës shqipe apo kohët e 
gjuhës japin një ndihmë tepër të madhe në të mësuarit e një gjuhe të huaj. Alfabeti 
i një gjuhe ndihmon një person për të përvetësuar sa më mirë dhe për të mos patur 
vëshitrësi në përdorimin e një gjuhe tjetër.
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Metodat Motivuese Pjesë e Mësimdhënies Efektive

Alma   Koni
Mësuese e ciklit të ulët, Shkolla 9-Vjeçare ‘’Adem Bedalli’’, Peqin

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”.

I. Çfarë është motivimi?
II. 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. 

III.  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. 

IV. Roli i mësuesit në një proces efi kas të mësimdhënies
 Kontrollues; Ndikues; Pjesëmarrës:

V.  Strategjitë efektive dhe aktivitetet që motivojnë nxënësit
"Motivimi i nxënësve drejt disa qëllimeve është një nga detyrat e rëndësishme të 
mësimdhënies".
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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. 

VI. 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 
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 
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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 
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 
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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.
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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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Vështirësi të vëmendjes dhe hiperaktiviteti

Rozeta Mullai
Mesuese Bio – Kimi

Lushnje

Abstrakt

Nxënësit me vështiresi të vëmendjes dhe hiperaktivitetit kanë si tipar themelor 
mungesën e vazhdueshme të vëmendjes dhe, ose hiperaktivitet /impulsivitet që 
është më i shpeshtë dhe me i ashpër sesa tek fëmĳ ët e tjerë në të njëjtin nivel zhvillimi 
dhe moshe. Këta fëmĳ ë kanë fare pak përqëndrim gjatë në detyre apo aktiviteti. Ata 
mërziten shpejt nga loja që janë duke luajtur dhe kalojnë tek aktiviteti apo loja tjetër. 
Ata kanë vështirësine vetorganizim dhe shpesh nuk arrĳ në të përfundojnë detyrat 
apo aktivitetet që ju janë ngarkuar .
Këta fëmĳ ë janë gjithmonë në lëvizje dhe duket sikur vazhdimisht nxitojnë për 
të shkuar diku. Ata e kanë të vështirë të qëndrojnë ulur dhe kjo bëhet akoma më 
e vështirë kur kërkohet me insistim nga mësuesja që të ulen. Duket sikur fëmĳ ët 
hiperaktivë nuk arrĳ në të mendojnë para se të veprojnë.Dëshira e tyre për të bërë 
diçka vjen në mënyrë të menjëhershme ose impulsive.

Hyrje

Në mënyrë të përmbledhur, hiperaktiviteti është një vështiresi në sjellje dhe në 
zhvillimin tipik që vihet re në femĳ ët e moshës parashkollore dhe shkollore, i cili 
karakterizohet nga problemet e vëmendjes dhe përqëndrimit, si dhe të qënit shumë 
aktiv. Kjo vështirësi ndërhyn dukshëm në sjelljen e fëmĳ ës dhe në aktivitetin e tĳ . 
Hiperaktiviteti perkufi zohet si një levizje e tepruar dhe e pakontrolluar, si vështirësi 
e fëmĳ ës për të reaguar drejt ndaj ngacmimeve të mjedisit, si vështirësi e fëmĳ ës për 
të bërë ‘fi ltrimin’ e nevojshëm” për llojet e ndryshme të ngacmimeve etj 

Cilat janë shkaqet kryesore të hiperaktivitetit?

Shkaqe gjenetike
Mungesa e vëmendjes dhe hiperaktiviteti shkaktohet nga demtimi i indeve të trurit. 
Kur mekanizmat elektrokimike që kontrollojnë levizjen e trupit ndryshojnë ato 
shkaktojnë stimulim të pazakontë të muskujve, shkaktohet kriza e hiperaktivitetit. 
Ka të bëjë me një defekt evolutiv në fushën e autokontrollit. Këta fëmĳ ë nuk arrĳ në 
të kontrollojnë përgjigjet e tyre ndaj mjedisit.
Shkaqe jo gjenetike
Lindja e parakohshme, abuzimi i nënës me alkolin dhe duhanin, sasia e tepërt e 
plumbit në organizmin e fëmĳ ës gjatë periudhës së fëmĳ ërisë hershme, dëmtime/
aksidente me natyre cerebrale.
Shkaqe mjedisore
Mjedisi (konteksti social ku fëmĳ a rritet, mjedisi familjar, praktikat e rritjes dhe 
edukimit të tĳ , mjedisi social mbi të cilin fëmĳ a ndërton marrëdhënjet me të tjerët) 
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nuk është shkaktar i drejtpërdrejtë i kësaj vështirësie, por e rëndon situatën e fëmĳ ës, 
dhe mund të quhet faktor kontribues.

Cilat janë karakteristikat kryesore të fëmĳ ëve me mungesë vëmendjeje dhe 
hiperaktivitet?

Nxënësit hiperaktivë janë të riskuar për të braktisur shkollën krahasuar me nxënësit 
e tjerë, pasi ata kanë arritje jo të mira shkollore. Edhe pse kanë nivel mestar ose më 
të lartë inteligjence, vështirësia në përqëndrim dhe lëvizshmëria e shtuar, i pengon 
ata të lexojnë apo të dëgjojnë, dhe të japin rezultatin e duhur.Edhe marrëdhëniet 
sociale ndërmjet fëmĳ ës hiperaktivë dhe bashkëmoshatarëve janë tepër të dëmtuara 
për arsyet e mësipërme, ai bëhet tepër i bezdisshëm dhe i pa durueshem për shokët 
e klasës. 
Këta fëmĳ ë kanë:
 vëmendje të paktë, vështirësi për t’u përqendruar.
 tërheqje lehtësisht të vëmendjes nga stimujt e jashtëm; ata lënë përshtypjen 

se nuk dëgjojnë mirë; nuk ia dalin të ndjekin instruksionet ose të plotësojnë në kohë 
detyrat e shkollës ose përgjegjësitë e punës.
 aft ësi të mangëta organizative, harresë, mungesë vëmendjeje ndaj detajeve, 

humbje të gjerave që nevojiten për kryerjen e një detyre.
 hiperaktivitet, nivel i lartë energjish, vështirësi për të qendruar ulur, për të 

folur me zë të lartë, impulsivitet.
 vështirësi për të mbajtur radhën në situata grupi, përgjigje para përfundimit 

të pyetjeve, ndërhyrje në punët personale të të tjerëve.
 sjellje të shpeshta negative, shkatërruese, agresive për të kërkuar vëmendje, 

tendencë për t’u angazhuar në aktivitete të rrezikshme.
 vështirësi për të pranuar përgjegjësinë për veprimet e tyre, projektimi i fajit 

tek të tjerët, nuk mësojnë nga eksperiencat, vetëvlerësim të ulët dhe aft ësi të mangëta 
sociale.

Strategji në ndihmë të mësuesit

Përshtatja e mjedisit
 Uleni nxënësin në bankën e parë.
 Uleni në një vend të veçantë dhe lejojeni të lëvizë.
 Krĳ oni dhe ruani marrëdhënie të mira shoqërore me nxënësit e tjerë të klasës.

Menaxhimi i sjelljes
 Lejoni pozicionin e dëshiruar.
 Jini fl eksibël, pasi jo të gjithë nxënësit detyrimisht duhet të zbatojnë rregullat 

që lidhen me pozicionin, lëvizjen.
 Përdorni një lloj sinjali për ta ridrejtuar fëmĳ ën tek detyra (p.sh. përplasni 

duart, trokisni tavolinën sipas një ritmi të caktuar, etj)
 Jepini më shumë kohë për të përfunduar detyrën. Bëni komente të shpeshta 

pozitive për punën që po kryen.
 Ndryshoni situatat për ta bërë fëmĳ ën të ndihet më komod.
  Jini kreativ dhe të hapur për ide të reja.
 Jini të duruar dhe të përkushtuar në punën me fëmĳ ët hiperaktiv
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 Komunikoni rregullisht me prindërit e fëmĳ ës dhe psikologun e shkollës
 Jini të duruar
 Shpërbleni, rregullisht dhe sipas rëndësisë së sjelljes, sjelljet pozitive.
 Kritikoni rregullisht dhe mbani qendrim të prerë ndaj sjelljeve negative, por 

jo ndaj nxënësit.
 Bashkëpunoni me psikologun e shkollës per ta referuar fëmĳ ën në qendrat 

e specializuara për të vlerësuar nëse fëmĳ a ka vërtet një vështirësi që lidhet me 
hiperaktivitetin dhe vëmendjen.
 Diskutoni me prindërit e fëmĳ ës rreth karakateristikave të këtĳ  çrregullimi 

dhe nevojës për një bashkëpunim të ngushtë me ta.
 Vendosni një sistem të suksesshëm shpërblimi dhe ndëshkimi, ku përforcohen 

sjelljet positive dhe frenohen sjelljet negative.
 Vendosni kufi nj të qartë ndaj fëmĳ ës, p.sh kur shokët fl asin, nuk duhen 

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

veten dhe pjesëmarrjen në aktivitete ekstrakurrikulare.

Strategji mësimdhënieje

 Ndajeni detyrën në hapa të vegjël
 Organizoni aktivitete jashtëkurrikulare që përmirësojnë aft ësitë sociale të 

fëmĳ ës dhe forcojnë lidhjet e tĳ  me bashkëmoshatarët.
 Thirreni shpesh në emër, tërhiqini shpesh vëmendjen, eleminoni sa të 

mundni gjërat që i tërheqin vëmendjen.
 Përsërisni instruksionet.
 Kërkoni që fëmĳ a të japë shpesh komente mbi detyrën që po kryen.
 Jepini fëmĳ ës startegji vetëkontrolli. Kërkojini që Të Ndalojë –Të Shohë – Të 

Dëgjojë – dhe Të Mendojë, përpara se të veproj.
 Kërkojini fëmĳ ës të rishikojë materialet e mësuara rregullisht, të lexojë 

kërkesat dy herë, të rikontrollojë detyrën që ka kryer.
 Gjeni shpërblime apo nxitje që e motivojnë dhe ruajnë interesin e fëmĳ ës
 Krĳ oni në bashkëpunim me psikologun dhe prindërit e fëmĳ ës, një plan 

edukativ të personalizuar.
 Përpiquni të ruani vëmendjen dhe përqendrimin e tĳ  për periudha më të 

gjata kohe
 Përmirësoni kontrollin e impulseve, duke e angazhuar në aktivitete, detyra 

që ai i ka për zemër dhe i dëshiron
 Synoni përmirësimin e arritjeve të tĳ  shkollore, duke vlerësuar edhe 

përpjekjet e tĳ , në rast se suksesi nuk është arritur
 Jepini më pak detyra me shkrim
 Shkurtojini pjesët që fëmĳ a duhet të shkruajë
 Jepini pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me alternativa psh, (po),(jo) 

dhe fëmĳ a mund të rrethojë njërën nga ato
 Pranoni dhe përgjigje vetëm me një fj alë
 Pranoni që prindi ose shoku ta ketë ndihmuar për të kopjuar detyrën
 Mos e penalizoni fëmĳ ën për shkak të shkrimit të keq
 Zgjasini kohën e detyrës
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 Ndani detyrën në pjesë të vogla
 Lejo përgjigjet me gojë

Ndikimi i hiperaktivitetit në procesin e nxënies

 Si shkruajnë këta fëmĳ ë
Duke qene se ata nuk qëndrojnë dot në pozicionin e duhur kur shkruajnë dhe janë 
nën një stres të vazhdueshëm fi zik, për shkak të tensionit muskular, shkrimi i tyre 
është i çrregullt, i padeshifrueshëm ose lexohet me vështirësi. Gjatë kohës që shkruan, 
fëmĳ a është i tensionuar dhe ndonjëherë qan për shkak të frustrimit.Ai nuk arrin t’i 
përfundojnë detyrat me shkrim.Disa fëmĳ ë, për të shplodhur duart, e lënë stilolapsin 
dhe në këtë mënyrë duket sikur ata shkëputen nga realiteti i klasës. Në situata të tilla 
mësuesit mund të reagojnë negativisht.
Si lexojnë këta fëmĳ ë
Disa nga karakteristikat që kanë fëmĳ ët hiperaktivë në lexim janë të ngjashme me 
ato të fëmĳ ëve disleksikë, por disleksia e fëmĳ ëve hiperaktivë është e kurueshme. 
Leximi dhe shqiptimi i fëmĳ ëve hiperaktivë duket i ngjashëm me atë të fëmĳ ëve 
me disleksi, pasi vërehet ndërrimi i vendeve, përmbysja e numrave, shkronjave, 
simboleve matematikor, probleme të anësisë( i majtë, i djathtë), vështirësi në 
vendosjen e sendeve në radhë njëra pas tjetrës, sikurse edhe tek fëmĳ ët disleksikë. 
Fëmĳ a hiperaktivë i ngatërron, fj ala vjen, shkronjat p e b, p e q , numrat 21 e 12. 
Problemet e përmbysjes së shkronjave, të leximit jo të saktë të numrave e simboleve 
lidhen me lateralitetin apo anësinë, e cila tek këta fëmĳ ë nuk është e stabilizuar. 
Fëmĳ ët hiperaktivë kanë probleme me vendosjen e sendeve apo objekteve sipas 
radhës, si p.sh. puzzle-at, kubat etj
Fëmĳ ët hiperaktivë në orën e matematikës
Fëmĳ a i kopjon gabim detyrat nga tabela apo nga teksti. Nuk arrin të shkruajë brenda 
formatit të fl etores, por del në faqen tjetër të saj. Zakonisht i vendos keq numrat në 
një veprim matematikor, si p.sh. qindëshet poshtë dhjetësheve. Ndonjëherë numrat 
që ata shkruajnë, janë shumë të mëdhenj, kurse herë të tjera janë shumë të vegjël. Ata 
nuk arrĳ në të mbajnë drejtimin kur shkruajnë. Po ashtu, problemi i përmbysjes së 
numrave dhe ndërrimi i tyre ndikon dukshëm në rezultatet e testeve.
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Roli i mësuesit në përgatitjen e qytetarit global

Ornela Shehu

Johana Rrufa

Manuela Driza

Globalizmi! Globalizmi! Globalizmi!

Sa e përgatitur është rinia sot për të qënë qëtëtar global?
Sa jetojnë  lokalisht ,duke menduar globalisht të rinjtë  sot?
Sa ndihen qytetar global të rinjtë shqiptar sot?
Këto pyetje më cojnë në trekendëshin e pandashem”Familje - Shoqëri – Shkolle”.
Rolin më te rëndesishëm në pergatitjen e qytetarit global ,sot e ka shkolla.Do të thotë e ka 
mësuesi.Mesuesit ,i ka ardhuar koha të përgatis qytetar global.Kjo nuk do të thotë që mesuesit 
do të heqin dore nga shpjegimi,nga modeli,nga këshillimi,nga drejtimi.Thjesht mësuesi duhet 
të shoh në cdo moment te ulur në bangat e shkollës qytetar  global.Nese shef nxenësin si 
qytetar global,ke bërë hapin e parë për përgatitjen e qytetarit global. 

Fjalët kyçe: Globalizmi, qytetari , global, mësuesi,edukim,edukim  global.

Mësuesit fi llorë janë përgjegjës për mësimin e lëndëve bazë si abetarja,matematika. 
Mësimdhënësit e mesëm specializohen në fusha specifi ke. Të gjithë mësimdhënësit 
janë menaxherë të klasës që përforcojnë sjelljen e duhur, matin mësimin e nxënësve 
dhe krĳ ojnë mjedise mësimore gjithëpërfshirëse. Te gjithë mësimdhënësit jane 
përgjegjës të pergatitjes së qytetarit të së nesërmes. Dita e punës për një mësues fi llon 
para se studentët të mbërrĳ në dhe nuk mund të përfundojnë deri vonë në mbrëmje. 
Përveç mësimit dhe këshillimit të nxënësve gjatë ditës, mësuesit duhet të zhvillojnë 
rezultatet e nxënësve për mësime dhe të dërgojnë raportet e përparimit tek prindërit. 
Mësuesit luajnë rol jetësor në jetën e nxënësve. Përveç kësaj, mësuesit u shërbejnë 
shumë roleve të tjera në klasë. Mësuesit ndërtojnë një mjedis të ngrohtë, nxisin dhe 
nxisin studentët, bëhen modele .Roli më i zakonshëm që një mësues luan në klasë 
është të mësojë njohuri për fëmĳ ët. Krĳ imi i mjedisit në klasë.Mësuesit gjithashtu 
luajnë një rol të rëndësishëm në klasë kur bëhet fj alë për mjedisin. Studentët shpesh 
imitojnë veprimet e një mësuesi. Nëse mësuesi përgatit një ambient të ngrohtë dhe 
të lumtur, studentët kanë më shumë gjasa të jenë të lumtur. Një mjedis i caktuar nga 
mësuesi mund të jetë pozitiv ose negativ. Nëse nxënësit e ndjejnë se mësuesi është 
i zemëruar, studentët mund të reagojnë negativisht ndaj kësaj dhe prandaj mësimi 
mund të dëmtohet. Mësuesit janë përgjegjës për sjelljen sociale në klasat e tyre. Kjo 
sjellje është kryesisht një refl ektim i veprimeve të mësuesit dhe mjedisit që vendos. 
Mësuesit zakonisht nuk mendojnë për veten e tyre si modele, megjithatë, pa dashje 
janë. Studentët kalojnë shumë kohë me mësuesin e tyre dhe për këtë arsye mësuesi 
bëhet një model për ta. Kjo mund të jetë një efekt pozitiv ose negativ në varësi të 
mësuesit. Mësuesit nuk janë vetëm për të mësuar fëmĳ ët, por edhe për të dashur 
dhe për t'u kujdesur për ta. Mësuesit zakonisht respektohen shumë nga njerëzit në 
komunitet dhe për këtë arsye bëhen një model për studentët dhe prindërit. 
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Bota po ndryshon nga dita në ditë dhe brezit të ri të sotëm po përballet me një botë 
në të cilën revolucioni i komunikimit dhe informacionit ka çuar në ndryshime në të 
gjitha sferat, shkencore, teknologjike, politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Me 
këto ndryshime, pritjet e reja janë shfaqur ndaj shkollave dhe mësuesve tanë. Në të 
kaluarën, mësuesit ishin burimi kryesor i diturisë, udhëheqësi dhe edukatori i jetës 
së shkollës së nxënësve të tyre. Ata dikur ishin autoriteti në klasë dhe shpesh morën 
rolin e prindërve. Përgatitja e provimeve ishte e rëndësishme, e cila ende është e 
rëndësishme, por tani një ditë koncepti i mësimit për të mësuar është bërë ngadalë 
një element shumë i rëndësishëm i punës së mësuesve. Në ditët e sotme mësuesit 
duhet t'u mësojnë nxënësve se si të fi tojnë informacion dhe si t'i zgjedhin ato. Në ditët 
e sotme, mësuesit japin informacion dhe tregojnë nxënësit e tyre se si ta përdorin atë 
informacion për të trajtuar problemet. Megjithëse ende konsiderohet të jetë një lloj 
lider në klasë, ato mund të konsiderohen si lehtësues në procesin e të mësuarit. Ata 
janë përkrahës në vend të edukatorëve dhe gjithashtu këshilltarë ndaj prindërve. 
Gjithashtu tani prindërit e ditëve janë gjithashtu të përfshirë në vendimmarrje dhe 
ata marrin pjesë në jetën e shkollës. Nuk është më e mjaft ueshme për të dërguar 
fëmĳ ët në shkollë në mëngjes, t'i marrin ato në pasdite. Prindërit duhet të kenë një 
pamje të asaj që po ndodh në institucionin arsimor. Pra, për të përgatitur brezin tonë 
të ri për t'u përballur me të ardhmen me besim dhe përgjegjësi, roli i mësuesve në 
kohën moderne ka ndryshuar dhe është bërë vendimtar.
Sistemi arsimor ka ndryshuar krejtësisht në ditët e sotme dhe duke qenë mësues 
nuk do të thotë vetëm të qenit një ndihmës në procesin e vështirë të arsimit; kjo do të 
thotë të jesh kreativ dhe shumë i talentuar "udhëzues", i cili shoqëron një student në 
të gjitha mënyrat e studimit. Mësimdhënësit duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje 
metodave të reja të mësimdhënies, gjë që do ta bëjë më të këndshëm studimin. 
Kërkesat e reja shpesh vendosen në shkolla përveç atyre ekzistuese, që të pajisen me 
njohuritë aktuale dhe metodat moderne të përvetësimit të njohurive të reja. Koncepti 
më modern që ka dalë në shkollë është "Dhomat e klasave të shfaqura", ku nxënësit i 
mbajnë mësimet mësuesit në shtëpi dhe bëjnë atë që ndryshe quhen detyrat e shtëpisë 
në klasa. Mësuesit regjistrojnë mësimet të cilat studentët i shikojnë në telefonat e tyre 
të mençur, në laptopë shtëpiak ose në pushimet e drekës në bibliotekat e shkollave. 
Në klasë bëjnë projekte ushtrime ose punë laboratorike ose studime rastesh në grupe 
të vogla, ndërsa mësuesit janë vetëm facilitatorë.Klasat e tilla mund të arrihen vetëm 
kur mësuesit janë të përkushtuar, motivuar dhe janë të gatshëm të kryejnë në dobi të 
nxënësve, komunitetit dhe shoqërisë dhe shkollat   janë të pajisura me pajisje moderne, 
kompjuterë, internet, pajisje audio-video.Mësuesit janë padyshim ndër kontribuesit 
më të rëndësishëm të arsimit për zhvillimin kombëtar në çdo demokraci.

Cilësitë  e  nje  mësuesi  që nxit  ke  nxënesi  ndjesi  globale

-Bashkepunues
Mesimdhenesi bashkpunon me të gjithë nxënësit në klase,gjate gjithë kohës.
Bashkpunon vet dhe nxit bashkëpunimin midis nxënësve në klasë.

- Gjithëpërfshirës
Mesimdhenesi gjen gjithmonë format dhe mënyrat për të krĳ uar gjithëpërfshirje.Ti 
pranoj nxënesit me gjithë ndryshimet që kanë.
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-Mbeshtetës
Mesimdhenesi gjithmonë  mbështet dhe kur ka dicka për të kundërshtuar e server 
ke nxësnesi si mbeshtejte!
-Vlerësues
Mesimdhenesi vlerëson ,vlerëson, vlerëson.Gjen formën për të vlerësuar jo vetëm 
për përgatitjen shkencore por për të gjitha veprimet e nxenësit të vet.
-Praktik
Mesimdhenesi është në cdo moment praktik.Situatat e krĳ uara në klasë mund të jenë 
të ndryshme ,por gjithmonë praktik.
-Fleksibel
Mesimdhenesi është gjithmonë fl eksibël.Pranon ,kundërshton,buzëqesh,mban 
qëndrim,por gjithcka brënda të qënurit fl eksibël.
-Aktiv
Mesimdhenesi nxit nxënësit.I bën të gjithë aktiv.Të qënurit aktiv gjatë orës së mësimit 
dhë jashtë saj dukë i përgatitur për të qënë qytetar global.
-Refl ektues
Mesimdhenesi nuk e mbyll orën e mësimit dhe profesionin e tĳ  brënda 45-se 
minutave.Te jesh mësues do të thotë që vazhdon pa ndërpreje të qënurit I tillë,24 orë.
duhet të jesh gjithe kohën duke refl ektuar.

Kushtet që i duhen një  mesimdhenesi për të përgatitur qytetar gobal

- Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor
Njësia bazë e qeverisjes vendore ka për detyrë përmirësimin e vazhdueshëm të 
cilësisë së shërbimit arsimor për të gjithë nxënësit në institucionet arsimore
-Bashkëpunim me komunitetin
Bashkëpunimi në fushën e arsimit me ministritë e linjës, njësitë e qeverisjes vendore 
dhe me organizma të tjerë qeveritarë ose joqeveritarë, të vendit ose të huaj.
- Sistemi arsimor mbeshtetes
Sigurimi i mbështetjes profesionale nga institucione të specializuara, vendase 
ose të huaja, për kërkime dhe eksperimentime në fushën e arsimit- Veprimtaria e 
institucioneve të tjera në sistemin arsimor.
- Shërbim psiko-social nxënësve
Njësitë arsimore vendore u sigurojnë shërbim psiko-social nxënësve dhe punonjësve 
të institucioneve arsimore.  Shërbimi psiko-social ofron mbështetje nëpërmjet 
psikologëve ose punonjësve socialë për trajtimin e problematikave të rasteve të 
ndryshme, vlerësimin e rasteve të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta psiko-sociale, 
hartimin e programeve parandaluese, sipas nevojave të komunitetit shkollor. 
-Strategji të përshtshme
Strategji të ndihmojë, të bashkërendojë, të rregullojë dhe të promovojë arsimin 
cilësor për të gjithë.Të orientojë masat afatmesme, planifi kimin vjetor, hartimin dhe 
realizimin e buxhetit,të sigurojë bazën për koordinimin dhe negocimin me agjencitë 
qeveritare, me partnerët  për të përcaktuar zgjerimin dhe për të përdorur investimet 
dhe planifi kimin afatgjatë në një kornize unike të planëzimit dhe të fi nancimit.

Edukimi,arsimimi dhe civilizimi
Mjedisi arsimor e mëson nxënësin si të sillet në familje e në shoqëri. Shoqëritë 
demokratike kanë nevojë për qytetarë të angazhuar politikisht dhe të ditur për 
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qeveritë e tyre. Adoleshenca është një periudhë e rëndësishme për përgatitjen e 
qytetarëve demokratikë,qytetarëve global dhe shkollat   pritet të nxisin njohuritë, 
aft ësitë dhe dispozitat që mbështesin angazhimin dhe pjesëmarrjen në të ardhmen 
(Hahn, 1998). Edukimi qytetar dhe qytetar i bazuar në shkollë (CCE) - ose si një fushë 
ndërdisiplinore  ose si një subjekt i caktuar - është njohur si një faktor i rëndësishëm 
në këtë proces (Galston, 2001, Niemi & Junn, 1998).Në shkollat   të rinjtë mësojnë se 
si të kontribuojnë në shoqëri përmes përvojave formale dhe informale të të nxënit . 
Mësimdhënësit nëpër fusha të ndryshme luajnë një rol, me ata që specializohen në 
çështjet qytetare ose në historinë dhe shkencën sociale që kanë përgjegjësi të veçanta 
. 

Edukimi   global

Edukimi global është një këndvështrim edukativ që ngrihet nga fakti që njerëzit 
bashkëkohorë jetojnë dhe bashkëveprojnë në një botë gjithnjë e më globale. Arsimit 
i lind detyra e rëndësishme për t’u dhënë nxënësve shanset dhe kompetencat për të 
refl ektuar dhe për të ndarë pikëpamjet dhe rolet në një shoqëri të ndërlidhur globale, 
si dhe për të kuptuar dhe për të diskutuar marrëdhëniet komplekse të çështjeve të 
përbashkëta shoqërore, ekologjike, politike dhe ekonomike, për të nxitur mënyra të 
reja të menduari dhe vepruari. Megjithatë, edukimi global nuk duhet të trajtohet si 
një qasje që duhet pranuar si e mirëqenë, pasi ne jemi të vetëdĳ shëm për dilemat, 
tensionet, dyshimet dhe perceptimet e ndryshme që lindin gjatë tra jtimit të çështjeve 
globale në një proces edukimi.
Përkufi zimet për edukimin global janë të ndryshme. Deklarata e Edukimit Global 
e Mastrihtit (20012) shpall:Edukimi global është edukimi që hap sytë dhe mendjet 
e njerëzve ndaj realiteteve të botës së globalizuar dhe i zgjon ata për një botë me 
më shumë drejtësi, barazi dhe të drejta të njeriut për të gjithë.Edukimi global, si 
dimensioni global i Edukimit për qytetari, përfshin Edukimin për zhvillim, Edukimin 
për të drejtat e njeriut, Edukimin për qëndrueshmëri, Edukimin për paqe dhe 
për parandalimin e konfl iktit dhe Edukimin ndërkulturor.Arsimi duhet të synojë 
zhvillimin e plotë të personalitetit njerëzor dhe fuqizimin e respektit për të drejtat 
e njeriut dhe të lirive themelore. Ai duhet të nxisë mirëkuptimin, tolerancën dhe 
miqësinë ndërmjet të gjitha kombeve, racave ose grupeve fetare dhe duhet të çojë 
përpara veprimtaritë e Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes. Neni 26, Kombet 
e Bashkuara, Konferenca e Përgjithshme, San Francisko, 10 Dhjetor 1948.Edukimi, 
që përfshin arsimin formal, vetëdĳ en publike dhe trajnimin duhet të pranohet 
si një proces me anë të të cilit qeniet njerëzore dhe shoqëritë mund të zhvillojnë 
plotësisht potencialin e tyre. Edukimi është thelbësor për të çuar përpara zhvillimin 
e qëndrueshëm dhe për të përmirësuar aft ësitë e njerëzve për të trajtuar çështjet e 
mjedisit dhe ato të zhvillimit.Synimi i Edukimit për Zhvillim dhe Rritjen e Vetëdĳ es 
është të aft ësojë çdo person në Evropë për të pasur shanse gjatë gjithë jetës për t’u 
vetëdĳ esuar për dhe për të kuptuar shqetësimet e zhvillimit global e lokal dhe lidhjet 
personale me këto shqetësime dhe për të vënë në jetë të drejtat dhe përgjegjësitë, 
si banorë të një bote të ndërvarur dhe në ndryshim, për të sjellë ndryshime për një 
botë të drejtë dhe të qëndrueshme.Nëse duhet të realizojmë një identitet Evropian, 
ai do të bazohet në vlerat themelore të përbashkëta, në respektin për trashëgiminë 
e përbashkët dhe diversitetin kulturor, si dhe në respektin për dinjitet të barabartë 
njerëzor të çdo individi. Dialogu ndërkulturor luan rol të rëndësishëm në këtë drejtim. 
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Ai mundëson parandalimin e ndarjeve etnike, fetare, gjuhësore dhe kulturore. Ai 
mundëson ecjen përpara në trajtimin e identiteteve tona të ndryshme kulturore në 
mënyrë konstruktive dhe demokratike, në bazë të vlerave të përbashkëta universale.
Me edukimin global lidhen fuqimisht tri faza kryesore të të mësuarit transformues:
1.Një analizë e situatës së sotme botërore .
2. Një vizion për alternativat kundrejt modeleve sunduese.
3. Një proces i ndryshimit drejt qytetarisë së përgjegjshme globale.
Edukimi global, si një proces i të mësuarit transformues, nënkupton procese 
pjesëmarrëse të vendimmarrjes në të gjitha këto faza. Qëllimi i një lloji të tillë të 
mësuarit  është të kultivojë njohuri të ndërsjella dhe vetëdĳ e kolektive.
Edukimi global  sfi don  makutërinë, pabarazinë dhe   egocentrizmin, përmes 
bashkëpunimit dhe solidaritetit, në vend që të ndajë njerëzit me anë të konkurrencës, 
konfl ikteve, frikës dhe urrejtjes.
Por, edukimi global nuk merret vetëm me temat globale, problemet botërore dhe 
zgjidhjet e tyre. Ai është edukimi për të parashikuar një të ardhme me kushte më të 
mira jetese për të gjithë, duke lidhur këndvështrimet globale për të ardhmen dhe, 
duke fi lluar nga bota jonë e vogël, të bëjë të mundur që ky vizion të jetë sa real aq 
edhe i mundshëm. Të mësuarit transformues aft ëson njerëzit të modelojnë një vizion 
të përbashkët për një botë me të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë
Globalizimi shtron sfi da themelore në të gjitha fushat e edukimit në çdo vend. Ai 
ofron mundësi për njerëzit, kulturat, ekonomitë dhe gjuhët në një mënyrë të re. Në 
këtë kontekst, edukimi për çështjet globale mund të vlerësohet nga pikëpamja e 
tregut si rritje e aft ësive dhe njohurive, të atyre që hyjnë në këtë treg, për të qenë 
konsumatorë dhe punëtorë të efektshëm në ekonominë globale.
Si edukatorë në shekullin e 21-të,  ne jetojmë në kohë sfi dash dhe në një botë 
kundërshtish. Si mund t’i përgatisim njerëzit të përballojnë  këto sfi da? Cilat janë 
përgjegjësitë tona në botën e rritjes së informacionit dhe të zhvillimeve teknologjike? 
Cilat janë përgjegjësitë tona në botën e varfërisë, të dhunës, të paragjykimit dhe të 
dëmtimit të mjedisit? 
Edukimi global është një metodë e re, e cila përpiqet të ndihmojë në përgjigjen e 
këtyre pyetjeve. Ajo synon të aft ësojë nxënësit të kuptojnë çështjet botërore ndërkohë 
që i fuqizon ata me njohuri, aft ësi, vlera dhe qëndrime të dëshirueshme për qytetarët 
e botës për të përballuar problemet globale. Në këtë këndvështrim, edukimi global 
është një proces i rritjes individuale dhe kolektive, që mundëson transformimin dhe 
vetwm  transformimin. Në fakt është një praktikë shoqërore. Është një përgatitje e 
vazhdueshme për jetën në të cilën fi timi i kompetencave vepruese dhe emocionale 
për të analizuar dhe menduar në mënyrë kritike për realitetin, bën të mundur që 
nxënësit të bëhen agjentë shoqërorë aktivë. 
Në këtë kontekst, gjithnjë e më shumë pranohet ideja se arsimi duhet të ofrojë shanse 
për vlerësimin realist, mbi bazë njohjeje të çështjeve bashkëkohore në botën tonë, pa 
imponuar pamje negative të një të ardhme të errët e të shkatërruar. Në të njëjtën kohë, 
argumentohet nevoja për më shumë mundësi në kurrikul  për diskutime krĳ uese 
dhe të arsyeshme të pikëpamjeve të ndryshme për të ardhmet e mundshme. Kjo 
përputhet me lëvizjet bashkëkohore për reformat kurrikulare në vende të ndryshme, 
që mbështesin një këndvështrim më të hapur, përmes një përmbajtje të re, përdorimit 
të metodave aktive e burimeve të reja. Edukimi global përputhet me këtë lëvizje.
Edukimi global ndihmon nxënësit të kuptojnë disa nga proceset komplekse  që çojnë 
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në dhunë dhe konfl ikt në nivel individual, kolektiv, kombëtar dhe global dhe të jenë 
të vetëdĳ shëm për disa nga rrugët për parandalimin dhe zgjidhjen e tyre. Përmes të 
kuptuarit të kulturave të ndryshme dhe edukimit të njerëzve si aktorë dinamikë për 
një botë më të drejtë dhe të barabartë për të gjithë, edukimi global synon të zhvillojë 
qëndrime që çojnë në zgjidhje konstruktive dhe paqësore të konfl ikteve.
Edukimi global synon zhvillimin  e  komuniteteve të të mësuarit, në të cilët nxënësit 
dhe mësuesit nxiten të punojnë së bashku për çështjet globale.
Edukimi  global  synon  në  nxitjen dhe motivimin e nxënësve dhe mësuesve të 
shqyrtojnë çështjet globale përmes mësimdhënies  dhe  pedagogjisë  krĳ uese.
Edukimi global synon të sfi dojë programet dhe praktikat e arsimit formal dhe jo 
formal përmes një përmbajtjeje dhe metodologjie të re.
Edukimi global synon të pranojë të qenit ndryshe, ndërvarësinë dhe krĳ imin e 
kushteve që të tjerët të shprehin vetveten dhe të ndërtojnë sjelljet e solidaritetit.
Edukimi global ndihmon nxënësit të zhvillojnë alternativat kur marrin vendime për 
jetën vetjake ose publike dhe të refl ektojnë për pasojat e zgjedhjeve të tyre, duke 
kultivuar, në këtë mënyrë, shpirtin e “përgjegjësisë globale të qytetarit të botës”.
Edukimi global mbështet pjesëmarrjen në veprim. Me fj alë të tjera ai ft on mësuesit 
dhe nxënësit të veprojnë në mënyrë dinamike për një botë më të drejtë dhe të 
barabartë për të gjithe.

Aft ësi qe duhen per edukimin  global

 Të menduarit kritik dhe analiza

 Edukimi global duhet t’i ndihmojë nxënësit të shqyrtojnë çështjet me mendje të 
hapur dhe kritike, të refl ektojnë për to dhe të jenë të gatshëm të rishqyrtojnë opinione 
e tyre në dritën e fakteve të reja dhe të argumenteve të arsyeshëm. Ato duhet të jenë 
të aft ë të njohin dhe të sfi dojnë njëanshmëritë, indoktrinimin dhe propagandën. 
Ndryshimi i këndvështrimeve ose qasja e këndvështrimeve të larmishme
 Edukimi global duhet të aft ësojë nxënësit të ndryshojnë këndvështrimin e tyre dhe 
të vështrojnë situatat në një tjetër këndvështrim.
 Njohja e stereotipave dhe paragjykimeve negative
Edukimi global duhet të aft ësojë nxënësit të dallojnë stereotipat dhe paragjykimet 
negativë dhe t’u kundërvihet atyre me forcë.
Kompetencat ndërkulturore në komunikim
Edukimi global duhet të ndihmojë nxënësit të shqyrtojnë larminë kulturore të gjuhës 
dhe të kodeve për të mundësuar të kuptuarit e ndërsjellë. Në mozaikun e sotëm 
kulturor, ne kemi pranuar idenë që çdo grup shoqëror-kulturor, mund të kontribuojë 
në pasurinë e jetës së komunitetit përmes shkëmbimit të elementeve të identitetit, 
dialogut dhe përfshirjes së të gjithë anëtarëve të komunitetit të larmishëm kulturor.
Puna në ekip dhe bashkëpunimi
 Edukimi global duhet të ndihmojë nxënësi të vlerësojnë bashkëpunimin në detyrat e 
përbashkëta dhe të punojnë me individët e tjerë dhe grupet për qëllimet e përbashkëta.
Vetëbesimi 
Edukimi global duhet të aft ësojë nxënësit të komunikojnë qartë dhe me vetbesim me 
të tjerët, d.m.th., as me agresivitet që mohon të drejtat e të tjerëve dhe as me pasivitet 
që mohon vetveten.
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Trajtimi i konfl ikteve dhe i transformimi i konfl ikteve 
Edukimi global duhet të aft ësojë nxënësit të përballen me konfl iktet dhe t’i trajtojnë 
ata në mënyrë konstruktive dhe sistematike.
Kërkimi
 Edukimi global duhet të aft ësojë nxënësit të kërkojnë për njohuri për çështjet globale, 
duke përdorur burime të ndryshme.
Dialogu 
Edukimi global duhet të zhvillojë aft ësi për dialog, të tilla si dëgjimi aktiv, respekti 
për opinioneve të të tjerëve dhe pohimi i vetvetes në mënyrë konstruktive.
Vendimmarrja
 Edukimi global duhet të aft ësojë nxënësit të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes 
dhe të ndërmarrin nisma përmes procedurave demokratike.Puna me shkencën dhe 
teknologjinë moderne
 Edukimi global duhet të pajisë nxënësit me aft ësitë  e kërkuara për përdorimin e 
përgjegjshëm të arritjeve të reja shkencore dhe teknologjike.Vlerat themelore u 
japin mundësi mësuesve të qartësojnë parimet bazë të procesit të të mësuarit, duke i 
drejtuar ata në zgjedhjen e përmbajtjes, në identifi kimin dhe përdorimin e burimeve 
të informacionit, të planifi kimit të strategjive të mësimdhënies, të mësuarit e të 
vlerësuarit dhe zhvillimi i fushave të ndërhyrjes praktike për nxënësin.Metodologjia 
është një sistem parimesh dhe rregullash që paraprinë dhe analizojnë praktikën, 
që studion sistematikisht marrëdhëniet ndërmjet metodave dhe teorisë, në çdo 
shkencë. Dallimi ndërmjet metodologjisë dhe metodave: Metodologjia, si thelbi 
i epistemologjisë, është themeli dhe zhvillimi shkencor i metodave, me qëllim që 
të formulohen bazat për krĳ imin e metodave të reja të veçanta ose për studimin 
dhe analizën e atyre ekzistuese. Një metodë është një procedurë e planifi kuar që 
vendos një linjë veprimi të ndërmarrë për të arritur objektivat e përcaktuar të një 
shkence të veçantë. Metodologjia në edukim, veçanërisht në edukimin global, 
është më shumë se një diskutim për metodat e mësimdhënies; metodologjia është 
një shtyllë e rëndësishme e politikës arsimore. Më shumë se si të mësosh ose si të 
zhvillosh veprimtari mësimore, metodologjia përfshin të gjitha çështjet e thelbit të 
arsimit. Në këtë kuptim, përmbajtja e çdo veprimtarie mësimore ka nevojë të lidhet 
drejtpërdrejt me metodat që do të përdoren në grupin mësimor, për të përmbushur 
objektivat e veprimtarisë së zgjedhur. Ky pohim bëhet qendror nëse ne pranojmë që 
çdo veprimtari, në çdo grup mësimor, në arsimin formal dhe jo formal, është zbatim 
i një konteksti të gjerë ideologjik. Për këtë arsye, çështjet metodologjike duhet të 
vlerësohen, jo vetëm në lidhje me veprimtaritë e veçanta të të mësuarit, por si kuadër 
i një procesi të vazhdueshëm të mësuari, që lidhet me objektivat kryesorë të arsimit 
dhe në ndërveprim dinamik me procesin e vlerësimit.

Kritere për zgjedhjen  dhe vlerësimin e metodave të edukimit global

Metodat e edukimit global duhet të jenë: 

·Interesante  ·  Tërheqëse    ·  Motivuese           ·  Sfi duese   ·  Pjesëmarrëse
·  Bashkëpunuese      ·  Realiste por Optimiste     ·Premtuese   ·  Refl ektuese
·  Drejtuar në njerëz të ndryshëm    ·Të ndryshëm por të ndryshueshëm  
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·Me nxënësin në qendër     · Krĳ uese   ·  Ndërvepruese   ·  Demokratike  ·  Dinamike

Metodat e edukimit global
·  Bazohen në burime të mira    ·Mos “mëso” por eduko   ·  Rrit vetëdĳ en ·  Nxit 
dialogun
·  Japin ndjenjën e qenit pjesë   ·Rrit përgjegjësinë e secilit  ·  Përfshin njerëzit  ·  
Respektojnë nxënësin  ·  Bazohen në vlerat njerëzore    ·Zhvillon mendimin kritik 
·  Lidh lokalen me globalen   ·  Nxit veprimin   ·  Lidh përmbajtjen me praktikën  · 
Nxisin vlerat njerëzore
Një mjedis me nxënësin në qendër bazohet në parimin e të mësuarit demokratik, 
pjesëmarrës, bashkëpunues dhe eksperimental. Në mjedise të tilla ndërvepruese, 
mendimi kritik, dialogu demokratik dhe shikimi holistik vlerësohen dhe nxiten 
gjatë gjithë procesit arsimor.Mësuesit duhet të kujtojnë që metoda është një qasje 
mësimore, e lidhur drejtpërdrejtë  me objektivat dhe në koherencë dhe bashkëveprim 
dinamik me përmbajtjen e çdo çështjeje dhe veprimtarie. Ajo që ka rëndësi, nuk është  
vetëm njohuria, por procesi me anë të të cilit nxënësi mëson si të mësojë.
Le ta mbyllim  me kuptimin e fj alës “shtetas”. Fjalori anglisht i Oksfordit e përkufi zon 
atë si “një subjekt i njohur ligjërisht apo shtetas në një shtet apo komonuelth”. Kështu 
shtetësia prezumon një organizim shtetëror, ku dikush është anëtar. Përkrahësit e 
qytetarisë globale shpejt vërejnë se nuk e kanë për kuptimin literal. Ata po mendojnë 
në mënyrë fi gurative. Revolucionet teknologjike në globalizimin e komunikimit dhe 
ekonomisë kanë bërë bashkë shtetas të vendeve të ndryshme, argumentojnë ata. Bota 
është tkurrur dhe ne duhet të veprojmë duke mbajtur në mendje pasojat globale. Dhe 
përveç kësaj, ne të gjithë kemi identitete të shumëfi shta, që mbivendosen. Shtetësia 
globale ndërhyn në detyrimet tona kombëtare.
Tensioni mes identiteteve tona të shumta – lokale, kombëtare, globale – është analizuar 
më së miri nga fi lozofi  Kwame Anthony Appiah. Në këtë periudhë të “ndryshimeve 
planetare dhe ndërlidhjes mes vendeve”, ai shkroi në përgjigje të deklaratës së May, 
“nevoja s’ka qenë kurrë më shumë se kaq e fortë për një ndjesi të fatit njerëzor të 
përbashkët”. Është vështirë të mos biesh dakord.Megjithatë kozmopolitanët shpesh 
vĳ në në formën e protagonistit nga Vëllezërit Karamazov të Dostojevskit që zbulon 
se sa më shumë e do njerëzimit në përgjithësi, aq më pak i do njerëzit në veçanti. 
Shtetasit e botës duhet të tregojnë kujdes që synimet e tyre fi snike të mos kthehen në 
justifi kim për shmangie të detyrimeve të tyre kundrejt bashkëatdhetarëve.Na duhet 
të jetojmë në botën që kemi, me të gjitha përçarjet e saj politike dhe jo në botën që 
do të donim të kishim. Mënyra më e mirë për t’i shërbyer interesave globale është 
të jetojmë sipas përgjegjësive tona brenda institucioneve politike që kanë rëndësi: 
ato që ekzistojnë. Ishte Qyteti grek që shpiku “qytetarin”, si anëtar të bashkësisë së 
qytetarëve të lirë dhe të barabartë. Ata që përbëjnë Qytetin, sado të ndryshëm që të 
jenë ngë origjina dhe rangu, në një farë mënyre, janë të ngjashëm me njeri tjetrin. 
Kështu, lidhja e njeriut me njeriun do të marrë, në kuadrin e Qytetit, formën e një 
marrëdhënie reciproke, të përmbysur, duke zëvendësuar marrëdhëniet hierarkike të 
nënshtrimit dhe të sundimit. Të gjithë ata që marrin pjesë te shteti do të përcaktohen 
si të ngjashëm, pastaj, në mënyrë më abstrakte, si të barabartë. Pavarësisht nga 
kontradiktat në jetën konkrete të jetës sociale, qytetarët  konceptoheshin, në planin 
politik, si njësi ndërvepruese brenda një sistemi ku ligji është ekuilibri dhe norma, 
barazia. Ky imazh i botës njerëzore do të gjejë shprehjen më të qartë në konceptin e 
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pjesëmarrjes së barabartë të të gjithë qytetarëve në ushtrimin e pushtetit.
Të gjithë qytetarët ushtojnë pushtetin. ”Qytetari  - Mësues”    apo    “Mësuesi  - Qytetar”  ka 
rolin kyç për përgatitjen  e  qytetari global.Qytetari  global është qytetari qe ushton pushtet 
global.Pushteti i qytetarit global  zbaton gjithmonë  rregullat globale .Rregullat globale janë 
rregulla të dreja.
 Qytatari  global përgatitet çdo ditë nga mësuesit ,mësimdhenësit e çmuar! 

