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Trekëndëshi prind-mësues-nxënës
Eusena Zyka
Mësuese matematike
Abstrakt
Rrënjët e bashkëpunimit ndërmjet shkollës, prindërve dhe nxënësve janë vatra kryesore ku
realizohet edukimi i brezit të ri. Së bashku kanë të njëjtin qëllim, edukimin e shëndoshë të
nxënësve. Asnjëra pa tjetrën nuk kanë mundur e nuk munden të ekzistojnë. Ky trekëndësh
“mesues-prind-nxënës” ka për synim arritjen e të njëjtit qëllim dhe detyrave të përbashkëta
të organizimit dhe të bashkëpunimit. Për realizimin e këtyre detyrave është i domosdoshëm
uniteti dhe ndikimi mes edukatës që jep shkolla dhe edukatës familjare. Si shkolla ashtu
edhe familja, kanë përgjegjësi të barabartë për të gjitha arritjet dhe sukseset, por edhe të
gjitha dështimet eventuale në këtë rrugë. 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 fëmĳët për jetën. Prandaj duke punuar së bashku shkolla do të zgjidh pjesën
kryesore të problemeve. Shkollat janë një sistem i krĳuar nga shoqëria për interesat e vetë
shoqërisë. Fuqizimi i rolit të prindit si pjesë integrale e proçesit të edukimit dhe përfshirja e
tyre në të gjitha aspektet e jetës së fëmĳës, është shumë i rëndësishëm, sepse kështu fëmĳët
shfaqin plotësisht potencialin e tyre në shkollë dhe në jetë, pasi ata kanë nevojë të ndihen mirë,
të mësohen të marin vendime, të jenë përgjegjës për rezultatet e këtyre vendimeve. Dihet se
edukimi fillestar nis në familje dhe prindi është mësuesi i parë i fëmĳës së tĳ. Por ky rol duket
sikur zvogëlohet me kalimin e viteve, sepse shtohen pjesëmarrës të tjerë në këtë edukim.
Shkolla e cila u jep nxënësve mundësi të barabarta arsimimi dhe u krĳon një sistem vlerash
të qëndrueshme. Prindërit kanë detyrë të përkushtohen si partner edukimi ndaj shkollës së
fëmĳëve të tyre. Prindi duhet të lidhet ngushtë me mësuesin që i jep mësim fëmĳës së tĳ.
Shkolla ndikon në arritjen e nxënësve, por familja ndikon në përfundimin e tyre.
Fjalët kyçe: mësues, nxënës, prind, shkollë, edukim, bashkëpunim.

Hyrje
Një shkollë është ekselente nëse ndërton marrëdhënie të mira mes trinomit prindmesues-nxënës. Prindërit që përfshihen në jetën e shkollës kanë shpresa dhe aspirate
më të larta për arsimimin e fëmĳëve të tyre. Suksesi i nxënësit arrihet 45% nga puna e
tĳ, 30% e mësuesve dhe 25% e prindërve. Gjithsesi prindërit mund ta ruajnë kontollin
dhe rolin e tyre duke e mësuar gjuhën e shkollës dhe duke u integruar në sistemin
shkollor të shoqërisë ku ata jetojnë, me punë apo aktivitete të ndryshme. mungesa
e lidhjes prind-shkollë krĳon prapambetje relative, mungesë arsimimi. Ndikimi i
familjes në përparimin në mësime nuk realizohet vetëm nga prindër të arsimuar,
por edhe nga ata tëë paarsimuar shumë, vetëm sepse ata kanë treguar interest të
vazhdueshëm për t’i edukuar dhe kanë shtruar para fëmĳëve të tyre synime të qarta
dhe të larta. Komunikimi i mirë është mjet i vlefshëm për zgjidhjen e mënjanimin e
konflikteve dhe në krĳimin e mirëkuptimit në bashkësinë e fëmĳëve. Për një ecuri
të mirë të proçesit mësimor duhet që mesuesi dhe prindi të kenë lidhje thellësisht
objective 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,
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pakënaqësitë që mund të kenë ndaj mësimdhënësit. Sqarimi i prindërve për problem
të ndryshme që ata kanë shqetësim, kërkon kohë, durim dhe njohuri të mira për
bashkëpunim. Qëllimi kryesor apo objektivi i këtĳ bashkëpunimi nuk është në rritje
të volumit të punës, por për të arritur cilësinë e bashkëpunimit ekzistues ndërmjet
prinderve dhe shkollës, e cila është e nevojshme për suksesin e nxënësve.
Por në ç’farë niveli duhet të jetë ky bashkëpunim?
Pavarësisht nga fakti se në çfarë formash zhvillohet bashkëpunimi mes shkollës dhe
prindërve, këto duhet të ndihmojnë njëra tjetrën, njëherësh të respektojnë detyrat
edukative që jep shkolla dhe familja. Shumë prindër konsiderojnë se lidhja e tyre me
shkollën qëndron vetëm atëherë, kur informohen nga mësimdhënësit për suksesin
dhe sjelljet e fëmĳëve të tyre si dhe që tu plotësojnë fëmĳëve të tyre nevojat material,
që kanë si nxënës ose nëse mund tu ndihmojnë fëmĳëve të tyre në kryerjen e detyrave
shkollore. Për fat të mirë, ky botëkuptim në praktikën shkollore viteve të fundit ka
ndryshuar për mirë, shumica e prindërve kanë parë rëndësinë e bashkëpunimit me
shkollën si dhe synimet e përbashkëta që kanë shkolla nga njëra anë dhe prindërit
nga ana tjetër. Ky bashkëpunim duhet kuptuar si aktivitet sistematik i udhëhequr
dhe i përfunduar në formën e konkluzioneve të cilat obligojnë për punë më cilësore
të ndërsjelltë rreth zhvillimit dhe edukimit. Është e rëndësishme të theksohet se
termi bashkëpunim nënkupton një diferencë cilësore krahasuar me termin përfshirje
prindërore. Me bashkëpunim kuptojmë angazhimin prindëror tepër aktiv në proceset
zhvillimore dhe edukuese të fëmĳës, i cili karakterizohet nga vazhdimësia (Ëeiss,
Lopez, Rosenberg, 2010).
Studiuesit Pushor dhe Ruitenberg (2005), zbërthejnë termin bashkëpunim duke
nënkuptuar angazhimin prindëror për të qëndruar përkrah edukatorëve, duke
përfituar nga njohuritë e tyre mbi mësimdhënien dhe të nxënit e fëmĳëve të tyre.
Bashkëpunimi krĳon mundësinë e formimit të një strukture shkollore ku fuqia dhe
autoriteti mund të ndahen midis mësimdhënësve dhe prindërve duke krĳuar një
plan të përbashkët që do t’i shërbejë në mënyrë reciproke të dyja palëve. Në një
dokument për politikat shtetërore në edukim angazhimi prindëror përshkruhet si
ndarje e përgjegjësive për të nxënit dhe arritjet e nxënësve midis famikjes, shkollës
dhe komunitetit. Bashkëpunimi familje-shkollë ndërtohet në mënyrë të qëllimshme
si një element themelor në përputhje me objektivat edukuese dhe arritjeve të
nxënësve. Ai është i intëgruar për shkak se është i ndërthurur me strukturat dhe
proçeset ku përfshihet trajnimi i prindërve dhe zhvillimi profesional i mesuesve
për të mesuarit dhe të nxënit. E përshkruar në këtë mënyrë, si dhe duke pasur si
mbështëtje angazhimin e komunitetit, bashkëpunimi familje-shkollë përfaqëson në
vetvete “një strategji novatore në reformën edukuese” dhe “një strategji efektive për
të promovuar suksesin e nxënësit (Ëeiss, Lopez, Rosenberg, 2010).
Studiuesit Fan dhe Chen (2001), bazuar në gjetjet e shumë studimeve që jepnin prova
se përfshirja prindërore ka efekte positive në arritjet akademike, ndërmorën një
meta-analizë të 25 studimeve të natyrës sasiore, kryesisht studime korelacionale, për
të zbuluar se cila formë e përfshirjes prindërore ka dhe lidhjen më të fortë. Në këtë
studim përfshiheshin fëmĳët e moshës shkollore në të gjitha klasat. Ata konkluduan
se ekziston një marrëdhënie praktikisht e kuptimshme, nga niveli i ulët deri në
nivelin e moderuar, midis përfshirjes prindërore dhe arritjeve akademike.
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Një tjetër sintezë kërkimesh, të realizuar nga studiuesit Henderson dhe Mapp (2002),
ku u morën në konsideratë 51 studime që kishin në focus përmirësimin e arritjeve
akademike dhe ndikimin që ka mbi to përfshirja akademike. Përmes studimeve u arrit
në përfundimin se nxënësit, prindërit e të cilëve janë të përfshirë në marrëdhëniet me
shkollën, janë të prirur të kenë:
Notë mesatare më të lartë
Pjesmarrje në programe akademike më të avancuara
Kalueshmëri më të lartë
Frekuentim më i lartë shkollor
Sjellje e përmirësuar në shkollë dhe në shtëpi
Aftësi më të mira sociale dhe përshtatje me shkollën.

Llojet e bashkëpunimit familje-shkollë
Duke ju referuar studimeve të
autorëve të ndryshëm, të cilët
kanë trajtuar karakteristikat dhe
aspektet e përfshirjes së prindërve
në veprimtarinë e shkollës, mund
të bëhen disa klasifikime të qasjeve
apo këndvështrimeve të tyre lidhur
me aspektet e kësaj tematike.
Në klasifikimin e parë, mund të
konsiderohen ata autorë, kërkimet
e të cilëve e trajtojnë partneritetin
shkollë-familje
në
kontekstin
institucional, pra të cilësisë së menaxhimit të shkollës. Në këto kërkime, nënvizohet
rëndësia e përfshirjes së prindërve në vendimmarrjen dhe administrimin e shkollës.
Rastet, përvojat dhe modelet e trajtuara në këto kërkime, evidentojnë filozofinë dhe
parimin e transparencës dhe përgjegjshmërisë që duhet të karakterizojnë institucionet
shkollore që referohen si modele të suksesshme të menaxhimit. Menaxhimi/drejtimi
i shkollave bëhet më i dobët për shkak të përfshirjes së ulët apo të munguar të
prindërve në aspektet financiare dhe të vendimmarrjes së saj (Azeem 2010).
Th.Nordahl 2006, paraqet tri lloje të bashkëpunimit ndërmjet shkollës dhe familjes,
si dhe karakteristika të tĳ.
Llojet e bashkëpunimit sipas këtĳ autori, janë:
1. Bashkëpunim përfaqësues, që shprehet më nivelin e pjesëmarrjes së prindërve në
organizatat e prindërve.
2. Bashkëpunim direkt, që spikat për takimet e veçanta/personale ndërmjet
mësuesve dhe prindërve dhe që rezulton më një `marrëveshje` ose plan të përbashkët
veprimi mësues-nxënës-prindër.
3. Bashkëpunim indirekt, që dallon për veprimet e përditshme që prindërit bëjnë në
familje në mbështetje të arritjeve të fëmĳës në shkollë.
Ndërsa si karakteristika të bashkëpunimit, ky autor identifikon:
1. Shkëmbimi i informacionit dhe komunikimi, që si tipar kryesor ka dimensionin e
8

njëanshëm apo dyanshëm të komunikimit të shkollës me familjen.
2. Dialogu; për çështje të veçanta dhe të individualizuara për nxënësin
3. Kontributi dhe ndikimi, që buron nga vendimet e përbashkëta të shkollës me
prindin.
Karakteristikat dhe përparësitë e këtyre modeleve janë trajtuar nga autorë të
ndryshëm. Cheng (1996) e shikon këtë model si kërkesë apo detyrë për të mundësuar
pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që përfshihen në procesin dhe veprimtarinë e
shkollës, siç janë nxënësit, mësuesit dhe veçanërisht prindërit, të cilët duhet të kenë
autonomi në përzgjedhjen dhe përdorimin e burimeve që ka shkolla. Në të njëjtën linjë
qëndrojnë edhe Caldrëell&Spinks (1988), kur e përcaktojnë këtë model si një sistem
drejtimi dhe administrimi të procesit të edukimit, ku një pjesë e madhe e autoritetit
dhe përgjegjësisë vendimmarrëse janë të decentralizuara dhe ushtrojnë përgjegjësi
për qëllimin, politikat, standardet dhe përgjegjësinë për cilësinë e shërbimit.
Në klasifikimin e dytë, mund të konsiderohen ato autorë, kërkimet e të cilëve
fokusohen në trajtimin e posaçëm të aspekteve konkrete që evidentohen në procesin
e edukimit. Qasjet në këtë kontekst nënvizojnë faktin se përfshirja e prindërve në
shkollë, ndikon në:
Përmirësimin e performancës/arritjeve akademike: Kërkimet në këtë aspekt
nënvizojnë faktin që, përfshirja e prindërve që në fazat e hershme të edukimit është
e lidhur dhe/ose ndikon pozitivisht në performancën shkollore të fëmĳës. Fëmĳët,
prindërit e të cilëve janë më shumë të përfshirë në edukimin e tyre, kanë nivel më të
lartë në arritjet shkollore se ato fëmĳë, prindërit e të cilëve nuk përfshihen, ose janë të
kufizuar në përfshirjen e tyre në edukimin e fëmĳëve. Emerson, L., Fear. J., Fox,S., &
Sanders, E. (2012), pohojnë se strategjitë e angazhimit të prindërve kanë një ndikim
më të madh në rezultatet shkollore.
Politikat arsimore mbi partneritetin shkollë familje
Përfshirja e prindërve në veprimtarinë e shkollës, pikërisht për shkak të rëndësisë dhe
dobishmërisë që ata kanë në suksesin e shkollës, është reflektuar në formën e gjetjeve
dhe rekomandimeve globale të institucioneve ndërkombëtare të tilla UNSECO,
OECD, UNICEF, OKB, BE, Këshilli i Evropës..etj. që operojnë në fushën e edukimit.
Në Deklaratën Universale te të Drejtave të Njeriut evidencohet përgjegjësia e
prindërve për edukimin e fëmĳëve, në kreun 26, pika 3 të kësaj deklarate, përcaktohet
se prindërit kanë të drejtën të zgjedhin llojin e edukimit që do t`u jepet fëmĳëve
të tyre. UNESCO dhe OECD e përcaktojnë përfshirjen e prindërve në edukimin e
fëmĳëve që në fazat fillestare.. “si një e drejtë e prindërve dhe njëkohësisht si një
detyrë e tyre”. Në raportin e OECD 1997 “Prindërit si partnerë të shkollës”, pohohet
se; kontributi i prindërve ka një rol të rëndësishëm në arritjet shkollore të fëmĳës dhe
se për këtë arsye është me rëndësi zhvillimi i dialogut dhe bashkëpunimit të shkollës
me prindërit në të gjitha nivelet e edukimit, sidomos në vitet e para të edukimit.
Në rekomandimet KE-së nr. 1501 dhe nr.19 përcaktohet se; “ edukimi e shoqëron
individin nga fëmĳëria deri në moshë madhore dhe se ai është një miksturë faktorësh
dhe influencash dhe se familja dhe shkolla janë dy institucionet që mbajnë përgjegjësi
para ligjit dhe shoqërisë”.
Save the children, konstaton dhe vlerëson se janë të shumta studimet dhe programet
që adresohen në rëndësinë që ka prindërimi në ndërhyrjen e hershme dhe në
9

zhvillimin e qëndrueshëm të fëmĳës.
Shoqata Kombëtare e Prindërve dhe e Mësuesve (NPTA), e cila është themeluar dhe
ushtron aktivitetin e saj prej më shumë se 100 vjetësh në ShBA, ka krĳuar “Standardet
për përfshirjen e prindërve”, të cilat synojnë të orientojnë shkollat se ç’ duhet të bëjnë
ato në bashkëpunim me prindërit, me qëllim mbështetjen e nxënësve në suksesin e
tyre shkollor.
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 përftuara 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
flete raportimi, pra ata duhet të shikojnë shembujt aktualë të punës së fëmĳës për
një periudhë kohe të caktuar. Prindërit krĳojnë një pamje më të plotë të ecurisë së
fëmĳës së tyre.
Një koleksion i punës së nxënësve për një kohë, ilustron cilësinë e të menduarit dhe
të zhvillimit të fëmĳës. Përmbledhja e informacionit është një mënyrë frytshme e
raportimit te prindërit. Ky informacion krĳon bazën për formimin e gjykimeve rreth
fëmĳëve 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 fjalët 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.
Roli i takimeve prindër-mësues-nxënës
Prindërit janë pjesë e dinamikës së ndërtimit të një ambienti mësimor përkrahës dhe
të kujdesshëm për nxënësit. Përfshirja aktive e prindërve mund të ndihmojë nxënësit
që të arrĳnë sukses dhe të përkushtohen në të nxënit e tyre. Njëri nga vendveprimet
më të zakonshme me prindër është diskutimi lidhur me punën dhe suksesin e
nxënësve.
Bazuar në diskutime dhe anketime që kam realizur me prindër, mësues dhe nxënës
po paraqes më poshtë disa nga rezultatet e arritura.
Ne grafikun e parë është prezantuar përmbledhja e komunikimit me prindër të cilët
janë të shprehur në pjesën më të madhe të rasteve se jane të kënaqur nga mbledhjet
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me prindër që realizojnë mësuesit e fëmĳëve të tyre.
Grafik 1
Për sa i përket faktorëve të cilët prindërit do të donin të realizoheshin më mirë janë
të përmbledhura si më poshtë:
Realizimi i një numri më të madh mbledhjesh nga ana e mësuesit.
Informimi më i shpeshtë për atë që ndodh në shkollë.
Në grafikun numër 2 janë përmbledhur rezultatet nga një anketë e realizur me 30
mësues të shkollave të ndryshme të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, të pyetur rreth
pjesmarrjes së prindërve në mbledhjet e realizuara gjatë këtĳ viti shkollor.
Grafik 2
Në grafikun e rradhës paraqitet një përmbledhje se sa e njohin prindërit mënyrën e
vlerësimit të fëmĳëve të tyre në shkollë.
Grafik 3
Përfundime
Bashkëpunimi i prindërve dhe nxënësve me shkollën është çelësi i përfshirjes në
jetën e shkollës. Sipas rezultateve ky komunikim kryesisht zhvillohet në relacionin
“shkollë-prind”. Praktikat flasin për mundësitë shumë të kufizuara të prindërve që
me qëndrimin e tyre individual të ndikojnë në përmirësimin e situatave në shkolla.
nxënësi është “urë” ndërlidhëse në mes prindit dhe shkollës. Aktivitetet e ndryshme
që organizon shkolla, i motivon nxënësit dhe prindërit për lidhje më të ngushta me
shkollën. Analizat flasin për një bashkëpunim mesatar në trekëndëshin shkollënxënës-prind.
Bazuar në analizat e kryera më sipër arrĳ në përfundim se:
• Angazhimi i prindërve nuk trajtohet si një aspekt i veçantë i përfshirjes së tyre.
• Roli i prindërve si partner kryesor në procesin e edukimit, nuk i përgjigjet
pritshmërisë që përcakton ligji për sistemin arsimor parauniversitar.
• Prindërit mbeten të gatshëm dhe shumë të interesuar për të vendosur dhe
zhvilluar marrëdhënie bashkëpunimi me mësuesit.
• Prindërit kanë nivel të ulët të njohjes së programeve lëndore dhe për pasojë
procesi i organizuar nga ata nuk referohet dhe nuk është në mbështetje të tyre.
• Koha e kufizuar e prindërve çon në një bashkëpunim jo të plotë mes tyre dhe
shkollës.
• Prindërit nuk kanë njohuri mjaftueshëm mbi mënyrën e vlerësimit në arsim.
Rekomandime
• Të mbahen rregullisht mbledhje me prindër dhe të mbahen proçesverbalet për
këto mbledhje.
• Të hartohet plani vjetor i bashkëveprimit prindër-mësues-nxënës.
• Të bëhën trajnime dhe këmbim përvojash mes prindërve dhe shkollës.
• Çdo shkollë të hartojë një poliikë të hartojë një politikë të përshtatshme për
përfshirjen e prindërve në edukim.
• Angazhimi i prindërve në procesin e të nxënit duhet të identifikohet si një ndër
treguesit që përdoren për vlerësimin e cilësisë së shërbimit arsimor.
• Programet e formimit të mësuesve, duhet ta përfshĳnë dhe ta trajtojnë angazhimin
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e prindërve në shkollë, si në kontekstin teorik ashtu dhe në atë praktik.
• Të realizohen trajnime dhe kualifikime që mundësojnë zhvillimin profesional të
mësuesve për promovimin e angazhimit të prindërve në procesin e edukimit.
Referencat
Weiss, Lopez, Rosenberg, 2010.
Henderson dhe Mapp, 2002.
Azeem 2010.
Emerson, L., Fear. J., Fox,S., & Sanders, E, 2012.
Dispozitat Normative (2013). “Per sistemin arsimor parauniversitar”.
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Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, kreu 26, pika 3.
Standardet për përfshirjen e prindërve, NPTA.
“Prindërit si partnerë të shkollës”, OECD 1997.

12

Rëndësia

e mbajtjes së shënimeve të rregullta nga nxënësit
Msc. Ada

Myshketa

Abstrakt
Mbajtja e shënimeve është një proçes ndihmës
dhe njëkohësisht thelbësorë i
mësimnxënies. Ky punim synon të evidentoi rëndësinë e mbajtjes së shënimeve
gjatë proçesit mësimor të nxënësve duke treguar metoda të ndryshme të mbajtjes së
shënimeve dhe përmbledhur aspektet kryesore.

Hyrje
Mbajtja e shënimeve është një proçes që shoqëron çdo stad të jetës së një
individi. Që kur është fëmĳë personeli mjekësor mban shënime mbi ecurinë
e zhvillimit moshor-shëndetësor të femĳës, më pas mësohet si te shkruhet
nga ku fillohen të mbahen shënime mbi orët e mësimit,libra apo shënime
që tregojnë ngjarje të jetës. Shënimet nuk përfundojnë as pas mbarimit të
arsimit para-universitar , por vazhdojnë gjithashtu në universitet dhe më
tutje dhe në punë.
Ky artikull ka si qëllim të evidentojë shënimet për arsye mësimnxënie .
Proçesi i mbajtjes së shënimeve është tepër i rëndësishëm dhe ndihmon
shumë në të mësuarin e lëndëve shkollore. Kur një nxënës mban shënime
domosdoshmërisht ka vëmendje në atë çfarë mësuesi po shpjegon madje
dhe më shumë se kaq. Nga studimet e bëra në SHBA( Kieëra 2002 ; Rahmani
& Sadeghi, 2011; Chang & Ku, 2014) u trregua se mbajtja e shënimeve ndihmonte
në mënyrë të konsiderueshme mësimnxënien.
Nëpërmjet mbajtjes së shënimeve kemi një dëgjues aktiv , i cili përveçse
dëgjon , shkruan duke parë me vëmendje tabelën, pikërisht në këtë mënyrë
përfshihen shqisa të tjera përveç të dëgjuarit. Meqenëse përfshihen shumë
shqisa mendimet nguliten më mirë në kokë duke bërë që nxënësi të krĳojë
një strukturë fillestare mbi mësimin e shpjeguar. Të mbash shënime gjatë
orës së mësimit nuk do të thotë të shkruash fjalë për fjalë çdo gjë që thotë
mësuesi por bëhet një selektim i gjërave kryesore e për rrjedhoje skema
për mesimin e shpjeguar përforcohet gjatë gjithë kohës që mësuesi sqaron
temën. Të mbash shënime gjithashtu krĳon një dokument të përhershëm
mbi orën mësimore nëpërmjet të cilit nxënësi rishikon dhe kujton konceptet
në hapësira kohore të ndryshme . Shënimet e mbajtura nga nxënësi duhet
të jenë të kuptueshme për këtë arsye duhet të jenë të mirë organizuara, të
shkruajtura qartazi dhe koncize që të mundësojnë një ndërlidhje sa më të
efektshme me tekstin mësimor. Kur shënimet janë të organizuara tregohet më
mirë dhe më qartazi lidhja ndërmjet koncepteve të shpjeguara nga mësuesi .
Për evidentimin e gjërave më të rëndësishme apo renditje , përdoren teknika
të ndryshme si vĳëzime , simbole , diagrama , ngjyra , shigjeta etj.
Gjatë mbajtjes së shënimeve nxënësi duhet të jetë sa më i shpejtë në të
shkruar ndaj përdorimi i simboleve si psh : dhe -& , etj. e tjerë , nr - numër
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,
sh-shembull , cm- centimetër etj. Simbolika dhe shkurtimet duhet
njekohësisht ti përshtaten standardeve , pra të jenë të njëjta me ato të
tekstit por njëkohësisht dhe të personalizuara – nxënës të ndryshëm përdorin
shkurtime fjalësh të rëndomta sipas pëlqimit të tyre dhe kjo gjë nuk përbën
shqetësim përderisa nxënësi kupton çfarë ka shkruar vetë dhe në provimet
e bëra nga mësuesi dhe testet e standardizuara nuk i përdor këto shkurtime
personale të fjalëve të rëndomta.
Kur nxënësi e ka lexuar mësimin përpara se mësuesi ta shpjegojë e ka më të
thjeshtë skëmën e materialit të ri dhe gjithashtu kushton më shumë vëmendje
pjesëve që i ka të paqarta ,madje bën dhe pyetje të mirëmenduara .
Për të patur shënime sa më të strukturuara nevojitet një hapësirë e bollshme
, ndaj është mirë të përdoren fleta formati të bardha A4 apo fletore të mëdha.
Pasi mbahen shënimet kur shpjegon mësuesi ,në fund të orës nxënësit duhet
ti krahasojnë shënimet me njëri tjetrin duke evidentuar së bashku pjesët më
kritike dhe pyetjet potenciale për provimin e kapitullit.
Kur nxënësit të shkojnë në shtëpi duhet ti hedhin shënimet në të pastër
dhe ti krahasojnë ato me materialin e tekstit mësimor. Ky proçes ndihmon
në mësimnxënie dhe konceptet nguliten në mendjen e nxënësit. Hedhja e
shënimeve në të pastër duhet të zhvillohet brenda 24 orëve nga shpjegimi kur
kujtesa është më e freskët, më pas nxënësi mund ti rikaloi sërisht. Nëse nxënësi
i rikalon shënimet në mënyrë periodike , pra duke i përsëritur sa më shpesh
proçesi i mësimit të tekstit vjen shumë më thjeshtë dhe natyrshëm. Shënimet
duhet të ruhen me kujdes në mënyrë që mos humbasin, gjithashtu në çdo orë
mësimore nxënësi duhet të shënojë datën dhe temën tek shënimet që mban
. Kjo mënyrë sistemimi krĳon rregullsi dhe organizim, ndihmon sidomos në
përsëritjen para provimit ku nxënësi është më i stresuar.
Metoda të mbajtjes së shënimeve
Më poshtë do të sqarojmë dy metoda për mbajtjen e shënimeve .
•
Metoda Cornell.
Kjo metodë u zhvillua nga Universiteti Cornell (Ivy League) në SHBA. Kjo
metodë përfshin jo vetëm mbajtjen e shënimeve por edhe mënyrë të nxëni të
materialit mësimor.
Si fillim merret një fletë me format A4 dhe ndahet 1/3 e fletës me një kollonë.
Më pas përmblidhen dhe perifrazohen faktet dhe idetë kryesore. Rëndësi ka
dhe renditja ku mund të përdoren numra apo pika dhe të shkruhet me një
shkrim sa më të qartë . Në pjesën majtas shënohen pyetjet dhe idetë e mësimit
ndërsa pjesa djathtas sqarimet për secilën prej tyre. Në fund të fletës shënohet
një përmbledhje për konceptet e shpjeguara.
•
Metoda e mbajtes shënim dhe zgjidhjes së ushtrimit Polya
Kjo metodë është veçanërisht për shkencat ekzakte . Shpreh qartë metodën e
zgjidhjes dhe organizimit të ushtrimeve me natyre matematike. Përdorimi është
gjatë praktikës së zgjidhjes së ushtrimit duke treguar dhe shënuar qartë hapat
llogjik që çojnë në zgjidhje.
1. Në fillimi shënohen konceptet që bejnë pjesë në ushtrim. Renditen teoremat
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që do të përdoren në zgjidhje dhe përkufizimet e koncepteve . Perifrazohet
ushtrimi dhe shkruhen kushtet e tĳ.
2. Vizualizimi dhe krĳimi i një plani zgjidhjeje. Ndërtohen figurat ,përdoren
variabla ndihmëse duke bërë një skemë të çelësave që çojnë në zgjidhjen e
ushtrimit.
3. Zhvillimi. Të gjithë çelësat që çojnë në zgjidhjen e ushtrimit verifikohen dhe
zgjidhja shkon hap pas hapi me zhvillimin e çdo hapi çelës.
4. Verifikimi . A u zgjidh çfarë kërkohej në problem? Mund të vërtetohet dhe
arsyetohet në mënyrë llogjike në çdo hap? Mund të zgjidhet me një metodë
tjetër? Këshillohet të zhvillohet dhe një problem i ngjashëm.
Metoda Teknologjike
Me zhvillimin e teknologjisë nuk mund të lë pa përmendur metoda të
ndryshme të mbajtjes së shënimeve nëpërmjet teknologjisë .
• Përdorimi i tabletave të ndryshme si Chromebook Pro , iPad Pro, Samsung
Galaxy Tab etj. Të gjitha këto pajisje kerkojne nje stilolaps teknik për te
shkruar mbi to. Mundësojnë gjithashtu përdorimin e ngjyrave, bashkëlidhjen
me figura dhe nëse lidhen me një printer mund ti printojne shënimet e
shkruara .
• Përdorimi i app si psh Google Keep, One Note,Notability ,Evernote etj. Më e
përdorshmja nga aplikacionet është Evernote me mbi 100 milion përdorues
nga e gjithë bota. Këto aplikacione lejojnë organizimin e shënimeve në
mënyrë të përsosur .
Përfundime
Mbajtja e shënimeve është një metodë rezultative për mësimnxënien pasi
fokusimi mbi atë çka shkruan është i lartë .
Të mbash shënime dhe ti përsërisësh ato ndihmon në perifrazim dhe memorje.
Të mbash shënime krĳon harta mendore dhe skema që thjeshtëzojnë asimilimin
e materialit mësimor duke lehtësuar proçesin e mësimnxënies.
Literatura
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Fëmĳët dhe Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit
Miranda Bitri
Mësuese AF
Abstrakt
Jetojmë në një kohë ku kryefjala e kryerjes së shumë proceseve jetësore, nga më të thjeshtat
tek ato më të vështirat është “teknologjia”. E sot forma më e përhapur e saj në masë është
teknologjia e informacionit dhe e komunikimit(referuar ndryshe si TIK). Ndër grupmoshat
tek të cilat ajo ka arritur të depërtojë janë edhe fëmĳët. Por para se të trajtojmë efektet e saj
tek kjo grupmoshë duhet të kuptojmë së çfarë përfshin kjo fushë. Teknologjia e informacionit
dhe e komunikimit përfshin atë degë të teknologjisë që merret me studimin dhe përdorimin e
kompjuterave dhe mjeteve të tjera elektronike të cilat përdoren për ruajtjen, transmetimin apo
përdorimin e informacionit. Shpesh asaj i referohen si teknologjia kompjuterike. Kjo e fundit
është bërë mëse e prekshme edhe nga fëmĳët në mënyra të ndryshme. Mirëpo nuk mund
të jenë vetë fëmĳët që menaxhojnë përdorimin e kësaj teknologjie. Në kulmet e trekëndëshit
“menaxhim i përdorimit të teknologjisë nga fëmĳët″ qëndrojnë prindërit-mësimdhënësitpolitikat shtetërore. Këta tre faktorë janë deçizivë në rrënjosjen e “përdorimit të mirë të TIK”
nga fëmĳët. Dhe format e ndikimit të tyre janë nga më të ndryshmet. Ajo që është primare
është që TIK të jetë për fëmĳët një dritare e madhe me vizion të gjerë dhe edukativ drejt një
të ardhmeje më pozitive.
Fjalë kyçe: Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit, Fëmĳët, informacion, komunikim,
teknologji.

Hyrje
Teknologjia kompjuterike ka ndikuar në mënyrë domethënëse në shoqëri. Për
mirë apo për keq ky ndikim tani nuk mund të injorohet apo shmanget nga askush.
Kompjuterat po përfshihen në kryerjen e proceseve kaq thelbësore saqë nuk mund
të imagjinohet më kryerja e këtyre proceseve pa ndihmën e kompjuterave. Frymës
globale të dixhitalizimit nuk kanë mundur t’i shpëtojnë as fëmĳët. Vite më parë
nuk mendohej që këta të fundit do të arrinin të përdornin teknologjinë, pasi ajo
konsiderohej një fushë tejet e komplikuar për ta. Sot fëmĳët jo vetëm kanë akses
në botën teknologjike, por mësohen ta përdorin atë në mënyrën e duhur edhe në
institucionet arsimore. Të gjithë jemi dëshmitarë se sa të aftë janë bërë fëmĳët për të
përdorur lojërat elektronike, telefonat celularë nga më të sofistikuarit, kompjuterat
dhe paisje të tjera elektronike. Madje disa janë quajtur edhe fëmĳë gjeni pasi kanë
arritur të prodhojnë programacione apo lojëra elektronike të cilat kërkojnë njohuri e
përgatitje të veçanta.
Studimet tregojnë se 42,3 % e fëmĳëve të ciklit nëntëvjeçar dhe të mesëm kalojnë
më shumë se tri orë në ditë para kompjuterit.1 Kohë kjo që në fakt është e tejzgjatur
për ta. Një studim për internetin në Shqipëri bërë prej Unionit Ndërkombëtar të
Telekomunikacionit (ITU), tregon se përdorimi i tĳ ka arritur në shkallën 48.1 %.
Studimi tregon një rritje trefish krahasuar me vitin 2007, ndërkohë që nga viti 2009
1
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përdoruesit e internetit në Shqipëri janë rritur me 2.5 herë.2 Të tilla shifra janë të
tregues pozitiv për përhapjen e teknologjisë por tepër shqetësuese për impaktin
negativ që kanë në jetën e një fëmĳe. Tri pajisjet më kryesore që përdoren nga fëmĳët
shqiptarë, që i përkasin moshës 13-18 vjeç, për të përdorur mediumet ose për të
luajtur online janë telefonat celularë (65%), kompjuterat personalë (PC-të) (59%), dhe
laptop-ët (43%).3
Të tilla shifra janë një tregues pozitivë nëse do të vlerësonim përhapjen e teknologjisë
së informacionit dhe komunikimit, por janë shqetësuese për mirëqenien fizike
e psikologjike të fëmĳëve. Ato qartazi tregojnë sesa akses të gjerë kanë fëmĳët në
teknologji, por a i drejton ky akses ata në eksperienca të shëndetshme të të nxënit në
shkollë e në shtëpi? A janë këto fakte tregues që po rritet një brez i ri më i përgatitur
dhe më i aftë në fushën teknologjike apo tregues që po rritet një brez i varur nga
teknologjia e informmaconit dhe komunikimit? Në mënyrë që të shohim impaktin
kaq të fuqishëm që ka kjo lloj teknologjie tek fëmĳët duhet të vlerësojmë drejt
anët pozitive e negative të saj. Gjithashtu duhet të shohim rolin që kanë prindërit,
mësimdhënësit, politikat shtetërore dhe vetë fëmĳët në lidhjen teknologji – fëmĳë.
Gjithmonë e më shumë shoqëria por edhe qeveritë e shteteve po synojnë përfshirjen
e teknologjisë kompjuterike thuajse në çdo shkollë dhe komuniteti (në këtë rast u
referohemi prindërve) përpiqet ta sigurojë teknologjinë kompjuterike në shtëpitë e
tyre. Kjo ndodh për disa arsye:
Parë nga pikëpamja e qeverive, të cilat nxisin dhe financojnë përdorimin e
teknologjisë në institucionet shtetërore, kjo teknologji përbën një mjet të nevojshëm
dhe efikas në zgjerimin e njohurive të fëmĳëve. Kjo pasi fëmĳët përmes saj nuk
marrin njohuri vetëm mbi përdorimin e kompjuterit, por zgjerojnë njohuritë
duke e përdorur atë si mjet për zgjerimin e njohurive në fusha të tjera përmes
internetit. Duke ecur me hapin e kohës, qeveritë e shohin përdorimin e teknologjisë
kompjuterike nga fëmĳët jo vetëm si mjet i zgjerimit të njohurive për ta, por edhe si
mjet për përgatitjen e personave të aftë që në të ardhmen të hyjnë në tregun e punës
me njohuritë kompjuterike që ky treg kërkon.
Nga ana tjetër prindërit përveçse nxisin fëmĳët ta përvetësojnë teknologjinë
kompjuterike në shkolla, gjithmonë e më shumë po u sigurojnë atyre aksesin e kësaj
teknologjie edhe në shtëpi. Kjo sepsë ata po ndërgjegjësohen dita - ditës për rolin e
saj në zgjerimin e njohurive të fëmĳëve të tyre dhe dëshirojnë që këtë mundësi fëmĳa
i tyre ta ketë edhe në shtëpi jo vetëm në institucionin arsimor. Për më tepër shumë
prindër e shohin këtë teknologji edhe si një mundësi për argëtimin e fëmĳëve për
shkak të numrit të madh të lojërave që rrjeti kompjuterik dhe interneti ofrojnë.
Sigurisht që aksesi teknologjik që politikat shtetërore dhe familja mundohet t’u
japë fëmĳëve kushtëzohet nga disa faktorë. Së pari është çështje pikëpamjesh.
Disa politika të caktuara shtetërore nuk e konsiderojnë përhapjen e teknologjisë
kompjuterike tek brezi i ri si një çështje parësore të sistemit të tyre arsimor. E
njëjta gjë vlen edhe për prindërit të cilët mund të mos e konsiderojnë atë si mjet të
nevojshëm apo të një rëndësie thelbësore në edukimin e fëmĳëve të tyre. Së dyti ky
akses kushtëzohet edhe nga mundësia ekonomike. Në shtete me një nivel të ulët
ekonomik sigurisht që përhapja e teknologjisë kompjuterike në shkolla do të ishte e
vështirë, pasi pajisja e institucioneve arsimore me kompjutera do të kishte një kosto
2
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të konsiderueshme. Edhe gjendja ekonomike e një familjeje bëhet përcaktuese në
aksesin e kësaj teknologjie në ambientet e shtëpisë. Një familje me të ardhura të
pakta e ka të pamundur tu sigurojë fëmĳëve një kompjuter apo aksesin në internet.
Aksesi i fëmĳëve në kompjutera duhet parë i lidhur edhe me aksesin e tyre në
internet. Kjo sepse sot shumica e personave që zotërojnë një kompjuter përpiqen të
sigurojnë edhe aksesin në internet në mënyrë që të zgjerojnë gamën e shërbimeve që
marrin dhe detyrave që arrĳnë të realizojnë falë kompjuterit. Përhapja e përdorimit
të internetit është konsideruar si nëntë herë me e shpejtë sesa përhapja e radios, katër
herë më e shpejtë sesa përhapja e kompjuterit personal dhe tre herë më e shpejtë se
përhapja e televizionit.4
Fakti që sa vjen e shtohet numri i fëmĳëve të cilët njohin dhe përdonrin teknologjinë
kompjuterike dhe internetin, tregon se kjo teknologji është bërë në një farë mënyre e
pamundur për t’u ndalur në përhapjen e saj. Por si po ndikon ajo në jetën e fëmĳëve?
Cilat janë benefitet e përdorimit të teknologjisë nga fëmĳët? A vĳnë këto benefite më
pasoja negative tek ta?
Për sa u përket benefiteve të përdorimit të teknologjisë kompjuterike nga fëmĳët të
tilla mund të përmendim shumë.
Së pari përdorimi i teknologjisë lehtëson procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
Kompjuterët, interneti, video-projektorët e pajisje të tjera teknologjike po ndihmojnë
në zhvillimin e procesit mësimor në një mënyrë më të lehtë e më të shpejtë. Përmes
tyre mësuesit kanë mundësi të përcjellin në mënyrë më të thjeshtëzuar për shembull
përmes imazheve vizive (foto e video) apo përmes tingujve, duke tërhequr kështu
vëmendjen e nxënësve. Teknologjia krĳon mundësi të mëdha për mësimdhënësit dhe
zgjon kureshtjen, imagjinatën dhe interesimin e nxënësve. Përdorimi në mënyrën e
duhur i teknologjive të reja në mbështetje të programit mësimor rrit aftësinë e të
kuptuarit të nxënësi, aftësinë për t’u përqendruar në mësim dhe aftësinë e të mbajturit
mend të informacionit të marrë. Për më tepër përfshirja e lëndës “Teknologji e
Informaconit dhe Komunikimit” në kurrikulat e nxënësve i pajis ata me njohuri të
reja e tepër të vlefshme mbi botën e teknologjisë, mundësi kjo që brezat para tyre
nuk e kishin. Këto njohuri i ndihmojnë ata të kuptojnë rëndësinë e teknologjisë por
edhe si ta përdorin atë në mënyrën e duhur për të siguruar informacione apo për të
kryer detyra të ndryshme përmes saj. Ata jo vetëm familjarizohen me kompjuterin
por mësojnë sesi të krĳojnë dokumenta të shkruar e si ti printojnë ato, si të realizojnë
prezantime grafike, si të përdorin internetin etj. Interneti bëhet shpesh një plotësues
me vlerë i materialeve apo burimeve që si mësuesit edhe nxënësit shfrytëzojnë.
Ai është një mjet i cili mund të përdoret për çdo lëndë mësimore. Për më tepër
shumë materiale mësimore dhë shumë mësues sugjerojnë te nxënësi përdorimin e
kompjuterit dhe internetit si burim për informacione me anë të të cilave ata mund
të hulumtojnë mbi temën mësimore. Në këtë mënyrë teknologjia ndikon fort edhe
në mësimnxënie. Një numër i madh nxënësish u drejtohen motorëve të kërkimit në
internet (si Internet Explorer, Google, Mozilla, Yahoo etj) për gjetjen e informacioneve
të sipërpërmendura duke zgjeruar kështu njohuritë përtej materialeve shkollore dhe
mësimdhënies së mësuesit. Gjithashtu realizojnë detyra të ndryshme duke përdorur
këto informacione, duke mësuar kështu edhe sesi të përzgjedhin informacionet e
duhura e duke i përmbledhur ato. Këto detyra ata mund t’i paraqesin edhe si
dokumenta të printuar, nëpërmes imazheve të gjetura në internet ose duke realizuar
4
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prezantime grafike. Ka shumë nxënës që janë më të motivuar t’i realizojnë detyrat
shkollore në këtë mënyrë, duke kërkuar, përzgjedhur dhe përpunuar informacionin
e marrë nga interneti sesa duke shkruar manualisht. Kjo sepse ata janë të çliruar
nga rikopjimi i tekstit manualisht, të çliruar nga frika e gabimeve dhe korrigjimeve
gjatë punimit të detyrës, pasi kompjuteri u ofron mundësinë të ripërpunojnë apo
redaktojnë një punim me gabime në çast.
Së dyti teknologjia është një mënyrë tepër efikase dhe e lehtë komunikimi për
fëmĳët. Një nga vlerat më pozitive të internetit është mundësia interaktive, direkte
që i ofrohet ҫdo përdoruesi për të shprehur mendimin e tĳ në lidhje me tema të
caktuara, pra mundësia për të qenë një komunikues. Duke qenë kështu interneti
është mediumi më interaktiv sot.5 Aksesi në e-mail, aplikacione sociale, apo forma
të tjera të komunikimit online po ndryshon thelbësisht mënyrën sesi fëmĳët dhe
të rinjtë komunikojnë më të tjerët. Këto forma komunikimi fëmĳët i përdorin për
të komunikuar me familjarët, të afërmit apo shoqërinë. Përdorimi i internetit u
jep fëmĳëve mundësinë të luajnë lojëra të ndryshme virtuale të cilat ofrojnë edhe
mundësinë e shkëmbimit të mesazheve mes lojtarëve të saj. Në këtë formë fëmĳët
bien në kontakt me të tjerë dhe zhvillojnë biseda të ndryshme duke zhvilluar kështu
aftësitë e tyre në komunikim. Megjithatë të tilla forma komunikimi duhen parë me
një sy kritik pasi kanë edhe pasoja tepër negative tek fëmĳët. Pasoja të cilat do t’i
trajtojmë në vazhdim.
Një tjetër benefit që teknologjia u ofron fëmĳëve është mundësia e argëtimit. Është e
pamohueshme rëndësia dhe dobia e kompjuterit dhe internetit në zhvillimin edukativ,
arsimor e kulturor te fëmĳët sepse përveç informacioneve nga të gjitha fushat ato
ofrojnë lojëra e aplikacione nga më të ndryshmet për argëtim. Sot kur hapësirat për
zhvillimin e lojërave fizike në ambientet e jashme po pakësohen, sidomos në qytetet
e mëdha, gjithmonë e më shumë fëmĳë po i drejtohen “argëtimit teknologjik”.
Luajtja e lojërave është një nga aktivitetet kryesore për të cilën fëmĳët e përdorin
kompjuterin. Ato përfshĳnë një gamë të gjerë personazhesh dhe përmbajtjesh duke
qenë një burim thuajse i pashtershëm argëtimi mes së cilit fëmĳët mund të zgjedhin
të preferuarat e tyre dhe të zhvillojnë aftësitë jo vetëm në të luajtur por edhe në
fusha të tjera sepse ka lojëra me tematika të ndryshme. Ka lojëra që përfshĳnë
tematika nga fusha e matematikës, gjeografisë, historisë, shkencës etj, të cilat nxisin
përdorimin dhë zgjerimin e dĳes së marrë në bankat e shkollës. Siç e përmendëm
edhe më lart në lojëra fëmĳët kanë mundësi edhe të interveprojnë me lojtarët e tjerë.
Përveç lojërave në internet mund të shihen filma të ndryshëm vizatimorë, video të
ndryshme argëtuese me tematika të përshtatshme dhe të dëgjohet muzikë. Kështu
fëmĳët jo vetëm kalojnë kohën e lirë duke përzgjedhur vetë formën dhe materialin
për argëtim, por duke u njohur me personazhe dhe histori argëtuese nga më të
ndryshmet. Madje shpesh fëmĳët shkëmbejnë ide mes tyre se cilin film, cilën lojë,
video apo muzikë duhet të dëgjojnë.
Duhet gjithashtu të përmendim si efekt pozitiv të përdorimit të teknologjisë nga
fëmĳët edhe mundësinë për të marrë informacione nga më të ndryshmet, jashtë
njohurive mësimore. Përveç informacioneve që kërkohen në kuadër të temave
mësimore, fëmĳët kërkojnë në internet edhe informacione të tjera nga cilado fushë
për të cilën ata janë kuriozë. Sigurisht që edhe televizioni, gazetat, revistat apo radiot
janë ende mjete të dobishme të përhapjes së informacionit, por lehtësia në gjetjen
5
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e informacionit është arsyeja kryesore pse interneti është shndërruar sot në burim
kryesor informacioni. Njerëzit e kanë shumë më të lehtë të kërkojnë informacionin
specifik të cilin duan të dinë në motorret e kërkimit në internet apo në rrjetet sociale
sesa të presin transmetimin e tĳ në televizion, radio apo gazeta. Fëmĳët mund
të aksesojnë fare lehtë në internet edhe për informacione nga bota e muzikës,
kinematografisë, pikturës etj. Për më tepër një kërkim i thjeshtë për shembull në
Google do t’u shuante atyre çdo kuriozitet. Ata mundet gjithashtu të shkarkojnë nga
interneti libra të ndryshëm për fëmĳë, enciklopedi, muzikë apo filma.
Pikërisht për arsyet e sipërpërmendura fëmĳët e sotëm janë një brez që po përthithin
shumë më shumë njohuri dhe aftësi sesa brezat e mëparshëm. Madje shumë prindër
apo mësues thonë se fëmĳët sot në disa fusha kanë njohuri edhe më të zgjeruara se
ata vetë. Kur përmenden përfitimet e përdorimit të teknologjisë nga fëmĳët duket
sikur përfshirja e saj në jetën e tyre është mëse e nevojshme dhe pozitive por është
fakt i pamohueshëm që përdorimi i teknologjisë nga fëmĳët vjen i shoqëruar edhe me
pasoja negative. Përdorimi i tepruar dhe i pamonitoruar i kompjuterit dhe internetit,
kur shoqërohet edhe me përdorimin e mjeteve të tjera teknologjike si telefoni
celular apo televizioni, i ekspozon fëmĳët ndaj efekteve të dëmshme në zhvillimin
e tyre fizik, social dhe psikologjik. Nga njëra anë kemi një proces të përshpejtuar
të zgjerimit të njohurive dhe të dĳeve nga fëmĳët, por nga ana tjetër duket se po
shfaqen deformime fizike dhe sociale të cilat po dëmtojnë rrjedhjen e natyrshme të
fëmĳërisë në brazdat e natyralitetit dhe të “lojës reale”. Prandaj bashkëngjitur me
benefitet le të shohim disa nga risqet e përdorimit të teknologjisë nga fëmĳët.
Siç përmendëm të parin benefitin e teknologjisë në mësimdhënie e mësimnxënie
duhet ta shikojmë edhe me sy kritik ndikimin negativ të saj në këtë fushë. Vërtet
teknologjia ndihmon mësuesit në përcjelljen e temës mësimore tek nxënësit por
shpesh fëmĳët mjaftohen vetëm me informacionin që mësuesi/ja ia paraqet të
shkurtuar me ndihmën e teknologjisë dhe nuk shtyhen të lexojnë informacionin e
plotë të materialit mësimor, pra librit. Kështu nëse ata nuk motivohen për të lexuar
më tepër rreth temës mësimore njohuritë e tyre mbeten të cunguara. Duke përdorur
teknologjinë për të kërkuar informacione dhe për të realizuar punime nxënësit
mund dhe të bien pre e keqinformimit. Të dhënat që gjenden në faqe të ndryshme
të internetit jo gjithmonë vĳnë nga burime të besueshme dhe serioze prandaj edhe
informacioni i marrë mund të jetë i pasaktë. Kështu fëmĳa keqinformohet dhe kur
kërkon i vihet në dukje informacioni i saktë, konfundohet duke mos ditur se cili
informacion është ai reali, cilin duhet të marrë ai për bazë në realizimin e punimeve
apo në mësim.
Fakti që interneti ofron një gamë të gjerë shërbimesh i ekspozon fëmĳët ndaj një sërë
distraksionesh. Shumë prej tyre harxhojnë kohë në internet duke lënë pas dore të
mësuarin. Shumë prindër e mësues shprehin shqetësimin se përdorimi i internetit
po i bën fëmĳët më të shpërqendruar dhe po çon pashmangshmërisht në humbjen e
interesit për procesin mësimor.
Statistikat për kohën që fëmĳët kalojnë para ekranit të pajisjeve teknologjike tregojnë
se kjo kohë po rritet me shifra të frikshme. Fëmĳët janë mësuar ta përdorin kompjuterin
në mosha fare të hershme dhe ata janë duke konsumuar gjithnjë e më shumë kohë para
ekranit të tĳ duke parë filma, duke bërë lojëra apo duke parë emisione informative.6
Kjo kohë e gjatë para ekraneve mund t’u shkaktojë fëmĳëve dëmtime serioze fizike.
6
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Duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë në të njëjtin pozicion krĳohen tendosje të
muskujve, tendinave e nervave të qafës dhe krahëve duke rritur rrezikun që fëmĳët
të fillojnë të vuajnë nga i ashtuquajturi “sindrom i lëvizjes së përsëritur”. Gjithashtu
është i ditur dëmi që i vjen shikimit si pasojë e ekspozimit për një kohë të gjatë ndaj
rrezeve të dëmshme që përçojnë ekranet e pajisjeve kompjuterike. Qëndrimi i një
fëmĳë më tepër se një orë përballë këtyre ekraneve sjell pasojat: skuqje, tharje të
xhamit të syrit, lodhje dhe rrit rrezikun për prekje nga strabizmi. Për më tepër bëhët
fjalë për një grup-moshë, sistemi pamor i të cilës ka nevojë për përvoja vizuale dhe
stimulim nga bota reale, për pamje të gjalla tredimensionale dhe ngjyra natyrale. Një
tjetër problem është mungesa e aktivitetit fizik për shkak të kohës së gjatë të kaluar
para ekranit të mjeteve teknologjike. Kështu këta fëmĳë nuk zhvillojnë sa duhet
muskujt, pra forcën dhe zhdërvjelltësinë fizike dhe nuk harxhojnë kaloritë e marra.
Në këtë mënyrë ata janë më të ekspozuar ndaj obezitetit, problemeve me zemrën,
diabetit apo problemeve me kockat sesa fëmĳët të cilët merren më aktivitet fizik.
Një tjetër pasojë negative është edhe kufizimi i ndërveprimit social dhe riksu në
psikologjinë e fëmĳës. Përdorimi i kompjuterit, internetit dhe telefonit janë bërë pjesë
e rutinës së përditshme të të gjithëve, përfshirë edhe fëmĳët. Ata humbasin kohë të
vlefshme, të cilën mund ta shpenzonin për të studiuar, për të luajtur në ambientet e
jashtme me shokët, për të zhvilluar biseda me familjarët ose shokët duke qëndruar
para ekraneve dixhitale. Në këtë mënyrë ata ndërpresin ndërveprimin social me ata
që i rrethojnë duke e kufizuar ditën vetëm me aktivitetet teknologjike. Në këtë mënyrë
humbet komunikimi real dhe mundësia për t’i përjetuar situatat me emocionet e
jetës reale. Vërtet teknologjia ua ofron mundësinë e komunikimit fëmĳëve, por a
është ky një komunikim real dhe i shëndoshë? Kurrsesi ai nuk mund të zëvendësojë
ndarjen e mendimeve, emocioneve apo historive duke biseduar ballë për ballë.
Shumë fëmĳë janë shndërruar në fëmĳë të mbyllur në vetvete, të cilët nuk ndajnë
me askënd mendimet apo përjetimet e tyre. Ata mbyllen në botën virtuale duke
menduar se ajo është e vetmja mënyrë argëtimi dhë harrimi i përjetimeve negative të
ditës, ose mendojnë se shokët virtualë janë të vetmit që i kuptojnë. Gjë kjo që është
shqetësuese sepse i drejton ata drejt stresit dhe depresionit. Komunikimi përmes
internetit me të tjerë moshatarë apo më të rritur mund të bëhet burim për bullizëm.
Ky komunikim nuk është e thënë të përmbajë vetëm shkëmbim idesh apo përvojash.
Ai mund të përmbajë përdorimin e shprehjeve fyese, ngacmimeve, talljeve dhe
diskriminimit për shkak të pamjes dhe aftësive fizike, racës, besimit fetar, mënyrës
së të sjellurit, pikëpamjeve etj. Në këtë mënyrë shumë fëmĳë bien pre e “bullizmit
kibernetik”. Ky fenomen, gjithmonë e më tepër në rritje shkakton tek fëmĳët mbyllje
në vetvete, ankth, depresion e madje i shtyn disa prej tyre të mendojnë vetëvrasjen.
Shumë fëmĳë janë bërë të varur ndaj përdorimit të kompjuterit, telefonit celular e
internetit duke mos e konceptuar ditën e tyre pa to dhe duke mos pasur një kufi të
qartë në mendjen e tyre se ku fillon realiteti e ku mbaron bota virtuale. Pikërisht për
këtë arsye ata duhet të distancohen nga ndërveprimi virtual dixhital e t’i afrohen
më tepër ndërveprimit social në botën reale. Ky i fundit është tepër i dobishëm për
zhvillimin psikologjik dhe zhvillimin e aftësive të komunikimit të fëmĳës.
Nuk mund të mos përmendim si pasojë negative ekspozimin ndaj materialeve të
papërshtatshme për fëmĳët. Fakti që fëmĳët gëzojnë akses në internet nuk do të
thotë se ky akses u siguron vetëm materiale edukative dhe pozitive për moshën.
Është pikërisht gama e gjerë e informacioneve dhe shërbimeve që interneti ofron
21

e cila rrezikon që fëmĳa në një moment apo në një tjetër të ndeshet me përmbajtje
të papërshtatshme për të. Në web përveç filmave për fëmĳë dhe lojërave edukative
dhe me ndikim pozitiv në psikologjinë e fëmĳës ka shumë lojëra e filma që kanë
përmbajtje dhune. Lojëra që nxisin lojtarin specifik të luftojë kundrejt një lojtari tjetër
virtual duke e lënduar atë fizikisht, ose duke marrë pjesë në beteja luftarake. Ka lojëra
që e ekspozojnë fëmĳën ndaj përdorimit virtual të mjeteve vdekjeprurëse si armët e
ftohta, armëve të zjarrit apo përzierjeve kimike vdekjeprurëse. Përfshirja në të tilla
lojëra agresive mund t’i shtyjë fëmĳët të mendojnë se të tilla sjellje e të tilla objekte
të rrezikshme mund t’i përdorin edhe në jetën reale. Shpesh duke marrë si shembull
këto lojëra disa fëmĳë priren të zgjidhin me dhunë edhe situatat e pakëndshme
apo problematike që hasin në jetën e përditshme. Një formë tjetër ku fëmĳët janë
të ekspozuar ndaj materialeve të papërshtatshme janë materialet e shkruara apo
ato vizuale (si fotot edhe videot) me përmbajtje seksuale. Materiale të tilla janë të
papërshtatshme për syrin dhe mendjen e një të mituri dhe ndeshja me to ndikon
në mënyrën sesi ai i percepton ato që sheh në realitet. Shumë shqetësues është fakti
se fëmĳët nuk janë të vetëdĳshëm se me cilët persona shkëmbejnë mesazhe gjatë
komunikimit të tyre online. Sigurisht që në komunikimet online hasen me njerëz
që nuk i njohin por jo rrallë herë të tillë persona gënjejnë për identitetin e tyre. Në
këtë mënyrë një i/e mitur bie në kontakt jo vetëm me një të panjohur që po e gënjen
por me një të panjohur që ndoshta mund të ketë qëllime abuzive ndaj tĳ/saj. Kemi
dëgjuar shpesh sesi përmes komunikimit në rrjete sociale apo formave të tjera në
internet fëmĳët bien pre e personave që më pas i rrëmbejnë apo dhunojnë fizikisht e
seksualisht.
Rekomandime
Përdorimi i teknologjisë nga fëmĳët sot është i pashmangshëm, por duhet të
sigurohemi që ky përdorim të jetë në dobinë e tyre, pra në përputhje me moshën, me
zhivillimin e tyre fizik e mendor.
Së pari ndërgjegjësimi dhe mënyra e duhur e përdorimit të teknologjisë duhet t’u
mësohet fëmĳëve në ambientin familjar. Prindërit duke peshuar si dobitë edhe anët
negative të teknologjisë duhet të kontrollojnë fëmĳët duke vendosur një limit të caktuar
kohor të pëdorimit të mjeteve teknologjike në shtëpi. Gjithashtu duhet të kujdesen
për të kontrolluar aktivitetin e fëmĳës në internet dhe përmbajtjen e veprimeve që
ai kryen online. Siç e thamë më lart interneti i ekspozon fëmĳët ndaj materialeve të
papërshtatshme e do të ishte e nevojshme që vetë prindërit të kontrollonin aktivitetin
e fëmĳëve online si edhe të merrnin masa për të mos lejuar aksesin e tyre në faqe me
përmbajtje të papërshtatshme. Gjithashtu duhet t’i këshillojnë dhe shtyjnë fëmĳët të
lexojnë më tepër libra e të luajnë më tepër lojëra reale e të mos mjaftohen me lojërat e
filmat që prekin përmes internetit. Prindërit mund t’i shtyjnë fëmĳët të angazhohen
në aktivitete të ndryshme fizike si futbolli, baleti, artet marciale etj.
Së dyti janë institucionet arsimore ku fëmĳët shkollohen ato të cilat duhet të luajnë
rol aktiv në drejtimin e fëmĳëve drejt një përdorimi të shëndoshë të rrjeteve sociale.
Mësuesit apo psikologët e shkollës duhet të ndërgjegjësojnë fëmĳët se përdorimi
i teknologjisë është efikas për ta në një masë dhe formë të kufizuar. Ata duhet t’i
vënë në dukje fëmĳëve se cilat aktivitete duhet të zhvillojnë në komjuter, celular apo
internet e cilat jo. Shkolla duhet të përpiqet t’i orientojë fëmĳët drejt përdorimit të
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bibliotekës së saj reale e më pas asaj dixitale. Është e rëndësishme që mësimdhënësit të
kenë përgatitjen e duhur në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit,
në mënyrë që të jenë të aftë t’i përçojnë nxënësve njohuri të sakta në këtë fushë,
të integrojnë teknlogjinë në kurrikulat mësimore dhë të mund t’i drejtojnë nxënësit
drejt mënyrës së duhur të përdorimit të saj. Për këtë arsye mësuesit duhet të ndjekin
trajnime të ndryshme me temë teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dhe
efektin e saj tek nxënësit.
Një rol të rëndësishëm lujnë edhe politikat shtetërore lidhur me përfshirjen
teknologjisë në arsim. Shteti duhet që gjithmonë e më shumë të sigurojë pajisjen e
shkollave me mjete teknologjike të cilat duhet të jenë të përditësuara me zhvillimet e
reja, të një cilësie të mirë si edhe të sigurta për t’u përdorur nga fëmĳët. Qeveria duhet
të forcojë dhe unifikojë mekanizmat përgjegjës për grumbullimin dhe përgjigjen ndaj
raportimeve të fëmĳëve për abuzimet online. Ky mekanizëm raportimi duhet që të
jetë eficent, i lehtë për t’u arritur dhe miqësor ndaj fëmĳëve nëpërmjet një platforme
online. E sigurisht që ndërgjegjësimi në masë i të gjithë komunitetit për rëndësinë,
por edhe risqet e përdorimit të teknologjisë nga fëmĳët do të ishte tepër produktiv.
Nëse të tilla masa do të ndërmmerren hap pas hapi fëmĳët do të arrĳnë të mësojnë
si të përdorin efektivisht, me përgjegjshmëri dhe kreativitet një mjet kaq të fuqishëm
si teknologjia.
Përfundime
“Epidemia teknologjike” sot ka prekur thuajse gjithë botën dhe vazhdon të përhapet
me shpejtësi edhe në ato vende që ende nuk e njohin ende. E ndër të prekurit e
saj janë edhe fëmĳët. Ajo ka depërtuar thellë në jetën e tyre duke qenë pjesë e jetës
së tyre të përditshme si në institucionet arsimore, edhe në ambientin familjar. Kjo
teknologi sa është bërë çelës për të hapur dyert drejt dĳeve të reja të pafundme,
drejt formave të reja të argëtimit dhe komunikimit, është bërë edhe një zinxhir
që i mban fëmĳët të lidhur me një botë virtuale jo të sigurt për shëndetin e tyre
fizik e mendor. Për këtë arsye të gjithë ata që mund të luajnë një rol efikas duhet të
angazhohen që teknologjia nga fëmĳët të përdoret si një formë drejt një jete dhe një të
ardhmeje më të mirë për ta. Sado i dobishëm të jetë përdorimi i mjeteve teknologjike
pasojat negative që sjell ky përdorim janë të pashmangshme. Duke përdorur masat
e sipërpërmendura duhet të dimë t’i themi stop dëshirës apo nevojës së fëmĳëve
për të aksesuar në teknologji e t’u mësojmë atyre se si çdo gjë edhe teknologjia i
jep frytet e saj kur përdoret në mënyrën e duhur dhe me kufi. Në fund të fundit siç
ka thënë edhe shkrimtari Sami Frashëri “Fëmĳës i duhet dhënë ajo që i duhet e jo
domosdoshmërisht ajo që dëshiron”.
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Dhuna televizive dhe adoleshentët
Valbona Faqolli
Abstrakt
Dhuna në media shkakton një nxitje fiziologjike për pjesën dërrmuese të të rinjve. Ka evidenca
që kjo ngritje fiziologjike mund të rrisë agresivitetin në dy mënyra të ndryshme. Së pari, nxitja
mund të forcojë çfarëdolloj tendence veprimi të personit në atë moment. Kështu, nëse dikush
provokohet në momentin që ndodh nxitja fiziologjike, ai mund të bëhet më agresiv. Së dyti,
nëse një person i nxitur fiziologjikisht, ia keqatribuon nxitjen një provokimi nga dikush tjetër,
mundësia për të vepruar me agresivitet në përgjigje ndaj atĳ ngacmimi rritet. Kështu, njerëzit
priren të reagojnë më dhunshëm ndaj provokimeve menjëherë pasi kanë parë filma nxitës,
krahasuar me momente të tjera. Ky transferim i nxitjes mund të ndodhë me çdo lloj aktiviteti
gjallërues.

Qëllimi
Të analizojmë ndikimin e shfaqjeve të dhunës në media ne agresivitetin e
adoleshentëve.
Hipoteza
Adoleshentët që janë ndjekës të shfaqjeve te dhunës në media kane prirje të shfaqin
agresivitet
Operacionalizimi i termave
Adoleshent-quhet cdo individ që nuk ka mbushur moshën 18 vjec.
Agresivitet-Sjellja verbale ose fizike e cila ka për qëllim që në ndonjë mënyrë të
lëndojë apo të dëmtojë nje person te caktuar.
Rishikimi i literatures
Në shekullin e njëzet kanë ndodhur dy shpërthime të mëdha: shpërthimi i masmedias
dhe ai i krimit të dhunshëm. Shoqëria moderne është e ekspozuar ndaj një doze
masive dhune që shfaqet përditë në media. Studime të ndryshme, kryesisht në
shkencën psikologjike, kanë gjetur se dhuna televizive ka efekte të shumta në sjelljen
e fëmĳëve të të gjitha moshave. Këto efekte përfshĳnë: imitimin e dhunës dhe krimeve
të para në televizor, uljen e ndjeshmërisë ndaj sjelljes agresive, shpërthimin e akteve
impulsive të argesionit, zëvendësimin e aktiviteteve socializuese me moshatarët
si dhe pakësimin e ndërveprimit me të rritur. Këto studime kanë gjetur se dhuna
televizive ka efekte emocionale te të rinjtë, të cilët mund të bëhen të pandjeshëm ndaj
dhunës në jetën reale dhe ta shohin botën si një vend të frikshëm, ku njerëzit përdorin
metoda të dhunshme për zgjidhjen e konflikteve. Evidencat shkencore nga një grup
studimesh mbi agresionin e lidhur me median janë përmbledhur në rishikime
literature dhe kanë dalë në konkluzionin se të parët e dhunës e rrit agresionin.Një
ekzaminim i mënyrave sesi dhuna televizive ndikon te të rinjtë përqëndrohet edhe
në diferencat midis tyre.Të rinjtë ndryshojnë në varësi të përmbajtjeve që ata shohin,
kontekstit në të cilën e shohin, mënyrës sesi shohin dhe kuptimit që ata nxjerrin.
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Ata ndryshojnë edhe në varësi të eksperiencave të tyre jetësore.Grupe të caktuara
të rinjsh janë më vulnerabël ndaj efekteve të dhunës televizive.Fëmĳët e grupeve
minoritare dhe emigrantët janë të prekshëm, sepse mund të mos shohin në televizor
shumë aktorë që përfaqësojnë kulturën e tyre dhe personazhet mund të paraqiten
në një mënyrë të stereotipizuar ose të zhvlerësuar.Po ashtu, fëmĳët emocionalisht
të shqetësuar ose ata që kanë paaftësi të nxëni shohin shumë televizor dhe mund
të preferojnë programet e dhunshme.Ata kanë më shumë gjasa ta perceptojnë
përmbajtjen e televizionit si reflektim të saktë të botës reale dhe mund të identifikohen
me karakteret e dhunshëm.Edhe fëmĳët e abuzuar nga prindërit shikojnë më tepër
televizion se fëmĳët e tjerë, me preferencë për programet e dhunshme dhe duket
se parapëlqejnë heronjtë e dhunshëm.Fëmĳët e abuzuar që shohin televizor me orë
të tëra kanë gjasa të bëjnë krime të dhunshme më vonë në jetë.Gjithashtu, fëmĳët e
familjeve ku përjetohet një nivel i lartë stresi shohin më tepër televizor dhe prindërit
e tyre janë më pak ndërmjetës për programet që shohin fëmĳët e tyre.Rreth 80% e
adoleshentëve shohin filma horror dhe materiale të tjera që i frikësojnë ata. Të parët
e përmbajtjeve të dhunshme kontribuon në sensin e tyre për botën si një vend i keq.
Filmat horror marrin rëndësi në kontekstin e shqetësimeve të të rinjve rreth seksit,
romancës dhe përcaktimit të roleve gjinore. Një studim ka gjetur se të rinjtë meshkuj
e shĳojnë më shumë një film horror nën shoqërinë e një femre të trembur, ndërsa një
femër, nën shoqërinë e një të riu që nuk duket i frikësuar.
Të parët e filmave horror së bashku, mund të sigurojë një mundësi për djemtë të
ofrojnë siguri, ndërsa për vajzat të kërkojnë siguri.Një studim kanadez në vitet 1980
gjeti se adoleshentët e moshës 12-17 vjeç ishin grupi që raportonte më shpesh se
kishte parë video me materiale seksuale eksplicite në televizor ose në videokaseta, të
paktën një herë në muaj. Kanadezët e kësaj moshe kanë shprehur nivelin më të lartë
të pranimit (35%) të materialit të dhunshëm seksual.Nga ana tjetër, industria e filmit
dhe argëtimit pretendon se dhuna në media thjesht reflekton dhunën që tashmë
ekziston në shoqërinë njerëzore.Një studim ka krahasuar frekuencën e krimeve të
kryera në botën reale me ato që kanë ndodhur në programe televizive policore të
bazuara në realitet.Vetëm 0.2% e krimeve të raportuara nga FBI janë vrasje, ndërsa
në filma, ato janë në rreth 50% të rasteve. Pra, ka më tepër dhunë në botën virtuale,
sesa në atë reale.Megjithatë, industritë e televizionit dhe të filmit shpesh pretendojnë
se dhuna në media nuk ka influencë në sjelljen agresive.Madje, ato shkojnë një hap
më tej dhe pretendojnë se dhuna në media e ndikon sjelljen në mënyrë pozitive.
Për shembull, shkrimtari Grace Johnson thotë se programet e dhushme televizive
“shpesh shërbejnë si një valvul çlirimi për impulse agresive, të cilat do të shtypeshin për të
shpërthyer më vonë”. Sipas Alfred Hitchcock, drejtor filmi, “Shikimi i një vrasjeje në
televizor mund të jetë një terapi e mirë.Ajo mund të ndihmojnë luftimin e antagonizmave të
secilit.” Televizioni mund të ketë një ndikim shumë të fortë në zhvillimin e sistemit
të vlerave të individit.Disa programe mund të ushqejnë vlera të mira, sikurse disa të
tjera vlera negative. Pikërisht emisione të tilla, të cilat nxisin vlerat negative, mund
të arrĳnë edhe të stimulojnë çrregullime në sjelljen e fëmĳëve. Një pjesë e madhe e
programeve të sotme televizive janë të mbushura me skena dhune. Në këto programe,
shpesh është prezente dhuna dhe armët, madje edhe në përrallat me kafshë.
Sipas Fondacionit Kaiser Family (KFF):
Ø
Fëmĳët nën moshën gjashtë vjeçare kalojnë mesatarisht rreth 2 orë në ditë
para ekranit, kryesisht TV, video ose DVD.
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Ø
Fëmĳët dhe adoleshentët e moshës 8-18 vjeç shpenzojnë gati 4 orë në ditë
para ekranit televiziv, gati 2 orë në kompjuter dhe duke luajtur video-lojëra.
Fëmĳët, por edhe adoleshentët, duke parë çdo ditë për një kohë të gjatë programe
televizive në të cilat ka prani të dhunës ndikohen dhe mund të:
Ø
Mos u bëjë më përshtypje dhuna
Ø
Mendojnë dhunën si një mënyrë për të zgjidhur problemet
Ø
Imitojnë dhunën që shikojnë në televizor
Ø
Gjejnë veten te personazhet e filmave, si dhunues dhe/apo të dhunuar
Video-lojerat
Video-lojrat janë një lloj më i veçantë i mediave. Përdoruesit i kërkohet që të arrĳë
një objektiv të caktuar duke ndjekur një numër rregullash të caktuara.Këto rregulla,
shpesh i kërkojnë lojtarit që të vrasë persona, apo të shkatërrojë diçka.Lumenj gjaku
dixhital, shpërthime atomike, beteja me armë të sofistikuara, janë pamjet e zakonshme
që ofrojnë video-lojrat. Lojra të tilla janë akuzuar gjithmonë se shkaktojnë sjellje të
dhunshme brenda komunitetit të rinjve. Me 28 Gusht 2003 dy të rinj pranuan se
kishin vrarë një burrë dhe një grua të inspiruar nga loja Grand Theft Auto, e cila
njihet nga të gjithë për skenat e dhunshme.
Ndikimet e televizionit mbi sjelljen
A imitohen modelet e dhunshme nga shikuesit? Ka shumë shëmbuj që njerëzit
imitojnë krimet televizive. Në një anketë të 208 të dënuarve me burgim, 9 nga 10
persona pranuan se kishin mësuar stile të reja kriminale duke parë skenat e ofruara
nëpërmjet televizionit. Po ashtu 4 nga 10 veta pranuan se ishin përpjekur t’i vinin në
jetë disa nga krimet specifike të para në televizion.Historitë e krimeve nuk janë dëshmi
shkencore. Kështu zbuluesit përdorin zbulime bashkëlidhëse dhe eksperimentale
për të ekzaminuar efektet e shikimit të dhunës. Një teknikë, e përdorur gjërë me
nxënësit, kërkon të dĳë nëse e parashikon agresivitetin e tyre shikimi i televizionit.
Në një farë mase kjo ndodh. Sa më e dhunshme është ajo që sheh fëmĳa, aq më
agresiv bëhet edhe ai. Lidhja është modeste, por një dukuri e tillë është vënë re
në SH.B.A. dhe Evropë. Kjo na çon në përfundimin se një dietë me televizion të
dhunshëm, është thjeshtë ushqim për agresionin. Studiuesit kanë hedhur edhe tezën
e kundërt, se fëmĳët dhe personat e dhunshëm në përgjithësi, kanë prirje për të parë
dhunë televizive. Ose një faktor i tretë, p.sh. zgjuarsia e ulët, bën që disa fëmĳë të
parapëlqejnë dhunën televizive dhe të sillen dhunshëm.
Kërkuesit kanë krĳuar dy mënyra për t’i testuar këto dy shpjegime alternative. Ata
testojnë shpjegimin e “faktorit të tretë të fshehur” duke nxjerrë në pah ndikimet e
faktorëve të tjerë të mundshëm. Kërkuesi britanik Uiliam Belson studioi 1565 djem
nga Londra. Në krahasim me ata që shihnin pak dhunë ne televizion, ata që shihnin
shumë dhunë, pranonin se kishin kryer 50% më shumë akte të dhunshëm, në gjashtë
muajt e mëparshëm. Ai ekzaminoi 22 faktorë të tjerë të tretë, si p.sh, përmasat e
familjes. Por në fund Belson arriti në përfundimin se njerëzit që shikonin më tepër
televizion ishin më tepër të dhunshëm, në krahasim me ata që shikonin më pak.Në
mënyrë të ngjashme, L. Eron dhe R. Hjusman (1980, 1985) zbuluan se shikimi i dhunës
në televizion nga ana e 875 fëmĳëve 8-vjeçarë lidhej me agresivitetin e tyre edhe kur
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shfaqeshin faktorë të tretë të mundshëm. Për më tepër, kur i studiuan këta individë në
moshën 19-vjeçare, ata zbuluan se shikimi i dhunës në moshën 8-vjeçare parashikonte
në mënyrë modeste agresivitetin në moshën 19-vjeçare, por agresiviteti në moshën
8-vjeçare nuk parashikonte parjen e dhunës në televizion në moshën 19-vjeçare. Ata i
vërtetuan zbulimet e tyre në një studim të mëvonshëm me 758 të rinj të Çikagos dhe
220 finlandezë. Për më tepër, kur Eron dhe Hjusman ekzaminuan dënimet për krime të
individëve që kishin studiuar në moshën 8-vjeçare, zbuluan se në moshën 30-vjeçare,
ata të rritur, që në fëmĳëri kishin parë më shumë programe televizive të dhunshme,
kishin një prirje më të madhe për t’u dënuar për krime të rënda.
Me përhapjen e programeve të dhunshme televizive shtohet edhe numri i vrasjeve.
Ne Kanada dhe Shtetet e Bashkuara, niveli i vrasjeve është dyfishuar mes viteve 1954
dhe 1974, paralel me përhapjen e programeve të dhunshme televizive. Në rajone
të caktuara, ku televizioni ka shkuar më vonë, edhe vrasjet janë rritur më vonë.
Ndjekja në mënyrë të rregullt nga fëmĳët e programeve televizive të ngarkuara me
dhunë, mendohet se sjell tek ata shtim të agresivitetit. Studiuesit kanë përcaktuar
se të rinjtë ndryshojnë në varësi të përmbajtjes, kontekstit dhe mënyrës sesi shohin,
dhe kuptimit që ata nxjerrin. Ata ndryshojnë edhe në varësi të eksperiencave të tyre
jetësore. Kështu, grupe të caktuara fëmĳësh janë më vulnerabël ndaj efekteve të
dhunës televizive. Fëmĳët me probleme emocionale apo me sjellje të paqëndrueshme,
ndikohen më lehtë nga filmat ku sundon dhuna. Ndonjëherë, edhe vetëm shikimi i
një programi mund ta çojë fëmĳën drejt një sjelljeje agresive. Fëmĳët, të cilët shikojnë
shfaqje ku dhuna është e përsëritur dhe e pandëshkuar, ka shumë të ngjarë ta imitojnë
atë. Pasojat e “dhunës televizive” te fëmĳa mund të duken menjëherë, ose mund të
shfaqen me kalimin e viteve. Fëmĳët, sidomos djemtë, zakonisht mund të pëlqejnë
programe të tilla, mund të përpiqen t'i imitojnë aksionet agresive, dhe mund të bëhen
më pak të ndjeshëm për dhembjen e të tjerëve. Te disa fëmĳë, për këtë arsye, mund të
shfaqet edhe ndjesia e “frikës”.
Pasojat e shikimit të skenave të dhunshme te adoleshenteve
• Rritje e ndjenjës së frikës adoleshentet, sidomos vajzat, janë më të prirura të
paraqiten si viktima të dhunës në televizion. Kjo gjë mund t'i bëjë ato që edhe
në jetën reale të ndihen të pasigurta, dhe të kenë frikë nga mjedisi dhe bota që i
rrethon.
• Rritje të sjelljes agresive Kjo gjë është veçanërisht e vërtetë për adoleshentet
të cilët janë më të ndjeshëm, kanë probleme emocionale dhe janë më pak të
komunikueshëm se moshatarët e tyre. Këta adoleshentë, pasi kanë parë një
emision apo film të dhunshëm, janë me të prirur të shfaqin sjellje agresive.
Prindërit duhet të tregojnë kujdes të veçantë ndaj emisioneve të ndryshme apo
edicioneve të lajmeve në të cilat mund të ketë skena dhune. Studimet kanë treguar
se adoleshentët kanë shumë frikë dhunën që paraqitet në lajme, në krahasim me
atë të çfarëdo emisioni tjetër, ndoshta duke menduar se në edicionet e lajmeve
transmetohen gjëra të vërteta. Një tjetër fakt i rëndësishëm është se fëmĳët e vegjël
nuk janë të aftë ta dallojnë fantazinë nga realiteti, dhe televizioni u mundëson të
largohen nga bota reale.
• Promovimi i sjelljeve jo të mira. Përmes televizionit shpesh promovohen vlera
jo të mira dhe modele të gabuara, të cilat fëmĳët i pranojnë në mënyrë jokritike.
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Studime të shumta kanë treguar se, nëse adoleshentet shikojne televizor më
shumë se 2 orë në ditë, kjo ka efekt negativ mbi suksesin në shkollë, sidomos mbi
leximin.
• Si t’i mbrojmë femĳet/adoleshentet nga “dhuna televizive”
• Këshilla për prindërit:
• Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë të shikuarit televizion duhet të
kufizohet në 1-2 orë/në ditë.
• Vendosni kufizime, dhe caktojeni ju kohën për të parë televizion.
• Të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm ndaj programeve që shohin fëmĳët
tanë, dhe disa prej tyre t’i shohim së bashku me ta.
• Të programojmë kohën, duke vendosur kufij për orët e shikimit të televizorit.
• Të mos vendosim televizor në dhomën e fëmĳëve apo adoleshenteve.
• T’i tregojmë dhe t’i shpjegojmë fëmĳëve ndryshimin mes filmit dhe jetës (aktori
nuk vritet, nuk vdes vërtet, kurse në jetë dhuna sjell vërtetë vdekjen).
• Të mos lejojmë fëmĳët të shohin filma, që dihet se kanë skena dhune. Kur ndeshemi
me to në prani të fëmĳës, të ndërrojmë kanalin ose të fikim televizorin, gjithmonë
duke u shpjeguar se pse nuk është mirë të shikohet ky program.
• Të shprehim mospëlqimin tonë për skenat e dhunshme para fëmĳëve, të theksojmë
më shumë se një herë se problemet nuk duhet të zgjidhen me dhunë.
• Realiteti virtual është një teknologji që siguron realitete kompjuterike që janë një
alternativë ndaj realitetit fizik.Surealiteti është paksa më ndryshe.Ai përfshin
realitetin virtual, por nuk është realitet virtual. Surealiteti krĳon realitetin virtual
që të jetë një eksperiencë në realitetin fizik, me qëllim që këto dy realitete fiziku
dhe virtuali të mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin. Realiteti virtual siguron
fjalë më virtuale që duken ‘më bindëse’ ndaj atyre që i përjetojnë ato. A na jep
televizori këtë realitet sureal/virtual apo na jep një realitet fizik?
Televizioni është kaq i tmerrshëm shpeshherë, dhe fëmĳët/brezat shohin televizor
në mënyrë shumë të habitshme gjatë.Shumë hipoteza thonë se fëmĳët që shohin
televizor gjatë dhe në mënyrë sistematike bëhen më agresivë?Sa e vërtetë është kjo?
Televizioni ndikon jetën tonë një sërë mënyrash:
• Rolet seksuale
Televizioni është një mjet i fuqishëm i seks-stereotipizuar.Shumica e karaktereve në
programet e transmetuara janë meshkuj (mbi 75%), dhe pak gra.
• Krĳimtaria e të rriturit
Televizori shpeshherë ndikon në reduktimin e krĳimtarisë.
• Aktivitetet e organizuara në kohën e lirë
Është shumë e vështirë të kuptohet se si shpeshherë njerëzit e organizojnë kohën e
tyre të lirë.Studimet tregojnë se televizori zë kohën më të madhe të konsumuar me
të.Shumica e njerëzve në kohën e tyre të lirë shohin televizor dhe koha e ndjekjes së
televizorit rritet me rritjen e moshës.
• Krĳimtarinë e fëmĳëve
Televizioni redukton ndjeshëm shkallën e krĳimtarisë së fëmĳëve kryesisht nga
klasat 4-9.
• Rrjedhshmëria e të lexuarit
Studimet kanë treguar se rrjedhshmëria e të folurit fillon të bjerë pas klasës së 2 ose
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të 3.Kjo mund të lidhej me kohën më të madhe të kaluar në televizor se në aktivitete
që të ndikojnë zhvillimin e aftësive lexuese.
• Agresiviteti
Ky ishte edhe efekti më i madh qe shkakton dhuna televizive kryesisht tek femĳet qe
ne moshe te vogel gjithashtu dhe tek adoleshentet.
Ende ne mund të qëndrojmë në dy drejtime/kampe: televizioni është thjesht një
reagim ndaj shoqërisë – një projektim i mënyrës se si jeta është. Ose televizioni
ndikon dhe inkurajon brutalitetin e kësaj bote. Televizioni ka efekte negative:
• Mungesa e ndjeshmërisë
Televizioni sot është shumë realist se vite më parë, për shkak të efekteve të tĳ
kompjuterike dhe animuese. Por ende mund të thuhet në këtë pikë nëse dallimi mes
fantazisë dhe realitetit është real apo jo qartësisht.
• Frika
Nxitet prej televizionit dhe ankthi gjithashtu.
• Dhuna e shtuar
Studime të pafundme kanë treguar se korrelacioni mes agresivitetit dhe televizionit
është i madh.
Fakte statistikore nga bota mbi pasojat e internetit
• Çdo 3 fëmĳë në shoqërinë e informatikës ka bllogun apo uebsajtin e vet.
• Një hulumtim i kryer me adoleshentë nga mosha 15 deri në 24 vjeç ka konkluduar
se 59% e tyre mendojnë se shikimi i pornografisë në internet i inkurajon të rinjtë
të kenë seks para se të jenë të përgatitur për atë.
• 12% e të gjitha ueb-sajteve janë pornografike.
• 90% e fëmĳëve nga mosha 8 deri në 16 vjeç kanë parë pornografi në internet, edhe
atë në të shumtën e rasteve rastësisht.
• Mosha mesatare kur fëmĳët për herë të parë hasin pornografi në internet është
11 vjeç.
• Më shumë pornografi në internet konsumohet në moshën prej 12 deri në 17 vjeç.
• Industria pornografike në internet tregon se 20-30% të qarkullimit në sajte të tilla
e realizojnë fëmĳët.
• Në ditë dërgohen 2.5 miliardë mesazhe e-mail pornografike.
• 26 emra të karaktereve për fëmĳë (pokemon, actionmen etj.) çojnë në mĳëra
pornosajte.
• 27% e fëmĳëve prej moshës 7 deri në 17 vjeç do ta jepnin lirisht adresën e vet të
shtëpisë nëpërmjet internetit, kurse 14% adresën e vet të e-mailit.
• 40% e adoleshentëve kanë lënë informacione personale në internet që të tjerët të
mund t’i kontaktojnë.
• Një në 5 fëmĳë që përdorin “dhoma për bisedë/chat rooms” janë kontaktuar nga
persona pedofilë online.
• Dy nga 5 rrëmbime fëmĳësh janë nga 15 deri në 17 vjeç dhe kanë ndodhur si
pasojë e përdorimit të internetit.
• 76% e rasteve të eksplorimit seksual të filluar nëpërmjet internetit kanë qenë
fëmĳë të moshës 13 deri në 15 vjeç.
• 75% nga këto kanë qenë vajza. Shumica e rasteve kanë vazhduar me takim të
drejtpërdrejtë, kurse në 93% të këtyre takimeve ka pasur seks të paligjshëm.
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• Gjatë një viti, mesatarisht, një në 5 fëmĳë kanë marrë propozime seksuale
nëpërmjet internetit, kurse vetëm 25% e tyre u kanë treguar prindërve të tyre për
këtë gjë.
• 89% e të gjitha kërkesave seksuale janë realizuar nëpërmjet “chat room-e” apo
mesazheve speciale.
Statistika për vendin tonë
• Tre mënyrat, përmes të cilave fëmĳët shqiptarë të moshës 13-17 vjeç konsumojnë
median dhe internetin, janë përmes lojës në internet përmes celularëve (65%),
kompjuterave PCs (59%) and laptopë-ve personalë (43%).
• Në dallim nga vende të tjera europiane, familjet shqiptare preferojnë t’i mbajnë
kompjuterat në dhomat e gjumit të fëmĳëve të tyre. Të dhënat flasin se 62% e
fëmĳëve që kanë akses në internet kanë një kompjuter në dhomën e tyre të gjumit.
• Kur pyeten për perceptimet e tyre mbi risqet e rrjeteve sociale në internet, fëmĳët
shqiptarë ndajnë opinione të ngjashme me ato të vendeve të tjera të Europës.
Rreziqet më të mëdha të perceptuara janë kënaqësi, të ndjekura nga sjellje sociale
dhe takime sociale.
• Ofendimet dhe talljet, vjedhjet e fjalëkalimeve dhe të parët e paqëllimshëm të
materialeve pornografike kur përdoret internet janë problem madhore që fëmĳët
përballen në masën prej 45% të tyre që duhet të përballen thuajse përditë.
• Sipas 44% të të pyeturve, fëmĳët shohin material pornografike çdo ditë.
• 47% e fëmĳëve të intervistuar pranuan se në vitin e kaluar ata kishin kontaktuar
në internet me një individ të pa62% e fëmĳëve të intervistuar konfirmuan se
kishin pasur shokë që vizitonin sajte pornografike.
• Nga 47% e fëmĳëve që kishin kontaktuar online me një individ në vitin e fundit,
40% ishin kontaktuar nga të huaj me kombësi jo shqiptare.
• Shumica e personave të huaj qe kontaktonin fëmĳët shqiptarë online, ishin nga
Britania e Madhe (33%), Itali (14%) dhe SHBA (8%).
• 68% e fëmĳëve nga zona rurale dhe urbane konfirmuan praninë e pamjeve që
shfaqnin material pornografike kundër dëshirës së tyre. Shumica e materialit të
paqëllimshëm pornografik ndodhte në qendrat e internetit (internet kafetë).
• 32% e fëmĳëve të intervistuar konfirmuan se mësuesja do të ishte i fundit person
që ata do t’i drejtoheshin për ndihmë nëse ata do të ishin të dëmtuar në ndonjë
mënyrë në këto linja internet. Kjo ndiqej nga policia me 27% të fëmĳëve që nuk i
konsideronin as ata si një institucion i duhur për ndihmë.
Rekomandime
• Prindërit duhet të kontrollojnë dhe të ndalojnë fëmĳët e tyre te ndjekin shfaqjet e
dhunshme në media.
• Industria e televizionit duhet të tregohet sa me e kujdesshme per sa i përket
shfaqjeve me nivele të larta dhune, qe zgjedh për te transmetuar.
• Shkolla duhet te luaj një rol kyc ne informimin dhe ndihmën që u jep këtyre
adoleshentëve te cilët janë ndjekës të rregullt të shfaqjeve të dhunshme.
• Adoleshentet duhet të ndërgjeqsohen që sa me pak shfaqje të dhunshme te
ndjekin, aq me pak të stresuar dhe ankcioz janë.
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Teknologjia dhe ndikimet e saj
(Ne arsim dhe ne jeten e perditshme)
Monika Mone
Mësuese AF
Abstrakt
Teknologjia dhe jeta njerëzore nuk mund të ndahen.Shoqëria ka një bashkë-varësi ciklike në
teknologji. Teknologjia në jetën tonë të përditshme dhe kërkesat tona për teknologji vazhdojnë
të rriten. Njerëzit përdorin teknologjinë për të udhëtuar, për të komunikuar, për të mësuar,
për të bërë biznes dhe për të jetuar në rehati. Zbatimi i saj i dobët është bërë një kërcënim për
jetën dhe shoqërinë tonë.Duhet te bejme thirrje për përdorimin e duhur të teknologjisë për të
thjeshtuar mënyrën se si I bëjmë gjërat.
Është e pamundur të shqyrtohet se si çdo teknologji e re ka ndikuar në jetën tonë dhe se si
do të ndikojë në të ardhmen. Teknologjia ndikon mjedisin, njerëzit dhe shoqërinë në tërësi.
Mënyra se si e përdorim teknologjinë nëse ndikimet e saj janë pozitive ndaj shoqërisë ose
negative.
Teknologjia ka ndryshuar jetën tonë duke rritur shpejtësinë e kohës. Ne shpikëm dhe
zhvilluam teknologjitë për të ndryshuar jetën tonë në të mirë të saj. Tani që teknologjia po
ndryshon jetën tonë çdo sekondë.
Robotët janë modeli ynë i ri njerëzor dhe në fund, vetëm robotët e kontrollojnë këtë botë.
Teknologjia tani është duke u përpjekur të hyjë brenda trupit tonë është pothuajse aty dhe
objektivi është gjaku dhe emocionet njerëzore.
Në biznes, përdorimi i “Artificial Intelligence”, “Cloud Computing”, “machine learning”,
“predictive analytics” dhe mjetet e inteligjencës së biznesit, aplikacionet tani krĳojnë metoda
të reja për të kryer, operuar dhe menaxhuar biznesin.
Rritja e cloud-computing, “Artificial Intelligence” dhe “Machine Learning”, është shembulli
që do të jemi së shpejti në nyjen që lidh trupin tonë dhe kapjen e të dhënave të aktiviteteve
njerëzore në kohë reale. Zhvillimi i Teknologjisë ka ndryshuar jetën tonë pozitivisht dhe
negativisht. Teknologjitë dhe shpikjet e reja janë rezultat i kureshtjes sonë, kreativitetit dhe
teknikave të zgjidhjes së problemeve.
Çfarë tjetër do të bëjmë në këtë tokë nëse nuk e përmirësojmë veten tonë çdo ditë. Por është e
rëndësishme që zhvillimi teknologjik të jetë mjedisor dhe miqësor ndaj njerëzve. Teknologjia
është një lule për jetën, jo një vrasës produktiviteti.
Teknologjia është në ajër, ujë, ushqim, arsim, biznes, zyrë, energji elektrike, marketing, ruajtje
të të dhënave, komunikim, makina, parking, udhëtime, ushqime, pazar, banka etj. Është
pothuajse kudo dhe në çdo gjë që është përfshirë në jeta e perditshme.
Fjalët kyçe: Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Computing.

Ndikimet pozitive të teknologjisë
Teknologjia ka ndryshuar arsimin
Teknologjia ka përmirësuar arsimin duke përdorur teknika dhe mjete të avancuara
për kërkime dhe zhvillim. Teknologjia ka përmirësuar shpejtësinë e procesit mësimor
përmes internetit.
Teknologjia ndihmoi në krĳimin e materialeve dhe programeve mësimore të reja dhe
të azhurnuara. Analiza e të dhënave dhe vizualizimi kanë përmirësuar cilësinë e
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arsimit. Teknologjia ka përmirësuar sigurinë e studentëve dhe ka ofruar kosto të
ulët, platforma në kohë reale për komunikim.
Teknologjia ka përmirësuar dizajnin e librave dhe materialeve arsimore. 25-30 vjet
më parë librat përmbanin imazhe bardh e zi, tekst. Fontet nuk ishin aq më të lehtë për
të lexuar. Madhësitë e librave ishin të vogla. Vetëm librat ishin materialet edukative.
Por teknologjia ka ndryshuar materialet edukative. Cilësia është përmirësuar. Tani
librat janë të gjallë, përmbajne imazhe, diagrame, skema. Tani ata janë frymëzues.
Edhe është e lehtë për të kuptuar temën e kapitullit nga imazhi i saj. Është duke
ndihmuar për të përmirësuar imazhin në lidhje me temën në mendjen e nxënësve.
Teknologjia ka përmirësuar komunikimin e mësimdhënësve dhe studentëve. Ka
pasur një kohë kur studentët kishin frikë të bënin një pyetje nga mësuesit. Ka pasur
një kohë kur nxënësi hezitonte të komunikonte me mësuesin për atë që ata ndjen.
Nuk kishte mënyra për t'u lidhur me mësuesit për vite me rradhë.
Por teknologjia ka ndryshuar metodat dhe llojet e komunikimit të mësuesve dhe
studentëve. Tani është shumë më e fortë, e lehtë, teknologjia e lartë dhe e mundshme
për të ndërtuar lidhje afatgjata me mësuesit dhe studentët me ndihmën e teknologjive.
Teknologjia ndryshoi mënyrat e edukimit dhe metodave të të nxënit. Ne nuk jemi në
gjendje që në të kaluarën të marrim të dhëna, informacion dhe njohuri aq shpejt me
fleksibilitet. Shkolla ishte shumë larg nga shtëpia.
Tani mësuesit e sotëm e kuptojnë se teknologjia është pjesë e jetës sonë. Pra, ata po
përpiqen të mësojnë përdorimin dhe metodat e mjeteve të avancuara teknologjike që
i ndihmojnë ata të shpjegojnë temat perkatese.
Por sot për shkak të teknologjisë ka shkolla online. Çdokush mund të bëjë shkollë
online duke përdorur internetin dhe kompjuterat. Ka lloje të ndryshme të kurseve
online për të gjithë me përmbajtje të ndryshme.
Përdorimi i medias sociale nga mësuesit jo vetëm ndihmon nxënësit të mësojnë,
por edhe të ndihmojnë shoqërinë. Nëse mësuesit / ligjëratat / profesorët e fizikës
kanë faqet dhe grupet e medias sociale, atëherë ata mund të ftojnë dhe t'i drejtojnë
studentët, që të pëlqejnë dhe t'i bashkohen grupit. Pas kësaj, ata mund të krĳojnë,
postojnë, si përmbajtje që kanë të bëjnë me lenden perkatese.
Tani studentët mund të komentojnë publikun ose mësuesit dhe të bëjnë pyetje.Mund
të marrin pjesë në anketime dhe ata kurrë nuk hezitojnë të komunikojnë me mësuesit.
Dhe mësuesit do të frymëzohen për të mësuar më shumë dhe përgjigjet për pyetjet
nëse nxënësit janë të interesuar për të mësuar.
Është gjithashtu e rëndësishme që mësuesi të përdorë teknologjitë më të fundit
sepse nxënësit janë të frymëzuar nga mĳëra gjëra në mediat sociale. Ata besojnë nëse
mësuesit e tyre janë përditësuar me teknologjitë atëherë studimi bëhet përdoruesmiqësor për ta.
Shumë shkolla / kolegje krĳojnë video në tema të klasës në mënyrë që studentët të
jenë në gjendje ta shikojnë atë temë përsëri mĳëra herë në të ardhmen. Shumë mësues
kanë kanale në YouTube në të cilat studentët indianë mund të mësojnë nga mësuesit
amerikanë dhe studentët amerikanë mund të mësojnë nga mësuesit indianë. Edhe
mësuesit mund të mësojnë nga njëri-tjetri.
Tani, nëse studentët kanë mundësi të mësojnë nga mësuesit në blogun e tyre, ata
mund t'i ndjekin ato, mund të bashkohen me komunitetet dhe në përgjithësi ndihmon
në studimin e lëndës dhe ndihmon në krĳimin e një mjedisi pozitiv.
Përdorimi më i mirë i teknologjisë në klasë dhe arsim varet kryesisht nga mësuesit,
profesorët tanë dhe menaxhimi. Kur ata miratojnë qëndrimin pozitiv për të rritur
kapacitetin e studentëve, atëherë ajo do të përmirësojë dhe harmonizojë arsimin në
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drejtimin e duhur.
Por ne gjithashtu duhet të jemi të kujdesshëm që studentët tanë të mos jenë të
motivuar të ndjekin drejtimin e gabuar të drejtuar politikanët, kompanitë për
përfitime personale.
Për të ndaluar ndikimin negativ të teknologjisë në studentët, mësuesit dhe profesorët
duhet të udhëheqin studentët. Dhe kjo do të ndodhë nëse qeveria, shkolla, kolegji,
universiteti dhe bordet e menaxhimit të punojnë në zhvillimin e mësuesve. Kështu
që ata mund të ndihen të sigurt, të sigurt dhe të frymëzuar për të udhëhequr
studentët për një të ardhme më të mirë, duke zhvilluar ekspertizë në studentë
përmes teknologjive.
Përdorimi i teknologjisë në klasë u mundëson mësuesve dhe nxënësve të gjejnë
përfundimin e ri të problemeve të jetës së përditshme. Teknologjia ndihmon në arsim
për të krĳuar një planprogram mësimor më të mirë, material mësimor dhe produkte
dhe shërbime të ardhshme. Është me të vërtetë e rëndësishme për të integruar
teknologjinë në klasa.
Teknologjia është shumë e rëndësishme në arsim për të krĳuar një planprogram
praktik të ri dhe inovativ, për të përmirësuar sigurinë e studentëve, menaxhimin e të
dhënave të studentëve dhe analizën dhe raportimin e performancës dhe programet
e trajnimit të mësuesve.
Teknologjia është që fëmĳët frymëzues të bëhen krĳues dhe inovativë. Kreativiteti
dhe inovacioni do t'i bëjnë studentët të suksesshëm në karrierën dhe jetën e tyre.
Teknologjitë në klasë ndihmojnë studentët dhe mësuesit në procesin e marrjes dhe
dhënies së arsimit në mënyrë sistematike. Teknologjia ndihmon në lehtësimin,
përvetësimin e njohurive dhe aftësive. Edukatorët dhe nxënësit në mbarë botën
mund të lidhen me njëri-tjetrin në platforma të ndryshme të internetit. Për përfitime
të tilla është e rëndësishme të përdoret teknologjia në arsim.
Metodat teknologjike po i përgatisin studentët për sfidat e karrierës së ardhshme.
Mësimdhënësit po mësojnë dhe zbatojnë teknologjitë më të fundit në klasa.
Teknologjia nuk po ndihmon nxënësit urbanë, por edhe nxënësit e fshatrave.
Përdorimi i teknologjisë në arsim ka rritur nivelin e saktësisë në materialet arsimore
në një standard më të lartë. Përdorimet e teknologjive të reja po zgjerohen. Programet
e reja kompjuterike dhe aplikacionet mobile janë të gjithë duke luajtur rolin e tyre
për të zgjidhur problemet e jetës së përditshme.
Klasat online, programet në internet të shkallës dhe edukimi në distancë etj. Janë
risitë në arsim për shkak të përdorimit të teknologjive të informacionit. Nxënësit
dhe mësuesit po marrin aplikime të ndryshme për edukimin në distancë, kurset
online dhe programet e diplomave. Ka përparësi të shumta të klasave online dhe
programeve të shkallës. E gjitha është për shkak të integrimit të teknologjisë në
procesin e mësimit dhe komunikimit.
Teknologjia kompjuterike në arsim ndihmon për të marrë të dhëna dhe informacione
shpejt. Imagjinoni diçka dhe kjo do të jetë në Google. Teknologjitë sigurojnë shpejtësi
për mendimet krĳuese. Kompjuterët ofrojnë hapësirë ruajtjeje që mund të përdoren
nga studentët për të shkarkuar video leksione, shënime, detyra etj.
Teknologjitë po ofrojnë më shumë përfitime për mësuesit dhe studentët e pasionuar.
Sot, edukatorët e pasionuar nuk kanë nevojë për punë mësimore të qeverisë për të
edukuar studentët. Ekzistojnë mjete dhe teknologji të ndryshme në të cilat mund të
përdorin për të ndarë përvojat e tyre të karrierës me studentët në kohë reale kudo
në botë.
Kompjuteri ndihmon mësuesit dhe studentët që të kryejnë llogaritjen, analizojnë
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informacionin dhe vizualizojnë të dhënat dhe informacionin arsimor në kohë reale.
Nxënësit mund ta përsërisin procesin në kompjuterë milion herë, ndryshe nga
njerëzit, ajo nuk mërzitet. A është e mundur pa kompjutera? Studentët mund të
besojnë në programet kompjuterike për rezultate më të mira. Për shembull, nëse
dikush po bën llogaritjen në Microsoft Excel ata mund të përdorin formula për të
llogaritur dhe për të analizuar logjikën.
Teknologjia është një mjet i fuqishëm për t'u zbatuar në arsim. YouTube, faqet e
internetit të kurseve online, programet e akredituara në internet janë të shkëlqyera
për studentët. Skype, Google Hangouts dhe teksti, audio, video chat ose teknologjitë
e komunikimit janë të mëdha për mësuesit dhe studentët.
Edukimi me përdorimin e kompjuterit dhe internetit siguron vërtetësi për studentët.
Kompjuterët janë të aftë të kryejnë detyra të panumërta mĳëra herë me përdorimin
e aplikacionit të veçantë. Brezi i ri i sotëm është më i interesuar të përdorë mjete të
teknologjisë. Mësuesit mund ta transformojnë kreativitetin në mendjen e nxënësve
me përdorimin e mjeteve të teknologjisë.
Arsimimi është procesi i pafund për ne. Por sot kemi nevojë për atë shpejt dhe me
efikasitet. Duhet të përditësojmë shkollat, kolegjet ose sistemin arsimor me ndihmën
e teknologjive. Vetëm Teknologjitë e Informacionit mund ta bëjnë sistemin arsimor
të çdo vendi të korrupsionit të lirë.
Dhe në të ardhmen e arsimit mund të jetë robotik. Ku robotet mësojnë dhe
bashkëveprojnë me nxënësit në klasat. Ne të gjithë jemi të përhershëm me teknologjitë.
Teknologjia është gjithashtu e rrezikshme nëse nuk përdoret siç duhet ose me vetëanalizë. Sot ne jemi duke u bërë robotik njerëzor dhe ne duhet të kuptojmë, çfarë
është e mirë apo e keqe për ne dhe për shoqërinë tonë. Në teknologji të tilla gjithashtu
ofrohen mjete të mëdha për nxënësit dhe mësuesit.
Inteligjenca Artificiale
Inteligjenca artificiale është një degë e shkencave kompjuterike që synon të krĳojë
makina dhe produkte inteligjente. Ajo është bërë një pjesë thelbësore e industrisë së
teknologjisë.
Hulumtimet që lidhen me inteligjencën artificiale janë shumë teknike dhe të
specializuara. Problemet kryesore të inteligjencës artificiale përfshĳnë programimin
e kompjuterave për tipare të caktuara të tilla si:njohuri, arsyetim, zgjidhja e
problemeve, perceptim, mësim, planifikim, aftësia për të manipuluar dhe për të
lëvizur objekte.
Makinat shpesh mund të veprojnë dhe reagojnë si njerëzit vetëm nëse kanë
informacion të bollshëm për botën. Inteligjenca artificiale duhet të ketë qasje në
objekte, kategori, prona dhe marrëdhënie midis tyre. Nxitja e sensit të përbashkët,
arsyetimi dhe zgjidhja e problemeve në makinat është një detyrë e vështirë dhe e
lodhshme.
Përmirësimi i komunikimit
Përparimet e vazhdueshme në teknologji kanë çuar në shfaqjen e metodave të shumta
të reja të komunikimit elektronik, të tilla si faqet e rrjeteve sociale, email, zëri, dhe
video konferenca. Këto mjete të avancuara të teknologjisë së komunikimit na kanë
ndihmuar të eliminojmë kohën dhe distancën si pengesa për komunikim efektiv. Kjo
është e dobishme jo vetëm për marrëdhëniet tona personale, por edhe për arsimin
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dhe biznesin. Teknologjia ka përmirësuar edukimin kulturor duke u dhënë fëmĳëve
mundësinë për të komunikuar me fëmĳët e tjerë nga vende të ndryshme dhe për të
mësuar rreth kulturave të ndryshme.
Edhe pse teknologjia është e dobishme për komunikim dhe i lejon njerëzit të qëndrojnë
në kontakt, ne duhet të gjejme një ekuilibër mes botës kibernetike dhe botës reale.
Këto përparime teknologjike mund të jenë të pabesueshme dhe të rëndësishme në
shoqërinë e sotme, por duhet të jeni të kujdesshëm që të mos harrojme njerëzit që
janë fizikisht rreth nesh. Ndërsa komunikimi përmes mediave sociale mund të jetë
shumë zbavitës dhe më i përshtatshëm, është gjithashtu i dëmshëm për aftësitë tona
shoqërore. Kaloni kohë cilësore me miqtë dhe familjen tuaj për të krĳuar përvoja të
paharrueshme është veçanërisht te rëndësishme për lumturinë.
Permiresimi i menyrave te argetimit
Jo shumë kohë më parë, përvojat tona të zbavitjes përdoreshin për të jetuar në
momentin që ndodhnin.Ekzistonin në kujtimet tona dhe gjenin rrugën e tyre në
fotografi të vjetra në mur. Sot, kjo është ndryshuar për shkak të rritjes së shpejtë të
internetit, lidhjes së celularëve dhe rrjeteve sociale.
Një nga ndryshimet më të mëdha, për shembull, ishte kalimi nga videokasetat në CD
/ DVD. Kjo i mundësoi prodhuesve të vendosin më shumë të dhëna në media.Një
tjetër përparim i madh teknologjik ishte futja e TV LCD. Krahasuar me televizorët
LCD të sotëm, ekranet televizive të mëparshme ishin joefikas, me përkufizim më të
ulët dhe me cilësi të dobët. Sot nuk mund të gëzojmë vetëm zbavitje të përmirësuar
në shtëpi, por edhe lloje të ndryshme argëtimi në shtëpi:(Smart TV, PlayStation,
XBOX).
Përmirësimi i Strehimit dhe Stilit te jeteses
Strehimi dhe mënyra e jetesës gjithashtu janë ndikuar nga teknologjia moderne.
Shumica e artikujve që kemi në shtëpinë tonë sot janë automatizuar, gjë që e bën
jetën tonë shumë më të lehtë, të organizuar dhe më të sigurt. Në sajë të zgjidhjeve
teknologjike të përparuara të tilla si kyçet automatike të dyerve, kamerat e sigurisë
dhe kontrollin e ndriçimit, shtëpitë tona tani janë më të sigurta se kurrë. Gjithashtu,
në sajë të internetit, ne kemi një qasje të lehtë në të gjitha llojet e informacionit, lajme,
dhe ne jeni në gjendje të blejmë online çdo kohë të ditës apo natës nga komoditeti i
shtëpisë tone.
Përmirësimet ne mjekesi
Nuk ka dyshim se teknologjia është forca lëvizëse e përmirësimeve të mëdha në
kujdesin shëndetësor. Shumica e spitaleve sot kanë zbatuar teknologji moderne në
spitale dhe dhoma kirurgjikale, gjë që ka reduktuar ndjeshëm gabimet e bëra nga
mjekët. Qasja në rritje e trajtimit është gjithashtu një nga mënyrat më të mahnitshme
që teknologjia ka ndryshuar kujdesin shëndetësor. Përveç avancimeve teknologjike
në spitale, ka edhe shumë telefona shëndetësorë dhe aplikacione desktop që ju
lejon të monitoroni me lehtësi peshën tuaj, shkallën e zemrës dhe te dhenat e tjera
shëndetësore në çdo kohë të ditës. Është e panevojshme të thuhet, Interneti është
burimi ynë kryesor i informacionit mjekësor.
Numri njerëzve qe tani po përdorin internetin për të diagnostikuar veten duke
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kërkuar këshilla nga njerëzit në internet që kanë përjetuar të njëjtat simptoma është
në rrtĳe. Ekzistojnë gjithashtu shumë mjete të sugjeruara në internet, si dhe zgjidhje
alternative. Teknologjia u ka mundësuar mjekëve të përdorin mesazhe me tekst,
video dhe e-mail për të konsultuar kolegë nga e gjithë bota, gjë që është veçanërisht
e dobishme për pacientët dhe mjekët që jetojnë në zonat rurale dhe të pazhvilluara.
Përmirësimet ne transport
Teknologjia moderne e transportit e ka bërë më të lehtë për individët të udhëtojnë
distanca të gjata. Meqenëse transporti është një pjesë e rëndësishme e jetës sonë,
teknologjia është duke punuar rregullisht duke e bërë atë më efikas dhe më të shpejtë.
Avioi parë u ndërtua në vitet 1770, treni i parë me avull u ndërtua në 1798 dhe makina
moderne u krĳua në 1886, ndërsa fluturimi i parë i kontrolluar, i kontrolluar, besohet
se ka ndodhur në vitin 1903.
Sot, thjesht nuk mund ta imagjinojmë jetën pa mjete të mirëfillta transporti, si
makina, trena, autobusë dhe aeroplanë, të cilët janë bërë një nevojë themelore. Gjatë
dekadës së fundit, industria e automobilëve po përjeton një revolucion teknologjik,
pasi automjetet elektrike po e marrin botën nga stuhia.
Rënia e kostove të biznesit
Shumica e biznesmenëve ose sipërmarrësve kane reduktuar koston e biznesit te tyre.
Teknologjia e bën punën më të thjeshtë se kurrë në zyra duke automatizuar proceset
e nje biznesi.Një aplikacion mund ta trajtojë punën e shume personave. Kjo është
një nga përparësitë e fitimit të biznesit. Në të njëjtën kohë, normat e punësimit janë
zvogëluar.
Saktësia
Teknologjia bën gjithçka të kompjuterizuar. Kjo nuk la asnjë shans për ndonjë lloj
gabimi. Të gjitha të dhënat janë llogaritur me saktësi. Shifrat që marrim në fletët
excel ose në punën kompjuterike janë të sakta dhe nuk ka shanse për të marrë ndonjë
gabim. Ne mund të mbështeteni në llogaritjet e bëra në sistemet kompjuterike.
Reklamimi është bërë më e lehtë
Teknologjia ka bërë reklamimin më të lehtë. Ka shumë mënyra përmes të cilave
mund të reklamojme biznesin tone. Ju mund të përdorni mediat sociale dhe kështu
me radhë. Ju vetëm duhet të krĳoni një faqe interneti për biznesin tuaj dhe pastaj
krĳoni një faqe në platformat e mediave sociale dhe inkurajoni miqtë dhe të afërmit
tuaj që të pëlqejnë dhe ndajnë faqen. Kjo mund të bëjë një rrugë të gjatë në rritjen e
normave të konvertimit dhe përfundimisht më shumë shitje në biznesin tuaj.
Ndikimet negative të teknologjisë
Rritja e popullsisë
Teknologjia na ka ndihmuar të jetojmë më gjatë duke përmirësuar lehtësitë
shëndetësore dhe duke ndihmuar në hulumtimin për zgjidhje për çështjet e shëndetit
të njeriut. Ky pyetësor është përgatitur për zhvillimin e përfitimeve të kujdesit
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shëndetësor nga teknologjia. Popullimi i popullsisë kontrollohet nga metoda të
avancuara të kontrollit të lindjes. Kjo është e ndryshme në vendet në zhvillim, norma
është e lartë, shkalla e vdekshmërisë është e lartë, ushqimi është i pakët dhe kujdesi
shëndetësor është i dobët.
Rritja e ndotjes
Ndotja prek tokën ku mbjellim të mbjellat, ujin që pimë dhe ajrin që marrim frymë.
Kërkesa e rritur për teknologjitë e reja dhe avancimi i teknologjive ka rezultuar
në shumë fabrika prodhimi dhe përpunimi. Ndërsa ata punojnë kaq shumë për
të krĳuar teknologjitë më të mira për shoqërinë dhe biznesin, ato lironin kimikate
dhe gazra të dëmshme që kanë ndotur mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Sa më
shumë dëmtojmë mjedisin tonë. Ekspertët janë përpjekur të zbatojnë mënyra për
të reduktuar këtë ndikim duke inkurajuar fabrikat qe te shkojne drejt teknologjise
ekologjike por një përpjekje e madhe është e nevojshme për të zvogëluar ndotjen e
ajrit dhe të tokës.
Mungesa e privatësisëInterneti ka zhveshur botën e privatësisë. Me disa klikime
në një tastierë, personi mesatar mund të gjejë adresën e secilit dhe informacionin e
kontaktit. Për ata me synime më të këqĳa, përdorimi i phishing, viruseve dhe hakimit
ndihmon për të gjetur ndonjë informacion që dëshirojnë të marrin. Plus, njerëzit nuk
kanë ndjenjën e privatësisë në internet. Ata nuk mendojnë dy herë rreth tweeting
çdo lëvizje që ata bëjnë në Google Map dhe duke vënë gjithë historinë e tyre të jetës
në Facebook.
Izolimi
Izolimi social karakterizohet nga mungesa e kontaktit me njerëzit e tjerë në jetën
normale të përditshme, siç janë, vendi i punës, miqtë dhe aktivitetet shoqërore. Ne
izolojmë veten duke ecur nëpër botën tonë të vogël, duke dëgjuar iPod-et tona ose
duke ndezur në ekranin e pajisjes së fundit mobile edhe kur jemi rreth njerëzve të
tjerë. Studimet kanë treguar se njerëzit janë të izoluar shoqërisht.
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Mesimdhenia ne shkollat shqiptare
Ermira Dervishi
Abstrakt
“Udhëtimi i vërtetë për zbulim nuk ka të bëjë me kërkimin
e peizazheve të reja, por me nevojën për sy të tjerë”.
Marcel Proust

Shkolla eshte institucion i organizuar dhe i specializuar per mesimin dhe edukimin e
nxenesve, e cila ka disa funksione akademike ,profesionale ,shoqerore dhe qytetare ne
shoqerine demokratike .Institucioni arsimor kthehet ne qender ku merren njohuri ,por edhe
vater ku mesohet te jetohet ne nje shoqeri miqesie dhe solidariteti me rrezatim te kesaj fryme
edhe te nxenesit. Ajo punon ne baze te kurrikules qe shpreh politiken arsimore te shtetit dhe
miratohen nga qeveria. Atje zhvilllohet nje jete e pasur sociale, kultorore, e sportive. Tere
organizimi i pergjithshem i shkolles ka vlera te medha educative, por mesimi dhe procesi
mesimor eshte fronti kryesor i edukimit per cdo nxenes, pavaresisht nga kategoria e shkolles.
Njohurite e nxenesve u sherbejne atyre si anetare te shoqerise pluraliste, me aftesi per ti
gjykuar vlerat ne menyre te denje per nje shoqeri demokratike.
Mesimdhenia eshte proces i orientuar drejt qellimit, ka lidhje te ngushte me permbajtjen,
eshte e orientuar drejt nje grupi te veqante njerzish, eshte process i planifikuar, shfrytezon
disa strategji, shfrytezon disa mjete, karakterizohet nga funksioni i vazhdueshem i procesit
te vleresimit, eshte komplekt marredheniesh, dhenies ose percjellje njohurive, organizim i
veprimtaris se nxenesve, dhe mundesi realizimi te procesit te te nxenit. Mësimdhënia dhe të
nxënit janë dy kahjet e një procesi, i cili mundëson përvetësimin e programit mësimor nga
nxënësit.
Kjo fushë është mjaft komplekse dhe delikate për t’u vëzhguar, analizuar dhe vlerësuar.

Hyrje
Mësimdhënia është: “ veprimtari ndërpersonale, është akt i të dhënit mësim i
drejtuar nga mësuesi, i cili planifikon dhe organizon zhvillimin e procesit mësimor
dhe të të nxënit, që zhvillohet në proceset e: paraveprimit, bashkëveprimit me nxënës
dhe bashkëpunëtorë të tjerë në mësim dhe pasveprimit që ka për qëllim analizën
dhe vlerësimin e punës mësimore të zhvilluar. Mësimdhënia është ajo që lehtëson
procesin e të nxënit të nxënësve përmes realizimt të strategjive të llojllojshme e
të përshtatshme mësimore me forma, metoda, të cilat bëjnë që të ndërrohet roli i
nxënësit dhe të mësimdhënësit ku nxënësi bëhet aktor kryesor (subjekt aktiv) e jo
spektator i thjeshtë. Realizimi i strategjive efikase (formave, metodave, teknikave)
mundëson alternativa të shumta në procesin e të nxënit dhe kjo bën që te nxënësit të
zhvillojë, aftësitë organizative e menaxhuese, aftësi komunikative, nxit diversitetin
në të nxënit e nxënësve dhe kreativitetin e tyre.Realizimi i strategjive efikase i jep
kuptim rolit (menaxher) të mësimdhënësit në procesin e të nxënit, krĳon baza të
shëndosha për realizimin e të nxënit gjatë gjith jetës. Termi cilësi ne arsim është e
lidhur ngushtësisht me modelet bashkëkohore apo metoda e teknika të ndryshme
që përdorin mësuesit gjatë procesit te mësimdhënies, për arritjen e objektivave
mësimore. Mësimdhënia dhe të nxënit efektiv kërkojnë përdorimin e metodave
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të përshtatshme pedagogjike dhe metodologjike Mësimdhënies tradicionale “me
shkumës në dore” i ka shkuar koha. Me këtë nuk duhen mohuar meritat dhe
avantazhet e kësaj metode në situata të veçanta, por duhet theksuar rëndësia
e madhe që ka për çdo mësimdhënës, inkurajimi i të nxënit pjesëmarrës. Ndërsa
Kolbi (1984), vendos nxënësin në qendër të të nxënit, duke vlerësuar pjesëmarrjen
e tĳ në procesin e të nxënit, si tepër të rëndësishme për të krĳuar përvojën e tĳ të
të mësuarit.. Silcock dhe Brundert (2001) përcaktuan mësimdhënien me në qendër
nxënësin, si një qasje ku mësuesi është lehtësues dhe orientues i procesit të të nxënit
kundrejt mësimdhënies ku mësuesi ushtron kontroll në çdo drejtim për arritjen e
objektivave mësimorë ..Një nga veprimtaritë më të zakonshme në klasë që është në
fakt baza e gjithë veprimtarive të të nxënit dhe edukimit është komunikimi midis
mësuesve dhe nxënësve. Realizohet në shumë forma gjatë gjithë kohës mësimore
dhe përfshin direkt, ose indirekt të gjithë nxënësit.Ajo synon përmirësimin e cilësisë
së mësimdhënies. Module të rekomanduara janë teknikat e të pyeturit, që përfshihen
në kontekstin ndërveprues të mësimdhënies. Mësuesit duhet të jenë të hapur ndaj
përfshirjes së nxënësve në të gjitha hallkat e procesit mësimor. Mësuesi drejton dhe
organizon,ndërsa nxënësi gjithëpërfshihet. Mësuesi duhet të ndërthurë të mësuarit
me tema dhe projekte, që sigurojnë një aktivizim masiv të nxënësve.
Nxënësve duhet t`u jepet shansi që të përfshihen në punën me aparatet
pedagogjike të teksteve shkollore. Kjo punë (përgjegjësi) i përqendron ata në
mendime e studime dhe mësuesit i bën aktiv për lartësimin e nivelit shkencor
në lëndën e tyre. Gjithashtu, nga mësuesit duhet të mbahet parasysh dhe
nxitja e ndjenjës së vetëbesimit tek nxënësit, gjë që është për t’u vlerësuar.
A.

Mësimdhënia me qendër nxënësin

•
•
•
•
•
•

Mësuesi drejton, orienton udhëzon
Nxënësi përfshihet, vepron
Mësuesi nxit nxënësit të bëjnë pyetje
Nxënësi bën pyetje dhe kërkon përgjigje
Mësuesi bisedon, diskuton, shkëmben ide
Nxënësi diskuton, arsyeton, argumenton

Mesimdhenia me ne qender nxenesin inicion nje levizje progressive per permiresimin
e cilesise se mesimdhenies .Ne kuader te modernizmit shkencor pedagogjik
,te pervetesimit drejt persosjes se metodave te mesuarit e te nxenit perdoret
mesimdhenia me ne qender nxenesin ,me teori dhe praktike te cilat e vendosin
nxenesin ne qender te mesimdhenies dhe te nxenet.Nga kjo nisme disa faza te ores se
mesimit marrin pozicione te ndryshme nga ato qe njihen ne te mesuarit tradicional.
Kjo linje nxit koncepte dhe praktika te reja Mesuesi duhet te jete i hapur ndaj
perfshirjes se nxenesve ne te gjitha hallkat e procesit mesimor .Ai ose ajo luan rolin
e drejtuesit dhe organizuesit ,ndersa nxenesi gjithperfshihet ne procesin mesimor
.Ketu rritet edhe pergjegjesia e nxenesve per mesim ,pasi ora e mesimit duhet te
jete e ndertuar per te gjitha nivelet .Pra ,kerkohet gjitheperfshirja e nxenesve ne
procesin mesimor me ne qender nxenesin ,me ane te veprimtarive qe perfshihen
ne procesin mesimor qe e mban ne intensitet pune te gjithe nxenesit .Per te mesuar
dhe per te nxene duhet nderthurur te mesuarit me tema e te mesuarit me projekte
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,te cilat sigurojne nje aktivizim masiv te nxenesve. Puna me aparatet pedagogjike
te teksteve shkollore , sin je fushe veprimi gjate procesit mesimor i perqendron ata
ne mendim e studim dhe i ben aktive per lartesimin e nivelit shkencor ne lenden e
tyre .Nxitja e ndjenjes se vetebesimit eshte veprim per tu vleresuar qe gershetohet
edhe me ndjenjen e bashkepunimit ne grup .Nje filozofi e vleresimit te nxenesit te
aktivizuar duke kerkuar pozitiven ,duke e nxitur per tu afirmuar ne grup e ne klase
ka me shume efekt se sate mbetemi duke kritikuar per te meta e dobesi gje qe e
nervozon nxenesin .Mesuesi perpiqet per te ndryshuar rolin e tĳ duke kaluar nga
vetem dhenes i njohurive dhe ne nxites te nxenesve per te marre njohuri nga burimet
e shumta ben qe te nxitet me tej rritja e shkalles se aktivizimit te nxenesve .Kjo nuk
do te thote qe mesuesi e le menjane rolin e tĳ si shpjegues i temes apo koncepteve
baze duke shfrytezuar me efektivitet oren e mesimit nepermjet planifikimit te kohes
qe i duhet si mesuesit ashtu edhe nxenesit. Te dish te besh pyetje do te thote te dish
te japesh mesim . Module te rekomanduara jane teknikay epyetjes ,te cilat perfshihen
ne kontekstin nderveprues te mesimdhenies me ne qender nxenesin.Kjo eshte nje
fushe e gjere qe ndikon ne procesin e te nxenir ,nxitjes llojet e pyetjes ,pergjigjet dhe
nivelet qe kane nje vend te rendesishem ne procesin e mesimdhenies .Te pyeturit nuk
i takon vetem mesueses por edhe nxenesve ,ose me sakte eshte nje bashkepunim mes
mesueses dhe nxenesve .Pra ,nxenesi eshte nje burim i madh pyetjesh por qe shpesh
anashkalohet .Mesuesi me ane te pyetjes jo vetem ben nje rikujtim por edhe nxit te
menduarin ,zhvillon imagjinaten,nxit kujtesen ,lejon shprehjen e ndjenjave etj .Ne
baze te niveleve edhe pyetjet ndahen ne grupe te medha sipas nivelit te nxenesve
,me kete nekuptohet nivelet e taksonomise se bloomit ,gjashte nivelet. dhe tjetra ka
te beje me permasen e pyetjes. Edhe pse ne kurrikula apo shkrime zyrtare vihet re
qe mesimdhenia me ne qender nxenesin nuk perdoret aq shume sa deshmohet ne
publik .Shkolla tradicionale ka ne qender te mesimdhenies mesuesin .Mesuesi ze
vendin kryesor ne keto disiplina akademike .E gjithe mesimdhenia ne vizionin e
tradicionales organizohet rreth mesuesit .Ne kete te mesuar mbizoteron shpjegimi
.Mund te quhet mesimdhenie jo e drejtperdrejte.Komunikimi kryhet me te mesuar
,ne saje te riprodhimit .Format e transmetimit te informacionit ne kete lloj mesimi
lidhet me transmetimin e njohurive te gatshme .Vete mesimi behet nje model i
dyanshem ,ne te cilin mesuesi nuk eshte vetem mesues por luan role te rendesishme
.Kjo eshte vertete aktuale qe shihet ne cdo shkolle me shume pak nderhyrje te
nxenesve .Nxenesi qendron pasiv.
B.