Lista e dokumenteve ndërkombëtarë që lidhen dhe mbështesin edukimin global: 
- The Universal Declaration of Human Rights (1948) and the United Nations Charter 
on Human Rights
 - European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)
 - UNESCO Recommendation - (1974)
 - The Helsinki Accords (1975)
 - International Covenant on Civil and Political Rights (1976) - International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights (1976) 
- Council of Europe’s Recommendation No. 85/1985 on Teaching and Learning about 
Human
 - Rights in Schools - Declaration on the Rights to Development (1986) 
- UN Convention on the Rights of the Child (1989), e.g. Art. 29
 - The Maastricht Treaty (1992) - Agenda „21 (Post-Rio Declaration - 1992) on sustainable 
development - The Vienna Declaration of Heads of State and Government of the 
Council of Europe Member States (1993) - The Vienna Declaration and Programme of 
Action adopted 25 June 1993 by the Ëorld Conference on Human Rights - Resolution 
of the Standing Conference of the European Ministers of Education on Democracy, 
Human Rights and Tolerance (1994) - Conclusions and Recommendations of the 
UNESCO European Conference on Curriculum - Development: Civic Education and 
Eastern Europe - Vienna (1995)
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Roli i nënës në zhvillimin psikosocial të fëmĳ ës

Msc. Ada Myshketa

Dedikuar mamasë sime, jam me fat që të kam ty për nënë.

Abstrakt

Ky punim  ka si synim të evidentoi  disa aspekte të rëndësishme të mëmësisë. Roli  kyç që luan 
nëna në zhvillimin psikosocial të fëmĳ ës  dhe si  ndikon kjo në sjelljet  prej të rrituri duke vënë 
theksin në mardhënien nënë-bĳ ë. Secili  prej nesh ka unicitetin dhe veçantinë që na karakterizon  
dhe  njëlloj ndodh me mënyrat  e mëmësisë. Pyetja  kryesore që shtrohet  është nëse  janë të  gjitha 
mamatë  të  aft a të rrisin fëmĳ ët që lindin  dhe ti formësojnë  ato në individ të shëndetshëm dhe  të 
aft ë në shoqëri. Si  ndikojnë qëndrimet që  mban nëna  ndaj fëmĳ ës në  krĳ imin  e disa  aspkteve 
dominuese  të personalitetit. Puna kërkimore është bazuar në literaturën e disa  psikologëve me  
tituj  doktorral. Përfundimet theksojne  rëndësinë  esenciale  të  mardhënieve të shëndetshme 
nënë- fëmĳ ë por arsyetohet se në moshën adulte  gjithseci  është  përgjegjës për sjelljen e vet.

Fjalë kyçe: nëna, atashim, adoleshencë , kujdes emocional.

Hyrje

Ne të gjithë biem dakord mbi rëndësinë qëndrore të nënës në jetën e fëmĳ ës veçanërisht 
në qoft ë se ajo është një vajzë. Kapaciteti i nënës që të jetë empatike dhe e përgjegjshëme 
për fëmĳ ën e saj do të formësojnë arkitekturën e vërtetë të mënyrës se si fëmĳ a do të 
zhvillojë dhe të ketë sukses në pervojat e tĳ  të jetës prej së rrituri. Pak eksperienca në jetë 
janë aq vendimtare dhe të rëndësishme sa ndjenjat dhe mardhënia jonë me nënën. Nëna 
nuk është nje subjekt i thjeshtë . Shumë pak njerez i shpëtojnë ndjenjës dhe detyrimit 
për të nderuar , rrespektuar nënën së bashku me vetë-ndërgjegjsimin se shpesh nënat 
vetësakrifi kohen shumë për familjen dhe kjo gjë nuk vlersohet mjaft ueshëm .
Shumë prej nesh janë fshehurazi (ose jo fshehurazi) të pakënaqur me atë që kemi 
marrë nga nënat tona. Pamvarsisht nëse është faji i tyre apo jo, shumë nëna nuk 
arrĳ në të sigurojë aspekte të rëndësishme të nevojave emocionale të fëmĳ ëve të tyre 
dhe kur këto fëmĳ ë rriten duhet të paguajnë çmimin e kësaj paaft esie të nënave të 
tyre. Një nënë e mirë nuk pritet të jetë e përkryer dhe e vetë-sakrifi kuar deri në pikën 
e martirit. Ajo ka bagazhin saj emocional, plagët e veta, nevojat e veta. Ajo mund të 
humbase durimin dhe të bëjë gjëra që do të pendohet më vonë, por në qoft ë se sjellja 
e saj dominuese i jep femĳ ës së saj një besim të vlerës së vetes dhe vetë-respekt, 
ndjenjën e një mjedisi fi zik të sigurtë , jo të dhunshëm dhe besim në mardhëniet me 
të, kuptohet , se nëna është duke bërë një punë të mirë.

Fillimet e mardhënies nënë-fëmĳ ë

Në pjesën dërrmuese të librave mbi hulumtimet e mardhënies së nënës me fëmĳ ën  
theksohet se  : pothuajse të gjithë fëmĳ ët, madje edhe fëmĳ ët e abuzuar, i duan 
shumë prindërit e tyre. Kjo është e rrënjosur në natyrën e të qenit një  fëmĳ ë,dicka e 
pashmangshme.
Askush nuk i shpëton dot dëshirës për të patur dashurinë e nënës ashtu sikurse 
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dashurise së madhe që ndjejnë fëmĳ ët për prindin sidomos në vitet e para të jetës . 
Sigurisht ka shumë elemente të tjera në jetën e një fëmĳ e, por cilësia e mardhënies 
me nënen i jep formë të ardhmes sonë . Kuptimi i këtyre ndikimeve të mëdha do të 
na çojë në të kuptuarit më mirë të vetes. Të gjithë e dĳ më që jemi bërë prej trupit të 
nënës sonë, por mëmësia është diçka që shkon përtej lindjes së fëmĳ ës. Nëse fëmĳ a 
ka një përvojë pozitive të mardhënieve me nënën e tĳ  ai merr kuptimin '' Unë jam 
prej nënës. Unë vĳ  nga ajo . Unë jam pjesë e saj dhe unë jam e mire siç është ajo ''.
Duke pasur ndjenjën e përkatësisë diku është thelbësore në zhvillimin psikosocial 
për një fëmĳ ë. Një atashim i mirë për fëmĳ ën me nënën sjell në të ndjesinë ''Unë të 
përkas ty dhe për shkak se unë të përkas ty, unë kam një vend. '' 
Nëna është kujdestari jonë i parë dhe i jep zgjidhje kërkesave tona kur jemi të paaft ë të 
kujdesemi për veten. Bebet nuk kanë asnjë mënyrë për plotësimin e nevojave të tyre 
themelore dhe varen tërësisht nga të tjerët që të jenë të përgjigjshem ndaj thirrjeve 
të tyre për ndihmë. Kur nevojat tona janë plotësuar në mënyrë të vazhdueshme, 
ne ndjehemi të sigurt dhe krĳ ojmë besim se ndihma do të jetë atje. Pa këtë ndjesi , 
bebet kuptojne se kujdesi nuk është në dispozicion për to dhe bota nuk ndihet më 
aq miqësore ose mbështetëse, kështu fi llojnë të ndjehen më të pasigurt.(Stadi i parë i 
zhvillimit sipas Eriksonit – besimi kundrejt mosbesimit).
Nëse kjo gjë ndodh, kur fëmĳ a rritet ndihet i turpëruar nga nevojat e tĳ  dhe të përpiqet 
për ti fshehur ato. Çdo kush nga ne kupton dhe aprovon se nuk mund të pritet që 
një fëmĳ ë i vogël të ketë intuitën e duhur për të gjetur çastin e përshtatshëm kur ti 
kërkoi ndihmë nënës së tĳ  . Një aspekt i rëndësishëm i mëmësisë është që të ushqejë 
fëmĳ ën e saj si në nivelin fi zik ashtu edhe atë emocional, gjithashtu dhe aft ësia për 
tju përgjigjur në mënyra të ndryshme nevojave të fëmĳ ës.
Në këtë mënyrë fëmĳ ët ndihen të njohur marin një lloj mesazhi nga nëna: '' Unë po të 
shoh ty vogëlush dhe ti je i vërtetë, pra ekziston '' Kjo gje çon në vetë – afi rmim dhe 
forcimin e ndjenjës së përkatësisë.
Gjuhëtarët kanë vënë re se fëmĳ ët fi llojnë duke bërë tinguj nga shumë e shumë gjuhë 
por vetëm ata tinguj që janë pjesë e gjuhës prindërore përkrahen dhe përforcohen, 
kështu fëmĳ ët mësojnë gjuhën amtare. E njëjta gjë ndodh me emocionet dhe cilësitë 
e një fëmĳ e, stimulohen ato cilesi të cilat prindi i përkrah : '' Ti je një vajzë e bukur '' .
Me nënën, fëmĳ ët duhet të ndjehen të sigurt. Nëna është mbrojtës ynë kryesor dhe 
kujdestari ynë kryesor. Ka nëna që nuk kujdesen mjaft ueshëm për fëmĳ ët e tyre 
dhe madje shkojnë deri aty sa e mirpresin kujdesin emocional nga fëmĳ a. Fëmĳ ët 
adhurojnë nënat e tyre. Një fëmĳ ë i atashuar mirë që ndihet '' mami im është e 
veçantë '' gjithashtu mund të ndjehet '' Unë jam i veçantë, sepse unë jam pjesë e saj ''.
Por çfarë ndodh nëse një nënë është vetë e dëmtuar në planin psiko-emocional? 
Kur ajo ka disa çështje te rënduara të personalitetit të saj, ose kur ajo vjen nga një 
familje problematike? Sigurisht që dhe gra të tilla kanë të drejtë të bëhen nëna por 
fatkeqsisht ata nuk kanë një shembull pozitiv, as një model që të ndjekin. Ne të gjithë 
e dimë se këto nëna ekzistojnë sepse ne shohim rezultatet në jetën tonë të përditshme 
me shumë njerëz problematik që takojmë dhe jo vetëm. 
Një aspekt shumë i rëndësishëm për ndërtimin e vetë-besimit është ndjenjë e mirë me 
trupin tonë. E pra, gjatë adolesencës kjo nuk është aq e lehtë sidomos nëse papritmas 
një ditë të fi llon cikli menstrual dhe në qoft ë se ju nuk  keni një nënë që tju shpjegoi 
qetësisht ciklin e jetës, gjërat mund të përkeqsohen.
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Letërsia mbi mardhëniet  nënë –fëmĳ ë

Përralla '' Hansel dhe Gretel '' e Vëllezërve Grimm për dy femĳ et vëlla dhe moter, 
të cilët bëhen kujdestarët e njëri-tjetrit nën dritën e mizorisë prindërore që i braktisi 
të vetëm në pyll  nuk është  tërësisht e trrilluar dhe e pa bazë. Gjatë viteve 1800 në 
Evropë të braktisje femĳ ë ishte një krim i përhapur sepse familjet kishin tepër fëmĳ ë 
dhe ishin shumë të varfra për ti ushqyer të gjithë. Kështu prindërit bënin zgjedhje. 
Ato zgjidhnin cilët fëmĳ ë do të mbanin dhe cilët do të braktisnin të vetëm në pyje 
duke i çuar drejt vdekjes. Mund të konkludojmë që prindërit nuk janë përherë kaq të 
dashur me fëmĳ ët dhe madje bëhen dhe diferencime.
 Shumë nga ne kur dëgjojnë fj alët : ‘’ Pasqyrë moj pasqyrë cila është më e bukura nga 
të gjitha?’’ na vjen menjëherë në mendje një njerkë e keqe , Mbretëresha –njerkë e 
Borëbardhës. Në fakt , si shumë përralla të tjera popullore të Vëllezërve Grimm dhe 
kjo është deformuar gjatë viteve. Në botimin e parë të librit të përrallave të Vëllezërve 
Grimm , në 1812 historia nuk ishte me njerkën e keqe por me mamanë e vërtetë 
të Borëbardhës , Mbretëresha –nënë. Ajo ishte antagonistja kryesore,e fi ksuar pas 
bukurisë. Shihej përherë në pasqyrë dhe bëri  maksimumin e mundshëm për të vrarë 
të bĳ ën sepse ishte më e bukur se ajo. Sot , gati 300 vjet pas , xhelozia mamave mbetet 
tabu por jo inekzistente. Sapo përmendim emrin mama , sinonimi më i përshtatshëm 
është dashuri e shëndetshme dhe e pakushtëzuar.
Fatkeqsisht akoma nuk ekziston një buton që të aktivizojë ‘’instiktin mëmësor’’ që të 
sigurojë që një grua, veçanërisht ato më probleme, të lidhen ngushtësisht me fëmĳ ën 
e tyre dhe të dĳ në si të sillen me fëmĳ ën , duke ju përgjigjur nevojave të tĳ .

Mardhëniet dhe sjelljet  e nënave me vajzat e tyre

Disa psikologë mendojnë se kur një grua bëhet me një vajzë fi llon menjëherë procesi 
i riprojektimit të nënës mbi vajzën. Kjo gjë bën që e bĳ a të ketë pak hapsirë për veten 
dhe shprehjen e cilësive të saj, por duhet të ndjekë patjetër hapat e së jëmës. 
Kur anasjelltas, bëhet me djalë ky problem nuk ngrihet , pasi nëna e sheh djallin si 
‘diçka tjetër , të ndryshëm’ dhe ndryshimi gjinor vë kufi j të këtĳ  riprojektimi.
 Në fazat e shumta të jetës së vajzës së saj, një nënë shikon dhe dëshirat si dhe kufi zimet 
që ajo vetë ka provuar gjatë rritjes së saj dhe kjo gjë është deri diku normale. Problem 
mund të bëhet vetëm kur nëna e tejkalon këtë gjë duke u identifi kuar me vajzën e 
vogël , gjë që çon në konfl ikt të brendshëm. 
Në librin e saj Tripping the Prom Queen, Susan Shapiro Barash thotë se shumë vajza 
mësojnë për dinakerinë , zilinë, konkurrencën femërore nga mardhënia që kanë patur 
me nënën e tyre. Gjithashtu një nënë mund të favorizojë një djalë, sepse ajo mendon 
se arritjet e tĳ  janë në thelb më të rëndësishme se ato të një vajze, ato gjithashtu 
mund të shohin këto arritje si më pak kërcënuese ose konkurruese me vetë vlerat e 
saj si individ. Shpesh herë vajza të nënave të tilla ëndërrojnë sikur janë ngatërruar 
në maternitet dhe i kane dorëzuar tek nëna e gabuar   por një ditë mamaja e tyre e 
vërtetë dhe  e dashur do vĳ  ti marri. 
Kur një individ i drejtohet këshillimit psikologjik , shpesh psikologët pyesin ‘’A jeni 
ndjerë i përkujdesur dhe i dashur nga prindërit kur ishit fëmĳ ë?’’ dhe nuk pyesin 
drejtpërdrejtë sepse është shumë e vështirë të pranohet nga pacienti që ‘’Jo , nëna 
ime nuk më ka dashur’’! 
Kjo gjë krĳ on tek të bĳ at një lloj kompleksi inferioriteti. Ata mendojnë se nuk do 
të jenë kurrë mjaft ueshëm të mira, mjaft ueshëm të zgjuara, mjaft ueshëm të bukura 
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për të merituar sukses dhe lumturi. Sepse në qoft ë se do të ishin vërtet të denja për 
rrespekt dhe lumturi një zë brenda përshpërit se mamaje e tyre do ti kishte dashur 
dhe rrespektuar. 
Fatkeqsisht në qoft ë se jeni bĳ ë e një nëne të tillë nuk mund të shpreheni hapur, sepse 
njerëzit e tjerë nuk kuptojnë , nuk shohin çfar këto bĳ a në mjedisin familjar shoin 
sidomos ato që vĳ në nga familje të shëndetshme nuk arrĳ në kurrë të imagjinojnë apo 
të pranojnë sjelljet mosfunksionale . Për më tepër nëna të tilla dĳ në shumë mirë si të 
sillen në sy të të tjerëve . Duke qenë se fëmĳ ët kanë një çati dhe bukë në pjatën e tyre 
atherë ato prindër janë shumë të mirë . Sigurisht që këto fëmĳ ë,veçanërisht kë vajza 
kanë patur ushqim të mjaft ueshëm, por kanë qenë tepër të uritura emocionalisht.
 Bĳ a të nënave të tilla zhvillojnë një tolerance të lartë ndaj keqtrajtimeve. Pikërisht 
kjo lloj tolerance e lartë ndaj keqtrajtimeve bën që të lidhen në të ardhmen me burra 
të cilët i keqtrajtojnë. Një femër që ka rrespekt për veten dhe nuk toleron që të 
keqtrajtohet ,poshtërohet apo dhunohet  thjesht nuk qëndron pranë një burri të tillë!  
Ndryshe janë ato femra që  janë mësuar me këtë lloj sjellje .
Vajzat-bĳ a të nënave mosfunksionale jo vetëm mendojnë por kanë bindjen e plotë 
se në qoft ë se mamatë e tyre do të kuptonin atë dhimbje që po ju shkaktonin do të 
ndryshonin menjëherë. Prandaj ata provojnë dhe riprovojnë ti bëjnë nënat e tyre të 
kuptojnë sa shumë poi  lëndojnë me sjelljen e tyre abusive  , por keto nëna  sa here 
hapet një diskutim i tillë sigurisht  që kanë përherë një vesh të shurdhër. Askush nuk 
mund të ndryshojë në qoft ë se nuk dëshiron të ndryshojë.
 Madje edhe kur vajzat përballen me nënat e tyre në mënyrë verbale për situatat e 
krĳ uara, duke dëshmuar qartazi dhe provat e keqtrajtimeve , nënat mohojne duke 
thënë se ajo çka po thonë është një gënjeshtër . Ata rishkruajnë realitetin duke i  bindur  
dhe mbushur mendjen vajzave të tyre se çfarë kanë  përjetuar nuk ka ndodhur dhe 
çfarë kanë  parë ka qenë një lloj keqkuptimi apo pjellë e imagjinatës.
Sigurisht sjellje të tilla të keqtrajtimeve nuk janë konstante. Ka raste kur ato tregohen 
bashkëpunuese apo dhe inkurajuese sidomos në vitet e para të jetës. Kjo sepse kur 
vajzat janë të vogla ndihen në një pozicion autoritar, një lloj idhulli për tu ndjekur 
. Gjatë periudhës së adoleshencës mamatë të tilla fi llojnë të shohin vajzat e tyre si 
rivale dhe fi llojnë një sjellje tepër kritikuese,ironike, xhelozi dhe një lloj gare që do të 
vazhdoi më pas dhe në moshën e pjekur. Mesazhi që ato i çojnë bĳ ave të tyre është 
i qartë ‘’ Nëse ti bën diçka, unë do di ta bëj gjithmonë më mire sepse ti ke ardhur 
prej meje dhe smund të më tejkalosh Kurrë!’’. Një vajzë e mbarë nuk duhet kurrë 
ta tejkalojë mamanë e saj . Kjo është një nga arsyet se vajza shumë të talentuara 
nuk japin maksimumin e tyre , psh. nuk përpiqen fort në mësime apo në talente të 
lindura që mund të kenë  ose dhe akoma më thjesht shtojnë në peshë dhe nuk bëjnë 
as përpjekjen më të vogël për tu dobësuar pasi nuk mund të ngjajnë më të reja ,të 
bukura dhe të dëshirueshme se mamate te tyre më në moshë. 
Vajzat gjithsesi vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një fj alë të përsosur,një sjellje të 
përsour që do ti bëjë të kenë dashurinë e dikurshme të nënës . Sigurisht që është 
e trishtueshme sepse nënat të tilla nuk mund ti kënaqësh kurrë, nuk do jetë kurrë 
mjaft ueshëm. Mund të ndodhi që vajzat-bĳ at e nënave të tilla  të kenë fantazi për tu 
arratisur nga shtëpia , në një vend tjetër.
Në një pikë të zhvillimit të tyre fëmĳ ët fi llojnë të testojnë qëndrueshmërinë e 
mardhënies që kanë me nënën duke përdorur fj alën ‘’jo’’ duke treguar një profi l 
të vetes së tyre. Në qoft ë se mardhëna me nënën është e qëndrueshme dhe e 
shëndetshme , dashuria që kanë nënat për fëmĳ ët nuk zhduket. Përkundrrazi nëse 
ballafaqohen me një mosmiratim të rëndë dhe injorim me qëllim manipulues nga 
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ana e nënës , fëmĳ ët kuptojnë se detyra e tyre është të mbajnë nënën sa më shumë të 
lumtur.
 Më vonë do të përpiqen të mbajnë sa më shumë të lumtur fi gura të tjera autoritare 
të jetës së tyre , pamvarsisht se sa mund ti kushtojë. 
Për vajzat që kalojnë situata të tilla , fi llojnë të mësojnë gjithashtu si të bëhen mjet për 
të ndihmuar njerëz të tjerë të arrĳ në sukses apo lumturi. Gjithmonë do të përpiqen 
të shmangin konfl ike apo ballafaqime. Përgjigjen ‘’për mua s’ka rëndësi’’ kur i pyet 
për preferenca dhe mund të ndodh të harrojnë ëndrrat e tyre duke u fokusuar në 
ndihmesën për njerëz të tjerë . Kështu nëse vlera e tyre erdhi duke qenë një lloj 
kujdestari , nuk kanë të mundur të zhvillojnë një individualitet, të gëzojnë lirinë dhe 
moskokëçarjen e lojës apo imagjinatës së realizimit të dëshirave. 
Ka mjaft  të ngjarë që bĳ a të nënave të tilla të zgjedhin si profesione pikërisht të natyrës 
‘’së kujdestarit’’ si për shembull infermiere apo punonjëse sociale. Pamvarsisht sa 
fort përpiqet një fëmĳ ë për të ndihmuar nënën e tĳ  – nuk ka fuqi të zgjidhë problemet 
e nënës sepse vetëm nëna e ka atë mundesi të zgjidhë problemet e veta. 

Një vështrim mbi të ardhmen

Vajza të tilla kur rriten , e kanë të vështirë të dallojnë dashurinë nga   keqardhja ose 
besojnë se mardhëniet e dashurisë nuk janë reciproke do me thënë pa nevojë për ‘’të 
shpëtuar’’ dikë. Zakonisht të tilla situata në familje janë përsëritëse brez pas brezi. 
Nëna të tilla të pa aft a , kanë patur vetë nëna të pa aft a . 
Sigurisht që e ardhmja nuk është kaq e zymtë . Ka vajza të nënave të tilla që janë 
ndryshe sepse kanë më shumë empati se nënat e tyre, janë më të vetëdĳ shme mbi 
dinamikat e sjelljeve mosfunksionale  , më të ndjeshme dhe kerkojnë në një mënyrë 
apo në një tjetër ndihmë psikologjike . Bëjnë hapa të vegjël çdo ditë për përmisimin e 
modeleve që kanë dhe pas disa vitesh progresi do jetë i konsiderueshëm.
Shumë e rëndësishme është të kuptohet se femĳ ët nuk i zgjedhin nënat e tyre dhe 
nuk është faji i fëmĳ ëve të vegjel për sjelljen mosfunksionale të nënave. 
Nëna të përsosura nuk ka dhe nuk ka as recetë për një mëmësi të përsosur sepse nuk 
është një shkencë ekzakte por diçka shumë më të madhe . 
Asnjëri prej nesh  nuk duhet të fajsojë nënat tona për çdo problem që kemi por as nuk 
duhet të nënvlersojmë ndikimin e saj të fortë mbi jetën tonë. 
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Diff erent  learning  styles  and  how  to  identify them

Edra Bushaj

Abstract

This literature review discusses learning styles and how learning styles came about in 
education.  There are many important things about knowing why teachers should understand 
a child’s learning style.  Knowing and understanding the use of specifi c learning styles such 
as visual, auditory, and kinesthetic modes of learning can help the teacher give the best to 
their students.Many people recognize that each person prefers diff erent learning styles and 
techniques. Everyone has a mix of learning styles. Some people may fi nd that they have a 
dominant style of learning with far less use of other styles.  To assess the specifi c learning 
style of a student there are several ways of doing so including the Solomon/Felder Index of 
Learning Styles, and the questionnaire by the Educational Media Corporation.  When talking 
about learning styles it is important to include the use of technology in the classroom.  Due to 
the fact that technology is highly used outside of education, classrooms that take advantage 
of the use of technology will keep the att ention of their students.  By using Computer Assisted 
Instruction (CAI) students will learn the benefi ts from using the computer.  

Keywords: learning styles, learning styles in children, learning preferences of students, 
learning preferences quantitative, learning preferences qualitative, child learning style         
qualitative, learning style characteristics, visual learner, auditory learner, kinesthetic learner.

Introduction

There have been many theorists that have discussed the various learning styles of 
students.  The research done on specifi c learning styles has been discussed further 
and more studies have been conducted on learning styles.  The majority of the styles 
discussed are in the visual, auditory, and kinesthetic modes of learning.  Knowing 
the importance of comprehending learning styles can not only help the student 
but help the teachers be more eff ective in their learning environment.  Although 
assessing students learning preferences can be time consuming and at times diffi  cult, 
determining a child’s learning style can help them grow and succeed now and in the 
future.  By taking advantage of technology in the classroom, students are able to stay 
focused due to the fact the teacher is not the only person giving instruction

1.Learning styles

Students may fi t into one, two, or all three of the learning style categories. Some 
students may learn best just through observation, while another may learn best 
by observing and listening. Every child learns diff erently. It may seem like a lot of 
planning on your part in order to meet the needs of all students’ learning styles. 
However, since research shows that the majority of students favor more than one 
learning style, one single approach is not the best way to reach each student. Here 
is a breakdown of the three main learning styles and how each of these t ypes of 
students learn best. In order to meet the needs of all students, you must incorporate 
each of these styles into your activities and lessons.
1.1 Visual Learners
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A visual learner is someone who prefers seeing and observing things. They learn 
best by looking at pictures, videos, handouts, charts, diagrams, demonstrations 
or anything else that is visual. These students learn best by reading or watching 
someone else complete a task fi rst
Tips for Accommodating
In order to appeal to these types of students, you can do the following.
• Use fl owcharts, maps, or graphic organizers.
• Have students use a computer to type out their notes using diff erent fonts.
• Create checklists, write out fl ashcards, draw pictures.
• Watch videos.
• Use highlighters to emphasize vocabulary or key words.
1.2 Auditory Learners
Auditory learners prefer to hear information. They learn best by listening to 
themselves or others. These learners are great at remembering names and numbers 
and prefer listening to directions rather than reading them.
Tips for Accommodating
In order to appeal to these types of students, you can do the following:
• Ask the students to tape themselves and listen back.
• Give them audiotapes of your lectures.
• Have students listen to a podcast for information.
• During peer groups, students take turns listening to one another read.
• Read material aloud to the students.
1.3 Kinesthetic Learners
Someone who learns best kinesthetically prefers a more hands-on experience to 
learning. These students like to touch , feel, and hold when learning and perform the 
best when it involves anything tactile. These students tend to “Try it out fi rst” and 
prefer to learn as they go. They’d rather use their body or movement then read or 
hear information.

Tips for Accommodating

In order to appeal to these types of students, you can do the following.
• Students can use manipulatives to help learn.
• Have students use their bodies when learning (snap, clap, tap, etc.).
• Use objects to help them understand a concept.
• Use a variety of diff erent art supplies to learn (crayons, textured paper, markers).
• Close their eyes and imagine what they are learning, then act it out.

 2. Importance of Knowing Learning Styles

According to Lohri-Posey (2003), “Learning styles indicate an individual’s 
preferential focus on diff erent types of information, the diff erent ways of perceiving 
information, and the rate of understanding information” .  Having an understanding 
of the learning style preferences of students can provide eff ective learning strategies 
for teachers to use .  Students who share a learning style that is att uned with the 
teacher remember information longer and are more optimistic about learning (Lohri-
Posey, 2003).  
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Oft en, students will not do that well in school, this is due to the fact that they “lack the 
ability to cope with various situations” .  Students not coping with various situations 
is one of the greatest challenges in education .  By using individual’s specifi c learning 
styles in the classroom, teachers are promoting problem-solving skills (Fatt , 2000).  
By promoting problem solving skills in classrooms teachers are preparing students 
for real life situations.
By making students aware of their specifi c learning style teachers can “encourage 
them to realize the importance of appropriate learning styles for diff erent disciplines 
or subjects and that such styles may hopefully be changed to suit changing learning 
situations” .  According to Fatt  (2000) students will not benefi t from teaching 
methods being mismatched to the student’s styles of learning.  By teachers providing 
a learning environment that suits the unique learning styles of students they can 
“learn bett er and be more comfortable in their own learning styles instead of having 
to adapt themselves to the diff ering teaching styles of teachers” .  
Due to the fact that teachers present their personalities through their teaching 
and their learning environment, teachers can become more fl exible in knowing 
their students learning styles (Fatt , 2000).   Having a teacher who understands the 
learning style or behavior of a student can minimize problmes that may come up 
with learning.
By matching a students learning style to a specifi c teaching style can increase student 
achievement and satisfaction . Studies have shown that “the congruence between 
teaching and learning styles has a positive impact on achievement and satisfaction” 
.  According to Naimie et al. (2010), “learning style specialists have confi rmed the 
theory that students will learn more and enjoy the class experience and environment 
when they can use their preferred learning styles”.  
 “Developing instructional methods and materials that are appropriate for a wide 
range of cognitive learning styles should be a priority of all educators”  .  Due to the 
fact that students respond bett er to instructional methods that match their learning 
style, integrating diff erent learning styles in the classroom environment can enhance 
the benefi ts for everyone (Kahtz & Kling, 1999).  Matching the teachers learning 
methods to the students learning preferences will allow the student to “acquire a 
bett er understanding of the subject matt er in question” .  

3. Determining Learning Styles

There are several ways to determine how a child learns most eff ectively.  One way 
is by using being Solomon/Felder Index of Learning Styles (ILS), which is over 90% 
reliable (Lohri-Posey, 2003).  By Lohri-Posey (2003) examining her students she was 
able to assess their group preferences and the individual diff erences that focus on 
their unique learning style preferences.  Aft er assessing the students learning styles 
Lohri-Posey (2003) she was able to provide students with tips on how to maximize 
their learning.  Not only do teachers have to comprehend the specifi c learning 
styles of their students, the students have to comprehend how they learn to bett er 
themselves in learning.  
Another way to assess the learning style of students is by using the questionnaire from 
the Educational Media Corporation in Minneapolis (Fatt , 2000).  This questionnaire 
assesses on four parts: left /right brain orientation, auditory/visual/kinesthetic 
modes of learning, convergent/divergent thinking, and problem solving style-open/
focused/refl ective (Fatt , 2000).  By using diff erent ways of assessing learning styles 
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can strengthen the teachers understanding of learning styles and also help with 
proper assessment of those learning styles.
Even though learning styles are assessed at an early age, constant assessment should 
be utilized for the success of the students. “Learning styles are not fi xed throughout 
life, but develop as a person learns and grows” .  Many of the learning style theorists 
believe that people develop and practice a mix of learning styles as they grow and 
learn . By assessing students at specifi c points in time teachers can properly teach 
each student to maximize their potential.
There are a couple key steps to take to accommodate a students learning style (Coker, 
1996).  First, identify your learning style by taking a learning styles inventory, through 
observation, trial and error, or video analysis (Coker, 1996).  Second, know your 
students learning styles by formal testing, observation and trial and error (Coker, 
1996). 

Technology in the Classroom

Conducting instruction through the computer or the web can be benefi cial to some 
students.  Although there are not many studies done comparing learning styles to 
web-based learning, the result of these studies can help instructors develop eff ective 
instructional methods based on a students learning preference .  Giving instruction 
through the use of technology is considered to be a new trend in the environment of 
education  (Naimie et al., 2010).  
Using technology in classrooms today, can help students become more comfortable 
with the use of technology once schooling is complete .  Naimie et al. (2010) article 
states that the “internet is considered as the primary source used by the students to 
obtain the information” .  This article also says that wireless, highband, and other 
devices are responsible for the well developed E-learning implementation in various 
educational sett ings .        A       classroom environment that has the more appropriate 
learning environment is one that is considered up to date with the current century 
(Naimie et al, 2010). 
 Computer-assisted instruction (CAI) has the “potential to facilitate and supplement 
individual learning in a manner unlike any other educational media” .  The research 
done on CAI programs have found that learning styles play a key role in any student’s 
achievement . Recognizing that individuals have a unique learning style has become 
a very important factor in the future creation and usage of the CAI programs  . The 
use of the CAI programs seemed to be benefi cial all year round due to the fact that 
pictures of say plants that only grow in the summer are able to be seen during winter 
months (Khatz & Kling, 1999).  

Summary/Conclusion

Aft er researching learning styles and why learning styles are needed in education, I 
have come to the conclusion that if learning styles are not assessed properly students 
and the schools they att end will suff er.  Knowing what type of tests that are needed 
to assess the learning preference of students can not only enhance the way a student 
learns but help the teachers out on how they conduct their lessons.  Although the 
majority of the learning styles that were talked about were visual, auditory, and 
kinesthetic there are many other theories to learning modes that can be compared to 
these modes of learning.  
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By improving the use of the assessment of learning styles in schools, students will 
perform bett er in and out of school.  Although further research is needed, the original 
research on learning styles has greatly impacted learning preferences in education.  
Knowing how students learn can help teachers research and prepare every year for 
possibly new types of learning styles found.  Many studies are done on students who 
are in college; more studies need to be conducted that are at the elementary school 
levels.  Conducting more research at elementary and middle school levels can help 
determine the change in learning style at the child experiences life.  
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Marrëdhëniet mësues-nxënës dhe klima në procesin mësimor

Elca  Jeshili
Mesuese  cikel  i  ulet, Shkolla 9 – vjeçare ‘’Hysni    Çela’’ Karinё

Abstrakt

Përditshmëria shkollore e çdo nxënësi zë në vend shume të rëndësishëm në  
marrëdhëniet mësues-nxënës. Cilado qoft ë metoda e parashikuar për një të 
suksesshme, marrëdhënia mësues-nxënës do të jetë gjithmonë një element kyc. 
Marrëdhënia mësues –nxënës nuk është e rëndësishme vetëm për mësuesit. Ajo 
është njëoj e rëndësishme  në  realizimin e gjithë procesit të mësimnxesnies nga ana 
e nxënësve. 

Hyrje

Klima e një grupimi është perceptimi global qe kane anetaret e saj  rreth një 
sere karakteristikash të   pergjithshme, relativisht të   qendrueshme,  dhe rreth 
nderveprimeve sociale qe realizohen nga keta anetare.
Performanca shkollore e nxënësit percaktohet në  kete shkalle nga dy tipe vleresimi 
të   punes se nxënësit: 
a) vleresimi shkollor, qe varet nga nota e dhene nga mësuesi ,  
b) vleresimi pedagogjik, i lidhur me rezultatet e të  steve pedagogjike.

Dimensionet e klimes si variable te   varur e te pavarur
Si në  aplikimin e shkalles se plote të   klimes sociale të   klasës, ashtu dhe në  aplikimin 
e shkalles se pjesshme të   klimes socilae të   klasës,  rezultatet mbështësin mendimin 
e studiuesve sipas të   cilit dimensionet e klimes sociale të   klasës duhet të   merren 
parasysh në  të   dy aspektet: 
*si variable të   varur (karakteristikat psiko-mjedisore të   klasës),  
* si variable të   pavarur, te cilet shpjegojne performancen shkollore. 

Procesi i komunikimit dhe rendesia e tĳ  ne marredheniet mesues -nxenes
 Komunikimi verbal – element shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet mësues – 
nxënës
Dëgjuesi
Dëgjuesi,  që në këtë rast është marrësi,  është pjesë e këtĳ  proçesi,  është personi 
i cili merr mesazhet e komunikimit verbal. Një folës dhe një dëgjues janë njerëz të 
ndryshëm,  pasi ata kurrë nuk mund të kenë ekzaktësisht të njëjtin mendim. 
Ndërhyrja
Ndërhyrja është element tjetër i proçesit të komunikimit në tërësi,  duke përfshirë 
gjithmonë dhe atë verbalin. Në një ambjent si shkolla në  dallojmë dy lloj ndërhyrjesh: 
Të jashtme e të brendshme.
Situata
Situata ka të bëjë me kohën dhe vendin në të cilin ndodh komunikimi. Ndonjëherë 
situata e ndihmon komunikimin. Herë të tjera mund ta lëndojë atë. 
Komunikimi verbal  ndikohet nga disa faktorë,  si:
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• Nga vendi ku zhvillohet i cili mund të jetë i hapur ( në oborr,  në shkallët e 
shkollës) ose i mbyllur (brenda klasës);

•  nga pozicioni (ulur,  në këmbë,  në ecje);
• nga distanca: kemi komunikime në afërsi dhe në largësi;
• nga shkalla e intimitetit (kokë më kokë);
•  nga mënyra dhe mjeti; komunikojmë verbalisht me fj alë e shprehje,  por përdorim 

dhe simbole,  përdorim mimikën tonë,  lëvizjet trupore.
• Nga fakti i  drejtpërdrejtë dhe jodrejtpërdrejtë,  nëpërmjet të  lefonit,  radios,  të  

levizorit,  librit,  fi lmit,  dokumenteve,  me e-mail etj.
Si komunikohet në  shkollë?
Shkolla është një institucion me një përzierje personeli. Komunikimi verbal brenda 
saj është i formave të ndryshme

Komunikimi verbal dhe realiteti në shkollë

Probleme dhe vështirësi
Mësuesi dhe nxënësi. Çdo ditë brenda institucionit shkollë ka komunikim verbal 
mes personave të cilët ndodhen në të. Në këtë istitucion kemi përzierje moshash,  
kulturash e shtresash sociale. Ndodh që në situata të ndryshme mes personave të 
mëdhenj apo të vegjel të hasen probleme në komunikimin verbal. Çdo element 
në proçesin e komunikimit mund të shërbejë si burim shtrembërimi. Kjo bën që 
komunikimi verbal mes vetave të mos jetë efektiv,  i suksesshëm.
Përvoja ka treguar se ndoshin shtrembërime komunikimesh mes mësuesve e 
nxënësve në raste nga më të ndryshmet. Nëpërmjet intervistave të bëra mes mësuesve,  
drejtuesve,  nxënësve,   prindërve u munduam të sjellim raste problematike ose 
gabime klasike të cilat çojnë në shtrembërimin verbal mes aktorëve kryesorë që 
bëjnë pjesë në shkollë. Realiteti i komunikimit verbal midis mësuesve dhe nxënësve 
nuk është fort i kënaqshëm. Problemet e komunikimit mes palëve janë gjithnjë e 
më të shumta. Intervistat mes mësueseve,  pjesa më e madhe e tyre sjellin si shkak 
edhe mosinteresin e vetë  nxënësve në mësim nga një pakicë nxënësish të cilët bëhen 
shkak për prishjen e orës së mësimit,  ndërhyrjen e disa herëshme të mësuesit për t’i 
drejtuar ata drejt qëllimit të përbashkët.Këto mësuese të cilat praktikojnë më shumë 
komunikimin me shkrim vlerësohen shpesh pozitivisht për disa arsye:
 Japin detyra të shumta
 Duket sikur kontrollojnë më mirë njohuritë,  pasi shkrimi mbetet dokument
 Ndoshta mund të kenë më shumë vlerësime
 Kanë më pak probleme në disiplinë
 Janë më autoritare

Që një nxënës të jetë rezultativ duhet që gjatë orës së mësimit t’i përdorë të dy llojet 
e të komunikuarit verbal me shkrim e me gojë,  pasi secila ka funksionin e vet në 
zhvillimin intelektual të tĳ .
Shqetësim tjetër që përcjellin mësueset nga intervistat e tyre është dhe fakti se 
nxënësit keqkuptojnë të drejtat e tyre,  harrojnë rregullat e shkollës,  nuk zbatojnë 
etikën e të komunikuarit me mësuesit. Kjo vjen dhe si pasojë e disa faktorëve socialë 
të njohur si: familja,  ardhja nga zonat rurale,  ndikimet moshore. Këta nxënës shpesh 
bëhen pengesë për të ndërtuar marrëdhënie të mira komunikative mes shokëve e 
mësuesve. Mësuesit e rinj të intervistuar theksonin se ata njohin më mirë të drejtat e 
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tyre se sa dëshirën e mirë për të zbatuar përgjegjësitë e tyre.
Edhe vetë kanali mund të shërbejë si pengesë e një komunikimi të qartë mes 
mësuesve dhe nxënësve. Nga përvoja ime në arsim si i tillë mund të shërbejë dhe 
vetë të  teksti shkollor,  ilustrimet të cilat shpeshherë nuk perceptohen lehtë nga 
nxënësit,  paqartësi në shprehjen e mendimeve sidomos në ciklin fi llor ku has dhe 
me fj ali të tipit akademik. Në mjaft  raste në shtrembërim të komunikimit verbal 
mund të shërbejë dhe vetë dërrasa e zezë si pasojë e konsumimit të të  përt,  zhurmat 
që vĳ në nga jashtë,  trokitjet e herëpasherëshme në derën e klasës,  bisedat me zë në 
korridor,  nxënësit që vĳ në me vonesë në mësim,  kujtesa e momenteve të ndryshme.
Tek ndërtimi i marrëdhënieve të mira komunikative mes mësuesve dhe nxënësve 
qëndron dhe fakti i të vlerësuarit, ” të vemë notë”. Shtysë e punës sonë është mirë 
të jetë komunikimi  verbal me shkrim apo me gojë për të kuptuar se ku qëndron 
e meta e nxënësit në detyrën apo në përgjigjen e dhënë. Argumentimi korrekt,  
nëpërëmjet fj alëve të duhura bën që nxënësi ta besojë e ta vlerësojë gjithnjë e më 
shumë mësuesin. Kjo çon në ndërtimin e marrëdhënieve pozitive komunikative. Në 
ciklin fi llor,  sidomos në klasat e I-II është kriter i punës që nxënësi të vlerësohet me 
fj alë e shprehje. Ky lloj komunikimi në mjaft  raste bëhet dorë për ndërtim raportesh 
të drejta mësues nxënës,  por ndodh dhe anasjelltas, rast konfl iktual midis mësueses 
e prindit i cili prêt dhe fj alë inkurajuese nga mësuesja. Fleksibiliteti në vlerësim e 
motivon nxënësin të bëjë përpara.
Siç shohim, te ndërtimi frytdhënës i komunikimit verbal të  nxënësit e gjithë shoqëria 
bëhet protagoniste,  po roli i shkollës dhe i mësuesit është i drejtëpërdrejtë .Nëpërmjet 
tyre” fj ala prin” bukur në gojën dhe mendjen e nxënësve.

Motivimi

Motivacioni është një koncept mjaft  i njohur dhe i përdorur në të  oritë psikologjike . 
Është shkak dhe arsye për një sjellje . Nëse të  oritë e të nxënit interesohen më shumë 
për “si”-në dhe për atë që e quajmë “cfarë “ ,  motivacioni shpjegon “pse”-në e sjelljes 
. Për motivacionin ka shpjegime të ndryshme . Përmendim këtu të  oritë biologjike,  
sjellore,  konjitive,  humaniste etj. Njohja e tyre dhe sidomos e zbatimeve praktike 
,  është mjaft  e rëndësishme për mjedisin dhe praktikën shkollore. Edukatorët dhe 
mësuesit ,  duke interiorizuar thelbin dhe rëndësinë e këtĳ  koncepti ,  kanë shumë 
më të  për mundësi të jenë të suksesshëm në përpjekjet e tyre të përditshme për 
realizimin e të nxënit të nxënësve . Psikologët kanë arritur në të njëjtin përfundim , 
se askush nuk mund të thotë se është i pamotivuar.  Ajo që thonë mësuesit se nxënësve 
u mungon motivimi ,  në të vërtetë është që ata nuk janë të motivuar të bëjnë atë që 
mësuesi ka në mendje . Psikologët janë të të njëjtit mendim për rëndësinë e motivimit 
në klasë . Motivimi i nxënësve drejt qëllimeve të caktuara është një ndër detyrat 
kryesore të mësimdhënies . 

Teoria konjitive

Sipas kësaj të  orie është shumë i rëndësishëm motivimi i brendshëm . Nxënësit 
e motivuar së brendshmi vlerësojnë vetë procesin e të nxënit . Ata përpiqen të 
vlerësojnë dobitë e çdo detyre shkollore,  pavarësisht nga rezultatet e pritura ( për të 
marrë apo jo një cmim),  nga karakteristikat e detyrës( nëse lënda është interesante 
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apo jo),  apo nga gjendja e tyre emotive(padurim apo frikë nga dështimi). 
Teoria konjitive lidhet me aspekte të tilla të motivimit në klasë: 
Pse jo gjithnjë duhen ofruar cmime për rezultatet e të nxënit ? 
Pse nxënësit mund të përgjigjen ose të dështojnë në detyra që nuk kanë peshë në 
vlerësimin e tyre ? 
Pse nxënësit mund të vazhdojnë përpjekjet për të gjetur përgjigje për një problem 
edhe pse kanë dështuar në marrjen e përforcimeve në hapat e para? 
Pse nxënësit do të reagojnë pozitivisht ndaj  një situate të të mësuarit dhe jo  ndaj një tjetre? 
Pse zgjidhja e një problemi mund të stimulojë një nxënës të zgjidhë edhe situata të 
tjera  dhe një tjetër nxënës jo ?   

Pikëpamjet biheivjoriste të motivimit

Këto pikëpamje mbështeten mbi supozimin sipas të cilit mësuesit i nxisin nxënësit 
për të nxënë duke i dhënë atyre disa shpërblime,  kur ata paraqesin forma sjelljesh të 
dëshirueshme. Sipas Skinerit dhe pasuesve të tĳ  ,  në  modelohemi nga eksperienca,  
si nga ajo që marrim nga përgjigjet positive ( lavdërime,  cmime ,  arritje,  ) dhe 
nga  ato eksperienca që fi tojmë nga përgjigjet negative (kritikë,  dënim,  mossukses). 
Sigurisht të parat kanë më të  për mundësi të përsëriten. Nxënësit janë të motivuar të 
kryejnë një sjellje duke u dhënë një shpërblim I cili mund të marrë forma të ndryshme. 
Interpretimi biheivjorist  i të mësuarit na tregon pse disa nxënës reagojnë pozitivisht 
ndaj lëndëvë mësimore të vecanta dhe disa të tjerë jo. 
Teoricieni social i të mësuarit,  Bandura,  vë në dukje rëndësinë e vëzhgimit. Sipas tĳ ,  
një nxënës që vëren se një nxënës në klasë vlerësohet nga mësuesi pasi është sjellë në 
mënyrë të caktuar ,  mund të vendosë të imitojë një sjellje të tillë për t’u vlerësuar .
Motivacioni i studiuar në këtë perspektivë,  prezantohet si një reagim i individit ndaj 
elementeve të jashtëm,  fokusohet në rolin e ngjarjeve të përsëritura ,  në formimin e 
bindjeve dhe shpresave që ndikojnë kryerjen e veprimeve të suksesshme të vetë individit. 
Mësuesit duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin e shpërblimeve dhe të njohin se 
në cilat rrethana këto të fundit rrisin motivimin e brendshëm . Kur përforcimet jepen 
sipas standarteve të paracaktuara,  kur detyra është të  për sfi duese dhe cmimi të  për i madh,  
motivimi i brendshëm ka të ngjarë të rritet . Kur në  arrĳ më t’Indihmojmë nxënësit  të 
marrin përgjegjësinë për të nxënit e tyre në  kemi bërë një hap të madh në nxitjen e 
barazisë motivuese në klasë .