Mësimdhënia pasive

•
•
•
•
•
•

Mësuesi shpjegon
Mësuesi dëgjon
Mësuesi pyet
Nxënësi përgjigjet kur e pyesin
Mësuesi flet
Nxënësi riprodhon

Metoda e ndikuar nga rrethi shoqeror dhe active . Individi nuk zhvillohet vetëm në
një mjedis fizik por dhe shoqëror. Prania e personave të tjerë, sidomos e moshatarëve
është domosdoshmëri për zhvillimin e një personaliteti. Mësuesit nuk duhet të
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harrojnë se sa të rëndësishëm janë për fëmĳët shokët dhe miqësitë, ata duhet të
shohin se si janë marrëdhëniet mes tyre, a ka ndonje që është lënë jashtë grupit? A
ka ndonjë që bën roline kapos, etj? Një nga detyrat e mësuesit është të baraspeshojë
nevojën e nxënësve për të përvetësuar programin mësimor me nevojën e tyre për
të vendosur marrëdhënie të shëndosha midis moshatarëve. Një nga metodat e
orientuara drejt përbërësve shoqëror është dhe puna në ekipe. Puna në ekipe/grupe
ndryshon marrëdhënien nga mësues-nxënës në nxënës-nxënës. Ajo konsiston në
ndarjen e klasës në grupe sipas dëshirës së nxënësve dhe orientimit të mësuesve dhe
dhënien e nje sërë temash apo çështjesh kryesore të cilat mësuesi duhet t`i trajtoje
në orën e ardhshme. Inkurajohen dhe nxiten nxënësit që sipas dëshirës të zgjedhin
një temë mbi të cilën do gjejnë materiale dhe do punojnë vetë brenda grupit apo
ekipit të tyre. Në këtë mënyrë janë nxënësit që bashkëpunojnë dhe ndërveprojnë
me njëritjetrit dhe mësuesi duhet të drejtojë diskutimet dhe informacionet që
nxënësit kanë sjellë dhe të bëjë plotësimin e njohurive dhe informacioneve nëse
ai,që prezantojnë nxënësit është i pa plotë. metodat. Metoda aktive përfaqëson sot
metoda dhe teknika pedagogjike që përdorin dhe që provokojnë veprimtarinë e
nxënësve.PMjafton që mësuesi ta marrë fëmĳën ashtu siç është,në atë nivel zhvillimi
që ka arritur, me problemet,nevojat, mundësitë dhe konfliktet e tĳ dhe tëzhvillojë
veprimtari shkollore që kënaqin kërkesat etĳ dhe zgjidhin problemet. Baze per sukses
ne mesimdhenie dhe nxenie ne ciklin fillor eshte edhe takti pedagogjik . Ai duhet te
pershtatet ne çdo rast me parimin : “ Nese duam te edukojme nje qytetar te lire te
nje shoqerie demokratike, duhet ta trajtojme ate si te tille qe kur eshte ende femĳe”
Takti pedagogjik ka te beje me marredheniet ndermjet mesuesit dhe nxenesve, me
komunikimin e pergjithshem te tyre, te shpeshte, te drejtperdrejte. Si e tille eshte
teper e nevojshme nga mesuesi njohja e menyres se komunikimit. Ne komunikim
nje element teper i nevojshem eshte takti . Mesimdhenia me ne qender nxenesin
mbeshtetur ne parimet e edukimit global. Edukimi global i inkurajon nxenesit dhe
mesuesit te bejne nje shikim te gjere te problemeve dhe ceshtjeve ,te shohin veten si
qytetare globale me te gjithe pergjegjesiet qe e shoqerojne ,ashtu si dhe pjestare ten
je komuniteti te caktuar Edukimi global kerkon qe te nxenit te perfshĳe ceshtje qe
kalojne kufijet kombetare . Si kurrikula edhe mesuesi global synojne ne nje drejtim
qe te mesohen me boten e ndryshimeve.Programet integruese te mesimdhenies e
pasurojne nxenesin me vision te njohurive te perbashketa dhe motivojne edhe
marredheniet e reja per te marre nohuri te reja.Duhet te heqim dore nga menyrat
tradicionale te njohurive por,te perqendrohemi ne aftesite dhe shprehite e reja
mbeshtetur tek mendimi kritik dhe krĳues . Sot, mësimdhënia përqendrohet në
të nxënit e mbështetur,më shumë në kultivimin dhe përdorimin e shprehive te të
menduarit dhe më pak në zotërimin e fakteve dhe të dhënave të shkëputura. Në vend
të përvetësimit të njohurive, sot nga nxënësit kërkohet të ndërtojnë dhe të krĳojnë
vetë njohuri. Mësimdhënia bashkëkohëse e cila mbështetet në strukturën trepjesëshe
(ERR) për të nxënit ndërveprues dhe të menduarit kritik, sot për sot, mbërthen në
vete më shumë se 30 metoda (teknika, ecuri) të aplikueshme për mësimdhënie,
me synim, numri i tyre të jetë akoma më i madh. Mësimdhënia bashkëkohëse nuk
shikohet më si mjet në vete, por si mënyrë për të inkurajuar dhe trajnuar nxënësit,për
të qenë aktiv në procesin e mësimdhënies dhe të nxënies. Nëpërmjet metodave
bashkëkohëse të mësimdhënies,ndryshohet fokusi i të nxënit(ndërtimi i kuptimit të
tekstit dhe jo përsëritje e fjalëve të tekstit),duke u “veshur” me petkun bashkëpunues
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dhe ndërveprues në “rrezatim” të Mendimit kritik. “Shpërthimi i informacionit”
është tipar i zhvillimit të sotëm. Në këtë zhvillim të vrullshëm e të shpejt,askush
nuk mund të mësojë”gjithçka” që i duhet të dĳë! Njё ndёr objektivat e metodave
tё mësimdhënies duhet të inkurajojnë nxënësit që të pyesin dhe të bëjnë lidhje me
informacionin qё marrin. Nxënësit mësojnë kur ata janë të inkurajuar dhe kuriozё
rreth botës së tyre. Mësuesi, duhet ndërkohë, të ndihmojë nxënësit për të pyetur dhe
për të kërkuar përgjigje sa më të ndryshme. Të nxënit reflektiv tek nxënësit fillon
atëherë kur ai fillon të pyesë. Nxënësit, është e nevojshme, të ndihmohen për të parë
lidhjet dhe idetë që vĳnë përmes dhe në fusha të ndryshme të programeve të tyre, ide
që lidhen me familjen, shokët e tyre, komunitetin , mjedisin dhe shoqërinë. Gjithashtu
ёshtё e rёndёsishme qё mësimdhënia t’i adresohet një hapësire të gjerë njohurish,
shprehish dhe vlerash, me një ngarkesë të përshtatshme për nxënës të niveleve të
ndryshmeMësimdhënia duhet të vendoset në kontekstin që lidh punën e shkollës
me jetën e përditshme, sepse të mësuarit përfshin jo vetëm zhvillimin e njohurive,
por edhe përdorimin e konteksteve të të kuptuarit, mësimdhënia duhet ta vendosë
nxënësin në kontekstin real jetësor, ku ai të aplikojë dĳet e tĳ në situata sfidash. “Në
jetojmë në një botë që ndryshon. ”, shkruan Fullan. Kjo është një botë në të cilën
ndryshimi është një udhëtim ku pikëmbërritja është e panjohur, ku problemet janë
miqtë tanë. Një nga metodat, e cila mund të përdoret me sukses në mësimdhënie,
por jo vetëm, është world café . Natyrisht secili mësimdhënës brenda lirisë së tĳ
akademike përzgjedh dhe zbaton në mësimdhënie metoda dhe teknika që janë të
përshtatshme për grupmoshën e nxënësve ku jep mësim, për lëndën apo fushën e
tĳ, dhe më në fund për linja, nënlinja apo tema mësimore të caktuara. World café
përfaqëson një metodë pjesëmarrjeje interaktive dialogimi kokë më kokë e nxënësve,
e cila përdoret për të ndarë njohuri të nënkuptuara dhe të qarta midis grupeve dhe
skuadrave. Ajo ndihmon në lehtësimin e të mësuarit dhe në përfitimin e një kuptimi
kolektiv të një çështjeje nëpërmjet bashkëbisedimit midis njëri tjetrit. World café
shërben si një mjet efektiv për hapjen e diskutimeve që të shpien drejt zgjidhjeve për
çështje të caktuara.Nxënësit qëndrojnë nga katër, ose pesë në një tryezë dhe mbajnë
një seri bashkëbisedimesh që zgjasin nga rreth 20 – 30 minuta secili, ose më pak
sipas kohës në dispozicion. Këto bashkëbisedime, apo dialogime zhvillohen rreth
një apo më shumë pyetjeve, të cilat janë të rëndësishme për pjesëmarrësit. Në fund
të çdo raundi, një person i cili zgjidhet që të luajë rolin e moderatorit, mbetet në
tavolinë si mikpritës, ndërsa tre apo katër të tjerët shkojnë tek tryeza pasuese. I zoti
i tryezës ose moderatori mirëpret të sapoardhurit dhe ju spjegon atyre pikat kyçe të
bashkëbisedimit të tryezës të zhvilluar deri më tani. Të sapoardhurit lidhin të gjitha
fijet e bisedës së zhvilluar në tryezat e tyre me ato të tryezës ku ndodhen, dhe në
këtë mënyrë i kontribuojnë përftimit të një konstrukti që sa vjen e merr formë rreth
pyetjeve të parashtruara.Pas përfundimit të raundeve që mund të jenë zakonisht tre
ose katër, të gjithë pjesëmarrësit rikthehen në tryezat e tyre të origjinës. Në pjesën
përmbyllëse moderatorët e të gjitha tryezave, por edhe vetë nxënësit pjesëmarrës
shpalosin për të gjithë klasën të gjitha alternativat, argumentimet apo arsyetimet
e ofruara gjatë zhvillimit të raundeve. Përdoruesit e bashkëbisedimit café duhet të
kenë parasysh zbatimin e këtyre parimeve jo të shkëputur nga njëri tjetri, por në
lidhje dhe kombinim midis tyre:
Qartëso kontekstin
Krĳo një ambient mikpritës.
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Eksploro pyetjet që të interesojnë
Inkurajo kontributin e gjithsecilit
Bashko alternativat e ndryshme
Dëgjo në grup modelet,arsyetimet dhe pyetjet e thelluara
Grumbullo dhe ndaj gjetjet kolektive që nxënësit të ofrojnë idetë për të cilat ju jeni të
interesuar, një pjesë shumë e rëndësishme e punës paraprake është njohja e tyre me mënyrën
apo me rregullat e funksionimit të world café (bota e kafese).
Më poshtë janë parashtruar udhëzimet më të rëndësishme për nxënësit në lidhje me
zbatimin e kësaj metode :
Fokusohu në pyetjen ose çështjen konkrete
Ofro të menduarit tënd
Shpreh atë që ke në mendje dhe në zemër
Dëgjo për të kuptuar
Lidh dhe bashko idetë
Dëgjoni së bashku për reflektime, modele dhe për pyetje të thelluara
Merr pjesë në lojë, vizato dhe shkruaj në flip chart
Argëtohu
Pra te gjitha ato qe u thane me siper ,modelet e shenuara synojne qe te shtrihet dhe
te kthehet mesimdhenia ne nje levizje te gjere arsimore ,ne te cilen te perfshihen
specialistet e te gjithave niveleve te arsimit shqiptar.
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Veprimtaria e Rilindasve shqiptarë në epopenë e lavdishme të lirisë
Elvira Bullari
Shkolla “Ajet Toska ” Suk, Fier
“Historia nuk është veçse një rifillim i përjetshëm “Kthehemi në vitin 1912. Ky
është viti në të cilin fillon ëndrra e të gjithë shqiptarëve, pasardhësve të ilirëve...
Abstrakt
Historia (nga Greqishtja e vjetër . ἱστορία, istoria - shënim, tregim, rrëfim) është shkencë
shoqërore e cila merret me studimin e të kaluarës së njerëzimit, të tashmen, dhe përmes
këtyre të dyjave studion të ardhmen. Kjo shkencë njihet si mësuesja e njerëzimit. Si themelues
apo dhe si babai i historisë llogaritet filozofi dhe historiani i periudhës antike greke
Herodoti.Historia është shkencë shoqërore e cila studion të kaluarën e shoqërisë njerëzore
gjatë evolucionit mĳëra vjeçarë të njerëzimit.Bazohet në të mbledhjen e dokumenteve dhe
materialeve të shumta të cilat grumbullohen nga arkeologët ,antropologët. Historia si fushë,
ndahet në këto periudha:
Historia e kohës parahistorike
Historia e kohës historike
Historia e mesjetës (kohës së mesme)
Historia e kohës së re
Historia e kohës më të re
Historia rrënjët e saj i ka që nga koha e shfaqjes së njëriut, pra që në kohët e lashta. Po ashtu
me vjekjen e Jezu Krishtit bëhet ndarja e dy epokave ,para linjes krishtit(para erës sonë) dhe
pas lindjes së Krishtit(pas erës sonë).Historia bën shpjegime të shumta të ngajreve që kanë
ndodhur në kohët e vjetra e kaluara, të cilat janë ndërtuese të së tashmes.Historia prek
shumë gjëra që lidhen në veçanti me ndonjë vend tregon kulturën,zhvillimin ekonomik etj. Në
veçanti Historia tregon edhe luftrat që zhvillohen në atë vend të caktuar. Rilindja Kombëtare
Shqipëtare është një periudhë e rëndësishme e Shqipërisë Kjo periudhë historike përfshin vitet
prej 1800 deri më 1912. Kjo periudhë karakterizohet nga fenomene të reja ,jetën ekonomikeshoqërore dhe politike-kulturore të vendit tonë. Menjëherë ky datim nis me lindjen e një
lëvizje të re politike, kulturore,dhe sociale që njihet me konceptin Rilindje. Rilindja lidhet me
rrënjët e saj të thella historike dhe vihet në dukje fakti që ajo lindi në një truall të përgatitur
nga lufta e pamposhtur shekullore e popullit shqiptar kundër sundimtarëve turq. Përpjekja
për ta periodizuar këtë periudhë historie mbështetet në studimin e ligjeve të përgjithshme
të zhvillimit shoqëror dhe të zhvillimit të ligjeve specifike të popullit shqiptar. Rilindja
Kombëtare Shqiptare është zhvilluar në katër etapa kryesore:
— Etapa e parë përfshin vitet ’30-’70 të shek.XIX, pra vitet 1839-1875
—Etapa e dytë përfshin vitet 1878-1881.
— Etapa e tretë përfshin vitet 1881-1908.
— Etapa e katërt përfshin vitet 1908-1912.
107 vjet ?! Duken pak për një shtet. Për tu bindur për zotësinë e gjithë popullit shqipëtar, për
gjithë ndryshimet,përpjekjet dhe zhvillimin e tĳ, duhet të kthehemi pas në kohë. Nga fakti
që Shqipëria do të bëhej një shtet autonom, shumë shtete ishin të pakënaqura. Në tetor të
vitit 1912 Bullgaria, Mali i Zi dhe Greqia bënë një aleancë politike dhe ushtarake ndërmjet
tyre dhe i shpallën luftë Perandorisë Osmane, me pretekstin për të shpëtuar Ballkanin nga
Osmanët. Por qëllimi i vërtetë ishte,që të merrnin pjesë të trojeve shqipëtare. Duke qënë se
e quanin Shqipërinë si “toka e osmanëve”, Serbia pushtoi Kosovën dhe synonte Shqipërinë
e Mesme, Greqia pjesën jugore dhe Mali i Zi rrethoi Shkdrën dhe synoi më tej. Këtu doli
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në pah dhe arsyeja e vërtetë e aleancës së tyre. Edhe pse dukej se ishte e pamundur që një
shtet i vogël si Shqipëria të fitonte kundër më të mëdhënie, atdhetarët shqipëtarë, kurrë nuk
i humbën shpresat. Ata filluan përgatitjet për “Kuvendin Kombetar”. Në këtë kohë Ismail
Qemali dhe Luigj Gurakuqi u nisën nga Stambolli për në Bukuresht, e më pas për në Vienë.
Gjatë këtyre rrugëtimeve, ata zbuluan se për çështjen e Shqipërisë kishte mosmarrveshje nga
Fuqitë e Mëdha. Pasi e kuptoi situaten, Ismail Qemali dergoi nje telegram nga Viena ne qytetet
e Shqiperise ku thuhej sekishte ardhur koha për të kaluar nga autonomia drejt pavarësisë!
Kshtu më 21 Nëntor 1912 Ismail Qemalië arriti n Durrës. Dy ditë më vonë niset për në Vlorë
aty ku do të mbahej Kuvendi. Nëpër qytetet që ishin më të rrezikuara si Elbasani, Tirana etj.
U vendos flamuri shqipëtar. Për të treguar ,që ato nuk ishin tokat e Perandorise Osmane por
një shtet i lirë me emrin SHQIPERI. Në këtë atmosferë, më 28 Nëntor 1912 u mblodh Kuvendi
i Vlorës, ku kryetar i kuvendit u zgjodh, Ismail Qemali. Detyra kryesore e Kuvendit ishte
shpallja e Pavarësisë se Shqipërisë.,rruga drejt lirisë
Fjalë kyçe:Histori ,Rilindje Kombëtare ,Pavarësi,patriot.

Hyrje
1.Historia (nga ἱστορία greke - historia, do të thotë "hetim, njohuritë e përfituara nga
hetimi" është studimi i fundit të njeriut. Dĳetarët që shkruajnë për historinë quhen
historianë. Kjo është një fushë e hulumtimit që përdor një tregim për të shqyrtuar dhe
analizuar sekuencën e ngjarjeve, dhe ajo shpesh përpjekje për të hetuar objektivisht
modelet e shkakut dhe efektit që përcaktojnë ngjarjet.debat. Kjo përfshin diskutimin
e studimit të disiplinës si një fund në vetvete dhe si një mënyrë për të siguruar
"perspektivë" në problemet e pranishme.histori të përbashkët për një kulturë të
veçantë, por nuk mbështetet nga burime të jashtme (të tilla si legjendat që rrethojnë
King Arthur) zakonisht janë të klasifikuara si të trashëgimisë kulturore në vend
se "hetimi ndershëm" nevojiten disiplinës së historisë.Periudha më e rëndësishme
që i vihet theksi për rëndësinë e saj është Rilindja Kombëtare Shqipëtare .Rilindja
Kombëtare Shqiptare është zhvilluar në katër etapa kryesore:
Etapa e parë përfshin vitet ’30-’70 të shek.XIX, pra vitet 1839-— 1875. Në këtë fazë
u zhvilluan një varg kryengritjesh të mëdha popullore kundër shtimit të shtypjes
kombëtare që solli me vete politika centraliste e Turqisë, Tanzimati. U formulua
kërkesa për autonomi, e cila u pasua nga një kryengritje në tjetrën. Rilindasit e parë
formuluan idetë për shkollën, për gjuhën dhe kulturën shqipe.
Etapa e dytë përfshin vitet 1878-1881, atëherë kur, në kushtet e krizës lindore, një
element i rëndësishëm i së cilës ishte edhe lëvizja shqiptare, ç'faqet rreziku i copëtimit
të tokave shqiptare nga shtetet fqinje të Ballkanit, të përkrahura nga fuqitë e mëdha,
rrezik që aktivizoi më gjerësisht në lëvizjen kombëtare rrethet borgjeze e çifligare
të vendit. Në këtë fazë lëvizja kombëtare shqiptare del hapur me programin e saj
autonomist dhe krĳon organin udhëheqës të saj, Lidhjen e Prizrenit.
Etapa e tretë përfshin vitet 1881-1908. Ajo fillon me shtypjen e Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit dhe përfundon me fitoren e Revolucionit Xhonturk. Është faza e zbaticës
së lëvizjes së armatosur në shkallë kombëtare dhe e luftës së gjithanshme në fushën
ideologjike e kulturale. Në këtë periudhë hapet “Mësonjëtorja” dhe shumë shkolla
të tjera shqipe në Shqipëri. Etapa e katërt përfshin vitet 1908-1912. Ajo hapet me
fitoren e Revolucionit Xhonturk dhe mbyllet me shpalljen e Pavarësisë, më 28 nëntor
1912. Kjo është faza e kryengritjeve të mëdha shqiptare kundër sundimit turk. Pati
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një rritje të vrullshme të lëvizjes politike-kulturore.Veprimtarinë rilindasit e parë e
zhvilluan jashtë atdheut. Ndër rilindasit e parë shqiptarë janë: Naum Veqilharxhi,
Jeronim De Rada, Konstandin Kristoforidhi dhe Zef Jubani. Naum Veqilharxhi nga
Vithkuqi i Korçës, veprimtarinë e tĳ e zhvilloj ne Rumani. Ku filloj perpjekjet për të
krĳuar një alfabet të veçantë për shkrimin e gjuhës shqipe, ku dhe ja arriti qëllimin
që të krĳoj alfabetin me 1844, ai botoi një abetare të vogël të quajtur Evëtar e cila
është abetarja e parë në gjuhën shqipe. Një vit më vonë e botoi një abetare të re më të
plotë se e para. Ndër intelektualët arbëresh është Jeronim De Rada nga fshati Makie
i Kalabrisë, i cili u bë një nga figurat më të shquara të letërsisë arbëreshe dhe të
lëvizjes kombëtare shqiptare. Patriotët shqiptarë që jetonin dhe punonin në Stamboll
si: Konstadin Kristoforidhi, Pashko Vasa, Hasan Tahsini, Ismail Qemaili të cilët u
përpoqën për njehsimin e alfabetit dhe krĳimin e një shoqërie kulturore shqiptare.
Në vitin 1867 Konstadin Kristoforidhi botoi ne Stamboll një abetare të re në gjuhën
shqipe e cila u përhap dhe u mirëprit në vise të ndryshme të Shqipërisë.Rilindja
trashëgoi nga shekujt e mëparshëm një pasuri të çmuar historiko-kulturore, me vlera
morale e politike, mbi të cilën ajo u mbështet dhe të cilën e zhvilloi më tej në një
rrafsh të ri, me një platformë të re ideologjike e politike. Ajo iu drejtua historisë dhe
e përdori këtë trashëgimi për të afirmuar të drejtën e popullit shqiptar për të jetuar i
lirë e i pavarur. Rilindësit i kthyen sytë nga e kaluara historike, jo vetëm pse kombi
shqiptar, ashtu si kombet e tjera, merr prej andej burimin e tĳ, por edhe për t’i vënë
provat e lashtësisë së tĳ në shërbim të detyrave që qëndronin para lëvizjes kombëtare:
për të rritur krenarinë e bashkatdhetarëve në luftën e vështirë për çlirimin kombëtar,
për të ndihmuar në ngritjen e ndërgjegjes së tyre kombëtare, për të forcuar më tej
individualitetin e shqiptarëve si komb dhe bashkimin e tyre përballë sundimtarëve
osmanë, për t’u dhënë një mbështetje historiko-shoqërore kërkesave kombëtare
dhe për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik të huaj ndaj çështjes shqiptare.
Rilindësit e përdorën historinë si një mjet të fuqishëm në shërbim të kësaj çështjeje,
si edhe për të hedhur poshtë pohimet e atyre shteteve, të cilët, për të arritur më lehtë
synimet e tyre ekspansioniste ndaj Shqipërisë, ua mohuan shqiptarëve historinë.
Rilindësit u kapën sidomos pas origjinës së lashtë të shqiptarëve dhe pas epokës së
Skënderbeut. Në rastin e parë ata u përpoqën të argumentonin e të përhapnin tezën
mbi origjinën pellazgjike ose ilire të popullit shqiptar dhe të provonin me këtë se
shqiptarët janë ndër banorët më të vjetër të Ballkanit, autoktonë dhe zotër të ligjshëm
të truallit të vet, të cilin askush nuk kishte të drejtë ta prekte. Në rastin e dytë, duke
evokuar e duke pasqyruar gjerësisht në letërsi epokën e Skënderbeut, luftën e tĳ
ngadhënjimtare kundër ushtrive të Perandorisë së fuqishme Osmane, rilindësit
synonin të afirmonin vitalitetin e popullit shqiptar, aftësinë e tĳ për t’u bashkuar
politikisht dhe të drejtën për të formuar shtetin e vet kombëtar
1.1.Rilindja Kombëtare Shqiptare
Rilindja Kombëtare Shqiptare ishte rezultat i lëvizjes politiko-shoqërore dhe
kulturore për çlirimin e vendit nga pushtimet e huaja. Kjo lëvizje nisi nga mesi i
shekullit XIX dhe përfundoi në vitin 1912, me shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë.
Nga mesi i shekullit të -Turqia ishte në ethet e "Çështjes Lindore", në kohën
që Ballkanasit, duke përfshirë edhe shqiptarët, kërkonin të plotësonin ëndrrën e tyre
kombëtare. Për të mbrojtur dhe përkrahur interesat e tyre kombëtare, shqiptarët u
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mblodhën në Prizren, një qytet i Kosovës, në vitin 1878 dhe krĳuan Lidhjen Shqiptare
të Prizrenit. Lidhja kishte dy qëllime kryesore, atë politike dhe atë kulturore. Së
pari, u përpoq (pa sukses) të bashkonte të gjitha trojet shqiptare - atë kohe të ndara
në katër vilajete, ose krahina, e Kosovës, e Shkodrës, e Manastirit, e Janinës - në
një shtet vetëqeverisës brenda sistemit të Perandorisë Osmane. Së dyti, mprehi një
lëvizje për zhvillimin e gjuhës shqipe, letërsisë, arsimimit, dhe kulturës. Në vĳë
me programin e dytë, në vitin 1908 udhëheqësit shqiptarë u takuan në qytetin e
Manastirit (tani Bitola, Maqedoni) dhe përshtatën një alfabet kombëtar. Ai bazohej
më së shumti në shkrimin latin, ky zëvendësoi disa alfabete të tjera, duke përshirë
alfabetin turk dhe grek, që ishin gjer në atë kohë në përdorim.Lidhja Shqiptare, nën
trysninë e fuqive evropiane, u shtyp nga turqit në vitin 1881. Këtë e bëri Evropa
për ta penguar krĳimin e një shteti të ri të proveniencës myslimane në Evropë, me
shumicë fetare myslië një simbol i zgjimit kombëtar të Shqipërisë, dhe idetë dhe
qëllimet e saja ushqyen shtysën që kulminoi më vonë në pavarësinë kombëtare.
Kur Turqit e Rinj (Xhon Turqit), që kishin marrë pushtetin në Stamboll në
vitin 1908 shpërfillen zotimet e tyre të bëra shqiptarëve të bëjnë reforma demokratike
dhe dhënies së vetëvendosjes (autonomisë), shqiptarët u hodhën në luftë të armatosur
tre vjeçare (1910-1912), e cila në fund i detyroi turqit t´u plotësonin kërkesat e tyre.
Të alarmuar nga ardhmëria e autonomisë shqiptare, fqinjët ballkanas të Shqipërisë,
që kishin bërë tashmë plane për copëtimin e vendit, i shpallën luftë Turqisë në tetor
1912, dhe ushtritë greke, serbe dhe malazeze përparuan në trevat shqiptare.
1.2.Parapërgatitjet për Reforma
Rilindja ishte një lëvizje e gjerë, që tërhoqi në jetën politike të gjitha forcat shoqërore
të popullit shqiptar dhe që kishte rrënjë të thella historike. Ajo u zhvillua në një truall
të përgatitur nga kryengritjet popullore, që nuk u ndërprenë gjatë katër shekujve
të robërisë osmane dhe që drejtoheshin kundër kësaj robërie. Gjatë këtyre lëvizjeve
ishte formuar te shqiptarët ndjenja e kombësisë, e identitetit dhe e individualitetit
të tyre të veçantë përballë sundimtarëve të huaj. Por këto lëvizje, edhe pse kishin
karakter çlirimtar, mbetën prej fillimit deri në fund lëvizje të veçuara e të palidhura
ndërmjet tyre. Epoka e Rilindjes krĳoi kushtet për bashkimin e tyre, për t’i kanalizuar
ato në hullinë e lëvizjes kombëtare. Megjithatë, lëvizje organizativisht të veçuara e
pa lidhje me njëra-tjetrën pati edhe gjatë Rilindjes. Ato dëshmonin se ndërgjegjja
kombëtare nuk kishte arritur ende kudo pjekurinë në shkallën e duhur. Konsolidimi
i ndërgjegjes kombëtare kaloi përmes një rruge të vështirë, duke kapërcyer prirjet
e lokalizmit, të separatizmit patriarkal feudal, të trashëguara nga e kaluara. Të
zhvilluara në rrethanat e reja, që u krĳuan në shek. XIX, këto kryengritje të shtresave
të ndryshme të popullsisë morën tipare të reja, filluan të karakterizohen nga ndjenja
e bashkësisë së interesave të të gjithë shqiptarëve kundër sundimtarëve osmanë. Ato
u shkrinë dora-dorës në lëvizjen e përgjithshme kombëtare dhe u bënë pjesë e saj.
Rilindja solli elemente të reja edhe në organizimin e drejtimin e lëvizjes çlirimtare
shqiptare, duke e ngritur atë në një shkallë më të lartë. Nga kuvendet e besëlidhjet
krahinore e ndërkrahinore, që drejtonin veprimet e përbashkëta luftarake në shkallë
të gjerë, u kalua në formimin e organizatave udhëheqëse mbarëshqiptare, që drejtonin
lëvizjen në shkallë kombëtare, siç qenë Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878-1881) e
Lidhja Shqiptare e Pejës (1899-1900) gjatë shek. XIX, si dhe komitetet kombëtare në
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fazën e fundit të Rilindjes. Themelimi i organizatave të tilla udhëheqëse diktohej
si nga shtrirjae njëkohshme e lëvizjes në mbarë trevat shqiptare, ashtu edhe nga
karakteri i përgjithshëm kombëtar i objektivave të saj gjatë Rilindjes.
1.3.Problemet Ekonomiko-Politike
Në zbehjen e konflikteve sociale dhe të luftës për tokën ndikoi edhe një faktor tjetër i
natyrës politike. Në kushtet kur në Shqipëri sundonte një regjim mesjetar e despotik
pushtues, kushte të rënda ekonomike e politike (siç ishin taksat e rënda, diskriminimi
politik, që arrinte deri në mohimin e vetë-qenies së kombit shqiptar, ndalimi i
mësimit të gjuhës amtare shqipe në shkolla, mungesa e të drejtave më elementare
njerëzore, madje edhe masakrimi i popullsisë shqiptare me anën e ekspeditave
ndëshkimore), dilnin në plan të parë kontradiktat nacionale midis popullit shqiptar
dhe sundimtarëve osmanë. Në këto rrethana nuk mund të shtroheshin për zgjidhje
problemet ekonomiko-shoqërore të luftës kundër shtypjes gjysmë-feudale, duke
përfshirë edhe çështjen agrare, të tokës; kështu Rilindja mori tërësisht karakterin e
një lëvizjeje që duhej të zgjidhte, në radhë të parë, çështjen më të mprehtë politike,
atë kombëtare, të zhdukte robërinë osmane, duke krĳuar një shtet autonom ose të
pavarur shqiptar. Si rrjedhim, aspiratat ekonomiko-shoqërore të fshatarëve dhe
posaçërisht ato për tokën nuk u përfshinë në programet e Rilindjes. Megjithatë, lufta
e fshatarësisë dhe e vegjëlisë së qytetit kundër sistemit të rëndë shtypës ekonomik
e politik osman dhe në radhë të parë kundër taksave e detyrimeve të tjera, kundër
diskriminimit në lëmin politik, të arsimit e të kulturës, kishte karakter shoqëror
e antifeudal. Kjo e përforcoi edhe më shumë kontradiktën kombëtare dhe i dha
përmasa të gjera bazës sociale të lëvizjes rilindëse.
1.4.Programi Politik i Rilindjes
Ideologjia e Rilindjes u konkretizua në programin e saj politik e kombëtar, i cili u
përpunua gradualisht, duke filluar nga vitet 30-40 të shek. XIX dhe u pasurua gjatë
zhvillimit të mëtejshëm të lëvizjes kombëtare. Thelbin e tĳ, si të çdo lëvizjeje tjetër
nacionale, e përbënte formimi i shtetit kombëtar shqiptar.Përpjekjet e para (pas atyre
të periudhës së Skënderbeut, në shek. XV) për shkëputjen e Shqipërisë nga sundimi
osman dhe për formimin e një shteti shqiptar u bënë në vigjilje të epokës së Rilindjes,
në fundin e shek. XVIII dhe në fillimin e shek. XIX, kur u formuan dy pashallëqet
shqiptare, ai i Shkodrës në veri (1771-1831) dhe i Ali pashë Tepelenës në jug (17871822). Megjithatë, këto dy pashallëqe, për një varg arsyesh të brendshme e të jashtme,
nuk arritën të bashkoheshin (siç bënë Principata e Moldavisë dhe ajo e Vllahisë më
1859-1861) dhe të themelohej kështu, më herët se në vendet e tjera të Ballkanit, një shtet
autonom shqiptar. Shqiptarët i shfaqën përsëri prirjet e tyre për t’u shkëputur nga
Stambolli dhe, kur krerët e Jugut formuan, më 1828, Lidhjen Shqiptare, deklaruan se
do të luftonin kundër Greqisë vetëm po të rrezikohej Shqipëria dhe jo Turqia. Kështu
ata nxorën pothuajse krejtësisht Shqipërinë e Jugut nga kontrolli i Portës së Lartë.
Ata kërkuan të vendosnin në vilajetin e Janinës një administratë të tillë civile, e cila
t’u njihte të drejta të barabarta gjithë banorëve të këtĳ vilajeti, shqiptarëve e grekëve,
myslimanëve e të krishterëve. Bashkëkohësit shihnin në këto qëndrime të krerëve
shqiptarë të Jugut prirjet nacionaliste, madje edhe synimin e tyre për pavarësi dhe
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për t’u shkëputur nga Perandoria Osmane, gjë që mund të arrihej nëse do të ishte
vendosur një lidhje e ngushtë ndërmjet tyre dhe Pashallëkut të Shkodrës, i cili shtrihej
në atë kohë pothuajse në gjithë Shqipërinë e Veriut. Për shkak të pavendosmërisë së
vetë krerëve feudalë shqiptarë, që i trembeshin shkëputjes nga Perandoria Osmane,
ky bashkim nuk u arrit dhe Shqipëria humbi atëherë mundësinë për të hedhur
poshtë robërinë osmane.
Programi kombëtar i Rilindjes Shqiptare nuk lindi menjëherë në formën e tĳ të plotë.
Fillimet e tĳ u hodhën nga mendimtarët e shquar shqiptarë, intelektualët rilindës në
vitet 30-40 të shek. XIX.

Godina e Lidhjes së Prizrenit
Ata përpunuan dora-dorës idetë për të drejtat e kombit shqiptar, i plotësuan me ato
iluministe për shkollën e gjuhën shqipe dhe në përgjithësi për kulturën kombëtare,
si edhe me kërkesat për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Edhe lëvizjet e para të
viteve 30-40 të atĳ shekulli, që u shtrinë pothuajse në të gjitha trevat shqiptare, si dhe
idetë e tyre për një administrim të veçantë për tokat shqiptare, për drejtimin e tyre
nga vetë shqiptarët, madje, siç u kërkua gjatë kryengritjes së viteve 1843-1844, për
një organizim të tillë të Shqipërisë si ai i shteteve fqinje, kishin karakter çlirimtar,
shënuan një hap përpara drejt programit autonomist. Me rritjen e lëvizjes kombëtare
në vitet 70 të shek. XIX dhe veçanërisht në periudhën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
(1878-1881), u përpunua në mënyrë të plotë programi kombëtar i Rilindjes Shqiptare
për sigurimin e autonomisë territoriale-administrative dhe të pavarësisë së vendit
nga sundimi i Perandorisë Osmane, i cili u pasurua e u zhvillua më tej në fundin e
shek. XIX dhe në fillimin e shek. XX nga organizatat e tjera politike mbarëshqiptare.
Në këtë program, ideologët rilindës, në përputhje me kohën e me rrethanat,
përcaktuan rrugët nëpërmjet të cilave populli shqiptar, ashtu si fqinjët e tĳ ballkanas,
do të arrinte të formonte shtetin e vet kombëtar e të bashkuar. Organizimin e shtetit
shqiptar rilindësit e mendonin në të dyja format, të autonomisë dhe të pavarësisë.
Autonomia dhe pavarësia janë konceptuar gjithmonë si dy etapa të zgjidhjes së
çështjes shqiptare, të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Por për një varg arsyesh,
që kishin të bënin më shumë me rrethanat e jashtme ndërkombëtare, por edhe
me raportin e forcave shoqërore e politike brenda vendit, platforma e autonomisë
territoriale-administrative të Shqipërisë mbizotëroi gjatë gjithë Rilindjes, deri në
50

nëntorin e vitit 1912.
1.5.Roli në Shpalljen E Pavarsisë
Shteti autonom shqiptar, nën sovranitetin e Perandorisë Osmane, vlerësohej nga
mendimtarët rilindës si një organizim i përkohshëm e kalimtar, për të shkuar, në kushte
më të favorshme ndërkombëtare drejt një shteti plotësisht të pavarur. Autonomia
territoriale-administrative krĳonte mundësitë që të ngriheshin institucionet juridikepolitike dhe strukturat ekonomiko-shoqërore, që do të shërbenin si mbështetje
për rendin shtetëror të pavarur, i cili do të vendosej sapo të krĳoheshin kushtet e
përshtatshme. Kjo ishte rruga që kishin ndjekur drejt pavarësisë edhe disa shtete të
tjera ballkanike; ishte e natyrshme që shqiptarët të merrnin parasysh edhe përvojën
e tyre.Por në rastin e shqiptarëve kërkesa e autonomisë u kushtëzua, në një shkallë
të konsiderueshme, nga një varg arsyesh të karakterit ndërkombëtar. Rilindësit
mendonin se autonomia territoriale-administrative e Shqipërisë, nën sovranitetin
e sulltanit, do të ishte një zgjidhje më e pranueshme për Portën e Lartë, sesa ajo e
pavarësisë dhe e shkëputjes së plotë të Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Ata e
shikonin autonominë si një masë që mund të pajtohej edhe me politikën e status
quo-së së Perandorisë Osmane, të ndjekur nga Fuqitë e Mëdha. Një administrim
autonom i Shqipërisë do t’u priste rrugën lakmive pushtuese të shteteve të reja
ballkanike, të shfaqura qysh në vitet 40 të shek. XIX. Duke siguruar njohjen zyrtare
nga Porta e Lartë dhe nga Fuqitë e Mëdha të të drejtave të shqiptarëve mbi trojet e
tyre dhe të përkatësisë së tyre etnike shqiptare, autonomia territoriale-administrative
e Shqipërisë nën sovranitetin e Perandorisë Osmane do të shmangte, sa të ishte
e mundur më shumë, rrezikun e copëtimit dhe të aneksimit nga shtetet fqinje.
Organizimi i Shqipërisë si një njësi e veçantë shtetërore autonome, qoftë edhe brenda
Perandorisë Osmane, do të mënjanonte gjithashtu rrezikun e identifikimit të saj me
këtë Perandori, kur kjo të shthurej dhe zotërimet e saj të ndaheshin ndërmjet shteteve
ballkanike.

Qeveria e parë Shqipëtare pas Shpalljes së Pavarsiseë .Ismail Qemali duke folur
para Popullit të Vlorës
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Rilindja, edhe pse ishte në thelb një lëvizje ideore, karakterizohej gjithashtu nga
veprime të armatosura të shtresave më të gjera të popullsisë kundër sundimtarëve
osmanë. Rilindësit më të përparuar e vlerësuan lëvizjen e armatosur si një mjet të
domosdoshëm për të siguruar të drejtat kombëtare dhe për çlirimin e vendit. Këto
lëvizje të armatosura, që ndoqën njëra-tjetrën, gjatë shek. XIX dhe fillimit të shek.
XX, nisën me kryengritjet kundër reformave të Tanzimatit në vitet 30-40 e vazhduan
deri te kryengritjet e mëdha të viteve 1910-1912, që çuan në Shpalljen e Pavarësisë së
Shqipërisë.

Isa Boletini, luftetar i periudhes se Rilindjes.
2.Pjesëmarrësit në Lëvizje

.

Jeronim de Rada, figurë e shquar e Rilindjes
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Lëvizja kombëtare, me objektivat e saj themelorë, me luftën për çlirimin e Shqipërisë
nga robëria e huaj dhe për ruajtjen e tërësisë së territoreve të saj, ishte një front i gjerë,
i cili bashkoi shumicën dërrmuese të forcave shoqërore të vendit. Edhe udhëheqja
e lëvizjes kombëtare nuk i takoi një force të vetme shoqërore. Në krye të saj dolën
përfaqësues të borgjezisë, të inteligjencës, të çifligarëve (të bejlerëve) me prirje
atdhetare, elementë të veçantë të parisë, klerikë atdhetarë, përfaqësues të fshatarësisë
etj. Nga radhët e gjithë këtyre forcave dolën një varg i tërë mendimtarësh, që u bënë
udhëheqës ideologjikë, kulturorë e politikë, ndërsa nga grupet e tjera shoqërore
dolën organizatorë dhe drejtues politikë e ushtarakë të lëvizjes kombëtare.
Shkrimtarët me të dalluar të kësaj epoke ishin Naim Frashëri, Jeronim de Rada, Zef
Skiroi, Anton Zako Cajupi, Gavril Dara i Riu, Ndre Mjeda, Asdreni, etj.

Naim bej Frashëri i njohur më së shumti si Naim Frashëri (Frashër, 25
maj 1846 - Stamboll, 20 tetor 1900) ka qenë nëpunës dhe intelektual i Perandorisë
Osmane, poeti më i madh i Rilindjes Kombëtare, hartues tekstesh dhe veprimtar
i shquar i arsimit kombëtar. Frashëri është shkrimtar më përfaqësues i misticizmit
islam në gjuhën shqipepërkatësisht me veprën "Fletore e Bektashinjet" dhe
"Qerbelaja", si veprat e para të bektashizmit shqiptar.

Pashko Vasa (Shkodër, 17 shtator 1825 - Bejrut, 29 qershor 1892) i njohur gjithashtu
si Vaso Pasha e Vaso Pashë Shkodrani, ishte nëpunës i konsullatës britanike
në Shkodër, oficer kalorësie në Bolonjë, revolucionar i Risorgimento-s, nëpunës
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i Perandorisë Osmane dhe veprimtar i Rilindjes Koëtare Shqiptare.

Andon Zako Çajupi
Pothuajse në të njëjtën kohë me veprimtarinë atdhetare Çajupi e nisi punën letrare.
Më 1902 botoi librin "Baba Tomorri", një nga veprat më të shquara të letërsisë
së Rilindjes Kombëtare. Me këtë përmbledhje që dallohet nga fryma luftarake
patriotike, demokratizmi i hapur dhe fryma popullore në brendi dhe në formë
Çajupi solli një ndihmesë të çmuar në pasurimin e letërsisë kombëtare. Në pjesën e
parë dhe të dytë të librit janë vendosur me radhë vjershat patriotike dhe ato me temë
dashurie; vjershat me karakter shoqëror dhe fabulat e shqipëruara janë përfshirë në
pjesën e tretë të librit, që përmbyllet me komedinë e njohur Përrallë nga e kaluara.

Për gjysmë shekulli ishte figura mbizotëruese e letërsisë shqipe, madje që kur ishte
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gjallë u kurorëzua "poet kombëtar (Fishtë, 23 tetor 1871 - Shkodër, 30 dhjetor 1940)
ishte frat françeskan, njeri i letrave, piktor, arkitekt.

Konkluzione
Rilindja Kombëtare - Një Epokë e re Historike
Shek. XIX rilindja shënoi për popullin shqiptar, ashtu si për popujt e tjerë të Ballkanit
hyrjen në historinë moderne, si shekulli i lëvizjeve dhe i revolucioneve kombëtare, që
ndoqën njëri-tjetrin dhe që çuan në çlirimin e shumicës së popujve të këtĳ gadishulli
nga sundimi i Perandorisë Osmane. Këto lëvizje u zhvilluan në kushtet e rënies së
Perandorisë Osmane.Ne shek XVIII dhe në fillimin e shek. XIX, nisi të zhvillohej nga
pikëpamja ekonomiko-shoqërore e politike në po ato drejtime si edhe fqinjët e saj
ballkanikë, Serbia, Greqia, Bullgaria e Rumania. Vështirësitë e ritmet e ngadalshme
të këtĳ zhvillimi të Shqipërisë, të diktuara nga kushtet e rënda e të ndërlikuara,
që ishin karakteristike për vendet nën sundimin osman, nuk e penguan shoqërinë
shqiptare që në agimin e shek. XIX të kishte, krahas ndryshimeve, edhe mjaft gjëra
të përbashkëta me shtetet fqinje, të krĳonte premisat që çuan në konsolidimin
e shqiptarëve si komb, në ngritjen e mëtejshme të ndërgjegjes kombëtare dhe në
zhvillimin e lëvizjes kombëtare.Rilindja Shqiptare përbën një lëvizje të gjithanshme
kombëtare, me një përmbajtje të re ideologjike, politike, kulturore, ekonomikoshoqërore dhe organizative. Ajo synonte të zgjidhte detyrat që i takonin revolucionit
kombëtar, të çlironte vendin nga sundimtarët e huaj osmanë, të bashkonte trojet
shqiptare në një shtet të vetëm e të pavarur, t’u hapte rrugën zhvillimit e përparimit
ekonomiko-shoqëror, politik e kulturor të Shqipërisë.
Rilindja ishte e lidhur me një shkallë më të lartë të zhvillimit të kombit shqiptar,
me konsolidimin e tĳ, që çoi në lindjen e një lëvizjeje të re nga përmbajtja dhe objek
Këto zhvillime, që ndodhën gjatë Rilindjes, sollën forcimin e ndërgjegjes kombëtare
te shqiptarët, që u shpreh me vetëdĳen e tyre të përbashkët për përkatësinë në të
njëjtën etni, në të njëjtin komb, komb që jetonte në një territor të përbashkët, që
kishte prejardhje, gjuhë, zakone, formim shpirtëror, kulturë e histori të njëjtë dhe
që dallohej nga të tjerët. Këto elemente kishin fituar qëndrueshmëri si rrjedhim i
qëndresës shekullore të popullit shqiptar për t’i mbrojtur nga pushtuesit e huaj e
sidomos nga ata osmanë; ato u ruajtën e u trashëguan nga shqiptarët edhe në epokën
e Rilindjes.Gjatë Rilindjes lindi dhe u zhvillua ideologjia e re kombëtare, e cila, duke
u ngritur mbi ndarjet krahinore e fetare, shprehte aspiratat jo më të krahinave të
veçanta, por të të gjithë Shqipërisë dhe të të gjithë shqiptarëve. Thelbin e saj e përbënte
lufta kundër shtypjes kombëtare, jo vetëm me mjete materiale, të armatosura, por në
radhë të parë me ato intelektuale, me idetë që argumentonin të drejtën e natyrshme
njerëzore të popullit shqiptar për të qenë i lirë e i pavarur kombëtarisht. Ashtu si te
popujt e tjerë, kjo do të arrihej vetëm me formimin e një shteti kombëtar e të veçantë
shqiptar. Këto ide, të përhapura gjerësisht në rrethet e kulturuara brenda e jashtë
vendit nëpërmjet librave e shtypit, u futën dora-dorës edhe në mendjet e njerëzve
të thjeshtë, ndihmuan në formimin e popullit shqiptar të ndërgjegjes së përbashkët
kombëtare, e cila mishëronte vullnetin e gjithë kombit.
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Potencialet e klimave te Shqiperise
Jorida Sylari
Abstrakt
Shqiperia ka njé shuméllojshméri sistemesh klimatike .Me bregun e saj bregdetar pérballé
detit Adriatik dhe Detit Jon né detin Mesdhe , malet e saj mbéshteten né toké té ngritur
ballkanike dhe té gjithé shtriré né njé gjerési qé i nénshtrohet njé séré modelesh té motit gjaté
stinéve té .dimrit dhe té verés , por ka njé numér té madh té rajoneve klimatike pir njé zoné
kaq té vogél ultésira bregdetare kané klimé tipike mesdhetare ndérsa pjesöt malore kané njö
klimö kontinentale .né té dyja zonat e uléta dhe té bréndshme ,moti ndryshon dukshém nga
Veriu né Jug
Shqipéria, megjithése zotéron potenciale té larta té burimeve me energji té rinovueshme,
sic jané energjité e erés, diellore, biomasa, etj, ajo ende konsiderohet né proces nxitje dhe
inkurajimi té investimeve drejt teknologjisé sé energjive té rinovueshme. Duke qené ndér
vendet mé dinamike né Europé pérsa i pérket burimeve energjitike dhe né vecanti, energjive
té rinovueshme, Shqipéria ka liberalizuar sé fundmi tregun e energjisé, duke béré qé té
ndértohen qindra hidrocentrale té vegjél e té mesém si dhe dhjetéra ferma pér shfrytézimin
energjisé sé erés dhe asaj diellore. Shumé projekte né drejtim té energjive té rinovueshme jané
ende né fazé studimi dhe investimi ku financimet béhen kryesisht nga kompani huaja.
Njé fakt i réndésishém pér mungesén e shfrytézimit té burimeve té energjive té rinovueshme
éshté edhe plotésimi i nevojave pér energji elektrike nga burimet hidrike né vend. Por rritja
vit pas viti, e kérkesés né treg pér energji solli nevojén e shfrytézimit té burimeve alternative
ener<itike, burime me té cilat Shqipöria éshté mjaft e pasur. Pér njé shfrytézim sa mé té miré
té kétyre burimeve, nevojitet sé pari vlerésimi i potencialeve té mundshme té energjive té
rinovueshme né ményré qé investimet té jené sa mé eficente né kétö drejtim. Njé nga burimet
me shumé interes pér t'u vlerésuar jané burimet e energjive té erés duke qené se teknologjia
e Äenerimit té ener<isé prej erés éshté mé pak e kushtueshme se gjenerimi me forma té tjera.
Pozicionimi i Shqipêrisê, nê kordinatat 40 0 - 42 0 Veri dhe 19 0 - 20 0 Lindje si dhe vendosja né
pellgun e Mesdheut, bêjnê qê tiparet klimatike té Shqipêrisê t'i pêrkasin klimês mesdhetare
me dimér relativisht té shkurtêr e tê lagêsht dhe me
veré té nxehtê e té thatê. Duke shtuar né kêtê tablo,
edhe tiparet klimatike lokale tê cilat shfaqen larmishêm
nga njê zonê nê tjetrên, klima e Shqipêrisê paraqet njê
ndryshueshmêri té lartê né shumê prej parametrave
té saj siç janê temperatura e ajrit, reshjet, ndricimi
diellor, lagêshtira e ajrit, etj. Njê rol té réndêsishêm né
pêrcaktimin e klimês sé Shqipêrisê luan relievi, i cili
duke qenê se paraqet njê shtirje mbi 60 % tê territorit,
né mbi 600 m lartési mbi nivelin e detit, sjell njê
ndryshueshmêri té parametrave klimatikê.
Nê rajonizimin klimatik té Shqipêrisê (Figura 1)
faktorêt bazê janê rrezatimi diellor, gjerêsia gjeografike,
qarkullimi i përgjithshëm i atmosferês dhe shumê
faktorê té tjerê lokalê.

Figura 1 — Zonat dhe nênzonat klimatike né
territorin shqiptar
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Bazuar në ecurinë e parametrave klimatikë në periudha të gjata kohore, klima e
Shqipërisë ndahet në katër zonat klimatike të mëposhtëme:
•
Zona mesdhetare fushore
•
Zona mesdhetare kodrinore Zona mesdhetare para malore
•
Zona mesdhetare malore
Ecuria shumëvjeçare e elementeve të ndryshme klimatike janë rrjedhim i
bashkëveprimit të ndërsjellë të këtyre faktorëve, nën ndikimin e të cilëve territori
shqiptar paraqet zonat klimatike të larpërmendura. Një tablo më e detajuar e disa
elementëve të klimës së Shqipërisë, do të paraqitet në paragrafet në vĳim të këtĳ
studimi.
1.2 Ecuria shumë vjeçare e temperaturave të ajrit
Një nga elementët që luan rol kryesor në përcaktimin e klimës së një vendi është
temperatura e ajrit. Ecuria për një shtrirje kohore shumëvjecare e këtĳ elementi varet
jo vetëm nga faktorët e përgjithshëm klimë — formues por edhe nga faktorët lokalë
të cilët krĳojnë ndryshueshmërinë e temperaturave mesatare vjetore në territorin
e Shqipërisë. Bazuar në ndikimin e pozitës
gjeografike, lartësisë mbi nivel deti, largësisë
nga vĳa bregdetare si edhe në bazë të ndikimit
të faktorëve me kakarter lokal, shpërndarja
hapësinore e temperaturës mesatare vjetore,
paraqet ndryshueshmëri të lartë nga një zonë në
tjetrën (Figura 2).
Konkretisht temperatura mesatare vjetore varion
nga 7 0 C në zonat më të larta në vlerën 15 0 C dhe
në zonat bregdetare dhe 16 0 C në zonat më të ulëta.
Shihet qartë edhe në hartën e termike vjetore se
ultësira përëndimore paraqet ndryshueshmëri
thuajse stabël të temperaturave mesatare vjetore,
me një variancë në intervalin e vlerave 12 — 14 0 C.
Figura 2 — Shpërndarja territoriale e
temperaturave mesatare vjetore për
periudhën 1960 — 2010
Përsa i përket ndryshueshmërisë së vlerave mesatare vjetore të temperaturave
maksimale, ato luhaten nga 11.3 0 C në zonat malore deri në 21,8 0 C në zonat e ulëta
dhe bregdetare. Ndërsa vlerat mesatare vjetore të temperaturave minimale luhaten
nga -O. 1 0 C në zonat malore deri në 14.6 0 C në zonat e ulëta dhe bregdetare.
1.3 Shpërndarja në hapësirë — kohë e reshjeve atmosferike
Tiparet klimatike lokale në klimën e Shqipërisë dalin në pah veçanërisht në
shpërndarjen në hapësirë — kohë të reshjeve atmosferike. Kjo shpërndarje
është rezultat i faktorëve kryesorë klimë — formues siç janë Iloji i qarkullimit të
përgjithshëm lartësia mbi nivelin e detit, largësia prej brigjeve detare, etj. Të gjithë
këta faktorë të përgjithshëm si dhe ndikimi i faktorëve lokalë, bëjnë që shpërndarja e
reshjeve në Shqipëri të jetë shumë e larmishme (Figura 3). Vlera mesatare e reshjeve
vjetore në rang vendi arrin në 1485 mm/year [ M. Sanxhaku. 1982] ndërsa vlerat
maksimale të reshjeve vjetore prej mesatarisht 3 000 mm, bien në Alpet veriore
të vendit duke u pasuar nga një tjetër maksimum vjetor prej mbi 2000 mm, zonat
malore jugpërëndimore. Reshjet pakësohen në brendësi të territorit duke shënuar
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vlerën minimale vjetore prej 800 mm në vit, në
zonat juglindore [ V.
Mustaqi 19861.
Figura 3 — Shpëmdarja e reshjeve mesatare
vjetore në Shqipëri
Në hartën e mësipërme shihet qartë se
Shqipëria ka një shpërndarje të larmishme të
reshjeve vjetore nga një zonë në tjetrën. Janë
të qartë vlerat maksimale të reshjeve vjetore
në veri dhe jugperëndim si dhe minimumet
e reshjeve mesatare vjetore të lokalizuara në
juglindje të teritorit.
Përsa i përket shpërndarjes kohore të reshjeve,
sasia më e madhe e tyre vrojtohet në pjesën e
dytë të vitit me maksimum në muajin nëntor
dhe minimum të reshjeve në muajin korrik,
fakt ky që thekson mjaft mirë karakterin
mesdhetar të klimës shqiptare. Konkretisht,
rreth 70 % e reshjeve vjetore bien muajve të
ftohtë të viti nga Tetori në Mars, ku muaji më i pasur me reshje në rang territori është
Nëntori ndërsa muajt më të thatë janë Korriku dhe Gushti. Numri i ditëve me reshje
(mbi 1.0 mm/ 24 orë) gjatë një viti varion nga 80 në 120 ditë në vit. Edhe ky tregues
i reshjeve, ndjek mjaft mirë tablonë e shpërndarjes në hapësirë — kohë të reshjeve
mesatare vjetore ku numri më i lartë i ditëve me reshje i takon Alpeve të veriut
shqiptar ndërsa më pak ditë me reshje vrojtohen në zonat juglindore të vendit. Përsa
i takon shpërndarjes kohore, rezulton se 78 % e ditëve me reshje i takojnë periudhës
së ftohtë të vitit nga Tetori në Mars.
1.4 Tabloja klimatike e erës në territorin shqiptar
Territori shqiptar, për shkak të vendosjes së tĳ në e deteve Adriatik dhe Jon si dhe
malësitë e mbështetura në lindje të tĳ sjellin një tablo të larmishme të parametrit
të erës. Drejtimet kryesore të erës në vendin tonë janë veriperëndim-juglindje dhe
jugperëndim-verilindje, me drejtim dominues drejt tokës. Në brendësi të territorit,
drejtimi dhe intesiteti i erës nga zona në zonë varion shumë me kohën ndërsa në
zonën bregdetare, mbizotërojne erërat perëndimore të cilat ndryshojnë drejtimin në
thellësi të territorit.
Përsa i përket shpërndarjes territoriale të shpejtësive mesatare të erës ne territorin
shqiptar (Figura 4) ky parametër paraqet një homogjenitet në pjesën më të madhe
të Shqipërisë. Në figurë jepen zonat ku mund të përcaktohen periudhat kohore për
të cilat shpejtësia e erës mund të përdoret si burim energjie. Shpejtësi mjaft të larta
janë regjistruar në Kryevidh, Gllavë, Xarrë, Sheqeras dhe Durres. Për këto zona, në të
giitha rastet janë regjistruar shpejtësi mesatare vjetore më të larta se 3 m/ s.
periudhës së
Duhet theksuar se shpejtësitë më të mëdha të erës janë regjistruar
dimrit dhe kur mbizotëron aktivitet ciklonar.
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Figura 4 — Shpërndarja territoriale e shpejtësive
mesatare të erës
Përsa i përket shpërndarjes së sasisë vjetore të orëve
me erë (Figura 5) rezulton se shpejtësi relativisht
të larta regjistrohen jo vetëm gjatë mesditës por
edhe gjatë mëngjeseve, kohë së cilës i përkasin edhe
shpejtësitë më të ulëta të erës.

Figura 5 - Shpërndarja territoriale e sasisë vjetore të
orëve me erë

Figura 6 — Shpêrndarja territoriale e rrezatimit diellor
vjetor
Pêrsa i pêrket numrit té orêve me diell gjatê njê viti,
shpêrndarja territoriale (Figura 7) prezanton njê
mesatare prej 2400 orê/vit; njê maksimum nê zonên e
Myzeqesê prej mbi 2700 orê/vit si dhe minimumin prej
mé pak se 2000 orê/vit, nê Kukês.
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Figura 7 -Shpêmdarja territoriale e orêve me diell vitit
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Hyrje ne Fiziken e Thermĳave dhe Modeli Standard i Tyre
Joana Koreta
Shkolla 9 vjeçare “Rrapo Hasimi” Kanine Vlorë
Abstrakt
Në fillim te shek XX ishte përhapur gjerësisht mendimi se themelet e shkencës së
Fizikës ishin të forta e të qëndrueshme, dhe Fizika klasike triumfonte.
Nderkohë një fizikan i madh Lord Kelvin shfaqi mprehtësinë e tĳ duke theksuar se
në qiellin e paster e të qartë të fizikës kanë mbetur edhe “dy re”. njëra e lidhur me
eksperimentin e MAjkellsonit, kurse tjetra me rrezatimin e trupit te zi. Lindën kështu
dy teori të reja që hodhën bazat e fizikës moderne: Teoria e relativitetit dhe Teoria
kuantike me themelues Albert Ajshtajnin dhe M. Plank. Triumfi I ketyre dy teorive
coi në revizionizmin dhe përgjithësimin e koncepteve dhe përfytyrimeve klasike.
Kështu bazat e fizikës klasike u përfshin në ligjet e përgjithshme të relativitetit dhe
në teorinë kuantike, duke future disa kushte mbi shpejtesinë e dritës dhe konstanten
e Plankut. Rruga drejtë lindjes së teorive të reja afirmohet me vështirësi nëpërmjetë
udhëtimit të teorisë së kuanteve. Një shpjegim I vetëm për këto fenomene shoqëruan
lindjen e fizikës elektromagnetike, dhe i hapën rrugën teorisë së relativitetiot dhe
mekanikës kuantike. Shkencëtarët e sheh IX kishin realizuar eksperimente që u
jepnin përgjigje pyetjeve mbi zbulimin e strukturës mikroskopike te lëndës dhe
hodhën dritë mbi fillimet e university dhe cfarë po ndodh ende me të.
Asgje e re…
Pyetja klasike që njerëzit drejtonin që nga lashtësia ishte: Nga se përbëhët Lënda që
na rrethon?
Nuk duhet të shkojmë shumë larg për
të kërkuar…
Në shek e IX zbulohet modeli
atomic (Kimia), në të njëjtin shekull
studjoheshin
vetitë
e
fushës
elektromagnetike. Unifikimi I parë
I dy forcave e thënë ndryshe ne
gjuhën modern energjia elektrike dhe
magnetike. Gjatë kësaj kohe këto dt
zbulime dukeshin si fenomene të ndara
nga njëra tjetra. Unifikimi I tyre u be nga Xhejms Maksuell rreth vitit 1860.
Një udhëtim i gjatë…
Mbi dukuritë që shpjegonte teoria e Relativitetit mbi proceset që ndodhin në atom
dhe në bërthamën atomike.
Atomet ( elektronet e zbuluara nga fundi I 800 të cilat rrotullohen rreth një bërthame
elektrikisht positive)
Si bashkëvepron Lënda?
Forcat: 1. Gravitacionale zbuluar që në periudhën e Njutonit
2. Elektromagnetike/
Pyetjet nuk ndryshuan akoma per 150 vjetë më pas…
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Fizika korpuskulare, fizika bërthamore është rezultat I drejtpërdrejtë I këtyre
studimeve qe ka si objektiv të siguroj një tablo koherente që me pak të dhëna të
përshkruajmë natyrën ëe grimcave elementare. Arsyeja e nisjes së këtĳ udhëtimi
kanë qënë dy teoritë e zhvilluara në fillimet e viteve 1900: Teoria e relativitetit dhe
mekanika kuantike.
Sot ne kuptojmë më tepër mbi këto teori por udhëtimi nuk ka mbaruar…
Origjina e Fizikës Moderne
Jemi në fillimet e shekullit të kaluar:
Si fillim mendohej për një model si sistemi” Diellor” për Atomin (Bërthama në
qëndër dhe elektronet që vërtiteshin rreth saj)
Por shpejt kuptohet që përshkrimi është më I ndërlikuar dhe befas shfaqet mekanika
kuantike, e cila bëhet teoria bazë për të kuptuar se cfarë po ndodh në strukturat
atomike dhe subatomike.
Si ja dolëm mban?
Gjatë viteve 20 të shekullit të kaluar dhe më pas janë bërë një sërë zbulimesh dhe
nxjerrja në pah e asaj bote mikroskopike që ka brenda atomi:
Bërthama: proton, neutron ( vitet 30)
Shtrohet pyetja: Si qëndrojnë bashkë këto thërmĳa?
Forca e madhe bërthamore shoqërohet me forcë elektromagnetike të cilat janë forca
përgjegjëse për shkatërrimet radiokative në masë
Forcat e dobëta (teoria e parë e Fermit 1931)
Kemi mësuar të eksplorojmë më thellë nëpërmjet mjeteve gjithmonë e më të
specializuara.
Ndezësit e dedektorëve:
Pas një periudhe të gjatë, ku pamja vështirësohet cdo ditë e më shumë, pjesëzat e
pazëllit kanë filluar të zënë vendin e vetë.
Si është i ndërtuar Atomi?
Gatio gati kjo kuptohej sesi ishte I ndërtuar Atomi, kështu ngriti një numër pyetjesh
Cfarë përmban Brenda bërthama e Atomit?
Forca e madhe Bërthamore shfaqet si forcë elektromagnetike që është përgjegjëse
për zbërthimet radioactive.
Forcat e dobëta ( Teoria e parë e Fermit 1931), hodhi dritë mbi
fenomenet që ndodhin në Diell.
Ndalemi pak me kujdes hap pas hapi…
Grimcat subatomike nga se karakterizohen dhe si maten?
Si i matim Grimcat?
Rishohim historikun e grimcave. 1. Pozicioni
2. Shpejtësia
3.Energjia.
Kjo na lejon të ndërtojmë veti të ndryshme që karakterizojnë
grimcat subatomike.
BRENDA BËRTHAMËS
Protoni dhe Neutroni përmbëhen nga grimca akma e më të
vogla që quhen Kuarc.
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Në vitet 60 drejtë një rrugëtimi të gjatë.

Ngarkesat e pjesëshme (

,

)

Ngarkesa pozitive lartë 2/3
Ngarkesa negative poshtë -1/3
Protone ( +1 )

Neutrone ( 0 )

Forca dhe bashkëveprimet
Kuarkët bashkëveprojnë midis tyre duke u sjelle si urë lidhëse e forcave të dobëta
Janë zbuluar ne vitin 1983- 1984 (Ë, Z), Cmimi Nobel Carlo Rubbia.
në jetën tonë një urë lidhëse familjare është fotoni mesatare e forcës elektromagnetike.
nuk ka masë, por është I ngjashmi I bozomit Z
Cila është pamja aktuale?
Pas dekadave të ndryshme doli një teori që shkencëtarët e quanin “ Modeli Standard
i Grimcave elementare dhe bashkëveprimeve themelore”
Në përputhje me një klasifikim të tillë si tulla baza e lëndës që ne njohim, dhe
bashkëveprimeve midis tyre.
Theksojme se: Nëse ne njohim përberjen e tullave kjo sdo të thotë që ne të njohim
ndërtesën, por nëse nuk kuptojmë përbërjen e tullave me të vërtete nuk do kuptojmë
përbërjen e ndërtimeve.
Modeli Standard
Tullat janë si FERMIONET:
Grimca me rrotullim spin
1. Leptone (6 ), a)Elektrone , Mione , Tau (ngarkesa) të cilat janë me vlerë të përafërtë
me ngarkesën elektrike të neutrinit
2. Kuarc (6), b) jeta e përditëshme përbëhet nga dy drejtime (lartë, poshtë), por janë
katër të tjera që I ndiejnë efektet e tyre.
FORCAT, ndahen në:
1.
Elektromagnetike, të dobëta, të forta, dhe gravitacionale
2.
Forcat janë të domosdoshme vecanërisht për bashkëveprimin e grimcave
dhe do I quajmë BOZOME: a)forca e dobët elektrike( Ë, Z,
) b) forcat e mëdha:
gluone (g), c) forca gravitacionale , gravitonet, (Spin2).
“TULLAT DHE CIMENTO”
Kemi lëndët dhe grimcat që bashkëveprojnë…
Kush e formon masën e të gjitha grimcave të tjera? Mendohet se është grimca e
Higgs. Grimca e Higgsit ështe një thërmĳë që ka akoma për tu zbuluar. Këtë e kemi
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zbatuar tek pajisjet e ndezjes dhe tek konstruksionet (LHC)
Zbërthimi shkatërrues
Shumë prej grimcave subatomike që studjojmë janë të paqëndrueshmë… cdo të thotë kjo?
Kjo do të thotë që zbërthehen spontanisht në grimca të tjera ( nga të paqëndrueshme
në të qëndrueshme) si product I zbërthimit. Tek produkti I zbërthimit nëse pjesëzat
janë të qëndrueshme ato janë të matëshme , për rrjjedhojë na tregojnë rreth
prejardhjes së tyre, psh: pjesëza e tipit Z zbërthehet në grimca cift elektron positron..
kjo është një ngjarje probabilitare që ndodh pas një farë kohe . Vlera mesatare e
kohës quhet jeta mesatare e nje grimce. Grafiku kohor I saj perfaqsohet nga varësi
eksponenciale.
Z është një grimcë në masë në pjesën tjetër afërsisht
91 GeV / c2 e cila zbërthehet në çifte të leptoneve:
Ce + eCm + mCt + tCNeutrino-antineutrino
Të gjitha në tre llojeCQuark-antiquark
ðu-anti u
ðd-anti d
ðs-anti s
ðc-anti c
ðb-anti b
A e kuptuam gjithçka?
Çfarë do të thotë kjo?
Kjo do të thotë që të kesh një teori për të cilen :
A) U përgjigjet pyetjeve tona
B)Hipotezat mund të verifikohen plotësisht
C) Në të gjitha aspektet janë konfirmuar
Cështje që ende mbeten të pa përgjigje:
Në shkencë, kërkohen zgjidhje për problemet:
Modeli standard ka qenë një sukses i madh
Testet deri në distancë infinite gjithmonë ka provuar se funksionon
Atëherë?
Cilat janë probleme që nuk mund t'i shmangemi
Disa janë të lidhura me mekanizmin me të cilin furnizohet masa te fermionet (Higgs)
Pse neutrinot kanë masë?
Pse janë ato vlera e masave fermion?
A është protoni me të vërtetë një grimcë e qëndrueshme?
Ekzistojnë masa kozmologjike që tregojnë se vetëm 5% e lëndës së Universit është i
përbërë nga atomet që ne njohim
Pse në Univers ka vetëm lëndë (dhe jo antilëndë)?
Po graviteti? A mund ta unifikojmë atë me forca të tjera?
Ne kemi ide ...
IDE…
Ka një botë të grimcave elementare ku në çdo rrotullim ½ pjesëza korrespondon një
tjetër grimcë me spin 1 (dhe anasjelltas)
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Supersimetria
Punime teorike, por deri më tani asnje konfirmim eksperimental!
• Fizika ka nevojë për konfirmime eksperimentale
Grimcat janë në të vërtetë të lidhura
Teoria e vargjeve
ð Ne jetojmë në një botë që ka më shumë se 3 + 1 dimensione por ne vetëm i shohim
këto
Kërkohen për efektet për shkak të ekzistencës së dimensioneve të tjera (ekstra
dimensionet)
- Kjo duket një mënyrë premtuese për të unifikuar gravitacionit së bashku me forcat
e tjera
Mbetet për tu parë…
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Cross-cultural communication
Ermira Pallashi
Abstract
Language and cultural misinterpretations can be avoided by increasing our understanding of
other people and their cultures. The study of cross-cultural communication addresses this need
by examining the communications and interactions between people of diﬀerent cultures and sub
cultures. The fundamental principle of cross-cultural communication is that it is through culture
that people communicate. Globalization has made intercultural communication inevitable.
Communicating with other cultures characterizes today’s business, classroom, and community.

Introduction
1-What is cross cultural communication?
Cross-cultural communication defined language and cultural misinterpretations. It is
based on knowledge of many factors, such as the other culture's values, perceptions,
manners, social structure, and decision-making practices, and an understanding of
how members of the group communicate--verbally, non-verbally, in various social
contexts. Cross-cultural communication involves an understanding of how people
from diﬀerent cultures speak, communicate and perceive the world around them.
Language diﬀerences, high-context vs. low-context cultures, nonverbal diﬀerences
and power distance are major factors that can aﬀect cross-cultural communication.
2-What are the principles of cross-cultural communication?
Anthropologist Edward T. Hall first discussed high-context culture in his 1976
book titled Beyond Culture. High-context cultures are those in which the rules of
communication are primarily transmitted through the use of contextual elements
(i.e., body language, a person's status, and tone of voice) and are not explicitly
stated. This is in direct contrast to low-context cultures, in which information is
communicated primarily through language and rules are explicitly spelled out.It is
important to note that no culture is completely high-context or low-context, since all
societies contain at least some parts that are both high and low. For example, while
the United States is a low-context culture, family gatherings (which are common in
American culture) tend to be high-context.
Direct Vs Indirect - it means, whether people belonging to a particular culture
say things as is, with little need for the listener to interpret the message, or do they
communicate in a way, which requires a high degree of listeners’ understanding of
context, tone etc. For example: to answer the question “how are you” a Dutch might
say, “I am fine, thank you” whereas a Britisher might say, “ not too bad” . While
the first is easier to understand, to know what “not too bad” means, you need to
have a degree of understanding of British mannerisms. Whenever you are working
in a geographically spread team, its best to literally mean what you say, to avoid
misunderstandings.
Impact of Hierarchy on communication - In some cultures like India, China etc,
where there is a natural deference for status, age, seniority etc., people may hesitate
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to say what they really mean to their managers/seniors. Where as in cultures like US,
you might be much more critical of your manager’s idea and might not hesitate to
say it in meetings. As a global worker, you might have to consider hierarchy while
drafting your communication.
Impact of time on communication- Meaning of time is very diﬀerent in diﬀerent
cultures. While some see time as limited ( you only have x hours to achieve something),
many Asian and South European cultures see time as a continuum, and you always
have time for everyone. This impacts the way people communicate. For example, “
I will get back to you in 2 minutes” means verry diﬀerent things in Germany and
India. While in Germany, you might expect to get some sort of response in 2 minutes,
in India 2 minutes might mean anything between 2 minutes to half-an-hour.
Conflict avoidance: In some cultures, people tend to avoid conflicts as much as
possible for various reasons. For example, in UK, people tend to avoid conflict in
order to avoid drawing attention. So, if you jump a queue in UK< you might find
a lot of uncomfortable shuﬄing of feet, a few moans to other people in the queue,
but rarely a direct communication with the perpetrator. Try doing it in France, and
you will immediately notice the diﬀerence. Such conflict avoidance impacts the way
people communicate at the workplace. Often criticism is packaged in a witty/ sarcastic
way, which can be hard for others, unaccustomed to that culture, to understand. This
is somewhat related to the direct/indirect communication that I mentioned earlier.
3-Why is cross-cultural important?
Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people, defined
by everything from language, religion, cuisine, social habits, music and arts. It is
essential for today’s work force to be aware of the diﬀerences in communication
across cultures at their workplaces. A major component of a culture is its systems
of values, beliefs, and material products. First, culture includes belief systems
that involve stories, or myths, the interpretation of which can give people insight
into how they should feel, think, and/or behave. Second, culture includes value
systems. Values are formed based on how we learned to believe things ought to
be or how people ought to behave, especially in terms of qualities such as honesty,
integrity, and openness. Third, culture is also defined by material products such as
food, clothing, and music. Thus, culture provides people with a general cognitive
frame work for an understanding of the world, and for functioning in it. Culture
mediates relationships among men and between men and their environment. It
is the primary determinant of how a person views reality both consciously and
unconsciously. Moreover it provides the context which enables human beings to
communicate. For these reasons, one’s professional career can never be separated
from his or her cultural habits. Cross-cultural training can put a negotiator in
a beneficial position over his or her competitors. Though many companies feel
reluctant to train their employees, it is absolutely essential and profitable in
view of today’s increasing demand for interaction in diﬀerent global scenarios.
Cross-cultural communication involves a much deeper understanding of those who
are from cultures that are diﬀerent than ours. We must educate ourselves on how
people from diﬀerent cultures speak, communicate with one another and perceive
the world around them. In today’s globalised business environment, eﬀective crosscultural communication and competence is more important than ever before. With
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the economic downturn and opportunities created by the web, many businesses that
previously lacked the infrastructure to expand are now venturing into new markets
overseas. A business’ ability to communicate across cultural divides is key to the level
of success it can expect to achieve in foreign markets Cross cultural communication
in business plays a vital role in successfully establishing the product or service in
a diﬀerent area of the globe. When the communication is eﬀective, the product or
service is appropriately tailored to the cultural norms and expectations resulting
in the use or purchase of the product. Ineﬀective communication cross culturally
can oﬀend, confuse or send a misunderstood message which could lead to broken
relations with investors or employees.
4-Barriers to cross-cultural communication?
Language - Misunderstandings are common among people who speak the same
language, so it is not surprising that people from diﬀerent cultural and linguistic
backgrounds face communication barriers. Anything from the mispronunciation
of a word to a lack of specificity can lead to misunderstandings. For example, if a
sales director in New York asks a contractor in Brazil to do something soon, the
two parties may have a diﬀerent interpretation of the word 'soon.' Language is a
reflection of culture, and diﬀerent cultures have very diﬀerent ways of assigning
meanings to words.
Behavior - Cultural diﬀerences in body language and other behaviors can also cause
mis communications. For example, in the U.S. it is important to make eye contact with
someone who is speaking to you or they may think you are distracted or uninterested.
However, in many Asian countries eye contact can be a sign of disrespect or a
challenge to authority. There are many other cultural diﬀerences in body language
that can create barriers to eﬀective communication. These include diﬀerences in
facial expressions, the use of nodding to indicate agreement or understanding, and
the amount of space to give someone with whom you are having a conversation.
Stereotypes - Stereotypes are assumptions people make about the characteristics
of members of a cultural or social group. Many stereotypes are negative or even
hostile and are a serious barrier to workplace communication. If you make a joke
about expecting your Latin American colleague to arrive late for a meeting, you may
damage your professional relationship. While some cultures may share a general
set of characteristics, it is never okay to assume that individual members of a group
have those same characteristics.
Prejudice-Another problem for intercultural communication is prejudice, a
judgment made on the basis of past experience rather than an evaluation of present
circumstances. Like ethnocentrism, prejudice tends to emphasize “my” values
at the expense of “your” values. In stereotyping, a judgment made on the basis
of communicated information rather than personal experience. Prejudice can be
individual or institutional Individual prejudice is focused on cultural out-groups,
such as members of other races, religions or lifestyles.
High and Low Context Cultures: Context is the most important cultural dimension
and also very diﬃcult to define. Anthropologist Edward T Hall was originate the
idea of context in culture. Hall breaks up culture into two main groups: High and Low
context cultures. He refers to context as the stimuli, environment or surrounding.
Hall explains that low-context cultures assume that the individuals know very little
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about what they are being told, and therefore must be given a lot of background
information. High-Context cultures assume the individual is knowledgeable about
the subject and has to be given very little background information.
Nonverbal Diﬀerences
Gestures and eye contact are two areas of nonverbal communication that are utilized
diﬀerently across cultures. For example, American workers tend to wave their hand
and use a finger to point when giving nonverbal direction. Extreme gesturing is
considered rude in some cultures. Japanies would never use a finger to point towards
another person because that gesture is considered rude in Japan. Instead, he might
gesture with an open hand, with his palm facing up, toward the person.
Eye contact is another form of nonverbal communication. In the U.S.,
eye contact is a good thing and is seen as a reflection of honesty and
straightforwardness. However, in some Asian and Middle Eastern cultures,
prolonged eye contact can be seen as rude or aggressive in many situations.
5- Cross-cultural communication strategies.
Recognize the complexity
Before devising any PR strategies, be sure you understand the cultures you are trying
to reach with your messages. Smith’s campaign research included focus groups,
surveys and media monitoring of their diverse target audiences. This knowledge
gave her team the insights needed to choose the right kind of messages that would
resonate with their audience and make positive changes in their recycling habits.
Be flexible
Every PR campaign should be flexible, especially when dealing with a wide array of
audiences. Smith’s team used a trans-media storytelling approach, which leveraged
traditional, hybrid, social and owned channels along with face-to-face interaction
and word-of-mouth interactions to meet audience needs.
Respect diﬀerences
“Diversity is a fact, inclusion is a choice,” said Smith. Understand and respect the
diﬀerences within your target audience, which can be done through pre-campaign
research and simple messaging that can be easily tweaked to meet the needs of your
audience.
Actively listen
Smith’s team enlisted university-aged ambassadors to attend cultural events in
Vancouver where they could connect with their community and understand their
challenges and thoughts around the new recycling program. By actively listening,
the team could then make tweaks throughout the campaign to ensure success, giving
their audiences a voice within the recycling conversation.

Build self-awareness
Asking anyone to make a change requires a high degree of self-awareness. PR
professionals must also create campaigns that are self-aware of the cultures and
situations it is operating within. Great research coupled with active online and oﬄine
monitoring can help you stay abreast on any issues that could arise.
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Ask questions
It is never wise to make assumptions about the audience you want to target. Don’t
be afraid to ask questions if you don’t understand a cultural norm or diﬀerence. It’s
better to ask and be educated than make a mistake and be ignored by your audience.
Be honest
All communication should be authentic, and that shouldn’t vary by audience.
When audiences sense dishonesty, they’ll disengage almost immediately with your
material.
Avoid stereotyping
Don’t fall victim to stereotyping your audience. It may sound obvious, but
understanding what stereotypes exists among certain cultures will help you avoid
them within your tactics and messaging.
Think twice
This doesn’t mean second guessing your PR eﬀorts, but be sure that your content
will respectfully resonate with your audience. If you’re sharing content in multiple
languages, have someone proofread it for clarity and flow.
Distinguish perspectives
When dealing with any audience, communicators must dig deep and connect with
an audience’s beliefs, values, biases, prejudices and experiences to know how to
address them best. Smith’s team conducted focus groups and surveys to gauge public
opinion on recycling in Vancouver. Taking the time to understand your audience
means understanding more than just their demographics.
Conclusions
We often take for granted the way we communicate with one another. Similar to
everything else we learn, the way we make interpretations, create assumptions
and form decisions is based on our cultural upbringing. It is very important
to eﬀectively cross-communicate in order to understand ,respect each-other
culture ang to extend our horizonts ,to create infinit opportunites for our future.
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Rëndësia e eksperimentit në lëndën e Kimisë
Eliona Cani
Abstrakt
Suksesi në shkollë kërkon një proçes mësimor aktiv,të rinovauar në përmbajtje dhe në formë,gjë
që gjen shprehje konkrete në përdorimin e metodave ,strategjive e teknikave mësimore
bashkëkohore ndërvepruese dhe gjithëpërfshirëse.Mësimdhënia si shkencë diktohet nga
qëndrimet e autorëve të kurrikulave dhe nga drejtimi që ata i kanë dhënë përmbajtjes
lëndore në lëndë të caktuara.Mësuesi luan rolin e drejtuesit dhe të organizuesit,ndërsa
nxënësi gjithëpërfshihet në të gjithë proçesin.Shkolla ka për detyrë të ndërtojë një klimë
bashkëpunimi,
përgjegjësie,vletëvlerësimi e humanizmi me vlera të dukshme sociale.Për të mbajtur gjallë
dëshirën për të nxënë gjatë gjithë jetës,lipsen forma dhe mënyra të shumëllojshme didaktike,
burime informacioni.Në programet dhe tekstet e kimisë janë bërë ndryshime të vazhdueshme
që kanë sjellë forcimin e karakterit shkencor.Shkencat natyrore janë një botë ,që çdo nxënës
përpiqet ta kuptojë,mësimdhënia e shkencave natyrore vepron në harmoni me të nxënin pasi
kjo ushqen qëndrime,ajo gërsheton në mënyrë të vazhdueshme kureshtjen,aktivitetin,arsyeti
min, informinin dhe përkushtimin.
Nxënësi di atë që është i aftë të bëjë nëpërmjet veprimeve dhe sjelljeve të tĳ.Pa veprimtari
aftësiformuese nuk kemi siguri për arritje.Nësë do t’a planifikosh mirë mësimin duhet të kesh
të qarta përgjigjet e pyetjeve: ç’farë do të arrihet? Si do të arrihet? Si do ta mësojmë se ç’farë
është arritur?
Fjalët kyçe: Mësimdhënie, Mësim-nxënie, Fushë e kimisë, Eksperiment.

Hyrje
Kimia i ndihmon nxënësit tëkuptojnë ndërtimin dhe sjelljen e lëndëve.Sot kimistët
përdorin të dhënat e shkencës së kimisë për të plotësuar nevojat e shoqërisë.Të
mësuarit e kimisë do të ndihmojë nxënësit në aftësimin e tyre për të nxënit gjatë
gjithë jetës.Mësimdhënia dhe mësim-nxënia në kimi synon që nxënësit të fitojnë
njohuritë,konceptet dhe aftësitë e nevojshme në fushën e kimisë duke siguruar
informacione dhe njohuri.Praktikanxit dhe motivon nxënësit për të arritur rezultatet
e parashikuara të të nxënit në kimi.Zbatime të shkencës kimike në jetën e tyre
gjithashtu mundëson një kuptim më të mirë të koncepteve,teorive kimike dhe rrit
shkallën e nxënies.
Zhvillimi i aftësive bazë shkencore:
Aftësitë shkencore janë aftësi të rëndësishme në mësimin e shkencës.Ato përbëhen
nga aftësitë
e proçesit shkencor dhe aftësitë manipulative.
Përbërësit janë :-Vëzhgimi
-Klasifikimi
-Matja dhe përdorimi i numrave
- Nxjerrja e përfundimeve
Përdoren eksperimentet e mëparshme ose të dhënat e grumbulluara parapraktikisht
për të nxjerrë përfundime dhe shpjeguar rastet.
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Eksperimentet :
Planifikimi dhe kryerja e veprimtarive për të testuar një hipotezë të dhënë, janë aftësi
psiko- motore që ndihmojnë nxënësit në kryerjen e investigimeve shkencore.
Përbërës të aftësive monipuluese janë :
Përdorimi në mënyrë korrekte i aparaturave dhe substancave laboratorike;
Përdorimi i mostrave në mënyrë korrekte dhe të kujdesshme ;
Zgjedhja me saktësi e mostrave,aparaturave dhe substancave laboratorike ;
Pastrimi korrekt i aparaturave dhe paisjeve ;
Ruajtja e aparaturave dhe substancave sipas rregullores përkatëse.
Eksperimentet për një ç’ështje të cakturar janë veprimtari mësimore që nxitin dhe
zhvillojnë tek nxënësit aftësitë shkencore.Nëpërmjet eksperimentit nxënësit testojnë
hipotezat duke zbuluar kështu koncepte dhe parime specifike shkencore.Ngritja
e eksperimentit përfshin aftësitë e të menduarit,aftësitë shkencore dhe aftësitë
manipulative.
Një eksperiment zakonisht përfshin hapat në vĳim:
1. Identifikimi i problemit
2. Ngritjen e një hipoteze
3. Planifikimin e eksperimentit
-Kontrollin e variablave
-Përcaktimin e paisjeve dhe materialeve që nevojiten.
-Përcaktimin e proçedurës së eksperimentit dhe metodës së grumbullimit të
analizës së tëdhënave.
4.Zhvillimin e eksperimentit
5. Grumbullimin e të dhënave
6. Interpretimin e të dhënave
7. Bërjen e konkluzioneve
8. Shkrimin e raportit.
Teknika bazë e eksperimenteve kimike është mbrojtja nga rreziku që mund të
paraqesë eksperimenti.Ndjekja e të gjithë rregullave të sigurisë është detyrë.
Kimia ka mjaft kërkesa specifike në lidhje me rregullat e organizimit të detyrave
eksperimentale.
Studiuesit dhe mësuesit e shkencave të natyrës janë të mendimit që shkenca dhe
para së gjithash kimia ,bazohet në eksperimentin dhe punën kërkuese,në vëzhgimin
dhe hipotezën ,mbledhjen e të dhënave dhe analizën,është e pamundur të mësohet
kimia pa realizuar detyrë eksperimentale në laborator.Ajo ndihmon nxënësit të
konfirmojnë thelbin e njohurive kimike dhe i aftëson ata të fillojnë veprimtaritë e
investigimit.Përvoja e fituar nga realizimi i eksperimentit jepargunente të qarta se
praktika ndriçon ,forcon ,mbështet dhe përforcon njohuritë.Ajo krĳon më shumë
shance për të vendosur nxënësin në qendër të të mësuarit duke e bërë atë pjesë të të
mësuarit ,të zbulimit shkencor dhe të zgjidhjes së problemeve.
Të praktikosh do të thotë :
•Nxitje e aktivitetit vetjak dhe përgjegjësi për të mësuarin.
•Marrje vendimesh dhe zgjidhje problemesh.
•Transferim i aftësive dhe të mësuarit nga një kontekst në një tjetër të ndryshëm dhe
të ri.
•Organizim i vetes dhe i të tjerëve.
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•Përdorim i kuptimeve dhe kompetencave në një numër rrugësh të ndryshme.
•Vetëvlerësim.
•Ndjenjë pozitive gjatë proçesit të punës.
Gjatë detyrës eksperimentale nxënësi është i ndërgjegjësuar për aftësitë e tĳ ,njeh
zhvillimin e aftësive,shkallën e informacionit dhe dobësitë individuale.Përfshirja
në të mësuarit e detyrave eksperimentale motivon nxënësit në fitimin e njohurive
shkencore dhe pasurimin e të mësuarit.
Qëllime të detyrave eksperimentale në kimi:
Detyrat eksperimentale nëpërgjithësi përfshĳnë :
-Nxitjen e vëzhgimeve dhe mbajtjen e shënimeve të kujdesshme.
-Nxitjen e veprimtarisë së thjeshtë shkencore dhe të të menduarit.
-Krĳimin e aftësive të manipulimit.
-Tërheqjen e nxënësve në zgjidhjen e problemeve.
-Matjen dhe kërkesat praktike.
-Sqarimet e teorisë përmes shembujve të aplikimit të saj.
-Verifikimi në praktikë i fakteve ,dukurive dhe parimeve të mësuara.
-Organizimi i fakteve duke u nisur nga vëzhgimet dhe nxjerrja e parimeve.
Organizimi i detyrave eksperimentale:
Mësuesi ka dy detyra në lidhje me përgatitjen e nxënësve pë realizimin e detyrave
eksperimentale ;
1. Të ndalet nëparanjohuritë që nxënësi sjell me vete në detyrat eksperimentale ,
2. Të modifikojë këto paranjohuri përmes aktiviteteve të tilla si diskutimi,demostrimi.
Demostrime të mësuesit :
Demostrimi i mirë mund t’i habitë apo t’i ndryshojë nxënësit të menduarin dhe
diskutimin,të stimulojë nxënësit për kërkime të mëtejshme dhe të gjitha këto janë
mjaft të vlefshme.
Një demostrim përdoret kur baza materialeështë e kufizuar.Demostrimi ka sensin e
theksit por nuk duhet tepruar sepse mund të shpjerë në një efekt të kundërt në lidhje
me qëllimin mësimor.
Mund të kryhen në mënyrë që të tërheqin vënendjen e nxënësve për të kryer dhe ata
vetë.Investigimet :
Kryerjae investigimeve të ndryshme nga ana e nxënësve krĳon mjaft mundësi në
drejtim të zhvillimit njohës të tyre.Nxiten në veprime investiguese përmes formave
të tilla si enigmave, pyetjeve etj..Vëzhgimet ,eksperimentet dhe eksperimentimet
e nxënësve janë ndër elementët më të pranishëm në kryerjen e një investigimi.
Vëzhgimet janë mjaft të rëndësishme në zhvillimin e njohurive shkencore.Të parit,të
dëgjuarit,të nuhaturit,të shĳuarit,të ndjerit janë elementë të nevojshëm në të gjitha
shkencat e zbulimet shkencore.
Eksperimenti,ngjall interes,angazhim dhe vetëveprim të nxënësve në mësim,e bën
mësimin më të suksesshëm dhe rezultativ. Duke eksperimentuar nxënësi merr pjesë
me të gjitha shqisat në njohjen e dukurive të kimisë dhe arritjet janë më tësigurta dhe
më të qëndrueshme.
Eksperimentimet :
Zënë një vend të rëndësishëm në shkencën e kimisë.Bazohen në ngritjen e modeleve
për tëkryer vëzhgime sistematike,shënuar mbi dukuritë dhe ndryshimet.Përdorimi
i metodës eksperimentale në mësim nxit veprimtarinë e pavarur studimore dhe
kërkimore të nxënësve dhe rritjen e shkallës së të kuptuarit tëçështjeve mësimore.
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Mënyra se si planifikohet në realizimin e mësiminitinvestigimi është i lidhur me
llojin e mësimit.Pastaj nxënësit ndahen në grupe pune për të provuar në laborator
besueshmërinë dhe ndjeshmërinë e testeve të ndryshme.
Rezultatet e çdo grupi diskutohen nën udhëheqen e mësuesit dhe vendosen për
testin më tëpërshtatshëm për kryerjen e investigimit.Nxënësit diskutojnë mes tyre si
do të marrin rezultatet dhe si do t’i hedhin në formatin e raportimit.
Rezultatet e mbledhura grumbullohen,përpunohen grafikisht dhe shpërndahen për
secilin grup. Në veprimtari të tilla nxënësit përpunojnë aftësitë e tyre praktike dhe
fillojnë të ndjehen si kërkues në fushën e kimisë.
Tipe të detyrave eksperimentale:
Aktivitetet praktike të nxënësve janë të tipeve të ndryshme,përmendim këtu; punët
individuale,punët në grupe të vogla,punët praktike të strukturuara,punët praktike
të pastrukturuara.
Punët individuale:
Mund të përdoren për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë.Ndihmojnë nxënësit të ecin
në hapin e tyre dhe të organizojnë të mësuarit individual.Në punët individuale
nevojiten materiale mbështetëse që duhen parapërgatitur nga ana e mësuesit.Gjatë
zhvillimit të punëve individuale duhet të ndryshojë nga puna në punë drejt pavarsisë
së nxënësve. Nxjerr në pah kërkesa të larta për aparaturat dhe kimikatet me të cilat
nxënësi punon.
Ndërveprimi nxënës – nxënës dhe diskutimi shihet si pjesë e veçantë e punës
individuale.
Puna në grupe të vogla :
Nxit punën në bashkëpunim duke i aftësuar nxënësit të zbulojnë para konceptet e
tyre dhe të diskutojnë reazultatet e tyre në grupet që kanë të njejtën detyrë.Studimet
kanë treguar se puna në grupe i ndihmon nxënësit të arrĳnë reazultate të dëshiruara
në mësim,mundëson që nxënësit të përfitojnë njohuri dhe aftësi nga njëri – tjetri.
Punë praktike të strukturuara:
Aktivitete praktike të strukturuara janë aktivitetet që planifikon mësuesi,lidhen me
aftësinë që duhet të fitojnë nxënësit për ngulitjen e të cilave një rol me rëndësi luan
të ushtruarit.Kështu mësuesi ndjek në vĳimësi aftësimin e nxënësve me shprehi
praktike.Aftësimi i nxënësve nëdrejtim të shprehive praktike nuk ndjek vetëm
linjën e përdorimit të ushtrimeve praktike gjatëtë mësuarit,por edhe duke integruar
praktikën e aftësive në punë të karakterit kërkimor praktik.
Punë praktike tëpastrukturuara :
Përfshin zgjidhjen e problemeve dhe kërkimeve,hapjen – mbylljen.Nxënësit shpesh
përballen me detyra.Për çdo kërkim mësuesi siguron një sasi informacioni.Disa
kërkime mund të jenë të thjeshta kurse të tjera kërkime mund të lidhen me përgjigje
me karakter subjektiv.Në të tilla raste është e rëndësishme të bëhen përcaktime për
çfarë mendohet qëështë më i miri,apo të bëhet një kompromis në lidhje me njërezultat
që do të gjykohet si i pranueshëm.Aktivitetet e pastrukturuara kërkojnë kohë dhe
paisje.
Problemet mund të konsiderohen të përbëra nga tre element kryesorë:
Të dhëna – Pengesa - Synime.
Tëdhënat :Nënkuptojnë kushtet e detyrës.
Pengesat kanë të bëjnë me vështirësitë që janë të pranishme në rrugën e zgjidhjes dhe
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arritjes së synimit.
Synimi :Lidhet me objektivin përfundimtar ku nxënësi apo nxënësit duan të arrĳnë.
Nxënësve u duhet të zgjedhin strategjinë më të mirë të mundëshme për kushtet që
lejon detyra dhe përgatitja e tyre për të arritur qëllimin e synuar.
Zgjidhja e problemeve :Mund të shënohet si një arkitekturë e lartë e kompozimit
të aftësive intelektuale dhe njohëse,dhe para së gjithash si një strategji mjaft e
rëndësishme në klasë,e cila konsiderohet si një proçes përmes së cilit nxënësi
kombinon të mësuarit e mëparshëm për të arritur një zgjidhje në njësituatë të
panjohur duke nënkuptuar një proçes qënxit të mësuarin e ri.
Zgjidhja e problemeve:
a.
Lidhet me nevojat e nxënësit,ofron motivim.
b.
Ndihnom të mësuarit individual,nxit dhe aftëson punën në grup.
c.
Nxit planifikimin,përmirësonaftësitë e vlersimit.
d.
Jep të mësuarit kuptim dhe qëllim.
e.
Zhvillon aftësitë hetuese,hulumtuese,stimulon të menduarit krĳues dhe
kritik.
f.
Nxit vëzhgimin dhe hipotezat,ngre pyetje dhe çështje.
g.
Ofron përvojë konkrete,i sheh problemet në tërësi.
h.
Zhvillon besimin dhe aftësitë.
i.
Ushtron njohuritë dhe aftësitë.
Zgjidhja e problemit zhvillohet në katër faza të njëpasnjëshme:
1.Formulimi i problemit,interpretimi.
2.Ide,opinione,seleksionime,ndjekje veprimesh dhe marrje vendimesh.
3.Hartimi i një plani veprimesh dhe inerpretimi.
4.Zhvillimi dhe rishikimi.
Për të kaluar nga një stad në tjetrin nxënësit në vështirësi ndihmohen duke përdorur
pyetje nxitëse:
Nxitja e kompetencës së veprimit tek nxënësit:
Të mësuarit që pretendon synimin e edukimit të kompetencës së veprimit është
aktual,dhe mjaft dobiprurës në përgatitjen e nxënësve për sot dhe për nesër.
Përqëndrimi i të mësuarit vetëm në kahjen e njohjes së koncepteve,parimeve,ligjeve
kimike shihet si shkëputje e të menduarit të
5nxënësve nga rruga e domosdoshme e veprimit,i angazhon ata vetëm në drejtim
të grumbullimittë njohurive duke qënë krejtësisht të shkëputur nga kërkesat e
përditëshme jetësore.Veprimtaritë praktike nga mënyra e zhvillimit klasifikohen në
dy grupe :
Veprimtari praktike mësimore ku përdoren të gjitha mënyrat dhe mjetet
mësimore drejt synimit të njohjes dhe të të kuptuarit,duke lënë mënjanë e spostuar
marrjen e njohurive dhe vendimet nga vetë nxënësit në përputhje me detyrat e
problemet që kërkojnë zgjidhje.
Veprimtari praktike investiguese individuale apo kolektive që nxit dhe
gjallëron të menduarit dhe shpie realisht nxënësit në stile jetësore që sigurojnë
aftësimin për veprime të dobishme për shoqërinë dhe veten.
Njohja dhe të kuptuarit e shkencës së kimisë vendoset si alternative e parë e edukimit
kimik, dhe kompetenca e veprimit,e aksionit dhe veprimtarive në dobi të studimit
dhe zgjidhjes së problemeve lidhet me një stad të mëvonshëm.Parë në këtë plan,kimia
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shkollore synon të sjellë më parë nxënësit drejt një të kuptuari tëçështjeve i cili pastaj
i ndihmon ata të vlersojnë dhe ndërmarrin aksione nën termin e një jete më të mirë të
individit dhe shoqërisë në tërësi,pra kimia shkollore u jep nxënësve një sasi njohurish
bazë mbi tëcilin instalohet informacioni.Një element mjaft i rëndësishëm i veprimit
është fakti që njeriu vendos të bëjë diçka sipas mendjes sëtĳ Duhet të jetë e qartë për
cilindo që ka lidhje me mësimdhënien e kimisë shkollore se ,nuk mund të arrihet
ngritja e nivelit të mësimdhënies së kimisë pa forcimin e karakterit eksperimental të
të mësuarit të saj.
Në programet dhe tekstet e reja të kimisë forcimi i karakterit eksperimental të lëndës
pasqyrohet nëpërmjet:
a.
shtimit të numrit të përgjithshëm të eksperimenteve demonstrative dhe
laboratorike të cilët,shërbejnë jo vetëm për ilustrimin e koncepteve por,dhe për
dhënien e njohrive të reja
b.
detyrave eksperimentale ku përfshihen eksperimente me përllogaritje dhe
kryerje operacionesh të tilla si peshimi,filtrimi.
Një mësues kimie nuk mund të quhet i aftë nëse i mungon përgatitja praktike e
tĳ,shprehitë praktike në kryerjen e eksperimenteve më të rëndësishme kimike.
Konkretizimi i mësimit:
Përdorimi i mjeteve,konkretizimi në orën e mësimit rrit nivelin e mësimdhënies,në
lëndën e kimisë,në pjesën më të madhe kjo arrihet me anë të eksperimenteve e
punëve të laboratorit.
Eksperimenti është një nga metodat më të vjetra nëtërësinë e metodave të
mësimdhënies dhe përdoret në të gjithë grup moshat.
Metoda kryesore e hulumtimit në kimi dhe eksperimenti:
Metodat që kanë në qendër veprimtarinë e nxënësve përshkohen nga parimi se
nxënësi nxë më mirë duke vepruar vetë.Ky grup ndahet :teknikat dhe metodat
e punës në grup,teknikat dhe metodat e hulumtimit,teknikat dhe metoda për
zhvillimin e të menduarit krĳues dhe kritik
Teknikat dhe metodat e hulumtimit u japin nxënësve rastin dhe mundësinë
të nxënë,tëpraktikojnë aftësitë e tyre intelektuale,të nxjerrin përfundime dhe
përgjithësime dhe t’i zbatojnëato në situata të reja.
Në këtë mënyrë ndërveprimi,në shumicën prej këtyre teknikave dhe metodave
tëhulumtimit,është pjesë e rëndësishme e efektivitetit të metodës.Këto metoda e kanë
të domosdoshme ndërveprimin i cili bën të mundur të nxënit efektiv dhe afatgjatë.
Përmendim:
1.Studimi i rastit ;është një formë e veçantëe metodës së zgjidhjes së problemit ku i
ndihmon nxënësit të kuptojnëçështje të vështira dhe të ndërlikuara.
2.Vrojtimi :është një metodë që e vë nxënësin në rolin e vëzhguesit, ku ai të vrojtojë
ose të fotografojë raste të veçanta gjatë vrojtimit,të përpunojë dhe të publikojë
përfundime.
Mendoj se kryesore është se sa i bindur është vetë mësuesi në rolin që ka eksperimenti
për të patur nje aktivizim maksimal të veprimtarisë mendore të nxënësit në
përvetësimin e mësimit,për ta bërë lëndën sa më interesante dhe si rrjedhojë
përvetësimi do të jetë i thellë, iqëndrueshëm.
Rezultatet e pyetësorit :
- Përse eksperimenti është i rëndësishëm .
1.Mësimi bëhet më tërheqës.
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2.Rrit motivimin e nxënësve për të mësuar.
3.Formohen aftësi praktike tek nxënësit.
4.Lidhet mëmirëteoria me praktikën.
5.Rritet qëndrueshmëria e njohurive.
6.Mëson nxënësit të punojnë në grup.
7.Përfundimet nxirren në bazë të përvojës.
-Si ndikon eksperimenti në qëndrueshmërinë e njohurive.
Të gjithë janë të mendimit se përdorimi i eksperimentit rrit qëndrueshmërinë e
njohurive në mënyrë të ndjeshme.
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Rëndësia e përdorimit të mjeteve teknologjike në mësimnxënien e gjuhës së
huaj
Sidorela Bushataj
Shkolla 9-vjeçare “Muhamet Hasmuja” Grizhe,
Abstrakt
Gjatë dekadës së kaluar studimet shkencore kanë zbuluar së mësimdhënia e gjuhës së huaj ka
një lidhje të veçantë dhe të ndërsjellë me përdorimin e mjeteve teknologjike për një realizim
sa më të suksesshëm të saj. Rëndësia e përdorimit të mjeteve teknologjike në mësimdhënien
e gjuhës së huaj ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve në fushën e mësimdhënies.
Historikisht metodat kanë evoluar, ndryshuar dhe janë përsosur e modernizuar në përputhje me
zhvillimet shoqërore, ekonomike e politike të vendit. Një nga këto risi në shekullin e 21-të është edhe integrimi i
TIK-ut në mësimdhënien e gjuhës së huaj.
Ky studim u krye për të parë lidhjen e ngushtë të përdorimit të mjeteve teknologjike në
mësimdhënien e gjuhës së huaj. Fusha e arsimit ka qënë e prekur nga TIK e cila ka ndikuar
padyshim në msimdhënie dhe mësimnxënie (Yusuf, 2005). Mostra e studimit përbëhet nga
mësuesit dhe nxënësit e katër shkollave në qarkun e Shkodrës (dy shkolla shtetërore dhe dy
jopublike). Mësimdhënës kanë qenë gjithsej 53, ndërsa nxënës në vëzhgim ishin 246: Pyetjet
kanë qenë të hapura dhe të mbyllura. Nga rezultatet e analizës së të dhënave rezulton se 71%
e nxënësve mësojnë një gjuhë të huaj me anë të mjeteve teknologjike siç janë internet, CDplayer ose DVD, smarphones.
Fjalët kyçe: gjuhë e huaj, Internet, Tik, individë të pavarur, të nxënit efektiv.

Hyrje
Lidhur me përdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit (TIK) në
mësimdhënien e gjuhës angleze, vlen të përmendet mendimi i Prenskit (2001) i cili
thotë se nxënësit e sotëm mendojnë dhe e përpunojnë informacionin thelbësisht
ndryshe prej paraardhësve të tyre duke marrë parasysh që “nxënësit tanë janë të
gjithë folës amtarë të gjuhës dixhitale të kompjuterëve, video-lojërave, dhe Internetit” dhe
nënvizon që mësimdhënësit e sotëm duhet të mësojnë të komunikojnë në gjuhën dhe
stilin e nxënësve të tyre.
”Revolucioni informativ” erdhi me ndryshime thelbësore në mënyrën e të jetuarit,
të punuarit dhe të mësuarit1.Kërkimet shkencore kanë një rëndësi të veçantë në
vlerësimin e fryteve që jep përdorimi i teknologjisë ne fushën e arsimit.
Një përmbledhje bashkëkohore e literaturës që ka të bëjë me studime nga praktika
të suksesshme dhe politika arsimore ilustron progres të rëndësishëm në Evropë,
nëpërfshirjen e TIK-ut në mësimdhënie. Teknologjia dhe arsimimi në gjuhën e
huaj nuk janë të panjohura për njëra- tjetrën.Në kushtet e sotme të zhvillimit
të vrullshëm të shoqërisë shqiptare dhe rritjes me ritme shpejta të informacionit,
metodat tradicionale të mësimdhënies me në qendër mësuesin nuk mund t'i
përgjigjeshin më zhvillimeve të reja. (Egbert & Hanson-Smith, 1999) përshkruajnë
disa metoda se si të zhvillohet mësimi me anë te mjeteve të ndryshme teknologjike
1

Friedman, Sorel. (1989) – Electronic Journal for English as Second Language / www.tesl – ej.org/
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për grupet e ndryshme të pjesëmarrësve. Një ndër metodat ishte edhe metoda e
bashkëveprimit gjatë mësimit përmes TIK-ut2.
Diskutimet mbi lidhjes së ngushtë tëTIK-ut me gjuhët e huaja nuk do të ishin të
plota nëse nuk do të ishte kryer një vlerësim i përgjithshëm mbi teoritë e të nxënit
të një gjuhe të huaj. Në përvojën tonë të përditshme dhe veprimtarinë profesionale
vend gjithnjë e më të madh po zënë shprehje si: “...jetojmë në moshën e internetit...”,
“...sfidat e shoqërisë së informacionit...”. Interneti tashmë është një mjet i njohur
për shkëmbimin e informacionit, kërkimin akademik, argëtimin, komunikimin dhe
tregtinë (Widyanto & Griﬃths, 2011).
Kjo nevojë buron nga diversiteti i nxënësve të ndryshëm, pasi nuk ka nxënës që
përparojnë me të njëjtën shpejtësi, apo me të njëjtat teknika të studiuari, me sjellje
apo me interesa të njëjta.
Deri kohëve të fundit, mësimi i gjuhës me ndihmën e kompjuterit ka qenë temë e
rëndësishme vetëm për ata që kanë pasur interesim të veçantë për këtë fushë. Por
në ditët e sotme kompjuterët janë përhapur aq shumë nëpër shkolla dhe shtëpi dhe
përdorimi i tyre është shtuar në mënyrë aq dramatike sa që shumica e mësimdhënësve
të gjuhëve tani duhet gjithsesi të merren me përfshirjen e kompjuterëve në mësimin e
gjuhëve. Duke përdorur teknologjinë në qasjen konstruktiviste mësuesit e kanë më të
lehtë të përfshĳnë nxënësit në aktivitetet mësimore.Lojërat online mund të mbështesin
dhe përmirësojnë fushat e ndryshme të fjalorit dhe gjithashtu japin reagime të
vlefshme gjuhësore. (Pensky, 2002). Ata mund të krĳojnë aktivitete për nivele dhe
stile të ndryshme të të nxënit si dhe mund të zgjerojnë gamën e informacioneve që
janë në dispozicion të nxënësit. Realizimi i temave ndërkurrikulare nëpërmjet fushës
së teknologjisë dhe TIK-ut është një komponent i rëndësishëm i programit për
kontributin e tĳ në shoqëri dhe në jetën e përditshme.Silcock dhe Brundert (2001)
përcaktuan mësimdhënien me qëndër nxënësin, si një qasje ku mësuesi është lehtësues
dhe orientues i procesit të të nxënies kundrejt mësimdhënies ku mësuesi ushtron
kontroll në ҫdo drejtim për arritjen e objektivave mësimor. Një nga veprimtaritë më
të zakonshme në klasë është në fakt baza e të gjitha veprimtarive të të nxënit dhe
edukimit është në fakt komunikimi.
Këndvështrimi psikolinguistik i ka bazat tek teoria ineiste3 e Chomsky-t mbi natyrën
e gjuhës, e cila ka revolucionarizuar fushën e gjuhësisë me postulatin e famshëm
fëmĳët lindin me predispozitën për të mësuar gjuhë, duke qenë të pajisur me një
mekanizëm të posaçëm mendor për përvetësimin e gjuhës. Duke u ekspozuar ndaj
një input-i të pasur gjuhësor të karakterizuar nga përdorimi si duhet i fjalive të
mirëformuara prej folësve amtarë, fëmĳa zhvillon gjithë strukturat e tjera specifike
gjuhësore. Performanca gjuhësore, sipas Chomsky-t, është një veprimtari e drejtuar
nga rregulla që gjenerohen nga kompetenca gjuhësore ose struktura e brendshme
gramatikore e folësit.
Teoria e Vygotsky-t është përqafuar nga mbështetës të shumtë të qasjes
sociolinguistike, siç njihet James Lantolf,i cili duke e zgjeruar këtë teori në nxënien
e gjuhës së huaj, pohon se nxënësit e gjuhës së huaj përparojnë drejt niveleve më të
larta të njohurisë gjuhësore kur bashkëpunojnë dhe ndërveprojnë me folës të gjuhës
së huaj që e zotërojnë atë në një shkallë më të lartë. Teknologjia mund ta ndihmojë dhe
2
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Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International: 3-20. www.ict4lt.org/en/warschauer.
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e ndihmon nxënësin të zhvillojë të gjitha llojet e aftësive nga ato më të thjeshtat deri
te ato më të ndërlikuara. Nxënësit mësojnë rreth kulturave të ndryshme duke parë
fotografi, filma, videoklipe, prezantime në power-point dhe tekste të përzgjedhura.
Kërkimet dhe zbatimet e sotme e kanë zhvendosur fokusin teorik duke sfiduar
modelin natyror të Krashen-it në mbështetje të modelit sociolinguistik ndërveprues,
i cili thekson, në radhë të parë, aspektin shoqëror të gjuhës dhe zbulimin e pengesave
gjuhësore në procesin e komunikimit, duke e orientuar mësimdhënien e gjuhëve të
huaja drejt një mësimdhënie kompetencash. Parimi themelor i qasjes interaksioniste
është se gjuha e huaj mësohet më mirë përmes ndërveprimit shoqëror4. Të nxënit
autentik lidhet me faktin se problemi e situata nuk duhen pare jashtë kontekstit, pasi
ky siguron të dhëna të domosdoshme që nxënësi duhet t’i vlerësojë gjatë analizës së
tĳ. Nxënësit gjatë të nxënit nuk po mësojnë thjesht gjuhën, ata po përvetësojnë një
sistem të ri të menduari, nuk nxënë thjesht modele leksikogramatikore, por, para
sëkomunikative që materialet me natyrë thjesht didaktike nuk mund ta ofrojnë.
Mësimdhënia autentike nuk mund të jetë e suksesshme pa u kushtuar rëndësinë e
duhur bashkëbisedimit, të menduarit të një rendi më të lartë, lidhjeve me problemet e
jetës reale dhethellësisë së të kuptuarit. Për fat, mjetet e internetit e kanë shumëfishuar
në mënyrë të paimagjinueshme shkallën dhe cilësinë e ekspozimit ndaj konteksteve
autentike të gjuhës, ndaj, pse të mos i konsiderojmë ato si zgjidhje për konkretizimin
e parimit në fjalë? Në kohën bashkëkohore ndikimi i teknologjisë informatike dhe
të komunikimit (TIK) gjithnjë e më shumë bëhet i gjithëpërfshirës në shumë sfera
shoqërore. Ky zbatim nuk e anashkalon as arsimin.
Gjuhët e huaja mund të përdoren edhe si aftësi ndërkurrikulare. Nxënësve u
kërkohet të gjenden informacione nga interneti dhe, më pas, ata mund të hartojnë
rregullat e klasës, mund të shkruajnë një bibliografi të vogël për veten, mund të jenë
në gjendje të krĳojnë një faqe ku të vendosin punime në gjuhë të huaj, si dhe mund të
organizojnë postera për tema të ndryshme që prekin jetën e përditshme. Nëpërmjet
CD-ROM dhe DVD ata zhvillojnë më shumë fjalorin duke e pasuruar atë dita-ditës.
Ana vizuale i ndihmon nxënësit të mbajnë mend më shpejt dhe më lehtë shumë fjalë.
2. Shqyrtim literature
Rëndësia e përdorimit të mjëtëvë teknologjike në mësimdhëniën e gjuhëas së huaj që
në hapat e para të përvetësimit të saj.
Ekziston një interes i shpejtë në rritje për nevojën e përdorimit të teknologjisë në
mësimin e gjuhës në një moshë të re. Teknologjia në mësimin e gjuhëve është motivues
dhe stimulues për studentët. Nxënësit që fillojnë të përvetësojnë një gjuhë të huaj në
moshë të re kanë nevojë për motivim dhe lehtë mund ta humbin përqendrimin gjatë
procesit të mësimit të gjuhës. Teknologjia mund të jetë një nga mënyrat për të krĳuar
atmosferë të vërtetë dhe të kënaqshme për nxënësit të cilët studiojnë një gjuhë të huaj
kur përdoret në mënyrë korrekte dhe efektive.
Përdorimi i mjeteve teknologjike në gjuhë të huaj zhvillon kompetencat gjuhësore
(Morley, 2001), kryesishttë dëgjuarit. Studimet tregojnë se rreth 50% e kohës së
komunikimit shpenzohet duke dëgjuar5. Përdorimi i teknologjisë si në klasë ashtu
4
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edhe jashtë saj i bën studentët të ndjehen më të motivuar, duke përdorur pajisje me
të cilat mund të praktikojnë një gjuhë përmes karakteristikave të tilla si njohja e zërit
dhe stërvitjet interaktive multimediale. Për nxënësit e rinj është shumë më stimuluese për
të mësuar me një tabletë ose smartphone sesa me një libër tradicional dhe CD-në e ushtrimeve
praktike. Teknologjia në mësimin e gjuhës transformon nxënësit nga marrësit pasivë
tek nxënësit aktivë dhe lejon zhytjen më të thellë dhe pasuruese gjuhësore.
Nxënësit mund të studiojnë kursin e gjuhës angleze duke përdorur një shumëllojshmëri
të aplikacioneve gjithëpërfshirëse të cilat janë në gjendje të sinkronizohen edhe pa
internet. Fëmĳët mund të përmirësojnë aftësitë e tyre për të dëgjuar, lexuar dhe
shkruar përmes medias dhe internetit. Larimer dhe Schleicher (1999). Breëster,
J. Ellis, G. Girard, D (2004) thonë se nëpërmjet e-mail, internetit, satelitit dhe TV
kabllor, nxënësit e rinj mund të përjetojnë vlerën reale të anglishtes në jetën e tyre.
Komunikimi përmes kompjuterit dhe Interneti e kanë ri-formësuar përdorimin
e kompjuterëve për mësimin e gjuhës. Ata gjithashtu thanë se ata përmirësojnë
shqiptimin e tyre dhe aftësi dëgjimi duke dëgjuar këngë dhe shikuar filma. Lehtësirat
në kontrollimin e gabimeve të ndryshme gramatikore dhe ortografike janë thelbësore
edhe për studentë të gjuhëve të huaja.
3. Përparësitë e përvetësimit të gjuhëve të huaja me mjetet teknologjike në
mësimdhënie
Ridimensionimin e konceptit të klasës si një mjedis fizik a virtual
Të mësuarit modern ka të bëjë me bashkëpunimin me të tjerët, zgjidhjen e problemeve
komplekse, të menduarit kritik, zhvillimin e formave të ndryshme të komunikimit
dhe aftësive tëudhëheqjes dhe përmirësimin e motivimit dhe produktivitetit. Fëmĳët
në përgjithësi janë nxënës vizualë. Interneti dhe aktivitetet e bazuara në kompjuter
sjellin materiale vizuale në botën e fëmĳëve. Nxënësit e gjuhëve, tani janë në gjendje
që me ndihmën e internetit të komunikojnë njëkohësisht me nxënësit e tjerë ose me
njerëzit në të gjithë botën të cilët e flasin atë gjuhë. Nëse duam të ecim në një hap
me zhvillimet bashkëkohore, atëherë duhet të reflektojmë dhe të përshtatemi. Kjo
nënkupton përdorimin e burimeve alternative dhe burimeve në dispozicion për ta
bërë mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhës së huaj, jo vetëm tërheqës dhe të pëlqyer
për nxënësit, por njëkohësisht edhe efikas dhe shpërblyes për të gjithë, përfshirë
mësimdhënësit.
Ndikon në formimin e aftësive gjuhësore
Përdorimi i internetit për të nxënë mund t’u ndihmojë nxënësve që t’i forcojnë aftësitë
e tyre gjuhësore duke ndikuar pozitivisht në qëndrimin e tyre ndaj të nxënit ose
duke i ndihmuar ata që të krĳojnë strategji të nxënit të pavarur dhe që ta promovojë
vetëbesimin e tyre. Ndër përparësitë themelore është fakti se mjedisi i të mësuarit të
një gjuhe të huaj përmes rrjetit kompjuterik u siguron nxënësve burime të vlefshme
materialesh autentike, të cilat ata mund t’i eksplorojnë dhe integrojnë gjatë punës.
Aftësitë dëgjimore janë gjithashtu të rëndësishme për të mësuarit qëllime që përmes
dëgjimit të studentëve të marrin informacion dhe të fitojnë njohuri (Wallace, Stariha
& Walberg, 2004).
Përmirëson angazhimin
Teoria e Piaget (Jean Piaget, 1896 – 1980) e trajton të nxënit në përputhje me zhvillimin
psikologjik të fëmĳëve. Sipas Piaget, bazat e të nxënit është kureshtja, hulumtimi dhe
82

zbulimi. Mësuesit e përdorin teknologjinë e komunikimit për të nxitur shkëmbimet
e informacionit me dhe ndërmjet nxënësve, për të përmirësuar mësimdhënien dhe
nxënien dhe për të nxitur mësimin bashkëveprues. Kur teknologjia është e integruar
në mësime, studentët pritet të jenë më të interesuar në lëndët që studiojnë. Mësimi i
gjuhës së huaj, i ndihmon nxënësit që të bëhen individë të pavarur, të lirë, të kulturuar,
mendimtarë kritikë dhe krĳues, njerëz të vetëdĳshëm për identitetin e tyre personal
dhe kombëtar. Me anë të leximit të teksteve të letërsisë shqipe dhe asaj botërore ne
e-books nxënësit zhvillojnë botën e tyre emocionale, pasurojnë përfytyrimet dhe
imagjinatën e tyre për botën, çmojnë dhe vlerësojnë gjuhët, kulturën kombëtare dhe
botërore. Në tematikat culture corner nxënësit mund të shkëmbejnë drejtpërsëdrejti
tradita të ndryshme kulturore të vendeve të ndryshme. Për më tepër, teknologjia
mund të inkurajojë një pjesëmarrje më aktive në procesin e të mësuarit, gjë që mund
të jetë e vështirë për t'u arritur nëpërmjet një mjedisi tradicional të mësimdhënies.
Stimulon të nxënit kritik
Sipas Schunk, metodat e të nxënit zbulues, të nxënit të bazuar në hulumtim dhe
metodat e zgjidhjes së problemeve konsiderohen metodat e mësimit konstruktivist.
Suksesi i këtyre metodave varet nga niveli i bashkëpunimit, ndërveprimit dhe nga
krĳimi i komunikimit ose veprimit të suksesshëm midis mësuesit, nxënësit, prindërve
dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në proces (Schunk, 2008).
Një shembull i përdorimit të teknologjisë janë simulimet nëpërmjet lojërave
kompjuterike ku nxënësit luajnë rolin e vendimmarrësit në situata historike në mënyrë
që të shikojnë rëndësinë e këtyre ngjarjeve në jetën e tyre të përditshme dhe të zhvillojnë
më mirë aftësitë e të menduarit kritik dhe të zgjidhjes së problemit. Në zbatimin e
mjeteve të internetit në klasë nxënësit mendojnë në mënyrë kritike, në një kuptim të
ngushtë, duke analizuar këndvështrimin dhe pikësynimet e site-eve individuale, dhe
në një kuptim më të gjerë, duke konsideruar ndikimin e pakthyeshëm që TIK-u po
ushtron në riformësimin e konteksteve të reja shoqërore, politike e ekonomike.
Stimulon të nxënit efektiv
Josef Lowman (1996) përshkruan dy dimensione të të mësuarit efektiv.
1: Nxitja intelektuale (njohuritë, entuziazmi, pikëpamjet interesante, organizimi.
2: Interesi ndërpersonal (motivacioni, inkurajimi, sfida dhe ndihma.
Nxënësit shfrytëzojnë një mori burimesh referenciale që mbështetin e lehtësojnë
procesin e të nxënit. Përdorimi i mjeteve teknologjike në mësimdhënien e gjuhës
së huaj motivon nxënësit, veçanërisht kur ata ofrojnë një varg aktivitetesh, të cilat i
bëjnë ata që të ndjehen më të pavarur. Dëgjimi është aftësia bazë në mësimin e gjuhës
dhe gjatë 50% e kohës që shpenzojnë studentët në funksionimin e një gjuhe të huaj do
t'i kushtohet duke dëgjuar (Nunan, 1998). Rost (1994). Nxënësit mund të praktikojnë
aftësitë e bashkëpunimit duke u përfshirë në aktivitete të ndryshme në internet6. I
tërë aktiviteti zhvillohet në gjuhën angleze, prandaj nxënësit e konsiderojnë gjuhën
angleze si mjet të komunikimit e jo si një produkt final duke punuar në projekte të
ndryshme duke bashkëpunuar me të tjerët në forume ose duke ndarë dokumente në
mjediset e tyre virtuale të të nxënit.
Nxit të kuptuarit global
Një gjuhë e huaj mësohet në kontekstin e saj kulturor. Përdorimi i mjeteve
teknologjike në mësimdhënien e gjuhës së huaj me anë të mjeteve teknologjike po
bëhet gjithnjë e më e përhapur, është detyrë e çdo mësimdhënësi të gjuhës angleze që
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t’ua mundësojë nxënësve qasjen në internet dhe t’i bëj ata të ndjehen qytetarë të një
klase mësimore globale, duke ushtruar komunikimin në nivel global. Këtu vlen të
përmendim fjalorët dhe enciklopeditë, lidhjet me mësimdhënësit, dhomat e bisedave
(chat-rooms), tutorët e shqiptimit, kuizet për gramatikë dhënien e gjuhës së huaj që
inkurajonë pjesëmarrje aktive në klasë.
Përfitimet për mësuesit
Strategji të reja të mësimdhënies të gjuhës së huaj
Për planifikimin e situatave të të nxënit duke përdorur teknologjinë, mësuesit mund
të përdorin ilustrime dhe demonstrime të ngjashme me ato të botës reale gjatë
mësimdhënies. Që të ndryshohet pasqyra e mësimit tradicional si çështje mjaft e
rëndësishme është vendosja e risive në mësim. Nuk diskutohet që rolin kryesor e zë
mësimdhënësi. Realizimi i tema ndërkurrikulare nepërmjet fushës së teknologjisë
është një komponent i rëndësishëm në përmbushjen e objektivave mësimore në
gjuhën e huaj. Gjithashtu zbatohet mësimdhënia interaktive dhe inovacionevesi dhe
përmbushen kërkesat globale për mësimdhënie sa më pragmatike.
Në teoritë praktike të didaktikës është pranuar qëndrimi për ndryshimin e mësimit
pasiv ndaj atĳ aktiv. Me burime të panumërta në internet, teknologjia mund të
ndihmojë në përmirësimin e mësimdhënies. Mësimdhënësit adoptojnë strategji të reja
të mësimdhënies të gjuhës angleze, por edhe të ecin me hapin e këtyre teknologjive
dhe me ritmin e ndryshimeve në shoqëri.
Mësimdhënësit menaxhojnë kohën
Planet virtuale të mësimit, softueri i vlerësimit dhe vlerësimet online mund t'i
ndihmojnë mësuesit të ruajnë shumë kohë. Kjo kohë e vlefshme mund të përdoret
për të punuar me nxënësit që po luftojnë. Për më tepër, duke pasur mjedise
virtuale të mësimit në shkolla rrit bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive
midis mësuesve. Në këtë kontekst, mësimdhënësit mund të përfitojnë shumë duke
përdorur resurset në dispozicion në internet. Aftësitë e komunikimit, proçesimit,
mendimit kritik dhe zgjedhjes së problemeve si dhe puna në grupe janë esenciale
në shoqërinë teknologjike dhe socioekonomike të shekullit 21. Duhet të ofrojë edhe
shkathtësi pune që do ti ndihmonin të rinjtë ta arrĳnë potencialin e tyre njerëzor.
4. Metodologjia e studimit
Instrumentet e studimit
Hulumtimi është realizuar përmes pyetësorëve, që është një metodë e përshtatshme
për grumbullimin e të dhënave dhe për të nxjerrë rezultate të përgjithshme.
Veprimtaritë lidhen me ridimensionimin e konceptit të klasës si një mjedis fizik
a virtual, që nxit bashkëndërtimin e njohurive, të kuptuarit dhe praktikat me
teknologjinë si një mjet i integruar për arritjen e këtyre objektivave pedagogjikë të
gjuhës së huaj.
Mostra e studimit përbëhet nga mësuesit dhe nxënësit e katër shkollave publike në
qarkun e Shkodrës (dy shkolla shtetërore dhe dy jopublike). Mësimdhënës kanë
qenë gjithsej 53, ndërsa nxënës në vëzhgim ishin 246: Pyetjet kanë qenë të hapura
dhe të mbyllura. Nga rezultatet e analizës së të dhënave rezulton se 71% e nxënësve
mësojnë një gjuhë të huaj me anë të mjeteve teknologjike siç janë internet, CD- player
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ose DVD dhe 39% e tyre përvetësojnë një gjuhë të huaj me anë të librit tradicional.
5.
Kërkimi u bazua në grumbullimin e të dhënave nga pyetësori i nxënësve. Nga
ky studim rezulton se përdorimi i mjeteve teknologjike në mësimdhënien e gjuhës së
huaj rrit aftësitë e të menduarit kritik dhe stimulon të nxënit e qëllimshëm. Në pjesën
e parë kërkohej informacion sa % mendoni se ju motivojnë mjetet teknologjike në
nxënien e gjuhës së huaj? A ndjeheni të angazhuar në mësim?
Rezultatet e studimit
Mbledhja dhe analiza e të dhënave: Nga ky kampion rezulton se 87% e nxënësve në
vëzhgim ndjehen të motivuar në mësimdhënien e gjuhës së huaj me anë të teknologjive
informatike.Mësimdhënia përms mjeteve teknologjike, përshpejton zhvillimin
e kompetencës dëgjimore në gjuhën e huaj. 67% e mësimdhënësve të gjuhëve të
huaja pohojnë se studentët janë shumë më të përfshirë në strukturën e mësimit, dhe
ushtrimet online dhe përmbajtjet multimediale interaktive se ne përmbajtjen e tekstit
mësimor. Pjesa e dytë kishte karakter analitik e reflektues me pyetje që kërkonin
të evidentonin kompetencat që stimulojnë mjetet teknologjike, llojet e veprimtarive
dhe të burimeve të internetit të shfrytëzuara për mësimdhënien e gjuhës së huaj. Të
nxënit përmes detyrave, dhe të nxënit përmes projekteve ofrojnë mundësi të shumta
për nxitjen e kureshtjes dhe motivimin e nxënësit, për ta angazhuar nxënësin në
aktivitetet e klasës dhe për të lehtësuar zhvillimin e mëtejshëm të shkathtësive,
aftësive dhe kapaciteteve të tĳ, p.sh. shkëmbimin e e-mai-eve me nxënës që studiojnë
të njëjtën gjuhë në mbarë botën, gjetjen e një adrese duke përdorur hartën, matjen e
dimensioneve të një objekti, pyetjet dhe përgjigjet rreth botës që irrethon, etj. Vlen
të përmendet se të dëgjojmë inkurajon nxënësit të bashkëveprojnë me folës amtar të
cilën po studionin.
Pyetjet drejtuar mësimdhënësve: Në çfarë aktivitetesh e përfshini teknologjinë
mësimore në mësimdhënien e gjuhës së huaj? Pse
e përdorni teknologjinë në mësimdhënie? 32 % e
mësimdhënësve i janë përgjigjur: në ilustrimin dhe
konkretizimin e përmbajtjeve mësimore, kurse
37.6% % për të ndjekur trendet bashkëkohore të
mësimdhënies, 14% për të zhvilluar aktivitet të
dëgjojmë dhe 15.4 % për hartimin e projekteve
të ndryshme, për pajisjen me informata shtesë,
me të cilat tema bëhet më interesante.Ndërsa 47
mësimdhënës i përdorin mjetet teknologjike në
mësimdhënie për të motivuar nxënësit.
Përfundime
Në vitet e fundit, kur aplikimet e teknologjisë të
tilla si video projektor, smart board, kompjuterë,
internet, tableta, mobile etj, janë futur në sistemin
e arsimit, burimet për mësimdhënie kanë
ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme. Qasja
konstruktiviste me fokus nxënësin në qendër,
nxit përfshirjen e nxënësit në procesin e ndërtimit të dĳeve dhe kërkon mënyra që
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mësuesi të jetë lehtësues në procesin mësimor dhe jo të diktojë informacionin. Teoria
e Vygotsky-t është përqafuar nga mbështetës të shumtë të qasjes sociolinguistike,
siç njihet James Lantolf, i cili, duke e zgjeruar këtë teori në nxënien e gjuhës së
huaj, pohon se nxënësit e gjuhës së huaj përparojnë drejt niveleve më të larta të
njohurisë gjuhësore kur bashkëpunojnë dhe ndërveprojnë me folës të gjuhës së huaj
që e zotërojnë atë në një shkallë më të lartë. Kjo qasje dukshëm lidhet më mirë me
integrimin e teknologjisë. p.sh mësimi zbulues si një formë e qasjes konstruktiviste
inkurajon angazhimin aktiv, nxit motivimin, autonominë, përgjegjshmërinë dhe
pavarësinë e nxënësit. Nxënësi udhëzohet nga mësuesi të bashkëveprojë dhe kryejë
eksperimente për ta ndihmuar atë të ndërtojë dĳe dhe aftësi duke u nisur nga dĳet
dhe aftësitë paraprake.
Të nxënit e gjuhës së huaj me anë të mjeteve teknologjike nxit tëmenduarit kritik
tek nxënësit, zhvillon aftësitë gjuhësore, përmirëson angazhimin, stimulon të nxënit
afektiv. Ndërsa mësimdhënësit e gjuhës së huaj me atë të mjeteve teknologjike
menaxhojnë kohën dhe adaptojnë strategji të reja të mësimdhënies si dhe nxjerrin
produktivitet në punën e tyre. Duke e pasur orën mësimore teknologjike, gjithçka
do të ishte e thjeshtë dhe zbavitëse duke përfshirë këtu: kuize të ndryshme, pyetje
mësimore, gjithashtu dhe lojëra, të cilat në vetvete kanë hapjen e horizontit e të dĳeve
për nxënësit. Përdorimi i mjeteve teknologjike në mësimdhënien e gjuhës së huaj u
lejon nxënësve të përgatiten shumë më mirë për klasën dhe u siguron mësuesve
burime atraktive për t'i bërë klasat e tyre shumë më njerëzore dhe shoqërore, ku të
gjithë studentët kanë mundësinë të marrin pjesë pavarësisht nga niveli i tyre.
Bibliografia
1- Arif, M., and Hashim, F. (2009) Young Learners Second Language Visual Literacy Practices.
Oxford: Inter-Disciplinary Press.
2- Blake, R. J., Brave.(2008) New Digital Classroom – Technology and Foreign Language
Learning, Washington D.C., George Town University Press.
3- Chomsky, N.,( 1986) Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, New York:
Praeger.
4- Cook, V., (1991). Second Language Learning and Language Teaching. Edward Arnold.
London.
5-Friedman, S.,(1989) Electronic Journal for English as Second Language – www.tesl – ej.org/
ej17toc.html.
6- Gilman, R. A.,(1984) What practioners say about listening:Research implications for the
classroom, Foreign languages Annals,17.
7- Mannan, A. (2005). Modern Education: Audio-Visual Aids. New Delhi: Anmol Publications.
8- Monica Stella Cardenas Claros, Psycho-linguistic and socio-cultural approaches to language
learning: A never-ending debate.
9- Musai, B., (2003). Metodologji e mësimdhënies, Tiranë: ALBGRAF.
10- Pica. T, R. Kanagy dhe J. Falodun, (1993).Choosing and using communication tasks for
second language instruction, Tasks and language learning: Integrating theory and practice,
pwrg. G. Crookes dhe S. M. Gass, Clevedon: Multilingual Matters.
11-Vygotsky, L., (1962).Thought and Language, Cambridge: MIT Press.
12-Warschauer, M., (1996) .Computer Assisted Language Learning: an Introduction.In Fotos
S. (ed.) Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International: 3-20. www.ict4lt.org/en/
warschauer.htm.
http://bettertheirworld.org/wp-content/uploads/2017/07/Prensky-ETBW-Ch1.pdf.