Teoria Humaniste

Sipas Humanistëve,  të  k individët ekziston një dëshirë e lindur e vetëdrejtimit për 
të vepruar dhe kuptuar. Sipas Combs dhe Snygg,  përfaqësues të këtĳ  drejtimi ,  forca 
active për të vepruar,  nuk është aq një disekuilibër në hapësirën jetësore ,  sikurse 
theksohet nga konjitivistët,  por një dëshirë për përshtatje që shtyn secilin nga në  të 
kërkojë vazhdimisht këtë përshtatje me situatat e ndryshme të jetës. 
Sipas Masllou,  ekzistojnë një motivacion i rritjes dhe një hierarki nevojash të njohura,  
si ato fi ziologjike ,  të sigurisë,  të përkatësisë,  të dashurisë dhe të vlerësimit. 
Por,  ç’duhet të bëjë mësuesi sipas këtĳ  drejtimi ? 
Mësuesi duhet të bëjë më të mundshmen që nevojat e nivelit më të ulët të jenë të 
kënaqura si dhe të rrisë mundësinë që ato të drejtohen në nivele më të larta . 
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Teoria e Masllout mund të përdoret për të shpjeguar aspekte të tilla të motivacionit:
Pse nxënësit janë më ambiciozë të mësojnë në një klasë të sigurt,  relaksuese,  se sa në 
një atmosferë kërcënuese? 
Pse disa nxënës kanë një dëshirë të fortë për të njohur dhe kuptuar dhe disa të tjrë jo ? 
Pse nxënësit që ndjehen të pranuar nga të tjerët janë më të interesuar se ata që ndjehen 
të injoruar dhe refuzuar? 
Sipas Hoppe,  që ka përpunuar dhe analizuar rolin dhe rëndësinë e nivelit  të 
qëllimeve apo synimeve të vendosura,  personat kanë   te ndencën t’i rrisin këto 
qëllime apo aspirata  nëse kanë pasur suksese dhe t’i ulin ato në rast mossuksesi. 
Niveli i synimeve të vendosura sipas Hoppe ,  është një lloj kompromisi ndërmjet 
dëshirës për të evituar deziluzionin si pasojë e mossuksesit që largon aspiratat,  dhe 
dëshirës për të pasur sukses në një nivel sa më të lartë,  që nxit aspiratat. 
Sipas Atkinson,  nevoja për të evituar mossuksesin është aq më e madhe,  sa më të 
mëdha të jenë qëllimet e vendosura dhe mossukseset e kaluara. 
Një tjetër studiues,  Ë. Glasser,  thekson se për të pasur sukses në jetë ,  duhet të kesh 
patur sukses më parë,  në fëmĳ ëri dhe rini,  në ndonjë sector të rëndësishëm të jetës 
personale. Ky sektor mund të jetë shkolla ose ndonjë lëndë shkollore,  ndonjë sport,  
ose dicka tjetër. 
Të gjitha këto të  ori ,  pavarësisht nga ndryshimet,  sugjerojnë mbajtjen parasysh të 
mossoksesit në parapërgatitjen e eksperiencave të të nxënit. 

Mësuesi,  personaliteti i tĳ  dhe motivacioni

Mësuesi   ndodhet përballë shume situatave shpesh të ndërlikuara edhe për shkak të 
mangësive në drejtim të njohurive bazë për motivacionin. 
Motivacioni i mësuesit dhe postulati i Edukimit janë dy parakushte të rëndësishme 
për sjelljet motivuese të nxënësve . Përvec këtyre ekzistojnë edhe disa strategji 
që duhen përdorur paralelisht me to . Këto strategji lidhen me komunikimin me 
nxënësit ,  aktivizimin e tyre në mësimdhënie,  krĳ imin e situatave ndërvepruese,  
praktikimin e vlerësimit formues,  percaktimin drejt dhe me kujdes të detyrave . 
Studimet kanë treguar se detyrat e shoqëruara me një mundësi për sukses të 
moderuar (50% ) sjellin kënaqësi maksimale. Mundësia për sukses të moderuar është 
gjithashtu një përbërës thelbësor për motivacionin e brendshëm. Këto lloj detyrash 
janë një domosdoshmëri për një zhvillim maksimal intelektual.
Roli motivues i mësuesit kanalizohet, zhvillohet, dimensionohet në varësi  dhe të 
karakteristikave të mësuesit. 
Studimet e fundit kanë vënë në pah karakteristikat e ndryshme të mësuesit,   duke 
dalluar ato të lidhura me ngrohtësinë ,  me tipin e instruksionit dhe stilit drejtues 
që përdoret etj. Studimet e Moss,  kanë treguar që kënaqësia e nxënësve ,  rritja e 
tyre personale ,  rendimenti I tyre shkollor kanë qenë në nivelin optimal   vetëm 
nëse ngrohtësia dhe mbështetja e mësuesit shoqërohen me një organizim efi kas në të 
gjitha aspeket akademike –profesionale. 
Relacionet e lidhura me këto dy dimensione ndikojnë shumë  në motivacionin e 
nxënësve dhe të mësuesve. 
Organizimi shkollor dhe funksionimi i tĳ  duhen pare edhe nën këndvështrimin e 
elementit motivues.
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Sjelljet problematike të nxënësve dhe menazhimi i tyre në klasë

Alketa Hema (Haka)
Mesuese  e  profi lit  gjuhe dhe  letersi Shqipe, Skolla “Qamil Gjuzi “ Rrogozhine

Hyrje

Ne jetojmë në një shoqëri e cila nuk është plotësisht e hapur ndaj personave me  aft ësi   
të kufi zuara. Strategjia Kombëtare e Personave me  aft ësi   të Kufi zuara paraqet një 
plan për   ta ndryshuar  këtë   gjendje.  Aft ësia e kufi zuar nuk qëndron te individi. 
Ajo që  ka individi është dëmtimi. Dëmtimet mund të jene të natyrës fi zike, ndĳ ore, 
neurologjike, psikiatrike, intelektuale apo të një natyre tjetër.  Aft ësia e kufi zuar 
ndjehet me shume kur një grup njerëzish ngrejnë  barriera dhe krĳ ojnë pengesa 
duke planifi kuar ndërtimin e një bote vetëm për   veten e tyre, duke mos marre 
parasysh dëmtimet    që  kane pësuar bashkëqytetaret e tjerë . Shoqëria shqiptare, 
ashtu si dhe shoqëri të tjera, është e krĳ uar mbi supozimin se: Të gjithë njerëzit, pa 
përjashtim, mund të lëvizin shpejt në  rruge, mund  të shohin shenjat, të lexojnë 
udhëzimet, të dëgjojnë lajmërimet, të shtypin butonat, të kenë force të mjaft ueshme 
për   të hapur dyer të renda si dhe të perceptojnë dhe të ndërveprojnë  në  menyre 
standarde me mjedisin.  Aft ësia e Kufi zuar lidhet me nderveprimin midis personit 
të demtuar dhe mjedisit që  e rrethon ate.  Aft ësia e Kufi zuar ka shume pikeprerje 
me diskriminimin dhe është e ngjajshme me sjellje të tjera, siç  jane: Racizmi dhe 
seksizmi, të cilat nuk jane të pranueshme në  shoqeri. Njerezit dhe grupet e njerezve 
nuk mund dhe nuk duhet të paragjykohen nisur nga një aspekt i veçante i jetes se 
tyre ,qoft e kjo raca, gjinia, mosha apo dëmtimi. Praktikat e perdorura nga shume 
institucione, nuk u mundesojne njerezve me " Aft ësi   te kufi zuar" të kene qasje dhe 
të kryejne ato veprime të cilat njerëzit e tjere mund t'i kryejne me siguri. Deshira për   
të hequr pengesat që  shkaktojne  aft ësinë  e kufi zuar lidhet ngushtesisht me idene 
e të drejtave të njeriut dhe të njerezve që  kane pesuar dëmtime. Askush nuk mund 
të jetoje si qenie njerezore me të drejta të plota, nëse mungojne të drejtat dhe lirite e 
tĳ . Njerezit me  aft ësi   të kufi zuara gezojne të drejta të njëjta me të gjithë qytetaret e 
tjere. 

1-Përcaktimi i ri i  Aft ësise se Kufi zuar

Ne perputhje me terminologjine e Kombeve të Bashkuara, me konceptet e 
mundesive te barabarta të personave me  aft ësi   të kufi zuara si dhe në  perputhje me 
kategorizimin nderkombetar të Organizates Boterore të Shendetesise (OBSH), termi 
"Person me handikap" është zevendesuar me termin "Person me  aft ësi   të Kufi zuara" 
(individualisht) dhe "Persona me  aft ësi   të Kufi zuara" (ne nivel shoqeror). Që  tani 
e tutje "Personat me  aft ësi   të Kufi zuara" jane ata persona te të cilet funksionet 
fi zike, kapaciteti mendor ose gjendja psikologjike kane prirje të shmangen për   
me shume se gjashte muaj nga gjendja tipike  për   moshen perkatese, gje që  sjell 
për   pasoje kufi zime të pjesemarrjes se tyre ne jeten shoqerore.
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2  -  Parimet   Themelore   të Strategjjise

� Parimi i të Drejtes Civile, Barazise dhe Mosdiskriminimit do të thote që  personat 
me  aft ësi   të kufi zuara jane anetare të barabarte të shoqerise. Ata mund të kerkojne 
të njejtat të drejta dhe të perfi tojne  të njejten ndihme sociale dhe llojet e asistences 
si gjithe qytetaret e tjere. Ata nuk duhet të diskriminohen në  asnje fushe të jetes 
shoqerore. Kjo perfshin ndihmen sociale që  i lejon personat  me  aft ësi   të kufi zuara 
të jetojnë me dinjitet. Nese keto parime shkelen, do të ndermerren veprime ligjore.
� Parimi i Vetevendosjes vjen nga perqasja me të drejtat civile dhe nenkupton që  
mjedisi ku jetojne personat me  aft ësi   të kufi zuara duhet të ndertohet në  menyre të 
tille që  t'i inkurajoje ata të jetojne një jete të pavarur dhe të jene të aft e të vendosin 
vete. Vetevendosja ka të beje gjithashtu me të drejten per te menaxhuar levizjet, 
kohën dhe pasurine individuale. Ky parim gjithashtu parashikon që cdo mase në  
lidhje me rehabilitimin duhet të ndermerret në  bashkepunim me personat me  aft ësi   
të kufi zuar. Ai/ajo nuk duhet të trajtohet asnjehere pa pelqimin e tĳ /saj.
� Parimi i Perfshirjes, Pjesemarrjes dhe Mundesive të Barabarta thekson që  
personat me  aft ësi   të kufi zuara jane tashme pjese e shoqerise, ku ata jetojne dhe 
prandaj nuk kane pse të integrohen, sepse zoterojne të njejtat të drejta si njerezit e 
tjere. Për   me tepër ata kane perfi time që  i lejojne ata të marrin pjese plotesisht në  
të gjitha fushat e jetes shoqerore, ku perfshihet rehabilitimi mjekesor, pjesemarrja në  
jetë  në  komunitet dhe në  pune. Jetesa pa pengesa është një kusht  i rendesishem  
për  pjesemarrje.
�  Parimi i Jeteses pa Barriera dhe Mjedisit të Lire do të thote që  ndertesat dhe 
sherbimet e tjera, mjetet e transportit, pajisjet teknike, sistemet e perpunimit të 
informacionit, burimet akustike dhe vizuale të sherbimeve informative dhe të 
komunikimit dhe mjediset e tjera të krĳ uara konsiderohen pa pengesa (pa barriera), 
nese ato zakonisht perdoren nga personat me aft ësi   të kufi zuar, pa veshtiresi të 
veçanta dhe si rregull pa ndihmen e të tjereve.
�  Parimet e Parandalimit, Identifi kimit dhe Trajtimit të Hershem kane të bejne 
me një numër masash që  ndermerren për   të evituar sa të jete e mundur  shfaqjen 
e  aft ësise   se kufi zuar dhe semundjeve kronike në  të gjitha grupmoshat dhe në  të 
gjitha fushat e jetes. Në   këtë   aspekt fusha  me  rendesi  jane : Mbrojtja e shendetit, 
siguria në  pune, parandalimi i aksidenteve dhe mbrojtja e mjedisit. Keto parime 
gjithashtu perfshĳ ne parandalimin e  aft ësise   se kufi zuar pergjate fëmĳ ërise se 
hershme, nepermjet masave siç  jane imunizimi etj. Kjo refl ekton intuiten që  sa me 
heret të identifi kohet në  fëmĳ ëri një parregullsi, aq me i mire dhe i shpejte do të jete 
parandalimi i  aft ësise   se kufi zuar ose trajtimi i suksesshem i saj. Kjo vlen për   të 
gjitha grupmoshat.
�  Parimi i Rehabilitimit qëndron në  baze të procesit i cili u siguron personave 
me  aft ësi   të kufi zuara mjetet dhe rruget për një jetese të pavarur. Ai ka të beje me 
masat që  merren për   parandalimin,   menjanimin,   lehtesimin  apo   kompensimin  
e  një    aft ësie  të  kufi zuar,  për    parandalimin e perkeqesimit e saj, për   nevojën  
për   një kujdes afatgjate dhe mundesimin e jetes normale për   personat me  aft ësi   
të kufi zuara.
�  Parimi i Qellimshmerise parashikon ndihmen që  duhet t'i ofrohet çdo personi 
me  aft ësi   te kufi zuar dhe personave që  kane rrezik të behen të tillë, pavaresisht 
nga shkaku i  aft ësise   se tyre te kufi zuar, edhe nese pergjegjesia  për  këtë ndihme 
mbahet nga fondet e dhena nga institucione te   ndryshme.
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Objektivat

Qellimi i pergjithshem i Strategjise Kombëtare të Personave me  aft ësi   të Kufi zuara 
është te siguroje një përmiresim të dukshem në  statusin dhe cilesine e jetes se 
personave me  aft ësi   të kufi zuara në  Republiken e Shqiperise, në  perputhje me 
Standardet e OKB mbi Mundesite e Barabarta.
�  Objektivi 1: Inkurajimi dhe edukimi për   një shoqeri që  mundeson pjesemarrjen 
e personave me  aft ësi   të kufi zuara.
• Të mundesohet që  personat me  aft ësi   të kufi zuara të sherbejne si specialiste në  
sektoret e tyre.
• Të njihen dhe të vleresohen arritjet e personave me  aft ësi   të kufi zuara.
• Të perfshihen pikepamjet e personave me  aft ësi   të kufi zuara në  debatet etike dhe 
bioetike.
• Të inkurajohet debati i vazhdueshem mbi ceshtjet e  aft ësise   se kufi zuar në  
Shqiperi.
�  Objektivi 2: Realizimi i të drejtave të personave me  aft ësi   të kufi zuara
• Të sigurohet informacion i plote persa i përket të drejtave të personave me  aft ësi   
të kufi zuara.
• Të sigurohet arsimimi i personave me  aft ësi   të kufi zuara në  menyre që  ata të 
njohin të drejtat e tyre, të njohin diskriminimin dhe të jene avokate të vetvetes.
• Të edukohen agjensite që  jane pergjegjese për   mbeshtetjen e fëmĳ ëve   dhe 
familjeve, për   të drejtat dhe mundesite e prinderve me  aft ësi   të kufi zuar.
• Të rishikohet legjislacioni mbi të drejtat e njeriut në  menyre që  të sigurohet 
vazhdimesia e permiresimit dhe forcimit të te drejtave të personave me  aft ësi   të 
kufi zuar.
• Të shqyrtohet, e nese eshte e nevojshme, të   mbeshtetet  permiresimi i Konventes 
se Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e personave me  aft ësi   të kufi zuar.
• Të shqyrtohet niveli i aksesit që  kane personat me  aft ësi   të kufi zuar për   të pasur 
një mbrojtje të pavarur dhe të identifi kohen mungesat në  dispozitat e sherbimeve.
• Të vleresohen arritjet e Shqiperise në  fushen e të drejtave të personave me  aft ësi   
të kufi zuara.
�  Objektivi 3: Sigurimi i arsimit optimal për   personat me  aft ësi   të kufi zuara
• Të sigurohet që  asnje fëmĳ ë të mos i mohohet e drejta për   shkolle për   arsye të  
aft ësise   se kufi zuar.
• Të mbeshtetet zhvillimi i komunikimit efi kas duke krĳ uar mundesine për   arsimim 
në  gjuhen e shenjave në  shqip, teknologjite e komunikimit dhe mjetet ndihmese të 
komunikimit. mesimit nga studentet me  aft ësi   të kufi zuar.
• Të sigurohet që  studentet me  aft ësi   të kufi zuara, familjet, mesuesit dhe edukatoret 
e tyre të kene qasje të mjaft ueshme në  burimet e disponueshme në  menyre që  të 
mund të plotesojne nevojat e tyre.
• Të permiresohet pergjegjesia e shkollimit të nxënësve me  aft ësi   të kufi zuara, të 
permbushet detyrimi që  ata kane për   nevojat e studenteve me  aft ësi   të kufi zuar.
• Të promovohet krĳ imi i një mjedisi arsimor të pershtatshem dhe gjitheperfshires 
në  menyre që  të plotesohen nevojat për   arsimimin e PAK .
�  Objektivi 4: Sigurimi i mundesive për   punesim dhe zhvillim ekonomik për   
personat me  aft ësi   të kufi zuara
• Të sigurohet mundesi arsimimi dhe trainimi i personave me  aft ësi   të kufi zuara në  
menyre që  te rriten kapacitetet e tyre individuale për   punesim.
• Të inkurajohen personat me  aft ësi   të kufi zuara për   të pare mundesine e trainimit 
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dhe të   punesimit të   tyre si dhe të   marrin pjese në  zhvillimin e mundesive 
mbeshtetese për   të arritur keto qellime.
• Të edukohen punedhenesit  për   mundesite e personave me  aft ësi   të kufi zuar 
për   të punuar.
• Të sigurohet informacion për   mundesite e karrieres, menyrave si të   krĳ ojne të   
ardhura dhe për   ndihmën e nevojshme që  duhet t'u jepet personave me  aft ësi   të 
kufi zuara.
• Të shqyrtohen mundesite e motivimit afatgjate për   të rritur mundesite e trainimit, 
punesimit dhe zhvillimit të personave me  aft ësi   të kufi zuara.
• Të inkurajohet rritja e mundesive për   punesimim duke njohur nevojat e ndryshme 
të njerezve me  aft ësi   të kufi zuara.
• Të sigurohet  që  personat me  aft ësi   të kufi zuara të gezojne të njëjtat kushte 
punesimi, të drejta dhe privilegje, si gjithe të tjeret, duke perfshire dispozitat për   
pagese minimale për   pune me prodhimtari të krahasueshme.
• Të sigurohen sherbimet e komunikimit, burimet dhe mundesi të pershtatshme për   
vendin e punes.
• Të inkurajohet stafi  dhe organizatat të emerojne ose zgjedhin personat me  aft ësi   
të kufi zuar si delegate dhe anetare të strukturave të tyre.
• Të sigurohet që  nevojat e personave me  aft ësi   të kufi zuar të merren parasysh 
në  zhvillimin me fl eksibel të perfi timeve fi nanciare, për   të lehtesuar punesimin, 
trainimin dhe formimin e tyre profesional.
• Të rishikohen dispozitat e mbeshtetjes fi nanciare në  mënyre që  të sigurohet një 
standard i pranueshem   jetese.
�  Objektivi 5: Promovimi i një sherbimi publik të pergjegjshem dhe transparent 
ndaj personave me  aft ësi   të kufi zuara
• Të krĳ ohen mekanizma për   të siguruar që  të gjitha politikat qeveritare dhe 
legjislacioni per
PAK  të jene në  perputhje me qellimet e Strategjise Kombetare për   Personat  me  
aft ësi   të Kufi zuara.
• Të pershtatet sektori publik i trainimit , formimit profesional në  menyre që  të 
sigurohet që  zhvillimi dhe shperndarja e sherbimit të jete në  perputhje me Strategjine 
Kombetare të Personave me  aft ësi   të Kufi zuara.
• Të sigurohet që  të gjitha agjensite qeveritare t"i trajtojne personat  me  aft ësi   të 
kufi zuara me dinjitet dhe respekt..
• Të permiresohel cilesia e informacionit që  ekziston dhe të orientohen të   ineresuarit 
se ku mund të   sigurojne informacione të tjera, sherbime dhe si mund t'i perfi tojne 
ato.
• Të krĳ ohet një sistem i pershtatshëm për   metodat e komunikimit dhe informacionit 
në  perputhje me nevojat e personave me  aft ësi   të kufi zuara.
• Të sigurohet që  vendndodhja dhe ndertesat e agjensive qeveritare dhe ato të 
shërbimeve publike të jene të perdorshme prej tyre.
�  Objektivi 6: Mbeshtetja e personave me  aft ësi   të kufi zuara për   një  jete 
cilesore ne  komunitet
• Rritja e mundesi ve të personave me  aft ësi   të kufi zuara  për   të jetuar në  komunitet 
duke pasur mundesi për   zgjedhje cilesore banimi.
• Mbeshtetja e personave me  aft ësi   të kufi zuar që  banojne në  zona rurale, për   të 
jetuar në  komunitetin e tyre duke u siguruar  ofrimin  e  një  sherbimi të permiresuar.
• Mbeshtetje e zhvillimit  të komunikimit  të pavarur për   personat me  aft ësi   të 
kufi zuara.
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• Të sigurohet  që  njerezit e me  aft ësi   të kufi zuar  të kene akses në  sherbimet 
shendetesore brenda komunitetit  të tyre.
• Të sigurohet transport publik i perdorshem për   PAK në  menyre që  të menjanohen 
pengesat në  levizjen  e tyre.
• Të inkurajohet heqja e pengesave në  ndertime, në  menyre që  të lehtesohet  levizja  
në  ndertesat, hapesirat publike  dhe sistemet e transportit.
�  Objektivi 7: Mbledhja dhe perdorimi i informacionit lidhur me personat me  
aft ësi   të kufi zuara dhe çeshtjet e  aft ësise   se Kufi zuar
• Të nxitet dhe të krĳ ohen mundesi  për   pune kerkimore duke marre parasysh 
nevojen per studime mbi çeshtjet e  aft ësise   se kufi zuar, duke perfshire edhe personat 
me  aft ësi   të kufi zuar  në  zhvillimin dhe monitorimin e kerkimeve mbi çeshtjen e  
aft ësise   se kufi zuar si dhe të nxiten personat me  aft ësi   të kufi zuara  të paraqesin 
pervojat e tyre në  kontekstin e këtĳ   kerkimi.
• Të mblidhel informacion sa me i gjere rreth  aft ësise se kufi zuar nepermjet 
vezhgimeve dhe programeve kerkimore.
• Të realizohen dhe shfrytëzohen studimet mbi  aft ësinë  e kufi zuar dhe analiza e 
të dhënave mbi të , për   të permiresuar politikat e punes, sherbimit, zhvillimit dhe 
monitorimit të situates se saj në  Shqiperi.

me  aft ësi   të kufi zuara, që  ka pasoja afatgjata, për   të mos thene të parikthyeshme 
në  jeten e ketyre njerezve. Edhe për   ata që  jane kthyer në  komunitet, si pasoje e 
procesit të deinstitucionalizimit, rikthimi ka qene me shume fi zik. Shumica prej tyre 
nuk kane mundur të rikthehen emocionalisht në  gjirin e shoqerise, të pranohen 
dhe të vleresohen prej pjesetareve të komunitetit si njerëz normale. Ky është efekti 
afatgjate i perkujdesjes shoqërore të institucionalizuar, menjane shoqerise. Duke 
pare se aspektet negative të Modelit  mjekësor është zëvendësuar nga paradigma  e 
institucionalizimit,  jane me të shumta e gjithëpërfshirese ato që  i konsideron fëmĳ et 
me  aft ësi   të kufi zuar si fëmĳ e në  numër më të vogël me aft ësi negative se sa ato 
pozitive - të tilla jane, rradhe të pare dhe për    këtë   arsye duhet të arsimohen në  të 
njejtat p.sh., efektet e sherbimeve rehabilituese shkolla e klasa, se bashku me gjithe 
fëmĳ et e tjere.  
Shoqërite perëndimore, në  fund të shekullit të kaluar, nën shtysën edhe të   lëvizjes 
se  aft ësisë   së kufi zuar, vendosen ta braktisin modelin mjekesor dhe të perqafojne 
paradigmen gjithperfshirese, e cila i konsideron njerezit me  aft ësi   të kufi zuara 
si njerez, në  rradhe të pare, dhe thekson se megjithese ata kane nevoja të veçanta, 
nuk kane pse veçohen prej shoqerise. Arsyeja kryesore se përse vendet  perëndimore 
vendosen ta ndryshojne politikën sociale dhe ta bëjnë ate gjithpërfshirëse rrjedh 
prej faktit se politikat tradicionale të mbrojtjes sociale për   njerëzit me  aft ësi   të 
kufi zuara prodhuan praktika diskriminuese. Si pasojë e tyre u ngriten shërbime spec 
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iale në  mjedise të izoluara dhe njerëzit me aft ësi të kufi zuara, sidomos ata me  aft ësi   
të kufi zuara intelektuale, u grumbulluan si nëpër kampe, për t'u mbajtur mënjanë 
njerëzve të tjerë (Mansell, 2006). Paradigma gjithpërfshirese lindi nga modeli social, i 
cili kundershtoi me forcë modelin mjekësor dhe e vuri pergjëgjesinë për   përjashtimin 
e njerëzve me  aft ësi   të kufi zuara tek shoqëria. Pra, për   modelin social, nuk është 
individi që  vetpërjashtohet, por është shoqëria që  përjashton individin, pasi i vë 
pengesa dhe e çaft eson shoqërisht. Mungesa e kushteve fi zike për   lëvizjen e lirë, 
shkollimi mënjanë bashkemoshatareve, punësimi në  punishte të izoluara, të gjitha 
keto janë fakte që  fl asin për pengesa  që  shoqëria u ka venë njerëzve me  aft ësi   të 
kufi zuara për   t'i përjashtuar nga pjesëmarrja shoqërore. Edhe pse të gjitha keto fakte 
të nxjerra në  pah nga modeli social qendrojnë, është e pamohueshme se dëmtimet    
që  kane njerezit me  aft ësi   të kufi zuara dhe nevojat e veçanta të tyre iu krĳ ojnë 
pengesa në  jetën e perditshme.  Këtë   këndveshtrim perkrah modeli ndërveprues, 
që  thekson se  aft ësia e kufi zuar shkaktohet prej llojit dhe seriozitetit të dëmtimit 
në  nderveprim me kushtet e mjedisit ku jeton personi. Për   më tepër, ky model i jep 
rendesi edhe përjetimit që  provon personi me  aft ësi   të kufi zuara, kur ndervepron 
me mjedisin fi zik dhe shoqëror. Paradigma gjithperfshirese e konsideron aft esinë e 
kufi zuar si çështje të të drejtave të njeriut dhe është shndërruar në  gurin e themelit 
të politikave sociale ndërkombëtarisht. Ndikimi i paradigmes gjithperfshirese në  
politikat sociale ka bere që  të lindin strategjite gjithperfshirese, perfshi  ketu edhe 
ate për   arsimin gjithperfshires. Në  praktike, zbatimi i politikave gjithperfshirese po 
i jep fund  institucionalizimit dhe po krĳ on kushtet për   ngritjen e sherbimeve me 
baze komunitare. Ky proces quhet deinstitucionalizim i  aft ësise   se kufi zuar dhe ka 
një domethenie komplekse. Deinstitucionalizimi i aft esise se kufi zuar nuk do të thote 
thjesht t'i vihet kyçi institucioneve të perkujdesjes, por, para se gjithash, do të thote të 
krĳ ohen kushtet për   rikthim jo vetem fi zik, por edhe social të njerezve që  me pare 
shoqëria i ka pas veçuar dhe izoluar. Mbi të gjitha, deinstitucionalizimi ka si synim 
fi nal që  të  çbeje  ate  që  institucionalizimi beri për   gjysme shekulli: Të shembe muret 
institucionale që  u ngriten në  kokat e njerezve  me    aft ësi  te   kufi zuar dhe të beje që  
njerezit me  aft ësi   të kufi zuara të rikthehen në  komunitet si pjesetare  me vlera dhe 
qytetare të barabarte. Modeli gjithperfshires nuk është reduksionist, që  do të thote 
se nuk e injoron pranine e nevojave të veçanta të personave me  aft ësi   të kufi zuara, 
perkundrazi, sikurse e thote termi gjithperfshires, ai përkrah jo vetem rikthimin e 
njerezve me aft esi të kufi zuara në  sherbimet e pergjithshme  edukative, shëndetësore 
dhe sociale, por edhe ofrimin e sherbimeve të specializuara brenda sherbimit të 
pergjithshem, sipas nevojave të tyre. Përveç marrjes së sherbimeve bashkë me të 
tjerët, modeli i gjithëpërfshirjes nxit integrimin në  shoqëri dhe pjesëmarrjen aktive 
të njerëzve me  aft ësi   të kufi zuara në  jetën e komunitetit. Kjo nënkupton se njerëzit  
me  aft ësi   të kufi zuara duhet të jetojnë, të rriten, të arsimohen, të marrin shërbime, 
të punësohen bashkë me të tjerët në  komunitet dhe të kene mundësi të kontribuojne 
për   mireqenien e vet. Për   këtë   arsye kerkohet që  mjedisi t'i pershtatet personit me 
shume sesa  ky mjedisit.

Historiku i arsimit të veçuar special

Gjitheperfshirje në  arësim nuk nënkupton vetëm praninë e fëmĳ eve me  aft ësi   të 
kufi zuara në  klasat e shkollave të zakonshme, por edhe ofrimin e shërbimeve të 
specializuara brenda shkollës, sipas nevojave të  tyre.  Kjo  dëshmon për  transformimin  
e  madh që  ka  pësuar  përcaktimi i  aft esise  se  kufi zuar me kalimin e viteve, 
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si pasoje e ndryshimeve thelbesore në  mentalitetin shoqeror dhe në  njohjen e të 
drejtave të njerezve me  aft ësi   të kufi zuara si të drejta të njeriut. Keto transformime 
jane pasoje e presionit politik që  kane ushtruar njerezit me  aft ësi   të kufi zuara 
dhe prinderit e fëmĳ ëve   me nevoja të veçanta mbi politiken dhe shoqerine, për   
t'u dhënë fund praktikave perjashtuese, që  për   vite me radhe i kane izoluar dhe 
perjashtuar padrejtesisht ata nga gjiri  i  shoqerise . Fëmĳ ët me  aft ësi   të kufi zuara 
duhet të jetojnë, të rriten, të arsimohen, e të marrin shërbime bashkë me të tjerët në  
komunitet,  në  mënyre që  të jenë pjesë e komuntetit. Rezultat i ketĳ  presioni është 
zëvendesimi i paradigmes mjekësore me  paradigmën gjithperfshirese,   ka bëre që   
aft ësia e kufi zuar të konsiderohet si çështje e të drejtave të   njeriut dhe që  po ndikon 
në  hartimin e politikave të   perfshirjes sociale, si parakusht  për   krĳ imin e kushteve 
për   një jete sa me normale  të   njerezve me  aft ësi   të   kufi zuara si gjithe të   tjeret.
  Programi   i   edukimit   gjithperfshires   për   fëmĳ ët   me  aft ësi   të   kufi zuara

Duke qene se arsimi është një nder elementet  kryesore  për   të  arritur  integrimin 
e personave  meAK, një shoqat u paraqit  me  një  projekt  të mbeshtetur  nga 
Save the Children  nisi  në  vitin 2006  në  qytetin e Tiranes. Programin e Edukimit 
gjitheperfshires i cili erdhi si vazhdim i metodes Portage e cila synon integrimin e  
fëmĳ ëve   me AK  në  sistemin parashkollor. Programi i edukimit gjitheperfshires 
është ngritur për   të lehtesuar dhe pershpejtuar procesin e gjitheperfshirjes në  arsim 
të fëmĳ ëve   me AK. Ky program synon konsolidimin, monitorimin dhe replikimin 
e pervojave dhe praktikave për   perfshirjen dhe rritjen e pjesemarrjes aktive në  
mesimnxenie dhe mesimdhenie  për   fëmĳ ët me AK. Si rezultat i impaktit të marre 
nga implementimi  i ketĳ  programi dhe me qellim  për   të replikuar praktikat  me  
të mira lidhur me  këtë   proces duke  ju ardhur në  ndihme   një numri  me  të madh  
fëmĳ ësh me AK  në  nevoje  për   edukim.
Keto plane perfshĳ ne 5  fusha  të  zhvillimit të  fëmĳ ës, si:
• shoqërizim;
• vetëndihme;
• motorika;
• njohëse
• gjuhësore

Strategjitë e trajtimit të nxënësve me veshtiresi në  të nxene

Në shkolle ka dhe nxënës  të veshtire, që  jane me pak atraktive ndaj lendeve të 
caktuara, që  i perthithin njohurite me një rendiment me të ngadalte. Ashtu sic ka 
dhe nxënës  me prirje të caktuara në  fusha të ndryshme të dĳ es e në  teresi, por ka 
dhe nxënës  me zbrazeti në  fusha të caktuara të edukimit. Këta nxënës  pafaqesojnë   



443 

nivele të ndryshme përparimi në  lendë  të caktuara si ne gjuhe, matematike, histori, 
edukim fi zik, etj. Përparesitë që  ndjejnë  nxënësit   në  terna  te  ndryshme u krĳ ojne 
atyre gjendje shpirterore  jo  te kendshme, ft ohje dhe indiferendizem ndaj  lendes  apo 
shkolles  në  pergjithesi  që  con dhe deri në  largimin apo braktisjen e saj. Largimi 
nga Teknikat e ndryshme duhet të kuptohen kryesisht si menyra për   të programuar 
dhe strukturuar  këtë   raport, me qellim që  të shtohen mundesite për   të arritur 
abjektivat. Pra mesuesi duhet të jete larg stilit të ft ohte dhe teknistik, perkundrazi i 
deshirueshem për   nxënësit , me një qendrim të qete, dashamires dhe koherent. Nuk 
ka rendesi që  ata fëmĳ ë   të dine gjithcka, por  te mesojne ate që  u duhet në  jete. 
Si perfundim, për   mesuesin është e rendesishme:
-Te hyje në  komunikim të ngrohte, të drejtperdrejte me nxënës in.
-Te percaktoje nivelin e të menduarit të ketyre nxënësve.
-Te kerkoje zgjidhje të reja për   të siguruar një nivel të kenaqshem pervetesimi.
Futja e ketyre femĳ ve në  veprimtari aktive, i ben të ndihen vetvetja, se vlejne dicka, 
ndoshta shume... 
Mendjet rriten dhe ndryshojne gjate gjithe kohes.
● 'Se puna në  grupe brenda klases  është e veshtire."
●  "Se keshtu duhet të punojme me shume në  menyre të diferencuar edhe me të tjeret."
●  "Se mesuesi preferon me mire punen  e lehte, rutine "
●  "Se  mesuesin s'ka  kush e ndihmon  në  klase."
●  "Se ka shume paragjykime nga nxënësit  e klases dhe prinderit e tyre. "

Rregullat standarde mbi barazimin e mundesive për   personat me  aft ësi   të 
kufi zuar (1993)

Arsimimi
Shtetet duhet të njohin parimin e mundesive të barabarta për   arsimimin paresor, 
dytesor dhe tercial  të fëmĳ ëve  , të rinjve dhe të rriturve me  aft ësi   të kufi zuar, në  
mjedise të integruara. Ata duhet  të garantojne që  arsimimi i personave me  aft ësi   të 
kufi zuar të  jete pjese integrale e sistemit arsimor.
1. Autoritetet e arsimit të pergjithshem jane pergjegjese për   arsimimin e personave 
me  aft ësi   të kufi zuar në  mjedise të integruara. Arsimi për   personat  me aft ësi të 
kufi zuar duhet të formoje një pjese  integrale  të planifi kimit  kombetar të arsimit, 
zhvillimit  të kurikulave dhe organizimit shkollor.
2. Arsimimi në  shkollat e pergjithshme presupozon vendosjen e interpretit 
dhe sherbimeve të  tjera  mbeshtetese   të   pershtatshme.   Duhet  të   sigurohet  
pershtatshmeria   dhe   sherbimet mbeshtetese, të projektuara në  perputhje me 
nevojat e personave me  aft ësi   të kufi zuar të ndryshme.
3. Grupet e prinderve dhe organizatat e personave me  aft ësi   të kufi zuar duhet të 
perfshihen në  te  gjitha   nivelet  e  procesit  mesimor.
4. Në  shtetet ku arsimimi është i detyrueshem ai duhet tu sigurohet vajzave dhe djemve 
me të gjitha llojet dhe nivelet e  aft ësise   se kufi zuar, perfshire edhe rastet me të renda.
5. Kujdes i veçante duhet të tregohet në  fushat e meposhtme:
●  Fëmĳ ë   shume i vogel  me  aft ësi   të kufi zuar;
●  Fëmĳ ë   parashkollor me  aft ësi   të kufi zuar;
●  Të rritur me  aft ësi   të kufi zuar, vesanerisht femra.
6. Për   të siguruar masa arsimore për   personat me  aft ësi   të kufi zuar në  arsimin e 
pergjithshem shtetet duhet:
●  Të kene një politike të qarte të deklaruar, kuptuar dhe pranuar në  nivelin e shkolles 
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dhe nga komuniteli i gjere;
●  Të lejoje fl eksibilitetin e kurikulave, shtesat  dhe pershtatjet;
●  Të siguroje materiale cilesore, trajnim të vazhdueshem të mesuesve dhe mbeshtetje 
për   mesuesit.
7. Arsimi i integruar dhe programet me baze komunitare duhen pare si masa 
plotesuese në  sigurimin e arsimimit efektiv  në  kosto dhe trainimin për   personat 
me  aft ësi   të kufi zuar.
Programet kombetare me baze komunitetin duhet  të nxisin komunitetet që  të 
perdorin dhe zhvillojne burimet e tyre për   tu siguruar personave me  aft ësi   të 
kufi zuar arsimim lokal.
8. Në  kushtet kur sistemi i pergjithshem shkollor nuk arrin të plotesoje nevojat e 
personave me  aft ësi   të kufi zuar, mund të merret në  konsiderate arsimi i veçante. 
Duhet synuar pergatitja e studenteve për   arsimim në  sistemin e pergjithshem 
shkollor. Cilesia e një arsimimi të tille duhet të refl ektoje të njejtat standarte dhe 
ambicie si arsimi i pergjithshem dhe duhet të jete shume i lidhur me te. Si minimum, 
studentet   me  aft ësi   të kufi zuar duhet  të kene  të njejten mase të burimeve arsimore 
si edhe studentet  pa  aft ësi   të  kufi zuar. Shtetet  duhet  të synojne integrimin  gradual  
të sherbimeve  arsimore  speciale  në  arsimin  e pergjithshem. Njihet  fakti  që  në  
disa  raste arsimi i veçante mund  të konsiderohet si forma me e pershtatshme e 
arsimimit  për   disa  studente  me  aft ësi   të kufi zuar.
9. Për  shkak  te  nevojave të veçanta  komunikuese  të  personave që  nuk degjojne 
dhe nuk  shikojne, arsimimi i tyre mund të jete me i pershtateshem të kryhet në  
shkolla  për   persona  të  tille  ose  klasa speciale dhe  njesi brenda shkollave  te 
zakonshme. Në  nivelin fi llestar, veçanerisht, duhet  ti  kushtohet  vemendje  e 
veçante instruksionit kulturor që  do të sjelle  aft ësi   efektive komunikuese dhe 
pavarësi maksimale për   personat  që  nuk  degjojne dhe  nuk  shikojne.Keto jane 
disa nga  rregullat , standardet dhe  dispozitat  arsimore,   nga fushat  e lidhura 
me të drejtat  për   shkollim  për   personat me  aft ësi   të kufi zuara në  sistemin e 
shkolles se zakonshme, për   ketë  arsye Shteti  duhet   të  këtë   "nje politike  të  qarte 
te deklaruar, kuptuar dhe pranuar në  nivel shkollor dhe  nga   komuniteti  i  gjere"  

Konkluzione   dhe   Rekomandime

Paraqesim me poshte në  menyre të permbledhur disa nga konkluzionet që  rezultojne 
nga të dhenat e studimit. 
Se pari duhet të pranojme se integrimi i fëmĳ ëve   me  aft ësi   të kufi zuara në  shkollat 
tona publike nuk perben një dukuri massive. Si rezultat i presioneve të shumta të 
prinderve një pjese e fëmĳ ëve   me  aft ësi   të kufi zuara, nga keta me shume raste të 
lehta, arrĳ ne të perfshihen në  shkollat e zakonshme. Me kalimin e viteve ecuria e 
tyre në  shkolle behet me e veshtire, sidomos në  ciklin e larte të shkolles 9-vjecare. 
Jo pak prej tyre largohen nga shkolla pa mbaruar as klasen e katert. për   nxënësit  
me  aft ësi   të kufi zuara të | perfshire në  shkollat e zakonshme,}pergjithesisht 
qendrimet e mesuesve dhe të nxënësve jane pozitive, dashamirese e njerezore . Sipas 
tyre keta fëmĳ ë   perfi tojne nga pervoja në  shkollen e zakonshme dhe nuk perbejne 
shqetesim për   klasen  dhe  shkollen. Madje, për   me  teper, edhe ata vete perfi tojne 
nga keto procese: mesuesit profesionalisht dhe nxënësit  në  shume  aspekte të tjera. 
90 % e nxënësve në  klasa deshirojne  dhe ndjehen të aft e  të  ndihmojne keta fëmĳ ë  
, por nuk dine si. Pa mohuar vleren e një sere veprimtarive interesante që  mesues 
të veçante organizojne në  klasat e tyre në  mbeshtetje të proceseve integruese, për   
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shumicen e mesuesve karakteristike është mungesa e një pune të organizuar dhe 
të programuar me qellime të qarta. Gjate karieres se tyre profesionale mesuesit e 
shkollave të zakonshme jane ndeshur shpesh në  klasat e tyre me fëmĳ ë   që  paraqesin 
veshtiresi në  të nxene apo  aft ësi   të kufi zuara, me pak në  rastin e ndonje projekti 
të izoluar dhe me shpesh gjate pervojes se tyre shume vjecare. Dhe, megjithate keto 
pervoja nuk kane arritur të ndikojne shume në  stilin e punes  se tyre, aq  me pak të 
imponohen. Ende ne shumicen e situatave shkollore në  vendin tone dominon rutina 
e punes frontale, një  program, një tekst  për   të gjithe, pak ose aspak pershtatje 
sipas nevojave, mundesive apo  interesave të nxënësve. Për   mjaft  mesues me shume 
rendesi ka programi apo teksti sesa  nxënës i. Jo pak mesues e shohin punen me 
fëmĳ ë  t me  aft ësi   të kufi zuara me shume si një akt  bamires, si një ngarkese të tepert 
dhe jo si një pergjegjesi  të tyren, duke e justifi kuar  këtë   me argumentat se: "Per keta 
nxënës  ka shkolla speciale, ne  nuk  jemi të pergatitur për    këtë   pune, nuk kemi 
kushte në  klase aq me pak për   ata që  kane probleme fi zike, etj." Nese do të shohim 
realisht situaten dhe mesuesit, në  shkollat  tona rezulton se ata pergjithesisht bejne 
një pune të mbyllur, të izoluar në  klasat e tyre, pak kooperojne e bashkepunojne 
midis tyre për   zgjidhjen e problemeve që  ndeshin në  klase. Në  shkolla mungojne 
sherbimet mbeshtetese për   mesuesit dhe nxënësit . Shpesh, të ndodhur të vetmuar 
perballe problemeve të ndryshme mesuesit ndjehen të deshtuar, të pa motivuar, të 
sh'vleft esuar. Ka mjaft  raste mesuesish  të apasionuar në  profesionin e tyre që  edhe 
pa patur mbeshtetje të organizuar, me interesimin dhe perpjektjet që  bejne, arrĳ ne 
të sigurojne rezultate mjaft  të mira në  klasat e tyre edhe për   fëmĳ ë  t me  aft ësi   
të kufi zuara. Pergjigjet nga pyetesoret dhe bisedat në  fokus ,grupe evidentojne 
një dinamike mjaf kompkese të faktoreve percaktues që  cojne në  realizimin e një 
gjitheperfshirje të suksesshme të fëmĳ ëve   me  aft ësi   të kufi zuara. Perpjekjet për   një 
kualifi kim të mjaft ueshem të mesuesve dhe mbeshtetja e tyre në  proces, vleresohen 
si të domosdoshme për   të ndryshuar praktikat e perditshme. Vetem  duke punuar 
për   të gjetur zgjidhje me efi kase mesuesit binden se ky proces është për   të miren e të 
gjithe nxënësve. Mesuesit duhet të binden praktikisht  se zoterojne shkathtesi për   të 
trajtuar fëmĳ ë  t me  aft ësi   të kufi zuara. Në   këtë   menyre ata ngrihen profesionalisht, 
dine ku të kerkojne ndihme apo informacionin e duhur, behen me të motivuar duke 
arritur gradualisht në  ate që  vleresohet edhe si elementi me delikat, por edhe me i 
rendesishem: Të pranojne me deshire dhe vullnet , të mesojne në  klasat e tyre edhe 
fëmĳ ë   që  paraqesin  aft ësi   të kufi zuara. Gjithashtu, studimi në  shkolla tregon 
se proceset integruese duhet të realizohen në  menyre graduate, të parapergatiten 
me kujdes, në  menyre që  të shmanget mosbesimi dhe refuzimet fi llestare që  cojne 
në  krĳ imin tek mesuesit apo nxënësit  të qendrimeve negative të cilat  me vone të 
c'rrenjosen. Njekohesisht veprimtarite që  mesuesi organizon brenda e jashte klases 
duhet të jene të organizuara, të kendshme, me me shume elemente bashkepunimi e 
me pak elemente gare. Vete shkollat nuk kane një politike.
●  Kthimi i shkollave speciale në  qendra burimore në  ndihme të proceseve integruese 
në  shkollat e zakonshme.
●  Bashkepunim  dhe kooperim midis strukturave qeveritare dhe atyre jo qeveritare 
(OJQ) për   proceset integruese.
●  Permiresimi i legjislacionit shkollor me menyre që  të favorizoje, lehtesoje dhe 
garantoje realizimin e proceseve integruese.
●  Krĳ imi prane Ministrise se Arsimit dhe Shkences të një grupi keshillimor për   
problemet e arsimit gjitheperfshires.
●  Realizimi i proceseve integruese
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Letërsia nën ndikimin e realizmit socialist

Katerina Mema

Abstrakt

Realizmi socialist është një term i përdorur në shkencën e letërsisë sovjete dhe në shkencat 
e arteve për të shenjuar”metodën themelore” e cila kërkoi paraqitjen me vërtetësi të realitetit 
në zhvillimin revolucionar. Është një nënrrymë e stilit realist në art që kishte për qëllim të 
përhapte doktrinën socialiste dhe komuniste, duke ndikuar ndërgjegjjen e qytetarëve dhe 
pikëpamjet e tyre mbi jetën. Nuk duhet ngatërruar me realizmin social sepse realizmi social 
është një lloj arti që ka për qëllim paraqtjen realiste të subjekteve me temë shoqërore.
Realizmi socialisti ka rrënjët në traditat realiste neoklasike të letërsisë ruse të shekullit XIX.
Andrej Sinjavski ka dhënë një formulim në artikullim e tĳ  “Çfarë është realizmi socialist” :...një 
gjysmëart gjysmëklasik, jo shumë socialist dhe aspak realist.