86

Metodat bashkëkohore dhe tradicionale në mësimdhënien e gjuhës shqipe
Msc. Marjana Gjoci
Abstrakt
Mësimi dhe nxënia e gjuhës shqipe në ciklin 9-vjeçar ka parashtruar herë pas here çështje
dhe dukuri të debatuara në kuadrin e një formimi sa më të plotë e të qëndrueshëm gjuhësor
të moshës shkollore. Një rol të rëndësishëm në këtë proces, krahas faktorëve të tjerë, luajnë
edhe metodat e mësimdhënies, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në zotërimin dhe përdorimin
efikas të gjuhës standarde shqipe qoftë në ligjërimin e folur, qoftë në atë të shkruar te mosha
shkollore. Qëllimi kryesor i këtĳ punimi është hulumtimi, trajtimi dhe intepretimi i rolit dhe
rëndësisë së disa prej metodave bashkëkohore të mësimit të gjuhës shqipe në ciklin 9-vjeçar,
duke i qasur ato me metodat tradicionale në mësimin dhe nxënien e gjuhës shqipe. Kjo qasje do
të bëhet në kuadrin e praktikave mësimore të ndjekura në ciklin 9-vjeçar, duke u mbështetur
në vjeljen e të dhënave konkrete gjuhësore të cilat, nga njëra anë, do të përbëjnë treguesit e
drejtpërdrejtë të efikasitetit të këtyre metodave dhe, nga ana tjetër, do të pasqyrojnë nivelin
konkret të zotërimit dhe përdorimit të gjuhës standarde në këtë moshë. Metodat që do të
zbatojmë janë: hulumtimi, vjelja, klasifikimi, krahasimi dhe intepretimi i rezultateve të arrira
në këto orë mësimore qoftë për metodat e përdorura, ashtu edhe për të dhënat gjuhësore të
përftuara prej ligjërimit të folur të nxënësve të ciklit 9-vjeçar në tre shkolla të ndryshme të
përzgjedhura në mënyrë rastësore në qytetin e Librazhdit dhe atë të Kavajës. Këto rezultate
do të na mundësojnë përvĳimin e disa përfundimeve dhe sugjerimeve mbi këto metoda dhe
zbatimin sa më efikas të tyre në procesin e mësimit dhe të nxënit të gjuhës shqipe në shkollë
nga mësuesit e gjuhës shqipe.
Fjalët Kyçe: Metodat bashkëkohore, metodat tradicionale.

Hyrje
Për të realizuar këtë punim kemi parë se si aplikohen metodat bashkëkohore e
tradicionale në mësimdhënien e gjuhës shqipe për përmbushjen e kompetencës
gjuhësore e komunikuese. Realizuam orë mësimi në të gjitha klasat e arsimit
të mesëm të ulët, në lëndën e gjuhës shqipe duke u mbështetur fort te metodat e
mësimdhënies. Për përmbushjen e kompetencës komunikuese kemi përzgjedhur
pesë tema nga rubrika Të folurit dhe për përmbushjen e kompetencës gjuhësore kemi
përzgjedhur pesë tema të tjera nga Njohuritë për sistemin.
Temat mësimore të përzgjedhura janë realizuar sipas metodave tradicionale të
mësimdhënies, pra me në qendër mësuesin dhe sipas metodave bashkëkohore të
mësimdhënies, me në qendër nxënësin. Për të patur një rezultat sa më të saktë dhe
bindës kemi bërë një ndarje, që e kemi menduar si më të drejtën të klasave ku kemi
aplikuar metodat bashkëkohore dhe ku kemi aplikuar metodat tradicionale duke
marrë në konsiderat nivelin e nxënësve si dhe ndarjen e shkollës së fshatit me atë të
qytetit.1
Kryesisht jemi mbështetur në të dhëna konkrete të nxjerra nga matjet e bëra
1

Niveli ndryshon shumë mes nxënësve që arsimohen në një shkollë qyteti dhe nxënësve që
arsimohen në një shkollë fshati. Nxënësit që arsimohen në qytet kanë ambiente më të përshtatshme
dhe më shumë mundësi për të aplikuar metodat bashkëkohore, ndërsa në shkollat e fshatit mungojnë
mjetet e nevojshme, sidomos mjetet që mundësojnë përdorimin e TIK-ut në mësimdhënie.
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me nxënësit në shkollën 9-vjeçare “Vilson Blloshmi” Librazhd, në shkollën 9-vjeçare
“Mirakë 2”, Librazhd dhe në shkollën 9-vjeçare “Okshtun”, Kavajë. Në dy nga klasat
e shkollës 9-vjeçare “Vilson Blloshmi” Librazhd dhe në shkollën 9-vjeçare “Okshtun”
Kavajë kemi aplikuar metodat bashkëkohore të mësimdhënies për të realizuar orët
mësimore të përzgjedhura. Në shkollën 9-vjeçare “Mirakë 2” Librazhd dhe në një
klasë në shkollën 9-vjeçare “Vilson Blloshmi” Librazhd, kemi aplikuar metodat
tradicionale të mësimdhënies për të realizuar këto orë.
Për realizimin e orëve mësimore sipas metodave tradicionale u përdorën metodat
mësimore: Shpjegimi, Ligjërata, Biseda, Demonstrimi, Të pyeturit.
Për realizimin e orëve mësimore sipas metodave bashkëkohore u përdorën
këto metoda dhe teknika mësimore: Stuhi mendimesh, Punë e pavarur, Diskutim,
Bashkëbisedim, Ditari 2-pjesësh, Punë në grupe, Rrjeti i diskutimit, Alfabeti i
njëpasnjëshëm, Shkrim i lirë, Punë e drejtuar me modele, Punë e pavarur, Hulumtim, Punë
drejtuar- INSERT, Analizë rastesh, Shkrim në bazë të fjalëve kyç etj.
Tregues konkret të zbatimit të metodave bashkëkohore dhe tradicionale në
procesin mësimor (lënda gjuhë shqipe 6 – 9)
Qëllimi kryesor i këtĳ punimi është përmbushja e kompetencës komunikuese dhe
gjuhësore. Këto kompetenca janë shumë të rëndësishme në procesin e mësimdhënies
bashkëkohore. Nëse me aplikimin e metodave tradicionale i kushtohej më shumë
rëndësi njohurive për sistemin, me aplikimin e metodave bashkëkohore u kushtohet
rëndësi njohurive për sistemin dhe komunikimit.
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit (Nxënësi komunikon në mënyrë efektive)
me qëllim që fëmĳët dhe të rinjtë të zhvillojnë personalitetin, të nxënë dhe të marrin
pjesë
aktive ne shoqeri, është me rëndësi që t’i kuptojnë mesazhet që u drejtohen dhe të
shprehen
në mënyrë të përshtatshme me anë të gjuhëve, simboleve, shenjave, kodeve dhe
formave
artistike. Per t’u bërë komunikues efektivë, nxënësit ndihmohen që të shfrytëzojnë
në mënyrë të pavarur, kritike dhe krĳuese mjetet dhe mundësitë e komunikimit dhe
të të shprehurit.2
Kurrikula bërthamë e fushes “Gjuhët dhe komunikimi” përmban qëllimin, tematikat
kryesore
dhe përshkrimin e tyre, kompetencat e fushës dhe përshkrimin e tyre, rezultatet e
të nxënit, udhëzimet metodologjike të mësimdhënies, si dhe kriteret e vlerësimit për
shkallët kurrikulare. Kurrikula, gjithashtu, paraqet një pasqyrë të qartë të njohurive,
shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave që nxënësit duhet t’i zhvillojnë, përvetësojnë
dhe arrĳnë nëpër shkallë dhe nivele.
Në fushën “Gjuhët dhe komunikimi”, për arritjen e kompetencave, është me e
rëndësishme përdorimi i mjeteve dhe materialeve të shumta mësimore. Tekstet
mësimore nuk duhet të jenë burimi i vetëm për marrjen e informacionit. Në procesin
e të nxënit duhen përdorur materiale nga interneti, libra nga biblioteka e shkollës,
fletë pune, udhëzues të ndryshëm etj.3
Fusha “Gjuhët dhe komunikimi” u mundeson nxënësve te zhvillojnë dhe të përdorin
gjuhët si mjete komunikimi në jetën e përditshme, si dhe në veprimtaritë e tyre
2

Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët, Struktura e kurrikulës bërthamë, fq. 8.
Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët, Fusha e të nxënit: “Gjuhët dhe komunikimi”,
fq. 28.
3
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profesionale e shoqërore.4 Qëllimet e fushës “Gjuhët dhe komunikimi” janë:
− Zhvillimi i shkathtësive të komunikimit;
− respektimi i vlerave kombëtare dhe i diversitetit gjuhësor;
− zhvillimi i njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve rreth sistemit gjuhësor: sintaksë,
morfologji, fonetikë, drejtshkrim, leksikologji dhe semantikë;
− zhvillimi i shkathtësive të të shprehurit nëpërmjet mjeteve të ndryshme dëgjimore dhe
pamore.5
Jemi angazhuar të paraqesim metodat bashkëkohore në procesin e mësimdhënies
nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, për përmbushjen e kompetencës
komunikuese dhe asaj gjuhësore. Siç edhe e kemi përmendur gjatë këtĳ punimi, cikli
9-vjeçar i është nënshtruar kurrikulës së re, e cila mbështetet tërësisht te metodat
bashkëkohore. Jo çdo terren është i përshtatshëm për aplikimin e këtyre metodave,
pasi në shkollat tona nuk është infrastruktura e nevojshme. Këtë vështirësi e kemi
hasur edhe ne gjatë realizimit të këtĳ punimi. Mësimdhënia bashkëkohore ka
ndryshuar shumë nga ajo tradicionale, ajo vendos nxënësin në qendër dhe kërkon
angazhimin e të gjithë nxënësve. Siç përmendëm edhe më sipër hasen vazhdimisht
probleme në aplikimin e metodave bashkëkohore, të cilat konsistojnë në krĳimin e
vazhdueshem të zhurmës në klasat ku numri i nxënësve është i madh, mos realizimin
e orës së mësimit në nivele të larta aty ku niveli i nxënësve nuk është dhe aq i mirë,
mospërdorimi i teknologjisë për arsye se mungon apo nuk ka rrymë elektrike nëpër
shkolla etj.
Kemi përzgjedhur pesë tema nga rubrika Të folurit në kuadër të zhvillimit të
ligjërimit dhe pesë tema për përmbushjen e kompetencës gjuhësore nga njohuritë
për sistemin morfologji, sintaksë dhe leksikologji. Kemi parë se si aplikohen
metodat bashkëkohore dhe tradicionale në mësimdhënien e gjuhës shqipe për
përmbushjen e kometencave gjuhësore dhe komunikuese. Për përmbushjen e
kompetencës komunikuese kemi përzgjedhur pesë tema nga rubrika Të folurit në
planin vjetor dhe për përmbushjen e kompetencës gjuhësore kemi përzgjedhur
pesë tema të tjera nga Njohuritë për sistemin.
Për realizimin e orëve mësimore sipas metodave tradicionale u përdorën këto
metoda mësimore: Shpjegimi, Ligjërata, Biseda, Demonstrimi, Të pyeturit.
Për realizimin e orëve mësimore sipas metodave bashkëkohore u përdorën këto
metoda mësimore: Stuhi mendimesh, Punë e pavarur, Diskutim, Bashkëbisedim, Ditari
2-pjesësh, Punë në grupe, Rrjeti i diskutimit, Alfabeti i njëpasnjëshëm, Shkrim i lirë, Punë
e drejtuar me modele, Punë e pavarur, Hulumtim, Punë drejtuar- INSERT, Analizë rastesh,
Shkrim në bazë të fjalëve kyç etj.
Duke përdorur këto metoda ne synuam të arrinim kompetencën komunikuese dhe
gjuhësore. Besojmë se pas realizimit të mësimit nxënësit në shkollat e përzgjidhura
arritën të:
– dallonin mënyrat e komunikimit;
– përcaktonin qëllimin e komunikimit;
– jepë informacione, ide, ndjesi, emocione duke përdorur fjalorin e duhur;
– përcaktojë dhënësin, mesazhin dhe marrësin në një situatë komunikimi;
– tregojë veçoritë e teksteve letrare e joletrare;
4

Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët. Fusha e të nxënit: “Gjuhët dhe komunikimi”,
fq. 28.
5
Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët, Fusha e të nxënit: “Gjuhët dhe komunikimi”,
fq. 29.
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– nxjerrë mesazhet e teksteve të dhëna;
– rrëfejë me gjuhë të qartë dhe të kuptueshme përvojat dhe ndjesitë e tĳ personale për
atdheun;
– shoqërojë të folurin e tĳ me gjestet dhe mimikën e duhur.
– shpreh qartë, saktë, me argumente dhe duke iu përmbajtur temës, situatës dhe qëllimit,
mendime dhe idetë e tĳ;
– respekton mendimin e tjetrit dhe e kundërshton (brenda rregullave të etikës) me argumente;
– ndan dhe organizon (ose merr pjesë në ndarjen e roleve) rolet gjatë një debati;
– respekton pozicionin e tĳ gjatë zhvillimit të debatit;
– shpreh qartë dhe saktë mendimet e tĳ rreth temës që i jepet për diskutim.
– përkufizojnë termin “leksikologji”;
– grupojnë fjalët sipas fushës leksikore;
– dallojnë gjininë e emrit; klasifikojnë emrat sipas gjinisë;
– dallojnë numrin e emrit dhe kthejë emrat nga njëjësi në shumës dhe anasjelltas;
– përkufizon fjalinë si njësi ligjërimi,
– zgjeron dhe zvogëlon fjalitë më të vogla sipas kërkesës, ndërton fjali sipas kërkesës.
Krahasimi i rezultateve me të dhëna konkrete për të dyja kompetencat
Pas realizimit të orëve mësimore sipas ndarjeve të bëra prej nesh realizuam me
nxënësit një test kontrolli për të kuptuar më mirë se sa kanë arritur ta përvetësojnë
ata kompetencën gjuhësore dhe komunikuese. Gjatë realizimit të mësimit kemi
patur një komunikim të shkëlqyer me nxënësit, jemi munduar të krĳojmë kushte sa
më të përshtatshme për ta dhe jemi kujdesur veçanërisht që nxënësit të komunikojnë
lirshëm. Jemi kujdesur gjithashtu të sjellim modelin e mësuesit tradicional përpara
nxënësve ku kemi shpjeguar me metoda tradicionale. Kemi qenë gjatë gjithë kohës
në udhëheqje të klasës duke komunikuar ne në të shumtën e rasteve dhe duke i
vendosur nxënësit në pozitën e ndjekësve. Jemi kujdesur të sjellim modelin e mësuesit
bashkëkohor aty ku kemi përdorur metodat bashkëkohore të mësimdhënies. Kemi
qenë në rolin e menaxhuesit të klasës duke krĳuar kushtet e nevojshme që nxënësit
të shprehen më lirshëm dhe të jenë ato në qendër të mësimit.
Në modelet mësimore të paraqitura më sipër duket qartë vendi që zë mësuesi në
secilin rast. Në rastet kur aplikohen metodat tradicionale si: shpjegimi, demonstrimi,
biseda etj. nxënësit, gjatë kohës që ndërtohen njohuritë e reja, janë në ndjekje të
mësuesit apo mbajnë ndonjë shënim. Ruajnë vendin e tyre sipas modelit tradicional
të klasës dhe ushtrohen në rubrikat që paraqet libri. Një pjesë e mirë e ushtrimeve
realizohen në fletoren e detyrave të klasës, me shkrim.
Në rastet kur aplikohen metodat bashkëkohore si: Stuhi mendimesh, Punë e pavarur,
Diskutim, Bashkëbisedim, Punë në grupe, Rrjeti i diskutimit, Alfabeti i njëpasnjëshëm,
Shkrim i lirë, Punë e drejtuar me modele, Punë e pavarur, Punë drejtuar- INSERT, etj.
nxënësit ndjehen mjaft të lirshëm në komunikim, bashkëbisedojnë me njëri-tjetrin,
shprehin mendimet e tyre, por edhe krĳohet pak zhurmë që gjithësesi është në të
mirë të komunikimit.
5 pyetjet e para të pyetësorit tonë janë me karakter teorik, i përkasin rubrikës Të folurit
dhe kanë për qëllim të masin te nxënësit përvetësimin e kompetencës komunikuese.
5 pyetjet në vazhdim ju referohen temave nga morfologjia, sintaksa e leksikologjia
dhe qëllimi është të masin te nxënësit përvetësimin e njohurive nga sistemi apo të
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kompetencës gjuhësore.
Në këtë punim të shkurtër do paraqesim shembuj të përgjigjeve të nxënësve vetëm
për dy nga pyetjet e pyetësorit. Për një pyetje të karakterit teorik nga rubrika të
folurit dhe për një pyetje nga rubrika e njohurive për sistemin. Ne jemi kujdesur që të
mos ndryshojmë asgjë nga përgjigjet e nxënësve, madje i kemi shoqëruar edhe me
gabimet drejtshkrimore përkatëse.
Këto janë disa nga përgjigjet e nxënësve në shkollën 9-vjeçare “Vilson Blloshmi”
Librazhd ku kemi aplikuar metodat tradicionale të mësimdhënies. Edhe pse
një shkollë në qytet, përgjigjet e nxënësve janë të vakta, të cunguara dhe jo të
argumentuara mirë.
1.
Tregoni se me cilët njerëz komunikoni më shpesh gjatë ditës. Cilin
përdorni më shumë komunikimin gjuhësor apo jogjuhësor ?
o
Më shpesh gjatë ditës unë komunikoj me familjen time.
o
Unë komunikoj më shumë me nënën dhe përdor komunikimin gjuhësor.
o
Ne përdorim komunikimin gjuhësor. Ne përdorim komunikimin jogjuhësor.
2.
Zvogëloni fjalitë derisa të gjeni fjalinë më të vogël.
o
Djali e ndiente veten të vetmuar. Djali e ndiente.
o
Pishat lëkundeshin si në një valle. Pishat lëkundeshin.
o
Nga dielli uji ishte. Nga dielli.
o
Nga era ishte ngritur.
Tashmë le të shohim përgjigjet e nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Mirakë 2”. Një
shkollë fshati ku kemi aplikuar metodat tradicionale të mësimdhënies.
1.
Tregoni se me cilët njerëz komunikoni më shpesh gjatë ditës. Cilin
përdorni më shumë komunikimin gjuhësor apo jogjuhësor ?
o
Unë gjatë ditës komunikojnë me shokët në lagje dhe. përdorim konomikim gjuhësor.
o
Unë komunikoj më shumë me familjen dhe përdor komunikimin gjuhësor.
o
Unë më shumë komunikoj me shokët gjatë ditës. Dhe gjithmonë përdor më shumë
komunikimin gjuhësor.
Përgjigjet e nxënësve për pyetjen e parë janë të një niveli të dobët. Nxënësit janë
shprehur me një gjuhë jo shumë të qartë, e cila shoqërohet me shumë gabime
drejtshkrimore dhe gramatikore.
2.
Zvogëloni fjalitë derisa të gjeni fjalinë më të vogël.
o
Djali e ndiente veten të vetmuar. Djali e ndiente.
o
Pishat lëkundeshin si në një valle. Pishat lëkundeshin.
o
Nga era ishte ngritur.
Po japim shembujt e përgjigjeve të shkollës 9–vjeçare ”Okshtun” Kavajë, ku kemi
aplikuar metodat e mësimëdhënies bashkëkohore. Klasa përbëhet nga dhjetë nxënës
të cilët na kanë dhënë përgjigjet e mëposhtme, për përmbushjen e kompetencës
komunikuese. Edhe pse një shkollë fshati, përgjigjet e tyre kanë qenë të një niveli të
kënaqëshëm.
1.
Tregoni se me cilët njerëz komunikoni më shpesh gjatë ditës. Cilin
përdorni më shumë komunikimin gjuhësor apo jogjuhësor ?
o
Gjatë ditës unë komunikoj më shumë me miqt e mi. Zakonisht unë përdor komunikimin
gjuhësor sepse është më i qartë për mendimin tim.
o
Unë gjatë ditës komunikoj më shumë me mamin. Me mamin unë nuk kam ndonjë të
fshehtë dhe as mami me mua. Unë më shumë përdor komunikimin gjuhësor.
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o
Njerëzit me të cilët komunikoj më shumë janë antarët e familjes sime. Përveç atyre
komunikoj edhe me kushurinjtë e mi që i kam afër. Unë përdor më shumë komunikim gjuhësor.
Nxënësit kanë të qartë se ç’është gjuhëa dhe komunikimi. Kjo duket qartë në
mendimet që ato formulojnë.
2.
Zvogëloni fjalitë derisa të gjeni fjalinë më të vogël.
o
Djali e ndiente veten të vetmuar. Djali e ndiente.
o
Rëra ishte ngritur.
o
Pishat lëkundeshin.
o
Uji ishte i ngrohtë.
Nxënësit përcaktojnë se çështë fjalia, e shëndërrojnë me lehtësi jofjalitë në fjali
dhe gjejnë natyrshëm fjalinë më të vogël.
Po paraqesim përgjigjet e shkollës 9–vjeçare “Vilson Blloshmi” Librazhd , ku kemi
aplikuar metodat e mësimëdhënies bashkëkohore. Mund të themi se përgjigjet e
dhëna nga nxënësit e këtyre klasave ishin më të arrirat.
1.
Tregoni se me cilët njerëz komunikoni më shpesh gjatë ditës. Cilin
përdorni më shumë komunikimin gjuhësor apo jogjuhësor ?
o
Unë flas më shumë gjatë ditës me shokët e mi të shkollës, pasi me ta unë flas shumë
lirshëm. Ne përdorim më shumë komunikim gjuhësor pasi me këtë lloj komunikimi arrĳmë t’a
themi më qartë atë që duam të shprehim.
o
Unë më shumë komunikoj me shoqet e mia më të ngushta. Gjithashtu më shumë
përdor komunikimin gjuhësor dhe në raste të rralla komunikimin jogjuhësor. Me to flas për
gjithëçka që kam, për çdo gjë që më ndodh.
o
Njerëzit që unë komunikoj më shpesh gjatë ditës janë: shokët, shoqet, familjarët,
mësuesit. Unë me këta njerëz përdor komunikimin gjuhësor.
Nxënësit përdorin në situata të ndryshme komunikimin gjuhësorë dhe jogjuhësorë.
Kjo duket në shembujt e dhënë prej tyre.
2.
Zvogëloni fjalitë derisa të gjeni fjalinë më të vogël.
o
Djali e ndiente veten të vetmuar.
o
Rëra ishte ngritur.
o
Pishat lëkundeshin.
o
Uji ishte i ngrohtë.
Pothuajse janë të pagabueshëm në përcaktimin e fushës leksikore, gjinisë dhe
numrit të emrit. Përcaktojnë qartë përkufizimin e fjalisë, shëndërrojnë jofjalitë në
fjali dhe gjejnë me lehtësi fjalinë më të vogël pa prishur kuptimin e saj. Nga këto të
dhëna themi me bindje se nxënësit e shkollës 9 – vjeçare“Vilson Blloshmi Librazhd,
klasat ku janë përdorur metodat bashkëohore të mësimdhënies kanë përmbushur
në mënyrë shumë të kënaqshme kompetencën gjuhësore dhe komunikuese.
Përfundimet
Nga ky krahasim duket qartë që përdorimi i metodave bashkëkohore të jep
mundësinë e krĳimit të kushteve të përshtatshme të mësimdhënies për të përftuar
jo vetëm kompetencën gjuhësore, që ofron përdorimi i metodave tradicionale,
por edhe kompetencën komunikuese. Ajo çka na intereson më tepër është që
nëpërmjet procesit të mësimdhënies të përftojmë edhe kompetencën gjuhësore edhe
kompetencën komunikuese.
Përdorimi i metodave të punës në grup kanë rezultuar mjaft të dobishme për ne. Na
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kanë ndihmuar për të krĳuar një mjedis mjaft të favorshëm për realizimin e synimit
tonë. Nxënësit janë ndierë shumë të qetë dhe kanë arritur të shprehen në mënyrë
shumë të lirshme. Kanë dhënë mendimet e tyre, kanë bërë vlerësime për punën e
shokëve të tyre të grupit si dhe për punën e nxënësve të grupeve të tjera. Përdorimi
i metodave të punës në grup, veç avantazheve të mëdha që ka, ndonjëherë sjell edhe
ndonjë shqetësim të vogël, pasi gjatë orës së mësimit mund të shkaktohen zhurma
nga lëvizja e nxënësve apo nga komunikimi i tyre në grup. Kjo ndodh sidomos në
klasat ku numri i nxënësve është i madh. Në klasa ku numri i nxënësve është i vogël,
nxënësit nuk janë të një niveli të lartë apo janë të ndrojtur ka mundësi që ora të mos
realizohet në nivele të kënaqshme.
Përdorimi i metodave të hulumtimit ka bërë të mundur angazhimin maksimal të
nxënësve në procesin mësimor. Janë aktivizuar në mënyrë shumë të kënaqshme
duke shfaqur një interes të lartë për zgjidhjen e problemit. Kanë sjell mendime
të argumentuara mirë dhe kanë arritur të zgjidhin çështjen. Përpjekje kanë bërë
edhe nxënësit me vështirësi në të nxënë, prandaj mund të themi se janë metoda
gjithëpërfshirëse.
Jo çdo terren është i përshtatshem për aplikimin e këtyre metodave, pasi në shkollat
tona nuk është infrastruktura e nevojshme. Këtë vështirësi e kemi hasur edhe ne
gjatë realizimit të këtĳ punimi. Mësimdhënia bashkëkohore ka ndryshuar shumë nga
ajo tradicionale, ajo vendos nxënësin në qendër dhe kërkon angazhimin e të gjithë
nxënësve. Siç përmendëm edhe më sipër hasen vazhdimisht probleme në aplikimin
e metodave bashkëkohore, të cilat konsistojnë në krĳimin e vazhdueshem të zhurmës
në klasat ku numri i nxënësve është i madh, mos realizimin e orës së mësimit në nivele
të larta aty ku niveli i nxënësve nuk është dhe aq i mirë, mospërdorimi i teknologjisë
për arsye se mungon apo nuk ka rrymë elektrike nëpër shkolla etj.
Nga të dhënat që nxjerrim nga ky punim, e shohim të arsyeshme të japim disa sugjerime
në mënyrë që të mos hasen vështirësi në aplikimin e metodave bashkëkohore në
mësimdhënien e gjuhës shqipe. Për realizimin e këtĳ punimi kemi hasur vështirësi
në realizimin e orëve të mësimit, sidomos në shkollat në fshat.
Është e nevojshme të sugjerojmë përdorimin e metodave bashkëkohore të
mësimdhënies për lëndën e gjuhës shqipe në sistemin e mesëm të ulët. Kjo është
mundësia për të marrë më të mirën prej nxënësve dhe për të patur sukses në
mësimdhënie. Duhet të ngrihet infrastruktura e nevojshme, të pajisen shkollat me
mjetet e nevojshme mësimore si kompjutera, videoprojektorë, internet etj. Mësuesit
të përdorin teknologjinë në mësimdhënie dhe të bëhen trajnime në këtë aspekt.
Duhet të ngrihen ekipe trajnimi për mësuesit, në mënyrë që të përdorin metodat
bashkëkohore të mësidhënies, pasi vërehen mangësi. Mësuesit me eksperiencë në
mësimdhënie vazhdojnë të përdorin ende metodat tradicionale.
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Matematika dhe shkenca e Topologjisë
Jorida Minoli
Abstrakt
Ky studim është një punim për matematikën dhe shkencën e topologjisë dhe rëndësinë e
njohjes së tyre edhe pse matematika është shumë e gjërë.Në vitet e fundit ku teknologjia ka
marrë një zhvillim tepër të madh ,gjej të udhës që të ndërmar një studim të tillë jo vetëm për
rëndësinë e tĳ por edhe për marrjen e informacioneve nga fusha e topologjisë e shtimin e
kuriozitetit mbi studimin e vendit dhe studimin e vetive të formave që në dukje janë njohuri
astrakte.
Fjalë kyçe: Matematikë, matematikë moderne, topologji, hapësira topologjike, topologji
algjebrike, topologji gjeometrike, shumëfishtë, homoemorfizma, homotopi, topologji
diferenciale.

Hyrje
Matematika (nga greqishtja μάθημα máthēma, njohuri, dĳe, mësim, studim, shkencë")
përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arsyetimeve
logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformimet.
Matematika merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve
konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. Ajo është shkencë
që studion relacionet dhe në thelbin e saj është kuptimi i numrit. Matematika është
shkencë deduktive d.m.th përfundimet e saj janë të përgjithshme dhe janë rrjedhim
logjik i aksiomave. Matematika ka nje lidhje te veçantë edhe me fizikën. Ajo përgjatë
kohëve ka marrë një kuptim më të ngushtë dhe më teknik që do të thotë "studim
matematik". Matematika dallohet nga shkencat tjera për një lidhje të veçantë që ka
ajo me realitetin. Ajo është e një natyre të pastër intelektuale, e bazuar tek një seri
aksiomash të deklaruara të vërteta (do të thotë që aksiomat nuk i janë nënshtruar
asnjë eksperience por janë të frymëzuara nga eksperienca) ose mbi disa postulate
përkohësisht të pranuara. Një pohim matematikor i quajtur përgjithësisht teoremë
ose propozicion konsiderohet i vërtetë nëse procesi i vërtetimit formal që përcakton
vlefshmërinë e saj respekton një strukturë arsyetuese logjike-deduktive.Matematika
është një mjet esencial në shumë fusha si shkencat natyrore, inxhinieria, mjekësia,
financa dhe shkencat sociale.Të flasësh per matematikën është bukur por do të na
duhej edhe shume kohë,po siç e dimë të gjithë ajo përbëhet nga disa degë .
Njëra prej tyre është edhe topologjia që është një art më vete dhe shumë e njohur si
degë e matematikës moderne.
Por çfarë është topologjia?
Topologji (nga τόπος greke, tópos, "vend", dhe λόγος, logos, "studim") është
studimi i vetive të figurave dhe forma që nuk ndryshojnë kur një deformim kryhet
pa "shqitje", " mbivendosje "ose" ngjitje ". Kjo është një nga degët më të rëndësishme
të matematikës moderne. Konceptet themelore të tilla si konvergjencë, kufi,
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vazhdimësi, lidhje ose kompaktësi janë në topologji në formalizimin e tyre më të
mirë. Ajo është e bazuar kryesisht në konceptet e hapësirës topologjike, funksionit të
vazhdueshëm dhe homeomorfizmit. Termi “Topologji” gjithashtu tregon mbledhjen
e hapur që përcakton një hapësirë topologjike. Për shembull, një fuqi e tretë dhe
një sferë janë objekte topologjikisht ekuivalente (dmth homeomorfike), sepse ata
mund të deformojnë njëri-tjetrin pa përdorur ndonjë ngjitje, shqitje ose mbivendosje;
një sferë dhe një torus (ne gjeometri, nje torus, në shumës tori , është një sipërfaqe
vërtitëse e gjeneruar nga vërtitja e një rrethi në hapësirë tre-dimensionale mbi një
bosht komplanar me rrethin, nëse boshti i vërtitjes nuk e prek rrethin, siperfaqja ka
nje formë unaze dhe quhet torus unazë ose thjesht torus nëse forma e unazës është
implicite) në vend të kësaj ata nuk janë si rasti i meparshem , sepse torusi përmban
një "vrimë" që nuk mund të eliminohet nga një deformim.Hapësirat topologjike
përdoren çdo ditë nga analiza matematikore, algjebra abstrakte dhe gjeometria.Kjo
e bën topologjinë një nga idetë e mëdha unifikuese të matematikës. Topologjia e
përgjithshme (ose topologjia e grupeve të pikave) përcakton dhe studion disa tipare
të dobishme të hapësirave dhe hartave, të tilla si lidhja e tyre, kompaktësia dhe
vazhdimësia. Topologjia algjebrike, nga ana tjetër, është një mjet i fuqishëm për të
studiuar hapësirat topologjike dhe hartat midis tyre: i cakton ato invariante "diskrete"
(për shembull numra, grupe ose unaza), të cilat mund të llogariten më shpesh, shpesh
duke përdorur funksionet. Idetë e topologjisë algjebrike kanë pasur një ndikim të
madh në algjebër dhe gjeometrinë algjebrike. Motivimi i thellë i topologjisë është
se disa probleme gjeometrike nuk varen nga forma e saktë e objekteve të përfshira,
por "nga mënyra në të cilën ato janë të lidhura". Ky fakt është i qartë për shumicën
e njerëzve, edhe pse ata mund të mos e njohin deklaratën më formale në teorema,
domethënë se ekziston një fushë e vazhdueshme vektoriale dhe vektorët jozero janë
tangjent me sferën. Sa për Urat e Königsberg-ut, rezultati nuk varet në formën e
saktë të topit, por kjo vlen edhe për forma jo të rregullta sferike dhe në përgjithësi
për çdo lloj objekti (për sa kohë që sipërfaqja e saj plotëson

Disa objekte topologjike

Grafeni

Nyja

Shiriti i Möbiusit

Torusi

vazhdimësinë e caktuar dhe kërkesat e rregullsisë) që nuk e ka vrima.
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Për të adresuar problemet që nuk e konsiderojnë formën e saktë të objekteve, ju duhet
të bëni shumë të qartë se cilat janë pronat e objekteve ku mund të mbështetemi.
Nga kjo nevojë lind nocioni i ekuivalencës topologjike. Formalisht, dy hapësira janë
topologjikisht ekuivalente nëse ekziston një homeomorfizëm mes tyre: në këtë rast
quhen homeomorfike dhe janë, për qëllime topologjike,pikërisht identike.
Një homeomorfizëm formalisht është përcaktuar si një funksion i vazhdueshëm
bĳektiv me një inversitet të vazhdueshëm, i cili nuk është shumë intuitiv edhe për ata
që tashmë e dinë kuptimin e fjalëve në përkufizim. Një përkufizim më pak formal jep
një ndjenjë më të mirë të mësipërme: dy hapësira janë ekuivalente topologjikisht nëse
është e mundur të transformohet njëra në tjetrën pa prerë ose ngjitur copa të të dyjave.
Për shembull, një filxhan dhe një petull me vrimë në mes janë homeomorfike. Një
ushtrim i thjeshtë fillestar është që të klasifikohen shkronjat e mëdha të alfabetit për
klasa ekuivalente topologjike. Alfabeti homeomorfik ka një nocion të ekuivalencës
më të dobët të homomorfizmit, të quajtur homotopi. Informalisht, ky nocion bën
të mundur transformimin e objekteve në një mënyrë tjetër pak më të lirë: është e
mundur, për shembull, të transformohet një Q në një O duke shkurtuar gradualisht
këmbën e shkronjës Q derisa të zhduket. Janë marrë klasat e mëposhtme: Alfabeti
homotopik, nocioni i fundit i tĳ dallon shkronjat në thelb nga numri i "vrimave": {A,
R, D, O, P, Q} kanë një, shkronja {B} ka dy, të gjitha shkronjat e tjera asnjë. Numri i
vrimave është pra një invariant, një sasi e dobishme për të dalluar objekte. Kjo sasi
është realizuar formalisht me konceptin e grupit themelor. Topologjia e jep veten
shumë mirë për një qasje elementare në studimin e gjeometrisë. "Problemi i 7 urave"
i lartpërmendur, për shembull, çon në reflektime në rrjetet në plan, me nyje, harqe
dhe sipërfaqe. "Problemi me 4 ngjyra" merret me temën se si mund të ngjyroset me
një numër sa më të vogël të ngjyrave të ndryshme një sipërfaqe e ndarë në rajone
të ndara, siç mund të ishte harta e Shqiperise politike. E njëjta, shiriti i Möbiusit e
bërë nga letra, me fytyrën dhe buzën e saj unike, të prera gjerësisht në mënyra të
ndryshme, lejon vëzhgime interesante që animohen pothuajse si truket magjike.

Nëse tre grupe të mbyllura mbulojnë një sferë, të paktën një nga këto përmban dy
pika antipodale: ky fakt mund të demonstrohet me mjete topologjike. Një deklaratë
e ngjashme është dhënë nga teorema Borsuk-Ulam: ka gjithmonë dy pika antipodale
në Tokë që kanë të njëjtën temperaturë dhe të njëjtin presion atmosferik.
Topologjia mund të perkufizohet formalisht si "studimi i vetive cilësore të objekteve
të caktuara (të quajtura hapësira topologjike ) që janë invariant nën një lloj të caktuar
të transformimit (të quajtur një hartë e vazhdueshme ), veçanërisht ato veti që janë
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invariante nën një lloj transformimi të invertuara e quajtur homeomorfizëm .
Topologjia përdoret gjithashtu për t'iu referuar një strukture të imponuar mbi një
set X , një strukturë që në thelb 'karakterizon' setin X si një hapësirë topologjike,
duke marrë kujdesin e duhur të pronave të tilla si konvergjenca , lidhshmëria
dhe vazhdimësia , pas transformimit.
Hapësirat topologjike shfaqen natyrshëm në pothuajse çdo degë të matematikës. Kjo
e ka bërë topologjinë një nga idetë e mëdha unifikuese të matematikës.
Pasqyra motivuese prapa topologjisë është se disa probleme gjeometrike nuk varen
nga forma e saktë e objekteve të përfshira, por nga mënyra se si ato janë vendosur së
bashku. Për shembull, sheshi dhe rrethi kanë shumë veti të përbashkëta: ato janë të
dyja objekte një dimensionale (nga pikëpamja topologjike) dhe të dyja ndajnë planin
në dy pjesë, pjesën brenda dhe pjesën jashtë.
Në një nga letrat e para në topologji, Leonhard Euler tregoi se ishte e pamundur për
të gjetur një rrugë nëpër qytetin e Königsberg (tani Kaliningrad ) që do të kalonte
secilin prej shtatë urave të saj pikërisht një herë. Ky rezultat nuk varet nga gjatësia
e urave ose nga distanca e tyre nga njëri-tjetri, por vetëm në vetitë e lidhjes: cilat
ura lidhin me cilën ishuj ose në brigjet e lumenjve. Kjo Shtatë Urat e problemit
Königsberg çoi në degën e matematikës të njohur si teoria e grafikut .

Një
deformim
i
vazhdueshëm
ose
homeomorfizmi
mund
të
konsiderohet ekuivalenca më themelore topologjike . Një tjetër është ekuivalenca
homotopike . Kjo është më e vështirë për t'u përshkruar pa marrë parasysh teknikën,
por nocioni thelbësor është se dy objekte janë ekuivalente homotopike nëse të dyja
rezultojnë nga "flluska" te disa objekte më të mëdha.Ky është një rast tjetër me
shkronjat e alfabetit anglez.
Klasat ekuivalente të alfabetit anglez (dmth. Latin) (sans-serif)
homeomorfizëm

Ekuivalenca Homotopike

Një ushtrim hyrës është që të klasifikojë shkronjat e mëdha të alfabetit anglez sipas
homomorfizmit dhe ekuivalencës homotopike. Rezultati varet nga shkronja e
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përdorur, dhe nëse goditjet që përbëjnë shkronjat kanë disa trashësi ose janë kthesa
ideale pa trashësi. . Ekuivalenca Homotopike është një marrëdhënie më e ashpër
se homeomorfizmi; një klasë ekuivalente homotopike mund të përmbajë disa klasa
homeomorfike. Rasti i thjeshtë i ekuivalencës homotopike të përshkruar më sipër
mund të përdoret këtu për të treguar se dy shkronja janë homotopike ekuivalente. Për
shembull, O përshtatet brenda P dhe bishti i P mund të jetë flluske në pjesën "vrimë".
Klasat Homeomorfike janë:
• nuk ka vrima që korrespondojnë me C, G, I, J, L, M, N, S, U, V, W dhe Z;
• nuk ka vrima dhe tre bishta që korrespondojnë me E, F, T dhe Y;
• nuk ka vrima dhe katër bishta që korrespondojnë me X;
• një vrimë dhe asnjë bisht që korrespondon me D dhe O;
• një vrimë dhe një bisht që korrespondon me P dhe Q;
• një vrimë dhe dy bishta që korrespondojnë me A dhe R;
• dy vrima dhe asnjë bisht që korrespondon me B; dhe
• një bar me katër bishta që korrespondojnë me H dhe K; "bar" në K është pothuajse
shumë i shkurtër për të parë.
Klasat Homotopike janë më të mëdha, sepse bishti mund të jetë flluske poshtë një
pike. Ata janë:
• një vrimë,
• dy vrima, dhe
• nuk ka vrima.
Për të klasifikuar shkronjat saktë,duhet të tregojmë se dy shkronja në të njëjtën klasë
ekuivalente dhe dy shkronja në klasa të ndryshme nuk janë ekuivalente.Në rastin e
homeomorfizmit ,kjo mund të bëhet duke zgjedhur pikat dhe duke treguar heqjen
e tyre shkëpusim shkronjat ndryshe.Për shembull,X dhe Y nuk janë homoemorfike
sepse heqja e pikës qendrore të X lë katër pjesë; cilado pikë në Y korrenspondon
me këtë pikë,heqja e saj mund të lërë më së shumti tre pjesë.Rasti i ekuivalencës
homotopike është më i vështirë dhe kërkon një argument më të përpunuar që
tregon një invariant algjebrik ,si grupi themelo r,i ndryshëm në klasat e supozuara të
ndryshme.Topologjia e shkronjës ka rëndësi praktike në tipologjinë e stencilit.
Pak histori
Të Shtatë Urat e Koninsbergit
g ështe një
j problem
p
i rëndësishëm i zgjidhur nga Euler.

Topologjia, si një disiplinë matematikore e përcaktuar mirë, vjen në fillim të shekullit
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të njëzetë, por disa rezultate të izoluara mund të ndiqen për disa shekuj .Ndër
këto janë disa pyetje në gjeometrinë e hetuar nga Leonhard Euler. Letra e tĳ 1736
në Shtatë Urat e Koninsberg konsiderohet si një nga aplikimet e para praktike të
topologjisë. Më 14 nëntor 1750, Euleri i shkroi një miku se kishte kuptuar rëndësinë
e skajeve të një shumëfaqëshi . Kjo çoi në formulën e tĳ të shumëfaqëshit , V - E + F =
2 (ku V , E dheF respektivisht tregojne numrin e kulmeve , brinjëve dhe faqeve të
shumëfaqëshit). Disa autoritete e konsiderojnë këtë analizë si teorema e parë, duke
sinjalizuar lindjen e topologjisë.
Kontribute të tjera janë bërë nga Augustin-Louis Cauchy , Ludwig Schläfli , Johann
Benedict Listing , Bernhard Riemann dhe Enrico Betti . Listimi paraqiti termin
"Topologie" në Vorstudien zur Topologie , i shkruar në gjuhën gjermane, në 1847, duke
e përdorur fjalën për dhjetë vjet në korrespondencë para paraqitjes së saj të parë në
shtyp. Formati anglisht "topologji" është përdorur në 1883 në nekrologji e Listing në
revistën Nature, për të dalluar " gjeometrinë cilësore nga gjeometria e zakonshme në
të cilën trajtohen marrëdhëniet sasiore "
Termi "topologist" në kuptimin e një specialisti në topologji është përdorur në vitin
1905 në revistën Spectator.
Puna e tyre u korrigjua, u konsolidua dhe u shtri në masë të madhe nga Henri
Poincare . Në vitin 1895, ai botoi letrën e tĳ të parë në Analizën Situs , e cila prezantoi
konceptet e njohura tani si homotopi dhe homologji , të cilat tani konsiderohen pjesë
e topologjisë algjebrike .
Karakteristikat topologjike të dy tubave të mbyllura
Numrat e Betti
i shumëfishtë
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Unifikimi i punës në hapësirat funksionale të Georg Cantor , Vito
Volterra , Cesare Arzelà , Jacques Hadamard , Giulio Ascoli dhe të tjerë, Maurice
Fréchet paraqiti hapësirën metrike në vitin 1906. Një hapësirë metrike tani
konsiderohet një rast i veçantë i një hapësire të përgjithshme topologjike , me ndonjë
hapësirë të caktuar topologjike që potencialisht mund të shkaktojë shumë hapësira
metrike të dallueshme. Në 1914, Felix Hausdorﬀ krĳoi termin "hapësirë topologjike"
dhe dha përkufizimin për atë që tani quhet hapësirë Hausdorﬀ . Aktualisht, një
hapësirë topologjike është një përgjithësim i lehtë i hapësirës Hausdorﬀ, dhënë në
vitin 1922 nga Kazimierz Kuratowski . Topologjia moderne varet fort nga idetë e
teorisë së vendosur, të zhvilluar nga Georg Cantor në pjesën e vonë të shekullit të
19-të. Përveç krĳimit të ideve themelore të teorisë së caktuar, Cantor konsideroi pika
të vendosura në hapësirën Euklidiane si pjesë e studimit të tĳ të serisë Fourier .
Por, cilat janë veçoritë e disa llojeve të topologjisë?
Topologji në grupe (Hapësira topologjike)
Termi topologji gjithashtu i referohet një ideje të veçantë matematikore në qendër
të zonës së matematikës të quajtur topologji. Informalisht, një topologji tregon
se si elementet e një serie lidhen me njëri-tjetrin në hapësirë. Seti i njëjtë mund të
ketë topologji të ndryshme. Për shembull, vĳa reale , plani kompleks (i cili është
një hapësirë vektoriale komplekse 1-dimensionale), dhe grupi Cantor mund të
mendohet si i njëjti grup me topologji të ndryshme.
Formalisht, X le të jetë një grup dhe τ le të jetë familja e nenvendosjes
të X . Pastaj τ quhet një topologji në X nëse:
1.
Si grupi i zbrazët dhe X janë elementë të τ .
2.
Çdo bashkim i elementeve të τ është një element i τ .
3.
Çdo kryqëzim i elementeve të përcaktuar shumë të τ është një element i τ .
Nëse τ është një topologji për X , atëherë palë ( X , τ ) quhet hapësirë
topologjike. Shënimi X τ mund të përdoret për të treguar një vendosje të X të pajisur
me topologji të veçantë τ .
Anëtarët e τ quhen grupe të hapura në X . Një nëngrup i X thuhet të jetë i mbyllur
nëse kompleksi i saj është në τ (dmth. Plotësuesi i saj është i hapur). Një nëngrup
i X mund të jetë i hapur, i mbyllur, të dyja ( grup i ndezur ) ose asnjeri. Grupi i
zbrazët dhe vetë X janë gjithnjë të mbyllura dhe të hapura. Një nëngrup i X duke
përfshirë një grup të hapur që përmban një pikë x quhet ' lagje ' e x .
Funksionet e vazhdueshme dhe homeomorfizmat
Një funksion ose hartë nga një hapësirë topologjike në tjetrën quhet e vazhdueshme nëse
imazhi i kundërt i çdo grupi të hapur është i hapur. Nëse një funksion i vazhdueshëm
është një-në-një dhe mbi, dhe nëse inversi i funksionit është gjithashtu i vazhdueshëm,
atëherë funksioni quhet homeomorfik dhe fusha e funksionit është thënë të jetë
homeomorfizëm në varg. Një tjetër mënyrë për të thënë këtë është se funksioni ka
një shtrirje natyrore në topologji. Nëse dy hapësira janë homeomorfike, ato kanë
prona të njëjta topologjike, dhe konsiderohen topologjikisht të njëjta. Kubi dhe sfera
janë homeomorfike, siç janë filxhani i kafes dhe petulla me vrimë në mes. Por rrethi
nuk është homeomorfik ndaj petullës me vrimë.
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Manifoldët (Shumëfishtë)
Ndërsa hapësira topologjike mund të jetë shumë e ndryshme dhe ekzotike,
shumë fusha të topologjisë përqëndrohen në klasën më të njohur të hapësirave
të njohura si manifolds. Një manifolds është një hapësirë topologjike që i ngjan
hapësirës euklidiane pranë çdo pike. Më saktësisht, çdo pikë e një n- dimensionale
të shumëfishtë ka një lagje që është homeomorfe në hapësirën euklidiane
të dimensionit n . Linjat dhe qarqet , por jo tetë figura , janë manifolds njëdimensionale. Ndërmasat dy-dimensionale quhen gjithashtu sipërfaqe . Shembujt
përfshĳnë planin, sferat dhe torusin, të cilat të gjitha mund të realizohen pa vetëkryqëzim në tre dimensione, por edhe shishe Klein dhe planin real projektiv , të cilat
nuk munden.
Topologji e përgjithshme
Topologjia e përgjithshme është dega e topologjisë që merret me përkufizimet dhe
ndërtimet themelore të teorise se teresise të përdorura në topologji.Është themeli
i degëve të tjera të topologjisë, duke përfshirë topologjinë diferenciale, topologjinë
gjeometrike, dhe topologjinë algjebrike. Një tjetër emër për topologjinë e përgjithshme
është topologjia e pikes së referimit .Konceptet themelore në topologji të vendosur
në pike janë vazhdimësia , kompaktësia dhe lidhshmëria . Në mënyrë intuitive,
funksionet e vazhdueshme marrin pikat e afërta për pikat e afërta. Grupe kompakte
janë ato që mund të mbulohen nga grupe infinit shumë të madhësisë arbitrarisht
të vogël. Grupet e lidhura janë grupe që nuk mund të ndahen në dy pjesë që janë
shumë larg. Fjalët e afërta , në mënyrë arbitrare të vogla dhe shumë larg mund të bëhen
të sakta duke përdorur grupe të hapura. Nëse ndryshojmë përkufizimin e grupit të
hapur , ne ndryshojmë cilat funksione jane të vazhdueshme, kompakte , komplete
dhe grupet qe jane te lidhura. Çdo zgjedhje e përkufizimit për grupin e hapur quhet
një topologji. Një grup me një topologji quhet një hapësirë topologjike .Hapësirat
metrike janë një klasë e rëndësishme e hapësirave topologjike ku distanca mund të
caktohet si një numër i quajtur metrikë . Duke pasur një metrikë thjeshton shumë
prova, dhe shumë nga hapësirat më të zakonshme topologjike janë hapësira metrike.
Topologji algjebrike
Topologjia algjebrike është një degë e matematikës që përdor mjete nga algjebra
abstrakte për të studiuar hapësirat topologjike. Qëllimi themelor është gjetja e
invariantëve algjebrikë që klasifikojnë hapësira topologjike deri në homeomorfizmin,
edhe pse zakonisht klasifikohen deri në ekuivalencën homotopike.Më e rëndësishmja
nga këto invariante janë grupet homotopike , homologjia dhe kohomologjia .
Edhe pse topologjia algjebrike kryesisht përdor algjebër për të studiuar probleme
topologjike, duke përdorur topologji për të zgjidhur problemet algjebrike ndonjëherë
është gjithashtu e mundur. Topologjia algjebrike, për shembull, lejon një provë të
përshtatshme që çdo nëngrup i një grupi të lirë është përsëri një grup i lirë.
Topologji diferenciale
Topologjia diferenciale është fusha që ka të bëjë me funksione të ndryshueshme
ne shumëllojshmeri te ndryshueshme . Ajo është e lidhur ngushtë me gjeometrinë
diferenciale dhe së bashku ata përbëjnë teorinë gjeometrike të shumëfishmërisë. Më
konkretisht, topologjia diferenciale konsideron vetitë dhe strukturat që kërkojnë vetëm
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një strukturë të rregullt në një shumëfishmëri që do të përcaktohet. Shpërndarësit
e rregullt janë me'të butë' sesa shumëfishmëritë me struktura ekstra gjeometrike,
të cilat mund të veprojnë si pengesa për lloje të caktuara të ekuivalencave
dhe deformimeve që ekzistojnë në topologji diferenciale. Për shembull, vëllimi
dhe lakimi Riemannian janë invariantë që mund të dallojnë struktura të ndryshme
gjeometrike në të njëjtën shumëfishmëri të rregullt domethënë, mund të "zbërtheje"
pa probleme disa kolektorë të caktuar, por mund të kërkojë shtrembërim të hapësirës
dhe ndikim në lakimin ose vëllimin.
Topologjia gjeometrike
Topologjia gjeometrike është një degë e topologjisë që përqendrohet kryesisht
tek shumëfishmëritë e ulëta (p.sh. hapësirat e dimensioneve 2,3 dhe 4) dhe ndërveprimi
i tyre me gjeometrinë, por gjithashtu përfshin disa topologji më të lartë dimensionale.
Në topologji të lartë dimensionale, klasat karakteristike janë një invariant bazë
dhe teoria e kirurgjisë është një teori kyçe.Topologjia e ulët-dimensionale është
fuqishëm gjeometrike, siç reflektohet në teoremën e uniformizimit në dy dimensione
- çdo sipërfaqe pranon një metrikë konstante lakimi; gjeometrikisht, ai ka një nga
3 gjeometritë e mundshme: lakueshmëri pozitive / sferike, zero lakim / e sheshte,
lakim negativ / hiperbolik - dhe supozimin e gjeometrimit (tani teorema) në 3
dimensione - çdo 3-shumëfishmëri mund të pritet në copa, secila prej tyre ka një nga
tetë gjeometrite e mundshme.Topologjia 2-dimensionale mund të studiohet si një
gjeometri komplekse në një variabël ( sipërfaqet Riemann janë kthesa komplekse)
- nga teorema e uniformizimit çdo klasë konformi i metrikës është ekuivalent me
një kompleks unik, dhe topologjia 4-dimensionale mund të studiohet nga pika e
pikëpamja e gjeometrisë komplekse në dy variabla (sipërfaqe komplekse), megjithëse
jo çdo 4-dimensionale pranon një strukturë komplekse.
Por cilat janë fushat ku gjen aplikim ajo?
Biologjia
Teoria e nyjeve , një degë e topologjisë, përdoret në biologji për të studiuar efektet
e enzimave të caktuara në ADN. Këto enzima presin, perdredhin, dhe rilidhin
ADN, duke shkaktuar goditje me efekte të vëzhgueshme të tilla si electrophoresis
e ngadalshme . Topologjia përdoret gjithashtu në biologjinë evolucionare për të
përfaqësuar marrëdhëniet midis fenotipit dhe gjenotipit . Format fenotipike që
duken mjaft të ndryshme mund të ndahen nga vetëm disa mutacione në varësi të
ndryshimeve gjenetike të hartës ndaj ndryshimeve fenotipike gjatë zhvillimit. Në
neuroshkence, sasi topologjike si karakteristika Euler dhe numri Betti janë përdorur
për të matur kompleksitetin e modeleve të aktivitetit në rrjetet nervore.
Shkenca kompjuterike
Analiza topologjike e të dhënave përdor teknika nga topologjia algjebrike për të
përcaktuar strukturën në shkallë të gjerë të një grupi (për shembull, përcaktimi nëse
një re e pikave është sferike ose toroidale ). Metoda kryesore e përdorur nga analiza
topologjike e të dhënave është:
1.
Zëvendësoni një sërë pikash të dhënash me një familje kompleksesh të
thjeshtë , të indeksuar nga një parametër afërsie.
2.
Analizoni këto komplekse topologjike nëpërmjet topologjisë algjebrike në
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mënyrë specifike, nëpërmjet teorisë së homologjisë së vazhdueshme .
3.
Kodojnë homologjinë e vazhdueshme të një grupi të të dhënave në formën e
një versioni të parametruar të një numri Betti , i cili quhet një kod bar .
Fizika
Topologjia është e rëndësishme për fizikën në fusha të tilla si fizika e lëndëve të
kondensuara , teoria e fushës kuantike dhe kozmologjia fizike .
Varësia topologjike e vetive mekanike në lëndë të ngurta është me interes në disiplinat
e inxhinierisë mekanike dhe shkencës së materialeve . Vetitë elektrike dhe mekanike
varen nga rregullimi dhe strukturat e rrjetit të molekulave dhe njësive elementare në
materiale. Forca compresive e topologjisë së shkurtuar është studiuar në përpjekjet
për të kuptuar forcën e lartë për peshën e strukturave të tilla që janë kryesisht ne
hapësirë boshe.Topologjia është me rëndësi të madhe në mekanikën e kontaktit ku
varësia e ngurtësisë dhe fërkimit në dimensionin e strukturave sipërfaqësore është
subjekt i interesit me aplikimet në fizikën multi-trupore.
Një teori topologjike e fushës kuantike (ose teori topological field ose TQFT ) është
një teori kuantike në terren që llogarit invariantet topologjike .
Megjithëse TQFTs janë shpikur nga fizikantët, ato janë gjithashtu me interes
matematikor, duke u lidhur, ndër të tjera, me teorinë e nyjeve , teorinë e katërshumëfishtë në topologjinë algjebrike, dhe teorinë e hapësirave modulare në
gjeometrinë algjebrike. Donaldson , Jones , Witten , dhe Kontsevich kanë fituar të
gjithë medalje për punën në fushën e teorisë të terrenit topologjik.
Klasifikimi topologjik i shumëfishtë i Calabi-Yau ka implikime të rëndësishme
në teorinë e vargut , pasi shumëfisha të ndryshëm mund të mbështesin lloje të
ndryshme vargjesh. Në kozmologji, topologjia mund të përdoret për të përshkruar
formën e përgjithshme të universit. Kjo fushë e hulumtimit njihet zakonisht
si topologjia e hapësirës së mesme.
Robotikë
Pozicionet e mundshme të një roboti mund të përshkruhen nga një shumëllojshmëri
e quajtur hapësirë konfigurimi . Në fushën e planifikimit të lëvizjes , gjen gjurmët
midis dy pikave në hapësirën e konfigurimit. Këto shtigje paraqesin një lëvizje
të nyjeve të robotit dhe pjesëve të tjera në pozicionin e dëshiruar.
Lojra dhe puzzla
Puzzles ngatërresë janë të bazuara në aspektet topologjike të formave dhe
komponentëve të enigmës.
Fiber Art
Në mënyrë që të krĳojmë një bashkim të vazhdueshëm të pjesëve në një ndërtim
modular, është e nevojshme të krĳojmë një rrugë të pandërprerë në një rend që
rrethon çdo pjesë dhe kalon çdo buzë vetëm një herë. Ky proces është një aplikim
i rrugës Eulerian .
Përfundimi: Kjo ishte një paraqitje mbi Topologjinë si një prej degëve më të
vështira dhe më të komplikuara të Matematikës moderne por jo detyrimisht më pak
interesante.
Referencat
1-Introduction to topology e Bert Mendelson.
2-Topology and geometry e Glen Bredon.
3-Elementary topology e Oleg Viro.
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Toponimet e Njësisë Administrative Skëndërbegas Gramsh
Delfjana Miraka
Abstrakt

Toponimia është studim shkencor për emrat e vendeve (toponyms), origjina e tyre, kuptimet,
përdorimin dhe tipologji. Pjesa e parë e kësaj fjale vjen nga greqishtja tópos (τόπος),
vendim;pasuar nga ónoma (ὄνομα) që do të thotë emër.
Toponimia e kësaj njesie administrative vjen për herë të parë nga një punë kërkimore rigoroze
për t’u ardhur në ndihmë vendasve të këtyre zonave , eksploruesëve, si dhe studiusëve. Aty
shtjellohet tema dhe nëntema të ndryshme ku kanë si qëllim të ofrojnë informacione në:
1. renditjen e emrave të fshatrave te kesaj njesie administrative,
2. listimin e toponimeve të fushave , maleve, arave, brigjeve, përrenjve, teqeve, mbiemrave…,
3. pozicionin gjeografik të fshatrave,
4. si dhe toponomet e shpjeguara historikisht, gjuhësisht e gojarisht duke krĳuar një tablo të
prejardhjes dhe jetesës së banorëvë të këtyre vendeve, duke u treguar studimeve,eksploruesëve
dhe lexuesëve të tjerë, se dhe kjo zonë arriti të ketë një histori fal punës dhe etjes sime për të
zbuluar gojëdhenat dhe historitë e personave të moshave të ndryshme ku dhe gjej rastin për
t’i falenderuar.
Kështu brezave
të ardhshëm do t’u vlej një stadium i tillë, gjithashtu për të parë evoluimin e toponemisë te
kësaj zone.
Fjalet kyçe: Toponime, Skëndërbegas , pozicion gjeografik, ara ,teqe.

Hyrje
Ky studim pra; “Të dhënat etnogjuhësore të zonës së Skëndërbegasit të rrethit
Gramsh” ka në përbërje të saj shtjellimin e temave duke i zgjeruar dhe me nëntemat,
të cilat perbejne mbushjen e skeletit lendor.
Në këtë studim gjetëm rastin të tregojmë:
-pozicionin gjeografik të fshatrave
-si dhe prejardhjen e toponimeve .
Arritja e krĳimit te një tabloje të prejadhjes dhe jetesës së banorëvë të këtyre vendeve,
perben nje hap te rendesishem ne histori, gjuhesi dhe etimolgji dhe culture.
Vendasit, studjuesit dhe lexueseit do te gjejne historikun etnogjuhesor te kesaj njesie
administrative.
Pozita gjeografik e njesise administrative Skënderbegas dhe fshatrat e saj
Komuna e Skënderbegasit të rrethit Gramsh shtrihet në një territor të gjerë duke
filluar nga Bishti i Nartës, aty ku bashkohen dy lumenjt; lumi i Devollit me lumin
e Tomorricës. Ky territor në anën veriore ndjek rrjedhjën e Devollit deri në malin e
Zerezit aty ku fillon shkëmbi i Doborҫanit dhe vazhdon kufiri në Cletet e Zerecit fshat
i krahinës së Oparit të Korcës. Në rrugë malore kufiri arrin deri në Gurin e Prerë,
në rrugë këmbesore kalohet nëpër fshatrat e Korcës. Në krahinën e majtë të Devollit
përballë Skënderbegasit shtrihet krahina e Vërҫës nga fshati Mashan-Bresnik deri në
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Lenie ku fillon mali i Sokogprës që ndahet nga mali i Koshnicës prej lumit Devoll
dhe formon një luginë të thellë midis dy maleve nga Molla e Grabovës dhe arrin
deri tek fshatrat Zerec – Doborcan që ndodhen përballë njëri-tjetrit. Në anën tjetër
të krahut të djathtë Jug- Perëndim kufiri I njesise administrative së Skënderbegasit
vazhdon rrjedhën e lumit të Tomorricës nga Bishti i Narës dhe arrin deri tek përroi
i Dobrenjit, fshat i rrethit të Skraparit. Ky përrua në një vĳë tokësore shërben si
kufi për të ndarë dy rrethet, si: Skraparin dhe Gramshin. Duke filluar nga lumi i
Tomorricës në ngjitje të një krahine, deri sipër në mal shtrihen dy fshatrat e fundit te
Komunës së Skënderbegasit Lemnusha dhe Simani. Në krahun tjetër të Tomorricës
kundrejt Skënderbegasit shtrihet krahina e Sulovës, duke filluar nga fshatrat në buzë
të lumit, si: Shëmriza, Bregasi, Kushova, Paktos, Sotirë, Kërpicë, vazhdon Përroi i
Peshkut deri në kodrinat e Osumit dhe ato të Duksit të Dobrenjit, dikur fshati i vjetër
ku ndodhen themelet e shtëpisë edhe sot e kësaj dite. Ky territor zë fill ku bashkohet
Devolli me Tomorricën i rrethuar nga krahët nga dy lumenjtë. Dhe arrin deri në
rrëzë të malit Koshnicë. Nga larg të jep përshtypjen e një gadishulli midis lumenjve
dhe trajtën e një trekëndëshi këndëdrejt, njëri kënd Bishti i Nartës dhe dy këndet e
tjera arrĳnë në fshatin Kullollas dhe Siman . Brenda këtĳ trekëndëshi qe ka pamjen
e një gadishulli nga ana natyrore shtrihen 13-të fshatrat e Skëndëerbegasit. Kjo njesi
administrative përfshin: Nartë, Harunas, Skëndërbegas, Zenelas ,Shëmberbdhenjë,
Kullollas, Vidhan, Ermenj Bletës, Kotkë, Lemnushë, Siman, Menkollar.
Toponimet Skënderbegas
Përpara vitit 1974 Skënderbegasi është quajtur Shëmbërdhenj dhe ky emër ka
legjendën e vet të prejardhjes, por në kohën e sistemit komunist u vendos në rreth
që të ndërtohen disa emrash fshatrash me prekteks se jane emra fetarë , kështu që
Shëmberdhenjit iu vu emri i heroit tonë kombëtar, Skënderbeu, por me disa ndryshime
duke u hequr zanoret -e dhe -u dhe duke i prapavendosur emrit Skënderbegas
prapashtesën -as dhe kemi formimin e emrit Skënderbeg+as=Skënderbegas.
Gjithashtu kemi dhe të dhëna të tjera historike të gjetura nëpër hulumtimet e
Kadri Musait1”Periudha e lavdishme e Skënderbeut është pasqyruar në Gramsh në
gojëdhëna dhe emërtime vedesh .Me interes të veçantë është se në fshatin Sotirë një
topnim quhet “Skënderbegas”;në fshati Sotirë të Sulovës një tjetër toponim quhej
“Skëndergej”. Në fshatin Brasnik po të Sulovës një vend e quajnë “Bregu i Skënderit”
ne fshatin Ulovë, po atj , kady toponime:njëri quhet “Skënderaj” dhe tjetri “Burimi
i Skënderës” Të gjitha këto fshatra janë pranë njëra-tjetrës, me një rreze rreth 10 km.
Autori i shkrimit është interesuar në moment dhe u ka bërë njerëzve pyetjen: Kur
e kanë marrë këtë emër këto vende? Përgjigjja ka qënë:- Këto emra njihen qysh nga
stërgjyshërit tanë. Lindin disa pyetje:
-Nga kaloi Skëndërbeu dhe ushtria e tĳ kur shkoi në Berat më 1455-ën?
-Nga u tërhoq pas disfatës që pësoi ne Berat (e vetmja humbje e tĳ)?
Logjika e do se, kur ka shkuar ushtria e Skënderbeut në Berat, patjetër ai ka shkelur
edhe në Gramsh. Përfundimisht, treva e Gramshit, së bashku me krahinat e tjera,
ka bërë pjesë në Arbëri në zotërimet e Aranitasve dhe Muzakajve dhe më vonë
në territorin e Lidhjes së Skënderbeut. Ajo ka marrë pjesë gjerësisht e aktivisht në
veprimet luftarake kundër Osmanllinjëve të udhëhequr nga Gjergj Araniti dhe më
1
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vonë nga Skënderbeu e nga bashkëluftëtarët e tĳ. Pra kalimi i tĳ nëpër këto vende
bëri të mundur ndryshimin e shumë emrave të vendeve. Njëra nga këto ndryshimet
mendohet të ketë pësuar edhe emri Skënderbegas”
Toponimi Katundas dhe Shëmbërdhenj
Po ashtu edhe emri i Shëmbërdhenjit të Sipërm ose Katundas sic quhej dikur, ju
vu emri Bletëz. Emërtimi Katundas dhe Shëmbërdhenj janë përdorur qysh në
bashkësi, që kur kanë lindur fshatrat në fillim të saj punimeve buqësore. Gojëdhëna
apo legjenda duke kaluar nga brezi në brez njerëzish dhe gojë më gojë, tregon se
dikur fshati është formuar në rrëzë të malit Koshnicë atje është Bletëza sot. Thuhet
se kanë qenë tri vëllezër të krishterë, si: Gjoni, Jorgji dhe Gjergji kanë qenë blektorë
që veronin bagëtitë mal më mal, të tri së bashku me lidhje të një gjaku, ku në fund
erdhën në malin Koshnicë, përfundimisht ngritën kasollet e bagëtive rrëzë malit të
mbrojtur nga era e dimrit. Këta vëllezër si sherrëxhinj që ishin, u quajtën në gjuhën
e popullit me emrin Sherrëmëdhenj dhe nga emri Sherrëmëdhenj iu vendos emri
fshatit Shëmbërdhenj. Për të krĳuar një bindje të plotë për themelimin e fshatit
Shëmbërdhenj do të tregojmë legjendën e krahinës së Tomorricës së rreth gjysmës
së shekullit XIV nuk kishte lindur asnjë fshat, vetëm qarkullonin kope bagëtish që
quheshin bashkësi blektorale dhe në ato kohë quheshin KATUNË qe kalonin në
dy krahët e shpatit të maleve Koshnicë dhe Tomorricë për kullotë. Kjo legjendë i
afrohet realitetit se tri vëllezërve Gjoni, Jorgji dhe Gjergji rrëzë Koshnicës, në vend
të kullotave ndërtuan shtëpi me banim të përhershëm dhe gjithashtu filluan edhe të
mbillnin e të korrin. Kështu gradualisht filluan të merreshin kryesisht me bujqësi,
pa hequr dorë edhe nga blektori. Themelimi i fshatit mori emrin e bashkësive
blektorale duke u quajtur Katune. Ky emër Katune nuk pësoi asnjë ndryshim për
shekuj me radhë qysh nga shekulli XIV-të deri më sot rreth pesëqind vjet me radhë
e në vazhdim. Gjithmonë banorët e këtĳ fshati kur pyeteshin se, nga cili fshat je?
– përgjigjeshin menjëherë jam nga Katunasi. Rrallë herë kur shkonin në Pazar në
Berat apo Elbasan, përgjigjeshin se jam nga Shëmbërdhenji i sipërm për dallim nga
Shëmbërdhenji i Poshtëm, që u shumëzuan me shumë banorë gati nga tri lagje. Në
fillim arriti të bëhej 8-9 lagje, ku fshati Shëmbërdhenj i Poshtëm u bë i madh, prandaj
banorët e Katunasit për t’u bërë më të njohur jashtë rrethit përgjigjeshin me emrin
Shëmbërdhenj, sepse të dy fshatrat kishin të njëjtën origjinë.
Teqe e Shëmbërdhenjit
Themelimi i kësaj ndërtese dhe themeluesi i saj
Në vitin 1850 sipër në kodër te malit Koshnicë u ngrit për herë të parë një faltore e
tarikut Bektashianë. Këtë Teqe e ndriti mustafa Braci po nga Katunasi (Bletës ose
Shëmbërdhenj i Sipërm), kryesisht në kodrën që e kishte pronë e vet. Kështu nuk
përjashtohet edhe ndihma e popullit që i dhanë baba Mustafa Braҫi për themelimin
e kësaj teqeje për t’u falur populli drejtpërdrejtë Zotit sa më afër, sepse falja një herë
në vit në malin e Tomorrit ishte larg. Edhe sot e kësaj dite pas 1600 vjetësh mbahen
mend këto vargje të krĳuara për baba Mustafan:
Tek lisat në breg na shtrove sofranë. Kurbanë i qofshim falur për baba
Mustafanë. Deshët kurban të therur , zjeve në kazan. Na bëre ashefin na bëre mejdan.
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Kurban i qofshim falur për baba Mustafam.
Në rrethin e fundit kur thotë: shkove në Selanik more mezbatan, tregon se baba
Mustafa Braci mori dekretin nga qeveritarët turk në qëndër në Selanik të Greqisë
për të hapur teqen e parë me kërkesën e popullit të Shëmbërdhenjit dhë të vulosur
me ligj nga qeveritari turk. Teqeja u pasurua shumë nga ndihma e popullit në gjithë
krahinën e Tomorricës dhe u bë me famë kombëtare si nga pjesmarrja e besimtarëve
me shumivë, por edhe e pasur shumë. Qysh nga themelimi i saj në 10 Tetor 1850
dhe deri në shkatërrim të plotë në 1967 në teqe kanë shërbyer gjithësej 12 baballarë
dhe një numër i madh dervishësh, qe lëvizën nëpër teqe te kryegjyshi Dede. Nga të
dymbëdhjetë baballarë katër kanë vdekur në teqen e shëmbërdhenjit, ku kanë edhe
varret e tyre sot. Të gjithë baballarët dhe dervishët kanë pasur pasur meritat e tyre,
por mbi të gjithë baba Meleq Staravecka dhe baba Bektashi nga Kozeli i Kolonjës
kanë lënë emër të lavdishëm. Teqe e Shëmerdhenjit u dogj dy herë në vitin 1944
nga nazistët Gjerman ku dogjën brenda të gjallë edhe dërvish Alon, gjë qe njihet
historikisht. Si tek të dy herët djegia e teqes përvëloi pasuri dhe vlera aq të mëdha sa
qe nuk ҫmohen dot kurrë, por që prap me popullin besimtar teqja u ndërtua prapë
në vitin 1944, por kurrë nuk arriti të gëzonte ato vlera apo pasuri që dikur i kishte të
garantuara
Emrat e baballarëve që kanë shërbyer në Teqen e Shëmbërdhenjit
1.Baba Mustafa Braçi 2. Baba Hyseni nga Skorovati i Kolonjës. 3.Baba Bektashi.
4.Baba Meleqi. 5.Baba Elmiu. 6.Baba Veliu nga Stroi Skraparit. 7.Baba Hasani . 8.Baba
Zeqiri 9.Baba Abedini
Toponime ne Bletëz
Sot në fshat Bletëz ekzistojnë këto emra vendesh:
Ara e Kazanit, Ara e Kanaqit, Gregu i Kishës, Gropa e Merdanit, Rripa e Camit, Bregu
i Hoxhës, Shpella e Mamës, Varri i Gogos, Pylli i Shurdhës, Pylli i Skorasve, Kodra e
Bracit, Kodra e Kanaqit. Tri toponimet më kryesore Bregu i Kishës, Ara e Kazanit
dhe Varri i Gogos të ngjallin kureshtje dhe nga gojëdhënat2 dalim në konkluzionin
se:
1-Ara e Kazanit . Një sipërfaqe jo e madhe toke është emërtuar kështu për shkak se
banorët e parë të bashkësive blektorale Katune kur themeluan shtëpitë e para therën
bagëti duke i bërë kurbanë dhe për t’i zjerë iu deshën të vinin kazane të medhenj,
prandaj edhe kjo arë mban emrin Ara e Kazanit.
2-Bregu i Kishës.Ky emërtim përmbledh një sipërfaqe të madhe toke e cila në
gjendjen e sotme është lënë djerr, ku dikur ka qënë e mirmbajtur nga banorët vendas,
Katunasit, një Kishë e cilapër një kohë të gjatë i pati ruajtur gërmadhat e saj. Ndërsa
toponimet e tjera të sipërpërmendurat nga Ara e Kranaqit e deri tek Kodra e Kanaqit
i kanë qëndruar kohërave dhe janë të emërtuarë fal emrave të pronarëvë të parë. Pra
vendet e lartëpërmendura kanë marrë emrin e pronarëvë, të cilët i kanë patur në
zotërimin e tyre këto toka.
3-Varri i Gogos. Ky vend ndodhej tek ish shtëpitë e Hoxhës(Tefik Shurdha). Gogo
thuej se ka qenë grek dhe shëtiste nëpër Shqipëri dhe e zuri vdekja në malin e
Koshnicës dhe me vete thuhej se kishte një kanace me florin që ja vunë tek koka.
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Gjithë banorët e Shëmbërdhenjit e përgojosnin varrin e Gogos aq më tepërkanacen
me flori. Tani në vitet e demokracisë 2004 apo 2005 erdhën tri grek të udhëhequrnga
një refugjat i fshatit të Skënderbegasit dhe gërmuan me buldozier gati një gjysëm
dylymi toke,por fatkeqsisht nuk gjeten asgjë. E vërteta është se Varri i Gogos ka
ekzistuar,port r egohet se atë e gjeti Hoxha e fshatit.Të tri vëllezërve në rrëze të
malit të Koshnicës u rrinte gjithnjë hĳedhe s’i zinte dielli, kurse poshtë ku shtrihet
Skënderbegasi sot shkrepte rreze e diellit dy orë më parë. Në bised e sipër vëllezërit
Gjoni, Jorgo dhe gjergji i thoshin njëri-tjetrit se këtu ke kemi kasollet e bagëtive po
na lë fukara gjumi. Pa shiko poshtë ku është pylli, se sa shpejt del dielli?/ Kështu dy
vëllezërit erdhën poshtë dhe happen toka rë reja dhe ndërtuan shtëpi. Meqenë se
sipërfaqja e pyllit ishte e madhe fshati u zgjerua shumë me banorë të rinj, jo vetëm
ata që ishin autoktonë, por edhe me banorë të ardhur nga vende të tjera. Në fillim u
ndërtuan tri lagje:
1-Lagjia e parë fillon nga Bregu i Kalemit ose Bregu i Shaqirit deri tek bregu i Pinanit
këto fise: Kalemmlarë, Cohodaras, Licollarë, Çonikaj, Pinnanj.
2-Lagja e dytë fillon nga Bregu i Skurës dhe shkon deri tek Bregu i Pashalliut, këtu
shtrihen këto fise: Tacellarë, Docellarë, Shimer, Ziskollarë, Pashallinjë. Fisi I fundit ai
i Pashallinjëve është shuar krejtësishtku për një kohë ekzistuan gurët e varreve me
kokore te rrumbullakët e me damarë të gdhendur ku takohen nga kreu deri tek qafa
e gurit që ngushtohet në anën e poshtme. Disa varre kishin gurë të skalitur në formë
konike me plot vĳa e damarë jo vetëm në kokoren e gurit, por edhe në tërë pjesën
e poshtme. Këto varre u zhdukën kur u bënë stallat e koperatives. Gurët e këtyre
varreve nuk kanë fare lidhje me gurët e varreve të Bektashinjëve, që u përhapën në
Shqipëri në vitet 1820. Nuk ekziston asnjë gojëshënë se kujt feje I përkasin këto varre
të skalitur në forma të ndryshme. Duket të jenë varre të krishtera, përpara se fshati të
kthehej në fenë myslimane gjatë sundimit Turk pesëqind vjecare. Ekziston vetëm një
gojëdhënëse këto varre I përkasin fisit Çerkez c’do gjë tjetër mbetet enigmë.
3-Lagja e tretë fillon nga Kopshti i Shimit dge shkon tek Bregu i Hysajve duke
përfshirë këto fise” Senellarë. Nazaraj,Çongas, Hysaj. Kërto fise kishin të përbashkët
si vend Bregun e lagjit , gjendet ky toponim për shkak të pozicionit gjeografik, pasi
ndodhet në fund të lagjes dhe pjese e tokës ështe më e ngritur në krahësim me pjeset
e tjera të tokave të këtyrevendeve. Ndërsa dy lagjet e tjera, pra ato të sipërmet, varret
i kanë secila në tokët e veta dhe zakonisht më tepër gjenden pranë banesave të tyre.
Në mezin e fshatit ndodhej dikur një shesh i vogësqë quhej Sheshi i Viganit. Këtu
ishin ndërtuar kisha e rrethuar me varre të shumta në afërsi me njëri- tjetrin jo më
shumë se një 20 cm largësi. Gërmadha i rezistoi kohërave deri në vitin 1930 dhe në
vend të saj ali Muha ndërtoi të parën xhami me investimet e veta, ku populli tani
kishte vendin e duhur për t’u Flur. Xhamia mirëmbahej nga vetë ndërtuesi I saj dhe
rezistoj deri në vitin 1967 ku tërë instuticionet fetare I shkatërroi sitemi i komuzismit.
Kurse kisha varej nga Dhespoti i Beratit dhe varej nga kryeprifti i Sotirës Shensotiri.
Fshati Skënderbegas
Fshati Skëndërbegas ka një sipërfaqe të madhe nga lumi Devoll në lumin Tomorrocëme
pamje natyrore të një gadishulli. Lakmia pëër tokë qe brenda territorit te Skëndërbegas
të krĳohen të reja, si: . Këto lagje kanë për emërrim emrin e pronarëve të tokave. Në
vitet e demokracise Haruna, Bode, Pole Dokollarë, Kapllanas,Çonikaj, Zenelaj, Zyler,
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Ziskollarë territorit të Skëndërbegasit u shpërbë duke krĳuar dhe tri fshatra të tjera
,si: haruna. Zenelaj dhe Shimer ose që sot emërtohej me toponimin Shëmbërdhenj
dhe fshati Qendër që sot njihet me emrin e përgjithshëm Skenderbegas.
Toponimet në Skëndërbegas
Në përgjithësi Skënderbegas ka shumë toponime vendesh qe shumica mbajnë emra
njerëzish që në bazë të emrit të tyre të kenë emrat e vërtetë të pronarëve si p.sh. Në
Skëndërbegas kemi këto toponime të cilat përfaqësojnë emrat e pronarëve të tyre:
Bregu i Nahis, Bregu i Çobanit, Bregu i Sividit, Bregu i Krrutit (sot në këtë vend
ndodhen varrezat), Bregu i Çomagës, Gropa e Belshit, Fusha e Shabanit, Vgjeshka e
Poles( sot vreshtaria është dominuese), Sele Sofi, Nereze.
Toponimet në fshatin Shëmbërdhenj
Ndërsa në Shëmbërdhen prejardhja e këtĳ toponimi e shpjeguar më sipër, i cili
kishte lidhje me punët e tri vëllezërve, gjenden këto toponime:
a) Emra të lindur nga emrat e pronarëve të cilët dikur i kishin në zotërimet e tyre
; Rrahu i Brahimit, Rrahu i Bektashit, Rrahu i Hekes, Rrahu i Tairit, Rrahu i Feskos,
Rrahi i Shabanit, Golemi i Fejzit, Golemi i Kazos, Golemi i Xhaferrit, Arra e Hasanit,
Ara e Hzizit, Ara e Dokës , Ara e Floqit, Ara e Cukës, Ara e Cames, Arra e Xhemalit,
Ara e Shahut, Ara e Evgjitkës, Dëllinja e Mines, Bregu i Xinxifes, Bregu i Hysit, Bregu
i Azizit, Bregu i Shaqirit, Bregu i Hysenit, Bregu i Krrutit, Bregu i Aratit, Bregu i
Duatit, Bregu i Murrizit, Bregu i Frëngut, Bregu i Urovit, Bregu i Ulogut, Bregu i
Lejthatës, Bregu i Luadhit, Bregu i Madh, Bregu i Mëthit, Bregu i Mënave, Brinja
e Kocit, Brinja e Shemës, Brinja e Blirit, Fusha e Kazhait, Fusha e Zenelasit, Fusha
e Rekovës, Vëgjeshta e Poles, Vëgjeshta e Qenamit, Sheshi i Kolumbrisë, Sheshi i
Aliut, Sheshi i Rrirave, Sheshi i Lepurit, Sheshi i Ferrave, Qafa e Savilit ose Muri
i Shurdhës ose Fikthi, Qafa e Kashtës, Gropa e Kocthit, Gropa e Kollacit, Gropa e
Lëmthit, Gropa e Hysenit, Gropa e Dufit, Gropa e Bekes, Ludhi i Ramos, Rripa e
Savilit, Rripa e Cungut, Përroi i Korrafasë, Përroi i Kacilës, Përroi i Ndurrës, Përroi i
Kalbur, Përroi i Shesë, Rripa e Madhe ose e Melekes, Shkëmbi i Gjonit.
b) Emra të ndryshëm të vendosur nga njerëzit të cilët kanë bërë veprie të ndryshme,
por edhe nga relievi i tyre etj., si: Arati i Poshtëm, Arati i Lartë, Gjon Duka, Nik
Teni, Thartucka, Bardha, Balxë, Ferra, Kopshti i Duhanit, Gjolaska, Malakqisht,
Kol Leka, Vigan(varrezat), Qafa e Lagjit (varrezat sot), Shegas, Rroskomat(burim i
pashtershëm), Çakërras(burim i pashtershëm sot), Tutkës, Morsisht, Çerkës,
c)Emra rrugësh që ekzistojnë edhe sot e kësaj dite: Rruga e Mullirit e cila të con
për në Berat, Rruga e Mullirit e cila të drejton për në Kërpicë.Duhet të theksojmë se
më shumë kuriozitet të ngjallin disa toponime të cilat janë GJON DUKA, ky emër
shekuj me radhë përdoret dhe sot e kësaj dite i paharruar.Bregu i Gjon Dukës, gropa
e Gjon Dukës, gropa e Nik Tenit, Bregu i Nuk Tenit, Brinja e Gjergj Mëhillit, Ara e
Gjonit, Shkëmbi i Gjonit, Ara e Kol Lekës, Bregu i Kol lekës, emir i fundit përfshin
një sipërfaqe të madhe toke reth 30 hektarë endarë në pjesë të vogla arash sipas
pronarëve. Toponime të tjera ku përfshihen sipërfaqe toke të mëdha janë Arat e Savilit,
toka tëpunuara qysh në bashkësi deri më sot ashtu si arat e Kol Lekës. Në vazhdim
ka eshe toponime të tjera që të ngjallin kureshtje për ti shpjeguar: Bregu i Kaptirës,
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rripa apo Pllaja e Sele Sofit, Ara e Gjeraqinës Dautkaz, Bregu i Vilit, Ara e Shahut,
Qafa e Shkallës, Gropa e Dorbit, Bregu i Mahisë, Bregu i Çomages, Bregu i Çobanit,
Bregu i Aratit, Bregu Malakqisht, Gropa e Kovacit, Gryka e Kocit, Bregu i Dautit,
Rripa e Congut, Brinja e Sollakut, Brinja e Frëngut, Përroi i Çukës, Përroi i Shkëmbit
të Gjonit, Sheshi i Lepurit, Përroi i Kaciles dhe Përroi i Shesë dhe në fund Përroi i
Thellë që ndan si kufi Bletëzës nga fshati Skënderbegas ose Shëmbërdhenj i Poshtëm.
Pas Shëmbërdhenjit të Poshtëm (Skëndërbegas) lindi një fshat I tretë rrëzë malit të
Koshnicës me emrin KULLOLLAS i cili ekziston edhe sot me të njëjtën emër. Sipas
gojëdhënave tregohet se si u formua ky fshat:
Dy
vëllezër dilnin në stan sipër në malnë një sheshë të bukur që quhej Krorëz. Quhej
kështu sepse atje buronte nga nëntoka një remë uji, jo vetë i pĳshëm, por edhe i
mjaftushëm për vaditje. Të dy vëllezërit, barinj, në stan mbushnin napat me gjizë dhe
i varnin në një grep në kasolle të stanit dhe bënin garë njëri me tjetrin se cila napë do
kullonte e para gjatë natës e deri në mëngjes.Për t’u çuditur se njërit i kishte kulluar,
kurse tjetrit i kishte mbetur zhup, pra pakulluar. Gjitnjë e përsërisnin të njëjtën provë,
por për t’u habitur ndodhte e njëjta gjë. Nga banorët që ekzistonin në atë kohë, këtyre
vëllezërve ju vunë emra panoramic, si:atĳ që i kullonte e emërtuan Kullollas dhe
ndërsa atĳ tjetrit që s’I kullonte, pra që i mbeti zhup e emërtuan Zhupani dhe kështu
lindën dy mbiemra që edhe sot ekzistojnë. Vëllezërit nga stani ndërtuan shtëpi të
përhershme dhe këtu pati edhe fise të ardhura si; fisi SULA, fisi KAPTELLI, dhe
fisi SEJATI. Tabani i fshatrave Katunas dhe Kullollas ishte Shëmbërdhenji i njohur
historikisht si fshati më I madh në krahinën e Tomorricës.
Toponimet e fshatit Kullollas
Në këtë fshat gjenden të përdorshme këto emra vendesh të ndryshme ,si: Kolitrodh,
Krorëz, Perresekut(humnerë), Bletëz(vreshtari),Çikelerë(burim), Prreskë, Liqeth,
Deçka, Kollofozë, Bregu I Mëthit, Kodra e Kanaqit, Guri i Prerë, Lerë e Kuqe, Gropa
e Mullirit, Varret e Çobanëve(ky emër ndodhet në majën e malit të koshnicës, atje
ku edhe sot e kësaj dite gjenden varret e tri obanëve(ky emër ndodhet në majën
e malit të koshnicës, atje ku edhe sot e kësaj dite gjenden varret e tri çobanëve të
vrarë nga rrufeja). Ashtu sic kemi folur më lart, edhe fshati Kullollas jashtë rrethit të
vet kur i pyesnin secilin banorë, se nga jeni ju? –Ata përgjigjeshin gjithnjë jemi nga
Shëmbërdhenj, sepse të tri fshatrast kishinm një rrënjë.Të trĳa fshatrat kanë si pronë
të shenjtë malin e Koshnicës, të cilët e kanë mbrojtur me armë nga zaptuesit brez pas
brezi.
Referencat
-Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, “Dialektologjia I”.
-Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë,“Dialektologjia II”.
-Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, “Dialektologjia III”.
-Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, “Dialektologjia IV”.
-Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, “Dialektologjia V”.
-Akademia e Shkencave. Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, “Dialektologjia VI”.
-Kadri Musai”Gramshi në shekuj për liri”, Onufri,2000.
-Jorgji Gjinari, Gjovalin Shkurtaj, “Dialektologjia” SHBLU, Tiranë 2002.
-Eqerem Cabej” Hyrje në Historinë e Gjuhes”, Tirane, 1976.
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Zhvillimi ne bujqesi
Brunilda Todri
Abstrakt
Abstrakt Sektori i bujqësisë në Shqiperi ka një rëndësi të madhe në zhvillimin ekonomik të
vendit, pasi që përmes tĳ mund të sigurohet një pjesë e madhe e punësimit të përgjithshëm si
dhe rritja e Bruto Prodhimit Vendor. Por, pavarësisht rëndësisë që ka ky sektor në zhvillimin
e vendit dhe përmirësimin e situatës së krĳuar, investimet në këtë sektor dhe shfrytëzimi i
potencialit të tĳ ende mbeten në nivel jo të kënaqshëm.
Në zhvillimin e këtĳ sektori, padyshim se një rol i rëndësishëm i përket edhe angazhimit të
organeve dhe institucioneve përgjegjëse vendore, e veçmas Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural. Punimi ka për qëllim që të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të gjendjes
aktuale të sektorit të bujqësisë dhe të rolit të saj në zhvillimin e vendit si dhe të paraqesë dhe
të analizojë në baza shkencore menaxhimin e mjeteve financiare nga ana e institucioneve
vendore, e veçmas të Ministrisë së përmendur më lart, në zhvillimin e këtĳ sektori.
Punimi bazohet në analizimin e tё dhënave tё prezantuara nё raporte tё ndryshme financiare
dhe dokumentet strategjike vendore, ligje dhe rregullore në fuqi, intervista me zyrtarë
përgjegjës si dhe në burime tjera shkencore relevante të kësaj fushe. Analizat në punim do të
shoqërohen edhe me paraqitje tabelare dhe grafike.

Hyrje
Zhvillimi rural I vendit ne pergjithesi dhe ai bujqesore ne vecanti perbejn nje
nga problemet qendrore, zgjidhja hap pas hapi I te cilit do te ket ndikime te pa
diskutueshme ne permisimin e standartit te jeteses , te popullsise rurale dhe te vendit.
Vitet e fundit me angazhimin dhe preokupimin e organeve qeveritare ,vendore
dhe qendrore organizatave e agjencive nderkombtare,jane ndermarre nisma te
sukseshme per analizen e situates dhe mbi kete baze hartimin e strategjive zbatimi I
te cilave pritet te mundesojne ritme me te larta zhvillimi.
Pavaresisht nga perpjekjet e bera gjendja ne sektorin e bujqesis kerkon analiza me
te thelluara e tersore. Mungesa e tyre ka ndikuar ne institucion e vendimarrjes jo
vetem te politikberseve por edhe ne ate te vete fermereve per orientimin e zhvillimit
te ekonomive te tyre.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë konsiderohet të jetë shtytës i rëndësishëm i zhvillimit
ekonomik të vendit, pasi që përmes tĳ sigurohet pjesa më e madhe e punësimit në
Shqiperi .Sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e jetës në
zonat rurale duke ofruar mundësi për punësim dhe krĳimin e të ardhurave për
banorët që jetojnë në këto zona.
Gjithnjë e më shumë po bëhet përpjekje që sektori i bujqësisë të shndërrohet në faktor
të rimëkëmbjes ekonomike të vendit përmes avancimit të teknologjisë, shfrytëzimit
në mënyrë racionale të kushteve agro-ekologjike dhe diversitetit biologjik dhe
mjedisor.
Mangesit ne analizen e situates kane bere qe te lindin pikepyetje per nje sere
problemesh dhe konktetisht :
-Cilet jane faktoret kryesor frenues te zhvillimit bujqesor?
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-Cilat do te ishin orientimet prioritare te zhvillimit?
-Cfare potencialesh kane rajonet dhe cilat do te ishin rruget e mobilizimit te
tyre?
-Cfare roli do te duhet te luaj shteti dhe cfare mbeshtejte prêt popullsia rurale
prej tĳ?
-Cfare programesh duhet te zbatoj ai ne fushen ekstreksionimit te popullsis
rurale per ndryshimin e sjelljes se fermereve?
-Cfare duhet te bejne vete fermeret per problemet qe nuk lidhen me
mbeshtetjen shteterore?
Burimet e informacionit
-Vjetaret statistikor te INSTAT-it.
-Vjetare statistikor te Ministris se Bujqesis dhe Ushqimit.
-Studime e raporte te ndryshme .
-Punime te autoreve vendas e te huaj.
Problemet e zhvillimit te bujqesise ne vendin tone
Deri tani bujqesia eshte pare si jo atraktive per investime kapitali.Disa nga argumentat
qe ofrohen lidhur me kete problem jane :
Se pari kapitali qarkullon ngadale ne bujqesi per shkak te natyres se saj organike qe
do te thote varesei ne sezonet e rritjes , ciklet e zgjatura teb rritjes, risqet qe shoqerojne
prodhimin si ,semundjet ,moti etj .Koha e prodhimit eshte me e gjate se koha e punes
(Gasson .R dheb Errington. A 1993) .
Nje arsye e dyte pse bujqesia eshte relativisht jo atraktive ndaj kapitalit industrial
eshte qe ekonomite e shkalles arrihen me veshtersi. Fermat shume te mekanizuara
shfaqen si njesite me eficente ne shumicen e vendeve te Evropes(Djurfeld 1992).
Se treti disekonomite e distances se bashku me variacionet ne pjellorine e tokes
,topografia dhe klima e bejne me te veshtire menaxhimin e nderrmarrjeve te
medha sesa neindustri te tjera . Ne rastet kur toka nuk perben me nje nga faktoret
percaktues ne prodhim , si psh ne sektoret e derrit ,shpendeve shtepiake ,serave
,mbareshtim peshku ose ushqyerja e lopeve ,kapitali eshte ne gjendje te depertoje
dhe te ristrukturoje industrin duke dhen rezultate te dukshme. Ne afatin e gjate
,zhvillimi I kapitalit ne bujqesi tenton te nenvleftesoj rendesine e tokes si faktor
prodhimi( Goodman dhe Redclift 1986).
Tregetia dhe marketingu I produkteve bujqesore
Aktualisht mundesit e eksportit ne Shqiperi per produktet bujqesore jane shume
te kufizuara kushtezuar kjo nga keto dukuri te tilla si :
1.Pamjaftueshmeria dhe nivelit te ulet te prodhimit bujqesor dhe industrise agro
perpunuese
2. Mungesa e lehtesirave te tregtimit (magazsinimit6 ,perpunimit ,paketimit te
produkteve)
3.Standartet e uleta lidhur me kontrollin shendetesor duke perfshire edhe ate
veterinar.
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4. Shkalles se ulet te konkurrueshmeris ne treg te produkteve bujqesore shqiptare
per shkak te cilesise se ulet dhe kostos relativisht te larte te prodhimit.
Fermat familjare dhe problemet qe lidhen me kapacitetet e prodhimit
Fermat dhe disponimi I kapaciteteve prodhuese
Duke vleresuar ne kompleks kapacitetet prodhuese te fermave , veprimtarine
prodhuese dhe destinacionin e saj ,si dhe shkallen e integrimit te tyre me tregun
,mund te themi se pergjithesisht fizionomia e fermave ne shkalle vendi karakterizohet
nga dukuri te tilla si :
1.
Numri I madh I tyre
2.
Disponibiliteti I kufizuar I aftesive prodhuese
3.
Fragmentimi I theksuar I tokes
4.
Mbipopullimi I familjeve fshatare
5.
Veshtersite financiare per sigurimin e inputeve
6.
Prezenca e nje tregu financiar jo atraktiv per bujqesine
7.
Niveli I ulet I intesifikimit te prodhimit
8.
Struktura prodhuese jo eficente
9.
Mungesa e informacionit dhe e infrastrukturave etj.
Ne vĳim te vlersimit dhe analizes per cdo rreth qe eshte mare ne analize dhe duke ju
referuar te dhenave te mesiperme mund te theksohen disa konkluzione :

Rezulton nje tregues shume I ulet lidhur me numrin e bagetive per nje apo njeqind
hectare pyje dhe kullota .
Nje numer I kosiderueshem familjesh nuk disponojne asnje krere lope apo bageti te
imta .Me e theksuar kjo situate ne rrethet Mirdite ,Diber ,Berat ,Tirane etj.
Statistikat e mesiperme na bejme te mendojme se situate ekonomike e nje pjese te
ketyre familjeve eshte serioze dheb se duhet te studiohen alternativa te tjera qe
mund te gjenerojne te ardhura ne funksion te varferise ne keto zona.
Ne zonat fushore dhe kodrinore te vendit gati gjysma e fermave sigurojne te ardhura
vjetore me shume se 100.000 leke ne ferme .Ne zonat kodrinore dhe malore numri
I fermave ze rreth 1 |3 e totalit te tyre. Ky nivel I ulet I te ardhurave ne keto zona
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ndodh per shkak te disponimit te kufizuar te tokes dhe burimeve te tjera prodhuese
,kufizimeve ne zhvillimin e sistemeve bimore me vlere te larte , aksesit te kufizuar
ne tregje etj.
Indetifikimi dhe vleresimi I faktoreve qe determinojne rritjen e produktivitetit
te fermave ne Shqiperi.

Konkluzione
Njihen dy politika te zhvillimit te bujqesise :
1.
Politika qe nxisin oferten
2.
Politika qe nxisin kerkesen
Kerkesa per produktet bujqesore eshte ne rritje , ndersa oferta nuk I pergjigjet kesaj
kerkese. Ateher nqse pranojme zhvillimin e bujqesise si prioritet te gjitha politikat ne
lidhje me te duhet te synojne rritjen e ofertes. Cfare konstatohet deri me sot ?
Politikat kane qene jo efektive dhe shpesh me sens te kundert perball njera tjetres .
Eshte e nevojshme qe zhvillimi I buujqesis shqiptare te mbeshtet ne projekte zhvillimi
rajonale . Pse? Sepse karakteristike e burimeve prodhuese ne bujqesi eshte se ato
ndryshoujne ne sasi dhe ne cilesi nga nje rajon ne tjetrin.
Niveli I integrimit te fermave familjare me sistemin e agrobiznesit eshte I dobet si
ne drejtim te shitjes se prodhimeve bujqesore ashtu dhe te sigurimit te inputeve te
domozdoshme per prodhimin.
Konceptimi dhe zbatimi I nje politike intensifikimi do te shoqerohet :
1.
Me rritjen e pergjithshme te rendimenteve
2.
Me rritjen e nivelit te aftesive prodhuese
3.
Rritjen e efektivitetit
Ne nivel makro-ekonomik te perpunohen dhe te vihen ne zbatim politika te tilla
ekonomike qe do te mund ti jepnin inpulse te reja zhvillimit te bujqesis. Ato duhet te
synojn drejt nje mbeshtetje te fuqishme te sistemeve te fermave familjare.
1.Qe te ruajn dhe te permiresojn cilesine e burimeve prodhuese.
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2.Qe te inkurajojne alternativat me optimal te perdorimit te kapaciteteve prodhuese
(toke,makineri,kafshe.etj)
3.Qe te stimulojne zhvillimin e aktiviteteve te reja prodhuese, tek te cilat vlera e
shtuar e produkteve bujqesore eshte me e madhe dhe qe grupmoshat e reja kane
tendenca per tu angazhuar ne to.
4. Qe te mbeshtesin skema adektuale te perdorimit te inputeve dhe ofertave te
prodhimit bujqesor.
5.Duhet te hartohen dhe zbatohen politika te diferencuara kreditimi sipas tipologjis
se fermave familjare me objektiv kapitalizimin e bujqesis
Referenca
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Studim, “Fragmentarizimi I tokes dhe disa probleme te konsolidimit te saj” Banka Boterore
,1995.
Studim , vleresim socio-ekonomik , Banka boterore , 2000.
Studimi , “ Vleresimi socoal Ekonomik I Mikrobanesave”, Banka Boterore, 2005.
Vjeshtari statistikor, 1998-2004, INSTAT.
Studimi i MADA-s “Agriculture development: Main indicators of the present situation”, viti
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Ministry of Agriculture and Food 2002. Annual report.
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Mjedisi ynë
Plan aktiviteti ne kuader te shkolles si qëndër komunitare
Lindita Kafazi
Edlira Islami
Esmeralda Sula
Plan aktiviteti
Klasa: III-VI
Tema: MJEDISI YNE
Duke u nisur nga ndotja e lumit Shkumbin ,prerja e pemëve dhe ndotja e mjedisit
menduam të organizojmë veprimtarinë “Mjedisi ynë”
Synimi: Vlerësimi i rëndësisë së jashtëzakonshme të mjedisit dhe iniciativa për të
shpëtuar ndotjen e tĳ.
Përfituesit: Nxënësit e klasave të III-VI
Koha e aplikimit: Tetor
Hapësira e aplikimit: 1 Muaj
Objektivat: Në fund të veprimtarisë nxënësi të jetë i aftë:
•
Mendo sikur qeset plastike nuk ekzistojne: perdor çantat prej stofi ne vend
te tyre per te psonisur.
•
Kujdesu per bimet qe keni ose mbill nje te tille.”Mbill një bimë shpëto një
jetë”
•
Mos e ler rubinetin e cezmes hapur kur lan fytyren ose enet.
•
Perdor panele diellore per ngrohjen e ujit
•
Hidh mbeturinat ne vendin e duhur.
•
Perdor letrat nga te dyja anet.
•
Mos perdorni kimikate per pastrim, por gjeni menyra alternative.
•
Te gjithe ne mund te bejme dicka per te ndihmuar mjedisin.
•
Gjera te vogla mund te cojne ne permiresim te ndjeshem te problemeve
gjigante te mjedisit.
•
Të japim shembullin tonë se si duhet të mbrojmë mjedisin .
Metodat
•
Punë në grup
•
Veprimtari praktike
•
Brain storming
•
Përmbledhje e strukturuar
Pjesmarresit: Nxënës të klasës së III-VI, mësues, prindër, përfaqësues të drejtorise,
komunitetit psikologia e shkolles ,etj.
Buxheti: 4000 leke
Pritshmëritë:
•
Sensibilizimi I komunitetit që na rrethon ,I nxënësve .
•
Komuniteti të bashkohet për të na përkrahur në këtë nismë.
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Mjetet e punes:
•
Video – projector me video te marra nga libri paketa e gjelber .
•
Postera per sensibilizimin e komuniteit.
•
Kartonë, lapustila, kartolina, etj.
•
Bimë dekorative .
Partnerët: Prindër, nxënës, mësues
Struktura e zhvillimit të veprimtarisë
Faza përgatitore:
a) Takim me prindër. Njohja me temën e veprimtarisë, ku prindërit shkëmbejnë ide
dhe japin sygjerime rreth realizimit të saj.

b) Përcaktimi i krahinave që do të përfaqësohen nga pjesëtarë të komunitetit të
prindërve.

PEQIN (FSHATI BISHQEM)
c) Përcaktimi i prindërve vullnetarë.
Prindërit e klasës së tretë dhe të klasës së gjashtë.
d) Përcaktimi i mënyrës së kontributit të tyre.
Mësues/ prindër
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e) Takimi me përfaqësues të bashkise për të na ndihmuar me mjete që ata kanë.
Administrator I komunës.
f) Sigurimi, grumbullimi i bazës materiale dhe përgatitja e posterave/ vizatimeve.
Krĳime nga nxënësit me ndihmën e mësuesve.
g) Gjetja e fotove / ilustrimeve nga internet të krahisës tonë Bishqem (Peqin) foto të
ndotjes së lumit Shkumbin dhe përgatitja në POWER – POINT e prezantimit të tyre.
h) Sigurimi i CD me video të ndryshmë të ndotjes.
Marrë videot nga CD e sjella për librin e Paketës së gjelbër.
i) Përgatitja e sallonit të shkollës për realizimin e veprimtarisë.
Mësues dhe nxënës.
Faza e realizimit të veprimtarisë
(Bisedë – Demonstrim¬ – Vëzhgim)
Hapi i parë: Referat i përgatitur nga mësuesja Edlira Islami rreth respektimit dhe
rregullave që duhen djekur për të pasur një mjedis të pastër
1.
Çështë mjedisi?Mjedisi perkufizohet si teresia e elementeve biotike dhe
abiotike ne Toke. Ekzistojne dy ndarje te tĳ, ne mjedis natyror dhe jonatyror ose te
ndertuar. Mjedisi natyror perfshin cdo gje qe nuk eshte krĳuar nga dora e njeriut. E
kunderta e mjedisit natyror eshte mjedisi jonatyror ose i ndertuar.
2.
Rëndësia e tĳ Mjedisi ne nje fare menyre perfaqeson vete njeriun. Ai pasqyron
jeten e njeriut si nje liber i hapur. Qe ne momentin qe lind e deri kur vdes njerezit
jane kontakt te panderprere me mjedisin. Ne nga ai marrim te gjitha elementet e
nevojshme per jeten. Me pak fjale ne ekzistojme sepse mjedisi ekziston. Natyra na ka
falur nje te mire te jashtezakonshme. Si cdo gje tjetre te mire ne ia kuptojme rendesine
vetem ne castin kur e humbasin. E njejta gje po ndodh edhe me mjedisin. Pak e
nga pak mjedisi po shkaterrohet dhe nuk po i ploteson te tera nevojat tona. Ne te
ardhmen nuk do te mund te plotesoje pothuajse asnje nga keto nevoja. Jemi pikerisht
ne qe e kemi cuar ne kete stad, edhe pse deri pak pak kohesh nuk e kuptonim.
3.
Ngrohja globale është një problem shqetesues ne te gjithe tjetër problem
mjedisor. Gazet seretë boten. Ndotja mund te jete ne tilla si karboni, clirohen ne
atmosfere, disa forma, si: ndotja e tokes, dhe po shkaterrojne shtresen e ajrit, ujit
etj. Ne disa raste, ndotja e ujit ndodh kur ndotesit ozonit. Kjo ka cuar ne rritjen e
perfundojne ne lumenj, liqene, temperaturave te planetit dhe ne dete etj. Pjesa me e
madhe e rritjen e nivelit te deteve e oqeaneve. ndotesve jane: kimikate,plehra, Niveli
i dioksidit të karbonit në ditët pesticide, nafte, papasterti te e sotme është rreth 30 %
më i lartë se tjera. Ndotja e ajrit është një sa ka qenë përpara evoluimit problem tjetër
të mjedisit që të industrisë. Ajo që të bën më shumë është parë në të gjithë përshtypje
është shpejtësia me të botën. Ndotja e ajrit mund të jetë cilën niveli i CO2 është rritur.
Nga krĳuar nga fabrika apo njohuritë gjeologjike të njeriut mbi kompanitë që clirojne
ndotes te ndryshem në ajër. botën për miliona vite bota kurrë nuk ka përjetuar një
rritje aq të shpejte.¢ Ndotja e mjedisit eshte nje ¢Ndotja e mjedisit Ngrohja globale
4.
Mjedisi apo ambienti, është tërësia e rrethanave përreth një organizmi ose
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grup organizmash, veçanërisht ndërthurja e kushteve të jashtme fizikore, natyrore
që veprojnë dhe ndikojnë në rritjen, zhvillimin, dhe mbĳetesën e organizmave. Në
lidhje me njeriun dallojmë këto mjedise:
5.
mjedisi shoqëror,
6.
mjedisi kulturor dhe
7.
mjedisi natyror.
8.
Jo te gjithe njerezit e insitucionet veprojne njelloj ndaj mjedisit.Disa zhvillojne
veprimtari mbrojtese ndersa te tjere e shfrytezojne ne menyrat me barbare ate.
Ruajtja dhe kujdesi per mjedisin nuk eshte vetem nje detyrim shoqeror,por mbi
te gjitha eshte dhe nje pergjegjesi individuale.Mjedisi eshte I te gjitheve dhe te
gjithe duhet ta mbrojn e ate.Shoqeria si ne vendin tone ashtu edhe ne mbare
boten po perballet me problem te medha qe lidhe me mjedisin si :ndotja,prishja e
ekuilibrave te ekosistemeve, shfrytezimi pa kriter I burimeve natyrore etj. NDOTJA
E MJEDISIT:eshte futja e drejtperdrejte ose e terthorte e lendeve, vibracioneve,
energjise, nxehtesise,rrezatimit,zhurmave te cilat e ndryshojne cilesine e mjedisit e
te jetes.
9.
Si duhet ta mbrojmë mjedisin
Çdo vit ne gjuajmë miliona tonë mbeturina, si: ushqim, qelq, plastikë, kanaçe, letër
ambalazhi, letër etj. Por lista vazhdon edhe më tutje. Shumica e këtyre gjërave janë bërë
nga resurset natyrore, siç janë drunjtë, thëngjilli, nafta, alumini dhe një ditë të gjitha
këto resurse do të harxhohen. Filloni të mendoni për riciklimin. Ne mund ta përdorim
plastikën e njëjtë për të bërë gota të tjera të plastikës, ose letër si dhe produkte të tjera.
Çka të bëjmë
• Riciklimi - Në shumë shtete tashmë janë caktuar vende ku mund të hidhet plastika.
Mblidhini ato në shtëpitë tuaja dhe dërgojini për riciklim, bile mund t`i shisni;
• Letra - Riciklojeni edhe letrën. Përdoreni sa më shumë që të mundeni. Mos hidhni
letra të papërdorura ose të përdorura pak;
• Dhurojini rrobat - Ato rroba që nuk i përdorni, dhurojuani të tjerëve ose dërgojini
në organizatat humanitare, të cilat më vonë do t`ua dërgojnë familjeve të varfra;
• Qesja - Nëse mund t`i bartni produktet e juaja në shtëpi pa qese, bëni ashtu. Ose,
pse nuk bartni një qese me vete?
• Paketimi - Paketimi është një problem i madh, sepse pasi të hapet një produkt, më
nuk keni nevojë për paketimin. Dërgojeni për riciklim;
• Bërtisni - Flisni dhe miqtë tuaj se si ta mbroni ambientin.
Cfare mund te bejme?
Ka shume gjera si keto qe ne mund te bejme, mjafton vetem te duam t’i bejme. Ne
krĳojme shume mbeturina.
Do te kishte me shume kuptim te gjenim menyra per t’i ricikluar dhe riperdorur ne
vend qe te mendonim se ku do t’i hedhim.
Të gjitha tingëllojne kaq te trishtuara - por ne sigurisht nuk duhet ta humbasim
shpresën!
Çdo njëri prej nesh, pavarësisht nga mosha mund të bëje diçka për të ndihmuar të
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ngadalësojë disa prej dëmeve.
Ne nuk mund ta leme zgjidhjen e problemeve krejtësisht te ekspertët.
Ne të gjithë kemi një përgjegjësi për mjedisin tonë.
Ne duhet të mësojnë të jetojnë në një mënyrë të qëndrueshme dmth të mësojnë të
përdorim burimet tona natyrore që përfshĳnë ajrin, ujërattë ëmbla, pyje, kafshë të
egra,tokë bujqësore dhe detet pa i dëmtuar ato.
Pothuajse çdo ditë ne duket të dëgjojmë per ndonje problem tjetër që ndikon në
mjedis.
-Ndotja, shiu acid, ndryshimi i klimës, shkatërrimin e pyjeve dhe habitateve të tjera,
rënien dhe zhdukjen e mĳëra llojeve të kafshëve dhe bimëve . . . . dhe kështu me
radhë

Hapi i dytë: Paraqitje me video- projektor të ilustrimeve të gjetura për ndotjen e
mjedisit në vend.
Mësuesi në bashkëpunim me prindërit dhe nxënësit do të mblidhen në një klasë
ku do të shfaqen video dhe foto të ndryshme rreth ndotjes së ambjentit ,prerjes
së pemëve ,papastersise nëpër ambjente te ndryshme ,tymit të fabrikave sic është
ndotja nga ish metalurgjiku në Elbasan dhe rrethinat e tĳ.
Prezantim nga fëmĳët rreth fotove apo demostrimit të tyre me vizatim te ndotjes se
ambjentit apo prerjes së pemëve .
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Hapi i tretë: Prezantimi I posterave per mbrojtjen e mjedisit ,statistikave te ndotjes
se zonës tonë .
Në bashkëpunim me mësuesit nxënësit do të krĳonë postera ku të japin ide të qarta
për mbrojtjen e mjedisit .
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Hapi i katërt: Mbjellja e pemëve në ambjentet e oborrit të shkollës dhe pastrami
Brenda dhe jashte territorit të shkollës në bashkëpunim edhe me prindërit dhe
komunitetin për sensibilizimin e tyre per mos hedhjen e mbeturinave përgjat lumit
Shkumbin.
1.
2.
3.

U blene pemët nga një prind bisnesmen.
U hapën gropat për mbjelljen e pemëve.
U mbollen pemët decorative.
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Hapi i pestë: Mbyllja e aktivitetit me dramën me titull”Mbrojmë mjedisin”.
Nxënësit këtu në këtë dramatizim do të sensibilizojnë komunitetitn e tyre me shembuj
të ndryshëm të ruajtjes së mjedisit ,pastrimit të tĳ ,si duhet të riciklojmë mbetjet .

Konkluzione
Kjo ishte një nismë që ne si shkollë qendër komunitare por edhe shkollat e tjera të
mos e lëmë vetëm me këtë veprimtari por ta vazhdojmë edhe në vitet që do të vĳnë.
Ndotja e mjedisit është shumë e rëndësishme për ne prandaj të gjithë ta mbrojmë
mjedisin.
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Aspektet psikologjike qe ndikojne ne mesimin e gjuheve te huaja
Lorena Hoxha
Abstrakt
Sot mësimi i një gjuhe të huaj është pjesë përbërëse e formimit të një individi në shoqëri.
Mësimi i gjuhës së huaj, krahas qënies pjesë përbërëse e formimit individual të njeriut,
ka rëndësi edhe sociale e edukative. Shkolla shqiptare prej vitesh është në një reformim të
herëpashershëm të kurrikulave. Reformimet kurrikulare ndihmojnë shkollën shqiptare
për t’u përshtatur më mirë me një shoqëri shumëgjuhëshe dhe shumëkulturore. Ato u japin
mundësi nxënësve shqiptarë të mësojnë më shumë se një gjuhë të huaj për t’iu përshtatur
më së miri këtyre realiteteve të reja. Por, procesi i të nxënit të një gjuhe të huaj nuk ndodh
gjithmonë dhe vetëm në kontekstin shkollor. Të mësuarit e gjuhës së huaj ndodh edhe jashtë
kontekstit shkollor. Ky fakt varet nga ndikimi që ka mbi individin roli i disa situatave dhe
faktorëve të ndryshëm. Një individ mund të ketë disa arsye të ndryshme për t’iu afruar të
mësuarit të një gjuhe të huaj. Ndryshueshmëria e arsyeve që iniciojnë të nxënit e gjuhës së
huaj mund të variojë që nga nevoja për ta zgjedhur të mësuarin e gjuhës së huaj për arsye
studimi, arsye kulturore e deri për arsye pune etj. Ndërsa kur nxënësi duhet të zgjedhë për
të mësuar një gjuhë të huaj ai mund të ndikohet edhe nga disa faktorë të tjerë që mund të
jenë roli që luan ajo gjuhë e huaj në nivel ndërkombëtar, prestigji i saj kulturor dhe ekonomik,
karakteristikat e shoqërisë së vendit apo vendeve ku flitet ajo gjuhë, politikat e përdorura
për përhapjen e saj etj.
Të nxënit e një gjuhe të huaj ështe një proces i gjatë dhe i vështirë. Faktorët që ndikojnë në
mësimin e suksesshëm, apo jo, të një gjuhe të huaj, mund të jenë faktorë të brendshëm dhe
faktorë të jashtëm. Faktorët e brendshëm që ndikojnë në mësimin e një gjuhe të huaj kanë të
bëjnë me moshën e individit, motivimin e tĳ për të mësuar atë gjuhë të huaj, me personalitetin
e tĳ, stilin konjitiv, stilin e të nxënit etj. Ndërsa faktorët e jashtëm që ndikojnë në mësimin e një
gjuhe të huaj kanë të bëjnë me gjendjen sociale dhe kulturore të individit që mëson gjuhën, me
inputin gjuhësor që ka në dispozicion dhe me mundësitë që ka individi për të ndërvepruar
me gjuhën.
Megjithëse është i njohur fakti se mësimdhënia e tipit formal ka efekte pozitive në të mësuarin
e gjuhëve të huaja (Long 1983; Doughty 1991), mbetet akoma për t’u verifikuar cilësia e të
nxënit, parë në kontekste të ndryshme si dhe qëndrueshmëria e saj në kohë. Për këtë arsye në
vitet e fundit është theksuar gjithnjë e më shumë rëndësia e faktorëve afektivë, sociokulturor
dhe psikologjik në të nxënin e gjuhëve të huaja, gjë e cila drejton vëmendjen te nxënësi dhe
te veçoritë e tĳ. Termi “autonomi e të nxënit” është tashmë në interesin e kërkuesve dhe
studiuesve të shumtë, pasi siç shprehet Wenden (1991), janë të paktë mësuesit që nuk e dinë
se sa e rëndësishme është që të ndihmojnë nxënësit e tyre të jenë më autonom në të nxënin e
gjuhëve të huaja.
Vëmendja në mësimdhënien e gjuhës së huaj, ashtu si dhe në lëndët e tjera, përqendrohet
kryesisht te nxënësi. Nxënësit që mësojnë një gjuhë të huaj, ashtu si fëmĳët që mësojnë gjuhën
mëmë, kalojnë nëpërmjet një sërë stadesh derisa arrĳnë të përdorin gjuhën për të komunikuar.
Gjatë këtĳ procesi është e paevitueshme që të mos bëhen gabime. Këto gabime duhen
konsideruar si përpjekje për të zbuluar dhe eksperimentuar strukturën e gjuhës. Mësuesit
në këtë proces, priren gjithnjë e më shumë të jenë të motivuar për të ndërtuar një raport
bashkëpunimi efektiv me nxënësit e tyre. Mësuesit e gjuhës së huaj, pavarësisht faktit se të
mësuarit e gjuhës së huaj brenda mjedisit të klasës nuk realizohet me lehtësi, për shkak të
ndërveprimit të elementeve të tillë si numri i madh i nxënësve në grupet mësimorë, kushtet
jo të favorshme të bazës laboratorike etj, përsëri priren që ta shndërrojnë këtë mjedis në
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një element motivues. Ky proces është natyrisht më produktiv kur mësuesi merr parasysh
zgjedhjet dhe preferencat e nxënësve në lidhje me një veprimtari mësimore. Ky korrelacion
mund të realizohet vetëm nëse midis mësuesit dhe nxënësve ekziston një marrëdhënie
bashkëpunimi. Kjo marrëdhënie shpreh pozitivitetin e saj sepse kur nxënësit kryejnë një
veprimtari që u intereson apo që u pëlqen sepse pasqyron stilin e tyre të të nxënit, atëherë
edhe rezultatet e tyre do të jenë më të mira.