Fjalët kyçe:Letërsi, Realizëm socialist, Stil, Letërsi e realizmit rus.

Hyrje

Realizmi socialist është një stil i miratuar i të gjitha shteteve socialiste, ku nocioni 
estetik i saj lidhej me përcaktimin “socialist” që nënkuptonte nënshtrimin e letërsisë 
dhe arteve ndaj parimeve të ideologjisë dhe politikës. Është një stil i miratuar i të 
gjitha shteteve socialiste, i cili kishte një impakt propagand. Impakti minimal i 
realizmit socialist konsiderohej si një mënyrë totalitare e shtetit për të kontrolluar 
artistët.
Kërkesat e realizmit socialist u shndërruan në tabu duke frenuar për vite me radhë 
krĳ imtarinë e mjaft  shkrimtarëve e duke stimuluar krĳ imin e veprave mediokre e 
konformiste.
Qëllimi kryesor i këtĳ  stili ishte ngritja e klasës punëtore në rang të lartë dhe paraqitja 
e punës së tyre drejt progresit socialist.
Babai i këtĳ  stili konsiderohet Maksim Gorki e novela “Nëna” si vepra e parë e realizmit 
socialist. Ishte pamfl eti i tĳ  “Mbi realizmin socialist” që i dha emrin këtĳ  stili.

Realizmi socialist përfshiu të gjitha  llojet e arteve apo jo ?

Në Kongresin e vitit 1934 në Bashkimin Sovjetik u shkruan katër rregullat bazë të 
realizmit socialist të cilat ishin :
1-Arti proletar ka të bëjë me klasën punëtore dhe kuptohet prej saj
2-Skena tipike nga jeta e përditshme e njerëzve të thjeshtë
3-Realist për nga përmbajtja
4-Mbështet parimet e shtetit.
Mbi bazën e këtyre katër rregullave përdorimi i këtĳ  stili ishte i detyrueshëm në të 
gjitha vendet socialiste duke përfshirë të gjitha llojet e arteve si :muzikën, letërsinë 
e pikturën. Rolin kyç e kishin arkitektët të cilët konsideroheshin si “inxhinierët e 
shpirtit njerëzor” sepse nuk kishte rëndësi nëse stili pëlqehej nga publiku apo jo, por 
ideja që përcillej përmes arkitekturës e urbanistikës të përçonte ide madhështore. 
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Nëpërmjet ideve madhështore të zgjoheshin ndjenja stabiliteti dhe pushteti politik 
mes popullsisë.
 Ndikimi i realizmit socialist në pikturë ishte i pranishëm gjithashtu sepse në veprat 
e pikturës nuk paraqiteshin tema reale por të imagjinuara sipas idealit socialist. 
Stili ishte shpesh i arrirë teknikisht, por i krahasueshëm me vepra perëndimore që 
përdoreshin si ilustrime, kopertina, por jo si art i mirëfi lltë. Nga ana konceptuale 
hapësirat vizuale u mbushën me shpata e pushkë, kazma e lopata, ushtarë e militare, 
fshatare e punëtorë. Përfaqësuesit kryesorë studiuan apo u specializuan në vende 
të ish kampit socialist, duke sjellë në atdhe parimet si dhe frymën e “doktrinës së 
kuqe”.
Muzika kishte të njëjtin ndikim po ashtu si piktura sepse muzika duhej të ishte e 
gjallërishme dhe me baza popullore për të frymëzuar punonjësit. Kufi zimi në të 
shprehurin muzikor vetëm në një gjuhë në gjuhën tonale mbylli detyrimisht shtegun 
e lirisë së krĳ imit e në këtë mënyrë muzika fi lloi të mendohej ndryshe. Megjithatë 
duhet përmendur fakti se në fushën e muzikës nuk ndodhi e njëjta gjë si në letërsi , 
ku polemikat mbi veprat dhe autorët arritën deri edhe në mohime absolute të vlerave 
më të shquara të prodhuara.
Në letërsi realizmi socialist prodhoi vepra të kufi zuara nga vlerat dhe nga përmbajtja. 
Formave letrare u mungonte dramatika, mungonin diskurset letrare subjektive sepse 
zëvendësoheshin nga diskursi i përgjithshëm skematizues. Letërsia konsiderohej si 
art i aplikuar për nevojat shoqërore e ideologjike. Konfl iktet shtresore shoqërore i 
zgjidhte heroi pozitiv , si misionar i idesë së përparimit. Artistët të cilët përpiqeshin 
t’i mënjanoheshin këtĳ  stili dënoheshin rëndë. Ndër ta përmendim shkrimtarët  e 
poetët rus:Harmsi, Majakovski, Isak Babeli Josif Brodskĳ  etj. Po ashtu  ndaloheshin edhe 
të lexoheshin, shikoheshin apo dëgjoheshin vepra të artit perëndimor.

Ndikimi i realizmit socialist në letërsinë ruse

Në fi llim të shekullit XIX si pasojë e luft ërave të vazhdueshme botërore e civile, fati 
i letërsisë ruse ka qenë tragjik. Zhvillimi i saj qe i përdhunshëm sa preku rëndë tre 
shtretërit nëpër të cilën rrodhi:
1-Letërsia ruse jashtë kufi jve
2-Letërsia ruse e papranuar zyrtarisht
3-Letërsia ruse- sovjete e realizmit socialist
Në këto rrethana e sipër letërsia ruse jashtë kufi jve humbi lidhjen me truallin 
amtar ,pra humbi lexuesin. Letërsia e papranuar zyrtarisht iu nështrua përndjekjes, 
ndalimit dhe iu ndalua komunikimi me lexuesin, kurse letërsia e realizmit socialist e 
veçuar dhe e prerë nga procesi letrar edhe pse botohej pësoi dështim të plotë.
Në krĳ imtaritë e tyre shkrimtarët realistë rusë dhanë pasqyrim të gjerë të jetës dhe 
dokeve të shoqërisë nën dritën e ideve humaniste. Ata u ngritëm kundër fi listinizmit 
që kishte kapërcyer shtresa shoqërore nga më të ndryshmet, duke i kërkuar vlerat 
shpirtërore te populli i thjeshtë, të cilën barra e punës dhe e mundimeve jo vetem që 
nuk e kishin thyer , por ia kishin forcuar tiparet.
Shkrimtarët rusë shtronin herëpashere çeshtjet e kuptimit të jetës së njeriut, të 
evoluimit të shoqërisë njerëzore, të rolit të kulturës e edukimit moral, të thelbit të 
lirisë e të së drejtës, të familjes e të mënyrës së ndërtimit të shoqërisë njerëzore. Kjo 
gjë shpjegon edhe bollëkun e ndërhyrjeve fi lozofi ke ose orvatjet për të konstruktuar 
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utopi sociale brenda veprave. Madje në qarqet politike e letrare diskutohej me zjarr 
heqja e të drejtës së bujkrobërisë.
Disa breza lexuesish në Rusi u rritën nën një presion të gjithanshëm ideologjik. Me 
ndihmën e censurës , çmimeve letrare, titujve, proceseve gjyqësore, dëbimit nga 
atdheu, kritikës letrare servile etj lexuesve iu imponuan përfytyrime të çuditshme 
për letërsinë artistike dhe vendin që duhej të zinte ajo në jetën shpirtërore të njeriut.
Sistemi totalitar sinkronizonte letërsinë me aktualitetin politik. Shkrimtari që  të bëhej 
udhëheqës i popullit dhe shërbëtori i tĳ  duhet t’i shërbente me besnikëri shtetit, duke 
refuzuar lirinë e brendshme pa të cilën procesi krĳ ues është i pamundur.
Nëpër shkolla librat pushuan së lexuari sepse propagandoheshin. Ato që 
shkruheshin ishin pa dhembjen dhe frymëzimin e mbeteshin jashtë sinoreve të artit. 
Po si propagandoheshin këto vepra? A quheshin këto vepra modele të artit? Veprat 
fatkeqësisht dhe në mënyrë të trishtueshme propagandoheshin si modele të artit. 
Procesi letrar u ndërlikua edhe më shumë kur ndaj shkrimtarëve tregohej një egërsi 
ndëshkuese kur dilnin jashtë modeleve të caktuara.Shumë prej tyre u pushkatuan 
nëpër kampet e përqëndrimit si : Isak Babeli, Harmsi, Gumiljovi , por edhe u torturuan 
e u dërguan nëpër kampet siberiane shkrimtarët : Josif Brodskĳ , Sharllamovi.
Në këto rrethana sistemi i degëzuar i tabuve të rrepta e deformoi zhvillimin e 
natyrshëm të letërsisë.
Pavarsisht zhvillimeve që pati letërsia ruse nën ndikimin e realizmit socialist, nën 
ndikimin depresiv të kushteve të dhunshme , të masakrave, luft ërave, didakturës në 
shekullin XX  do të bëjë një lulëzim të bujshëm letraro-artistik

Ndikimi i realizmit socialist në letërsinë shqipe

Vepra të realizmit socialist gjejmë edhe në letërsinë shqipe ,çka do të thotë që edhe 
letërsia shqiptare ka pasur ndikim nga rryma e realizmit socialist. Po a u shfaq 
realizmi socialist në letërsinë tonë si një traditë letrare me parime estetike të njëllojta 
me ato të letërsisë sovjetike?
 Në Republikën e Shqipërisë pas vitit 1944 u vendos shteti i diktaturës duke lejuar një 
letërsi të ideologjizuar e të politizuar brenda kërkesave dogmatike të së ashtuquajturës 
metodë e realizmit socialist. Mbizotërimi i kritereve ideologjike paralizonte lirinë e 
brendshme, fantazinë krĳ uese dhe kërkimet për krĳ imin e individualitetit artistik. 
Në këto kushte ishte e kuptueshme ekzistenca e të ashtuquajturës “letërsi e sirtareve”, 
ku shumë vepra të Kasëm Trebeshinës, Trifon Xhagjikës, Ernest Koliqit,Martin Camës etj   
ngelën të pabotuara.
Takimi i vërtetë i letërsisë shqipe me realizmin socialist ndodhi kur ai ishte në majat 
e militantizmit ideologjik. Duke qenë se letërsia shqipe pas Luft ës së Dytë Botërore 
u mbështet masivisht në frymën ideologjike dhe tematike të letërsisë sovjete 
normalisht që pati ndikimet e veta sepse veprat nuk ishin fryt i shkrimtarëve , por i 
ideologjizuesve partiakë që ua ngarkomin atyre mbi shpinë.Në letërsinë shqipe ka 
pasur vepra e cikle veprash me stile vetjake të dallueshme, por në Shqipërinë zyrtare 
pranohej dhe lejohej zyrtarisht romani i realizmit socialist. 
Sipas Arshi Pipës: “Letërsia shqiptare është shprehja më e qartë dhe më e 
vazhdueshme e nacionalizmit shqiptar”. Madje ai theksonte se poezia më shumë 
sesa proza kishte një prekje  më të madhe të realizmit socialist për shkak të ndikimit 
më të fortë të traditës së poezisë gojore.
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 Përpos këtyre ideve se realizmi socialist pati ndikim në letërsinë shqiptare studiuesi 
Bashkim Kucuku del kundër të gjithëve duke hedhur poshtë mendimet klishe se 
letërsia e realizmit socialist ishte mbizotëruese. Ai parashtron disa argumente ku 
sipas tĳ :
1-Një sërë përbërësish tregojnë që romanet edhe pse të paktë në numër zotëronin një 
cilësi epësore  dhe vlera bazore të qëndrueshme.
2- Zhvillimi i letërsisë dhe risitë e saja nuk përcaktohen nga sasia por  nga cilësia 
e rrjedhimisht mund të thuhet se realizmi socialist mbizotëron mbi realizmin e 
mirëfi lltë dhe jo mbi gjethet, stilet, strukturat që ishin shfaqur në letërsinë shqipe.
 3-Nëpërmjet metodës së realizmit socialist dhe censurës mbikqyreshin vetëm botimet 
e Tiranës dhe se ajo qe quhej metodë e realizmit socialist ishte hybrid i gjymtuar dhe 
i ideologjizuar i gjethes realiste.
4-Historiografi a në përgjithësi dhe periodizimi në veçanti nuk ishin ndërtim i 
letërsisë në diakroni ,por edhe rindërtim në sinkroni.
5-Sot krĳ imtaria e realizmit socialist e ka humbur ndikimin në letërsinë shqipe duke 
qenë se ka pak fare forcë ndaj lexuesit.
6-Letërsia dhe autorët e saj mund të gjykohen në dy plane : në planin e përgjithshmëm 
duke u bazuar në parime të përbashkëta dhe në planin e poetikës dhe botëpërceptimit 
individual për të gjykuar letërsinë.
Sic e theksuam edhe më lartë, pavarsisht mendimeve rreth ndikimit apo jo të realizmit 
socialist,dëshmit e shumta si:letërsia, muzika, piktura , arkitektura përcaktojnë një 
ndikim nga realizmi socialist duke u mbështetur në ideologji  e diktaturë. Pavarsisht 
ndikimit të tĳ   letërsia ka thelbin hyjnor si zanafi llë. Ajo është nënprodukt i shpirtit 
të njeriut e njerëzimit. Njerëzit janë gatuar me një pjesë hyjnore dhe hyjnorja është 
atribut i shpirtit dhe shpirti i njerëzimit është i pavdekshm, si rrjedhojë letërsia ëashtë 
e ngjizur me këtë frymë të pavdekshme pavarsisht realizmit socialist me ideologji e 
didakture.
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Gazeta “Dielli”
“Pushtimi fashist i Shqipërisë 7 prill 1939”

Eklena Idrizi
                                                                   

 Abstrakt

Gazeta “Dielli” ishte pasqyra më e saktë dhe e plotë për diasporën shqiptare. Nëpërmjet 
saj shqiptarët e Amerikës do të merrnin vesh lajmet e fundit nga Shqipëria dhe gjithçka 
për komunitetin shqiptar në Amerikë dhe diasporë. Në gazetën “Dielli” do të fl itej dhe 
komentohej gjatë pushtimi i Shqipërisë nga okupatorët fashistë, më 7 prill 1939. Diaspora 
do e shikonte këtë si krim dhe një veprim të ulët të Italisë pasi kjo siç e theksonte 
gazeta “Dielli” kishte qënë në aparencë aleatja dhe mikja më e mirë e shqiptarëve.   
Shqiptarët e Amerikës do ngriheshin në protesta të mëdha në rrugët e saj duke e 
kundërshtuar me forcë këtë pushtim. Të tilla protesta do të zhvilloheshin në shumë qytete 
të Amerikës si Boston, Detroit, etj.Në krye të mitingjeve dhe protestave do të qëndronte 
pa diskutim ajka e patriotëve shqiptarë në rradhët e diasporës shqiptare të Amerikës 
që nga Fan Noli, Faik Konica, Qerim Panariti, etj. Protestat e shqiptarëve do të ishin 
të përmasave të mëdha. Në to do të merrnin pjesë gra, burra, pleq e fëmĳ ë të cilët do të 
derdhnin lot hidhërimi  për pushtimin e Shqipërisë. Një pasqyrim i çështjes shqiptare 
do të bëhej dhe nga shtypi amerikan i cili do ta dënonte ashpër veprimin e Italisë.
Duhet përmendur këtu që mbështetja e publikut dhe e shtypit amerikan në 
mbrojtje të popullit të vogël shqiptar u pasqyrua gjerësisht në faqet e kësaj gazete.
Gazeta “Dielli” u bë një zë i fortë për një front të bashkuar të gjithë diasporës se vetëm 
kështu mund të shpëtohej Shqipëria. Ata i bënin thirrje F.Nolit që të vihej në krye të 
kësaj lëvizjeje të madhe panshqiptare. Si domosdoshmëri për atë periudhë paraqitej 
edhe krĳ imi i një guverne shqiptare në mërgim,sic e kishin krĳ uar edhe mjaft  shtete 
të tjera. Vatranët do ta përkrahnin të gjithë idenë e një “Qeverie në mërgim” por 
me Zogun në krye, sepse mendohej që ai ishte një nga elementët e duhur për këtë.
Lidhur me këtë çështje polemikat në rradhët e diasporës shqiptare dhe të gazetës “Dielli” 
ishin të shumta sepse jo të gjithë ishin për Zogun në krye të një shoqërie në mërgim.
Të gjitha përpjekjet e patriotëve kishin një qëllim të vetëm, të bënin diçka për Shqipërinë, 
edhe pse ata ishin larg, prandaj për të bërë një koordinim sa më tëmirë të punëve duhej 
një bashim i fortë midis shoqërive dhe organizatave që vepronin fuqishëm atëkohë.
Do të ishin federata “Vatra” dhe organizata “Shqipëria e Lirë” që në verën e 1943-
it miratuan një rezolutë për bashkëpunim mes tyre,ndërkohë që u autorizua Noli 
që të merrte një vendim përkatës dhe anëtarët e dy organizatave do ta miratonin.
Noli kishte marrë informacione të shumta për zhvillimet e brendshme në Shqipëri dhe për 
një Qeveri të Përkohëshme të krĳ uar atje pas Kongresit të Përmetit, prandaj përpjekjet për 
një Front të Bashkuar dhe një Qeveri në Mërgim nuk do të realizoheshin, aq më tepër kur 
Fuqitë e Mëdha nuk e kishin njohur kurrë një Qeveri në Mërgim, të udhëhequr nga Ahmet 
Zogu. Ata do të njihnin qeverinë e dalë nga Fronti i Luft ës Antifashiste Nacional-Çlirimtare.
Edhe Fan Noli, federata “Vatra” dhe organizata “Shqipëria e Lirë” e njohën këtë shoqëri të 
përkohshme nisur nga interesat kombëtare si nje përfaqësuese e vetme e popullit shqiptar në 
konferencat e paqes së mbasluft ës. 

Fjalët kyçe: Federata “Vatra”, Gazeta “Dielli”, Diaspora, Italia fashiste, Pushtimi i 
Shqipërisë. 
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Hyrje

Federata “Vatra” dhe “Dielli” si organ i saj
Duke fi lluar nga 15 shkurti 1909 shoqëria “Besa Besën” e Bostonit 
nisi të botonte organin më të rëndësishëm në historinëe Bashkësisë 
Shqiptare të Amerikës, gazetën “Dielli”, organ i Federatës “Vatra”.
Në krye të faqes së parë të numrit të parë të kësaj gazete, shpallej se “Dielli” ishte 
organ i shqiptarëve kombëtarë që kërkonin vetëqeverimin për Shqipërinë. Dhe 
gjithnjë sipas programit të saj, kjo gazetë do të luft onte: Për njohjen e Kombit Shqiptar, 
të gjuhës shqipe për arsimin kombëtar dhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë,
Programi i gazetës “Dielli” përputhej plotësisht me programin e Lëvizjes Kombëtare 
Shqiptare. Pleqësia e shoqërisë “Besa Besën” do të propozonte patriotin e madh 
Faik Konica për drejtimin e Gazetës “Dielli”, detyrë të cilën ky i fundit e priti me 
kënaqësi. Me daljen e gazetës “Dielli”, shoqëria “Besa Besën” do të shëndrrohej në 
epiqendrën e lëvizjes kombëtare shqiptare në Amerikë. Ajo për të ndërgjegjësuar 
bashkatdhetarët për nevojën e bashkimit të shoqërive, si domosdoshmëri për të 
ngritur kështu, në një nivel më të lartë,lëvizjen kombëtare në rradhët e diasporës 
shqiptare të Amërikës. Për këtë qëllim do organizoheshin mjaft  mitingje në qendrat 
urbane amerikane, ku kishte mjaft  shqiptarë. Në to do të bëhej dhe prezantimi i Faik 
Konicës si drejtor i gazetës “Dielli” që nga 15 tetori i vitit 1909.
Të tilla do të mbaheshin ne Hudson Mass në 12 nëntor 1909, në Bideford në 18 nëntor, 
në Nejtik në 25 nëntor, në Uocëster në 1 dhjetor dhe Sauthbriç në 14 dhjetor. Në të 
gjitha këto mitingje u bëhej thirrje emigrantëve shqiptarë të bashkoheshin dhe të 
merrnin pjesë gjallërisht në Lëvizjen Kombëtare.
Por mbajtja e një gazete kërkonte shpenzime të mëdha, prandaj dhe “Dielli” gjatë 
verës së vitit 1910 do të kalonte vështirësi të mëdha fi nanciare ndërkohë, që Faik 
Konica për shkak të mosmarrëveshjeve që do të lindnin në rradhët e shoqërisë “Besa 
Besën”, do dorëzonte për herë të dytë drejtimin e gazetës “Dielli”; që do të kalonte 
kështu në duart e Fan Nolit. 
Çështja e organizimit, bashkërendimit dhe drejtimit të lëvizjes shqiptare në SHBA 
nga një shoqëri e vetme patriotike paraqitej si domosdoshmëri, jo vetëm se duheshin 
mbajtur të gjalla traditat, gjuha dhe kultura kombëtare shqiptare në mesin e 
bashkësisë shqiptare të Amerikës, por edhe për fakin tjetër se bashkësia në fj alë, 
ishte tashmë një nga pikëmbështetjet kryesore të luft ës dhe përpjekjeve në shkallë 
kombëtare për çlirimin e Shqipërisë. 
Ne 19 tetor 1911 në faqet e gazetës “Dielli” do të botohej një thirrje drejtuar shoqërive 
tëAmerikës ku bëhej i ditur dhe themelimi i një Komiteti Qëndror i cili do të 
shërbente si bashkërendues i procesit të bashkimit të të gjitha shoqërive shqiptare 
të Amerikës, dhe do të mbronte interesat e Kombit Shqiptar për çlirimin e tĳ  me çdo 
lloj mënyre. Bashkimi i shoqërive do të kishte si pikësynim të luft onte për shpëtimin 
dhe përparimin e Kombit,përhapjen e diturisë tek bashkkombësit, tek shqiptarët e 
Amerikës, të Shqipërisë dhe kudo që ndodheshin ata, me anën e shtypit, librave dhe 
shkollave. 
Gazeta “Dielli” do të ishte organi i Shoqërisë Federale e dalë prej bashkëpunimit të të 
gjtha shoqërive shqiptare dhe diasporës së Amerikës. Me propozimin e Fan Nolit kjo 
Federate e sapo lindur do të pagëzohej me emrin “Vatra”. “Vatra”,-shkruante gazeta 
“Dielli”,-është emri i shoqërisë së re të bashkuar, ermi me të cilin Shoqëria Federale 
e re,për të parën herë,shfaqet si një shoqëri e organizuar,e përgjithshme e kolonive 



452 

shqiptare të Amerikës: Federata Shqiptare e Amerikës “ Dielli”. 
28 prilli i vitit 1912 hyri në histori si dita e themelimit të Federatës “Vatra”, bashkimit 
të gjithë Diasporës Shqiptare të Amerikës. Tre fi gurat kryesore të Federatës 
panshqiptare “Vatra” ishin: Fan Noli, Faik Konica dhe Kristo Floqi. Kjo Federatë në 
13 qershor 1912 do të njihej dhe zyrtarisht. Ajo do të merrte diplomën e njohjes të 
nënshkruar nga vetë sekretari i shtetit të Masaçustes Albert Lengtit. 
Federata “Vatra” si dhe organi i saj gazeta “Dielli” u bënë shpehës autentikë të 
ndjenjave kombëtare në rradhët e emigrantëve shqiptarë ne Amerikë, dhe aspiratave 
të tyre për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të shumta,për të 
mirën e çështjeve shqiptare. Në themelimin dhe konsolidimin e “Vatrës” dhe gazetës 
“Dielli” janë një sërë fi gurash te mëdha si: Kristo Floqi, Llambi Çikozi,Elia Tromara, 
Naum Cere,Nelo Drizari, Qerim Panariti dhe shunë të tjerë. 
Mes gjithë këtyre Fan Noli dhe Faik Konica do të perzgjidheshin si delegatë të 
diasporës së shqiptarëve të Amerikës, në Evropë edhe në Shqipëri, nën mbrojtje të 
çështjes Kombëtare Shqiptare. 
Ata do të qëndronin gjithnjë në krye të shqiptarëve të Amerikës,të “Vatrës”, gazetës 
“Dielli” dhe në vitet në vazhdimme gjithë divergjencat që ata patën, sidomos pas 
pushtimit fashist të vendit ata do të ishin në ballë të protestave antiitaliane në krye 
të shqiptarëve të dëshpëruar. Artikujt dhe fi rmat e tyre do të ishin të shpeshta në 
gazetën “ Dielli” të kësaj periudhe, dhe jo vetëm aty, por do të shkruheshin dhe 
shumë artikuj në shtypin amerikan e radio të ndryshme.

Gazeta “Dielli” ndaj pushtimit fashist të Shqipërisë

1. Pushtimi i Shqipërisë dhe pasqyrimi i rezistencës në faqet e gazetës “Dielli”
Guverna Shqiptare kundërshtoi kërkesat e Italisë Fashiste dhe ultimatumin italian 
për pushtimin e Shqipërisë. Ato tregonin sheshit se Italia kërkonte likuidimin e 
plotë të pavarësisë së Shqipërisë. Mbreti Zog lajmëroi qeverinë italiane se ai nuk 
mund t’i pranonte në asnjë mënyre kërkesat e saj. Ndërkohë që masat e gjëra 
popullore të kryeqytetit kur mësuan këto lajme, u mblodhën përpara Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, duke deklaruar njëzëri “se ishinin gati tëvdisnin, për të mbrojtur 
indipendencën e Atdheut”. Qeveria italiane i kërkonte me këmbëngulje mbretit Zog 
që të pranonte kërkesat e saj. 
Por mbreti Zog i kundërshtoi sipas gazetës “Dielli” propozimet e Guvernës Italiane. 
Ai u përgjigj “ se titulli mbret s’kishte asnjë vlerë sa kishte liria dhe interesi i popullit 
të tĳ ”. Ai deklaroi se “ishte gati të linte fronin dhe të luft onte për të mbrojtur 
indipendencën e Shqipërisë”. Po sipas gazetës “Dielli” “Guverna Angleze mori një 
raport nga Tirana ku përgënjeshtrohej lajmi, se gjoja Guverna Shqiptare pranonte 
protektoratin italian”. Këtu kuptohej se Shqipëria kërkonte ndihmën e Anglisë në 
këtë mes; ndërkohë që këto të fundit ishin të shqetësuar mbi çështjen shqiptare. 
Megjithatë kryeministri Çambërlen i tha Parlamentit Anglez, në përgjigje të pyetjeve 
të bëra, se gjer në ato çaste, “qetësia mbretëronte në Adriatik” 
Mbreti Zog lajmëroi Musolinin se nuk i pranonte kërkesat e Guvernës Italiane. 
Zemërimi i popullit shqiptar arriti kulmin kur dëgjoi këto lajme. Shqiptarët 
nacionalistë dhe studentët bënë demostrata nëpër rrugët e Tiranës duke kënduar 
këngë patriotike dhe duke thirrur “se ishin gati të luft onin për Atdhenë” 
Italia dërgoi 200 vaporë ushtarakë, 400 aeroplanë dhe 100 000 ushtarë për të pushtuar 
Shqipërinë. Të dhëna këto sipas gazetës “Dielli” e cila gjithnjë e kishte përkrahur 
politikën e qeverisë Zogiste. Ushtria shqiptare, edhe pse ishte e vogël në numër dhe 
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pa mjetet e duhura të luft ës, kundërshtoi me armë forcat e shumta italiane. 

Por e vërteta është se gazeta “Dielli” nuk ishte e informuar mirë për rolin e ushtrisë 
shqiptare sepse ajo nuk rezistoi në bllok, por vetëm disa segmente të saj. Në gazetë 
jepen dhe shumë lajme për luft imet që zhvilloheshin ashpër në skelat e Shqipërisë, 
si Durrësi, Vlora, Saranda, Shëngjini dhe Shkodra. “Ushtarët trima Shqiptarë, - 
shkruante ajo – i thyen 6 (gjashtë) herë ushtritë e mëdha italiane, duke i ndjekur 
ato deri në det. Por edhe pse rezistenca ishte e madhe, shqiptarët s’kishin ç’u bënin 
aeroplanëve dhe anĳ eve të armikut. Në Shëngjin gjaku do ecte si rrëke, po ashtu edhe 
në Durrës, luft a ishte shumë e përgjakshme. Ndërsa ne Vlorë luft a do të zhvillohej 
duar për duar, si me pushkë dhe me thika.” 
Sipas gazetës, mbreti Zog i bënte thirrje popullit të tĳ  që të luft onte në çdo mënyrë 
kundër armikut sepse “Një komb që nuk luft on për lirinë e tĳ , nuk meriton të rrojë 
mbi dhe”. 
“Dielli” ngrinte në qiell mbretin Zog, duke theksuar se ai i ishte drejtuar popullit 
me thirrjen që të luft onin deri në pikën e fundit të gjakut për indipendencën e 
Shqipërisë. 
“Dielli” vazhdonte të jepte informacione nga Shqipëria në faqet e tĳ  dhe fl iste për 
humbjen e ushtrisë shqiptare, pushtimin e Shqipërisë dhe largimin e mbretit Zog, 
dhe familjes së tĳ  jashtë vendit, fi llimisht në Greqi, pastaj në Turqi dhe më vonë në 
Francë dhe Angli. 
Federata “Vatra” do t’i dërgonte mjaft  telegrame ngushelluese për këtë fakt si vetë 
mbretit Zog, ashtu dhe mbretëreshës Geraldin. Në to shprehej besnikëria e saj dhe 
gjithë shqiptarëve të Amerikës ndaj mbretit, ndaj Atdheut, dhe vendosmëria për të 
kontribuar për çlirimin e tĳ . 
Në shumë artikuj shprehej dhe dhimbja dhe protesta ndaj shteteve fqinje që nuk iu 
përgjigjën kërkesave për ndihmë të Zogut; duke mos guxuar ta ndihmonin, sado që 
ato vetë e ndjenin rrezikun e Italisë. Një fakt tjetër që i frikësoi këto shtete ishte se 
Italia në këtë luft ë kishte aleate Gjermaninë, e cila kërcënoi vendet fqinje me luft ë 
nëse ato ndihmonin Shqipërinë dhe trazonin Italinë. 
Në 7 prill, kur trupat Italiane kishin fi lluar pushtimin e tokave shqiptare, ambasadori 
anglez në Romë i paraqiti një promemorie Kontit Çiano, me të cilën “qeveria Britanike 
shprehte shpresën se Italia nuk kishte për qëllim të shkelte sovranitetin, tërësinë 
tokësore dhe pavarësinë e Shqipërisë”. Dhe kjo thuhej pikërisht atë ditë qe trupat 
italianë marshonin në tokat shqiptare. Qeveria Angleze dëshironte që pushtimi i 
Shqipërisë të bëhej shpejt e pa bujë të madhe, me qëllim që ajo të mos gjendej para 
ndonjë presioni nga opinioni publik anglez. 
Gazeta “Dielli” i dënoi këto qëndrime të Anglisë ndaj Shqipërisë dhe kërkoi 
mbështetjen e saj për rifi timin e pavarësisë. Po ashtu ajo denoi dhe qëndrimin e 
Francës e cila, si Anglia, shprehej se “nuk kishte asnje interes në Shqipëri”. Qeveria 
Franceze do t’i kushtonte, më tepër rëndësi çdo veprimi, që do të ndryshonte me 
anë të forcës,ose kercenimit StatusQuone në Mesdhe dhe në Gadishullin Ballkanin. 
Me këtë deklaratë sipas “Diellit” qeveria Franceze e vendoste veten në një pozitë 
shumë qesharake sepse sapo ishte kthyer një agresion i egër ndaj Shqipërisë, që 
kishte prishur tashmë gjendjen e mëparshme në Gadishullin Ballkanik. Franca nuk 
kishte bërë asnje protestë dhe jo më të kryente ndonjë veprim që t’i dilte në mbrojtje 
Shqipërisë. 
Ashpër reagoi Federata “Vatra” në faqet e “Diellit” lidhur me deklaratën e Greqisë të 
8 prillit 1939, e cila njoft onte të ngarkuarin e saj me punë në Romë, se nuk ishte fare 
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në dĳ eni të vendimeve që mund të kishte marrë Zogu, i ndodhur tashmë në Greqi. 
Ajo e siguronte Guvernen Italiane se nuk do të lejonte në asnjë mënyrë që Zogu të 
zhvillonte ndonjë veprimtari politike gjatë qëndrimit të tĳ  në territorin grek. 
Pra kuptohet qartë se populli shqiptar ishte krejt i vetëm në këtë përballje me 
pushtuesin fashist. Në shumë letra të botuara në gazetën “Dielli” theksohej se “Italia 
fashiste ishte e pabesë”, se Shqipëria patur me të lidhje miqësore dhe aleanca, dhe 
ajo njihej nga shqiptarët si “mike dhe aleate e madhe”. Por ajo po dilte si armikja më 
e madhe, dhe veproi sipas tyre me të pabesë. Këtë pabesi asnjë s’e kishte pritur prej 
saj. “Kjo ishte besnikëria e Italisë,- shkruante një prej tyre- që nga njëra anë shfaqej 
si mike, dhe nga ana tjetër bëri varre me të pabesë”. Kjo nuk u quajt aspak trimëri, 
aq më pak kur behej fj alë për një shtet të fuqishëm siç ishte Italia. Ajo gjeti për gjah 
te saj Shqipërinë e vogël me një grusht ushtarësh, por ajo Shqipëri e vogël, dhe pa 
përkrahje nuk do të dorëzohej deri sa t’i zbriste dhe ato pesë fi shekë që kishte.

2-Protestat  e shqiptarëve të Amerikës dhe Diasporës

Pushtimi i Shqipërisë nga pushtuesit italian do të ishte një njarje e dhimbshme, 
jo vetëm për shqiptarët brenda kufi jve por edhe për ata shqiptarë që ndodheshin 
në Amerikë të cilët s’do reshtnin së përpjekuri për të mirën e Mëmëdheut. Kudo 
shqiptarët e Amerikës, si në mbarë diasporën, do të protestonin fuqishëm ndaj 
pushtimit të Shqipërisë. Shumë shoqata dhe individë do të dërgonin telegrame 
proteste pranë qeverisë angleze, amerikane, ruse, pranë Lidhjes se Kombeve etj, 
ku pasi dënohej pushtimi dhe qëndrimi indiferent i tyre, kërkohej mbështetje për 
çlirimin e saj. 
Në shumë qytete, komunitetet shqiptare organizuan mitingje dhe protesta të 
mëdha, të përkrahur edhe nga opinioni publik dhe shtypi amerikan. Protesta e parë 
e shqiptarëve të Amerikës u zhvillua në qytetin e Detroit, nga Federata “Vatra” 
e atejshme. Gazeta “ Dielli” e Detroit do të jepte lajme të gjata për mitingun e 9 
prillit 1939 ku shqiptarët e këtĳ  qyteti dhe të rretheve nën hĳ en e shoqërisë “Vatra”, 
shoqësirë Kishtare “Shën Thomaj” e shumë shoqëri të tjera, mbajtëm këtë miting të 
madh, ku të gjithë protestuan kundër Italisë Fashiste. Mitingu ishte i mbushur plot 
me gra, fëmĳ ë dhe burra të të gjitha moshave. Në miting kishin ardhur dhe gazetarë 
amerikanë të cilët shkruajtën në favor të kombit shqiptar. Ata kritikuan ashpër Italinë 
për shkeljen e Shqipërisë në mënyrën më barabre. 
Në atë miting u mbajtën shumë fj alime. Të gjithë folësit shfaqnin hidhërimin më të 
madh për shkeljen e Atdheut prej Italisë. Ata deklaruan njëzëri se Shqiptarët nuk do 
t’i bindeshin kurrë sundimit italian, dhe do të luft onin me çdo mënyrë që t’i sillini 
përsëri indipendencën e shqiptarëve e Shqipërisë. Folësit theksuan se shqiptarët 
s’kishin për ta pranuar kurrë pushtimin. Në këtë miting të gjithë do të lëvdonin 
“Madhështinë e Mbretit Zog”, që luft oi për lirinë e popullit shqiptar. S’do lihej pa 
lëvduar dhe ushtria kombëtare. 
Sipas gazetës, të gjithë do të mallëngjeheshin nga fj alët patriotike të folësve, dhe 
do të derdhnin lotë hidhërimi për humbjen e lirisë kombëtare. Zemrat e të gjithë 
shqiptarëve kudo, vajtonin për Shqipërinë e dashur, dhe do të gëzonin vetëm atëherë 
kur të çlironin atdheun e tyre nga sundimi italian. Mes brohoritjeve folësit shfaqnin 
mirënjohjen më të thellë për “Flamurin Amerikan”, nën hĳ en e të cilit shqiptarët e 
Shteteve të Bashkuara kishin punuar lirisht për çlirimin e Shqipërisë nga robëria e 
huaj. Ata theksuan se shqiptarët e Amerikës duhej t’i pergjigjeshin me gëzim atĳ  
fl amuri madhështor kurdoherë që t’i thërriste. 
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Nga mitingu u dërguan mjaft  telegrame dhe kabllograme, nga vetë udhëheqësi i 
këtĳ  mitingu Z. S. Theodor Kotelly (Kryetar i “Vatrës” në Detroit). Gjithashtu në atë 
miting u vendos njëzëri që t’i dërgohej nga një kabllogram Mbretit dhe Mbretëreshës 
të shqiptarëve, duke iu shfaqur besnikërinë dhe adhurimin e popullit shqiptar. Në 
një letër dërguar Mbretit shkruhej “Se luft a heroike që kishte bërë Mbretit Zog me një 
grusht ushtarësh trima shqiptar, për të shpëtuar Atdheun nga armiku i fuqishëm, e 
kishte shtuar dy herë më tepër adhurimin e popullit. Ndaj madhështisë  së tĳ  Mbretit. 
Në protestat e tyre ndaj Italisë vatranët do i përvisheshin punës për të rifi tuar përsëri 
indipendencën e Atdheut. “Rroft e Shqipëria” theksohej në mbylljen e kësaj letre 
dërguar “Madhështisë së tĳ  Mbretit Zog-I, Mbret i Shqiptarëve. 
Në një letër tjetër përsëri nga Shqiptarët e Amerikës në Mitingun e Detroit 9 prill 1939 
Mbretëreshës Geraldin të Shqipërisë, -shkruhej se- populli shqiptar adhuronte me gjithë  
zemër madhështinë e saj dhe se ishin shumë të pikëlluar për ikjen tragjike nga Atdheu.
Ajo informohet se shqiptarët e Amerikës protestuan për sjelljen e pabesë dhe barbare 
të fashistëve italianë ndaj Shqipërisë. Më tej letra mbyllej me urimin e përzemërt për 
një kthim të shpejt në Atdhe, të familjes mbretërore dhe të Dinastisë Zog-I. 
Në datën 16 prill, një miting i madh do të bëhej në qytetin e Bostonit organizuar dhe 
ky nga Federata “Vatra” në Boston. Organizatori ishte patrioti Qerim Panariti.Në 
këtë miting bashkëpunuan dhe shoqëritë fetare të qytetit dhe shumë shoqëri të tjera. 
Ashtu si në Detroit edhe këtu morën pjesë qindra qytetarë nga Bostoni, rrethinat, 
burrat, gra dhe fëmĳ ë. Moren pjesë dhe shumë miq amerikanë por edhe të tjerë. 
Gazeta “ Dielli” në Boston dhe Shtypi i Bostonit e pasqyroi gjatë e gjerë këtë miting. 
Nga mitingun iu dërguan gjithashtu rezoluta Fuqive tëMëdha, dhe u botua një 
broshurë. Aty theksohej se shqiptarët po derdhnin lot gjaku për humbjen e pavarësisë 
së Shqipërisë. 
Një miting tjetër antiitalian u mbajt përsëri në Boston në Maj 1939. Aty mori pjesë 
dhe Faik Konica, i cili theksoi se ishte gati të bënte çdo sakrifi cë për Çlirimin e 
Shqipërisë. Edhe nga ky miting, do të dërgoheshin memorandume dhe telegrame, 
drejtuar qeverisë angleze, amerikane, ruse etj. 
Pra pushtimi i Shqipërisë do pritej me protesta e kundërshti, jo vetëm në vatrat e 
emigrantëve shqiptarë në Amerikë, por edhe nga vende të tjera të diasporës, ku 
kishte popullsi shqiptare. Në gazetën “Dielli” theksohej se ishin marrë shumë letra 
të nxehta patriotike nga shqiptarë të Argjentinës, të Stambollit,të Francës dhe nga 
mjaft  shtete të tjera të Evropës. Në letra lëvdohej qëndrimi i Federatës “Vatra” dhe 
kërkohej bashkëpunimi me të. Ata e kërkonin me qiri çdo numër të gazetës “Dielli” 
dhe shpresonin se ishin gati të hynin në bashkëpunim të ngushtë me shqiptarët 
kombëtarë të Amerikës, për të lufuar kështu së bashku për çlirimin e Shqipërisë 
mëmë. Këto shenja që jepnin shqiptarët e tjerë gjetkë nëpër botë, jepnin kurajon më 
të madhe për të vazhduar punën kombëtare për indipendencën e Shqipërsië “Po të 
vazhdojmë kështu, - theksonin ata, - me këtë gjallëri, të përhapur të gjithë shqiptarët, 
dhe duke u mbledhur rreth “Vatrës” e duke përkrahur “Diellin”, atëherë do të kemi 
diçka serioze për t’i treguar botës”. 
Shqiptarët kudo shprehnin besim të plotë tek “Vatra” dhe “Dielli”. Jo vetëm kaq, por 
ata shprehnin gadishmërinë për të dhënë kontributin e tyre fi nanciar. Çdo shqiptar 
ka një detyrë të shenjtë, të punojë dhe të përpiqet për çlirimin e atdheut tonë të 
robëruar, Kështu shkruante Federata panshqiptare e Francës krĳ uar në Paris në Maj 
1936. Ajo ngriti më tej çështjen e bashkimit të patriotëve për çlirimin e Shqipërisë nga 
thonjtë e barbarisë fashiste. 
Kolonitë shqiptare nga të katër cepat e botës duhej të organizoheshin e t’i jepnin 
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dorën njëra-tjetrës që të luft oni armikun, ashtu siç i kishte hĳ e një qëllimi të shenjtë. 
Shqiptarët duhej t’i jepnin dorën njëri-tjetrit dhe të hiqnin vallen “Në luft ë për liri”. 
Kolonitë shqiptare të Amerikës me Federatën “Vatra” i kanë dhënë Shqipërisë 
patriotët më të mirë. “Vatra” e Amerikës ka qenë tribuna e lirë ku shpreheshin 
ndjenjat më të kulluara të ideve kombëtare. 
Në këtë kohë u ngrit çështja për një bashkim të Federatës “Vatra”. Një gjë e tillë 
sigurisht i gëzonte të gjithë pa masë. Ata mezi e prisnin një bashkim të tillë. 
Kolonitë shqiptare në Manchester theksonin në një shkrim drejtuar editorit të 
“Dielli”, Boston se “Dielli” kishte një frymë të re. Me këtë federata “Vatra” do të 
merrte përsëri hovin e saj të parë, ku gjendja paraqitej shumë kritike. 
Edhe “Vatranët” në Montreal të Kanadasë, shkruanin se dhe ata do të formonin së 
shpejti degë të “Vatrës”, dhe do të hapnin fushatën e tyre për shpëtimin e Atdheut të 
pushtuar. Për këtë të fundit ata theksonin se kishin shpresa të mëdha.
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Përmbajtja shkencore dhe  fi lozofi ke e ligjeve të Njutonit

Marsida Danaj
Shkolla e Mesme Profesionale Tregtare Vlorë

Abstrakt

Siç dihet nga shumë fi zikan, shpërthimi i revolucionit ndodhi në vitin 1687, icili mban emrin 
e  i sak njutonit. Ishte shkencëtari anglez, i cili me formulimin e tri ligjeve të tĳ   mbi lëvizjen e 
trupave, solli një fi lozofi  të re, një fi lozofi  e cila do të sillte në shkencë një metodë më të mirë 
në vëzhgimi, metodën dinamike. Në mekanikë njutoni mori problemet që kishte studjuar 
galileu, por duke i parë ato në një këndvështrim tjetër nuk u mjaft uan vetëm në përshkrimin 
e ligjeve, por studjoji shkaqet e vet lëvizjeve. Kështu , vëmendje të veçantë i kushtohet 
studimit të forcave që ndryshojnë gjendjen e prehjes ose të lëvizjes së trupave. Për njutonin, të 
gjitha trajektoret janë rezultat i dy forcave të kundërta, forca e kundërshtisë që synon të ruaj 
gjendjen e lëvizjes së trupit, dhe forca e ndryshimit që synon ta modifi koj atë. Njutoni mori 
nga galileu parimin e inercisë (aksioma e parë) dhe si rrjedhim idenë që gjendja natyrale e 
trupave është lëvizja ( jo prehja, si mendonte  aristoteli). Në mekanikën e njutonit fi lloi të bëj 
pjesë edhe kontributi tjetër i galileut, i lidhur pazgjidhshmërisht me parimin e inercisë; parimi 
i relativitetit. Njutoni na jep një përkufi zim për forcën : në këtë konceptim të ri forcat nuk janë 
më të lidhura me shpejtësinë e trupave ( si tek aristoteli), por janë të lidhura me ndryshimin e 
shpejtësisë pra nxitimin. Një aksiomë themelore e teorisë së Njutonit është parimi i veprimit 
dhe kundërveprimit, një tjetër shtyllë e konceptimit makanik. Ndërsa konceptimi i hapsirës 
dhe kohësështë diçka e re. Në fakt, nga një analizë e thelluar e parimit të inercis rrjedh në 
mënyrë paradoksale, një nevojë që bie në kundërshtim me parimin e relativiteti: ajo e të 
pasurit një sistem referimi të privilegjuar. Njutoni arrin në përfundimin se hapsira dhe koha 
janë absolute, të pandryshueshme, të përjetshme, të pafundme  dhe të pavarura bga çdo 
objekt materjal. Teoria e Njutonit është shumë e sofi stikur dhe plotë me hipoteza.

Hyrje

Në 1642, në të njëjtin vit  që vdiq Galileu, lindi  në angli Sir Isak Njuton, një shkencëtar, 
fama e të cilit nuk do të ishte më e pakët se ajo e Galileut. Njutoni dha një kontribut 
tëmadh si në Mekanikë ashtu dhe në Optikë dhe nxiti dy tradita të ndryshme 
shkencore: njëra me ndikim më të fortë matematik dhe tjetra më tepër eksperimental 
( optika, elektriciteti, magnetizmi, termologjia)
Në mekanikë Njutoni mori problemet që kishte studjuar Galileu, por duke i parë ato 
në një këndvështrim tjetër: nuk u mjaft ua vetëm përshkrimin e lëvizjeve, por studjoi 
shkaqet e vetë lëvizjeve. Kështu, vëmendje e veçant i kushtohet studimit të forcave 
që ndryshojnë gjendjen e prehjes ose të lëvizjes së trupave. Për Njutonin, të gjitha 
trajektoret janë rezultat i dy forcave të kundërta: forcat e kundërshtisë qe synojnë të 
ruajnë gjendjen e lëvizjes së një trupi, dhe forca e ndryshimit që synon ta modifi kojë 
atë.
 Njutoni mori nga Galileu parimin e inercisë (aksioma e parë) si rrjedhim idenë që 
gjëndja  natyrale e trupave është lëvizja(jo prehja si mendonte Aristoteli). Trupat 
mund të jenë në lëvizje edhe kur mbi ta nuk vepron asnjë forcë. Në mekanikën e 
Njutonit fi llon të bëj pjesë edhe kontributi tjetër i Galileut, i lidhur pazgjithshmërisht 
me parimin e inercisë: parimi i realtiviteti.ndërsa konceptimi i hapsirës dhe kohës 
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është diçka e re. Në fakt, nga një analizë e thelluar e parimit të inercisë rrjedh në 
mënyrë paradoksale, një nevojë që bie në kundërshti me parimin e relativitetit: ajo e 
të pasurit një sistem referimi të privilegjuar.
Njutoni arrin në përfundimin se hapësira dhe koha janë absolute, të pandryshueshme, 
të përjetshme, të pafund dhe të pavarur nga çdo objekt materjal
aksioma e dytë e Njutonit na jep një përkufi zim të konceptit të forcës: në këtë 
konceptim të ri forcat nuk janë më të lidhura me shpejtësinë e trupave ( si tek 
Aristoteli), por janë të lidhura me ndryshimin e shpejtësisë, dmth me nxitimin.
duke vazhduar me ndërtimin gjenial të teorisë së tĳ , njutoni propozon një model 
fi zikpër forcat, në mënyrë të veçantë për ato gravitacionale: duke përpunuar ligjet e 
Keplerit arrin në ligjin e tërheqjes së  gjithësishme, që unifi konshpjegimin e lëvizjes 
së trupave qiellorë me atë të rënies së lirë të trupave në tokë.
Sot ligji i rënies së lirë të Galileut vihet në një kontekst më të gjerë: të gjithë trupat bien 
me të njëjtin nxitim sepse pësojnë dy efektet të kundërta që kompesojnë njëri-tjetrin. 
Nga njëra anëështë forca e gravitetit, qëështë në përpjesëtim të drejtë me masën 
(gravitacionale) të trupit, nga ana tjetërforca e inercisë, edhe ajo në përpjesëtim të 
drejtë me masën (inerciale) të trupit, masa inerciale dhe ajo gravitacionale janë të 
barabarta dhe kështu  trupat  e rëndë, nëse nga njëra anë tërhiqen më shumë nga 
toka, nga ana tjetër edhe rezistojnë më shumë ndajndryshimit të gjendjes së tyre.
Është interesante të vërejmë që teoria e Njutonit na lejon të ndërtojmë aparatura të 
reja për verifi kimin e ligjit të rënies së lirë: në rrafshin e pjerrët vihet peshorja e Atëdit 
e bazuar pikërisht në dallimin mes masës inerciale dhe masës gravitacionale.
Një aksiomë e tretë themelore e teorisë së Njutonit është parimi i veprimit dhe i 
kundërveprimit, një tjetër shtyllë e konceptimit makanik.
Zgjidhja Njutoniane e problemeve të mekanikës njihet botërisht si një nga sintezat 
më gjeniale të krĳ ura nga mendimi njerëzor:për dy shekuj ajo dominoi në mënyrë 
të pakundërshtueshme në fi zikë dhe furnizoi me modele shkencorë edheshkencat 
e tjera, përveç shtysës për konceptime të reja fi lozofi ke. Kritikat e para të thelluara 
erdhën nga fundi i shekullit XIX dhe kishin të bënin me idenë e hapsirës absolute. 
Këto kritika patën një ndikim të thellë në mendimin e Ajshtajnit.
Teoria e Njutonit është shumë e sofi stikuar dhe plot me hipoteza. Atëherë, si duhet 
ta interpretojmë shprehjen e tĳ  të famshme:
“hypotheses non fi ngo”  ( nuk bëj supozime) ?

2.1 Tre ligjet e dinamikës
Tani duhet të merremi me studimin e shkaqeve që përcaktojnë lëvizjen. Në këtë 
kontekst marrin rëndësi themelore konceptet e inercisë, forcës dhe masës, për të cilat 
më tej do të japim përkufi zime të sakta. Në fi llim, le të kufi zohemi me trajtimin e 
çështjes nga këndvështrimi historik, duke shpjeguar se si problem i dinamikës(nga 
greqishtja -dynamis/ forcë) ka qenë ruajtuar nga fi lozofi a antike.

2.2 Lëvizja sipas Aristotelit: “Finalizimi”
A) Vëzhgimet e Aristotelit në saj të fi lozofi së natyrale mbetën jashtë horizontit të 
çdo lloj diskutimi kritik për gati 2000 vjet. Fatkeqësisht nuk janë të pakta gabimet 
që përmbajnë vëzhgime të tilla. Le të komentojmë disa prej tyre. Për Aristotelin 
lëvizja tokësore dhe ajo qiellore drejtohen nga rregulla të ndryshme: në qiell lëvizja 
natyrale është rrethore, e njëtrajtshme, si kjo e planeve. Në tokë, përkundrazi, 
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gjendja e natyrshme është “prehja”: që një trup të mbetet nëlëvizje me shpejtësi 
konstante, pohon fi lozofi  i madh grek, mbi të duhet të veprojë një forcë konstante 
e vazhdueshme. Pikërisht përvoja direkte e seicilit prej nesh në jetën e përditshme 
mund të konfi rmojë këtë vëzhgim…
B)  Gjithë materja është e ndërtuar nga katër elementë: ajër, uji, zjarri dhe dheu. Çdo 
njëra nga këto element ka vendin e vet natyral, qëështë qielli për ajrin dhe zjarrin 
(elemente të lehtë) dhe toka për të rendit ( uji dhe  dheu). Lëvizja natyrale, sipas 
ajshtajnit mban në vetvete interpretimin fi nalist: 
Çdo elementkërkon të kthehet drejt vendit natyral. Për këtë motiv, n.q.s lëmë tëlirë 
ajrin dhe zjarrin synojnë të lëvizin vertikalisht lart (në qiell), ndërsa dheu dhe uji 
drejtohen vertikalisht poshtë ( në tokë). Një gur dhe një pendë, pohon veç të tjerash 
Aristoteli, bien vertikalisht poshtë  me shpejtësi të ndryshme, sepse i pari përmban 
më shumë  “ materie” se i dyti prandaj ka një lëvizje  për t’u ribashkuar me vendin e 
vet natyral, më të shpejtë se tjetri. 
C) Ekzistojnë pastaj të ashtuquajturat” lëvizje të dhunshme” si ajo e shtytjes së 
shigjetës nga harku. Në këtë rast lëvizja e shigjetësvazhdon dhe pas çastit në të 
cilin korda e harkut ka ushruar impulsin fi llestarnë mënyrë që shigjeta, duke u 
zhvendosur përpara dhe duke shuar ajrin, lë pas vetes një hapësirë në të cilën duke 
mos pasur ajër për shkak të pranisë së mëposhtmetë shigjetës dhe duke mos qenë 
më as shigjeta, do  të formohet “ boshllëku”. Tani pohon Aristoteli, meqë natyra 
ka tmerrin e boshllëkut dhe kërkon në çdo mënyrë a shmang krĳ imin e tĳ . Ajri që 
rrethon shigjetën zhvendoset me shpejtësi dhe mbush hapsirën e lënë nga trupi në 
lëvizjen. Kjo zhvendosje e dhunshme e ajrit shmang formimin e “boshllëkut” dhe 
synon ta shtyjë shigjetën përpara duke i ushtruar një forcë të re të mëtejshme.
Sipas aristotelit shpjegimi i ëvizjes mbështetet në tre koncepte fi lozofi ke themelore:
Ndarja e qartë ndërmjet botës qiellore dhe asaj tokësore
Interpretimi fi nalistik për të shpjeguar lëvizjet natyrale
Teoria e “horror vacui” për të shpjeguar të ashuquajturat        “ lëvizje të dhunshmë”
Krejt i ndryshëm është qëndrimi i galileo galileit ndaj të njëjtit problem

2.3 Lëvizja sipas Galileut: “ Ligji i inercisë”
Siç e dime, fi gura e Galileo Galilei eshtë themeluesi për historinë e shkencës dhe asaj 
të fi zikës në veçanti. Falë tĳ  kemi njohjen e kinematikë, gjetjen e lëvizjes parabolike 
në rënien e lirë. Zbulimi i izokornizimitt ë pendulit, vërtetimi i modelit Kopernikian 
të universit, e arritur nëpërmjet zbulimeve të shumta astronomike me dylbi, futja 
e metodës eksperimentale si praktikë për veprimin e mirëfi lltë shkencor, dhe së 
fundmi lindja e vetë shkencës moderne. 
Galileu edhe në fushën e dinamikës ka dhënë kontributin e tĳ  origjinal. Në sajë të 
eksprimenteve mbi lëvizjen e trupitnë rrafshin e pjerrët duke pranuar forcën e fërkimit 
arriti në përfundimin se objektet lëvizin në mënyrë drejtvizore të njëtrajtshme, 
domethënë me shpejtësi konstante në modul, drejtim dhe kah në mungesë të fërkimit. 
Pra në rrafshin horizontal, trupat kanë tendencë që të ruajnë gjendjen e lëvizjes së 
mëparshme, në mungesën e forcave rezistente. Kjo tendencë u quajt nga Galileu 
inerci, dhe lëvizja drejtvizore e njëtrajtshme u quajt nga shkencëtari i pizës si lëvizja 
e vërtetë natyrale. Kështu që siç shihet, Galileu është në kontradiktë të plotë logjike 
me Aristotelin. Sipas Galileut, është fërkimi elementi që duhet marrë në konsideratë. 
Vetëm duke eleminuar atë, do të mund të nxirrej në dritë sjellja e vërtetë e objekteve 
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në lëvizje dhe të merrnim kështu ligjin themelor të natyrës. Kjo aft ësi e ndarjes dhe 
sintezës unifi kuese të aspekteve fenomenologjike në dukje  jo të lidhura ( fërkimi me 
sipërfaqen e kontaktit)është në bazë të metodës shkencore.

2.4 Lëvizja sipas Njutonit . Ligjet e dinamikës.
Përpara njutonit shtroheshin dy pyetje pa përgjigje:
Cili është shkaku i lëvizjes?
Në qoft ë se aplikojmë disa forca mbi një trup, si ndryshon gjendjen e prehjes ose e 
lëvizjes drejtvizore të njëtrajtshme e përshkruar nga ligji i inercisë?
Gjithashtu a ekziston një rregull i thjeshtë me të cilin të mund të përcaktohet plotësisht 
lëvizja e trupave qiellorë të sistemit  tonë planetar në një çast të çfarëdoshëm kohe, 
njihet lëvizja e këtyre trupave në një çast të caktuar kohe?
Njutoni ishte ballafaquar me ligjet empirike të lëvizjes së planeteve të zbuluar nga 
Kepleri në bazë të vrojtimeve të Tiho Brahes; këto ligje kërkon shpjegim. Këto ligje 
i japin përgjegje të plotë pyetjes se si lëvizin planetet rreth diellit: planetet lëvizin 
në orbita eliptike, rrezet e tyre përshkojnë sipërfaqe të njëjta në kohë të barabarta, 
ekziston një lidhje e njëjtë për të gjithë planetet midis boshtit të madh të orbititës 
dhe periodës së rrotullimit. Por këto ligje nuk plotësonin kërkesën për sa i përket 
shpjegimit shkakësor. Ato ishin tre ligje logjikisht të pavarura, pa asnjë lidhje të 
brendshme mids tyre. Ligji i tretë nuk mund të përdoret nga ana sasiore për ndonjë 
trup tjetër qëndror përveç diellit (kështu, psh, rreth diellit dhe të ndonjësateliti rreth 
planetit )
Por më e rëndësishmja konsiston në atë , qe këto ligje i përkasin lëvizjes në tërësi dhe 
nuk i përgjigjen pyetjes se si gjendja e lëvizjes në një çast të dhënë lejon të përcaktohet 
lëvizja në një çastmenjëherë pas tĳ . Sipas terminologjisë së sotme, këto janë ligje 
integrale dhe jo diferenciale. Për këto përgjigje duheshin instrumente teorike më 
të sofi stikuar se ato që njiheshin në kohën e Galileut. Ligji diferencial është forma 
e vetme, që mund të kënaq plotësisht kërkesat e fi zikanit të sotëm për sa i përket 
shkakut. Konceptimi i qartë i ligjit diferencial është një ndër arritjet intelektuale më 
të mëdha të njutonit. Por nuk mjaft onte vetëm ideja e kësaj forme të ligjit, duhej edhe 
formalizmi matematik, i cili sapo kishte fi lluar të formohej dhe kishte nevojë për një 
formë sistematike. Njutoni gjeti njëkohësisht këtë njehsim diferencial dhe integral. 
Në çdo rast, zhvillimi i këtyre metodave ishte i domosdoshëm për njutonin, sepse 
vetëm ato mund ta pajisnin atë me mjetet e nevojshme për të shprehur idetë e tĳ .
Galileo kishte hedhur tashmë një hap të rëndësishëm në drejtim të njohjes së ligjeve 
të lëvizjes. Ai kishte zbuluar ligjin e inercisë që do të thotë se një masë ( më saktë një 
pikë materjale), që nuk ndikohet nga masat e tjera, lëviz në mënyrë të njëtrajtshme 
dhe në vĳ ë të drejtë, si dh ligjin e rënies së lirë të trupave në fushën e gravitetit 
të tokës, sipas të cilit, shpejtësia e një trupi, që bie lirisht, rritet në përpjestim të 
drejtë me kohën. Sot ne mund të  na duken se vetëm një hap i vogël i ndan zbulimet 
e Galileos nga ligjet e lëvizjes së Njutonit. Por duhet vënë re se të dy pohimet e 
Galileos i përkasin lëvizjes në tërësi, ndërsa ligjet e lëvizjes së Njutonit i përgjigjen 
pyetjes: si do të ndryshojë gjendja e lëvizjes së një pike materjale gjatë një intervali 
pambarimisht të vogël kohe (pra ligji diferencial) i cili i dha mundësi Njutonit të 
arrĳ ë në formulimin që i përket lëvizjes së çfarëdolloji, në tërësi.
Ai mori konceptin e forcës nga shkenca e statistikës, e cila tashmë kishte arritur një 
nivel të lartë zhvillimi. Arriti të lidh forcën me nxitimin vetëm pas përdorimit të 
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konceptit të ri  të masës, i cili çuditërisht mbështetej në një përcaktim të dyshimtë. Ne 
sot e kemi të zakonshme të përdorim madhësi që janë raporte diferencialesh, kështu 
që e kemi të vështirë tëvlerësojmë shkallën e lartëtë abstragimit qëështë dashur për 
të arritur në ligjin e përgjithshëm diferencial nëpërmjet kalimit dy herë në limite, 
përveç kësaj si shtesë, duke përdorur konceptin e ri të masës, por me këtë ishte ende 
larg arritja në konceptin shkakësor të lëvizjes. Sepse lëvizja mund të përcaktohet nga 
ligji  i lëvizjes vetëm atëhere kur njihet forca. Njutoni pa dyshim i frymëzuar nga 
ligjet e lëvizjes së planeteve, pranoi idenë  se forca që vepron mbi një trup përcaktohet 
nga vendodhjet e të gjithë trupave të tjerë që gjenden në largësi relativisht të vogla 
nga trupi në studim. Vetëm pas përcaktimit të kësaj varësie u arrit në shpjegimin 
përfundimtar shkakësor të lëvizjes. Dihet tashmë se si Njutoni, duke u nisur nga 
ligjet eKeplerit mbi lëvizjet e planeteve, e zgjidhi këtë problem për gravitetin dhe 
me këtë tregoi se forca që vepron mbi planetet dhe forca e gravitetit kanë të njëjtën 
natyrë.

3.ligjet e Njutonit nga këndëvështrimi i sasisë së lëvizjes
Të tre ligjet janë rrjedhime të rëndësishme të një pohimi të vetëm, që nëmënyrën  më 
të thjeshtë mund ta formulojnë: sasia e lëvizjes nuk mund të prodhohet dhe as mund 
të zhduket. Kjo na çon në atë që forcën mund ta konsiderojmë si intensitetin e rrymës 
së sasisë së lëvizjes. Me këtë këndëvështrim, ligjet e Njutonit mund t’i formulojmë 
nëmënyrë të mëposhtme:

1. Sasia e lëvizjes nuk ndryshon derisa asnjë sasi lëvizje nuk kalon nga 
jashtëbrenda trupit ose nga brenda jashtë trupit.

2. Ndryshimi në kohëi sasisë së lëvizjes së një trupi ështëi barabartë me 
intensitetin e rrymës të sasisë së lëvizjes që kalon brenda trupit

3. Kur një rrymë e sasisë së lëvizjes kalon (rreth) nga trupi A në trupin B, atëhere 
intensiteti i rrymës që del nga A ështëi njëjtë me atë që kalon te trupi B

Këto rrjedhime të principit të ruajtjes së lëvizjes janë kaq të thjeshta saqë nuk 
meritojnë të quhen pohime themelore. Mund të bindemi lehtësisht nqs do të mund 
të formuloheshin të njëjtat pohime për të tjera madhësi që ruhen, si psh në rastin e 
ujit: “ sasia e ujit në një ene nuk ndryshon në se nuk shtojmë dhe nuk heqim ujë”.
Nga njëra anë, është e qartë për të gjithë se Njutoni nuk e kishte në konsideratë, në 
fi llimet e punës së tĳ , ruajtjen e sasisë së lëvizjes.
Nga ana tjetër, do të ishte e domosdoshme një analizë më e thelluar e veprës së 
Njutonit për të kuptuar se tre ligjet për të janë të ndarë njëri nga tjetri. Ato janë 
formuluar sinje rezultat i një serie të komplikuar vëzhgimesh dhe përcaktimesh.
Kur sasia e lëvizjes së një trupi ndryshon, nuk thuhet që mbi të ushtrohet një forcë, 
por qëbrenda tĳ  kalon një rrymë e sasisë së lëvizjes me intensitet f. Kjo mënyrë 
përshkrimi e huaj për një fi zikan të mirëfi lltë, por më e thjeshtë për një fi llestar, sepse 
minimizon disa komplikacione që rrjedhin nga tre ligjet e njutonit, para së gjithash 
ligji i tretë i njutonit.

3-1 Ekuilibri i forcave dhe Ligji i Tretë i Njutonit
Forcat veprojnë mbi trupat. Nëse trupi C ndaj të cilit trupi A ushron një forcë FAC  
mbetet në prehje (nuk përshpejtohet), do të thotë që një trup i dytë B ushtron ndaj C 
një forcë FBC  që ekuilibron forcën e mëparshme në mënyrë të tillë që rezultantja mbi 
trupin C është zero. Nëse trupi A ushton ndaj C një forcë FAC, sipas ligjit të tretë edhe 
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C ushtron ndaj B një forcë FCA . Në mënyrë të ngjashme për trupin : nëse B ushtron 
ndaj C një forcë FBC, sipas ligjit tëtretë edhe C ushtron ndaj B një forcë FCB.Të katërta 
forcat kanë të njëjtën vlerë, por drejtimet janë dy e nga dy të kundërta. 
                 FAC = - FBC ,FAC = -FCA ,  FBC = - FCB ,  FCB = - FCA .
Në këtë mënyrë përshkruhet gjendja e prehjes së trupit C. Kjo është më e thjeshta 
ndër gjendjet e zakonshme, përveç rastit të rëndomtë të trupit të lirë. Kush do të 
kuptoj se çfarëështë një forcë, duhet të jetë në gjendje të bëj dallimin konceptual të 
këtyre katër forcave.
“të metat” në përshkrimin me anë të forcave lëvizëse:
Problemi është kaq i komplikuar saqë një student i nivelit mesatar nuk mund ta 
kuptojë asnjë. Nnë fakt, edhe studentët e fi zikës në vitet e para të univeritetit kanë 
vështirësi të orientohen mes katër forcave të përshkruara më sipër. Duhet me të 
vërtetë të pyesim veten, nëse ia vlen të të studjohet në shkollën e mesme, koncepti 
njutonian i forcës apo i intensitetit të sasisë së lëvizjes?
Nga e ka origjinën dhe cila është risia  që sjell ky trajtim: 
Ky koncept forcat është përpunuar prej njutonit në një periudhë në të cilën 
bashkëveprimet mekanike mund të përshkruheshin vetëm si veprime në distancë. 
(koncepti i fushës lind rreth 100 vjetë më vonë).  Një forcë ka të bëjëme  bashkëveprimin 
e dy trupave: ai që e ushtron dhe ai ndaj të cilit ushtrohet.
Por në rastin e mëparshëm kemi të bëjmë me tre trupa, nga të cilët dalin gjashtë 
forca. Prej këtyre ne na interesojnë vetëm katër, që kanë të bëjnë me trupin C.
Pikërisht një thjeshtim konceptual do të ishte imundur kur faradei dhe maksuell 
futën kuptimin e fushës. Kjo ishte propozuar pas pranimit të faktit, qësasia e lëvizjes 
është një madhësi fi zike e zgjeruar dhe dorës së parë, dhe jo vetëm një veprimi 
thjeshtuar i masës dhe shpejtësisë: maks plank arriti të tregoj se më 1908, dmth tre 
vjet pas publikimit të teorisë speciale të relativitetit, që forca nuk është gjë tjetër veçse 
intensiteti i një rryme të sasisë së lëvizjes*(1). Forca është njëmadhësi , vlerat e së cilës 
nuk kanë të bëjnë me një trup, por me një sipërfaqje ( ashtu si vlerat e çdo rryme tjetër 
që kanë të bëjnë me prerjen e sipërfaqes që përshkojnë), e menduar si pjesë e një mjeti 
që transporton sasinë e lëvizjes (përcjellësi).
Nëse aplikojmë këtë këndëvëhtrim ndaj situatës së mëparshme, sqarohet konfuzjoni 
i krĳ uar me katër forcat: në të gjitha rastet bëhet fj alë për të njëjtin intensitet të rrymës 
(sasi e lëvizjes) e matur në katër vende të ndryshme. Intensiteti i rrymës që kalon 
nga A te C kur largohet nga A, intensiteti i rrymës kur hyn në C,  intensiteti i rrymës 
kur largohet nga C dhe intensiteti i rrymës kur hyn në B. Vleraështë gjithmonë e 
njëjtë, nga çasti që sasia e lëvizjes nuk përqëndrohet asgjëkundi: as në kalimin mes 
trupave dhe as në vet trupin C. Shenja nuk është gjithmonë e njëjta, meqë sipërfaqja 
e referimit të rrymave nuk është e orjentuar gjithmonë njëlloj. 
Si mund t’a eleminojmë?
Kjo elemeninohet nëse përdoret rryma e sasisë së lëvizjes në vend të forcave. 
Përshkrimi me fj alëi këtĳ  rasti është si më posht:
Rrjedhje e sasisë së lëvizjes nga A në C dhe nga C në B. Meqë sasia e lëvizjes nuk 
përqëndrohet askund, intensitetii rrymës ështëinjëjtë  në çdo pikë.

4- Bazat e Mekanikës Klasike  ( MK)
Hipoteza themelore: 

1) Hapësira është euklidjane
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• Hapësira është e përshkruar nga gjeometria e Euklidit( hapësiraështë e rrafshët). 
Pra psh në njëtrekëndësh , shuma e këndeve të brendshëm duhet të jetë gjithmonë 
180o . N.q.s hapësira do të ishte e përkulu shuma e këndeve të brendshëm të 
një trekëndëshi do të ishte më e vogël ose më e madhe se 180o (gjeometria jo-
euklidjane).

• Një hapsirëEuklidjaneështë një përafrim i mirë për të përshkruar botën që na 
rrethon. Në të vërtetë, sipas relativitetit tëpërgjithshëm, hapsira në prani të 
materies është gjithmonë e përkulur, por efektet ndaj tokës janë thuajse gjithnjë 
të papërfi llshme.
2) Hapsira është izotrope dhe homogjene

Hapsira është identike me vetveten, sin ë zhvendosje ehde në rrotullim. Vetitë fi zike 
të trupave nuk varet nga pozicioni apo nga drejtimi i hapsirës, pra nuk ndryshojnë 
nëse e zhvendosim trupin nga një pikë në tjetrën ose matin një veti të caktuar në 
drejtime të ndryshme

3) Koha është izotrope dhe homogjene
Si më lartë, si drejtime të kohës nënkuptohen, ai drejtë së kaluarës dhe ai drejtë së 
ardhmes. Homogjeniteti konsiston të pandryshueshmen për zhvendosjen në kohë. 
Pra nëse nuk ndryshojnë kushtet, vetitë e një madhësie nuk varen  na koha kur 
kryhet matja.
Vërejtje: hapsira dhe koha, që në mekanikën klasike janë dy madhësi të pavarura, 
në mekanikën relativiste nuk janë të pavarura dhe fl itet për hapsirë -kohën. Por për 
trupat që lëvizin me shpejtësi më të vogël se shpejtësia e dritës në boshllëk, këto 
efekte janë të papërfi llshme dhe mund t’i konsiderojmë hapsirën dhe kohën si 
madhësi të pavarura.
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Roli i eksperimenteve në lëndën e Fizikës në AMU

Arta Mëzuri

Abstrakt

Në temën “Roli i eksperimenteve në lëndën e Fizikës nëAMU” kam trajtuar : Metodën 
eksperimentale, si metoda kryesore e përvetësimit të njohurive në lëndën e fi zikës, rolin e 
eksperimenteve nëFizikë,një vështrim historik rreth eksperimenteve, si lindi eksperimenti,cili 
ishte aparati i parë dhe themeluesi i metodës eksperimentale.
Në pjesën e dytë trajtohen: klasifi kimi i eksperimenteve, roli dhe mënyra e realizimit të tĳ , 
metodat e zhvillimit gjatë një ore mësimi. Gjithashtu janë ilustuar shembuj të realizimit të 
eksperimenteve në Fizikë. E gjitha kjo bëhet për të krĳ uar bindjen se eksperimentet kanë 
rëndësi të madhe në formimin e përgjithshëm të nxënësve me cilësinë e vrojtimit dhe të 
analizës së kujdesshme të fenomeneve, i edukon me vullnet dhe këmbëngulje për të arritur 
qëllimet dhe i formon me shprehi të veprimtarisë praktike, për te qënë sistematik dhe të 
kujdesshëm.
Po kështu eksperimentet në Fizikë i ndihmojnë nxënësit në formimin e të arsyetuarit logjik, 
shkencor, induktiv dhe deduktiv në bazë të të dhënave eksperimentale, si dhe nxit punën e 
pavarur tek nxënësit. 

Fjalët kyçe: metodë eksperimentale,ilustrim,arsyetim logjik, arsyetim shkencor, 
induktiv,metoda deduktive, fenomen, eksperiment demonstrative , vëzhgim, punë 
laboratorike, eksperiment frontal,etj

Hyrje

Në këtë temë do të trajtoj një tablo të eksperimenteve në Fizikat e shkollës 9-vjeçare 
dhe të mesme duke e parë eksperimentin që në zhvillimin e tĳ  historik, si lindi 
vëzhgimi, cili ishte aparati i parë, kush ishte themeleuesi i metodës eksperimentale. 
Do të përshkruaj rolin, qëllimet dhe rëndësinë e madhe që luajnë eksperimentet në 
Fizikë dhe si vazhdon  përkryerja e metodave deduktive në ditët e sotme. Një pjesë e 
kësaj teme është trajtuar me materiale të marra nga literatura ndërsa një pjesë tjetër 
është trajtuar nga shënimet e mbajtura nga pedagogët e Departamentit të Fizikës në 
Universitetin “Ismail Qemali”në Vlorë.
Gjatë zhvillimit të kësaj teme kam përdorur një gjuhë të kuptueshme me fraza të lehta 
për t’u kuptuar. Vëmendjen më të madhe e kam përqëndruar në trajtimin në kufi j sa 
më të gjerë të zhvillimit të eksperimentit frontal dhe të eksperimentit demostrativ 
në shkollat 9-vjeçare dhe ato të mesme, rolit, qëllimet dhe lidhjet e forta që ka 
eksperimenti me teorinë duke e konkretizuar me shembuj. Kam trajtuar rëndësinë 
e punëve laboratorike dhe praktike në lëndën e Fizikës të shkollës 9-vjeçare. Ky 
material mund të ndihmojë të gjithë ata që janë të interesuar të marrin një ide mbi 
rolin e eksperimentit në formimin shkencor, teknik dhe edukativ të fëmĳ ëve të 
moshës së adoleshencës dhe në aft ësimin e tyre për t’i realizuar në praktikë. 
Kjo temëështë një përpjekje për të ndihmuar sado pak në zgjerimin e kulturës së 
punës së mësuesve të rinj të fi zikës, për t’i treguar atyre se eksperimenti është baza e 
të mësuarit të kësaj lënde dhe se ai është i pashtershëm. 
Kjo temë i përgjigjet një prej objektivave më të rëndësishme për mësuesit e fi zikës e 
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pikërisht njohjes së kërkesave kryesore, mënyrave të zhvillimit të eksperimentit në 
klasë përpara nxënësve për të marrë  një rendiment më të lartë në mësimdhënie. 
Së dyti, me anë të kësaj teme u jap dhe u përcjell një mesazh të gjithë studentëve të 
mësuesisë në degën “Matematikë-Fizikë” se : 
“Eksperimenti është arti për të pyetur natyrën.”
“Në fi zikë çdo gjë fi llon me provën dhe kthehet përsëri tek prova.”

2. Eksperimenti – Metoda shkencore në fi zikë

“Dĳ a është bĳ ë e eksperimentit. Çdo dĳ e fi llon me ndĳ imet prandaj gjykimi duhet t’i 
përmbahet eksperimentit dhe jo të  shtrihet jashtë kufi jve të tĳ .
Asnjë teknikë nuk lindi si zbatim i shkencës, por përkundrazi shkenca është zhvilluar mbi 
bazën e eksperimenteve të shumta teknike të mbledhura nga njerëzimi me kalimin e mĳ ëra 
vjetëve.”
Lënda e fi zikës në shkollat 9-vjeçare dhe ato të mesme është një lëndë kryesisht 
eksperimentale. Njohuritë e fi zikës trajtohen në bazë të vëzhgimit dhe analizës 
konkrete në natyrë dhe në klasë duke u mbështetur në riprodhimin dhe studimin e 
fenomeneve të ndryshme me anë të eksperimentit. 
Studimi i çdo dukurie fi zike përfaqëson në vetvete një veprimtari të vetëdĳ shme, 
që ndërmerr njeriu për të zbuluar lidhjet shkak-pasojë ndërmjet faktorëve që 
kushtëzojnë rrjedhjen e saj, pra për të nxjerrë në pah ligjet të cilave ajo u nënshtrohet. 
Fizika mbështetet fort në eksperimentin, madje ajo fi lloi të formohej si shkencë kur 
nisi t’a përdorë eksperimentin sistematikisht për studimin e dukurive të ndryshme 
në natyrë. Një veçori tjetër e fi zikës është përdorimi në shkallë të gjërë i matematikës 
për të shprehur rezultate eksperimentale e për të parashikuar fakte të reja. Pra, 
eksperimenti dhe matematika janë dy armë të fuqishme në duart e fi zikantëve, me 
ndihmën e të cilave, jo vetëm shpjegohen dukuritë, por edhe parashikohen dukuri të 
reja. Në këtë binom fj ala e fundit i përket eksperimentit. Metoda shkencore nuk është 
e njëjta gjë me eksperimentin. 
Metoda shkencore kalon në tri faza: 
1. Vrojtim i kujdesshëm, matja dhe analiza.
2. Nxjerrja e përfundimit dhe ngritja e teorisë që e shpjegon këtë analizë.
3. Prova e këtyre përfundimeve dhe e teorisë së ngritur për të parë nëse 
rrjedhimet ose parashikimet e nxjerra janë të vlefshme. 
Metodat janë dy: 
• Metoda eksperimentale
• Metoda teorike
Këto dy metoda veprojnë të pandara dhe plotësojnë njëra – tjetrën.
Vrojtimi është grumbullimi i fakteve dhe vënia e tyre në qendër të vëmendjes.
Hipoteza është shpjegimi paraprak i cili ngrihet mbi bazën e fakteve të grumbulluara 
dhe të përvojës së fi tuar.
Eksperimenti është veprim në kushte reale apo laboratorike me qëllim vërtetimin e 
parashikimit teorik dhe saktësimin e tĳ .
Përgjithsimi i fakteve të vrojtuara apo i  rezultateve on në formimin e një ligji fi zik 
ose të një dukurie të caktuar. Eksperimenti përbën metodën kryesore dhe më të 
rëndësishme për transmetimin dhe përvetsimin e lëndës pasi:
1. Eksperimenti I përgjigjet plotësisht përmbajtjes së fi zikës si lëndë mësimore.
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2. Eksperimenti përgjigjet edhe natyrës së fi zikës si shkencë ekperimentale
Roli i ekperimentit merr një rëndësi akoma më të madhe si një metodë për një 
mësimdhënie me rëndësi të lartë, në përvetësimin e ndërgjegjshëmtë njohurive 
të fi zikës dhe përfi timin e aft ësive dhe shprehive të zbatimit të tyre në jetë dhe në 
teknikë.
Qëllimi kryesor i ekperimentit është për formimin e nxënësve të shkollave 9-vjeçare dhe 
të mesme me njohuri dhe shprehi teorike dhe praktike të lidhura ngushtë ndërmjet 
tyre,duke i edukuar ata të jenë të gatshëm t’i zbatojnëkëto njohuri në praktikë duke 
i’u përgjigjur kërkesave gjithnjë në rritje të teknikës dhe të shkencës.

3.Metoda eksperimentale dhe rëndësia e saj

Eksperimenti mësimor dallohet nga eksperimenti në shkencë jo aq nga metodat e 
kryerjes, sesa nga pikësynimet që ka ai. Ekperimenti në shkencëështë një metodë 
studimi pa të cilën nuk mund të arrihet njohja e realitetit dhe shndërrimi i natyrës 
në dobi të shoqërisë. Ndërsa eksperimenti mësimor ka pikësynime didaktike dhe 
edukative për të përgatitur studiuesit dhe eksperimentuesit e rinj. Eksperimenti 
mësimor duhet parë në dy këndvështrime, nga pozita e mësuesit dhe nga ajo 
e nxënësit. Për mësuesin ai është një mjet për të realizuar qëllimet mësimore dhe 
edukative të lëndës së fi zikës. Për nxënësin eksperimenti mësimor, në të dyja rastet 
e zhvillimit të tĳ , qoft ë kur e zhvillon mësuesi ose kur e zhvillojnë vet nxënësit I bën 
të vendosin veten në rolin e një zbuluesi të së panjohurës. Rezultatet e eksperimentit 
në shumicën e rasteve përbëjnë një “zbulim” për nxënësit. Për të gjithë, është i 
njohur fakti se pa eksperimente nuk mund të ketë përvetësim të fi zikës, sidomos për 
nxënësit që e kanë shumë pasion lëndën e fi zikës dhe për të cilët eksperimenti ka 
vlerë njohëse dhe vlerë emocionale.
 Rol të rëndësishëm luan ekperimenti në zhvillimin e aft ësive përfytyruese, pra të 
aft ësive të nxënësve për te pasqyruar sa më qartë dhe sa më qëndrueshëm fi gura 
mendore të objekteve dhe dukuri të realitetit që nuk veprojnë në atë çast në organet 
e shqisave. Përfytyrimet e kanë burimin në veprimet konkrete të njeriut mbi objektet 
e realitetit. Pikërisht ky fakt i bën eskperimentet, me larminë e madhe të mjeteve dhe 
të mënyrave me të cilat realizohet, një mjet shumë frytëdhënës për pasurimin shkallë 
- shkallë të njohurive teorike dhe praktike të nxënësve.
Të menduarit luan rolin më të rëndësishëm në përvetësimin e njohurive dhe është i 
lidhur ngushtë me veprimtarinë praktike. Praktika dhe eksperimenti janë burime të 
të menduarit. Vetë të menduarit realizohet mbi bazën e ligjeve të logjikës formale, 
por në fund të fundit përfytyrimet mendore duhet t’i nënshtrohen verifi kimit 
eksperimental. Në qoft ë se zhvillohet drejt procesi i të menduarit, atëherë nxënësit 
mund të fi tojnë njohuri të thella, të qëndrueshme dhe të vetëdĳ shme. Në përshtatjeme 
moshën, eksperiementi mund të përdoret edhe si lojë didaktike, e cila muind të 
realizohet edhe në orën e mësimit pa prishur logjikën e saj.
Lojërat e fi zikës është mirë të zhvillohen në veprimtaritë e ndryshme fi zike me 
karakter zbavitës. Ekperimenti i ka fi llimet e veta mĳ ëra vjet më parë, që në lashtësi. 
Njohuritë e shumta praktike, njeriu i mblodhi në luft ë të vazhdueshme me forcat e 
natyrës për ta bërë jetën e tĳ  më të sigurt dhe më të lehtë. Njohuritë praktike u fi tuan 
në sajë të vrojtimeve të gjata të dukurive bazë të natyrës dhe duke bërë eksperimente 
të shumta të realizuara me mjete shumë të thjeshta. Këto vrojtime të dukurive të 
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ndryshme shihen si baza fi llestare e ndërtimit të mëvonshëm të fi zikës të bazuar 
shkencërisht mbi metodat e vëzhgimit dhe të vërtetuara eksperimentalisht.
Fillimet e para ishin:
1. Vëzhgimet e përditshme
2. Kurioziteti 
Edhe pse lindi vëzhgimi dhe eksperimenti, ato përseri nuk kishin forcën e 
abstraksionit të nevojshëmpër formimin e kuptimit të veprimit pasiv, sepse më vonë 
fi zika tregoi se duke studiuar dukuritë në kushte artifi cial, mund të sqarohen dukuri 
të cilat nuk mund të zbulohen me rrugën e thjeshtë të vrojtimit.
Që në lashtësi janë kryer eksperimente të shumta, por janë të pashkruar nëpër 
libra. Arkimedi ishte një ndër fi zikantët e parë i cili përshkroi eksperimentin e parë 
për matjen e madhësive këndore të diametrit të Diellit. Dhe më vonë ai përshkroi 
eksperimentit e drejtpërdrejtë me llozin.
Megjithëatë, eksperimentet e atyre viteve nuk kishin një interpretim thelbësor, sepse 
shqyrtimet e dukurive të vëzhguara bëheshin në kuptimin gjeometrik të tyre dhe 
jo në kuptimin fi zik. Njohuritë praktike, eksperimentet teknike si dhe disa kërkime 
fi llestare erdhën tek grekët nga popujt me kulturëedhe më të lashtë, në rradhë të 
parë nga babilonasit dhe egjiptianët. 
Aparati i parë ishte termoskopi i Filonit. Ai përbehet nga dy sfera të lidhura me një 
tub. Njëra prej sferave është bosh, ndërsa tjetra pjesërisht e mbushur me ujë. Në qoft ë 
se, sfera bosh lihet në diell, shihet se në ujin e sferës tjetër dalin fl lucka ajri, sepse kur 
sfera ngrohet, pjesë të ajrit të mbyllur në tub dalin jashtë.
Në qoft ë se sfera vendoset në hĳ e, atëherë uji ngrihet nëpërmjet tubit dhe pastaj 
bie në sferën bosh. Me anë të këtĳ  aparati, Filoni nëpërmjet provës që demostrohet 
edhe sot, arriti në kuptimin e bymimit të ajrit të ngrohur, gjë që më vonë u përdor në 
ndërtimin e lodrave. 
Ky pra, ishte aparati i parë. Më vonë u zhvilluan vëzhgime, vrojtime, ekperimente të 
shumta, u bë një grumbull vrojtimesh ekperimentale, shpesh të paqarta dhe që mund 
të zëvendësonin njëri-tjetrin. Megjithatë, këto eksperimente edhe pse të paqarta 
dhe me mungesën e abstraksionit, ndërtuan një fushë të re origjinale të shkencës së 
mirëfi lltë të fi zikës.
Përdorimi i eksperimentit është aq i vjetër, sa vetë fi zika dhe nuk u zhduk gjatë 
gjithë mesjetës. Metoda ekperimentale, e cila nuk është e njëjta gjë me përdorimin 
e ekperimentit,u fut ngadalë dhe themeluesi i saj është Galilei. Merita e Galileit 
qëndron jo aq në zbulimet e tĳ , por në formën e re të të menduarit që solli në studimin 
e natyrës dhe është themeluesi i metodës ekperimentale. 
Theksoj, që përdorimi eksperimentit nuk është ndërprerë që nga lashtësia e deri në 
ditët e Galileit, por e veçanta qëndron në faktin se ai e interpretonte dukurinë duke 
u përpjekur ta pastronte atë nga të gjitha ngacmimet subjektive.
E gjithë metoda e tĳ  gjendet në zbatimet konkrete për studimin e dukurive të veçanta 
të natyrës. Metoda e tĳ  nuk mund të futej në ndonjë kornizë. Metoda eksperimentale 
në atë kohë bazohej në katër momente kryesore:
1. Perceptimi i dukurisë, prova ndjesore
2. Hipotezat e punës që lindin nga vëzhgimi kritik i eksperimentit 
3. Zhvillimi matematik, nxjerrja e përfundimeve
4. Prova eksperimentale si kritieri më i lartë i të gjitha rrugëve të zbulimit



468 

4.  Klasifi kimi i eksperimenteve, roli, mënyrat e realizimit

Kërkesat kryesore për të realizuar me sukses eksperimentet frontale.
Eksperimenti mësimor pavarësisht sesi realizohen me mjete të thjeshta apo të 
ndërlikuara, duhen bërë sips mënyrës së realizimit të eksperimenteve shkencore, 
duke kaluar në katër faza.
Faza e parëështë projektimi i eksperimentit.
Si rregull, çdo eksperiment i paraprin gjykimi në formën e një hipoteze, pra 
parashikohe çfarë do të ngjasë gjatë dhe pas veprimeve të caktuara. Në bazë 
të hipotezës formulohet qëllimi dhe planifi kohet ecuria e eksperimentit. Le ta 
konkretizojmë me një shembull. Le të tregojmë sesi mund të bëhet kjo gjtë studimit 
eksperimental të varësisë së trysnisë së lëngut nga thellësia.
Hipoteza që i paraprin eksperimentit është: Si të gjithë trupat, edhe lëngjet e gaztë 
u nënshtrohen veprimit të forcës së rëndesës. Nga ky shkak në lëngjet lindin trysni, 
që i detyrohen forcës së rëndesës së tyre.  Trysnia në një lëng do të ndryshojë gjatë 
zhytjes në të. Qëllimi i eksperimentit është të verifi kohet hipoteza emësipërmë dhe 
të gjendet lidhja matematike, që jep varësinë e trysnisë nga thellësia. Hipoteza dhe 
qëllimi përcaktojnë detyrën: të verifi kohet me eksperiment ndryshimi i trysnisë në 
lëngjet me rritjen e thellësisë.
Në kryerjen e eksperimentit vihen kushte p.sh. në rastin e këtĳ  eksperimenti vihet 
kushti temperatura e lëngut gjatë matjeve të mbetet konstante që të mos ndryshojë 
dendësia e tĳ . 
Faza e dytëështë përcaktimi, gjetja dhe ndërtimi i bazës materiale për kryerjen e 
eksperimenteve.
Në disa raste nxënësve u lihet si detyrë të zgjedhin vet mjetet dhe të ndërtojnë disa 
mjete të thjeshta, që do t’u nevojiten për zhvillimin e eksperimentit.
Faza e tretë përfshin vëzhgimin dhe matjet.
Që në mësimet e para të fi zikës, mësuesi i njeh nxënësit me planin sipas të cilit kryhet 
vëzhgimi i një dukurie apo pajisje: zgjidhet dukuria (pajisja) që do të vëzhgohet, 
formulohet qëllimi i vëzhgimit, krĳ ohen kushte për të bërë vëzhgimin, realizohet 
vëzhgimi, nxirren përfundimet. Pas vëzhgimit kalohet në matjet. Nxënësve u 
kërkohet që t’i marrin sa më të sakta rezultatet e matjeve, por gjithmonë brenda 
kufi jve që lejojnë aparatet matëse dhe metoda e matjes.
Faza e katërt e eksperimentin është analiza dhe përpunimi matematik i rezultateve të 
matjeve, për të nxjerrë përfundime për dukurinë apo vetitë e objektit të studiuar.
Rëndësi i tregohet në këtë fazë aft ësimit të nxënësve për të përshkruar eksperimentin 
dhe për të renditur përfundimet që dalin nga ai. Përshkrimi është metodë e njohjes 
e cila qëndron në fi ksimin e të dhënave nga vëzhgimet dhe matjet me ndihmën e 
gjuhës shkencore të pranuar. Vlera e përshkrimit qëndron në faktin se me ndihmën 
e tĳ  informacioni i marr gjatë vëzhgimit dhe matjeve përkthehet në gjuhën e 
koncepteve, formulave, skemave, fi gurave, grafi këve, tabelave etj; duke u bërë 
kështu i përshtatshëm për përpunim të mëtejshëm. Gjatë përshkrimit, nxënësit duhet 
të dallojnë tiparet thelbësorë të dukurisë nga ato dytësore. Psh. Gjatë dukurisë së 
difuzionit, tipar thelbësor është: se lëndët vetvetiu përzihen. Pas përshkrimit nxirret 
rezultati matematik dhe bëhet diskutimi rreth eksperimentit. Rëndësi të madhe ka 
që të gjitha eksperimentet të kryhen në kushtet e sigurimit teknik. 
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1. Llojet e eksperimenteve
2. Eksperimenti mësimor 
3. Eksperimenti frontal
4. Eksperimenti demostrativ
5. Shënim:
Përpara se të përshkruaj këto lloje eksperimentesh është e nevojshme të theksoj disa 
rregulla që duhet të kenë nxënësit e shkollës 9-vjeçare, sidomos nxënësit e klasave 
të gjashta, të cilët gjatë orëve të ndryshme të fi zikës, për tema të ndryshme, do të 
zhvillojnë eksperimente të ndryshme individuale ose në grupe. Vëmendje të veçantë 
u kushtohet sidomos rregullave të sigurisë gjatë zhvillimit të këtyre eksperimenteve. 
1. Eksperimenti mësimor është:
2. Eksperimenti i menduar
3. Eksperimenti i realizuar
4. Eksperimenti i përshkruar
Eksperimenti i menduar është parimisht i parealizuar në praktikë. Megjithatë edhe 
ky lloj eksperimenti shërben për qëllime njohëse, për të studiuar dukuritë fi zike 
apo vetitë e trupave, për të parashikuar sjelljen e objektit që studiohet në kushte 
të caktuara. Eksperimenti i menduar bëhet në përputhje me ligjet e logjikës dhe 
shoqërohet me metoda matematike. Duke pasqyruar rrjedhjen e mundshme të një 
dukurie fi zike, ai “kryhet me mend” dhe si pasojë kërkon objekte të idealizuara 
duke i vendosur në çfarëdo situate që mendon eksperimentuesi, por që pranohen 
nga pikëpamja e fi zikës. Eksperimenti i menduar në shkollat 9-vjeçare zë një vend 
të vogël pasi njohuritë e nxënësve janë të thella. Megjithatë ai mund të përdoret në 
ndonjë rast eksperimentin e menduar, mendojmë se mbi trupin që lëviz dhe që mbi 
të nuk vepron asnjë forcë, atëherëështë e natyrshme të pranojmë se ai do të vazhdojë 
të lëvië në mënyrë drejtvizore të njëtrajtshme. Eksperimente të tjera të menduara, 
mbi bazën e të cilave mund të gjykohet për shkallën e përvetësimit të koncepteve 
dhe ligjeve, janë edhe këto: çfarë do të ngjiste me atmosferën e Tokës sikur mos të 
vepronte forca tërheqëse e planetit tonë? Po sikur të mos ekzistonte lëvizja termike? 
Po sikur të mos kishte forca fërkimi?
Kjo do të nxiste fantazinë krĳ uese-shkencore te nxënësit.
1. Eksperimenti frontal. Eksperimenti frontal ka rëndësi të madhe pasi nxit 
punën e pavarur te nxënësit, i mëson ata të përshtaten me shokët pra, të përshtaten 
në punën me grupe, i nxit ata të zhvillojnë veprimtari në mënyrë të pavarur ose me 
grupe. 
Si zhvillohet eksperimenti frontal? 
Mësuesi i ndan nxënësit në grupe të vogla pune, dhe u jep një detyrë të 
thjeshtëeksperimentale. Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur  nëpër grupe. 
Mësuesi jep përpara se të zhvillojnë këto eksperimente të thjeshta, udhëzimet e 
nevojshme, i parapërgatit për eksperimentin që do të zhvillojnë, u tregon rrugën 
që do të ndjekin. Më pas gjatë zhvillimit të eksperimenteve që zhvillohen nga vetë 
nxënësit sipas grupeve, mësuesi vetëm i vëzhgon ata se si punojnë, i vrojton nxënësit 
e vet duke vërejtur me kujdes tiparet individuale të secilit nxënës gjatë kryerjes së 
eksperimentit frontal. Mësuesi afrohet në secilin grup duke i pyetur nxënësit për 
atë dukuri që vrojtojnë. Ai e menaxhon me  kujdes situatën. Eksperimentet frontale 
janë të lidhura ngushtë me materialin që shpjegohet, kryhet nga të gjithë nxënësit në 
orën e mësimit, zhvillohet në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat mjete. Kohëzgjatja 
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e këtyre eksperimenteve është e vogël. Brenda orës së mësimit mund të zhvillohen 
disa eksperimente. Mësuesi i udhëheq nxënësit por në të njëjtën kohë zhvillon edhe 
ai vet të njëjtat eksperimente si vet nxënësit. Metoda e mësimdhënies është ajo e 
bashkëbisedimit dhe diskutimit
2. Eksperimenti demostrativ
Kërkesat për zhvillimin e eksperimentit frontal. Për zhvillimin e eksperimentit frontal 
nxënësit duhet të jenë të përgatitur në këto drejtime:
(a) Nxënësit duhet të njohin tiparet dalluese dhe karakteristikat kryesore të dukurisë 

që do të vrojtohet, kushtet në të cilat zhvillohet dhe vrojtohet ajo, thelbin e 
brendshëm dhe shfaqjen e saj të jashtme, lidhjen e kësaj dukurie me dukuritë e 
tjera.