Hyrje
Problematika e studimit synon të analizojë procesin e të nxënit të gjuhëve të huaja
në sistemin arsimor shqiptar. Kjo problematikë, që nga gjysma e parë e viteve ‘80të, analizohet gjerësisht në literaturën e të nxënit të gjuhëve. Koncepti i të nxënit të
gjuhëve të huaja karakterizohet nga dy këndvështrime teorike interesante të cilët
kundërshtojnë dhe më pas plotësojnë njëri-tjetrën.
Këndvështrimi i parë është teoria e Krashen (1981). Kjo teori mbështet rëndësinë që
ka një proces i pandërgjegjshëm që karakterizon të nxënit e gjuhës dhe që mund ta
ketë prejardhjen nga përdorimi i përditshëm dhe i vazhdueshëm në kohë i gjuhës.
Ndërsa këndvështrimi i dytë jepet nga McLaughlin (1978). Ai e shikon të nxënit
si proces që realizohet në mënyrë të ndërgjegjshme në klasë, prandaj dhe ajo çfarë
mësohet në gjuhë mund të shndërrohet në një një proces automatik gjatë përdorimit
të vetë gjuhës. Problematikat e studimit merren me faktin se çdo individ mëson,
ndoshta dhe në mënyrë të pandërgjegjshme apo dhe në mënyra të ndryshme, që të
përdori strategji të ndryshme që e ndihmojnë të arrĳë një nivel të caktuar të njohurive
dhe shprehive të gjuhës. Por ky individ ka nevojë të kuptojë se si funksionon gjuha
që po mëson për të nxjerrë përfitime nga ajo dhe për të inkurajuar të nxënit autonom.
Të nxënit, në fakt, mund të shndërrohet në diçka vërtetë efikase kur nxënësit arrĳnë
të kontrollojnë atë çfarë po mësojnë dhe bëhen përgjegjës për të.
Ky studim synon të prezantojë rolin e konceptit të autonomisë në të nxënit e gjuhës
së huaj. Prezantimi i konceptit të autonomisë në mësimin e një gjuhe të huaj në
sistemin arsimor shqiptar përbën një moment që kërkon vëmendje. Ky koncept në
literaturën e huaj ka filluar të futet në fushën e mësimdhënies dhe të nxënit e gjuhëve
të huaja në vitet ‘70 – ‘80 të shekullit të kaluar. Koncepti i autonomisë u zhvillua
në momentin që disa metoda me qasje komunikative, filluan të zenë vend kryesor
në klasat e mësimit të gjuhëve të huaja. Këto metoda mbështesin idenë se gjuha nuk
është një sistem i mbyllur rregullash të përjashtuara nga çdo lloj situate apo funksioni
komunikues, por përkundrazi është një tërësi kompetencash që nxënësit zhvillojnë
për të komunikuar në mënyrë të duhur (Balboni, 1996b). Studimi analizon çështje
problematike për të zbuluar së pari se si autonomia në procesin e të nxënit mund të
nxitë dëshirën për të qenë më efikas në mësimin e gjuhëve dhe së dyti për të parë
se si aftësitë e individit për të qenë autonom mund të ndihmojnë atë të integrohet
në mësimdhënien formale të gjuhëve të huaja. Ky studim prezanton edhe analizën
e lidhjes mes autonomisë në procesin e të nxënit të gjuhës së huaj dhe shkallës së
përdorimit të saj në jetën e përditshme shoqërore të nxënënsve shqiptarë. Ky koncept
nuk i përket vetëm fushës së edukimit gjuhësor brenda konteksit të shkollës por
është një dukuri që prek të gjitha fushat e dĳes, si përgjigje e një nevoje të madhe për
të ndryshuar një praktikë mësimdhënieje të tipit transmetues (përcjellës), praktikë
kjo tashmë e papërshtatshme me kërkesat e shoqërisë së dĳes. Analiza e problemit
të hulumtimit mbi autonominë në të nxënit e gjuhëve të huaja fillon nga bindja se
të nxënit e një gjuhe është ndryshe nga procesi i të nxënit të çdo lloj disipline tjetër
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shkollore. Kjo bindje forcohet nga përfshirja e përdorimit të vetë gjuhës si për të
folur dhe për të përshkruar përvojën e të nxënit. Zhvillimi i aftësive gjuhësore, në
fakt, nuk mund të ndahet nga përmbajtja e vetë të nxënit. Kjo për faktin se të mësosh
sesi mësohet një gjuhë e huaj është në shumë aspekte, ndryshe nga të mësuarit sesi të
mësosh matematikë, histori, biologji, apo ndonjë lëndë tjetër.
Problematika e studimit të autonomisë në procesin e të nxënitt të një gjuhe mbështetet
në literaturën e huaj nga punimet e Thomsen (2003). Ai pohoi se në klasën e gjuhës
së huaj, zhvillimi i autonomisë në të nxënit gjuhësor është i pandashëm nga zhvillimi
i autonomisë në përdorimin e gjuhës. Përdorimi i gjuhës, në lidhje me gjuhën e huaj,
duhet të jetë sinjifikativ. Ky nënvizim ndihmon që nxënësit të mos jenë të përqendruar
vetëm në të mësuarin e gjuhës në aspektin e saj formal, por të jetë dhe në gjendje të
mendojë në gjuhën e huaj, të flasë për gjuhën e huaj dhe të përshkruajë procesin e të
nxënit. Ky aspekt priret të matet nëpërmjet evidentimit të diferencave në përdorimin
e gjuhës brenda konteksit shkollor dhe jashtë tĳ në jetën e përditshme.
Little (2005) pohon faktin se gjuha përbën në të njëjtën kohë edhe mjetin apo
instrumentin nëpërmjet të cilit ndërtohet dĳa. Kjo për faktin se dĳa njerëzore rritet
pikërisht falë kontaktit kostant të ndërveprimeve të vazhdueshme gjuhësore me
njerëzit që na rrethojnë. Gjuha është e lidhur ngusht me të nxënët në mënyrë autonome
dhe anasjellas. Gjuha është gjithashtu edhe mjeti me të cilin secili nga individët në
shoqëri përshkruan proceset metakonjitive dhe metagjuhësore që shoqërojnë rrugën
e të nxënit. Punimi synon të matë motivimin e nxënësit për të mësuar gjuhën e huaja
si dhe rolin që luajnë faktorë të tillë psikologjikë si ankthi apo motivimi në dëshirën
e nxënësve për të mësuar gjuhë të huaja.
1.Motivimi dhe mësimi i gjuhës së huaj
Koncepti i motivimit ende nuk ka gjetur marrëveshje konsensuale mes studiuesve,
megjithëse kërkimet kanë vĳuar me ritme të shpejta. Problematikat e motivimit të
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj kanë marrë shpesh përkufizime të ndryshme,
si nevoja, interesa, prirje, dëshira etj. Megjithatë studiuesit shprehen se përsa i përket
të nxënit të gjuhëve të huaja, sa më i motivuar të jetë individi, aq më i suksesshëm
është dhe ky proces. Motivimi është procesi që jep nxitjen fillestare për të mësuar një
gjuhë të huaj dhe më pas shndërrohet në forcën që mbështet të gjithë këtë proces të
gjatë e të vështirë. Objektivi për të mësuar një gjuhë të huaj nuk mund të arrihet edhe
kur një nxënës ka aftësi të jashtëzakonshme, por nuk ka motivimin e duhur. Bloom
përcakton se ndikimet motivacionale në periudha të caktuara të zhvillimit të një
nxënënsi, mund të jenë më të rëndësishëm se disa faktorë të tjerë të rëndësishëm për
procesin e të nxënit siç mund të jetë për shembull edhe aftësia didaktike e mësuesit.
Disa psikologë të njohur në fushën e psikologjisë shkollore si Carroll (1963), Bruner
(1966) dhe Glazer (1976), shprehen se aftësitë e nxënësit dhe motivimi janë faktorët
më të rëndësishëm që lidhen me rezultatet mësimore të nxënësit në shkollë (Gardner,
R.C., 2005). Studimet e hershme mbi rolin e motivimit për të mësuar gjuhën e huaj
(Gardner R. C. dhe Lambert W., 1959, Gardner, 1960; Carroll, 1963), kanë treguar se
motivimi është një element që ndikon në nivelin e arritjeve në gjuhë.
Robert C.Gardner (1985), e përkufizon motivimin për të mësuar gjuhën e huaj si
"një proces që përfshin katër aspekte: kryesore. Këto aspekte janë qëllim, sjellje që
reflekton përpjekjet e bëra, dëshirë për të arritur qëllimin dhe qëndrime të favorshme
ndaj procesit të mësimit të gjuhës". Por Gardner (1959), demonstroi edhe faktin
se "mësimi i gjuhës është një proces kompleks , edhe kur nxënësi ka nivel të lartë
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motivimi. Ky proces është kompleks dhe nuk mund të matet vetëm në një shkallë ose
të vlerësohet duke pyetur individët pse është e rëndësishme që ato të mësojnë gjuhën
e huaj. Nëse do të ndodhte kështu, atëherë për motivimin nxënësit ndaj gjuhëve
mund të merrej në konsideratë vetëm një aspekt i motivimit" ( Gardner, R.C., 1985).
Motivimi është një proces kompleks dhe i gjerë. Ai ka lidhje edhe me karakteristika
të tjera të vetë individit. Studimet e Smythe dhe Gardner R.C. (1978), treguan se
vetëm disa përbërës të motivimit dhe sjelljes së individit lidheshin disi më ngushtë
me disa aspekte të mësimit të gjuhës. (Gardner, R.C., 1985).
Megjithatë, Gardner ka rekomanduar kohët e fundit se vëmendja e studimeve të
kohëve të fundit duhet të drejtohet më shumë tek konstruktet socioedukative, sesa
tek faktorët individualë. (Gardner R.C. 2005, f.6).
Gardner R. C dhe Lambert W. prezantuan konceptin e qëndrimeve ndaj gjuhës së
huaj. Ata u mbështetën tek idea se një individ, duhet të ketë disa arsye pse duhet të
mësojë gjuhën e huaj, dhe këto arsye përfshinin komunitetin që fliste gjuhën e huaj
(Gardner R.C., 2009). Fokusi i studimit të tyre ishte te disa motive, sikurse edhe në
komponentë, që tregonin qëndrimet ndaj komunitetit që fliste gjuhën e huaj, apo
ndaj motivimit, autoritarizmit dhe ankthit.
2.Disa faktorë që lidhen me mësimin e një gjuhe të huaj
Realizimi i procesit të të nxënittë një gjuhe të huaj kërkon pikësëpari një element që
mundëson marrjen dhe përpunimin e inputeve që vĳnë nga jashtë. Ky element është
truri njerëzor. Gjithashtu kërkohet edhe një ambient i caktuar, ku individi përballet
me prezencën e gjuhës së huaj që do të mësojë si dhe dëgjon të flitet në atë një gjuhë
e caktuar. Por, ndonjëherë, nxënësit pavarësisht inputeve të njëjta dhe ambientit të
njëjtë me të cilin ata ballafaqohen në mësimin e një gjuhe të huaj , përsëri ata nxënë
në mënyra të ndryshme. Studiuesit e kanë shpjeguar këtë dukuri me arsye nga më
të ndryshmet, të cilat mund të ndikojnë në të nxënit e një gjuhe të huaj. Këto arsye
mund të jenë mosha e individit, personaliteti, mjedisi kulturor ku jeton individi si
dhe opinioni dhe gjendja emocionale e tĳ. Këta elementë ndikohen edhe nga një sërë
faktorësh të lidhur me aftësinë dhe dëshirën e individit për të mësuar.
Mosha
Studiuesit promovojnë idenë, tashmë e krhyer në bindje, se një gjuhë e huaj mund të
mësohet më lehtë në moshë të re sesa në moshë më të madhe. Studimet e kryera nga
Penfield dhe Roberts, 1955, dhe Lenneberg (1967), theksojnë se ka një periudhë të
caktuar moshore, në të cilën mësimi i një gjuhe të huaj ndodh në mënyrë të natyrshme
dhe pa sforcime. Ndërsa, me kalimin e kësaj periudhe, nuk është e mundur të arrihen
rezultate po kaq të kënaqshme në mësimin e një gjuhe të huaj. Penfield dhe Roberts
mbështetën teorinë se fëmĳët nën moshën nëntë vjeçare mund të mësojnë deri në tri
gjuhë. Ekspozimi i hershëm ndaj gjuhëve të ndryshme stimulon një refleks në tru
te këta fëmĳë që i lejon ata të kalojnë nga njëra gjuhë në tjetrën pa vështirësi dhe pa
pasur nevojë të kryejnë përkthime. Ndërsa Lenneberg pohon se, nëse fëmĳa kalon
moshën e pubertetit pa mësuar një gjuhë të huaj, atëhere kjo gjuhë e huaj nuk mund
të mësohet më pas normalisht në mënyrë funksionale.
Çështja e moshës mbetet gjithsesi e diskutueshme dhe është disi larg nga zgjidhja e
saj. Por studimet tregojnë disa rezultate të përgjithshme. Këto rezultate tregojnë se
fillimisht studentët më të mëdhenj në moshë kanë përparësi në mësimin e gjuhës së
huaj kundrejt studentëve më të rrinj në moshë, sidomos përsa i përket gramatikës
së gjuhës. Por, kjo përparësi midis këtyre dy grupeve të studentëve zvogëlohet me
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kalimin e viteve, kur studentët që dikur ishin të rrinj, arrĳnë moshën e atyre më
të mëdhenjve. Ka disa hipoteza të ndryshme për të shpjeguar arsyen pse fëmĳët
mësojnë fillimisht në mënyrë më të ngadaltë dhe më pas marrin, gjithsesi, rezultate
më të mira me kalimin e viteve.
Shpjegimi i parë jepet nga Krashen (1982). Ai pohoi se studentët më të mëdhenj,
përdorin më shpesh “monitorin”. Përdorimi më i shpeshtë i monitorit i lejon ata të
reflektojnë mbi gjuhën dhe më pas të korrigjojnë gabimet e mundshme. Monitori është
ajo pjesë e sistemit të brendshëm të individit, që është përgjegjëse për përpunimin
gjuhësor të ndërgjegjshëm. Kur një person mundohet të mësojë një rregull duke e
lexuar atë në një gramatikë apo gjatë një ore mësimi ku mësuesi e shpjegon atë në
mënyrë të shtjelluar, ai person është impenjuar në nxënien e ndërgjegjshme të një
gjuhe. Sa herë që kryhet një përpunim gjuhësor i ndërgjegjshëm, nxënësi përdor
monitorin. (Dulay, Burt, Krashen, 1985, fq. 99,100). Përdorimi i monitorit nga ana e
studentëve të rritur mund të përbëjë një përparësi në fazat e para të të nxënit, por
kjo përparësi nuk qëndron për një kohë të gjatë. Krashen pohoi se gjuha e mësuar
nën efektin e monitorit, nuk është një gjuhë e mësuar për një kohë të gjatë, por
thjesht e përfituar për momentin. Ndërsa fëmĳët, duke pasur një mënyrë më të
pandërgjegjeshme të të nxënit të një gjuhe të huaj, arrĳnë të kenë rezultate të njëjta
me ata fëmĳë që e flasin atë si gjuhën mëmë.
Një tjetër shpjegim mund të gjendet midis faktorëve afektiv dhe në mënyrë të veçantë
tek filtri afektiv gjuhësor. Nëpërmjet këtĳ sistemi të brendshëm përpunimi (DulayBurt-Krashen; 1985), të dhënat gjuhësore që hyjnë, seleksionohen dhe filtri ngrihet
dhe ulet në bazë të faktorëve të tjerë si ankthi dhe vetëvlerësimi. Nëpërmjet filtrit
afektiv mund të dallohen:
•
Cilat modele të gjuhës së huaj do të përzgjedhë nxënësi;
•
Cilat pjesë të gjuhës do të merren në konsideratë të parat;
•
Kur mund të mbarojnë sforcimet për mësimin e gjuhës;
•
Sa shpejt një person mund të mësojë një gjuhë.
Fëmĳët për shembull, duke pasur një filtër afektiv më të ulët, kanë më pak ankth,
janë më të shpenguar nga komplekset dhe arrĳnë rezultate më të mira kundrejt të
rriturve gjatë mësimit të një gjuhe të huaj.
Ankthi
Një student mund të ndihet i pushtuar nga një ndjenjë ankthi kur duhet të prodhojë
diçka në gjuhë të huaj, përpara mësuesit apo klasës. Ka disa kërkime për të kuptuar
më mirë këtë gjendje shpirtërore dhe pasojat që ajo mund të sjellë në mësimin e
një gjuhë të huaj. Scovel (1978) ka kryer një ndarje midis trait anxiety, state anxiety e
situation-specific anxiety. Termi i parë (trait anxiety) është përcaktuar si një predispozitë
e përhershme e të qenurit të individit i shqetësuar (gjendje ankthi). Ky është një
aspekt i personalitetit. Termi i dytë, (state anxiety) është përcaktuar si një shqetësim
i përftuar në një moment të veçantë të jetës së individit në përgjigje të një situate
të veçantë. Termi i tretë (situation-specific anxiety); konsiston në një gjendje ankthi i
shkaktuar nga një lloj situate apo ngjarjeje që mund të jetë për shembull një provim,
të pyetesh përpara klasës, një mbledhje, etj. Një nga pyetjet që shtrohet është se çfarë
e provokon një gjendje ankthi. Nga studimet e kryera nga Bailey në 1983 dhe Ellis e
Rathbone në 1987 shpjegohet se gjendja e ankthit shkaktohet tek një nxënës kur ai,
duke u krahasuar me nxënësit e tjerë të klasës, ndihet më pak i aftë. Një faktor tjetër
ankthi është identifikuar dhe në marrëdhënien e nxënësit me mesuesin. Disa nga
nxënësit e pyetur i shihnin si kërcënuese pyetjet e bëra nga mësuesit.
Por natyrshëm shtrohet pyetja se çfarë marrëdhënie ekziston midis ankthit dhe
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aftësisë komunikuese? Studimet e kryera nga Alpert e Haber (1960), theksojnë se
ekzistojnë dy lloj ankthesh: ankthi lehtësues dhe ankthi frenues. Ankthi lehtësues
konsiston në një gjendje emocionale që e shtyn nxënësin, nga dëshira për të mos
gabuar, drejt një përpjekje më të madhe. Ndërsa ankthi frenues është një gjendje
ankthi që e nxit nxënësin “t’i rrotullohet pengesës”, apo të evitojë gabimin duke mos
u përfshirë në veprimtaritë që zhvillohen në klasë gjatë orës së mësimit. Kjo situatë
çon në pasoja negative për procesin e të nxënit. Kur me kalimin e kohës nxënësi fillon
të ndjehet më i aftë në gjuhën e huaj, atëhere mund të ulet edhe gjendja e ankthit.
Ndërsa gjendja e ankthit mund të rritet nëse rriten përvojat negative të nxënësit.
Pavarësisht se është e pranuar botërisht nga studiuesit e gjuhës së huaj se ankthi
është faktori më i fuqishëm që pengon mësimin e gjuhës së huaj (Krashen, 1981;
Naiman 1975; Rivers, 1964), kërkimet tregojnë se marrëdhënia e ankthit me arritjet
në gjuhën e huaj është delikate dhe në vëzhgimin e kësaj marrëdhënieje duhet
konsideruar natyra për konceptin e ankthit dhe situata, në të cilën po investigohet kjo
marrëdhënie (cit. tek Gardner R.C., 1985). Për shembull, në studimin e parë Gardner
e Lambert (1959) dhe Tarampi (1968), raportuan rezultate nul dhe jo të qëndrueshme
kur vëzhguan rolin e ndjeshmwrisw së audiencës, duke ngritur hipotezën se frika
nga vlerësimi i të tjerëve do të ndërhynte tek arritjet e nxënësve në gjuhën e huaj. Të
dy studimet dështuan së provuari se ekzistonte marrëdhënie.
Clemenet, Gardner dhe Smythe (1977), gjetën për frankofonët që mësonin gjuhën
angleze në Kanada se rëndësia relative e ankthit në klasë, në orën e gjuhës angleze,
ishte më e madhe kur implikoheshin faktorët kulturorë. Në studimin e tyre me dy
kampione, ata përfituan një faktor, që u përkufizua si vetëbesimi në gjuhën angleze,
i cili mori ngarkesa negative të konsiderueshme nga ankthi i përjetuar në orën e
mësimit, përdorimi i gjuhës angleze, eksperienca me gjuhët e huaja, qëndrimet ndaj
lëndës së gjuhës së huaj dhe motivimi për të mësuar gjuhën e huaj. Njerëzit, që janë
më tepër të shqetësuar, kanë rezultate më të ulëta në testet e aftësive intelektuale, se
sa njerëz që janë më pak të shqetësuar, dalin në përfundim disa studiues si Sarason,
Davidson, Lightall, etj. Ankthi ndërhyn dhe në kryerjen e detyrave më komplekse
apo atyre detyrave që nuk janë praktikuar më parë (Musai, B., 1999).
Rezultatet e marrëdhënies së faktorit të ankthit me notën në lëndën e gjuhës së
huaj nuk janë të qëndrueshme. Chastian (1975) investigoi këtë marrëdhënie me
disa grupe nxënësish që mësonin gjuhë të huaja të ndryshme, dhe pavarësisht se
mori rezultate domethënëse dhe zbuloi lidhjen me notën për grupin e nxënësve, që
mësonin gjuhën spanjolle, nuk arriti në të njëjtin rezultat për lidhjen e faktorëve për
grupin, që mësonte gjuhën gjermane ose franceze, pasi nuk zbuloi se dy faktorët
korelonin me njëri-tjetrin (Gardner, R., 1985).
Sidoqoftë, në studimet e Gardner-it (1977, 1985, 2006, 2007) është mbështetur hipoteza
se ankthi ndikon negativisht tek faktori i suksesit të nxënësve për mësimin e gjuhës së
huaj, madje dhe tek motivimi dhe qëndrimet për të mësuar gjuhën e huaj (Gardner,
2005, 2009, Caaaltalkfinal). Gardner, Smythe, Clement, dhe Gliksman (1976), morën
një kampion studimi prej 1000 nxënësish në Kanada, ku gjetën se korelimet më të
larta të notës ishin me faktorin e ankthit në mësimin e gjuhës së huaj.
Personaliteti
Personaliteti i nxënësit, sipas opinionit të shumë mësuesve të gjuhëve të huaja,
ndihmon në suksesin apo në mossuksesin e procesit të të nxënit të një gjuhë të
huaj. Ka disa studiues që pohojnë se disa faktorë afektivë si raporti ekstraversion/
introversion (Busch, 1982; Strong, 1983), empatia (Guiora, 1967), vetëvlerësimi
(Gardner e Lambert, 1972) etj, të përmbledhur në termin “personalitet”, ndikojnë në
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të nxënit e nxënësit në mësimin e gjuhëve të huaja.
Disa studime kanë dëshmuar se nxënësit që zotëronin një forcë të madhe
vetëvlerësimi apo siguri të madhe në vetvete, arrinin rezultate më të mira në gjuhë të
huaj. Por ka dhe disa subjekte frenues në mësimin e gjuhës së huaj. Një eksperiment
i veçantë është kryer me disa subjekte. Këtyre subjekteve u është dhënë një sasi e
vogël valiumi apo alkoli, dhe më pas ju është kërkuar të shqiptojnë disa rrokje në një
gjuhë të huaj të panjohur. Përdorimi valiumit nuk ka prodhuar ndonjë efekt. Ndërsa
përdorimi i alkolit ka bërë që këta persona të kishin një shqiptim shumë të mirë të
këtyre gjuhëve. Kjo ndodh për shkak të uljes së ndjenjës së frenimit nga substanca e
marrë (Guiora, 1972).
Studimet e Krashen (1978) kanë dëshmuar se sa më i sigurtë në vetvetë të jetë një
nxënës, aq më pak ai e përdor “monitorin”, duke arritur kështu rezultate të shkëlqyera.
Ndërsa, ata nxënës që përdorin, apo abuzojnë me përdorimin e “monitorit”,
tregojnë se janë të pasigurtë në aftësitë e tyrë gjuhësore dhe se i kushtojnë rëndësi
jo aq përmbajtjes dhe komunikimit sesa saktësisë së fjalive që përdorin. Personat që
përdorin pak këtë sistem të brendshëm kontrolli kanë rezultuar të jenë më ekstravers
dhe më pak frenues. Ndërsa, ata nxënës që kanë një ndjenjë të ulët vetëvlerësimi
dhe janë frenues, rezultojnë se përdorin shumë pikërisht këtë sistem të brendshëm
kontrolli.
Inteligjenca
Disa studiues kanë parë një lidhje të ngushtë mes inteligjencës së individit dhe
të nxënit të gjuhëve të huaja. Sot ka shumë botime rreth këtĳ korrelacioni, por
pavarësisht kësaj, ende vazhdon të ketë një lloj paqartësie mbi këtë lidhje. Megjithatë,
dy koncepte janë të qartë:
•
së pari, inteligjenca është aftësi përshtatjeje me mjedisin dhe nga njëra anë
karakterizohet nga një bazë e bashkëlindur dhe nga ana tjetër nga ndikimi i faktorëve
shoqëror dhe mjedisor.
•
së dyti, inteligjenca rritet me rritjen në moshë të individit, kur ai arrin të
kryejë veprime mendore dhe veprimtari më të komplikuara.
Ideja e përgjithshme është se inteligjenca është sinonim i aftësive konjitive, i aftësive
që bëjnë të mundur që disa individ të nxënë më shumë se disa individ të tjerë. Disa
psikologë mendojnë se aftësitë konjitive nuk mund të përshkruhen me termat e një
aftësie të vetme. Ndërsa disa të tjerë mendojnë se ato nuk mund të maten. Paaftësia
për t’u matur ndodh se truri i mban të ndara shumë funksione duke i vendosur
në qendra të veçanta. Ndryshe mund të themi se pjesëve të ndryshme të trurit i
asociohen funksione të ndryshme konjitive. Për shembull, hemisfera e djathtë e trurit
është e lidhur me vetëdĳen e stimulit verbal.
Inteligjenca, me zhvillimin e individit i ka siguruar mbĳetesën edhe individëve
shumë të brishtë nga pikëpamja morfologjike dhe imunitare. Prandaj shpesh
inteligjenca është konsideruar si shprehja maksimale e ndërveprimit përshtatës
midis organizmit dhe mjedisit.
Shpesh, inteligjenca është përkufizuar edhe si aftësi e të nxënit, pasi ajo bën të mundur
që njeriu të ndërtojë e krĳojë lidhje dhe shprehi gjithnjë e më të ndërlikuara dhe të
arrĳë të përshtatet me realitetin rrethues, jo vetëm duke pranuar atë çfarë i ofron
mjedisi, por edhe duke ndryshuar disa aspekte që mund ta bëjnë më të përshtatshëm
për jetën e individëve. Disa studiues të shkollës angleze (Burt, Vernon, Eysenck)
kanë pohuar se inteligjenca duhet të konsiderohet në mënyrë hierarkike. Stdiues të
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tjerë si Kelly, Thurstone, French, Guilford e të tjerë studiues të shkollës amerikane, e
kanë përkufizuar inteligjencën si të përbërë nga një sërë modelesh më “barazimtare”,
në të cilën faktorët e evidentuar, konsiderohen të një rangu të barabartë dhe në
marrëdhënie të ngushtë me njëri-tjetrin (A. Galeazzi, E. Franceschina, 1997)
Shpjegimi mbi konceptin e inteligjencës është shoqëruar për një kohë të gjatë nga
debate mes atyre që mbështetin faktin se inteligjenca është e trashëguar dhe atyre
që mendojnë se inteligjenca ndikohet nga faktorë që lidhen me mjedisin, edhe pse
niset nga një bazë e bashkëlindur. Aktualisht mendohet se pasuria mendore është e
përcaktuar nga një “bashkim i komponentëve gjenetikë, funksioneve shqisore dhe
motorike, kulturës dhe ndjenjave”.
Duke pohuar që inteligjenca është e lindur, mund të pohohet se inteligjenca shfaqet
nëpërmjet mënyrave të ndikuara nga të nxënit apo nga variabla të tjerë që ndërhyjnë.
Eysenck është midis studiuesve që mbështesin këtë teori. Ai shprehet se 80% e
pasurisë mendore të individit është e trashëguar dhe vetëm 20% është e ndikuar nga
faktorë të ambientit. Gjykimet e tĳ interpretohen nga Hebb (1970, në A. Galeazzi, E.
Franceschina, 1997) si plotësisht të kota, pasi lidhja midis trashëgimisë dhe mjedisit
nuk është e shtueshme, por e shumëzueshme dhe e ndërveprueshme. Ata pohojnë
se as pasuria mendore e lindur dhe as mjedisi rrethues, nuk mjaftojnë, kur janë të
ndarë nga njeri tjetri, për të zhvilluar një nivel të mjaftueshëm inteligjence.
Rritja e nivelit të inteligjencës përgjithësisht i detyrohet shkollimit. Shkolla ndihmon
zhvillimin e aftësive më të larta. Prandaj, individi që ka arritur të kapërcejë shumë
pengesa dhe ka arritur nivele të larta shkollimi, zakonisht konsiderohet si person
inteligjent, pasi ka ditur të përfitojë nga kapacitetet e tĳ intelektuale. Ndërsa, në
të kundërt, kush paraqet vështirësi në të nxënë apo nuk arrin të ketë rezultate të
kënaqshme, shpesh gjykohet si person me inteligjencë të ulët. Charles Spearman
ka treguar se nga njera anë është ekzistenca e të ashtuquajturit faktori g, faktori i
përgjithshëm i inteligjencës që është i trashëguar, dhe nga ana tjetër është ekzistenca
e shumë faktorëve të tjerë të veçantë për çdo lloj detyre, e ndjeshme ndaj ndikimeve
të mjedisit (A. Galeazzi, E. Franceschina, 1997).
Jean Piaget e përkufizon inteligjencën si përshtatje të individit me mjedisin. Studimet
e tĳ nuk janë përqendruar vetëm në inteligjencën gjuhësore apo konceptuale,
por edhe në format embrionale te zhvillimit mendor ku aspektet më instiktive,
që shpesh nënvlerësohen, nuk janë tjetër veçse themelet e aftësive të ardhshme.
Piaget, nëpërmjet provave që mund të duken edhe elementare, ka studiuar kalimet
zhvillimore të nevojshme për përparimin intelektual. Fëmĳa ndërton striuktura
gjithnjë e më komplekse, të cilat zëvendësojnë ato të mëparshmet falë proceseve të
asimilimit (kur të dhëna të përvojës asimilohen në skemat mendore që ekzistojnë)
dhe proceseve të riparimit (kur vetë strukturat ndryshojnë për t’u përshtatur me
realitetin e ri). Ato përcaktojnë, sigurisht në mënyrë të pavetëdĳshme, zhvillimin
intelektual të individit.
Teoria e inteligjencave të shumëfishta është shumë e dobishme për mësuesit që të
kuptojnë dallimet midis nxënësve si dhe mënyrat përkatëse për t’u afruar me ta
dhe për t’i ndihmuar në të nxënë. Por kjo teori ka në vetvete një sërë vështirësish
pedagogjike të përmbledhura nga Armstrong (1994, në M.A. Christion, 1998).
Kjo sepse çdo individ i përmban të tetë inteligjancat dhe secila prej tyre mund të
zhvillohet dhe mund të veprojë në harmoni me të tjerat. Nga ana tjetër duke qenë se
çdo individ është ndryshe nga tjetri dhe do të ketë personalitet dhe temperament të
veçantë sepse profilet e inteligjencave janë të ndryshëm.
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Gjinia
Një tjetër aspekt i të nxënit të gjuhëve të huaja që kërkon studime të mëtejshme ka të
bëjë me gjininë. Nga një studim me nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm në SHBA,
mbi të nxënit e gjuhëve orientale si ajo kineze, japoneze apo koreane, ka rezultuar
se vajzat paraqisnin një motivim shumë më të fortë kundrejt djemve. Nuk është e
qartë nëse në këtë rast, suksesi në të nxënit e gjuhëve te gjinia femësore, lidhet
me tipin e socializimit që i bën femrat më të predispozueshme ndaj një qëndrimi
pozitiv ndaj gjuhëve apo lidhet me faktin se nxënësit e përdorur në pjesën më të
madhe të eksperimenteve ishin femra. Megjithatë është e sigurt se gjinia femërore
është më e prirur të përshtatet me një rol. Nga ana tjetër mjaft interesante kanë qenë
edhe dallimet e hasura në nivelin e inteligjencës. Studimet kanë treguar se ka një
numër më të madh të gjinisë mashkullore që kanë nivel të ulët inteligjence. Ndërsa
gjinia femërore mbizotëron në fashën qëndrore. Djemtë duken se kanë një koefiçent
inteligjence më variabël kundrejt atĳ të vajzave që është më uniform (A. Galeazzi e
E. Franceschina, 1997).
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Përdorimi i teknologjisë dhe i internetit gjatë të nxënit,efektet negative dhe
pozitive të përdorimit të tyre
Klement Çela
Shkolla e mesme “10 Korriku”Dushk/Lushnje
Abstrakt
Ky studim ka për qëllim të evidentojë efektet negative dhe pozitive që sjellë përdorimi I
internetit tek gjimnazistët gjatë procesit të mësimnxënies dhe të përditshmerisë së tyre.
Ndryshimin e menyrës të të sjellurit,të menduarit dhe të vepruarit gjatë procesit të të nxënit.
Ky studim është sasior dhe pyetësori I përdorur përbëhet nga 5(pesë) pyetje me alternativa
në të cilin kanë marrë pjesë 6(gjashtë) klasa.Mund të themi se ky studim rekomandon
rolin e mësuesit dhe ndërveprimin e tĳ gjatë procesit të të nxënit,nëpërmjet përdorimit të
teknologjisë dhe internetit.Gjithashtu përfundimet dhe rekomandimet na japin një ndihmë
shumë të madhe për mësuesit.

Fjalët kyce : Ndërveprim, proces, efektet, produktivitet.
Hyrje
Zhvillimet teknologjike gjatë 10-të vjecarit të fundit kanë sjellë një ndikim shumë të
madh në jetën e njerëzve,duke ndikuar shumë në komunikimin mes tyre .
Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit përbëhet nga një grup mjetesh
të ndryshme që përdoren kryesisht dhe masivisht për të komunikuar,kërkuar
informacion dhe sigurisht për t’a menaxhuar informacionin e marrë.(Blurton2002).
Adoleshentët janë pjesa më aktive të cilët përdorin internetin si edhe teknologjitë e
tjera,të cilat i ndihmojnë ato,si për kërkimin e informacionit ashtu edhe për të lehtësuar
në një farë mënyre komunikimin mes tyre.Por sigurisht përdorimi i internetit sjellë
gjithashtu,si efekte pozitive dhe efekte negative.Në një studim të bërë në vendin
tonë për sigurinë Online nga mosha 13-18 vjeç(moshë kjo e të intervistuarve) të bërë
nga WORLD VISION ALBANIA,ku u konstatua se tre pajisjet kryesore që fëmĳet
shqiptarë apo edhe adoleshentët përdorin për të marrë pjesë nëpër mediume ose për
të luajtur online janë:
a)aparatet celulare
b)kompjuterat
c)laptopët
Gjimnazistët e perdorin masivisht,median sociale e cila ka një ndikim shumë të
madh në jetën e tyre,formimin e ideve dhe reagimet e tyre.
Një vëzhgim i kryer nga Instituti Shqiptar i Medies me mbeshtetjen e UNICEF-it,me
femĳë të moshës 14 vjeç , konfirmon faktin se interneti dhe teknologjitë e tjera të
komunikimit janë ndër instrumentet më të përdorura nga të rinjtë.Nëpërmjet rrjeteve
sociale adoleshentët janë në gjendje të krĳojnë sjellje të reja të tyret,të cilat ndikojnë
në mënyrë direkte tek zhvillimi i identitetit të tyre.
Zhvillimi
Zhvillimet teknologjike ndikojnë gjerësisht tek grupmosha e adoleshentëve gjatë
procesit të të nxënit.Adoleshentët e perceptojnë komunikimin që kryejnë në rrjetet
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sociale si pjesë të socializimit të tyre.E rëndësishme është të studiojmë nivelin
e përhapjes së rrjeteve sociale dhe menyrën e të nxënit nëpërmjet teknologjisë.
Aktivitetet që nxënësit zhvillojnë gjatë procesit mësimor ,pra gjatë të nxënit janë :a)
dëgjimi i mësimit nga mësuesi,b)zgjidhjen e detyrave mësimore dhe c)plotësimin e
testeve për matjen e njohuriveNdërsa përdorimi i internetit gjatë procesit të të nxënit
e lehteson shumë pozitën e nxënësit,duke filluar nga marrja e informacionit ashtu
edhe në përdorimin e tĳ.Ajo që vihet re është se efektet e rrjeteve sociale kanë filluar
të ndihen edhe nga prindërit edhe nga mesuesit.Adoleshenca është quajtur mosha
më delikate sepse është pikërisht kjo moshë që haset me ndryshimet më të mëdha,si
në aspektin fizik ashtu edhe në atë emocional dhe psikologjik.
Përdorimi i rrjeteve sociale luan një rol të rëndësishëm në jetën e nxënësit.Rrjetet sociale
ndikojnë pozitivisht tek adoleshentët (kuptohet që deri në një masë të caktuar),ku
i ndihmojnë ata të socializohen me njëri-tjetrin, të komunikojnë pra të shprehen
lirshëm.Por janë pikërisht këto rrjete sociale që kanë edhe efekte negative,duke
ndikuar negativisht tek nxënësi,pasi ai duke mos njohur shkallën e rrezikshmërisë
që i paraqitet,mund të bjerë viktimë e abuzimeve nga më të ndryshmet.Nga studimi
i kryer me anë të pyetësorit,ku janë përfshirë pesë pyetje me alternativa dhe ku
janë intervistuar njëqindë nxënës në shkollën e mesme “10 Korriku”,nga mosha
pesëmbëdhjetë vjeçare deri në moshën tetëmbëdhjetë vjeçare rezulton se,përdorimi
i rrjeteve sociale nga kjo grupmoshë është shumë e lartë.
Por si ndikon dhe sa ndikon pozitivisht përdorimi i internetit apo edhe i rrjeteve
sociale tek gjimnazistët gjatë procesit te mësimnxënies?
Së pari përdorimi i internetit i mundëson nxënësit:
a)informacion gjithëpërfshirës;b)lehtësi në komunikim;c)promovim të vetë nxënësit.
Ndikon pozitivisht kur informacioni i marrë nga nxënësi është në përputhje të plotë
me atë ç’ka është kërkuar nga mësuesi,kur ky informacion është marrë dhe është
përpunuar dhe pastaj është sintetizuar pra është sjellë në një version të ndryshëm nga
ai fillestari, e ndihmon vërtetë nxënësin duke bërë të mundur nxitjen dhe motivimin
e tĳ për të kryer një detyrë.
Përdorimi i gjithë këtĳ informacioni ndikon në kultivimin e një sjelljeje analitike të
nxënësit.Gjatë procesit të të nxënit informacionet e marra nga interneti përpunohen
nga nxënësi duke zhvilluar tek ai aftesinë për të kërkuar informacion,për t’a
grumbulluar,për t’a përpunuar dhe seleksionuar atë,duke bërë që nxënësi përvec
motivimit,nxit bërjen e gjërave në mënyrë kritike.Efektet negative nga përdorimi
i internetit apo edhe i rrjeteve sociale që nuk duhen neglizhuar tek nxënësit,janë
ato çojnë në shpërqëndrimin e nxënësit,demoralizimin e tĳ,duke u bërë kështu
sa më shumë pasiv gjatë orës së mësimit.Impakti i nxënësit me një larmishmëri
informacioni,mund të sjellë tek ai konfuzitet të mendimeve dhe veprimeve,duke
bërë që ai të mos jetë i aftë të përmbushë objektivat e tĳ gjatë një ore mësimore.Një
mënyrë efektive për të ulur nivelin negativ është ajo e përdorimit të internetit apo
edhe rrjeteve sociale në një kohë të kufizuar dhe e monitoruar kryesisht nga prindërit
në shtëpi dhe mësuesi në klasë.
Përdorimi efektiv i teknologjisë gjatë procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies
është shumë pozitiv,pasi të jep një impakt të menjëhershëm,konkret dhe real.
Më poshtë kemi të ilustruar pyetësorin që u është bërë nxënësve.Pyetësori përbëhet
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nga pesë pyetje me tre alternativa.
Pyetësor
1)Sa kohë harxhoni në rrjetet sociale ?
a)1 orë ; b) 2-3 orë ; c)3+ orë
2)A monitoroheni nga prindërit gjatë kohës që përdorni rrjetet sociale?
a) Jo; b) Po; c) Ndonjëherë
3)A ju ka ndodhur të bisedoni me njerëz të panjohur në rrjete sociale ?
a) Jo ; b) Po ; c) Rrallë
4)A e përdorni internetin për të marrë informacion për detyra të ndryshme ?
a) Po ; b) Jo ; c)Shpesh
5) A ndikon efektivisht përdorimi i teknologjisë në mënyrën e mësimnxënies
sipas jush?
a)Ndikon ;b) Nuk ndikon; c) Ndikon shumë
Nga rezultatet e pyetësorit rezulton se 45% nxënësve të intervistuar harxhojnë 3 orë
në rrjetet sociale,22% e tyre nuk monitorohen nga prindërit gjatë kohës që qendrojnë
në internet, 27% e tyre pohojnë se kanë folur me njerëz të panjohur, 75% e tyre e kanë
përdorur internetin për të marrë informacion,dhe 82% e tyre pohojnë se përdorimi i
teknologjisë në mësimdhënie ndikon efektivisht,duke i motivuar ata dhe duke e bere
sa më konkret mënyrën e mësimnxënies.
Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie
Përdorimi i teknologjisë gjatë procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies është
shumë i rëndësishëm pasi e motivon nxënësin,e bënë të jetë me aktiv gjatë orës
mësimore.Përdorimi i teknologjisë është efektiv sepse nxënësi ndërvepron gjatë
procesit të mësimdhënies duke u perfshirë,pra nxënësi nuk mbetet në hje.
Teknologjia ka transformuar mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit,por duke
trasformuar procesin e të nxënit ajo po transformon rezultatin.(Fouts2000).Në vitet e
fundit aplikimet e teknologjisë në procesin e mësimdhënies janë:
Videoprojektorët,kompjuterat,interneti,tabletat,softëare etj,të cilat futur në sistemin
e arsimit si burime për mësimdhënie duke ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme
procesin e zhvillimit mësimor.Përorimi i teknologjisë në klasë e bën nxënësin më të
interesuar për temën mësimore,zvogëlon kohën e të mësuarit si dhe ofron mundësi
për të mësuar në mënyrë jotradicionale,ai e ndihmon nxënësin të zhvillojë të gjitha
llojet e aftësive,nga ato më të thjeshtat,tek ato më të ndërlikuarat,por që ajo të jetë e
suksesshme mësuesi duhet të bëjë zgjedhje të informacioneve në lidhje me:a)qasjen
pedagogjike ;b)nevojat e nxënësve ;c)rezultatet e të nxënit.
Integrimi i teknologjisë në klasë nënkupton shumë gjëra për mësues të ndryshëm.
Mësuesit përdorin kompjuterin në klasë për të përforcuar çështjet që ka
shpjeguar,ndërsa nxënësit e përdorin për gjetjen e informacionit,përpunimin dhe
prezantimin e tĳ.Por çështja e vërtetë nuk qendron në faktin nëse teknologjia përdoret
në klasë,por nëse ajo përdoret vërtetë për të përmirësuar procesin e të nxënit.Tre janë
pyetjet të cilat ndihmojnë nxënësin për të përcaktuar meritat e teknologjisë në një orë
mësimore:
1)Përmbajtja mësimore a është e vlefshme ?
2)A e angazhojnë nxenesin aktivitetet e përzgjedhura mësimore?
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3)Sa e ka përmiresuar teknologjia mësmimdhënien?
Mësuesi duhet të jetë sa më kompetent në lidhje me dĳet,aftesitë dhe qëndrimet që
ai dëshiron t’ju mesojë nxënësve,po aq sa edhe vëzhgues i aftë i mjedisit në të cilin
nxënësit ndërtojnë dĳet dhe ndërveprojnë me njëri-tjetrin.
Përfundime
Si përfundim,dalim në konkluzionin e mëposhtëm:
Përdorimi i teknologjisë gjatë procesit të të nxënit është shumë i rëndësishëm pasi
nxënësi është i motivuar gjatë orës mësimore,ai mëson të kërkojë dhe sintetizojë
informacionin e marrë,gjithashtu edhe ta përdorë atë.Nxënësi është më i përfshirë duke
u aktivizuar dhe duke zhvilluar një sërë aftësishë,si:aftësinë e komunikimit;aftësinë
e krahasimit;aftësinë e analizës së informacionit të gjetur
.Përdorimi i teknologjisë është një mënyrë e suksesshme që nxënësi të ndërveprojë
në mënyrë direkte dhe dinamike gjatë procesit mësimor.Efektet negative që ka
përdorimi i internetit ose edhe i rrjeteve sociale tek gjimnazistët është sepse ata
qëndrojnë shumë kohë në rrjetet sociale duke u hutuar dhe duke ndryshuar mënyrën
e të vepruarit.Mësuesi është një urë ndërlidhëse si në aspektin e dhënies dhe kërkimin
e informacionit ashtu edhe në përvetësimin e tĳ nga ana e nxënësit.Rrjetet sociale
ushtrojnë një ndikim të madh tek nxënësit,mënyra e vetme për të mos i mbajtur gjatë
në to, është monitorimi nga prindërit dhe mësuesi,por edhe aktivizimi i tyre me gjëra
sa më konkrete të përditshmërisë,pasi duke qenë se kjo grupmoshe(15-18)përjeton
dhe një fazë,ku vihet ne dyshim identiteti.Pra kjo grupmoshë është gjithashtu në
një periudhë tranzitore të jetës së saj dhe duhen marre masa që mos të bien preh e
abuzimeve të ndryshme .
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IZHA,Udhëzuesi me situata të të nxënit.
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Sublime feeling
Lindita Pepaj
(Mësuese e gjuhë –letërsisë dhe e informatikës
Shkollëa 9- vjeçare “Prekë Gjoni” Bajzë-Malësi e aMadhe
* Ever since I was a student in Tirana in the 90s, I was always surprised by the
phenomenon of women beggars and often asked myself why does this happen?!
* Now that I am an adult and have created a healthy family, one day I was thinking of
his because of the fact that when I visited Tirana after a few years of not being there
I saw the same woman, in the same place begging; and the worst part was I saw new
ladies doing the same thing while having their child with them.
Being very worried, I embarked on a mission to figure out how a woman can pick
herself up while having nothing but her arms/work force.
* I returned after a few days and asked a few of them in the street and other places if
they approached shelters and charities to get help, but I always got the same answer:
they did not want to visit these organisations as they wanted their freedom, but how
can you have freedom in these conditions?!
I was slightly surprised and remembered the words of an Albanian song:
“Zemra e një gruaje shpesh them me vete i ngjan një xixëllonje që digjet në
heshtje,provoni t’i buzëqeshni një zemre të thyer,mos përbuzni lotët në sytë e
mallëngjyer...”
“A woman’s heart, I often tell myself, resembles a firefly burning in silence, try to
smile to a broken heart, do not ignore tears in sad eyes…”
* I have also seen many women in diﬀerent TV shows asking for an open heart to
make someone happy, but how can you make someone happy in this way when the
next day you can’t even leave your house because of the judgmental eyes of others
and their complexes?!
* So all of these women could have been a queen Teuta, a Mine Peza or a Donika
Kastrioti in their lives. They have taken other weapons and probably cut their braid
to commence a new war, that of survival for themselves and the people surrounding
them.
* And this is true strength and bravery of a diﬀerent kind, they are now lionesses
who selflessly want to at least survive.
* I also visited a couple banks and asked how can a woman take a loan, but what I
was told was very strange.
* Women in Albania do not stand a chance if a few conditions are not fulfilled such
as employment and basic wage, or other banks wanted one or more guarantors and
the most unachievable condition was collateral.
* But aren’t they the greatest collateral of this society that often turns a blind eye and
only speaks out when there is a new victim like at the start of this year?
* How tremendous is the sin that we were born women and how bad that the
matriarchy period is gone, so now the patriarchy is sitting with its legs crossed in our
homes. Thsis reminds me of a Marxism-Leninism quote “Proletarians of all places,
unite” transforming it to “Women of all places, unite”.
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* Women do truly unite every year on the 8th of March in order to break chains
to the song “Break the chain”, however, a truly powerful song remains unsung by
Parashqevi Simaku, which in my opinion should be a national hymn because it talks
about the struggles of a mother to protect her children, the future of the nation while
singing:
“Mos ua prekni lumturinë,mos ua prekni dashurinë,as kurrkush mos ta provojë se
nëna s”ju lejon,fjala nënë kudo në botë zgjon në zemra dashuri,mirëmëngjes jetës i
thotë se nëna lind njeri”
“Do not touch their happiness, do not touch their love, no one should try to because
a mother will not allow it. The word mum everywhere in the world ignites love in or
hearts, she says good morning to the word because she can birth a child”
* So both genders should be equal wherever in the world, so I would ask to anyone
who can give a helping hand to lift someone else’s because a mother’s smile is the
smile of a generation, it is the flight of an eagle in the bright blue sky waiting to enjoy
her long-awaited freedom!
* P.S. Today I saw a woman selling mimosa flowers along with her son teaching him
the concept of love and work ethic!
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Uji, cilesia e tĳ dhe menaxhimi i saj ne vendet ne zhvillim
Nurĳe Halili
Irena Muca
Shkolla e Mesme e Bashkuar “Cerme-Shkumbin”, Divjake
Abstrakt
Uji është substanca më e bollshme në trupin e njeriut dhe luan një rol qendror në rregullimin
e transportit të lëndëve ushqyese, largimin e mbeturinave toksike, rregullimin termik, tretjen
dhe funksionimin e organeve.Rreth 55-65% e peshës së trupit të njeriut vjen nga uji.Për të
ruajtur shëndetin optimal, Instituti i Mjekësisë këshillon që burrat te konsumojnë afërsisht
3.7 litra uje në ditë dhe gratë te konsumojnë 2.7 litra uje në ditë. Pra, cilësia e ujit duhet të
permiresohet me shpejt dite pas dite për të ruajtur shëndetin e njerëzve. Ka shumë probleme me
cilësinë e ujit në vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara. Nga të gjitha shqetësimet mjedisore
me të cilat ballafaqohen vendet në zhvillim, mungesa e ujit të përshtatshëm me cilësi të mirë
është ndoshta më seriozi. Menaxhimi i qëndrueshëm i cilësisë së ujit ka komponente politike,
teknike, institucionale dhe financiare. Në shumë vende në zhvillim ,financimi i kufizuar
zakonisht kombinohet me institucione të brishta ose të paqëndrueshme dhe aftësi të kufizuara
teknike për t'u marrë me një gamë të zgjeruar të problemeve të cilësisë së ujit.Në nivelin
teknik, ka përparim të madh në vendet perëndimore në zhvillimin e monitorimit me kosto
efektive, protokolleve analitike dhe metodave të vlerësimit.Kjo rrjedh jo vetëm nga njohuritë
më të mira shkencore, por edhe nga njohja se programet konvencionale të monitorimit janë
joefikase, të shtrenjta dhe shpesh jo shumë të dobishme. Institucionet financiare dhe programet
e ODA tentojnë të përforcojnë qasjet konvencionale në vendet në zhvillim, pasi këto vende
kanë pak mundësi për të zhvilluar një paradigmë të të dhënave të reja, më të përshtatshme
dhe më të qëndrueshme. Në vendet më pak të zhvilluara ku shëndeti publik është shqetësimi
kryesor, modeli tradicional i një programi të centralizuar të monitorimit shpesh nuk punon,
duke sugjeruar që një model i ri i monitorimit të decentralizuar në komunitet do të ishte
më efektiv. Të gjitha ujërat përmbajnë kripëra të tretura dhe elementë gjurmë, shumë prej të
cilave rezultojnë nga gërryjtjet natyrore të sipërfaqes së tokës. Përveç kësaj, ujërat e zeza të
qytetit dhe ujërat e ndotura industriale mund të ndikojnë në cilësinë e ujit.

Hyrje
Edhe pse "kriza globale e ujit" tenton të shihet si një problem i sasisë, cilësia e tĳ
gjithnjë e më shumë pranohet si një faktor qendror në krizën per uje. Fakti që rreth
pesë milionë persona, kryesisht fëmĳë dhe foshnja, vdesin çdo vit nga sëmundjet që
rrjedhin nga uji, nuk ishte i mjaftueshem për të mobilizuar veprime ndërkombëtare
për cilësinë e tĳ. Nuk ka asnjë dyshim për rëndësinë që qeveritë kombëtare dhe
agjencitë ndërkombëtare të financave I kushtojne ketĳ problemi. Gjendja e cilësisë
së ujit në vendet në zhvillim është shumë e ndryshueshme duke reflektuar faktorët
socialë, ekonomikë dhe fizikë, si dhe gjendjen e zhvillimit. Dhe ndërsa jo të gjitha
vendet po përballen me një krizë të mungesës së ujit, nje pjese e madhe ka probleme
serioze që lidhen me cilësinë e degraduar të tĳt.Në disa vende këto janë kryesisht
të lidhura me lumenjtë, ujrat nëntokësore, në të tjera janë liqenet e mëdha dhe
në shumë vende janë të tre. Për shkak se sfera e aktiviteteve ndotëse është shumë
e ndryshueshme nga njëri vend në tjetrin, dhe natyra e ndikimeve mjedisore dhe
socio-ekonomike është po aq e ndryshueshme, nuk ka zgjidhje qe I perfshin te gjithe
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keto probleme.Cilësia e ujit ndikohet nga shkarkimi i ujërave të zeza, shkarkimi
nga industritë, nga fushat bujqësore dhe ai urban. Cilësia është gjithashtu e prekur
nga përmbytjet dhe thatësirat dhe keto mund të lindin nga mungesa e vetëdĳes dhe
edukimit ndërmjet përdoruesve. Nevoja për përfshirjen e përdoruesve në ruajtjen e
cilësisë së ujit dhe shikimi në aspekte të tjera si higjiena, higjena e mjedisit, ruajtja
dhe asgjësimi janë elementë kritikë për ruajtjen e cilësisë së burimeve ujore. Ky
dokument shqyrton aspektet kyçe të menaxhimit të cilësisë së ujit që duhet të hyjnë
në programet kombëtare të lidhura me te, pavarësisht nga lloji i ndotjes , statusi
aktual i qasjes së ujit për familjet në vendet në zhvillim, aktivitetet bujqësore që
shkaktojnë ndotje dhe cilësia e ujit në Shqiperi. Këto komponente pasqyrojnë çështje
të rëndësishme teknike, institucionale, ligjore, financiare dhe të biznesit të cilat duhet
të përfshihen në politikat kombëtare të ujit.
2. Menaxhimi i Cilësisë së Ujit
Cilësia e ujit ndryshohet dhe preket nga proceset natyrore dhe aktivitetet njerëzore.
Ajo në përgjithësi varion nga vendi në vend, varet nga ndryshimet sezonale,
ndryshimet klimatike dhe nga llojet e tokës, shkëmbinjve dhe sipërfaqeve nëpër
të cilat lëviz. Një sërë aktivitetesh njerëzore p.sh. aktivitetet bujqësore, zhvillimi
urban dhe industrial dhe minierat mund të ndryshojnë ndjeshëm cilësinë e ujërave
natyrore dhe ndryshojnë potencialin e përdorimit të ujit. Çelësi i burimeve të
qëndrueshme të ujit është, për rrjedhojë, të sigurohet qe cilësia e burimeve ujore
është e përshtatshme për qëllimet e tyre të synuara, ndërsa në të njëjtën kohë i lejon
ato të përdoren dhe zhvillohen në një masë të caktuar. Menaxhimi efektiv është mjeti
përmes të cilit kjo arrihet. Menaxhimi i cilësisë së ujit, për rrjedhojë përfshin ruajtjen
e përshtatshmërisë për shfrytëzimin e burimeve ujore në një bazë të qëndrueshme,
duke arritur një balancë midis zhvillimit socio-ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit.
Nga pikëpamja rregullatore, "biznesi" i menaxhimit të cilësisë së ujit nënkupton
procesin e vazhdueshëm të planifikimit, zhvillimit, zbatimit dhe administrimit të
politikës së menaxhimit të cilësisë së ujit, autorizimin e përdorimit të tĳ që mund të
ketë ndikim në cilësi, si dhe monitorimin dhe auditimin e të lartpërmendurave.
2.1. Regjimi i Politikave në Menaxhimin e Cilësisë së Ujit
Përveç rregulloreve të shkarkimit dhe ndonjëherë, udhëzimeve kombëtare për
cilësinë e ujit, një vëzhgim i përbashkët është se disa vende në zhvillim përfshĳnë
cilësinë e ujit brenda një konteksti kuptimplotë të politikave ujore kombëtare. Ndërsa
furnizimi me ujë shihet si një çështje kombëtare, ndotja kryesisht ndihet dhe trajtohet
në nivel lokal. Qeveritë kombëtare, me pak përjashtime, kanë pak informacion mbi
rëndësinë relative të llojeve të ndryshme të ndotjes (bujqësia, komunat, industria,
blegtoria, akuakultura, etj.) Dhe prandaj nuk kanë asnjë ide që ka rëndësi të madhe
per ekonomine dhe shendetin publik. Rrjedhimisht, është e vështirë të hartohet një
plan strategjik i menaxhimit të cilësisë së ujit ose të përqendrohen në mënyrë efikase
fondet vendore dhe te donatorëve në çështjet prioritare.
Një politikë kombëtare e ujit duhet të përfshĳë:
1.
Një kuadër politikash që ofrojne drejtime të gjera strategjike dhe politike për
menaxhimin e ardhshëm të cilësisë së ujit.
2.
Një plan strategjik i veprimit për menaxhimin e cilësisë së ujit bazuar në
prioritetet që pasqyrojnë një kuptim të kostove ekonomike dhe sociale të ujit të
dëmtuar.
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Ky plan do të përfshĳë:
− Një mekanizëm për identifikimin e prioriteteve kombëtare për menaxhimin e
cilësisë së ujit që do të udhëheqë investimet vendore dhe donatorët.
− Një konsideratë te opsioneve për qëndrueshmërinë financiare duke përfshirë
mbështetjen e donatorëve, partneritetet e sektorit publik-privat, iniciativat e vetëmbështetjes rajonale, etj.
− Një plan për zhvillimin e një programi të dhënash të fokusuar dhe me kosto
efektive për cilësinë e ujit dhe përdorimet e lidhura, si bazë për planifikimin
ekonomik dhe social.
− Themelimin e mekanizmave specifikë për sigurimin e aftësive për monitorimin e
ujit të pĳshëm, në nivel komuniteti nëse është e nevojshme.
− Krĳimin e standardeve (kombëtare) të të dhënave: Këto duhet të pasqyrojnë
realisht nevojat dhe aftësitë kombëtare.
− Një strukture rregulluese që përfshin një kombinim të objektivave të përshtatshme
të cilësisë së ujit (të përshtatshme për atë vend dhe jo domosdoshmërisht të
bazuara në standardet "perëndimore") dhe kontrollet rrjedhëse. Kjo përfshin
sipërfaqen dhe ujërat nëntokësore.
− Një proces për angazhimin e agjencive specifike me zbatimin në mënyrë që
llogaridhënia të vendoset fort dhe konkurrenca ndërmjet agjencive të eliminohet.
− Një metodologji për futjen e publikut në qëllimet dhe prioritetet.
2.2. Parimet e programeve të të dhënave
Një vëzhgim i përbashkët në mesin e profesionistëve qe vezhgojne cilësine e ujit
është se shumë programe, sidomos në vendet në zhvillim, mbledhin parametra të
gabuar, nga vendet e gabuara, duke përdorur substrate të gabuara dhe në frekuenca
të papërshtatshme të mostrave dhe prodhojnë të dhëna që shpesh janë mjaft të
pabesueshme; të dhënat nuk janë percaktuar ose vlerësuar dhe nuk janë të lidhura në
mënyrë të mjaftueshme me programin realist dhe kuptimplotë, me objektivat ligjorë
apo menaxhues. Kjo nuk është faji i vendeve në zhvillim dhe më shpesh rezulton
nga transferimi i papërshtatshëm i teknologjisë dhe një supozim nga përfituesit dhe
donatorët se paradigma e të dhënave të zhvilluara nga vendet perëndimore është e
përshtatshme në vendet në zhvillim (Ongley 1993).
Monitorimi i cilësisë së ujit, siç zbatohet në vendet më të zhvilluara, bazohet në
premisën se me të dhëna të mjaftueshme, një program i dizajnuar mirë mund
ti përgjigjet pjeses me te madhe te çështjeve të menaxhimit të cilësisë së ujit. Kjo
është referuar si një qasje e pasur me të dhëna në të cilën objektivi është kryesisht
për të mbledhur të dhëna me cilësi të lartë. Kjo është sfiduar kohët e fundit nga
qeveria e Shteteve të Bashkuara, e cila zbuloi se, pavarësisht programeve të shtrenjta
të të dhënave te perdorura gjate viteve, nuk mund të thuhet nëse ujërat e vendit
po përmirësohen ose keqësohen. Pasoja ka qenë ndergjegjesimi se këto programe
kryesisht të fokusuara në kimikë janë të shtrenjta, përqendrohen në prodhimin e të
dhënave me shume sesa në përdorimin e tyre, mbledhin më shumë të dhëna se sa
janë të nevojshme, shpesh nuk pasqyrojnë llojet e të dhënave per te cilat kanë nevojë
menaxherët dhe mund të zëvendësohen nga metoda më të lira dhe më efektive.
Rezultati në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara ka qenë një tkurrje e konsiderueshme
e programeve konvencionale të të dhënave të cilësisë së ujit dhe një zgjerim të
qasjeve alternative. Për fat të keq, kjo përqasje e shtrenjtë dhe shpesh joefektive e
përqendruar në kimi është ajo që tani po përvetësohet nga vendet në zhvillim dhe
rekomandohet nga organizatat ndërkombëtare dhe multilaterale. Shumica e vendeve
në zhvillim janë mjedise "të dobëta të të dhënave" dhe po sfidohen nga kufizimet
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ekonomike. Kjo, së bashku me mungesën e kapaciteteve të mjaftueshme teknike
dhe institucionale dhe shpesh një bazë të dobët njohurish shkencore, sugjeron që
qasja konvencionale "perëndimore" për monitorimin dhe menaxhimin e cilësisë së
ujit nuk është e përshtatshme për shumë vende, nëse jo për shumicën e vendeve në
zhvillim. Prandaj është koha të promovohet një model I ri i cilësisë së ujit që është më
i përshtatshem, i përballueshem dhe i qëndrueshem në vendet në zhvillim.
Nevoja për një model te ri është njohur në disa pjesë të botës në zhvillim gjatë ushtrimit
të "Vizionit" të kryer nga Partneriteti Global i Ujit dhe Këshilli Botëror i Ujit gjatë
viteve të fundit. Fatkeqësisht, kjo situatë nuk është e njohur nga institucione të tilla
si Banka Botërore, UNDP dhe të tjerët, dhe në shumë programe ODA. Si shembuj të
kësaj situate, në një nga programet e fundit të Bankës Botërore në një vend të madh
në zhvillim, "modernizimi" i monitorimit ishte kryesisht i lidhur me prokurimin
e pajisjeve të avancuara dhe infrastrukturës laboratorike, të cilat ekspertët vendas
thonë se nuk ka gjasa të ketë shumë ndikim në llojet e të dhëna që janë me të vërtetë
të nevojshme për vendimmarrje. Vendimet duket të kenë qenë kryesisht të nxitura
nga stafi teknik brenda vendit për të cilin objektet e avancuara ishin jashtë arritjes
dhe të cilët nuk kishin përgjegjësi për çështjet më të mëdha të efikasitetit të programit
apo relevancës. Në të kundërt, një program i Bankës Botërore në Meksikë reagoi ndaj
dëshirës së qeverisë meksikane për të ristrukturuar rrënjësisht programin kombëtar
të ujit me rezultatin që programi i të dhënave për cilësinë e ujit dhe ndryshimet
e ndërlidhura ligjore dhe institucionale ishte më i eficent dhe efektiv dhe ishte
në gjendje të bënte një kursim prej 66% të shumës që agjencia kombëtare kërkoi
fillimisht të zgjeronte programin ekzistues (Ongley dhe Barrios, 1997)
Zgjidhja e kësaj situate është një proces i referuar si "modernizimi" i programeve të
cilësisë së ujit (Ongley, 1997, 1998). Kjo adreson politikat, elementet institucionale,
ligjore dhe teknike të programeve të cilësisë së ujit. Gjithashtu, merr avantazhe nga
një numër i madh i përmirësimeve në teknologjitë e monitorimit dhe vlerësimit që
ulin kostot, rrisin efikasitetin, përmirësojnë saktësinë dhe përqendrojnë programet
në objektivat e të dhënave të rëndësishme. Për shkak se agjencitë multilaterale në
përgjithësi nuk e kanë njohur seriozitetin e problemit të të dhënave, madje edhe për
programet e tyre të huazimit, ka mungesë te udhëzimeve të shkruara praktike për
kryerjen e procesit të modernizimit.
2.3. Përmirësimi i cilësisë së ujit: Shkenca, Njohurite dhe Kapacitetet
Është një fatkeqësi fakti që shkalla e rritjes së llojeve dhe kompleksitetit të problemeve
të cilësisë së ujit (në fakt, të të gjitha problemeve mjedisore) do të tejkalojë shkallën
e zhvillimit të kapaciteteve për një kohë të gjatë ne te ardhmen. Kur shikojmë në
profilet e huave të institucioneve kryesore të huadhënies, është e qartë se një trend
i madh zhvillimi është përmirësimi i cilësisë së ujit të degraduar. Kjo ka tendencë të
bie në dy lloje projektesh:1 rehabilitimi i liqeneve shumë eutrofike dhe 2 rregullimi i
sistemeve të ndotura të lumenjve.
Përmirësimi sjell në fokus realitetin e zymtë të mangësive të thella në kompetencat
kombëtare shkencore dhe, në disa raste, mangësi të ngjashme në "ekspertët" e huaj.
Pak vende në zhvillim kanë njohuri ose përvojë teknike për të bërë gjykime të mira në
lidhje me ndërhyrjet e duhura për rehabilitimin e liqeneve të mëdha dhe sistemeve
komplekse të lumenjve. Kjo përfshin identifikimin e problemeve, përcaktimin e
objektivave programore të arsyeshme dhe të mbrojtur, dhe metodat e zbatimit.
Dy shembuj do ta përshkruajnë këtë pikë:
1- Liqenet e mëdha dhe zakonisht cekët kanë tendencë të jenë shumë eutrofike me
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problemet e algave ekstreme duke shkaktuar pasoja mjedisore dhe ekonomike. Një
plan kontrolli kërkon një vlerësim të besueshëm të ngarkesës "se brendshme" të
fosforit që gjendet në sedimentet fundore të liqenit dhe që mund të jetë më i madh se
të gjitha ngarkesat e tjera të kombinuara.
2-Rregullimi i lumenjve të kontaminuar paraqet një sërë problemesh të tjera për
të cilat nuk ka aftësi të mjaftueshme shkencore brenda vendit për të mbuluar siç
duhet çështjet, për të përcaktuar objektivat, për të identifikuar opsionet e zbatimit
dhe për të parashikuar ne menyre te sigurte rezultate të pritshme. Për shembull, në
shumë vende të përparuara në zhvillim, parametri kryesor rregullator është KOK
(kërkesa e oksigjenit kimik), megjithatë KOK është vetëm një parametër tregues që
mat efektin agregat të një larmie të madhe të kimikateve, duke përfshirë substancat
toksike dhe / ose kancerogjene qe kane burime të ndryshme, rrugë dhe efekte të
ndryshme mjedisore dhe ne shëndetin e njeriut, dhe mundësi të ndryshme për t'u
eliminuar nga opsionet alternative të rehabilitimit. Agjencitë brenda vendit rrallë
kanë kapacitetin teknik për të bërë analizat që kërkohen për të mbuluar siç duhet
opsionet e ndryshme për ndërhyrjet korrigjuese.
2.3.1. Disa zgjidhje për zhvillim të qëndrueshëm të kapaciteteve
a. Institucionet e huadhënies duhet të përcaktojnë kritere të matshme të performancës
për zhvillimin e kapaciteteve, veçanërisht në ato projekte që kërkojnë një shkallë
të lartë të ekspertizës së huaj.
b. Vendet në zhvillim nuk duan të jenë peng i teknologjive perëndimore. Megjithatë,
duhet të bëjmë dallimin mes teknologjive dhe njohurive që janë pronë intelektuale
e kompanive perëndimore dhe njohurive të fushës . Sfida është se si t'i sjellim
njohuritë e fushës në duart e vendimmarrësve vendas. Një qasje e zakonshme
është transferimi i teknologjisë që zakonisht përfshin punëtorin, trajnime të
shkurtra dhe aksesin nëpërmjet teknologjive kompjuterike (interneti, etj.), Por kjo
funksionon vetëm për teknologji të thjeshta. Nuk funksionon mirë për teknologji
komplekse, si jane teknikat e rehabilitimit te liqeneve dhe lumenjve te cilat
kërkojnë një sfond të gjerë në shkencën ujore dhe ekspertizën e zbatimit.
c. Praktika konvencionale, e kombinuar me mungesën e njohurive për shkencën
moderne të rehabilitimit, është një pengesë e thellë për përdorimin e qasjeve më
të lira dhe më efektive. për shembull pastrimi njihet si joefektiv dhe i shtrenjtë
për rehabilitimin e liqeneve eutrofike. Shkenca moderne na tregon se riparimi i
liqeneve të mëdha të cekët nuk është i mundur për periudha të shkurtra kohore.
Ekzistojnë teknologji jo-konvencionale dhe ekonomike që mund të aplikohen me
sukses për t'u marrë me një sërë problemesh specifike si aromat kunderbuese,
barërat e këqĳa ujore, etj.
3. Rreziqet e Shëndetit Mjedisor
Faktorët e rrezikut mjedisor janë: uji i pasigurt, kanalizimi,higjiena; ndotja e ajrit
urban,tymi nga lëndët djegëse të ngurta, ekspozimi i plumbit; dhe ndryshimet
klimatike. Tabela 1 tregon se si vlerësohen faktorët e rrezikut mjedisor. Ndër këto
shtatë faktorë, uji i pasigurt, higjiena publike dhe personale është shkaku kryesor i
vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë në vendet në zhvillim me vdekshmëri të lartë
dhe jane ndër pesë faktorët kryesorë të rrezikut (mjedisore dhe jo-mjedisore) në të
njëjtat vende. Uji i pasigurt, mungesa e pajisjeve sanitare dhe praktikat e dobëta
higjienike mund të shkaktojnë sëmundje diarre dhe sëmundje të tjera që lidhen
me faktorin e rrezikut të interesit (p.sh. Schistosomiasis , Ascariasis , Trachoma,
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Trichuriasis dhe Hookworm).
Tabela 1: Faktorët e rrezikut mjedisor për shëndetin

Faktoret e rrezikut

Uji i pasigurt, higjiena
publike dhe personale

Ndotja e ajrit ne zonat
urbane

Tymi ne ambientet e
banimit nga lendet
djegese te ngurta

Ekspozimi minimal teorik

Rezultatet negative të matura të ekspozimit

Mungesa e transmetimit te
diarrese permes ujit.
Praktikimi I higjeses publike
dhe personale

Diarreja dhe semundje te tjera qe lidhen me faktorin e rrezikut.

for

Vdekshmëriakardiovaskulare ,
vdekshmëria e frymëmarrjes, kanceri i mushkërive, vdekshmëria nga
infeksionet respiratore akute tek
fëmĳët

PM2.5

Mosperdorimi i
djegese te ngurta

lendeve

Ekspozimi I plumbit
-nivelet e plumbit ne gjak

Infeksionet respiratore akute tek
fëmĳët,semundjet pulmonare obstruktive kronike,kaceri I mushkerive.

Semundjet kardiovaskulare,vonese e
lehte mendore.