(b) Nxënësit duhet tëdinë se si do të zhvillojnë eksperimentin që provon vërtetësinë 
e ligjit, tëdinë se si duhet të vrojtojnë gjatë eksperimentit lidhjet shkak-pasojë si 
dhe lidhjet e tjera thelbësore të dukurive fi zike që vrojtohen gjatë zhvillimit të 
eksperimentit frontal.

(c) Nxënësit duhet tëdinë mirë teorinë, faktet kryesore fi zike eksperimentale.
(d) Nxënësit duhet tëdinë të paraqesin dhe tëdinë mënyrën e sistemimit të të dhënave 

të marra gjatë kryerjes së eksperimentit, tëdinë të krĳ ojnë tabela, grafi kë, etj,.
(e) Nxënësit duhet të jenë të aft ë të bëjnë vlerësimin, përpunimin dhe të jenë të aft ë 

të bëjnë analizën e të dhënave të marra dhe mbi bazën e tyre të argumentojnë 
për vërtetësinë e hipotezës. Pra, nxënësit duhet të jenë të aft ë të krahasojnë, të 
sintetizojnë, të sistemojnë dhe të analizojnë të dhënat dhe rrjedhimet që burojnë 
nga vrojtimi dhe nga eksperimentet e ndryshme fi zike.

(f) Të jenë të aft ë të punojnë në grupe për kryerjen me sukses të eksperimenteve të 
fi zikës.

(g) Të njohin mirë parimin e ndërtimit dhe të punës së ndërtimit të aparateve dhe 
instrumenteve fi zikë. Të dinë pse përdoren ato, të njohin kufi jtë e tyre matës dhe 
vlerat e ndarjes së shkallës së tyre.

(h) Të zbatojnë  rregullat të përdorimit dhe sigurisë në klasë
Nga ana e mësuesit duhet të plotësohen kërkesat metodike në mënyrë që ora e 

mësimit me eksperimente frontale të ketë efektivitet edhe rendiment.
• Duhet kompletuar dhe sistemuar baza materiale e nevojshme
• Mësuesi, në përshtatje me temën e ditës, zgjedh eksperimentet,formulon qëllimin 

e secilit, projekton ecurinë e bisedës, parashikon vështirësitë që do t’u dalin 
nxënësve gjatë kryerjes së eksperimenteve, gjen pyetjet e përshtatshme që do 
t’u drejtojë nxënësve, duke patur parasysh kohën në dispozicion. Një vend të 
rëndësishëm zë zgjedhja e mjeteve për realizimin e eksperimenteve dhe kontrolli 
i gjendjes së tyre.

• Duhet në çdo tavolinë të jetë prania e mjeteve të punës para fi llimit të saj, pasi kjo 
ka vlerë mobilizuese për nxënësit.

• Gjatë zhvillimit të eksperimenteve frontale, mësuesi nuk mjaft ohet me dhënien e 
detyrës në trajtën “ vëzhgo-studio” por drejton pyetje në mënyrë që të ushtrohen 
nxënësit për të vëzhguar drejtë.

5. Shembuj eksperimentesh frontale nga disa kapituj
Një fazë e rëndësishme në orën e eksperimenteve frontale është nxjerrja e 
përfundimeve dhe diskutimi i tyre nga nxënësit. Duke u kërkuar nxënësve pse dhe 
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si i kanë kryer këto eksperimente jo vetëm që forcohen dhe sistemohen njohuritë që 
nxënësit marrin në çdo orë mësimi, por edhe edukohen në të folurën e tyre.
Shembuj: 
Për nxënësit e klasave të gjashta mund të zhvillohen eksperimente frontale si :
• Matja e peshës së një trupi me dinamometër
• Të zhvillojnë eksperimente për forcat e fërkimit.Si ndikon ashpërsia e siperfaqes .
• Të zhvillojnë eksperimentin për matjen e temperaturës së një trupi me mënyra të 

ndryshme dhe me termometër.
• Të punojnë me qarkun elektrik.Të krĳ ojnë lidhje në seri dhe paralel te qarku 

elektrik.
• Për nxënësit e klasave të shtata mund të zhvillohen eksperimente frontale si:
• Të provojnë eksperimentalisht lindjen e rrymës elektrike nga fusha magnetike.
• Të realizojnë eksperimente për rezistencën e ajrit
• Për nxënësit e klasave të teta mund të zhvillohen eksperimente frontale si:
• Të formojnë modelin e telefonit lodër me një fi je teli ose peri, me dy kuti shkrepseje 

për të treguar përhapjen e valës në mjedise të ndryshme, si dhe funksionin e 
telefonit real.

• Të realizojnë eksperimente për ligjet e pasqyrimit dhe përthyerjes së dritës
• Për nxënësit e klasave të nënta mund të zhvillohen eksperimente frontale si:
• .
• Të krĳ ojnë lidhje në seri dhe paralel te qarku elektrik.
• Të përcaktojnë përqëndrimin dhe dëndësinë e lëndëve të ndryshme si uji, alkooli 

etj
• Të zhvillojnë eksperimentalisht një shkarkesë elektrike për të shpjeguar sesi 

ndodh në atmosferë rrufeja.

6. Laboratorët dhe punët laboratorike
Punët laboratorike kanë një vlerë të madhe mësiore-edukative. Në punët laboratorike 
krĳ ohen situata gjysmë-kërkimore, sepse nxënësit i kapërcejnë vetë në mënyrë të 
pavarur hallkat ndërmjetëse të detyrës që ushtrohet. Punët laboratorike në shkollat 
9-vjeçare kryhen në formë frontale, pra të gjithë kryejnë të njëjtën punë me të njëjtat 
mjete duke shërbyer për të shpejguar një temë mësimi, hyrjen e një kapitulli, mund 
të shërbejësi punë përgatitore për njohjen dhe përdorimin e pajisjeve dhe aparatëve 
matës si dhe për përsëritje të përgjithshme në fund të një kapitulli. Gjatë punës së 
laboratorit jepen të njëjtat udhëzime për të gjithë dhe mund të merren të njëjtat 
rezultate. Punët e laboratorit dallohen nga eksperimentet frontale pasi në to kryhen 
detyra njohëse më të gjera e më të thella. Studimi i dukurive në punë laboratorike 
ka më tepër karakter sasior sesa cilësor, koha në dispozicion është më e gjatë sesa 
koha për zhvillimin e eksperimenteve frontale. Secila punë laboratorike kërkon 
një përgatitje paraprake të nxënësve. Në punët laboratorike bëhet një kombinim 
më i theksuar i metodës së mësimdhënies me atë të të nxënit. Mësuesi gjatë orës së 
laboratorit më shumë vëzhgon sesa ndërhyn. Ndryshe nga eksperimentet frontale 
përfundimet e punës laboratorike diskutohen në orën e ardhshme, pasi nxënësit ti 
kenë paraqitur ato në fl etoren e punëve të laboratorit.
Pikësynimet e punëve laboratorike janë mësimore dhe edukative. Nga kjo pikëpamje 
i klasifi kojmë: 
(a) Për fi timin e shkathtësive për vrojtimin e dukurive të fi zikës.
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(b) Për njohjen e parimit të punës edhe të ndërtimit të aparateve matës dhe për 
të fi tuar shkathtësi dhe shprehi për përdorimin e tyre.
(c) Për fi timin e njohurive mbi metodat e matjes së madhësive fi zikes si dhe për 
formulimin e shkathtësive për zbatimin praktik të tyre.
(d) Punët laboratorike rritin aft ësinë vrojtuese e përgjithsuese të nxënëve në 
formimin shkencor të tyre, forcojnë ndjenjën e përgjegjësisë dhe të kolektivizimit, 
edukojnë besimin në forcat e veta, disiplinojnë vullnetin edhe nxitin interesin për 
punë të pavarur kërkimor.

Laboratorët dhe baza materiale e nevojshme për zhvillimin e ekperimenteve
Të gjitha shkollat duhet të kenë laboratorët e fi zikës dhe bazën materiale të nëvojshme 
për zhvillimin e eksperimenteve në kushte standarte.
Mjetet mësimore ndahen në: 
• Mjete për eksperimente demostrative ( janë unikale)
• Mjete për eksperimente frontale ( komplete) 
• Mjete për punë laboratorike dhe praktike ( komplete )
Në laborator duhet të jenë vendosur dollapët në të cilët do të vendosen të gjitha pajisjet 
dhe aparatet e nevojshme për zhvillimin e punëve laboratorike, tavolina për përgatitjen 
demostrative laboratorike, tavolina me mjetet e punës me veglat përkatëse, lavamani 
dhe mjetet e tjera ndihmëse. Duhet patur kujdes që të gjitha aparaturat dhe pajisjet 
të shpërndahen në dollap të ndara nëpër grupe sipas kapitujve kryesorë të lëndës: 
mekanika, gazet, lëngjet, elektriciteti, optika etj.. Aparatët dhe pajisjet e përgjithshme 
vendosen në një ndarje të caktuar psh. aparatet matës për përdorim të përgjithshëm 
si : galvanometra, ampermetra, voltmetra, dinamometra, termometra etj. Burimet 
e energjisë si : llambat e alkoolit, furnelat, pilat, akumulatorët etj. Pajisjet ndihmese 
si: shtrëngues, qelqurina etj. Laboratori duhet të jetë i pajisur me të gjitha burimet e 
energjisë si : pilat dhe bateri akumulatorësh me tensione dhe intesitete maksimale 
të ndryshme, radiatorë, transformatorë me dalje të ndryshme etj. Laboratori duhet 
të ketë edhe pajisje ndihmëse si : llojet e të gjitha mjeteve mbajtëse, shtrënguese, tela 
dhe fi je për shtrëngim, kaçavida, pinca, çekan, sharrë, pllaka xingoje, hekuri, bakri, 
alumini, gozhdë, tela me diametër të ndryshëm etj. Një kujdes të veçantë duhet të 
tregohet për mirëmbajtjen e laboratoreve dhe të bazës materiale shkollore.

7. Edukimi i nxënësve me kulturën e punës
Kultura e punës është një komponent i rëndësishëm i edukatës politeknike. Nxënësi 
i pajisur me kulturën e punës është i aft ë të kryejë eksperimente të ndryshme, njëh 
mirë rregullat e punës në kabinetin laboratorik të fi zikës dhe është i aft ë të zbatojë 
rregullat e sigurimit teknik gjatë përdorimit të pajisjeve dhe aparatëve matës, mban 
pastër vendin e punës, vendos në mënyrë komode detajet dhe pajisjet, zgjedh kushte 
optimale për plotësimin e detyrës, ka aft ësi të nevojshme për të bërë vlerësime 
paraprake, mban shënim shkurt dhe paraqet përfundimet e plota.
Shembullin e parë në këtë drejtim e jep mësuesi si një njeri me kulturë te lartë pune. 

8. Shembuj të ekperimentit demostrativ
Shembulli 1: Dinamika, inercia e trupave 
Marrim një karro të vogël dhe një bllok druri. 
Demostrimi: Shtyjmë karron, trupi bie prapa, kjo sepse në çastin e nisjes trupi ruan 
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gjendjen e tĳ  të mëparshme, atë të prehjes.
Ndalojmë menjëherë karron, trupi bie përpara, arsyeja është se trupi në çastin e 
ndalimit, ruan gjendjen e tĳ  të mëparshme, atë të lëvizjes 
Shembulli 2: Forca centripete si forcë fërkimi Përgatitja: Marrim një disk që 
rrotullohet me anë të makinës centrifuge. Mbi disk vendosim një copë druri ose një 
peshë.
Demostrimi:Rrotullojmë ngadalë diskun, pesha kryen lëvizje rrethore së bashku 
me diskun. Në këtë rast rolin e forcës centripeta e luan forca e fërkimit të qetësisë 
që ushtron  disku mbi peshën. Kur shpejtësia e rrotullimit rritet, duhet një forcë 
centripete më e madhe se vlera kufi  e forcës së fërkimit të qetësisë. Për këtë arsye 
pesha nuk qëndron në trajektoren rrethore por kërkon për plogështi të zhvendoset 
sipas tangentes.  
Shembulli 3: Transformimi i energjisë potenciale në energji kinetike
Përgatitja: Marrim një karro dhe në të dy anët e saj lidhet me anë të një fi je të 
përdredhur rreth boshtit të rrotave të karrocës një peshë. 
Demostrimi: Gjatë zbritjes së peshës, karroja lëviz, pra energjia potenciale e peshës 
transformohet në energji kinetike të lëvizjes së karrocës dhe zbritjes së peshës.
Rrota e Maksuellit. Rrotullojmë me kujdesrrotën në mënyrë të tillë që fi ja të mblidhet 
rreth boshtit të saj. E lëmë rrotën e lirë të zbresë. Në çastin kur fi ja çmbështillet e gjitha 
në sajë të energjisë kinetike të fi tuar rrota vazhdon rrotullimin. Spangoja mbështillet 
përsëri  dhe rrota ngjitet. Pra kemi bërë shndërrimin e energjise kinetike në energji 
potenciale dhe anasjelltas. 
Shembull 4: Gota me ujë që nuk derdhet.
Demostrimi: Marrim një gotë të mbushur me ujë. E mbulojmë më një fl etë letre, 
e përkulim duke e mbajtur me dorë. Heqim dorën, letra nuk bie. Shpjegojmë 
demostrimin duke e krahasuar me eksperimentin e Toriçelit me zhivë. Arrĳ më 
nëpërfundimin se, forca e shtypjes atmosferike mund të mbajë në ekuilibër në të 
njëjtën mënyrë, një shtyllë uji rreth 10 m të lartë, pavarësisht nga diametri. Shpjegojmë 
se letra shërben vetëm për të mbajtur sipërfaqen e ujit të rrafshtë që shtypja e jashtme 
të ushtrohet njëlloj në të gjitha pikat e sipërfaqes.

Konkluzione

Eksperimentet kanë një rëndësi të madhe për studimin dhe vrojtimin e dukurive 
të shumta të natyrës. Në periudha të ndryshme, vrojtimi dhe eksperimenti i ka 
paraprirë teorisë, në periudha të tjera teoria ka sygjeruareksperimente të holla të cilat 
kanë çuar në zbulime të mëdha. Pajisjet matëse me kalimin e kohës janë sofi stikuar.
• Dukuritë dhe ligjet e zbuluara me ndihmën e këtyre pajisjeve kanë qenë shumë 

herë më të mëdha. Pra, lidhjet midis teorisë së eksperimentit nga njëra anë dhe 
shkencës e teknikës nga ana tjetër janë tepër të ngushta.

• Eksperimentet në lëndën e fi zikës përbëjnë metodën kryesore dhe më të 
rëndësishme për transmetimin dhe përvetësimin e lëndës.

• Eksperimentet në fi zikë japin një rendiment të lartë në përvetësimin e 
ndërgjegjshëm të njohurive dhe përfi timin e aft ësive dhe shprehive të zbatimit të 
njohurive të marra në jetë dhe teknikë.

• Eksperimentet në fi zikë forcojnë bindjen tek nxënësi për lidhjen e dyfi shtë të 
mësimit me jetën, të teorisë me praktikën, i plotëson nxënësit me njohuri dhe 
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shprehi politeknike.
• Eksperimentet kanë rëndësi të madhe në formimin e përgjithshëm të nxënësvë 

me cilësinë e vrojtimit dhe analizës së kujdesshme të fenomeneve, i edukon 
me vullnet dhe këmbëngulje për të arritur qëllimet dhe i formon me shprehi të 
veprimtarisë praktike, sistematike të kujdesshme.

• Eksperimentet në fi zikë i ndihmojnë nxënësit në formimin e të arsyetuarit logjik, 
shkencor, induktiv dhe deduktiv në bazë të të dhënave eksperimentale si dhe nxit 
punën e pavarur tek ta.

Referenca

[1] GRUP AUTORËSH,  Metodologjia e eksperimenteve frontale.
[2] P.MUKA,  Mësimdhënia efektive.
[3] GRUP AUTORËSH, Metodika e Fizikës.
[4] ISP, Matematika dhe Fizika në shkollë. 
[5] ISP, Kurrikula dhe shkolla.
[6] S.CAUSHI, Metodologjia e mësimdhënies.
[7] S. CAUSHI, Materiale nga leksionet dhe seminaret e zhvilluar në klasë.



475 

Femĳ et me aft esi te kufi zuar dhe pergatitja e mesuesit per arsimin 
gjitheperfshires

Mariklen Nushi
Mesues ne shkollen “Skender Libohova”Lushnje

Hyrje

Perfshirja e nxenesve me nevoja te vecanta ne arsim,  eshte "pjesemarrja e plote dhe 
aktive ne jeten e shkolles,qenia nje anetar i vlefshem i komunitetit te shkolles dhe i pare si nje 
anetar integral i saj" (Farell, 2000). Kriteri i vertete per te zbatuar me sukses konceptin e 
arsimit gjitheperfshires ne fund te fundit varet nga cfare realisht ndodh ne shkolla dhe 
klasa (Ainscow,2007). Kohet e fundit , kjo eshte afi rmuar ne deklaraten e Organizates 
se Kombeve te Bashkuara (OKB) per te Drejtat e Personave me Aft esi te Kufi zuara , 
e cila u ben thirrje shteteve per te nxitur arsimin gjitheperfshires ne te gjitha nivelet. 
Megjithate kjo mbetet nje sfi de e vazhdueshme edhe ne shume vende perendimore.
Krahasimet nderkombetare tregojne se vende dhe rajone te ndryshme variojne ne 
nivelin e zbatimit te shkollimit gjitheperfshires dhe ne numrin e nxenesve ende me 
trajtim te vecante. Disa kane pasur sukses ne zvogelimin  numrit te studenteve ne 
arsimin e posacem ne menyre te konsiderueshme (per shembull , Norvegjia),ndersa 
ne vende te tjera , shkollat speciale ende funksionojne si pjese e sistemit te arsimit 
(p.sh. Holande).
Perkunder progresit te konsiderueshem ne politikat e arsimit te formuluara rishtazi, 
rregulloret dhe legjislacionin si dhe fi nancimin per te mbeshtetur perfshirjen 
, fuqizimit te komiteteve te prinderve dhe sensibilizimit te shoqerise , nje numer 
autoresh se fundmi arrin ne perfundimin se perparimi ne shkolla drejt synimit per ti 
bere me gjitheperfshirese duket te kete nje ngadalesim te ndjeshem. Shume motive 
qe mund te kene ndikuar jane marre ne shqyrtim , por konkluzioni i pergjithshem 
eshte se mesuesit  - aktoret kyc ne arsimin gjitheperfshires , hezitojne te pranojne 
pergjegjesine per nxenesit me nevoja te vecanta ne klasen e tyre. Mesuesit shpesh 
i rezstojne ft eses per te zhvillua shkollimin me perfshires duke pretenduar per 
mungese te njohurive dhe pervoje te kufi zuar ne mesimdhenien me nxenesit me 
nevoja te vecanta, duke kerkuar trajnime shtese.
Mungesa e njohurive eshte refl ektuar edhe ne qendrimet e mesuesit. Nje studim i 
fundit nderkombetar tregon se shumica e mesuesve mban qendrime neutrale ose 
negative ndaj perfshirjes se nxenesve me nevoja te vecanta ne arsimin e rregullt fi llor.
Zhvillimi i qendrimeve me pozitive varet pjeserisht nga trajnimi dhe pervojat me 
arsim gjitheperfshires. Pa trajnim, mesuesit ndihen jo te pergatitur , kjo con ne 
qendrime negative ose neutrale ndaj shkollimit gjitheperfshires , duke rezultuar ne 
hezitimie te caktuara per zbatimin e tĳ  ne klase. 
Pa pervojat pozitive te shkollimit gjitheperfshires, mesuesit nuk ka te ngjare te 
ndryshojne qendrimet e tyre.. Pyetja eshte se si te nderhyjme ne kete cikel.
Kohet e fundit perpjekjet per te gjetur zgjidhje jane fokusuar ne trajnimin e 
mesuesve , dhe kjo eshte argumentuar me arsyetimin se permiresimi i trajnimit 
fi llestar te mesuesve eshte nje parakusht per arsimin perfshires. Ne fund te fundit 
, pergjithesisht cilesia e shkollave varet shume nga edukimi, trajnimi praktik dhe 
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mentaliteti i mesuesve.
Megjithate , zbatimi i nje sistemi shkollor me perfshires mund te mos varet vetem 
nga trajnimi i mesuesve. Do te duheshin afersisht 15 - 20 vjet per te zevendesuar 
gjysmen e mesueve te patrajnuar mbi nevojat e vecanta ne arsim me mesues te rinj 
te trajnuar posacerisht ne arsimin gjitheperfshires. Jo vetem kjo do te marre shume 
kohe dhe do te kerkoje nje buxhet kolosal,por gjithashtu eshte nje iluzion te mendosh 
se 3 apo 4 vite te trajnimit te mesuesve mund te pergatitin mesues per edukimin e 
nje game te gjere te studenteve me nevoja te vecanta. Kjo nuk do te thote se mesuesit 
nuk kane nevoje per aft esi dhe njohuri te tjera ne zbatimin e arsimit gjitheperfshires. 
Ne qoft e se ndryshimi ne trajnimin fi llestar te mesuesve nuk eshte nje opsion 
afatshkurter,atehere cfare mundesish te tjera jane ne dispozicion?

I. Zhvillim
Arsimi special ne Shqiperi ka qene tradicionalisht i ndare nga arsimi i pergjithshem, 
i perbere nga shkolla te vecanta dhe, ne dekadat e fundit,sapo ka fi lluar te ndihet nje 
mbeshtetje e lehte drejt perfshirjes se nxenesve me kerkesa te vecanta ne shkollat e 
rregullta.
Legjislacioni shqiptar ka promovuar arsimin gjitheperfshires , por nga ana tjeter 
politikat arsimore te qeverise dhe ato ne nivel lokal mbeten ende ne aspektin me 
teper teorik.
Sot, ende mungojne statistika te sakta dhe te plota mbi numrin e femĳ eve me aft esi 
te kufi zuara. Trajtimi statistikor i ketĳ  grupi shoqeror,pra i personave me aft esi te 
kufi zuara,ende mbetet jo i plote dhe shpesh perqendrohet vetem tek ata qe nepermjet 
ekzaminimit nga komisione te ndryshme mjekesore, deklarohen invalide.
Perqindja relativisht e larte e studenteve te pranishem ne arsimin special dhe 
tendenca per t'iu drejtuar ketĳ  arsimi nga prinderit dhe mesuesit tregon qe tema 
e gjitheperfshrjes eshte ende e patrajtuar  ne nivelet dhe seriozitetin e duhur. Edhe 
pse askush nuk e mohon perparesine e arsimit gjitheperfshires ne parim , shume 
mesues dhe prinder besojne se nxenesit me nevoja te vecanta ne pergjithesi i perkasin 
shkollave speciale dhe eshte e domosdoshme qe mesuesit qe merren me ta zoterojne 
nje edukim apo trajnim te vecante.
Trajnimi i mesuesve
Shumica e vendeve ne boten perendimore , e kane 3 ose 4-vjecar ciklin arsimor baze 
te mesueve. Edhe ne Shqiperi,me aderimin ne Karten e Bolonjes dhe sistemin 3 2 
kualifi kimi i mesuesve ,sidomos per shkollat fi llore ,mendohet i mjaft ueshem per nje 
periudhe  tri vjecare. Trajnimi i mesuesve nuk eshte vetem i fokusuar ne lenden qe do 
te trajtojne, por edhe ne teorite mbi zhvillimin dhe edukimin e femĳ eve ne pershtatje 
me nevojat individuale te tyre. Kuadri ligjor dhe Strategjia Kombetare e Personave 
me Aft esi te Kufi zuara kerkon njohuri me te thella te arsimit gjitheperfshires brenda 
trajnimit te mesuesve,por ende zhvillime te tilla ne kurrikulat e fakulteteve te 
mesuesise,duket se mungojne.
Efektet e trajnime shtese / te specializuar
Efektet dhe rezutatet e trajnimit shtese jane te veshtira per t'u parashikuar. Sic 
tregojne shembujt e meposhtem , efektet e trajnimit te specializuar mund te jene 
kontradktore. Per shembull,pas studimeve te ndermarra ne vende te ndryshme, 
Emanuelsson (2001) arriti ne perfundimin se trajnimi i vecante mund te coje ne nje 
forme te re te statusit specialist ne kuader te ekipit te shkolles. Pasi nje nga anetaret 
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e ekipit eshte identifi kuar se ka ekspertize shtese, nga mesuesit e tjere tentohet te 
fi lloje konsultimi me mesuesin specialist per nxenesit me nevoja te vecanta ne klasat 
e tyre.Duke vezhguar studentet ne klase dhe me grumbullimin e te dhenave,mesuesi 
specialist perforcon idene se ky student eshte i vecante.Kjo ka te ngjare te rezultoje 
ne nje rritje te identifi kuar per shkollim special. Krĳ imi i nje grupi te mesuesve te 
vecante,atehere behet nje pengese per perfshirjen.
Nje shembull i dyte eshte i bazuar ne pervojen e trajnimit per nevoja te vecanta 
per mesuesit e arsimit te rregullt ne Holande. Ne menyre qe ti jepej fund rritjes se 
numrit te transferimeve drejt shkollave speciale ne vitin 1980, qeveria holandeze 
ngriti nje sistem trajnimi per mesuesit me qellim shqyrtimin, diagnostikimin dhe 
hartimin e planeve arsimore individuale per nxenesit me nevoja te vecanta. Efekti 
ishte zhgenjyes: Mesuesit perdoren aft esite e tyre te fi tuara rishtas per te zbuluar 
nxenes me nevoja te vecanta ne faza edhe me te hershme dhe i adresuan keta drejt 
shkollave speciale.
Shembulli i trete eshte i bazuar ne Iniciativen e Arsimit te Rregullt (REI) fi nancuar 
ne SHBA ne vitet 1980. Kjo iniciative trajnimi kishte per qellim te pasuroje pervojen 
e mesuesve lidhur me edukimin ne shkolla te rregullta te nxenesve me veshtiresi 
mesatare ne te mesuar. Mesuesit pjesemarres ne projektet REI mund te zgjidhnin ate 
trajnim shtese qe ata mendonin se ishte nevojshem (p.sh.,menaxhimin e problemeve 
te sjelljes,vleresimin e bazuar ne aspektin kurrikular, te mesuarit me objektiva, 
etj),me qellim pergatitjen per pjesmarrje ne program. Nje gjetje interesante qe 
rezulton nga kjo nisme ishte se me pas ,mesuesit raportuan se ndiheshin shume me 
mire te pergatitur per pune.Mesuesit ndiheshin te pergatitur me mire per detyra 
te reja dhe ne gjendje per te mesuar nxenesit me veshtiresi ne te mesuar.Gama e 
gjere e temave per trajnime shtese sugjeron se eshte jo vetem permbajtja e trajnimit 
qe eshte e rendesishme per mesimdhenie ne konfi gurimet gjitheperfshirese, por qe 
eshte gjithashtu e rendesishme per te mbeshtetur dhe nxitur rritjen e vetebesimit.
Keta shembuj nuk jane pershkruar per tu sugjeruar se mesuesit nuk kane nevoje per 
aft esi dhe njohuri plotesuese ne zbatimin e arsimit gjitheperfshires. Megjithate, ata 
tregojne se trajnimet shtese mund te kene mjaft  rezultate te papritura. Prandaj,thjesht 
duke siguruar trajnime shtese jo domosdoshmerisht pergatiten mesuesit per arsimin 
perfshires. Ne fakt, mund te kete efekte te padeshiruara. Permbajtja dhe menyra e 
ofrimit te trajnimit jane mjaft  te rendesishme.
Te mesuarit nga pervoja profesionale dhe nga koleget 
Eshte e rendesishme qe te theksohet se pervec menyrave formale te mesimit, ka 
mundesi te ndryshme per mesuesit per te zhvilluar njohurite dhe aft esite e tyre 
permes "te nxenit nepermjet veprimit" dhe nga koleget. Mesuesit punojne me nxenes 
qe ndryshojne vazhdimisht dhe duhet te pershtasin mesimin per nevojat e nxenesve. 
Ashtu si shpjegon Jordell (1987), mesimdhenia eshte komplekse, e pasigurte, e 
paqendrueshme dhe unike, dhe ka shume qellime edukative mbrojtese. Si rezultat, 
mesuesit nuk mund te presin qe trajnimi i tyre fi llestar te jete i mjaft ueshem per 
ti pergatitur ata per cdo grup studentesh apo individesh me kerkesa te vecanta. 
Mesuesit mund te ndjekin rutinat, por shpesh duhet te pershtasin njohurite e tyre 
te pergjithshme per nje situate qe ndryshon vazhdimisht ne klase. Shpesh, keto 
pershtatje realizohen ne vend dhe,per kete arsye ,nuk jane bazuar ne vendime 
racionale te kujdesshme.
Clark (1986) klasifi kon te menduarit e mesuesve si kuptim -marres e jo vendim-marres. 
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Mesuesit arrĳ ne te realizojne situatat me te mira per mesimdhenie nepermjet gjykimit, 
vleresimit , provave dhe gabimeve, supozimeve dhe intuites. Keto zgjidhje intuitive 
nuk jane bere me vetedĳ e.Pershtatjet gjysme te vetedĳ shme e bejne refl eksionin te 
veshtire, dhe per kete arsye,nuk funksionon si nje input i qendrueshem ne proceset 
e te mesuarit te mesuesve. Per shembull, mesuesit e kane te veshtire per te shpjeguar 
me vone se pse, ne situata te vecanta, ata marrin vendime te vecanta dhe bejne 
zgjdhje te caktuara.Ky aspekt i te menduarit te mesuesve eshte permendur shpesh 
"si njohuri e heshtur" . 
Njohuria e heshtur eshte nje forme e dĳ es qe as nuk perft ohet me vetedĳ e as nuk 
pershkruhet me fj ale.Megjithate,per te mesuar nga pervoja,eshte e nevojshme te qenit 
te vetedĳ shem mbi forcat levizese te veprimit dhe pasojat.Vetem atehere refl ektimi 
eshte i mundur,dhe vetem atehere mund te regjistrohet si pervoje e dobishme .
Per te stimuluar mesuesit per te diskutuar mbi njohurite e tyre te heshtura,Handal 
dhe Lauvas (1987) zhvilluan ate qe u quajt nje proces keshillimi refl ektues.Ideja ishte per 
te ft uar  mesuesit per te folur per pervojat e tyre,vendimet,arsyetimin ne marrjen e 
vendimeve te ndryshme dhe efektet.Sipas Handal dhe Lauvas kjo qasje ka ndihmuar 
mesuesit te kuptojne se pse,cfare dhe kur jane kryer veprime te caktuara. Kur 
mesuesit takohen rregullisht me koleget e tyre ne grupe te vogla dhe fl asin per punen 
e tyre,njohurite e heshtura behen me pak"te heshtura". Kjo kerkon qe mesuesit te 
heqin dore nga pozicionet e tyre te izoluara ne shkolle dhe te refl ektojne ne veprimet 
e tyre ne prani te kolegeve.
Hulumtitet nga Cohen, Deal dhe Meĳ er  (1979) treguan se marredheniet profesionale 
midis kolegeve dhe shkollave jane mjaft   te brishta: Ata pershkruhen si fenomene te 
paqendrueshme. Megjithate, ne shum studime nderkombetare  mbi funksionimin 
e ekipeve ne shkolla,eshte e rekomandueshme qe mesuesit te bashkepunojne me 
shume.Duke punuar ne ekipe stimulohet bashkepunimi  dhe inovacioni  dhe me 
te dejte  mesuesve iu forcohet ideja se ata mund te punojne ne nje menyre me 
profesionale. Kjo ndjenje krĳ on nje shperblim per grupin: mesuesit punojne se 
bashku per te realizuar dicka vertet te vlefshme. Zhgenjimet jane me te lehta per tu 
perballuar ne nje ekip,dhe mesimdhenesit ndjehen me te sigurte.

Perfundime

Shume mesues  ne Shqiperi hezitojne te marin persiper pergjegjesi  per nxenes me 
nevoja te vecanta ne klasen e tyre.Ata shqetesohen,se bashku me shume prinder,se 
nivelet e tyre te njohurive dhe aft esive nuk jane te mjaft ueshme dhe se nevojat e ketyre 
nxenesve nuk plotesohen me pjesemarrjen ne shkolle te rregullt.Duke menduar ne 
interes te nxenesve ata preferojne te rekomandojne keta studente ne shkolla speciale.
Qendrimi i tyre ne drejtim te arsimit gjitheperfshires eshte nje pasqyrim i hezitimit  
per te pranuar pergjegjesite per arsimin gjitheperfshires,i cili shihet si opsion vetem 
kur mesuesit jane te pergatitur per kete pune(pra,kur ata jane  trajnuar per te trajtuar 
studente me nevoja te vecanta).
Duke i drejtuar gishtin vetem trajnimit  te pamjaft ueshem gjendemi ne nje rruge 
qorre.Sic u permend me lart,trajnimi i mesuesve ne Holande perfshin nje modul 
hyres per trajtimin e nxenesve me venoja te vecanta,dhe nuk ka trajnime te avancuara 
ne dispozicion.Megjithate,mesuesit ende ndjehen te papergatitur per pergjegjesine 
qe sjell arsimi gjitheperfshires.Nga ana tjeter,kjo kufi zon zhvillimet me qellim 
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zbatimin e arsimit gjitheperfshires,dhe mesuesit mund te vazhdoje te fshihen pas 
kesaj.Komentet kritike nga  lidhur me mungesen e perparimit ne shtrirjen  masive 
te arsimit  gjitheperfshires pa dyshim qe jane te vlefshme edhe ne Shqiperine.Nje 
problem i madh qe rezulton nga bllokimi i pershkruar me siper eshte se mesuesit 
nuk do te fi tojne pervoje relevante ne edukimin e nxenesve me nevoja te vecanta dhe 
kjo sjell nga ana tjeter mungesa thelbesore ne progresin per te ndryshuar qendrimin 
e pergjithshem.Pyetja qendron se si mund te thyhet ky rreth vicioz.Politikeberesit 
mund tu kerkojne mesuesve per te marre pergjegjesi te plote per te gjithe nxenesit ne 
klasen e tyre dhe per te mbyllur rrugen e mosmarrjes se pergjegjesive dhe hedhjes se 
barres drejt shkollave speciale,por eshte thelbesore qe mesuesit e klasave te rregullta 
te jene te ndergjegjshem mbi faktin se ata nuk jane lene vetem dhe pa perkrahje 
,ata kane nevoje te ndjehen te sigurt ne mesimdhenien e tyre.Nese ata ndihen te 
vetmuar dhe pa mbeshtetje ,ka me shume gjasa per te zhvilluar qendrimet negative 
ne drejtim te arsimit gjitheperfshires,dhe kjo mund te "infektoje"edhe koleget e tjere 
te tyre .Keshtu mesuesit duhet te kene mbeshtetje nga shkolla, organet arsimore 
, pushteti lokal dhe koleget brenda dhe jashte shkolles. Politikeberesit mund te 
stimulojne drejtuesit e shkollave dhe mesuesit te marrin persiper keto pergjegjesi. 
Pervojat e suksesshme te arsimit gjitheperfshires do te kontribojne ne mase te madhe 
per te nxitur qendrime pozitive dhe rritur vetebesimin e mesuesve.Zbatimi i arsimit 
gjitheperfshires bazohet ne ndryshmin e praktikave per shkollar dhe mesuesit ne 
menyre qe te luft ohet segregacioni . Integrimi eshte pershkruar shpesh thjesht si 
vendosje e studenteve me nevoja te vecanta ne klasa normale duke bere ,zakonisht 
,pershtatje te vogla,ne programin standard dhe te organizimit te klases ,nderkohe qe 
zbatimi i vertete i arsimit gjitheperfshires perqendrohet ne nje proces te gjere te akseit 
te plote ne kurrikulat e pergjithshme per te gjithe nxenesit. "Indeksi i perfshirjes"  ka 
treguar se sa i gjere mund te jete ky proces.Ai konsideron disa qindra pyetje duke u 
fokusuar ne ceshtjet e mundshme per ndryshim.Mesuesit kane nje rol te rendesishem 
ne kete proces ndryshimi ,ata kane per te modifi kuar ,nder te tjera ,qendrimet e tyre 
,menyrat e punes dhe materialet ,dhe te bashkepunojne me profesionist te tjere dhe 
jashte klases (Ainscow ,2007).
Reformimi i trajnimit fi llestar te mesuesve,nuk eshte realiste te mendojme se mund 
te sjelle ndryshime thelbesore,por kjo nuk do te thote qe mesuesit nuk kane nevoje 
per trajnime dhe njohuri shtese ne zbatimin e arsimit gjitheperfshires.Argumenti 
qendror i shtjelluar ketu eshte se ka menyra te tjera per te fi tuar njohuri dhe aft esi 
plotesuese,dhe se mesuesit qe punojne ne grup dhe mbeshteten nga personeli me 
pervoje brenda dhe jashte shkolles duhet te jene ne gjendje te perballen me shumicen 
e sfi dave te arsimit gjitheperfshires.
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Rezultatet e të nxënit në kurrikulën me kompetenca
 

Ma. Luljeta Maçi

Hyrje

Zhvillimi i shoqërisë si një shoqëri që e do dĳ en dhe si një shoqëri globale ka çuar 
në pikëpamje të ndryshme për rëndësinë e njohurive, ka rritur vëmendjen për 
rëndësinë e kompetencave dhe ka refl ektuar ndryshime edhe në konceptimin e 
kurrikulave. Nëse ne duam që të rinjtë të jenë të gatshëm për të punuar në mënyrë 
të pavarur, të marrin përgjegjësi, nëse ne duam që kurrikula të ndihmojë zhvillimin 
e krĳ imtarisë dhe të të menduarit kritik, neve na nevojitet një teori e kurrikulës e 
aft ë për të frymëzuar transformimin e shkollave si organizata nëpërmjet ndryshimit 
radikal në role,marrëdhënie dhe struktura.  
Të shkrish në një unitet teorinë dhe realitetin e kurrikulës shkollore është një hap 
i rëndësishëm në planifi kimin shkollor. Edukatorët e kanë gjetur të vështirë të 
përdorin qasjet teorike për të bërë analizat, rivlerësimet, rishikimin e kurrikulës në 
dritën e teknologjisë së informacionit dhe të sociologjisë së dĳ es.
Padyshim, e themi me bindjen e plotë se Kurrikula shkollore është bërthama e të 
gjithë procesit arsimor, është një mekanizëm për arritjen e qëllimeve të edukimit 
dhe trajnimit të cilat janë dinamike dhe zhvillohen sipas ndryshimit të kërkesave 
sociale dhe ekonomike. Natyrisht, kurrikula ndryshon për të pasqyruar tendencat e 
zhvillimit në arsim, trajnim dhe tregun e punës.

1. Karakteristikat e kurrikulës së re

Kurrikula përcakton se çfarë duhet të dinë dhe të jenë të aft ë të bëjnë nxënësit1, si 
angazhohen ndaj përmbajtjes, si është të mësuarit e tyre; si matet ai (vlerësimi) dhe 
si është organizuar sistemi arsimor (konteksti). Të gjitha këto elementë i drejtohen 
procesit të zhvillimit të kurrikulës së një vendi, rajoni apo shkolle. 
Misioni. Mendoj se arsimi në Shqipëri, duhet të synojë të përmirësojë jetët personale, 
të nxisë zhvillimin ekonomik të vendit, të ruajë kohezionin social dhe ti shërbejë 
integrimit të Shipërisë në Bashkimin Evropian. Është e rëndësishme që arsimi të 
zhvillojë te nxënësit një qëndrim pozitiv për veten, të tjerët dhe shoqërinë në tërësi. 
Edukimi i vlerave në një kontekst të tillë është qëllim kryesor i qasjes së re. Arsimi 
duhet të mbështesë zhvillimin e nxënësit si të pavarur dhe fl eksibël, të vetëdĳ shëm, të 
përgjegjshëm, të hapur dhe të realizuar. 
Nga pikëpamja e risisë në arsim, së fundmi përmbajtja e arsimit shkollor duhet 
të konceptohet si një model i integruar kulturor dhe pedagogjik, i pasqyruar në 
përputhje me potencialin real të nxënësve, moshën, sistemin e vlerave. Përmbajtja 
arsimore duhet të mbështesë nxënësit në strukturimin e njohurive të tyre për 
natyrën, njerëzit, shoqërinë, të nxisë marrëdhëniet  e tyre, kuptimin e vetes dhe  të 
botës. Përmbajtja arsimore duhet të zgjidhet në përputhje me kontekstin kombëtar 
dhe ndërkombëtar të zhvillimit të shoqërisë.
Të të kesh një fi lozofi  kurrikulare do të thotë që të ndërtosh  një tërësi komponentësh 
1  Allan C. Orsten & Francis P. Hunkis, Kurrikula, bazat, Parimet dhe problemet, ISP, Tiranë, 2003.
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rreth nevojave të nxënësve dhe rrugëve më të përshtatshme për ti realizuar këto 
nevoja në mënyrë sistematike dhe produktive. Një “fi lozofi  kurrikulare”2 nuk duhet 
të perceptohet si një dogmë e ngurtë; për më tepër ajo është si një arkitekturë e hapur 
e perspektivave arsimore që janë provuar nëpërmjet praktikës dhe që janë fl eksibël 
në kohë të ndryshme ndaj rregullimeve dhe përmirësimeve me një art dinamik të 
projektit kurrikular.   
“Filozofi a kurrikulare” përfshin edhe dialogun social profesional dhe politik. Atë që 
ne dëshirojmë ta quajmë “të vërtetë” ose “vendim të drejtë” mund të shfaqet vetëm 
nëpërmjet dialogut produktiv.

1.2 Parimet e të mësuarit në kurrikul

Fëmĳ ët dështojnë në shkollë jo për shkak të përmbajtjes së kurrikulës. Ata mund ta 
përvetësojnë gjithmonë një material mësimor kur metodat dhe drejtimet që u jepen 
për të
nxënit e tyre janë të zbatueshme.
Kurrikula që po fi llon te zbatohet në vendin tonë është e bazuar në fi lozofi të e 
edukimit që
marrin në konsideratë parimet e mëposhtme: 
- natyrën e integruar të kurrikulës
- rëndësinë e mjedisit që mbështet të mësuarin 
- rëndësinë e aktivitetit dhe metodave zbuluese
- rëndësinë   e vlerësimit të  ndryshimeve individuale
- zhvillimin e plotë dhe harmonik të fëmĳ ës.
Rishikimi dhe rishqyrtimi i kurrikulave3 duhet të mbështesë shikimin e fëmĳ ës dhe 
procesin e të  mësuarit që lidhet ngushtë me këto parime dhe i zhvillon ato. Parimet 
e zhvillimit të plotë dhe harmonik  të fëmĳ ës duke llogaritur ndryshimet individuale 
po ripërcaktohen në
koncepte më të gjera si: 
-  rëndësia duke e vlerësuar çdo fëmĳ ë si qenie unike;
- duke siguruar zhvillimin e potencialit të plotë të fëmĳ ës
Kurrikula e rishikuar nënvizon tre parimet pedagogjike që lidhen me aktivitetin dhe 
metodat e zbulimit, kurrikulën e integruar dhe mjedisin që mbështet të mësuarin. 
Ato plotësohen nëse në procesin e të mësuarit : 
- Ndjenja e çudisë dhe e kureshtjes natyrale të fëmĳ ës është faktori parësor që motivon
të nxënit; 
- Përmasat sociale dhe emocionale janë elementë të rëndësishëm të të mësuarit;
- Të mësuarit përfshin aktivitetin e udhëhequr dhe metodat; 
- Gjithashtu gjuha është qendrore në procesin e të mësuarit;
- Fëmĳ a është qenie aktive gjatë procesin e të nxënit;
- Përvoja dhe njohuritë ekzistuese të fëmĳ ës formojnë bazën e të mësuarit;
- Mjedisi aktual i fëmĳ ës jep kontekstin për të mësuar;
- Fëmĳ a mund të përfi tojë dimensionin estetik të të mësuarit;
- Të mësuarit është zhvillues në natyrën e tĳ ; 
Të mësuarit mund të përshkruhet si një përvojë që kontribuon në zhvillimin e  
2  Bauman Zaumi, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006.
3  Parë me datë 01.11.2018. htt ps://darvlore.edu.al/njoft ime/492-materialit-i-trajnimit-per-
udhezimi-34-vleresimi-per-kurrikulen-me-kompetenca
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fëmĳ ës. Ai është një proces që fi llon para lindjes dhe refl ekton përvojën e fëmĳ ës dhe 
ndërveprimin me mjedisin e tĳ /saj. Shkalla e progresit është më e shpejtë gjatë viteve 
të hershme dhe në kohën që fëmĳ a vjen në shkollë; ai ose ajo fi ton një kompleks 
njohurish, konceptesh, aft ësish dhe vlerash.

2. Teoritë e të nxënit

Koncepti i teorisë së të nxënit përfshin një ndryshim të qëndrueshëm në  personin 
që nxë, mëson. Ndryshimi mund të mos jetë i paramenduar apo i parashikuar, për 
mire apo për keq. Për t'u klasifi kuar sit ë nxënët ky ndryshim mund të sillet me anë 
të përvojes, prej ndërveprimit të personit me mjedisin e tĳ .Me këto dy koncepte, 
ndryshimi dhe përvoja, mund të formulojmë përkufi !imin e të nxënit. Të nxënët 
është një ndryshim në një person që vjen si rezultat i përvojës. Nga ky përkufi zim 
lind  pyetja" një ndryshim në cilin aspekt të sjelljes së personit, sipas mënyrës që i 
janë përgjigjur kësaj  pyetje tradicionalisht janë përvĳ uar dy grupe: Biheivjorizim 
kognitivimi. 
Sipas këndvështrimit Siheivjorist të nxënët është një ndryshim në sjellje, në mënyrë 
sipas së cilës një person vepron në një situatë të veçantë. Në të vërtetë, mjaft  
bihejvioristë kanë refuzuar të diskutojnë konceptet e të menduarit apo emocionet, 
përderisa mendimet dhe emocionet nuk mund të vëzhgohen drejtpërsëdrejti.
Të nxënët është një ndryshim i i rendshëm në një person, formimi i lidhjeve të reja ose 
potenciali  për reagime të reja. Të nxënët është kështu një ndryshim i qëndrueshëm në 
aft ësitë e një personi. Përcaktimi pranon se të nxënët është një proces që ndodh brenda 
një personi (pikëpamja kognitive), por gjithashtu thekson rëndësinë e ndryshimeve 
në sjelljen e vëzhgueshme si tregues qëtë nxënët ka ndodhur (pikëpamja bihevjoriste). 
Gjithashtu, ky përcaktim mund të mos jetë i  pranueshëm për psikologë që ende 
ruajnë pikëpamjet ekstreme për të nxënët biheivjoriste apo kognitivist4. Çfarëdo që 
të jetë, ky është një përcaktim i arsyeshëm i cili na lejon të vazhdojmë më tej me 
trajtimin e zgjeruar të dy drejtimeve të të nxënit.5 

3. Kuptimi i kurrikulës me bazë kompetencat

Sot në botë ka një interes të shprehur qartë për qasjen e bazuar në kompetenca. 
Përpjekja për të klasifi kuar kompetencat kyce për ‘’jetën” është bërë objekt i një sërë 
kërkimesh.Qasja e bazuar në kompetenca përkrahet si një zgjidhje e përshtatshme 
për riformatimin e sistemit arsimor që t’i përshtatet më mirë botës që ndryshon në 
mënyrë të shumë të shpejtë.      
Kompetenca nënkupton aft ësi të gjera për t'i zbatuar njohuritë, shkathtësitë, 
qëndrimet, rutinat, vlerat dhe emocionet në mënyrë të pavarur, praktike dhe 
domethënëse. Kompetencat e para me Kornizën Kurrikulare rrjedhin nga qëllimet 
e përgjithshme të arsimit parauniversitar dhe përcaktojnë rezultatet kryesore të të 
nxënit6, të cilat duhet t'i arrĳ në nxënësit në mënyrë progresive dhe të qëndrueshme 
4  Parë me date 10.11.2018. htt ps://www.scribd.com/doc/303932988/Mesimdhenia-Dhe-
Mesimnxenia-Efektive
5  Aimée Dorr, "Pedagogjiste", Universiteti i Kalifornisë, USA, Prorektore dhe zëvendës presidente 
ekzekutive për çështjet akademike.
6 Parë me date 08.11.2018. htt ps://masht.rks-gov.net/uploads/2017/09/b5-informatori-per-prinder-
ne-lidhje-me-kurrikulen-e-re.pdf
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gjatë sistemit të arsimit parauniversitar. 
Kurrikula e re paraqet një qasje të re metodologjike, e cila ka për qëllim evolucionin 
e kompetencave te nxënësit. Kjo metodologji kërkon që mësimdhënësi t'i shmang 
metodat e punës që prodhonin mësim të memorizuar, të fragmentarizuar dhe 
abstrakt, duke zbatuar praktika të bazuara në zhvillimin e kompetencave përmes 
rezultateve, përmbajtjeve të integruara dhe të ndërlidhura me jetën e përditshme. 
Mësimdhësi7 është i obliguar që të refl ektojë ndaj pritjeve të kurrikulës së re, duke 
bërë planifi kimet e duhura në koordinim me mësimdhësit tjerë, që çojnë drejt 
rezultateve të synuara dhe janë në përputhje me interesimet, përvojat dhe diversitetin 
e nxënësve. 
Për të realizuar këtë qasje të re metodologjike, mësimdhësi duhet të përcjellë në 98 
vazhdimësi risitë në fushën/ lëndën e vet, duhet të përdorë strategji dhe teknika të 
ndryshme të mësimdhënies, duke respektuar aft ësitë, stilet e ndryshme të nxënies, 
diversitetin dhe rrethanat tjera (socio-psikologjike). Gjithashtu, mësimdhënësi duhet 
të nxisë të menduarit kritik dhe shkathtësitë tjera tek nxënësi, duhet të përdorë 
teknologjinë në mënyrë efektive dhe efi kase, si dhe duhet të nxisë bashkëpunimin 
në mes të nxënësve duke krĳ uar klimë pozitive të mësimdhënies dhe mësimnxënies 
në klasë dhe jashtë saj. Komponentë e rëndësishme e punës së mësimdhënësit është 
edhe bashkëpunimi me prindërit dhe komunitetin. Prandaj, mësimdhënësi duhet 
të nxisë format e partneritetit me prindër dhe grupet tjera të interesit, nëpërmjet 
dialogut të hapur dhe komunikimit e koordinimit të vazhdueshëm në të mirë të 
arritjes së rezultateve sipas nevojave dhe interesit më të lartë të nxënësit.
Risitë në kurrikulat me baza kompetencat duhet të ndertohet mbi tre kompetencave kyce :
-Komunkimi në gjuhë amtare  është aft ësĳ a për të shprehur dhe intepretuar mendimet, 
ndjenjat dhe faktet në një formë gojore dhe të shkruar dhe bashkëveprimi në një 
mënyrë  të përshtatshme në të gjitha llojet e konteksteve sociale, kulturore, në punë 
shtëpi dhe kohën e lirë. Komunikimi përfshin njohuritë,aft ësitë dhe qëndrimet e 
fëmĳ eve për të shprehur dhe intepretuar mendimet, ndjenjat dhe faktet në formë 
të shkruar dhe gojore (duke degjuar, folur,lexuar dhe shkruar) si dhe për të 
ndërvepruar nëpërmjet gjuhës në mënyrë të pershtatshme dhe të plotë në shkollë, 
familje, komunitete, mjedis kulturor shoqeror si dhe në kohën e lirë.
-Të mësosh sesi të nxesh nënkupton dispozicionin dhe aft ësitë për të organizuar dhe 
rregulluar të nxenit vetjak, individualisht dhe në grup. Ai përfshin aft ësinë për të 
menaxhuar veten efektivisht, për të zgjidhur problemet ,për të fi tuar ,përvetësuar 
dhe vlerësuar njohuritë e reja  dhe per ti zbatuar ato në kontekste të ndryshme në 
shtëpi, në pune,në shkolle .Në terma me te pergjithshme  do të thotë të menaxhosh 
veten në rrugën e karrierës.
-Sipërmarrja e lirë është aft ësĳ a për të ndryshuar veten dhe për t’u përshtatur ndaj 
faktorëve te jashtëm, marrja e përgjegjësive për veprimet vetjake, për zhvillimin 
e vizionit strategjik,për motivimin për sukses. Aft ësite matematikore perfshĳ ne 
kompetenca per te perdorur perrllogaritjen ,mbledhjen,zbritjen, shumëzimin, 
pjestimin, ndarjen dhe perqindjet ne veprimet mendore dhe të shkruara për të 
zgjidhur një sërë problemesh nga situatat e perditshme. Aft ësimi shkencor i referohet 
aft ësisë dhe metodologjisë e kërkimit për të shpjeguar botën natyrore. Kompetenca 
në teknologji nënkupton zbatimin e njohurive dhe metodologjive që modifi kon 
7  Vernoon, Raum. Paper or pixels? An inquiry into how students adapt to online textbooks 
[Electronic version]. Journal of Social Work Education, 42(2), 417-427,2006.
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mjedisin natyror në përgjigje të dëshirave dhe nevojave njerëzore të kërkuara.
 - Kompetenca Dixhitale përfshin përdorimin e saktë dhe arsyetimin kritik  lidhur me 
medien elektronike gjatë të nxënit ne kohën e lirë si dhe gjatë komunikimit. Këto 
kompetenca janë të lidhura me të menduarin logjik dhe kritik, me  aft ësi menaxhuese 
të informacionit dhe me aft esi te mirë –zhvilluara te komunikimit. Në nivelin bazë, 
aft ësite e kompjuterit përshĳ në përdorimin e teknologjisë multimediale për të 
mbuluar,vleresuar, ruajtur, prodhuar, paraqitur dhe shkembyer informacionin ,si 
dhe per te komunikuar dhe marre pjese ne rrjetet e internetit.
- Të mësuarit duke nxënë përfshin disponimin dhe aft ësitë për të organizuar dhe 
rregulluar të mësuarin individual, por dhe në grupe. Ai përfshin aft ësinë për 
të menaxhuar kohën8 në mënyre efektive, për të zgjidhur problemet, për të 
vepruar, vlerësuar dhe asimiluar njohuritë dhe shprehite e reja në kontekste të 
ndryshme:shtepi, punë,komunitet. Të mesuarit duke nxënë kontribuon fuqishëm në 
menaxhimin e karrierës personale.
- Kompetenca inter-personale dhe qytetare përfshĳ në të gjitha format e sjelljes që orientojnë   
individin drejt rregullit për ta bërë të jetë i aft ë të marrë pjesë në mënyrë efi kase dhe 
konstruktive ne jeten sociale, si dhe të zgjidhe konfl iktet në mënyrë paqesore. 
Aft ësite inter-personale janë të domosdoshme për ndërveprimin efektiv të bazuar 
tek  njeri-tjetri  ose në grupe,dhe demostrohen si në jetën private ashtu edhe në 
marrëdheniet shoqërore.

Përfundime

Informimi është një nga të drejtat themelore të secilit individ. Prandaj, shpresojmë që 
ky informator do të shërbejë prindërve që të njohëh proceset nëpër të cilat po ecim 
si shoqëri dhe të bëhemi bashkudhëtarë në drejtim të avancimit të sistemit arsimor 
në vend.
Nga ana tjetër praktika e sotme e teksteve shkollore tregon se është domosdoshmëri 
ngritja e një shkolle që trajnon autorët e disiplinave dhe mësuesve me parimet 
kurrikulare, disiplinore, pedagogjike, teknologjike, kontekstuale dhe të paraqitjes së 
njësive mësimore në tekst.n Njohuri dhe aft ësi në disiplinat përkatëse, të cilat ndikojnë 
në formimin solid të nxënësve për të kuptuar, zbatuar dhe mësuar disiplinën në jetën 
e tyre të përditshme. Në këtë këndvështrim teksti duhet të paraqesë me korrektësi 
koncepte, fakte dhe metoda.
Njohuri dhe aft ësi në aspektin pedagogjik i cili ndihmon për të lehtësuar mësimdhënien, 
të nxënit dhe vlerësimin brenda trajtimit të një disipline në tekst shkollor.
Qasja e bazuar në kompetenca përkrahet si një zgjidhje e përshtatshme për 
riformatimin e sistemit arsimor që t’i përshtatet më mirë botës që ndryshon në 
mënyrë të shumë të shpejtë.      
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Përpjekjet për normativizimin e gjuhës shqipe në shek. Xvi

Mirvana Perhati

Abstrakt

Në trajtesën tonë do të përpiqemi të parashtrojmë përpjekjet e para për normativizimin e 
gjuhës shqipe  në shek. XVI kjo parë në disa këndvështrime:
1. Kushtet historike në të cilat u zhvillua dhe lëvrua gjuha shqipe.
2. Meshari i Buzukut ndjekës i një tradite të konsoliduar të shkrimit të gjuhës shqipe edhe 

pse është teksti i parë i njohur në gjuhë shqipe.
3. Lek Matrënga dhe gjuha shqipe në tekstet tĳ , përpjekja e tĳ  për shkrimin e shqipes si 

mundësi e zhvillimit të mëtejshëm në koloninë arbreshe të Italisë. 
4. Një përqaje krahasuese të dy teksteve të këtĳ  shekulli duke sjell në vëmëndje zhvillimin e 

shqipes në të dy dialektet dhe tradita e shkrimit në të dy dialektet. 
5. Rëndësia e shkrimeve të këtĳ  shekulli si një përpjekje “e parë” dhe e fortë në konsolidimin 

e traditës normativizuese të shqipes.
Metodologjia e kërkimit: Hulumtime teorike të studimeve të ndryshme për shkrimin e shqipes, 
hulumtime mbi shkrimet e albanologëve të ndryshëm, përqasje krahasuese studimore mbi 
tekstet e para të njohura të shqipes. 

Fjalët kyçe: kushte historike, alphabet, traditë shkrimi, normativizim i shqipes etj. 

Kushtet historike dhe kulturore të shekullit të XVI

Shekulli i XVI e gjen Shqipërinë përsëri të pushtuar nga osmanët, madje me një 
egërsi më të madhe. Shkak për këtë egërsi u bë koha e lavdishme e Skenderbeut. 
Me vdekjen e tĳ , Shqipëria bie nën sundimin e osmanëve për herë të dytë, tashmë 
pushtimi erdhi me një synim të qartë, atë të islamizimit të vendit. Për të shpëtuar nga 
synimi osman, qarqet të ndryshme u përpoqën të ngjallnin vetëdĳ en kombëtare, kjo 
përmes lëvrimit të gjuhës, kuluturës dhe mendimit shqiptar.
Nga ana tjetër, shek. XVI shënon një epokë të re në mendimin dhe frymën europiane, 
pra atë të humanizmit. Kjo lëvizjë synonte shkëputjen nga pushteti i dĳ es dhe kulturës 
fetare kishtare të mesjetës dhe krĳ imin e një rendi të ri botëror duke u mbështetur 
nëvlerat kulturore dhe letrare laike të popujve të ndryshëm. Kjo kthesë do të shënojë 
edhe një pikë fi llestare të krĳ imit dhe forcimit të ndjesësisë kombëtare të kombeve 
të ndryshme. 
Paralelisht me mendimin, kulturën dhe zhvillimit gjuhësor, në këtë periudhë u 
zhvillua edhe shkenca. Në vitin 1440 u bë zbulimi i shtypshkronjës nga Gutenbergu. 
Ky zbulimi u hapi rrugë dhe u dha mundësi shumë dorëshkrimeve të kthehen në 
tekste të ndryshme. 
Nga ana fetare, shek. XVI është koha kur kisha katolike po përjetonte reformën e 
proklamuar nga Martin Luteri, kjo reformë erdhi si pasojë e lëvzĳ es protestante, 
e cila kishte si synim afrimin e popujve me besimin përmes leximit të veprave të 
shenjta në gjuhët e tyre dhe jo në gjuhën latine. 
Lëvizja protestante kishte shumë kërkesa të ndryshme, por ajo që ka të bëjë me 
thelbin e zhvillimit të kulturave kishte të bënte me: “lejimin e përdorimit të gjuhëve 
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kombëtare (vulgare1) në liturgjinë e krishterë”. 
Deri në shek. XVI si gjuhë e kishës ishte latinishtja dhe për besimin ortodoks ishte 
greqishtja, këtë status e fi toi edhe sllavishtja, ndërsa shqipja edhe pse është një ndër 
gjuhët më të vjetra indoeuropiane,nuk e fi toi këtë status.
Nisur nga kushtet historike, gjuha shqipe në shek. XVI gjendej në një situatë të 
vështirë për t’u lëvruar. 

Fillesat e lëvrimit të gjuhës shqipe

Gjuha shqipe, edhe pse është një ndër gjuhët më të vjetra të gjuhës indoeuropiane, 
është shkruar relativisht vonë, pavarësisht arsyeve dhe shkaqeve. Pjesë e grupit të 
gjuhëve që kanë fi lluar të lëvrohen vonë janë edhe gjuhët: rumanishtja në Ballkan dhe 
lituanishtja jashtë Ballkanit2.
Arsyet e mosshkrimit të gjuhës shqipe më herët janë të shumta, por disa prej të cilave 
mund të përmendim:
1. Pushtimet e gjata nga shtete të ndryshme, të cilët kanë penguar formimin e 

hershëm të një shteti shqiptar. 
2. Adminstrat e pushtuesve të huaj për nevojat e komunikimit zyrtar kanë përdorur 

gjuhët e tyre, respektivisht: latinishten, greqishten, turqishten (osmanishten) dhe 
sllavishten.

3. Gjuha greke dhe latine ishin edhe gjuhë të kulturës dhe letërsisë edhe në vende të 
ndryshme, kjo ka bërë që për shumë kohë deri në shek.XVI të jenë edhe gjuhë të 
kulturës dhe të fesë edhe në trevat shqiptare.

Tradita e shkrimit të shqipes dhe Meshari i Buzukut (1555)

Tradita e shkrimit të shqipes fi llon relativisht vonë, ajo si pikë nisjeje të njohur deri 
më sot ka vitin (1555) e botimit tëMesharit të Gjon Buzukut.
Studiuesit nuk janë pajtuar me faktin se ky tekst është i pari i shkruar në gjuhën 
shqipe dhe vazhdimisht kanë pyetur nëse shqipja ishte shkruar më përpara? Kësaj 
pyetje të gjithë ia përgjigjur në mënyrë pohuese, duke pranuar faktin se shqipja është 
shkruar më parë. 
Për të argumentuar qendrimin e tyre ata u janë referuar studimeve të ndryshme mbi 
këtë tekst, apo edhe studimeve të ndryshme që kanë lidhje me gjuhën shqipe.
N. Jokli duke bërë fj alë fj alë për grafemën � (= th, dh) të Buzukut, qëështë përdorur 
edhe në disa shkrime boshnjake, pohon se në vendet e Shqipërisë Veriore shqipja 
është shkruar që shumë kohë përpara Buzukut.
Nga ana tjetër, gjuha e Buzukut, e cila paraqitet si një qendrueshmëri fonetike dhe 
morfologjike, me një raport të përcaktuar mes shenjuesit dhe të shenjuarit, sidomos në 
aspektin e fonetikës (fonemës dhe grafemës) është dëshmi e një tradite pararendëse e 
lëvrimit të gjuhës shqipe para Buzukut. Këtë ide do të shprehte Petrott a3 në shkrimin 
“Il piú antico testo di lingua albanese”. 
Mendimin e Petrott ës do ta mbështes edhe E. Çabej, madje duke argumentuar faktin 
1  Termi vulgareështë përdorur nga kisha kaltolike në kohën e Mesjetës për të emërtuar gjuhët që 
ishin të ndryshme nga varianti zyrtar latin. 
2  Shaban Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Onufri, Trianë, 2013, fq. 324
3  Gaitano Petrota, Il piú antico testo di lingua albanese,botuar në revistën “Indo – Greco – Italica”, 
1932, f. 47. 
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se gjuha e Buzukut nuk është njëarë e papunuar më parë dhe se rrjedhshmëria dhe 
konseguenca e shkrimit të Mesharit fl et për një traditë letrare me shkrime liturgjike 
me një ortografi  deri diku të caktuar. 
Në të vërtetë, ky është edhe një hap shumë i madh në përpjekjet për normativizimin 
e gjuhës shqipe, edhe pse nga ana tjetër teksti i Buzukut nuk është një tentativë e 
normativizimit të gjuhës shqipe në aspektin teorik. 
Me të vërtetë Buzuku nuk u mor me çështje të gramatikës dhe strukturës së gjuhës 
shqipe, por ai arriti të përgjedhë formën ortografi ke për të pasqyruar në mënyrë 
të plotë strukturën dhe vlerën e gjuhës shqipe si pjesë e një tradite përkthimore të 
teksteve liturgjike, kjo duhet shënuar si hapi i rëndësishëm në kalvarin e përpjekjeve 
normativizuese të shqipes. 
Le t’i kthehemi edhe një herë problemit, ai ishte Buzuku i pari që lëvroi shqipen e 
shkruar dhe a ishte i pari që u përpoq të normativizonte shqipen? 
Me sa duket, Buzuku ka qenë pjesë e vĳ imsisë së një tradite letrare shqiptare përtej 
dhe këndej Adriatikut që kanë zbatuar të njejtën normë drejtshkimore në shenjimin 
e zanoreve të gjata do të shprehen Demiraj dhe Prift i. 
Idhëtart e mendimit se gjuha shqipe fi llon e shkruhet për herë të parë me veprën 
e Buzukut do të na sillnin disa argumenta që do të kundërshtonin mendimet e 
mësipërme. 
Sjellja e këtyre argumentave do të bëhej vetëm nëse do t’i referohemi traditës 
shkrimore të njohur të shqipes dhe shenjimit të Buzukut në fund të librit, ku do të 
vëmë re se:
a. Arnold fon Harfi  në fj alorin e tĳ  (1496) shkruan se: ata kanë një gjuhë të 
tyren, të cilën njeriu nuk mund ta shkruaj mirë, pasi ata nuk kanë shkronja të veta.
b. Buzuku kërkon falje për ndonjë gabim në të shkruar pasi është e para vepër 
e fort e vështirë për t’u trajtuar në gjuhën tonë (shqip)
Parashtrimi i argumentave në mbështetje të tezës se vepra e Buzukut është e para në 
lëvrimin e saj, nuk mund të kenë vlerë argumentuese të pakundërshtueshme për disa 
arsye:
Pohimi i Arnold fon Harfi t për mospasjen e një tradite shkrimore të shqipes për 
shkak të mungesës së një alfabeti nuk është një dëshmi e sigurtë dhe përgjithësuese. 
Ai nuk kishte kohë të gjatë që qendronte në Shqipëri për të patur një panoramë më 
të qartë për shqipen dhe shkrimin e saj. Nga ana tjetër kushtet historike në të cilat 
ndodhej Durrësi, qytet i shkatërruar nga turqit dhe nën sundimin e Vendeikut, nuk i 
krĳ uan mundësi për t’u informuar në lidhje me shkrimin e gjuhës shqipe, apo edhe 
kulturës shqipe. 
Pohimi i Buzukut se ai është i pari që shkruan në gjuhën shqipe: “me e para vepër dhe 
fort e vështirë për t’u trajtuar në gjuhën tonë”, nuk është dëshmi e pakundërshtueshme. 
Kjo nuk do të thotë se ai është i pari që shkruan në shqip, pasi nuk mund të mohohet 
mundësia e shkrimit në gjuhën shqipe para Buzukut. 
Buzuku pati fatin për të botuar veprën e tĳ , por mund të ketëpatur  autorë të tjerë që 
mund të kenë shkruar në gjuhën shqipe dhe nuk kanë mund të botojnë shkrimet e 
tyre. Dorëshkrimet mund t’i kenë humbur nëkushtet historike në të cilat kanë kaluar 
vendi ynë. Për një fat të tillë që mund të kenë pësuar dorëshkrime të ndryshme të 
shkruara në gjuhën shqipe na dëshmon Pjetër Bogdani kur fl et për një gramatikë 
të xhaxhait të tĳ  (Gramatikë latinisht – shqip4), Andrea Bogdanit, e cila i humbi në 
4  Jup Kastrati, Historia e gramatologjisë shqiptare (1635 – 1944), Rilindja, Prishtinë, 1980, fq. 3.
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trajtën e dorëshkrimit gjatë kohës kur ai largohej nga përndjekja e osmanëve.
Gjithashtu edhe Budi, megjithëse përdorë një alphabet të ngjashëm me Buzukun, 
këtë nuk e përmend gjëkundi. E njejat situatë paraqitet edhe me botimin e veprës 
së Bardhit, i cili në shkrimin e fj alorit të tĳ  ka përdorur alfabetin e Budit, por nuk e 
përmend në asnjë moment.  Në anën tjetër, Budi përmend njëfarë Pali prej Hasi kishte 
pasur disa shkrime të cilat i përfshiu në veprën “Doktrina e krështenë”. Dorëshkrimi i 
Palit kishte të bënte me ditën e gjykimit dhe ishte titulluar “Ditësë Gjyqit5”. Pali ishte 
një prift  shumë i nderuar sipas Budit dhe që kishte lënë një vepër me shumë vlerë 
për të.  
Për të mbështetur më tej argumentin se vepra e Buzukut nuk është vepër e parë e 
shkrimit të shqipes, do të na duhet të përmendim edhe dëshmitë e mëhershme të 
shkrimit të shqipes. Gulielm Adae dëshmon se sa do shqiptarët kanë një tjetër gjuhë, 
krejt të ndryshme nga latinishtja, megjithatë ata kanë në përdorim dhe në të gjithë librat e 
tyre shkronjën (alfabetin) latine. Dëshmi me rëndësi është edhe ajo e Marin Barletit të 
shprehur në veprën “Rrethimi i Shkodrës”, i cili thotë: por pak kohë më parë na ranë në 
dorë disa fragmente më fort se sa anale, që bëjnë fj alë për rindërtimin e këtĳ  qytetit, sesa për 
ndërtimin e tĳ  nga stërgjyshërit tanë. Në tëvërtetë, në këto është shkruar në gjuhën popullore 
se njëfarë Roza me motrën e vet, Fa, kishin qenë themeluesit e parë të qytetit të Shkodrës; 
prandaj kështjella e saj quhej Rozafa. 
Edhe sikur të mos kishim dëshmi të sipërpëmendura, vetë botimi i Mesharit është 
dëshmi e një tradite të hershme shkrimi në gjuhën shqipe. 
Një dëshmi tjetër e fortë për ekzistencën e një tradite më të vjetër shkrimi se Buzuku 
është edhe përdorimi i një alfabeti të stabilizuar, që u bë tradicional në shkrimet 
e shkrimtarëve veriorë, të qarkut katolik të veriut. Demiraj do t’i kushtojë shumë 
rëndësi përdorimit të grafemave të posaçme të alfabetit që nuk i kishte alfabeti latin 
si për tingujt (fonemat) th, dh, për të cilat Buzuku përdori të njejtën grafemë,�. Budi 
dhe Bogdani për të dalluar th përdornin këtë grafemë të dyfi shuar ��. 
Në mbështetje të tezës së ekzistencës së një tradite shkrimore më të hershme se 
Buzuku është edhe fakti i karakterit drejtshkrimor të Buzuku, Budi, Bogdani dhe 
Bardhi. Siç dihet Buzuku dhe autorët e vjetër për të dalluar zanoret e gjata nga të 
shkurtrat përdorinin dyzimin e tyre. Këtë normë drejtshkrimore e gjejmë edhe tek 
autorë të tjerë: Lek Matrënga, Anonimi i Elbasanit, Dhaskal Todhrit dhe më vonë në veprat 
e Jul Varibobës, Nikollë Filisë, Jeronim de Rada etj. 
Qendrueshmëria e madhe dhe konservatorizimi i madh në këtë drejtim tregojnë se 
kjo normë drejtshkimore ka qenë jo vetëm e fortë, por edhe gjithëpërfshirëse në të 
gjithë arealin shqipfolës.   
Ekzistenca e një alfabeti të qendrueshëm, një norme drejtshkrimore, një qendrueshmëri 
edhe plotshmërie të sistemit leksikor dhe gramatikor në veprat e Buzukut dhe 
autorëve të vjetër (Budi, Bogdani, Bardhi) janë dëshmi e fortë për përpjekjet e para 
dhe të mëdha për normativizimin e gjuhës shqipe letrare.

Meshari i Gjon Buzukut (1555)

Meshari është shkruar në harkun kohor nga 20 mars 1554  deri në janar të vitit 
1555,  i cili është edhe viti i botimit. Në qarqet akademike është nuk është ndaluar së 
diskutuari koha e shkrimit të librit. Meshari është shkruar në kohën e Reformës apo 
5  Shaban Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Onufri, Tiranë, 2013, fq.327.
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në kohën e Kundërreformës. Në këtë aspect disa studiues mendojnë se kjo vepër është 
fryt i Reformës dhe disa mendojnë se është fryt i disa lëshimeve të Kundërreformës. 
Të dy kampet kanë të drejtë, ku secili kamp sjell argumentat e tyre, por argumenti 
më i qendrueshëm për shkrimin në kohën e Reformës është ekzistenca e një kopje 
të vetme dhe të dëmtuar. Nëse do të ishte shkruar në kohën e Kundërreformës do të 
kishim më shumë kopje të tĳ . 
Sipas, Akademikut Jovan Tomič, Meshari i Buzukut është botuar në Napoli, kjo bëri 
që të hiqet dorë nga ideja e botimit të tĳ  në O’bod, ku janë botuar vetëm dy libra. 
Ndërsa Arsyeja e dëmtimit tëtekstit  dhe ekzistenca e një kopjeje mund të shikohet 
në dy këndvështrime:
- Censura e kishës katolike (çensure e Romës), pra një arsye fetare.
- Kopjet e tjera u zhdukën nga droja e zgjimit të ndjeisë kombëtare në atë 
kohë kritike për shqiptarët (droja e zgjimit të ndiesivet komtare, n’ato kohë kritike, ndër 
shqyparë6). 

Historia e zbulimitt ë Mesharit

Meshari u zbulua më 1740 në Bibliotekën e Prapaganda Fides nga Gjon Nikoll 
Kazazi. Kazai ishte nga Gjakova dhe shërbente si arqipeshkëv i Shkupit. Kazai merr 
një pjesë ku bëhej fj alë për cermoninë e unazës së martesës dhe pasthëninen e librit 
dhe ia dërgon At Gjergj Guxetës. Gjergj Buxeta ishte themelues i seminarti arëbresh 
(shqiptar) të Palermos. Më pas, për një kohë të gjatë humbasin përsëri gjurmët e 
librit. Teksti u rigjet nga Pal Skiroi në vitin 1909 në bibliotekën e Vatikanit. Për të mos 
e humbur më, Skiroi e fotografoi gjithë tekstin dhe e studioi si një tekst shkrimor 
fetar dhe mbi të gjitha si një tekst të vjetër të gjuhës shqipe. 
Ai u përpoq për të bërë transkiptimin e tĳ , dëshmitë janë se ai e arriti këtë, por e 
gjithë puna e tĳ  nuk u botua dhe mbeti në harresën e kohës. 
Më 1929, Justin Rrota shkon në bibliotekën e Vatikanit dhe nxjerr tre kopje të tĳ  duke 
e sjellë në Shqipëri. Rrota u mor me studimin e tĳ  duke bërë edhe një shkrim me titull 
“Monomenti ma i vjetër i gjuhës shqipe”, të cilin e botoi në revistën “Hylli i dritës”, 
në vitin 1930. 
Pjesë nga Meshari janë botuar në mënyrë të vazhdueshme në revistën “Hylli i dritës”, 
duke fi lluar që nga viti 1930. 
Botimi erdhi si pjesë e studimeve mbi këtë vepër dhe si një kundërpërgjigje ndaj 
gjuhëtarëve të huaj që mendonin se gjuha shqipe ka fi lluar të lëvrohet vetëm në shek. 
XVII. 
Miellet mendonte se gjuha shqipe ka fi lluar të shkruhet në shek. XVII dhe këtë ide e 
ka shprehur në studimin e tĳ  me titull “Les langues dans l’ Europe novella” të botuar 
në vitin 1918. Në këtë artikull kemi përshkrimin e gjuhëve të gjalla dhe të vdekura 
të Europës, ndër të cilat është përshkruar edhe gjuha shqipe, si një gjuhë me shumë 
ndikim nga gjuhët fqinje dhe një gjuhë që ka shumë pak mbi gjuhët fqinje, ose për të 
mos thënë aspak7. 

6  Gjyqi i linguistëve të huejë për rreth librit të Buzukut (Një intervistë me Akad. Dr. Jovan Tomič), 
revista “Hylli i Drites”, Nr. 3, Shkodër, 1930. Fq. 144 
7  H. Bariq, Gjuha shqipe ne “Les langues dans l’ Europe novella”, në revistën Hylli i Dritës, 
Shkodër, Nr. 2,  1930, fq 108.
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në kohën e Kundërreformës. Në këtë aspect disa studiues mendojnë se kjo vepër është 
fryt i Reformës dhe disa mendojnë se është fryt i disa lëshimeve të Kundërreformës. 
Të dy kampet kanë të drejtë, ku secili kamp sjell argumentat e tyre, por argumenti 
më i qendrueshëm për shkrimin në kohën e Reformës është ekzistenca e një kopje 
të vetme dhe të dëmtuar. Nëse do të ishte shkruar në kohën e Kundërreformës do të 
kishim më shumë kopje të tĳ . 
Sipas, Akademikut Jovan Tomič, Meshari i Buzukut është botuar në Napoli, kjo bëri 
që të hiqet dorë nga ideja e botimit të tĳ  në O’bod, ku janë botuar vetëm dy libra. 
Ndërsa Arsyeja e dëmtimit tëtekstit  dhe ekzistenca e një kopjeje mund të shikohet 
në dy këndvështrime:
- Censura e kishës katolike (çensure e Romës), pra një arsye fetare.
- Kopjet e tjera u zhdukën nga droja e zgjimit të ndjeisë kombëtare në atë 
kohë kritike për shqiptarët (droja e zgjimit të ndiesivet komtare, n’ato kohë kritike, ndër 
shqyparë6). 

Historia e zbulimit të Mesharit

Meshari u zbulua më 1740 në Bibliotekën e Prapaganda Fides nga Gjon Nikoll 
Kazazi. Kazai ishte nga Gjakova dhe shërbente si arqipeshkëv i Shkupit. Kazai merr 
një pjesë ku bëhej fj alë për cermoninë e unazës së martesës dhe pasthëninen e librit 
dhe ia dërgon At Gjergj Guxetës. Gjergj Buxeta ishte themelues i seminarti arëbresh 
(shqiptar) të Palermos. Më pas, për një kohë të gjatë humbasin përsëri gjurmët e 
librit. Teksti u rigjet nga Pal Skiroi në vitin 1909 në bibliotekën e Vatikanit. Për të mos 
e humbur më, Skiroi e fotografoi gjithë tekstin dhe e studioi si një tekst shkrimor 
fetar dhe mbi të gjitha si një tekst të vjetër të gjuhës shqipe. 
Ai u përpoq për të bërë transkiptimin e tĳ , dëshmitë janë se ai e arriti këtë, por e 
gjithë puna e tĳ  nuk u botua dhe mbeti në harresën e kohës. 
Më 1929, Justin Rrota shkon në bibliotekën e Vatikanit dhe nxjerr tre kopje të tĳ  duke 
e sjellë në Shqipëri. Rrota u mor me studimin e tĳ  duke bërë edhe një shkrim me titull 
“Monomenti ma i vjetër i gjuhës shqipe”, të cilin e botoi në revistën “Hylli i dritës”, 
në vitin 1930. 
Pjesë nga Meshari janë botuar në mënyrë të vazhdueshme në revistën “Hylli i dritës”, 
duke fi lluar që nga viti 1930. 
Botimi erdhi si pjesë e studimeve mbi këtë vepër dhe si një kundërpërgjigje ndaj 
gjuhëtarëve të huaj që mendonin se gjuha shqipe ka fi lluar të lëvrohet vetëm në shek. 
XVII. 
Miellet mendonte se gjuha shqipe ka fi lluar të shkruhet në shek. XVII dhe këtë ide e 
ka shprehur në studimin e tĳ  me titull “Les langues dans l’ Europe novella” të botuar 
në vitin 1918. Në këtë artikull kemi përshkrimin e gjuhëve të gjalla dhe të vdekura 
të Europës, ndër të cilat është përshkruar edhe gjuha shqipe, si një gjuhë me shumë 
ndikim nga gjuhët fqinje dhe një gjuhë që ka shumë pak mbi gjuhët fqinje, ose për të 
mos thënë aspak7. 

6  Gjyqi i linguistëve të huejë për rreth librit të Buzukut (Një intervistë me Akad. Dr. Jovan Tomič), 
revista “Hylli i Drites”, Nr. 3, Shkodër, 1930. Fq. 144 
7  H. Bariq, Gjuha shqipe ne “Les langues dans l’ Europe novella”, në revistën Hylli i Dritës, 
Shkodër, Nr. 2,  1930, fq 108.
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Përmbajtja e Mesharit

Libri është një meshar dhe ka 110 fl etë ose 220 faqe, shkrimi është në dy shtylla. Nga 
libri kanë ngelur vetëm 188 faqe. Përmbajtja është fetare, rreth 70 fl etë janë meshar, 
ndërsa fl etët e para dhe një pjesë tjetër fl asin për katekizimin dhe ritualin. 
Meshari është shkruar me alfabetin latin, ku kemi disa grafema të ndryshme nga 
ato të alfabetit latin për shënimin e fonemave th, dh –z, dhe një grafeme të alfabetit 
cirilik për fonemën s, por edhe të disa shenjave të ndryshme të përdorura si tregues 
të zhvillimit të gjuhës shqipe. Në mesharin e Buzukut gjejmë edhe disa fj alë të 
sllavishtes si një tregues të kontaktit të shqipes me gjuhët slave dhe njohjes së tyre 
nga ana e tĳ 8. 
Norbet Jokli mendon se në tekstin e parë në gjuhën shqipe kemi 6 veçori ortografi ke 
dhe gjuhësore të tilla si:
Përdorimi i një grafeme të alfabetit cirilik për dy fonema të shqipes si: � për q – në dhe 
për gj – në: �ih – qi, �i � �eh – gjithë. Përdorimi më i vjetër i kësaj grafeme gjendet në 
Bosnje në vitin 1189, por nuk duhet të harrojmë faktin se Buzuku për një kohë të gjatë 
mund të ketë jetuar në Bosnje.Huazimi i kësaj grafeme nuk është bërë në shek. XVI 
kur është shkruar dhe botuar Meshari, por kjo mund të ketë ndodhur shumë kohë 
më parë prej katolikëve të Bosnjes, edhe pse më vonë këto grafema u bënë pjesë të 
alfabetit cirilik të sllavëve të kësaj pjese të Ballkanit. 
Përdorimi i grafemës �për fonemat th, dhe; edhe kjo shenjë i përket alfabetit cirilik 
dhe nuk është e gjendshme në alfabetin latin. Edhe për këtë huazim grafemor 
mendohe të ketë ndodhur shumë kohë më parë se të kemi botimin e veprës. 
Në veprën e Buzukut gjejmë edhe një shenjë tjetër që i përket alfabetit cirilik 8 , ku 
në gjuhën e sotme kemi u. Në veprën e Buzukut e gjejmë edhe zanoren u, natyrisht 
lind pyetja se përse ka ndodhur kjo në këtë vepër?Për këtë ne mund t’i referohemi 
gramatikës historike të gjuhës shqipe. Shenja 8është shenjues e zhvillimit të një 
dift ongu uë, i cili kishte një dallim në shqiptim dhe kishte edhe vlerës semantike. 
Një ndër çështjet më të vështira në sistemin grafemor të Buzukut është përdorimi i h 
në fund të fj alëve: she – se, duoh – dou, meh – me, cleneh – klenë – kenë – kanë, atah – ata,  
faih – faj. Buzuku ka përdorur shenjën h, në të gjitha rastet kur kemi praninë e: e – ë – a 
ose të dift ongut ose togut zanore.
Një tjetër veçori është edhe të shkruarit e:enbaetunieh – mbajtunë, enmbarofseh – 
mbarofshi. Ku grupi  enbdel si shenjim për njëm “sonorante”, pra del një m që zbatohet 
si zanore. Në të njejtën mënyrë del edhe njër sonantike, rrgjand – argjand – argjend.
Tjetër veçori e zhvillimit të gjuhës shqipe që gjejmë në Mesharin e Gjon Buzukut 
ka të bëjë më zhvillimin e grupit të bashkëntigëlloreve kl, gl.  Në këtë tekst gjejmë 
formën e vjetër tëtyre  dhe gjejmë: gluha – gjuha, chlisseh – kishë, me chleneh – me qenë, 
englateh – ngjatetë etj. 
Jokli mendon se zvillimi i grupeve kl, glnë k, q dhe g, gj, në të folmen e gegërishtes në 
zonën e Shkodrës të ketë ndodhur në harkun kohor 1348 – 14599. Si është e mundur 
që te Buzuku të kemi këto grupe të pandryshuara? Jokli mbështet mendimin se 
gjuha e Buzukut nuk është e tëvetëm e tëfolmes së Shkodrës, por ajo mund të jetë 
gjithëpërfshirëse e gegërishtes, ku në atë periudhë grupet kl, gl, ishin akoma të gjalla. 
8  Gjyqi i linguistëve të huejë për rreth librit të Buzukut (Një intervistë me Akad. Dr. Jovan Tomič), 
revista “Hylli i Drites”, Nr. 3, Shkodër, 1930. Fq. 144
9  Norbert Jokli, Gjyqi i linguistëve të huejë për rreth librit të Buzukut, revista “Hylli i Drites”, Nr. 
3, Shkodër, 1930. Fq. 151
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Nisur nga ky fakt, gjuha e Buzukut ka një ngjashmëri të madhe me nëndialektin 
jugor të gegërishtes, atë qendror dhe verilindor. 
Në Mesharin e Buzukut gjejmë trajtën e vejtër të togut të zanoreve uo që në gjuhën e 
sotme shqipe ky grup ka dhënëua, ue, u
Një tipar tjetër i gjendshëm në veprën e Buzukut është ai i ruajtjes u – së në vend tëy 
– së në fj alë të tilla si: atuneh – atyne, Zotune – Zotynë.
 Ky tipar fonetik mund të shikohet në dy aspekte: 
- Mbështetja të idesë së gjuha e Buzukut ka tipare të gjithë dialektit të veriut. 
Ky tipar fonetik është i pranishëm edhe në të folmen e shqipes nëÇamëri, por këtu 
mund të shpejgohet edhe me faktin e mundesë sëy – së dhe si zëvendësues të kësaj 
zanoreje ështëpërdorur zanorja u. Këtë tipar fonetik e gjejmë edhe në të folemen e 
gegërishtes lindore si p.sh: qush – qysh (në të folemen e Gjakovës), kruq – kryq (në 
të folmen e Dibrës). 
- Nga ana tjetër prezenca e këtĳ  tipari fonetik mund të justifi kohet edhe me 
faktin e mungesës së një grafeme të posaçme për të shënuar y – në, sepse alfabeteve 
që u është referuar nuk kanë pasur një grafemë për të shënuar këtë tingull. Në 
sllavishtja (sërbishtja) nuk e njeh këtë tingull, por as italishtja letrare dhe as dialekti i 
Venecias nuk ka një fonemë të till, kjo mund të ketë qenë shtysë për mos përdorimin 
e një grafemë të veçantë për këtë fonemë dhe u përdorë grafema u.  
Në veprë e Buzukut gjejmë edhe shumë elemente të italianishtes së kohës. Nga 
analiza paleografi ke të shkrimit, i cili është në stilin gotik gjermanik dhe nga lloji i 
letrës që u përdorë, njëkohësisht edhe nga një analizë krahasimore me një tekst sërb 
(Šafarik) të botuar në Shkodër në vitin 1563, u arrit në përfundimin se teksti mund të 
ishte botuar në Shkodër.

Studimet e bëra mbi Mesharin

Si pjesë e studimeve dhe me qëllimin e njohjes së botës fi lologjike botërore dhe 
shqiptare me tekstin e parë të njohur në gjuhën shqipe, Meshari u botua pjesë – 
pjesë në revistën “Hylli i Dritës”. Botimi u bë në numrat e revistës nëvitin1929  dhe 
në vitin 1930, por edhe më vonë vazhduan të botohen pjesë të tĳ . Me studimin e 
Mesharit u morën shumë albanologë, duke fi lluar nga Jusin Rrota, N. Jokli, H. Bariq, 
Mario Rok. Studimin e plotë mbi Mesharin e ka bërë Namik Resuli, i cili arriti ta 
transkiptonte plotësisht tekstin duke u përpjekur t’i qendrojë sa më shumë besnik 
origjinalit dhe e botoi në vitin 1958. Nga ana tjetër, Eqrem Çabej kishte fi lluar punën 
mbi këtë tekst, ku pas një periudhe të gjatë punë, përafërsisht rreth 20 vjeçare, arriti 
ta transliteronte dhe transkiptonte duke e botuar në dy vëllime në vitin 1968. Vëllimi 
i parë ka një hyrje të gjatë studimore për historikun e librit, format gramatikore, 
librin si përkthim etj. Vëllimi i dytë ka transkiptimin. Pas vitit 1968 “Meshari” është 
bërë object studimit të studiuesve shqiptarë dhe të huaj. 
Lek Matrenga dhe vepra “E mbësueme e krështenë”(1592). 
Të dhëna mbi autorin. 
Lek Matrenga është një meshtar katolik italo – shqiptar, i lindur rreth vitit 1560 
dhe rritur me të gjitha gjasat në Piana dei Greci. Paian dei Greci është një koloni 
shqiptarësh të larguar nga Shqipëria e Jugut që nga viti 1488 dhe u vendosën në 
Provincën e Palermos. Studimet i ka mbaruar në kolgjin grek S. Athanazit në Romë. 
Menjëherë, pas përfundimit të studimeve të kryera ai ishte në detyrën e meshtarit, 



494 

pikërisht në vitin 1591, për t’u mësuar katekizmin arbëreshëve të Italisë. 
Të dhënat e përgjithshme për veprën e Matrëngës.
Vepra “E mbësuesme e krështenë” ështëshkruar në vitin 1592 dheështë botuar për herë 
të parë në vitin 1912 nga M. La PIana M. B. me qëllimin e njohjes së këtĳ  teksti nga 
studiues të ndryshëm. Vepra është një përkthim i teksteve fetare, pra përktheu një 
katekizëm nga gjuha latine, pikërisht Kathekizmin e spanjolit P. Ledesma. S. I10. 
Dorëshkrimi i veprës së Matrëngës u gjet në bibliotekën e Vatikanit me titullin: 
Catechismo Albanese di Luca Matranga. Shkrimi i kësaj vepre erdhi si nevojë për t’u 
mësuar arbëreshve të italisë katekizmin, pasi ata mërguan në Itali pas vdekjes së 
Skënderbeut. Gjithë dorëshkrimi ka rreth 87 fl etë, thënë ndryshe 174 faqe. Vepraka 
trajtën e një doracaku me një format 14.5 cm lartësi dhe 10 cm gjerësi dhe është në 
tre kopje (variante). 
Kopja e parë ka në fi llim një letër, në të cilën autori shkruan se veprën ia kushton 
veprën e vetë Emz. Ludovik Torres II, Arqipeshkëv i Dio[ezës së Montrealit. Letra 
mban datën 20 mars 1592 dhe ka një rëndësi të madhe për gjuhën shqipe. Pas letrës 
vjen një këngë e përshpirtshme shqip dhe pas asaj vjen teksti i katekizmit. Duhet 
shënuar fakti se në kopjen e tretëtënuk kemi përkthim latinisht – shqip ashtu si[ kemi 
në dy kopjet e para, por teksti është vetëm shqip. 
Edhe sot, dorëshkrimi i kësaj vepre gjendet në këtë bibliotekë me këtë shënim të 
katalogut: Cod. Barber latin. 3454.
Gjuha e veprës së Matrëngës. 
“E mbëseueme e kërshtenë”është teksi i parë i shkruar në arbërishte dhe në dialektin 
jugor.Vepra është shkruar në alfabetin latin, ashtu siç ishte shkruar edhe Meshari.
Matrënga ka ndjekur grafi në e Buzukut me disa ndryshime për të cilat mund të jetë 
ndikuar nga njohja e greqishtes. Ndryshe nga Buzuku ka grafemë të veçantë për th – 
në, Matrënga ka përdorur t – në të ndjekur nga h – ja. Kjo ndoshta ka ndodhur edhe 
për shkak të ndikimit të greqishtes. 
Në veprën e Matrëngës gjejmë formën e vjetër të grupeve kl, gl ashtu sit e Buzuku, 
por nuk duhet të harrojmë se këto grupe i gjenim si të tilla edhe në dialektin e ]
maërisë. 
Për fonemën /ll/ Matrënga ka përdorur shenjën g (gh): mogha (molla, kieghi (qiell), 
vgha (vlla). Në disa fj alë të ndryshme, shenjimi i /ll/ del edhe me grafemën kh: makhoj 
(mallkoj);  ndërsa për fonemën /h/ kemi grafemën g: gare (hare). 
Zanorja /y/ del në trajtën e /i/: dii – dy, i tire – i tyre; ndërsa zanoret e gjata ai i shënon 
me shumë përpikmëri duke i përsëritur dhe duke përdorur në njërën prej tyre një 
shenjë grafi ke:ndae dée, práa, cúur.Nga ana tjetër, Leka për fonemën /ë/ ka përdorur 
dy shenjën: ae, mbae (mbë), gluhae (gjuhë)
Vepra e Matrëngës ka rëndësi, sepse ka disa trajta fonetike dhe gramatikore, që 
gjenden për herë të parë te ky autor: të ardhmen e tipit ardëresh me ka + lidhore 
(kam të vetë, kam të punoj), ka të vdes. 
Me studimin e tekstit të Matrëngës është marrë Marco Lapain, Mario Rok dhe me 
vonë Fadil Sulejmani. 
Si përfundim mund të themi se:
Në tekstet e shek. XVI shikohet një përpjekje e madhe për krĳ imin e një tradite 
normative të shkrimit të gjuhës shqipe. 
Në tekstin e Buzukut vihet re një përpjekje për krĳ imin e një alfabeti që do të ishte 
10  Shkrimatri ma i vjetwr itlo – shqiptarvet, revista Hylli i Dritws Nr.09, Shkodwr, 1931, fq. 506/28
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në gjendje të shenjonte gjithë sistemin fonetik të shqipes së shek. XVI. Alfabeti që 
përdori Buzuku ishte alfabeti latin, por duke qenë se ky alphabet nuk arrinte të 
shënonte të gjitha fonemat e gjuhës shqipe, ai përdori disa grafema të huazuar nga 
alfabeti sllav, cirilik, ashtu siç e kemi përmendur edhe më lart. 
Në aspektin drejtshkrimor, Buzuku është përpjekur të ndjek një traditë të hershme, 
edhe pse nuk shprehet në mënyrë të drejpërdrejtë për këtë, ai teregohet shumë i 
kujdesshëm në zbatimin e saj. Kjo ishte një mënyrë e mirë dhe bindëse për të gjithë 
ata që do të njihnin veprën e Buzukut dhe do të shkruani në gjuhën shqipe për ta 
ndjekur si traditë. 
Në aspektin gjithpërfshirës, vepra e Buzukut mbart veçori të gegërishtes, duke mos 
e kufi zuar vetëm në një variant, kjo ishte mënyra më e drejt për krĳ imin e një norme 
letrare gjithëprfshirëse. 
Në aspektin e zhvillimit gjuhësor, vepra e buzukut krĳ oi një mundësi studimi 
krahasimore mes diakronisë dhe sinkronisë të gjuhës shqipe, por duke mos u 
përqendruar në një variant. 
Vepra e Matrëngës ështëdëshmi e një vazhdimësie të traditës alfabetike latine, me 
disa grafema të greqishtes për shenjimin e gjithë sistemit fonetik shqiptar.  
“E mbësueme e kërshtenë”vjen si dëshmi e zhvillimit gjuhësor të toskërishtes, por me 
një ngjashmëri të sistemit drejtshkrimor me gjuhën e Buzukut. 
Veprat e Matrëngës dhe e Buzukut mbeten dy monomente gjuhësore për studimin 
krahasimor të zhvillimit të gjuhës shqipe mes dy dialekteve. Nga ana tjetër këto 
dy vepra janë një hap i madh për krĳ imin e njër tradite normative letrare të gjuhës 
shqipe në shek. XVI dhe më tej.  
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Vlerësimi i citotoksicitetit të disa liqeneve të belshit

Blerina Dollani (Hasa)
            

Abstrakt

Ndotja e ujrave është një nga problemet më të rëndësishëm dhe më shqetësues në ditët e 
sotme.Cilësia e ujrave ka ndryshuar dhe burimet e ujrave të pĳ shëm janë pakësuar.Prandaj 
studimi i cilësisë së ujrave ka një rëndësi të veçantë.
Për të realizuar punimin tim i jem referuar Testit Allium për rritjen e rrënjëve i cili është një 
indikator dhe përcaktues i mirë i nivelit të ndotjes së ujit për shkak se kimikatet ndotëse 
ndikojnë në kufi zimin e rritjes së rrënjëve të bimës, ndryshimet e formës dhe ngjyrës.
Qëllimi i këtĳ  studimi është vlerësimi  i cilësisë së ujit në liqenet e zonës  së Dumresë. Janë 
studiuar kampionë uji nga liqeni i Belshit, liqeni i Gjolit të gjatë, liqeni i Merhojës dhe liqeni 
i Seferanit. Kampionët e ujit, janë marrë në mënyrë periodike në periudhën nga muaji korrik 
në muajin tetor të vitit 2015. Këto kampionë uji janë analizuar për ndikimin e tyre citotoksik 
në  rritjen e rrënjëve të Allium cepa.
Për të vlerësuar nivelin e citotoksicitetit  në mjedisin ujor të liqeneve matjen e gjatësisë 
së rrënjëve dhe ideksin e ndarjes mitotike (IM) të rrënjëve në rritje të Allium cepa dhe 
përfundimet janë si vĳ on. 
Vlera e indeksit të ndarjes mitotike (IM) e regjistruar në liqenin Gjoli i gjatë është 32, vlera e 
(MI) e regjistruar në liqenin e Belshit në kampionët e ujit të marrë në zonën në hyrje të qytezës 
është 29 dhe vlera e (IM) regjistruar në kampionët e ujit të marrë në liqenin e Belshit në zonën 
e lokaleve është 27. Indeksi mitotik i mostrave të mjedisit ujor të liqenit të Merhojës është më 
i lartë krahasuar me liqenin e Seferanit dhe dy liqenet e tjera.Pasi analizojmë këto të dhëna 
arrĳ më në përfundimin se për shkak të derdhjes së ujrave të zeza dhe ujrave të përdorura 
urbane të patrajtuara  në liqenin e Belshit, uji i këtĳ  liqeni është më i ndotur se uji në liqenin e 
Gjolit të gjatë, uji në liqenin e Merhojës dhe uji në liqenin e Seferanit.

Objekti dhe qëllimi i studimit

Objekti i studimit është:
• Cilësia e ujërave të liqeneve të zonës së Dumresë
• Ndryshimet që pësojnë  rrënjët e qepëve në mostrat e ujërave te mara në katër 

Liqene te Dumresë
• Tek rrënjët analizohet ngjyra, fortësia dhe bëhet matja e tyre
Qëllimet i studimit janë:
• Të studjohet ndotja e ujërave të: 1- Liq. Në qëndër të Belshit (stacioni 1dhe stacioni 

2), 2- Liq. Gjoli i gjatë, 3- Liq.Seferanit,  duke i krahasuar me ujin e çesmës.
Rëndësia e studimit:
• Rëndësia e këtĳ  studimi qëndron në faktin se ujërat e liqeneve të marra në studim 

paraqesin probleme në cilësinë jo të mirë të tyre. Derdhja pa kriter e ujërave të 
përdorura urbane, trajtimi me plehëra kimike i pakontrolluar i tokave përreth 
liqeneve, vazhdojnë të shtojnë ndotjen në ujërat e liqeneve.Ndotja e  ujërave është 
një kërcënim serioz për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe të gjithë organizmave 
që popullojnë këto mjedise ujore.Cilësia e  ujërave ndikon drejtpërdrejt në jetën e 
organizmave, sepse ujërat e ndotur prishin zinxhirin ushqimor të tyre.
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Kapitulli  III

 3.i    Materialet edhe metodat
Studimi realizohet duke punuar sipas një metodike të ndara në tri faza:
a) Faza përgatitore (puna përgatitore)
b) Faza e punës në terren (grumbullimi i të dhënave në natyrë)
c) Faza e punës në laborator (përpunimi i të dhënave në laborator)
Stacionet ku është mbledhur materiali i mostrave të ujit 
• Stacioni 1 mostra e ujit në liqenin Gjoli i Gjatë
• Stacioni 2 mostra e ujit në hyrje të liqenit të Belshit  
• Stacioni 3 mostra e ujit pranë lokaleve në liqenin e Belshit.
Stacioni ku është mbledhur materiali me ujë nga burimi i pastër.
• Uji i pĳ shëm në çesmë.
3.1.3 Faza e punës në laborator (përpunimi i të dhënave në laborator)
• Në vĳ imësi bëhet futja e qepëve në ujë. Kjo do të bëhet duke i vendosur qepët në 

gota me ujë të ndotur dhe në gota me ujë të pastër. Më  pas do të vëzhgohen dhe 
do të maten ecuria e rritjes së gjatësisë së rrënjëve të tyre, ngjyra dhe fortësia.

• Pas 4 ditësh bëhet vëzhgimi në mikroskop i anomalive qelizore të rrënjëve të 
qepës. 

• Për çdo ecuri të punës bëhet përshkrimi i përgjithshëm: rritja e gjatësisë së rrënjës, 
ngjyra, fortësia dhe prania e anomalive në qelizat e rrënjës.

• Në rezultatet e studimit jepen vlerësime të karakterit mjedisor.  
• Materiali i studimit të kryer ilustrohet me tabela, fotografi , grafi kë dhe diagrama. 

Në fund të punimit formulohen përfundimet dhe rekomandimet

Kapitulli  iv     4.1  Proçedura e punës
4.1.2  Vendosja e qepëve në ujë

Fig 4.2 Qepët e vendosura për mbirje
Zgjodha 4 qepë me madhësi mesatare dhe i vendosa në 4 mostra uji.
• Mostra 1 me ujë nga Liqeni i Gjoli i Gjatë në hyrje të Belëshit
• Mostra 2 me ujë nga Liqeni në qendër të Belshit(në perëndim të liqenit)
• Mostra 3 me ujë nga Liqeni në qendër të Belshit(në lindje të liqenit)
• Mostra 4 me ujë çesme
4.1.3  Matja e rrënjëve të qepëve për 3 ditë
• Dita e parë e matjes së rrënjëve të qepëve në mëngjes
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• 
• Dita e dyte e matjes se    rrenjes se qepes 

Fig 4.4 Gjatësia e rrënjëvë të qepës dita e dytë

• Dita e tretë e matjes së rrënjëvë tëqepëve ( në darkë)

Fig.4.5 Gjatësia e rrënjëve të qepës dita e trete    
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    Kapitulli V

5.1      Rezultate  dhe  diskutime
Uji është një nga pasuritë më të çmuara që natyra  ka rezervuar për njeriun.Ndotja 
e ujit,  është një problem shqetësues për të gjithë njerëzit. Hedhjet e pakontrolluara 
të mbeturinave urbane,ujrave të zeza dhe ujrave që vĳ në nga shplarja e tokave dhe 
industritë njihen si  burimet e lëndëve toksike kimike prezente në mjedisin ujorë.
Si pasojë, në këto vite i është kushtuar shumë vëmendje për të zhvilluar metoda 
biologjike të thjeshta dhe të rinovueshme për të llogaritur nivelin e ndotjes.
Testet e bimëve Allium cepa janë përdorur gjerësisht për të vlerësuar toksicitetin e 
mjediseve tëndryshme ujore për praninë e kimikateve për shkak se:
• janë shumë të lehtë për t’u kryer, 
• nuk kërkojnë shpenzime, 
• nuk kërkojnë afat të gjatë kohor, mund t’i studiosh në çdo stinë të vitit.
Këto  teste  kanë dy objektiva: Studiojnë toksicitetin e mjedisit ujor dhe vlerësojnë 
ndikimin e tyre citotoksik. Toksiciteti i tyre ndikon në rritjen dhe  frenimin, ndërsa 
mutagjenët janë të  lidhura  me shkallën e çrregullimeve të kromozomeve dhe 
zvogëlimin e ideksit të ndarjes mitotike (MI) ..
Vihet re një indeks më i ulët mitotik dhe një frekuencë më e lartë e modifi kimeve 
kromozomike në të gjitha provat e mostrave kundrejt atyre të kontrollit.  Ndotja e 
ujrave në liqenet e zonës së Dumresë ka një ndikim citotoksik dhe gjenotoksik si dhe 
efektet në nivelin makroskopik mund të jetë një kërcënim potencial për ekosistemet 
ujore dhe për shëndetin e njeriut. 
Rezultatet e punës janë përqëndruar në matjen dhe vëzhgimin e rritjes së gjatësisë 
së rrënjës së qepës. Ky vëzhgim dhe kjo matje u realizua duke krahasuar  gjatësitë 
e rrënjëve  të qepës në ujin e liqeneve të zonës së Dumresë me gjatësinëe rrënjëve të 
qepës në ujin e çesmës.

Fig.5.1Qepa në ujin e liqenit të BelshitFig 5.2   Qepa në ujë të çesmës

5.1.1  Rezultatet e matjeve në muajin korrik (gjatësia e rrënjëve)
Nga matjet e bëra në muajin korrik  të paraqitura në  tabelën nr.1 dhe në  grafi kët 
nr.1,2  rezulton se rritja e rrënjëve të  qepës është më e vogël në qepët e vendosura 
në ujin e liqeneve se në qepët e vendosura në ujin e çesmës. Gjatësia mesatare e 
rrënjëve të qepës në ujin e çesmës  është 25 mm ,gjatësia mesatare e rrënjëve në ujin 
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e liqenit Gjoli i gjatë është 14mm, gjatësia mesatare e rrënjëve në liqenin e Belshit në 
hyrje të qytezës është 11mm dhe gjatësia meratare e rrënjëve në liqenin e Belshit në 
zonën e lokaleve është 3.5mm  pra gjatësia e rrënjëve të qepës e vendosur në ujin e 
liqeneve është  42,5% më e shkurtër se gjatësia e rrënjëve të qepës e vendosur  në 
ujin e çesmës.Qepet janë vënë për mbirje :dita e parë datë 12.VII.2015 ditë me shi 
temperatura  32˚C Matjet kane fi lluar në ditën e tretë datë 14.VII.2015  dhe kanë 
përfunduar ditën e pestë datë 16 .VII.2015

Tabela 1 matjet e muajit korrik,2015

 Koha e 
matjes

Gjatesia e 
rrënjës së 
qepës në ujë 
të çesmës 
(nëmm)

Gjatësia e rrënjëve të qepëve  në ujë të
liqeneve (në mm)                                                                           
 
L i q e n i  
Gjoli i 
gjatë

Liqeni  i 
Belëshit në 
hyrje

Liqeni i 
Be lësh i t 
te lokalet

DEV-ST

Dita e parë
Mëngjës 8 6 4 0.5 5.30330086
Darkë 11 9 6 1.5 6.71514423

Dita e dytë
Mëngjes 12 10 7 1.5 7.42462122
Darkë 18 11.5 9 2.5 10.9601551

Dita e tretë
Mëngjes 19 12 9 2.5 11.6672619
Darkë 25 14 11 3.5 13.2027958

Grafi ku 1. Rezultatet e matjeve në muajin korrik 2015jjj jjj

5.1.2  Rezultatet e matjeve në muajin tetor (gjatësia e rrënjëve)
 Nga matjet e bëra në muajin tetor  të paraqitura në  tabelën nr.2 dhe në  grafi kët 
nr. 3, 4 rezulton se gjatësia mesatre e rrënjëve të qepës është më e vogël në qepët 
e vendosura në ujë të ndotur se në qepët e vendosura në ujin e çesmës. Gjatësia 
mesatare e rrënjëve të qepës në ujin e çesmës është 21.1 mm ndërsa gjatësia e rrënjëve 
të qepës në ujin e liqeneve është 11.3mm, pra gjatësiamesatre e rrënjëve të qepës e 
vendosur në ujin e liqeneve është rritur 51% më pak se rrënjët e  qepës e vendosur  
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në ujin e çesmës .

 Koha e matjes

Gjatesia e 
rrënjës së qepës 
në uje te paster 
(në mm)

Gjatësëia e rrënjëve të qepëve  në ujë të
Ndotur (në mm)                                                                            
 
Liqeni Gjoli 
I gjatë

L i q e n i 
Belshit në 
hyrje

L i q e n i 
Belshit te 
lokalet

DEV-ST

Dita e 
parë

Mëngjës 10.2 7.8 6 2 3.45832207

Darkë 16 11 8.3 3.5 5.22111099

Dita e 
dytë

Mëngjes 17.3 12.4 10 5 5.11623234

Darkë 25 17 14 7.2 7.3774431

Dita e 
tretë

Mëngjes 26.5 18.3 15.3 8.5 7.46078637

Darkë 32 25 18 11 9.03696114

Grafi ku 4. Rezultatet e majeve të rrënjëve të qepëve në muajin tetor
5.1.3Rezultatet të tjera (mbi ngjyrën, formën dhe anomalitë e qelizave)
Njëkohësisht gjatë tre ditëve bëhet vëzhgimi i ngjyrës dhe fortësisë së rrënjëve të 
Allium cepës në ujin e ndotur duke e krahasuar me ngjyrën dhe fortësinë e rrënjëve të 
Allium cepës në ujë të pastër. Nga ky vëzhgim u duk qartë ndryshimi i ngjyrës nga e 
bardhë në rrënjët e qepës në ujin e çesmës në të bardhë të zbehtë të rrënjës në ujin e 
liqeneve. Fortësia e rrënjëve ndryshon, janë më të forta rrënjët në ujin e çesmës

Figura 5.3  Pamje të qelizave nëmostrat e marra në ujin e liqenit të Belshit
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Figura 5.4  Pamje të qelizave në mostrat e marra në ujin e liqenit të Belshit  ku 
verehet qelizë ne anafazë me kromozome  të dëmtuara

  Figura 5.5 Qelizat e rrënjëve të qepës ne ujin e         

Gjoli i gjatë Intensiteti i ndarjes qelizore është më i ulët në të gjitha mostrat e testit 
krahasuar me ato të kontrollit. Duke marrë parasysh rezultatet sugjerojmë që 
prania e ndotësve në ujërat e testuar, shkakton një efekt të reduktimit të normës së 
ndarjes qelizore. Këto rezultate konfi rmojnë mendimin e Fiskesjo (1994) në lidhje 
me rënien e indeksit mitotik në Allium cepa në rrënjët në rritje në ujërat e ndotura. 
Në lidhje me këtë, (Jannifer et al 1988) arriti në përfundimin,se llojet e ndryshme 
të devĳ imeve të vërejtura si; anomali në lëvizjen e kromozomve dhe c-mitoza 
në rrënjët në rritje të Allium cepa ndodhin, ndoshta për shkak të komplekseve 
gjenotoksike që përmbajnë deponimet e mbeturinave urbane të cilat derdhen në ujrat 
rrjedhëse si përshëmbull; kimikatet shtëpiake, klorofenolet,kimikatet e rënda etj.
Në një punim të Marcano et al. mbi toksicitetin e mundshëm të ujit të lumit 
Paraiba do Sul është vlerësuar me testin Allium cepa duke analizuar një 
parametër të rëndësishëm si (IM) indeksi i ndarjes qelizore. Ndryshimet 
në (IM) përcaktojnë  frekuencën e ndryshuar  të ndarjes qelizore dhe 
janë një tregues i citotoksicitetit të mjedisit ujorë  (Marcano et al., 2004).
Sipas Fiesco (1985) inhibimi i rritjes së rrënjëve të Allium cepa tregon toksicitet të 
shtuar në mjedisin ujorë të marë në studim sipas Schmid (1975); Fenech (1990); Ma 
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et al., (1992) dukuria e mikronukleusit (MNI) është përdorur si një parameter  për 
regjistrimin e dëmit gjenotoksik. Ekzistenca e MNI është një metodë e shpejtë e 
shqyrtimit të modifi kimeve të kromozomeve (Fiskesjö, 1997). 
Ndotja e ujrave të liqenit të Belshit mund të vĳ nënga derdhja e ujrave te zeza të pa 
trajtuara,derdhja e ujrave te ndotura që vĳ në nga fabrikat e prodhimit të vajit të 
ullirit , thertoret,mbeturinat urbane dhe pesticidet rrisin sasinë dhe përqëndrimin e 
ndotësve në ujrat e liqeneve të marrë në studim.Këto ndotës ndikojnë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në reduktimin e nivelit të rritjes së rrënjëve të Allium cepa të vendosura  
në ujrat e disa prej liqeneve të zonës së Dumresë të marrë në studim.
 
Në vëzhgimin me sy të lirë të rrënjëve të Allium cepës u vërejtën ndryshime në
• ngjyrën 
• gjatësinë
• fortësinë e rrënjëve. 
• 

M u -
aji

Gjatë-
sia

Përqin-
dja

Ngjyra Fortë-
sia

Rrën jë 
t u m o -
rale

K o r -
rik

6 . 6 
mm

42.3% E bardhë 
e zbehtë

E hollë 3

Tetor 1 1 . 3 
mm

51 % E bardhë 
e zbehtë

E hollë 2

Tabela 3 . Të dhëna mbi liqenin e Belshit mostra e ujit e marë te lokalet
Kjo  gjë u dallua qartë dhe u përsërit si studim në periudhat. (korrik, tetor 2015). Nga 
matjet e bëra në këto periudha u arrit në përfundimin se rritja e rrënjëve të qepës 
është më e vogël në qepët me ujin e liqeneve  se në atë me ujin e çesmës si dhe u 
vërejtën ndryshime në ngjyrë dhe në fortësi. 
• Në vëzhgimin mikroskopik të qelizave të rrënjës së Allium cepës  u vërejtën 
ndryshime në:   formë të qelizave
• shpërndarje të qelizave
• frenime të shumimit të qelizave

Inhibimi i 
rritjes së rrën-
jëve 

Liq.Gjoli i 
gjatë

Liq.Belshit në 
hyrje

Liq.Belshit te 
lokalet

 muajin kor-
rik

44% 56% 86%

 muajin tetor 22% 46% 65%
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Tabela 4 . Të dhëna mbi inhibimin e rritjes së rrënjëve në mostrat e ujit në liqene
Nga të dhënat e tabelës rrezulton se në muajin korrik kemi një inhibim më të madh 
të rritjes së rrënjës në liqenin e Beshit në zonën e lokaleve në vlerën 86%  se në muajin 
tetor në të njëjtën zonë inhibimi i ndarjes qelizore është 65% vlera të cilat vërtetojnë 
toksicitetin e mjedisit ujorë për shkak të ndotjes që vjen nga shkarkimi i ujrave të 
zeza dhe ujrave të pa trajtuara urbane në ekositemin ujorë të liqenit të Belshit
Indeksi mitotik i ndarjes së qelizave të rrënjës së Allium cepës në ujin e liqenit të 
Belshit të marrë në studim  është 27  dhe në ujin  e çesmës është 45.

Mostrat e 
qepëve

Liqeni i 
Belshit
T e k 
lokalet

Liqeni i 
Belshit
Në hyrje te 
qytezës

L i q e n i 
Gjolit të 
gjatë

Qepa në 
ujë të 
çesmës

I n d e k s i 
i ndarjes 
m i t o t i k e 
(IM)

27 29 32 45

Në këtë rast studimor rezulton se ujrat liqenit të Belshit janë më të pastra se ujrat 
në zonën  e Bradasheshit ku (MI)  kishte vlerën 24 zonë e cila është nën ndikimin e 
vazhdueshëm negativ të ndotjeve që vĳ në nga industria në mjedis . Ideksi i ndarjes 
mitotike (MI) për rrënjët e Allium cepa të vendosura në ujin e liqenit Gjoli i gjatë 
është 32 vlerë më e lartë se (MI) 27 vlerë e regjistruar për rrënjët në rritje të Allium 
cepa në ujin e liqenit të Belshit të marrë në stacionin te lokalet.Referuar rezultateve 
mund të themi se liqeni Gjoli i gjatë ka nje mjedis ujor më pak të ndotur se mjedisi 
ujorënë liqenin e Belshit .
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Kontrolli i njohurive dhe vleresimi i nxenesve ne lenden e historise

Mikela Feimi

Hyrja

Kontrolli i dĳ eve dhe vlerësimi i nxënësve  në lëndën e historisë është tema që unë 
paraqitem sot para jush. Kjo temë ka si objekt, studimin, pasqyrimin, organizimin, 
interpretimin, gjykimin, analizën e literaturave, librave, që trajtojnë proçesin e 
kontrollit të dĳ eve dhe vlerësimin e nxënësve, përparësitë dhe mangësitë që ka.
Mësimdhënia është një proçes,  ku marrin pjesë dy palë: mësuesi dhe nxënësi dhe 
realizohet nëpërmjet ndërveprimit të tyre. Mësuesi, si drejtues dhe udhëheqës i 
proçesit të mësimdhënies bën që nxënësit në klasë të kryejnë proçesin e të nxënit me 
anë të metodave bashkëkohore dhe të jenë të kënaqur nga vlerësimi i mësuesit duke 
ia motivuar këtë vlerësim nxënësve
Arsimi ka një rol thelbësor në jetën e cdo individi. Po të krahasojmë arsimin e shumë 
viteve më parë me arsimin e sotëm do të vëmë re shumë ndryshime. Për këtë arsye 
un kam zgjedhur që në pjesen e parë të kërkimit tim shkencor, të trajtoj zhvillimin 
historik të kontrollit të dĳ eve. Qëllimi I hulumtimit është që të arrĳ më të nxjerrim në 
pah defektet dhe problemet e kontrollit të dĳ eve dhe vlerësimit të nxënësve, dhe pse 
jo, të përpiqem që më studimin tim të hedh ide të reja për realizimin me sa më shumë 
efektivitet të këtĳ  procesi. 
Me kontroll të dĳ eve nënkuptojmë procesin e kërkimit dhe të mbledhjes së 
informacionit historik, me qëllim që të nxirren përfundime për nivelin e të mësuarit 
dhe të nxënit.
Ajo që zë një vend mjaft  të rëndësishëm në këtë punim është të mësuarit e nxënësve 
të sotëm.
Të mësuarit e nxënësve të sotëm vihet re se është ende riprodhues dhe pothuajse në 
të shumtën e rasteve ky riprodhim mekanik.
Për këtë arsye unë në këtë punim do të paraqes disa mënyra ti cilat do të ndihmonin 
mësuesit për një mësimdhënie sa më efektive, dhe nxënësit do ti ndihmonin të arrinin 
të mësonin në mënyrë llogjike dhe jo mënyrë riprodhuese apo mekanike.

                                                                         Kreu  I
Domosdoshmëria e kontrollit të dĳ eve

1.1 Zhvillimi historik i kontrollit të dĳ eve dhe funksionet e tĳ 

“Me kontroll të dĳ eve nënkuptojmë proçesin e kërkimit dhe të mbledhjes së 
informacionit historik (njohuri, koncepte etj ) me qëllim që të nxirren përfundime 
për nivelin e të mësuarit dhe të nxënit”.1

“Për ti dhënë kontrollit të dĳ eve karakter sa më aktiv, mësuesi duhet të formulojë 
disa tipe kërkesash”2. 
1.Kërkesat për riprodhimin e mësimit. 2.Kërkesat me karakter logjik e krĳ ues:
1. Xhelili, Q: Didaktika e historisë. Tiranë, 2007, Globus R, faqe 302 
2. Gjini, R: Etika profesionale e mësuesit( cikël leksionesh ) Elbasan, 2009, faqe 58
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3.Kërkesat për punë të pavarur
“Duke marrë në konsideratë  tipin e kërkesave, mësuesi duhet të hartojë pyetje që 
kërkojnë”.3

a-përgjigje të shkurtëra.
b-Përgjigje të zgjeruara
c- Të plotësojnë skema, harta, tabela kronologjike e sinkronizuese
d- Të marrin pjesë në gjetjen e pyetjes enigmë në udhëtimet imagjinare, konkurse etj.
“Kontrolli i njohurive realizohet në të gjitha etapat e proçesit mësimor, ky kontroll 
është i rëndësishëm për mësuesin, nxënësin dhe prindin” 4.
“Kontrolli i përparimit të nxënësve që të jetë efektiv duhet t’u përmbahet disa 
kritereve metodologjike”5

1- Karakteri   Objektiv
. “Shkolla sot kërkon një sistem objektiv të kontrollit të mësimdhënies dhe 
mësimnxënies” 6.
2-Karakteri individual
3-Karakteri i gjithanshëm
4-Karakteri sistematik
”Karakteri sistematik i kontrollit është zbatim i tĳ  në mënyrë të vazhdushme gjatë 
gjithë vitit. Ky kontroll duhet të jetë i natyrshëm ,i përditshëm, me gojë, me shkrim, 
në grupe, individual duke u kthyer në një mjet nxitës për të siguruar një mësim 
efektiv dhe cilësor”7. . ”këtu është me rëndësi të formohet te nxënësi zakoni për t’u 
përgatitur vazhdimisht e për të plotësuar detyrat sistematikisht” 8.
”Një rol shumë të rëndësishëm luajnë edhe objektivat të cilat duhet të përcaktohen 
qartë dhe të formulohen në një gjuhë që lejon matjen dhe specifi kon ndryshimin e 
sjelljes”  9. 
Funksionet e kontrollit të dĳ eve:
1- Funksion vlerësues 
2-Funksion përforcues
3-Funksion sistemues
4-Funksion plotësues
5-Funksion saktësues
1.2   Kontrolli dhe llojet e tĳ 
“ Kontrolli i njohurive , shkathtësive e shprehive të nxënësve është ky lloj kontrolli 
bëhet në fi llim disa llojesh:
1. Kontrolli paraprak.
2.Kontrolli i vĳ ueshëm, 
3.Kontrolli periodik-    4.Kontrolli përfundimtar.
“Në mësimin e historisë dallohen disa lloje të kontrollit të njohurive dhe të aft ësive :
1-Kontrolli Gojor
2-Kontrolli me shkrim
3-Kontrolli me anë të detyrave praktike

3 Gjini, R: Etika profesionale e mësuesit. (cikël leksionesh ) Elbasan, 2009, faqe 59
4 Gjoci, P: Metodologji e Mësimdhënies. Tiranë, Silver, 2012, faqe 213
5 Grup autorësh: Didaktika. Tiranë, 1986, SHBLU, faqe 292
6 Gjoci, P:Metodologji e Mësimdhënies, Tiranë, 2012, Silver, faqe 214
7 Gjoci P: Metodologji e Mësimdhënies, Tiranë, 2012, Silver, faqe 214
8 Grup Autorësh: Didaktika, Tiranë, 1986, SHBLU, faqe 294
9 Musai B:Psikologji edukimi.Tiranë,1999,Pegi,faqe 318
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4-Kontrolli me anë të testimit” 10.
     
1.3  Kontrolli formues dhe testet

Roli dhe cilësitë e testit

“Fjala test vjen prej foljes “testari”që do të thotë për të dëshmuar” 11. 
     Në mënyrë tipike, kanë përdorur 4 instrumente për të vlerësuar dĳ et e nxënësve:
1-Teste me shkrim
2-Pyetje gojore
3-Teste të arritjes
4-Teste standarte
     Ç’është testimi? ”Testimi është proçedura gjatë së cilës me anë të testeve maten 
njohuritë, aft ësitë, konceptet historike që ka përvetësuar nxënësi” 
   “Nga pikëpamja didaktike dhe për nga ecuritë metodike testi është një teknikë 
shumë komplekse” 12.   Midis elementëve të tĳ  do të veçonim:
• Caktimi i qëllimit të testimit 
• Caktimi i përmbajtjes historike që do të testohet 
• Përcaktimi i objektivave specifi ke të të nxënit të njohurive të nxënësve që do 
të maten dhe do të vlerësohen 
• Caktimi i  numrit të detyrave 
• Përcaktimi i teknikave dhe i instrumenteve që do të përdoren për matje dhe 
vlerësim 
• Caktimi i gjatësisë së tekstit 
• Caktimi i shkallës së gjatësisë 
• Caktimi i kritereve të  vlefshmërisë dhe të besueshmërisë 
• Caktimi i rregullave të pikëzimit dhe të vlerësimit 
• Përgatitja e çelësit të përgjigjeve. 

Që testi të ofrojë matje, duhet të plotësojë disa kushte:
a- Artikujt ( çështjet, pyetjet ) në tërësi të formojnë një model përfaqësues të asaj 
që testohet.
b- Artikujt testues të renditur në mënyrë të tillë që vështirësitë të vĳ në 
gradualishtë në rritje.
c- Artikujt testues të renditen në mënyrë të tillë që masa e vështirësisë midis 
artikujve fqinje të jetë e barabartë.
. ”Vlera e testeve objektive të njohurive qëndron ne faktin se vendosin një kufi  të 
prerë midis dĳ es së saktë dhe të pasaktë, midis diturisë dhe paditurisë” 13. 
3.1  Llojet e teksteve
3.1.1 Testet objektive
“Testi objektiv është ai lloj testi, i ndërtuar në mënyrë të tillë që vlerësues të ndryshëm, 
të cilët vlerësojnë në mënyrë të pavarur, arrĳ në në të njëjtin vlerësim për nivelin e 
paraqitur të njohurive historike duke u bazuar në një çelës përgjigjesh të sakta” 
3.1.2 Teste me alternative të shumta 
10 Gjini, R: Bazat teorike dhe praktikat e të mësuarit të historisë. Tiranë, 2008, SHBLU, faqe 169
11  Gjoci, P.Metodologji e mësimdhënies. Tiranë, 2012, Silver, faqe 216
12  Xhelili, Q. Didaktikë e historisë. Tiranë, 2007, Globus R, faqe 309
13 Lena, P.Didaktikw e pwrgjithshme(cikwl leksionesh), Elbasan, 2007, faqe 83
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Janë unike midis testeve objective, sepse ato mundësojnë matjen në nivelet më të 
larta të taksonomisë së objektivave mësimore. ” Këto lloje tekstesh të ndërtuara mirë 
janë të lehta për tu korigjuar dhe mbulojnë një diapazonë më të gjërë të të menduarit“ 
3.1.3 Teste me përgjigje të shkurtëra dhe me plotësim.
3.1.4.  Testet subjective
a-Testi ese me përgjigje të kufi zuar.
b- Teste ese me përgjigje të zgjeruar
3.1.5.Testet e standartizuara
 “Arsyeja kryesore për standartizimin e proçedurave të vlerësimit është që të 
mundësohet krahasimi i arritjeve ose i aft ësive të nxënësve të ndryshëm ose të të 
njëjtit nxënës në raste të ndryshme” 14.
Egzistojnë katër tipa të testeve :
- Të standartizuara
- Testet e inteligjencës
- Testet të arritjeve të aft ësive
- Të personalitetit.
Karakteristikat e testit:
Testi ka disa cilësi, ndër to janë:
1-Objektiviteti
2-Përdorshmëria
3-Vlefshmëria
4-Dallueshmëria

Kreu II

Vlerësimi në vizion të gjëre
2.1: Qëllimet dhe kriteret e vlerësimit të nxënësve
“Vlerësimi është proçesi gjatë së cilit përcaktohen vlerat mbi bazën e informacionit 
të grumbulluar nga proçesi i  matjeve “ 15. 
     Procesi i vlerësimit ndodh para, gjatë dhe pas proçesit mësimor. Para fi llimit të 
proçesit mësimor mësuesit e kryejnë vlersimin për dy arsye:
a) Të njohin karakteristikat, nevojat dhe aft ësitë e nxënësve;
b) Të planifi kojnë mësimin
“Studiues të tjerë, si Robert Marzano (1988) dhe Beyer (2001) e kanë përfshirë 
vlerësimin gjithashtu si një aft ësi të rëndësishme informacion-përpunuese, që 
nxënësit duhet ta zhvillojnë më sukses në shkollë” 16.  
 Vlerësimi  i shërben disa qëllimeve të ndryshme:
1.Të sigurojë  informacion rreth përparimit të nxënësve.
2.T’u  sigurojë nxënësve  informacion mësimor.
3.Të motivojë nxënësit
4.Të shënojë përparimin e nxënësve
5.Të sigurojë realizimin e objektivave aktuale.
6.Të vlerësojë gatishmërinë e nxënësve për nxënie në të ardhmen “Vendimet e 
mësuesit, si dhe ajo ç’ka do të vlesësojë, varen nga qëllimet që ka mësuesi në mendje 
për mënyrën e vlerësimit” 17..
14 Xhelili, Q. Didaktika e historisë. Tiranë, 2007, Globus R, faqe 315
15 Xhelili, Q. Didaktika e historisë. Tiranë,2007, Globus R, faqe 303
16 Zwiers, J. Zhvillimi I shprehive të të menduarit në shkollë për klasat 6-12,Tiranë,2005,CDE
17 Musai, B. Metodologji e mësimdhënies. Tiranë, 2003, ALBGRAF, faqe 245
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Aft ësia kyçe në vlerësim është përdorimi me sukses i kritereve. ”Kriteret janë 
kategori ose parime racionale, që përdoren për të gjykuar vlerën apo llogjikën e një 
ideje ( Marzano 1988 ) ”.
 “ Në  kushtet e shkollës tonë, kriteri bazë për vlerësimin e nxënësve është ndërgjegjia      
e mesuesit” 18

Mirëpo egzistojnë edhe disa faktorë që ndikojnë në vlerësim të cilat janë.
1- Marrëdhëniet mësues-nxënës
2- Notat e mëparshme të nxënësve
3- Përparimi i përgjithshëm i nxënësve
4- Sjellja e nxënësve në klasë
5- Pozita sociale e prindërve të nxënësve
6- Kushtet në të cilat kryhet vlerësimi dhe gjendja shpirtërore e mësuesit.
2:2 Etapat dhe kategoritë e vlerësimit të nxënësve
Vlerësimi bëhet gjatë tri etapave:
*Kontrolli 
*Matja-.
Vlerësimi-.
. ”Njohja historike siç thotë dhe Deëcy, nuk mund të kufi zohet vetëm me kujtesën e 
thjeshtë të së kaluarës, qëllimi i saj është ta bëjë nxënësin të jetë në gjendje të gjykojë 
për vlerat e jetës sociale, të ketë imazh të qartë të forcave që favorizojnë dhe bëjnë 
të mundur bashkpunimin efektiv midis njerëzve, të kuptojnë faktorët që nxisin dhe 
pengojnë progresin historik” 19.
Kategoritë e vlerësimit.  Në varësi nga funksionet  dhe qëllimet që i vë mësuesi, 
vlerësimi klasifi kohet në këto kategori:
   Vlerësimi formues.
     “Vlerësimi diagnostikues.
Vlerësimi përmbledhës.
  Vlerësimi motivues.
Modeli i mësimdhënies që siguron një vlerësim të vazhdueshëm të nxënësve

Përgatitja e objektivave mësimore

Vlerësimi fi llestar i njohurive

MESIMDHËNIA
Vëzhgimi i progresit të nxënësve

Diagnostikimi i vështirësive të të nxënit
Vlerësimi i përfundimeve të parashikuara

Përmirësimi i të nxënit 
dhe i mësimdhënies

Komunikimi i rezultateve 
nxënësve e prindërve

Përdorimi i rezultate-
ve për qëllime të tjera 
shkollore.

Është mjaft  e dobishme për mësuesin njohja e disa veprimtarive, për të përcaktuar 
saktë atë që do të vlerësojë.

18 Gjini, R. Bazat teorike dhe praktikat e të mësuarit të historisë, Tiranë, 2008, SHBLU, faqe 245
19 Xhelili, Q. Didaktika e historisë. Tiranë, 2007, Globus R, faqe 304
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2.3. Vlerësimi  objektiv-faktor i rëndësishëm për edukimin e nxënësve
”Në aspektin e vlerësimit përgjegjësia etike përfshin si mbledhjen, ashtu edhe 
përdorimin e informacionit “.20. 
“Vlerësimi objektiv i njohurive është një instrument i hollë i edukimit duhet të mos 
ketë rendje të panevojshme pas notave formale, të mënjanohet prirja për “akumulim 
notash”. Mësuesit me përvojë  kanë bindje se dëmet që shkaktojnë notat pakaluese 
janë shumë më të mëdha se sa dobia e vendosjes së tyre
“Takti psikopedagogjik është shumë i rëndësishëm për edukimin e nxënësve, që 
tregon kulturën pedagogjike të mësuesit”21.
 “Ndjenja e përgjegjësisë, ndërgjegjia pedagogjike, e bejnë mësuesin jo thjesht një 
regjistrues pasiv të katrës, por edhe përgjegjës të rezultateve jo të kënaqshme të 
punës mësimore të nxënësit
 “Organizimi i drejtë i proçesit mësimor-edukativ, formulimi i saktë i objektivave 
dhe trajtimi me dashamirësi i nxënësit nga ana e mësuesit, bën që ora e mësimit 
të jetë më rezultative dhe motivimi është më i shpeshtë, dhe nxënësi ndjehet më i 
kënaqur. Këto formojnë te nxënësit ndjenjën e përgjegjësisë për punën dhe njohuritë 
që marrin”22.

Konkluzione

Mësuesi vlerësohet me fj alë dhe respket, ndërsa nxënësi vlerësohet për rezultatin që 
jep gjatë gjithë këtĳ  proçesi mësimor, i cili do t’i sigurojë të ardhmen dhe mësuesi do 
të ndihet akoma më i vlerësuar kur dëgjon se nxënësi i tĳ  është bërë një njeri me emër 
dhe me një karrierë të mirë profesionale.
Vlerësimi është gjithshka,  por dhe nuk është asgjë kur ai nuk është përdorur për 
të nxjerrë në pah vlerat më pozitive të mësimnxënies, për të vlerësosh nxënësin 
në mënyrën më të drejtë do të thotë të vlerësosh edhe veten tënde si mësues në 
mësimdhënie.   
Ti si mësues vlerësohesh gjatë gjithë jetës nga të gjithë ata nxënës që u ke dhënë 
mësim, por dhe në kujtesë ruan momentet më të bukura dhe kënaqësitë që të kanë 
falur ata nxënës. Pra si mësues ti vlerëson, por dhe ty të vlerësojnë ata nxënës të 
cilëve u ke dhënë njohuritë për të ardhmen.
Kushdo që i thotë vetes mësues si nga ana shkencore dhe nga ana personale duhet 
të marrë parasysh se profesioni i mësuesit është sa i bukur aq dhe i vështirë dhe aq 
më tepër në ditët e sotme kur integriteti i nxënësit është një domosdoshmëri dhe një 
sfi dë për të ardhmen.
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