4. Pesticidet dhe cilesia e ujit
Ne duhet të pranojmë rëndësinë e pesticideve në kontrollimin e kafsheve te
demshme në shtëpitë tona, restorantet, spitalet, parqet, mbjelljet dekorative,
kurset e golfit etj. Por në të njëjtën kohë duhet të jemi të vetëdĳshëm se perdorimi I
pesticideve mund të ndikojë në cilësinë e ujit. Shëndeti njerëzor dhe mjedisor mund
të kërcënohet kur përqendrimet e tepërta të pesticideve hyjnë në ujëra sipërfaqësore
ose nëntokësore.Agjencitë shtetërore dhe federale janë përgjegjëse për zbatimin
dhe menaxhimin,statutet legjislative,vendimet e politikës së degës ekzekutive dhe
interpretimet gjyqësore që merren me pesticidet dhe potencialin e tyre për të ndikuar
në burimet ujore. Legjislacioni përcakton qëllimet dhe siguron kuadrin që udhëzon
agjencitë federale në ekzekutimin e programeve të përshkruara.
5. Cilësia e ujit në Shqiperi
-Ndotja e Adriatikut
Më i ndotur rezulton se eshte bregdeti i Adriatikut dhe nje pjese e Jonit, të cilët
kanë në vetvete mbetje organike dhe urbane. Cilësia e ujërave, dëmtimi i fund detit,
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derdhja e vazhdueshme e ndotjeve urbane të cilat dashje pa dashje grumbullohen në
det dhe kjo bën që uji te popullohet me objekte të ndryshme plastike. Këto të fundit
kane filluar të zhdukin vlerën e diversitetit . Kjo ka bërë që shumë specie ujore të
rrezikojnë zhdukjen. Ndërtimet pa kriter në një pjesë të madhe të bregdetit shqiptar
kanë sjellë ndotje të vazhdueshme të ujërave dhe rërës në këto zona.
-Ndotja e lumenjve
Lumi Shkumbin ,buzë lumit, pothuajse në të gjithë gjatësinë e tĳ gjenden mbetje
urbane.. Shkumbini mbledh mbetjet urbane dhe ujërat e zeza të bashkisë së
Përrenjasit, Librazhdit, Elbasanit, Rrogozhinës dhe të shumë komunave përreth. Më
pas uji që ka një prezencë të lartë mikrobakteriale derdhet në plazhin e Divjakës dhe
në grykëderdhjen e lumit vërehen mĳëra ton mbetje .
Lumi Kir, Shkoder ,kudo nëpër shtratin e këtĳ lumi gjenden mbeturina që përbëjnë
rrezik serioz jo vetëm për ujin por edhe për banorët e qytetit të shkodrës. Mbeturinat
e qytetit nuk grumbullohen me në vendin e caktuar por shkarkohen të gjitha në
brigjet e lumit .
-Ndotja nga nafta
Në përmasa globale ndotësi më i madh i ujërave është nafta. Ajo mund të derdhet në
ujëra detare me mjete transportuese të naftës në rast të havarive, ose dukeshpërlarë
mbeturinat e naftës nga rezervuarët e tankerëve.nafta e derdhur në ujin e detit mjaft
vështirë mund të zbërthehet me rrugë biologjike,bakteriale dhe fotokimike. Nafta
shpërndahet në sipërfaqe të detërave, duke penguar shkëmbimin e gazrave në mes
të ujit dhe atmosferës. Rreziku i incidenteve që shkaktojnë ndotjet e mjedisit detar
nga nafta ose lëndë të tjera të dëmshme është i madh. Ndërsa risqet janë të mëdha,
kërkohet përcaktimi i një politike dhe strategji për reagimin ndaj rrjedhjeve të naftës
ose të lëndëve të rrezikshme dhe helmuese në det.
Situata në Fier
Mbetjet hidrokarbure që dalin nga shfrytëzimi i nëntokës në zonën naftëmbajtëse
të Patos – Marinzës vazhdojnë të shkaktojnë një dëm të madh ekologjik në rrethin e
Fierit. Dy kompanitë e nxjerrjes së naftës që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë zonë
shkarktojnë mbetje hidrokarbure në kolektorin e Roskovezit, i cili pasi përshkon
një rrugë prej më shumë se 30 km derdhet ne bregdetin e Semanit. Kohët e fundit
ndotja e kolektorit është rritur më shumë si pasoje e derdhjes pa kriter te mbetjeve
hidrokarbure. Dëme te konsiderueshme jane shkaktuar ne tokat bujqesore qe
pershkon kolektori i Roskovecit ne te gjithe gjatesine e tĳ prej 30km.
Përfundime
• Gjendja e cilësisë së ujit është shumë e ndryshueshme në vendet në zhvillim duke
reflektuar nivele të ndryshme zhvillimi dhe nevoja të ndryshme për programet e
cilësisë së ujit.
• Paradigma konvencionale e grumbullimit të të dhënave nuk është e përshtatshme
për vendet në zhvillim dhe po braktiset nga disa vende të zhvilluara si tepër e
shtrenjte, joefikase dhe joefektive.
• Teknologjitë e reja në grumbullimin e të dhënave dhe në zbatimin e qasjeve të
bazuara në njohuri për zgjidhjen e problemeve mjedisore ofrojnë shpresë të re për
vendet me te dhena te pakta.
• Ndryshimet institucionale, duke përfshirë rishikimin e modelit të centralizuar të
monitorimit dhe shpërndarjen e aktiviteteve kryesore të monitorimit në nivelin
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•
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e komunitetit, ofron mundësi për kursime ne kosto dhe nivele më të larta të
reagimit ndaj publikut.
Mbrojtja e cilësisë së ujërave sipërfaqësore dhe nentokesore është kritike për
qëndrueshmërinë ekonomike, si dhe për shëndetin e njeriut dhe cilësinë e
mjedisit. Megjithëse pesticidet janë thelbësore në prodhimin e një furnizimi të
përshtatshëm ekonomik ushqimor, përdorimet rurale (bujqësore) si dhe ato
urbane paraqiten si burime të mundshme të kontaminimit të ujit.
Në Afrikë të dhënat në dispozicion sugjerojnë se cilësia e ujit është në rënie, por
ekziston një nevojë urgjente për të mbledhur më shumë të dhëna.
Në Azinë Jugore ka ndotje mikrobiologjike, ujërat nëntokësore jane të
kontaminuara me nivel të lartë arseniku dhe ndotje industriale të ujit të pĳshëm,
kështu që kjo ka nevojë për një angazhim të ripërtërirë për cilësinë e ujit dhe
përmirësimin e saj në këtë rajon.
Modelet e ndërtimit të kapaciteteve, sidomos për nevojat përmirësimit të cilësisë
së ujit, duhet të rishqyrtohen në mënyrë që të ekzistojë një rritje e mirëfilltë e
kapaciteteve intelektuale dhe teknike në vend, që nevojiten për të thyer ciklin e
varësisë nga organizatat e huaja dhe kompanitë për punë më të avancuar.
Ne gjithashtu duhet të shkëputim varësinë nga qasjet konvencionale drejt
restaurimit të liqeneve dhe lumenjve, siç janë modelimi intensiv i të dhënave,
pastrimi dhe zgjidhje të shtrenjta inxhinierike për kontrollin e algave, duke u
fokusuar në qasje alternative inovative që janë më të lira dhe më të qëndrueshme.
Në shumë vende në zhvillim financimi i kufizuar është një nga pengesat në
programet e cilësisë së ujit.
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Ndikimi i autizmit në dinamikën familjare
Xhoana Bazaj
Abstrakt
Megjithëse një fëmĳë i vetëm mund të jetë diagnostikuar me autizëm, nga ky çrregullim preket
e gjithë familja, përfshirë anëtarët e saj. Ndryshe nga paaftësitë e tjera autizmi mund të jetë
më i vështirë për familjet sepse fëmĳët me autizëm përgjigjen dhe afektohen në rrugë të tjera.
Qëllimi i këtĳ studimi ishte eksplorimi i ndikimit që ka mbi familjen dhe anëtarët e saj fëmĳa
me autizëm, bazuar në përvojat, përjetimet dhe këndvështrimet e prindërve dhe vëllezërve/
motrave të fëmĳëve me autizëm. Metoda kërkimore e përdorur për studimin ishte ajo cilësore.
Për mbledhjen e të dhënave u përdorën intervistat e thelluara gjysëm të strukturuara me 10
prindër dhe 5 vëllezër/motra të fëmĳëve me autizëm. Nga analiza e të dhënave rezultoi se,
diagnostikimi i fëmĳës me autizëm sjell ndryshime të mëdha në dinamikën familjare. Pas
diagnostikimit të fëmĳës me autizëm, marrëdhënia midis anëtarëve të familjes ndryshon
rrënjësisht, pasi në pjesën më të madhe të kohës vëmendja përqëndrohet te fëmĳa me autizëm.
Po ashtu, rolet në familje pësojnë ndryshime të rëndësishme, duke filluar që nga nëna, e cila
detyrohet të lë punën ose të kryej punë të pjesshme për t‘iu kushtuar tërësisht fëmĳës me
autizëm; babai për të përballuar shpenzimet e mëdha financiare, shpeshherë detyrohet të
punojë me orar të zgjatur. Ndërsa, vëllezërit/motrat edhe pse mund të jenë të vegjël, shpesh
marrin përgjegjësi të plotë për kujdesin ndaj fëmĳës me autizëm. Gjithashtu, ndryshojnë edhe
rregullat e vendosura në familje para diagnostikimit, në përpjekje për t‘iu përshtatur fëmĳës
me autizëm. Studimi gjeti mbështetje në studime të tjera të kryera më parë në kontekste të
tjera.
Fjalët kyçe: fëmĳë me autizëm, familje, ndikim.

Hyrja
Duke marrë parasysh se autizmi është një temë shumë aktuale, sot secili nga ne
duhet të jetë i informuar për autizmin, sesi shfaqet ai, dhe pse. Autizmi është një
çrregullim neurobihevioral që karakterizohet nga dëmtime në ndërveprimin social,
në komunikim si dhe në shfaqjet e sjelljeve steriotipike dhe përsëritëse lidhur me
interesat dhe aktivitetet. Paraqitet që në fëmĳërinë e hershme dhe karakterizohet
nga pengesa në planin verbal, komunikim të dobët, mungesë të interesit për botën
përreth dhe paaftësi për aktivitete shoqërore. Simptomat duhet të shfaqen përpara
moshës tre vjeçare dhe duhet të jenë aq serioze sa të sjellin dëmtime në jetën
e përditshme të fëmĳës (Fein & Dunn, 2007). Sot, numri i fëmĳëve të prekur nga
autizmit po rritet me ritme shumë të shpejta. Të dhënat statistikore tregojnë se në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës autizmi prek 1 në 88 fëmĳë, ndërsa në Azi, Europë
dhe Amerikën e Veriut prevalenca e individëve të identifikuar me autizëm është
rreth 1% (CDC, 2013). Sipas të njëjtit burim (CDC, 2013) raportohet se çrregullimet e
spektrit të autizmit (ÇSA) prekin të gjitha racat, etnitë dhe grupet socio-ekonomike.
Disa fëmĳë me autizëm kanë shkathtësi të jashtzakonshme motorike, matematike
dhe të tjera. Shpesh herë janë në mënyrë obsesive të okupuar me objektet që lëvizin,
me dritën, me ujin e lëvizshëm ose me objekte rrotulluese. Disa fëmĳë gradualisht
mësojnë të flasin dhe mund të shfaqin talente të jashtzakonshme për matematikë
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ose arte. Rreth 30 % prej fëmĳëve me autizëm i përfshinë edhe epilepsia. Me kalimin
e kohës të gjitha vetitë e autizmit bëhen më të theksuar. Shkaku i vërtetë i autizmit
është i panjohur, e me siguri është rezultat i një varg shkaktarësh.Autizmi nuk është
një sëmundje. Ai është një sindromë që paraqet një karakter të përhershëm. Mjekimi
nuk ka per qëllim shërimin, por zhvillimin maksimal të potencialeve të personit,
pa i kaluar, gjithësesi kufijtë e tĳ (Zhapaj, 2013). Ky studim paraqet një analizë të
mënyrës se si ndikon diagnoza e autizmit në dinamikën familjare në lidhje me secilin
nga nënsistemet e 10 familjeve të intervistuara. Studimi është i llojit cilësor, i bazuar
në modelin përshkrues-eksplorues, kështu që rezultatet e arritura nga ky studim
kanë karakter subjektiv, sepse çdo familje në përditshmërine e saj ndërton mënyra
të veçanta të të jetuarit. Me anën e këtĳ studimi, tregohet se si sistemi familjar
funksionon në kontekstin e aftësisë së kufizuar, në të kundërt mund të supozohej
se të gjitha familjet zhvillohen në të njëjtën mënyrë përballë diagnozës së autizmit.
Në këtë studim janë analizuar tre elemente të dinamikës familjare (komunikimi,
rolet dhe kufijtë), me qëllim që të kuptohen ndryshimet që ndodhin në familje pas
diagnostikimit me autizëm të njërit prej anëtarëve të saj.
Sfondi teorik: Fjala “autizëm” rrjedh nga bashkimi i dy fjalëve greke, “aut” e cila
do të thotë “vet”, dhe “ism” e cila tregon “orientimin”. Kështu, autizmi mund të
përcaktohet si një gjendje në të cilën personi është jashtëzakonisht i dhënë pas vetes
së tĳ . Në vitet 1800, mjeku francez Itard, për herë të parë bëri një përshkrim të një
djali 12-vjeçar të quajtur Viktor, i cili paraqiste të gjitha tiparet autiste (fëmĳa i egër
i Aveyron). Në të vërtetë ky ishte përshkrimi i parë mjekësor klinik që i është bërë
nje fëmĳe autist (Jean-Charles Juhel, 2010). Por, autizmi si term u përdor për herë të
parë në vitin 1913 nga psikiatri Eugen Bleuler. Ai e përdori termin autizëm për të
përshkruar një aspekt të skizofrenisë, kur një individ humb kontaktin me realitetin
dhe mjedisin që e rrethon. Në vitin 1943, ishte Leo Kanner, një psikiatër, i cili me anë të
një studimi bënte përshkrimin e njëmbëdhjetë rasteve të fëmĳëve me karakteristikat
që sot ne i njohim me termin autizëm. Kanner i përshkruante rastet e fëmĳëve si me
vështirësi në fushën e komunikimit dhe ndërveprimit social, sjellje të pazakonta dhe
që zhvillonin interesa të veçanta (Fein & Dunn, 2007).
Çfarë është autizmi?
Autizmi është një çrregullim kompleks i neurozhvillimit që karakterizohet nga
dëmtime në fushat e marrëdhënieve sociale, komunikimit dhe sjelljes (Fein & Dunn,
2007). Autizmi është një term i përgjithshëm i cili i referohet çrregullimeve pervasive
të zhvillimit, njohur gjithashtu edhe si çrregullimet e spektrit të autizmit (ÇSA).
Sipas DSM-V çrregullimet e spektrit të autizmit (ÇSA) përfshĳnë:ÇSA formë e lehtë,
e mesme, dhe e rëndë. ÇSA prekin njëlloj të gjitha grupet socio-ekonomike, raciale
apo etinke, ku djemtë preken rreth 5 herë më shumë se vajzat. Autizmi është një
çrregullim që shfaqet para moshës 3 vjeç, por shenjat e para mund të vihen re që kur
fëmĳa është 18 muajsh dhe ndoshta edhe më i vogël. Disa fëmĳë që diagnostikohen
me ÇSA mund t‘i shfaqin shenjat e para të çrregullimt që në muajt e parë të jetës, kur
janë ende bebe. Te disa të tjerë shenjat nuk shfaqen deri kur ata bëhen 2 vjeç ose më
vonë. Diagnoza vihet që nga mosha 18 muajsh ose 2 vjeç, nëpërmjet testeve specifike
si ADOS dhe ADI-R. ÇSA zgjasin gjatë gjithë jetës së fëmĳës, megjithëse simptomat
mund të përmirësohen me kohë.
Rreth 10% e fëmĳëve me autizëm mund të kenë aftësi të veçanta mbi nivelin e aftësive
të tyre të përgjithshme, si p.sh., në muzikë, art apo kalkulime numerike, e cila quhet
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ndryshe edhe sindroma Savant.
Karakteristikat e fëmĳëve me autizëm
Të gjithë fëmĳët që futen në spektrumin e çrregullimeve të autizmit shfaqin defiçite
në ndërveprimin social, komunikimin verbal dhe joverbal, me sjellje përsëritëse
dhe interesa të ngushta.Megjithatë, duke qenë se bëhet fjalë për një çrregullim që
etiketohet spektrum kemi të bëjmë me një variabilitet simptomash duke filluar nga
forma të lehta deri në ato më të rënda.Nga 50% deri në 70% e fëmĳëve që paraqesin
ÇSA, kanë paaftësi intelektuale.Individët me funksionim të lartë, shpesh janë të
vetëdĳshëm se janë ndryshe nga të tjerët.
Megjithatë studimet tregojnë se autizmi përbëhet nga një grup simptomash.Disa prej
karakteristikave që i përcaktojnë fëmĳët me autizëm janë :
· Vështirësi në kuptimin dhe përdorimin e gjuhës;
· Aftësi e reduktuar në të nxënë sidomos përmes vëzhgimit dhe imitimit;
· Mungesë interesi në krĳimin e mardhënieve me të tjerët apo në krĳimin elidhjeve
emocionale;
· Shmangie e kontaktit me sy;
·Forma të pazakonta të lojës (ose mungesë e saj, duke e zëvendësuar këtë me lëvizje
dhe rituale përsëritëse e stereotipike.
· Mungesë imagjinate dhe iniciative;
· Rezistencë për të ndryshuar rutinat e ditës;
· Ndjeshmëri e tepruar ndaj stimujve mjedisor (zhurmat e larta, dritat e forta, etj);
· Mundësia e lëndimit të vetvetës ose sjellja në mënyrë agresive ndaj të tjerëve;
· Interesa obsessive;
Ja dhe disa nga shenjat e hershme të autizmit:
• Nuk bën gugatje në 4 muaj;
• Nuk kthen kokën nga zhurmat apo personat që hyjnë në ambientin e tyre;
• Nuk qesh ose nuk ka ekspresione të gëzuara në 6 muaj;
• Nuk shfaq tinguj, buzëqeshje ose ekspresione të tjera faciale në9 muaj;
• Nuk belbëzon në 12 muaj;
• Nuk ka asnjë fjalë në 16 muaj;
• Nuk ka shprehje me 2 fjalë (imituese ose përsëritëse) ne 24 muaj;
Humb aftësitë e mëparshme si: fjalë, belbëzim apo aftësi në çdo moshë.
Kriteret diagnostikuese të autizmit
Që prej përshkrimit të parë nga Kanner, i cili mbetet i rëndësishëm dhe historik,
koncepti mbi diagnostikimin e autizmit ka ndryshuar dhe është modifikuar bazuar
mbi kërkimet dhe punën klinike (Chawarska et al., 2008).Sot, për diagnostikimin e
autizmit përdoren dy sisteme të pranuara në mënyrë ndërkombëtare të cilët janë:
(i) Manuali Diagnostik dhe Statistikor i Çrregullimeve Mendore, botimi i pestë
(DSM-V), i Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë, dhe; (ii) Klasifikimi Ndërkombëtar i
Sëmundjeve, botimi i njëmbëdhjetë, i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (ICD-11).
Autizmi është një çrregullim simptomat e të cilit mund të shfaqen që gjatë fëmĳërisë
së hershme dhe mund të diagnostikohet përpara moshës trevjeçare (Fein & Dunn,
2007).Një fëmĳë mund të diagnostikohet me autizëm duke bazuar mbi kriteret e
çdonjërit prej sistemeve të lartëpërmendura, DSM-V dhe ICD-11.
Sipas DSM-V kriteret diagnostikuese të autizmit janë:
A. Mangësi (deficite) të qëndrueshme në komunikimin dhe ndërveprimin social.
Fëmĳa manifeston shenjat e mëposhtme, pavarësisht kontekstit:
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i. Mangësi (deficite) të reciprocitetit social e emocional;
ii. Mangësi (deficite) në komunikimin joverbal (gjuha e trupit, kontakti me sy,
empatia);
iii. Mangësi (deficite) në zhvillimin, ruajtjen dhe të kuptuarit e
marrëdhënieve(mospërshtatja e sjelljes me mjedisin, mungesa e lojës imagjinare,
mungesa e interesit
për bashkëmoshatarët, të afërmit dhe familjarët).
B. Sjellje përsëritëse, interesa dhe veprimtari të kufizuara.Fëmĳa manifeston:
i.Lëvizje motore stereotipike, përdorim stereotipik të gjuhës dhe të të folurit apo
përdorimit të objekteve;
ii. Këmbëngulja tek e njëjta, mungesa e tolerancës, preferencat për rutinat, modele
rituale të sjelljeve verbale e joverbale (stres i madh për ndryshime të vogla, vështirësi
në kalimin nga një veprimtari në një tjetër, modele fikse të të menduarit, rituale fikse
të përshëndetjes, preferenca ekstreme (e njëjta rrugë, i njëjti ushqim, e njëjta veshje,
e njëjta lodër);
iii. Interesa shumë të kufizuara dhe të fiksuara në një fushë, të shprehura me një
intensitet të lartë dhe përkushtim patologjik (atashim problematik me një person ose
objekt, preokupim dhe interesa të tepërta në një fushë ose për objekte të çuditshme);
iv. Hipo- ose hiperaktivitet, reagim i pazakontë ndaj stimujve, interesa të pazakonta
ndaj faktorëve stresues dhe mjedisit (indiferencë ndaj vuajtjes së të tjerët,
pandjeshmëri ndaj dhimbjes, temperaturës, reagime të çuditshme ndaj zhurmave,
zërave, sipërfaqeve, veshjeve, reagim i shtuar ndaj ngacmuesve të papërfillshëm
për të tjerët, si: ndryshime të vogla në rutinë, ushqim, veshje, mbindjeshmëri ndaj
erërave, apo personave të caktuar, interes pas dritave, lëvizjeve ritmike dhe objekteve
që lëvizin).
C. Simptomat duhet të jenë të dukshme që herët në fëmĳëri.
D. Simptomat duhet të kenë dëmtuar konsiderueshëm fusha të ndryshme të
funksionimit të individit si: fushat sociale, të veprimit, shkollore, emocionale, etj.
E.Simptomat nuk shpjegohen me paaftësinë mendore apo paaftësinë globale
intelektuale. (Shpesh herë autizmi dhe paaftësia mendore gjenden së bashku).
Diagnoza e autizmit mund të gjendet bashkë më çrregullime të tjera:
i. Autizëm me /pa çrregullim të zhvillimit mendor
ii. Autizëm me/pa çrregullim gjuhësor
iii. Autizëm me gjendje të cilësuar shëndetësore
iv. Autizëm me shtrat gjenetik
v. Autizëm me ndikim mjedisor
vi. Autizëm me katatoni.
Konteksti socio-familjar: Familjet me një fëmĳë autikë
Përsa i përket familjes, e cila ka një anëtar të diagnostikuar me autizëm, studimet
thonë se kjo diagnozë sjell shume ulje dhe ngritje emocionale, të cilat fillojnë
pas diagnozës dhe vazhdojnë pafundësisht. Autizmi në familje ndikon në anën
emocionale të anëtarëve të familjes, në çift, te motrat dhe vëllezërit si dhe në anën
financiare.
Ndikimi emocional.Krahasuar me popullsinë e përgjithshme, niveli i stresit të
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prindërve me një fëmĳë autik është shumë më i lartë. Përveç niveleve më të larta të
stresit prindërit e këtyre fëmĳëve mund të përjetojnë:
• Paragjykim lidhur me sjelljen e fëmĳës së tyre në publik;
• Ndjenja të izolimit shoqëror;
• Zhgënjim lidhur me pritshmëritë e tyre;
• Ndjenja faji, duke menduar se janë përgjegjës për sfidat që kalon fëmĳa;
• Dëshpërim për shkak të natyrës së pashërueshme të çrregullimit;
• Ndihen të zemëruar me veten, mjekët dhe bashkëshortin/bashkëshorten;
• Ndjenja të tronditjes;
Ndikimi në çift. Një studim i Journal of Family Psychology thotë se prindërit e
fëmĳëve autikë kanë një shans 9.7% për t‘u divorcuar në krahasim me popullsinë
në përgjithësi. Stresorët martesore mund të përfshĳnë:
• Prindërit shpesh e pranojnë diagnozën e autizmit të fëmĳës së tyre në kohë të
ndryshme dhe në mënyra të ndryshme, gjë që shkakton konflikt mes tyre;
• Kalimi kohës së bashku shpesh shkakton konfuzion përshak të angazhimeve të
shumta dhe orareve jokonsistente;
• Shpesh hasen vështirësi për të gjetur kujdestar fëmĳësh për fëmĳët autikë;
• Stresi financiar mund të shkaktojë probleme ndërmjet bashkëshortëve;
Ndikimi te motrat dhe vëllezërit. Një fëmĳë me autizëm gjithashtu ndikon te motrat
dhe vëllezërit e tĳ. Vëllezërit dhe motrat i nënshtrohen gjithashtu streseve me të cilat
ballafaqohen anëtarët e tjerë të familjes. Për më tepër, prindërit mund të mos jenë
në gjendje t'u japin atyre mbështetje të plotë, pasi ata janë të mbingarkuar duke
përmbushur nevojat dhe kërkesat e fëmĳëve të tyre autikë. Nevoja e fëmĳës autistik
për më shumë vëmendje dhe kohë mund të bëjë që vëllezërit e motrat të ndihen të
lënë anash dhe të zemëruar. Megjithatë, shumica e familjeve mund t'i kapërcejnë
këto sfida nëse kanë kontroll mbi faktorët e tjerë që çojnë në stres.
Ndikimi financiar. Familjet me fëmĳë autikë shpesh përballen me një barrë të madhe
financiare. Shpenzimet për trajtimin e autizmit dhe terapitë janë shumë të shtrenjta.
Punësimi me kohë të plotë bëhet shumë i vështirë për të dy prindërit. Punësimi
me kohë të plotë është i rëndësishëm për shumë prindër për ofrimin e sigurimit
shëndetësor, kështu që humbja e një pune me kohë të plotë mund të ndikojë ndjeshëm
në gjendjen financiare të familjes. Ndoshta hapi i parë për të zgjidhur vështirësitë që
lindin në familje për shkak të autizmit është të kuptuarit e mënyrës se si ndikon
ai tek anëtarët e familjes dhe në marrëdhënien e tyre. Këshillimi familjar mund të
ndihmojë prindërit të merren me komunikimin dhe problemet martesore, ndërsa
psikoterapia mund të ndihmojë në trajtimin e ndikimit emocional të autizmit. Anëtarët
e familjes dhe prindërit mund t‘ju bashkohen grupeve mbështetëse ku mund të
takohen me prindërit e tjerë me fëmĳë autikë. Prindërit duhet të kujdesen gjithashtu
për veten, përveç kujdesit për fëmĳët e tyre me autizëm, sepse për t'u bërë kujdestarë
më të mirë, ata duhet të kujdesen për veten.
Dinamika familjare
Në rastin e një patologjie në njërin prej anëtarëve të familjes, siç është autizmi,
modifikohet jo vetëm konteksti dhe atmosfera familjare, por edhe marrëdhëniet
midis anëtarëve të familjes.Tek disa familje ndryshimi është i thellë.Çdo pjesëtar i
familjes preket në një farë mënyre, por po kështu preket dhe familja si njësi (Powers,
2000).Sipas Powers (2000) nuk diskutohet që autizmi e ndryshon familjen. Kur
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fëmĳa është i vogël këto ndryshime mund të jenë dërrmuese dhe mund të ndodhin
në mënyrë të shpejtë e të rrëmbyeshme.Ndikimi i fëmĳës me autizëm mbi jetën e
familjes mund të jetë shkatërrues (Acquarone, 2007).Risku për familjen përfshin
izolimin, mosekuilibrin e roleve, depresionin, ankthin, fajin, turpin dhe vetsakrificën
ekstreme.Zakonisht, lajmi i diagnozës shkakton tronditje dhe shpeshherë brengosje,
për një farë kohe prindërit e kanë të vështirë të pranojnë diagnozën (Powers, 2000).
Nganjëherë njëri prind fajëson tjetrin për autizmin e fëmĳës (Powers, 2000).Nuk është
e lehtë të përpiqesh për të vendosur një balancë midis jetës familjare dhe mbajtjes së
një fëmĳe me autizëm.Ndoshta kjo është e vërtetë për të gjitha paaftësitë, por kjo
është veçanërisht e vërtetë për autizmin që është një paaftësi që ndikon mbi të gjithë
anëtarët, përfshirë gjithë familjen.Statistikat e disa studimeve tregojnë se rreth 50%
e prindërve me fëmĳë me aftësi të kufizuar janë ndarë apo divorcuar (Siegel, 1996).
Çifti që ka pasur një ekuilibër delikat përpara se të vinte në jetë fëmĳa, rrezikon të
çorganizohet dhe fëmĳa të edukohet vetëm nga një prind (Jean-Charles Juhel).Të
shumtë janë faktorët të cilët influencojnë në mënyrën se si një familje përshtatet me një
fëmĳë me autizëm.Ardhja në jetë e një fëmĳe me autizëm sjell pasoja të rëndësishme
edhe në jetën e çiftit.Ajo prek në mënyrë të veçantë cilësinë e komunikimit në të gjitha
përmasat.Stresi i shkaktuar nga lindja e fëmĳës mund të nxitë konflikte, konfuzion
dhe keqkuptime midis bashkëshortëve (Jean-Charles Juhel, 2010).Një problem tjetër
që ndeshin bashkëshortët është edhe koha e pakët që ata i kushtojnë njëri-tjetrit.Në
disa raste komunikimi ndërmjet prindërve dobësohet sepse njëri prind është shumë
i zënë me punën dhe kalon gjithmonë e më pak kohë në familje, ndërsa prindi tjetër
bëhet i hiperfokusuar tek fëmĳa me autizëm, me mendimin se çdonjëri në familje
është në funksionin e tĳ (Chawarska et al., 2008).Në këtë përballje që çifti ka me
problemet e fëmĳës me autizëm mund të ketë edhe ndikime pozitive.Një nga këto
ndikime pozitive është edhe forcimi i mëtejshëm i marrëdhënies bashkëshortore.Ky
forcim i marrëdhënies bashkëshortore mund të shikohet shpesh si një strategji dhe
mundësi që ndjekin prindërit për të përballuar problemin.Miqtë dhe familja janë të
rëndësishëm për t’i ndihmuar prindërit që të përballen më autizmin e fëmĳës së tyre,
por shumica e prindërve vërejnë se aleati i tyre më i fortë është bashkëshorti (Powers,
2000).Komunikimi është faktori i vetëm më i rëndësishëm për t’iu përshtatur stresit
të rritjes së një fëmĳe me autizëm (Powers, 2000).Pas diagnostikimit të një fëmĳe
me autizëm, marrëdhëniet dhe mjedisi i familjes ndryshojnë sepse të gjithë anëtarët
duhet të përpiqen të përshtaten me situatën e re në mënyrë që familja të vazhdojë
të gëzojë një mjedis të shëndetshëm, të ngrohtë dhe të qetë (Domench, 1997).Një gjë
është e qartë që fëmĳët kanë nevojë për të ecur përpara dhe për këtë nevojitet roli i
pazëvendësueshëm i prindërve.
Formulimi i problemit dhe qëllimet e hulumtimit:
•
Ndikimi i fëmĳëve me autizëm mbi familjen është një tematikë e rëndësishme
sociale, e cila duhet të eksplorohet. Diagnostikimi i fëmĳës me autizëm është një
përvojë mjaft e vështirë për prindërit dhe familjen në tërësi. Kjo sepse ndryshe nga
paaftësitë e tjera, fëmĳët me autizëm përgjigjen dhe afektohen në rrugë të tjera.
•
Qëllimi i këtĳ hulumtimi ishte analizimi i ndikimit te diagnozës së autizmit
në dinamikën familjare, në 10 rastet e fëmĳëve të moshës 6 deri në 9 vjeç, në qytetin
e Vlorës.
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Objektivat specifik:
•
Analizimi i marrëdhënieve dhe komunikimit që është krĳuar në nënsistemet
e familjes kur një nga anëtarët e saj është diagnostikuar me autizëm.
•
Identifikimi i kufijvë që kanë vendosur familjet duke ditur diagnozën e
autizmit në një nga anëtarët e saj.
•
Analizimi i rolit që ushtron secili nga anëtarët e familjes kur njëri prej tyre
është diagnostikuar me autizëm.
Pyetjet dhe hipotezat e hulumtimit:
•
Cfarë ndodh me marrëdhënien dhe komunikimin në familje pas
diagnostikimit me autizëm të njërit prej anëtarëve të saj?
•
Cilët janë kufijtë që vendos familja pas diagnostikimit me autizëm të njërit
prej anëtarëve të saj?
•
Cilat janë rolet e secilit prej anëtarëve të familjes pas diagnostikimit me
autizëm të njërit prej anëtarëve të saj?
Metodat dhe teknikat e hulumtimit:Metoda kërkimore e përdorur në këtë
studim ishte metoda cilësore. Për mbledhjen e të dhënave cilësore të studimit janë
përdorur intervistat e thelluara gjysëm të strukturuara me prindër dhe vëllezër të
fëmĳëve me autizëm. Analiza e të dhënave cilësore bëri të mundur sigurimin e një
informacioni të pasur dhe mjaft të gjerë rreth ndikimit të fëmĳëve me autizëm mbi
prindërit, motrat dhe vëllezerit si dhe familjen në tërësi. Kampioni i përzgjedhur
për këtë studim përbëhet nga 10 familje me fëmĳë autikë të moshës 6 deri në 9 vjec,
në qytetin e Vlorës. Ky studim është mbështetur në një kampion prej 10 prindërish,
nëna dhe baballarë, si dhe 5 vëllezërish të fëmĳëve me autizëm, të moshës 6 deri në
15 vjeç, me të cilët janë realizuar intervista të thelluara gjysëm të strukturuara.
Rezultatet e hulumtimit:
Ndikimi që fëmĳa me autizëm ka mbi familjen dhe anëtarët e saj, është i ndryshëm
nga një familje në tjetrën.Në këtë ndryshim padyshim që ndikojnë shumë faktorë që
nga mosha e fëmĳës, koha nga diagnostikimi, shkalla e sëmundjes, kultura e familjes,
burimet e familjes, shërbimet që ofrohen.
•
Rezultatet e studimit treguan se prindërit e përjetojnë shumë keq momentin
e diagnostikimit të fëmĳës me autizëm.
•
Studimi tregoi se fëmĳa me autizëm ka ndikim si mbi nënat ashtu edhe mbi
baballarët. Si nënat ashtu edhe baballarët e përjetojnë shumë problemin e fëmĳës,
por mënyrat janë të ndryshme.
•
Njëkohësisht, studimi tregoi se fëmĳa me autizëm, në disa raste mund të ketë
ndikim negativ mbi marrëdhënien bashkëshortore ndërsa në raste të tjera ndikimi
i tĳ mund të jetë pozitiv. Gjithashtu, ndikimi pozitiv në këtë studim lidhet edhe me
shtimin e komunikimit në çift, pas diagnostikimit të fëmĳës me autizëm. Nga ana
tjetër, ndikimi negativ në këtë studim lidhet me situatën stresuese që krĳohet në çift,
si pasojë e konflikteve të vazhdueshme të cilat në disa raste mund të çojnë deri në
divorc.
•
Studimi tregoi se prindërit, pjesën më të madhe të kohës e kalonin me fëmĳën
me autizëm.
•
Rezultatet e studimit treguan se prindërit e fëmĳëve me autizëm, komunikojnë
shumë pak me fëmĳët e tjerë rreth çrregullimit të autizmit.
•
Gjithashtu, studimi tregoi se në disa raste komunikimi ndërmjet prindërve
dobësohet sepse njëri prind është shumë i zënë me punën dhe kalon gjithmonë e më
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pak kohë në familje, ndërsa prindi tjetër fokusohet totalisht tek fëmĳa me autizëm,
me mendimin se çdonjëri në familje është në funksionin e tĳ.
•
Studimi tregoi se familjet me fëmĳë të diagnostikuar me autizëm përballen
me vështirësi të mëdha ekonomike
•
Rezultatet e studimit treguan se vëllezërit e fëmĳëve me autizëm, pavarësisht
nga mosha marrin përsipër kujdesin për fëmĳën me autizëm duke treguar shumë
përgjegjësi.
•
Studimi tregoi se prindërit e fëmĳëve me autizëm bëjnë modifikime të
rëndësishme në strukturën e shtëpisë së tyre për të garantuar sigurinë e fëmĳës me
autizëm.
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Fëmĳët e talentuar dhe arsimimi
Zĳa Kurti
Mësues Gjuhë shqipe dhe letërsi
Abstrakt
Në mënyrën e tyre, çdo fëmĳë është unik dhe i veçantë, por një fëmĳë i talentuar është akoma
edhe më i veçantë, prandaj është shumë e rëndësishme që vëmendja dhe mbështetja jo vetëm
në shtëpi, por edhe në shkollë, ndaj tyre të jetë e vazhdueshme Shkolla është mjedisi arsimor
dhe shoqërore, në të cilin një fëmĳë kalon shumicën e ditës.
Ne identifikojmë fëmĳët me nevoja të veçanta, pse mos të identifikojmë dhe fëmĳët e talentuar?
Çfarë është pull oﬀ dhe identikiti i mësuesit të talenteve? Çfarë pasojash negative ka injorimi i
fëmĳëve të talentuar? Fëmĳa i talentuar në realitetin shqiptar, fëmĳa i talentuar vs i shkëlqyer.
Qëllimi i këtĳ artikulli është të hedhë një vështrim më të afërt mbi specifikat që e rrethojnë,
përvojën, karakteristikat, nevojat dhe interesat e një fëmĳe të talentuar dhe qasja e arsimit
shqiptar me këtë kategori
Fjalë kyçe: fëmĳët e talentuar, përvoja, arsimi.

Hyrje
Përvoja e çdo fëmĳë ndryshon nga njëri-tjetri. Është detyra e shkollës që të promovojë
me kujdes dhe vëmendje edukimin e fëmĳëve me një potencial shumë të lartë
intelektual zhvillimi, nëpërmjet mënyrave individuale dhe trajnimi, të balancuar në
personalitet.
Në këtë artikull ne po përqendrohemi në temën e përvojës së fëmĳëve të talentuar.
Edhe pse kjo është një temë e diskutuar gjerësisht, në botë ka ende shumë pyetje
që mbeten pa përgjigje, p.sh. cila është përvoja që ka shkolla me fëmĳët e talentuar
dhe si duhen trajtuar ata dhe pse ato konsiderohen të jenë problematikë, kurse në
vendin tonë arsimimi i fëmĳëve të talentuar ngre shumë pikëpyetje dhe sjellja e
informacionit në lidhje me arsimin e fëmĳëve të talentuar në vendet e zhvilluara, na
bën të kuptojmë më mirë se çfarë u jep arsimi shqiptar kësaj kategorie dhe rreziqet
e mundshme.
1. Çfarë është një fëmĳë i talentuar?
Sipas enciklopedisë Britanica, “fëmĳë i talentuar” është çdo fëmĳë, i cili është i pajisur
me një shkallë të lartë aftësie të përgjithshme mendore ose aftësi të jashtëzakonshme
në një sferë specifike të aktivitetit ose njohurive. Në shumicën e vendeve, përkufizimi
mbizotërues është një koeficient i inteligjencës (IK) prej 130 ose më lart. Sidoqoftë,
gjithnjë e më shumë, shkolla përdor masa të shumta që vlerësojnë një shumëllojshmëri
të gjerë talentesh, duke përfshirë aftësitë verbale, matematikore, hapësinore-vizuale,
muzikore dhe ndërpersonale. Përgjithësisht, fëmĳët e talentuar ndryshojnë nga
bashkëmoshtarët e tyre në mënyra të ndryshme nga aftësia intelektuale. Psikologu
amerikan Lewis M. Terman, në vitin 1921, filloi një studim me më shumë se 1.500
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fëmĳë të talentuar me IK më të lartë se 140. Pas studimit Terman vërejti një përpjekje
më të madhe për të arritur, rezultate së bashku, në mesin e grupit të talentuar,
krahasuar se sa kur ata ishin me fëmĳët jo të talentuar.
Në një tjetër studim të shekullit të 20-të, i cili u përqendrua te fëmĳët me IK më të
madh se 180, psikologia Leta Hollingworth zbuloi se, individët brenda këtĳ grupi,
ishin shumë të ndjeshëm ndaj mënyrave në të cilat ata ndryshonin nga të tjerët dhe
shpesh vuanin nga probleme të tilla si mërzia dhe refuzonin shokët e tyre.
Në fund të shekullit të 20-të, termi asynchrony u përdor për të përshkruar karakteristikat
zhvillimore të fëmĳëve të talentuar; domethënë aftësitë e tyre mendore, fizike,
emocionale dhe shoqërore mund të zhvillohen të gjitha në hapa të ndryshëm.
Hulumtimet e kryera në vitet 1980 dhe 1990 kanë ofruar të dhëna që mbështesin
nocionet e komponentëve të shumtë në inteligjencën. Kjo është veçanërisht e
dukshme në rishqyrtimin e “talentit” nga Sternberg dhe Davidson në koleksionin
e tyre të artikujve “Konceptet e dhuntisë” (1986, edicioni i dytë 2005). Shumica e
hulumtuesve përcaktojnë talentet në kuptimin e cilësive të shumta, jo të gjitha
intelektuale. Shumë besojnë se inteligjenca është shprehur dhe zhvilluar me aftësinë
për të bërë llogaritë pafund, për të zgjidhur operacionet multi-shifrore ose të bëjë
rrënjët katrore në më shumë numra pas presjes dhjetore. Ose duke njohur një vepër
arti nga një copë kanavacë. Është e padyshimtë që aftësia për të numëruar nuk
është për të gjithë, as për kujtesën vizuale, por asnjë nga këto aftësi nuk zbulon një
inteligjencë më të lartë.
Përkufizimi i “tre unazave” i Joseph Renzulli (1978) është një konceptualizim mbi
fëmĳën e talentuar. Renzulli, i cili përcakton sjelljet e talentuara në vend të individëve
të talentuar, dhe kjo sjellje përbëhet nga tre komponentë: Sjellja e talentit- përbëhet
nga sjellje që pasqyrojnë një ndërveprim midis tre grupimeve themelore të tipareve
njerëzore - mbi aftësinë mesatare, nivelet e larta të angazhimit të detyrave dhe
nivelet e larta të krĳimtarisë. Individët e aftë për të zhvilluar sjellje të talentuar janë
ata që posedojnë ose janë në gjendje të zhvillojnë këtë grup të përbërë të tipareve dhe
t’i zbatojnë ato në çdo fushë potencialisht të vlefshme të performancës njerëzore.
Personat që shfaqin ose janë në gjendje të zhvillojnë një bashkëveprim midis tre
grupimeve kërkojnë një shumëllojshmëri të gjerë të mundësive dhe shërbimeve
arsimore që nuk sigurohen zakonisht përmes programeve të rregullta mësimore
Robert J. Sternberg propozon një përmbledhje: urtësi, inteligjencë dhe kreativitetit;
ndërsa Françoys Gagne, një profesor i psikologjisë në Kanada dhe ekspert i arsimit
për fëmĳët e talentuar, nga ana tjetër, thekson si të domosdoshëm motivimin dhe
karakterin, ndërsa disa të tjerë shtojnë aftësitë e lidershipit. Por, pasioni, talenti
artistik, disiplina personale, frymëzimi janë faktorë “të pamatshëm”, veçanërisht me
një test logjik-aftësie. Dhe kjo është kritika kryesore e disa psikologëve amerikanë.
Një përkufizim objektiv i shkathtësive të aftë për të përcaktuar talenitin, nuk është i
thjeshtë
2.

Fëmĳa i talentuar si pjesë e sistemit social

Emërimi i një fëmĳe si i talentuar nënkupton aftësinë e tyre për të mësuar më shpejt
dhe më lehtë në krahasim me bashkëmoshatarët e tĳ, që ka një shkallë kreativiteti
dhe notash të shkëlqyera.
Etiketimi i një fëmĳe si “i talentuar” ka një ndikim të vërtetë në zhvillimin e tyre
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të ardhshëm. Nëse një fëmĳë mund të mësojë informacione të reja me lehtësi më
të madhe se të tjerët, ata vërejnë natyrshëm se si ata perceptohen nga prindërit,
mësuesit, bashkëmoshatarët ose të ngjashmit, duke përfshirë një ndërgjegjësim mbi
vetveten dhe mundësitë e veta. Kjo do të thotë se të qenit i talentuar nuk është thjesht
një tipar i thjeshtë, por një kombinim i ndërveprimeve midis tĳ dhe sistemit shoqëror
ku ata janë pjesë.
Të jesh i talentuar mund të mbartë një numër të madh vlerësimesh, por ka edhe anën
e saj të errët.
Fëmĳët e talentuar nuk varen nga të tjerët dhe nuk përshtaten lehtë. Ata janë më
pak të shqetësuar dhe elastik ndaj presionit në punë, por jo presionit emocional.
Ata janë të pavarur nga shoqëria dhe kanë besim të moderuar për organizimin dhe
udhëheqjen e lojërave dhe aktiviteteve në grup
Për fëmĳën e talentuar, identifikimi me grupin është shumë më i vështirë, sepse
ndihet ndryshe nga të tjerët. Ka vështirësi për të ndarë qendrat e tĳ të interesit me të
tjerët dhe mrekullohet, kur të tjerët e lënë indeferentë në atë çka atĳ i intereson, që
shpesh çon në tallje nga të tjerët.
Një hendek krĳohet mes tĳ dhe të tjerëve, ndërkohë që ai dëshiron të ndihet aq i
pranuar. Në fakt, ai shpesh vuan më shumë nga vetmia, se sa nga mungesa e miqve
të vërtetë.
Gjithmonë “i lidhur” me botën me antenat e panumërta, ai duhet të zbatojë
mekanizmat mbrojtës. Ky është një burim i një ankthi të konsiderueshëm, ku del
në pah ndërtimi i identitetit. Fëmĳa zgjedh modelet e tĳ edhe midis miqve të tĳ, ai
dëshiron të duket si njëri ose tjetri.
Për të mbrojtur veten nga ky “agresion” emocional, fëmĳa zbaton mekanizmat
mbrojtës: “mbrojtja përmes njohjes” (intelektualizim), humorit, zhvillimit të një bote
të brendshme që është hermetike ndaj të tjerëve. Krĳimi i një bote të brendshme
që e ndërton në imazhin e tĳ, është një mekanizëm mbrojtës, që shpesh vërehet te
fëmĳët e talentuar. Në këtë botë gjithçka funksionon sipas idealit të saj. Kjo botë
e brendshme është zhvilluar me ligje, rregulla, marrëdhënie njerëzore, që janë ato
me të cilat fëmĳa i talentuar aspiron me gjithë forcën e tĳ. Kjo botë i lejon fëmĳës të
ndihet më pak e sulmuar nga funksionimi i të tjerëve.
3.

Cila është gama e karakteristikave që përcakton talentin?

Teoritë e shumta thkesojnë faktin se nuk duhet të ngatërrohet fëmĳa i talentuar me
një fëmĳë që ka vetëm një potencial të lartë intelektual. Fëmĳa i talentuar duhet të
konsiderohet në tërësinë e personalitetit të tĳ, që në të vërtetë e ka shumë të pasur.
Në përgjithësi, nxënësit e talentuar mësojnë më shpejt se shokët e tyre, gjithashtu
tentojnë të tregojnë aftësi të larta të arsyetimit, krĳimtarisë, kuriozitetit, një fjalor të
zgjedhur dhe një kujtesë të shkëlqyeshme. Ata shpesh mund të kuptojnë konceptet
me pak përsëritje. Ata gjithashtu mund të jenë përsosës dhe shpesh pyesin. Disa
kanë vështirësi në lidhje me komunikimin me bashkëmoshatarët e tyre, për shkak
të pabarazive në madhësinë e fjalorit (sidomos në vitet e hershme), personalitetit,
interesave dhe motivimit. Si fëmĳë, ata mund të preferojnë shoqërinë e fëmĳëve më
të rritur ose të rriturve.
Në nivelin intelektual, një fëmĳë i talentuar dallohet nga forma e veçantë e
inteligjencës së tĳ.
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Në nivelin emocional, fëmĳa i talentuar është një qenie e ndjeshmërisë ekstreme,
e pajisur me receptorë të shumëfishtë, të lidhur përgjithmonë me atë që e rrethon,
percepton dhe analizon në mënyrë të jashtëzakonshme të gjithë informacionin që
vjen nga mjedisi, dhe ka aftësinë për të ndjerë me finesë gjendjen emocionale të të
tjerëve.
Karakteristikat afektive - Funksioni emocional i fëmĳës së talentuar është me
intensitet dhe pasuri shumë të lartë. Ai paraqet karakteristika afektive që do të
ngjyrosin të gjithë zhvillimin e tĳ dhe nga e cila ai do të ndërtojë identitetin e tĳ. Ai
ndien gjithçka me intensitet të madh, ndjenjat e tĳ janë absolute. Është një ndjeshmëri
ekstreme, e dhimbshme për të, e vështirë për të jetuar, për ata që janë pranë tĳ.
Pamja - Ai sheh një mĳë e një detaje me saktësi të habitshme. Në përgjithësi, këta janë
fëmĳë me një vështrim të thellë dhe të kujdesshëm.
Dëgjimi - Dëgjon tinguj në frekuenca shumë të gjera dhe mund të dëgjojë burime të
shumëfishta zanore njëkohësisht.
Aroma -Ai ka një kapacitet të nuhatjes që lejon atë të gjejë aromën dhe të dĳë kuptimin
e saj.
Shĳa - Ai mund të dallojë dhe të vlerësojë - shĳe shumë të përafërta. Ata shpesh janë
fëmĳë gastronomikë, të aftë të vlerësojnë pjatat e shĳuara rrallë nga fëmĳët.
Kontakti - Ai e do dhe e kërkon kontaktin fizik. Nevoja e tĳ për kontakt fizik është
shpesh shumë e lartë dhe thelbësore për ekuilibrin e tĳ emocional.
Ndjenja e drejtësisë - Është gjithashtu veçanërisht i ndjeshëm ndaj padrejtësisë.
Kërkimi për të vërtetën bëhet një domosdoshmëri absolute. Ai është gjithmonë në një
gjendje hiper- vigjilence në lidhje me gjithçka që ndodh rreth tĳ. Ai është një fëmĳë
që shpesh ka frikë. Pasojat janë ndjeshmëria emocionale dhe ndjenja e shpeshtë e
vetmisë së madhe emocionale. Ai është një fëmĳë i brishtë.
Empatia, një sens i gjashtë - Ndjen gjendjen emocionale të të tjerëve me finesë të
madhe. Ai percepton emocione të padukshme nga të tjerët dhe nganjëherë edhe
para se personi në fjalë të jetë vënë në dĳeni të tĳ
Mënyra e të menduarit të fëmĳës së talentuar - Fëmĳa i talentuar mendon ndryshe.
Fëmĳa i talentuar merr fjalët ashtu si janë, pa intepretime, gjë që çon në shumë
keqkuptime.
Fëmĳa i talentuar ka nevojë për të kuptuar gjithçka - Për fëmĳën e talentuar kërkimi
i të kuptuarit është në qendër të veprimtarisë së tĳ intelektuale dhe në motorin
e mendimit të tĳ. Çdo gjë ka të bëjë me kuptimin. Ai nuk mund të jetë i kënaqur
me përgjigje të paqarta, të pasakta ose të paplota. Ai ka nevojë për të zotëruar dhe
kontrolluar gjërat.
Arsyetim logjik shumë i pazakontë - Kjo është shumë e zakonshme për fëmĳët
e talentuar. Ata janë të shkëlqyer dhe shumë të zotë në matematikë, për shkak se
ata përdorin mënyra të ndryshme të llogaritjes dhe arsyetimit. Fëmĳa nuk e di të
shpjegojë arsyet, sesi e arrin këtë, dhe nuk është në gjendje për të justifikuar rezultatet
e tĳ.
Kujtesë të jashtëzakonshme - Ai është në gjendje të mbajë mend një sasi mbresëlënëse
informacioni. Është gjithashtu, një fëmĳë që befason për kujtimet e sakta që i mban
në moshën e tĳ të hershme. Kjo aftësi për të mësuar përmendësh nuk do të thotë
se është e përshtatshme për njohuri, pasi ai ka njohuri sipërfaqësore. Ai është i
çorientuar kur i kërkohet të mësojë. Nuk ka mekanizma të zakonshëm për këtë lloj
detyre, ndaj është e domosdoshme që ta ndihmojmë që në moshë të hershme të bëhet
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i vetëdĳshëm se si fitohen njohuritë
4.

Marrëdhënia me prindin

Prindërit janë shpesh në faj për mbivlerësimin e fëmĳës së tyre. Nga ana tjetër, ata
nënvlerësojnë fëmĳën e tyre, gjë që mund të çojë në pengimin e tĳ.
Në marrëdhënien me nënën, fëmĳa i talentuar shpesh, ka një mënyrë për të kërkuar,
një mënyrë për të qenë në botë, një vështrim shumë kureshtar, që mund ta destabilizojë
nënën, dhe ta shqetësojë atë, sepse për të duket e çuditshme. Nëna përpiqet të
kuptojë prirjet dhe nevojat e fëmĳës dhe të përgjigjet në mënyrë të kënaqshme. Ajo
ndihet e paaftë, humb besimin e saj për të qenë një nënë e mirë, kështu fëmĳa ndihet
i keqkuptuar dhe larg atĳ fëmĳës ideal, që nëna do të donte të kishte.
Kështu që në fillimet e jetës së tĳ, fëmĳa do të marrë pakënaqësi, e cila do të rezultojë
në intolerancë dhe frustrim.
Një konflikt i përhershëm i brendshëm krĳohet rreth vetë-imazhit të një fëmĳe të
tillë: të jetë ajo që ai ndien apo të jetë ajo që të tjerët presin nga ai.
Të gjithë fëmĳët janë ndërtuar, duke u identifikuar me modele. Prindërit janë
natyrisht modelet e para. Por, fëmĳa i talentuar ka aftësinë çuditshme për të kuptuar
herët cili është tjetri dhe si funksionon ai. Ai duhet të ketë mundësinë të dallojë veten
nga prindërit e tĳ në mënyrë që të konfirmojë identitetin e tĳ.
4. Fëmĳa i talentuar dhe shkolla
Treguesi i aftësisë së fëmĳëve për të përmbushur kërkesat e shkollës është
performanca dhe roli i saj në mjedisin shkollor. Prandaj, të dy, mësuesi dhe shkolla i
qasen fëmĳëve në bazë të këtyre aspekteve.
Zhvillimi i fëmĳëve të talentuar është i veçantë, për shkak të natyrës së tĳ të
pakthyeshme. Ata mund të shkojnë nga sjellja hyperactive në mbyllje të tepruar.
Ata, si për të ndikuar në sjelljen e të tjerëve në grup, do të shmangen nga pyetjet
personale, nuk kanë frikë të theksojnë përgjigje të pavërteta ose të pasakta.
Një fëmĳë i talentuar zakonisht, është i dashur në mesin e shokëve të tĳ, mirëpo kjo
nuk është garanci, pasi mund të ndryshojë deri në fundin e vitit shkollor.
Izolimi shoqëror dhe ngacmimi i tyre nga shokët, për arsye të ndryshme, janë
gjithashtu skenare të mundshme, të rëndësishme për t’u marrë në konsideratë. Sa
më autoritar është mjedisi i klasës, aq më shumë gjasa ka që kjo të çojë në raste të
ngacmimit të fëmĳës së talentuar.
Ata bëhen objektiv për një sjellje agresive të të tjerëve, për faktin se kanë aftësinë e
të qenurit mbi bashkëmoshatarët e tyre me punën e tyre në shkollë, por, gjithashtu,
edhe nga të qenurit të dobët fizikisht, se shumica e shokëve të tyre të klasës. Përveç
kësaj, ata mund të mos kenë asgjë të përbashkët për të folur.
Karl Klement (1993) beson se në një shkollë mesatare, fëmĳët e talentuar nuk kanë
pothuajse asnjë shok, për shkak të interesave të ndryshme. Kjo bën që zhvillimi të
përparojë brenda një të ashtuquajtur ‘spirale’ efekt “, si në: “Unë jam - unë jam i
ndryshëm nga të tjerët
- nuk më intereson për të tjerët - nuk dua të jem si të tjerët - nuk më pëlqejnë të
tjerët”.
Në SHBA, forma më e zakonshme e shërbimit për nxënësit e talentuar në nivel
të shkollës fillore, është një pull-out, klasë pasurimi. Kjo do të thotë, që fëmĳët që
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kualifikohen (zakonisht duke shënuar 130 në një test IK) të largohen nga klasat e
tyre një herë ose dy herë në javë për një klasë, ku janë të grupuar me të tjerë si veten,
ku ata të mund të angazhohen në probleme krĳuese -llogaritje, projekte, lojëra ose
udhëtime në terren.
Ellen Winner profesoreshë e psikologjisë në “Boston University” mendon se klasat
e pasurimit janë zgjidhje e dobët për probleme të mëdha. Ato ofrojnë vetëm disa
orë në javë e mësim ndoshta të avancuar (pjesën tjetër të kohës nxënësit kalojnë në
klasën e rregullt), ata ofrojnë pak vazhdimësi, nuk lejojnë nxënësit për të studiuar
diçka në thellësi, dhe ofrohet e njëjta kurrikul për të gjithë fëmĳët e talentuar, edhe
pse dhuntitë i kanë të ndryshme, ata qëndrojnën bashkë në matematikë, shkencë, në
shkrim, ose në një tjetër zonë. Këto klasa nuk janë të dallueshme qartë nga klasa për
fëmĳët e zakonshëm.
Ka mendime se programet speciale shkollore për fëmĳët e talentuar, në SHBA,
megjithë përfitimet, kanë patur rezultate gjithmonë modeste. Për më tepër, shumica e
fëmĳëve në këto programe janë të talntuar të moderuar dhe jo të talentuar thellësisht.
Fëmĳët me IK më të lartë se 130, shpesh mbeten të pambrojtur në programe të tilla.
Këta fëmĳë nuk gjejnë nivelin e duhur të stimulimit, derisa arrĳnë kolegjin
Në Gjermani, hulumtuesit në Tübingen monitoruan performancën e 2.700 fëmĳëve
të shkollës fillore gjermane që morën pjesë në programet e pasurimit në “Akademitë
e Fëmĳëve të Hektorit”. Testimi i IK-së të fëmĳëve para dhe pas këtyre programeve
tregoi se rezultatet e larta tashmë të fëmĳëve u rritën më tej. Dhe, duke parë kurset
individuale, këto propozime mësimore shtesë do të duhen të jenë veçanërisht
efektive.
Ka disa mundësi që fëmĳët e talentuar në Gjermani, për shembull, mund të fillojnë
shkollën para moshës gjashtëvjeçare, të kalojnë në një nivel më të lartë, ose të kenë
materiale shtesë dhe jashtëshkollore, të siguruara nga programet e pasurimit.
Ka disa shkolla në Francë që ofrojnë alternativa pedagogjike për fëmĳët e talentuar.
Ndër shkollat e specializuara, më e njohur është shkolla e mesme Michelet në Nisë, e
cila propozon një kurs të përshpejtuar gjatë viteve të shkollës së mesme.
Shkollat e tjera hapin klasa që mirëpresin fëmĳë të talentuar, duke i grupuar ata.
Këto zakonisht janë klasa të arsimit të mesëm të ulët dhe më pak klasa ka në fillore
dhe shkollën e mesme. Shkollë integruese, e cila grupon fëmĳët të talentuar me një
projekt pedagogjik të vërtetë afatgjatë (nga arsimi fillor në të mesëm) është SteMarie-Blancarde, në Marsejë.
Sot, përvojat e shkollave integruese janë më inkurajuese në Francë dhe janë ato që i
përgjigjen me rëndësi më të madhe pritshmërive arsimore, intelektuale dhe afektive
të fëmĳëve të talentuar.
4. 1 Cilat janë disa nga zgjidhjet alternative që praktikohen?
Kalo një klasë – Kapërcimi i një klasë është shpesh, zgjidhja e vetme që u ofrohet
fëmĳës së talentuar. Kjo është një zgjidhje alternative, e cila në përgjithësi është e
preferueshme për t’u pranuar për të mirën e fëmĳës.
Shkolla në shtëpi- Fëmĳa i talentuar ndjek mësimin në distancë, megjithatë, kjo
zgjidhje duhet të konsiderohet vetëm në raste ekstreme, të lidhura me një pamundësi
të vërtetë të fëmĳës për të qëndruar në sistemin shkollor, sepse shkolla në shtëpi nuk
i ofron fëmĳës stimuj të mjaftueshëm intelektualë dhe e izolon atë nga shoqëria.
Klasifikimi i mëposhtëm mbart vlerë për mësuesit dhe prindërit, që t’i ndihmojë ata
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të kuptojnë nevojat njohëse, sociale dhe emocionale të fëmĳëve të talentuar. Është
gjithashtu e rëndësishme për të talentuarit, për të kuptuar më mirë nevojat e tyre
(Betts, G., Neihart, M., 1998):
1. I talentuari i suksesshëm: ky lloj i një fëmĳe të talentuar dëgjon me kujdes
mësuesit e tĳ dhe prindërit, ka nota të shkëlqyera, është përgjegjës dhe kërkon njohje.
Në anën tjetër, ata shpesh mërziten në shkollë, përpiqen pak për të arritur qëllimin
e tyre. Ata plotësojnë kërkesat, ndjekin udhëzimet dhe janë të suksesshëm, edhe pse
me kalimin e kohës humbin interesin për të ndjekur qëllimet e tyre, njëkohësisht, ata
shfaqin imazhin pozitiv të vetvetes. Atyre u mungojnë aftësitë për të mësuarit gjatë
gjithë jetës, duke u karakterizuar nga perfeksioni, produktiviteti i lartë.
2. Të talentuar autonom: ky grup përfshin fëmĳët që zgjidhin problemet në shumë
fusha, duke kombinuar të menduarit konvergjent dhe divergjent, me lidership
minimal. Të talentuarit e pavarur fillojnë të mësojnë gradualisht. Ndryshe nga të
talentuar të suksesshëm, të talentuarit autonom e frenkuentojnë dhe e duan shkollën
dhe krĳojnë më shumë mundësi për veten e tyre. Ata nuk punojnë për sistemin,
por e përdorin atë për të përmirësuar veten, duke marrë vëmendjen e duhur nga
bashkëmoshatarët, mësuesit dhe të rriturit. Ata bëhen të pavarur, udhëheqësit e
klasës që ndjekin qëllimet e veta dhe janë të gatshëm të marrin rreziqe. Ata krĳojnë
rregullat e tyre dhe nuk presin që t’i frymëzojnë të tjerët. Karakterizohen nga aftësi
sociale të zhvilluara mirë, kanë motivim të brendshëm, pavarësinë, integritetin e
karakterit dhe kreativitetin.
3. Të talentuar të fshehur: Fillimisht shumë të motivuar, kur fillon arsimimi i
tyre, ata shpejt humbasin sigurinë, duke e zëvendësuar nga ndjenjat e ankthit. Nga
njëra anë ekzistojnë nevojat e tyre, nga ana tjetër, janë pritshmëritë e mësuesve dhe
prindërve të tyre,të dyja këto përplasen në një konflikt, që çon në refuzim dhe fshehje
të aftësive të tyre, ose refuzimin e aktiviteteve që përbëjnë arsimin e tyre.
4. Të kërkuarit e talentit: Ky grup përfshin individët që luftojnë për t’u përshtatur
në një shkollë. Ata janë kokëfortë, pa takt, madje sarkastik. ata janë autorë krĳues,
por nuk respektojnë dhe mund të sulmojnë verbalisht mësuesit, duke shkaktuar
konflikt. Për shkak të kësaj, ata nuk marrin njohuri dhe aftësitë e tyre nuk janë
gjithmonë të identifikuara. Përveç kësaj, ata shpesh kanë konflikt me nxënësit e tjerë
dhe impulsiviteti mund të jetë shqetësues për klasën. Por, nga ana tjetër, ata janë
shumë krĳues dhe kanë një ndjenjë të humorit, edhe pse shpesh, kanë një imazh
shumë negativ. Ato karakterizohen nga vetëkontrolli i ulët, shmangia e rregullave,
paqendrueshmëri në punë, dëshirë për korrigjim të mësuesit, ndershmërinë dhe
konkurrencën. Prindërit e këtyre fëmĳët shpesh, vetë, shfaqin të njëjtat veçori, edhe
pse kjo ngjashmëri midis tyre nuk është konfirmuar shkencërisht.
5. Talenti i humbur: Këta përfaqësojnë grupin më të vështirë deri tani, për shkak
se sjellja e tyre, shpesh nxitet nga zemërimi dhe ky zemërim është rezultat i viteve
të shpërfilljes.
Ata ndihen të refuzuar, e kjo mund të çojë në depresion ose në sjellje fyese dhe
mbrojtëse. Interesat e tyre shpesh janë më shumë jashtë-kurrikulare, duke lënë
potencialin e tyre të pashfrytëzueshëm, dhe shkolla humbet kuptimin. Nuk vĳojnë
në shkollë rregullisht, detyrat e shtëpisë nuk i kryejnë, janë kritikë ndaj vetes. Ngaqë
talenti i tyre identifikohet vonë kjo u shkakton zemërim, mërzitje. Në këtë rast, gjetja
e këshillimit individual dhe zgjedhja e një drejtimi të mirë edukimi, që u përshtatet
nevojave të tyre specifike, është e rëndësishme. Ata kanë nevojë për një të rritur që
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ata mund të kenë besim.
6. Të talentuar dyfish: Në këtë rast flasim për fëmĳët, talentet e të cilëve ekzistojnë
të kombinuara me një tipar tjetër. Ata mund të kenë sjellje shkatërruese, ose shkrim
të shëmtuar. Ata janë të hutuar nga paaftësia e tyre për të shkëlqyer në shkollë.
Ata fshehin frikën e tyre nga dështimi, gjithashtu refuzojnë kritikat. Shumica e
programeve arsimore nuk përmbushin nevojat e tyre si të talentuar.
4.2 Cilat janë disa këshilla praktike për mësuesit?
Fëmĳa i talentuar vjen në shkollë me një mori njohurish dhe aftësish shpesh të
konsiderueshme. Ai do të përjetojë zhgënjim, pasi njohuritë që ai do të marrë, nuk
do të kenë qasjen e pritshme. Një vështirësi tjetër qëndron në faktin se ai nuk e di
se çfarë do të thotë të mësosh në mënyrë metodike. Forma e të mësuarit e vendosur
i duket atĳ krejtësisht e padobishme dhe pa interes. Ai ndjeu, ai u zhyt, ai e kuptoi,
kështu që ai e di. Ndodh që të hyjnë dhe në konflikt me mësuesit, ndaj roli i mësuesit
në edukimin e tyre është shumë i rëndësishëm dhe delikat. Ka shpërblime dhe sfida
që ekzistojnë kur punohet në çdo mjedis mësimor, por shpërblimet dhe sfidat për
mësuesit që punojnë me të talentuarit janë unike, se sfidimi i një grupi të talentuar
do t’i lejojë ata të sfidojnë veten.
Disa sugjerime nga një grup psikologësh amerikanë, për mësuesit e talentuar, të cilët
kanë zgjedhur frazat dhe shprehjet që duhen thënë dhe ato që nuk duhet të përdoren.
Fraza për të mos thënë:
1.Nëse ju bëni këto pyetje, ju nuk duhet të jeni në këtë klasë! 2. Mos punoni shumë,
jeni vetëm fëmĳë!
3. Ne kemi pasur fëmĳë më të mençur se ju në këtë shkollë! 4. Pse angazhoheni në
të gjitha këto aktivitete? 5. Pse përpiqemi kaq shumë? 6. Vë re që keni lexuar shumë.
Keni miq? 7. Të gjithë nxënësit në këtë klasë janë të veçantë.
Fraza për të thënë:
1. Ne duhet të ecim përpara me programin tani, por në fund të mësimit ne mund
të diskutojmë atë që ju dëshironi. 2. Unë jam gjithmonë në dispozicion për t’ju
ndihmuar.
3. Le të shqyrtojmë së bashku qëllimet tuaja për të ardhmen dhe ne mendojmë së
bashku rrugën që ju përshtatet. 4. Ju jeni inteligjent, të motivuar dhe punoni shumë.
5. Cilat janë interesat tuaja jashtë shkollës? 6. Të gjithë janë të veçantë.
Ndonjëherë mësuesit mund të gjejnë veten në telashe me një fëmĳë të talentuar, për
shkak të sjelljes së tĳ megjithatë një fëmĳa i tillë mund të jetë një pasuri e madhe në
klasë, ku potenciali i tĳ është i njohur dhe i vlerësuar.
Maria Assunta Zanetti, profesoreshë e asociuar në Universitetin e Pavias, fakulteti i
Shkencave Humane, sugjeron, ndër të tjera:
- Sfidimi i fëmĳës në mënyrë konstruktive me fraza si: “A nuk i keni bërë detyrat e
shtëpisë? Unë ju sfidoj, bëjeni këtu me mua tani “.
- Përdorni të mësuarit bashkëpunues, në mënyrë që të caktojë rolet që mund të
rrisin talentin e tĳ që kështu të jenë të dobishëm edhe për shokët.
- Përfshĳini fëmĳën në aktivitetet e shpjegimit të klasës.
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Grafiku 1: Karakteristikat themelore të një mësuesi me fëmĳë të talentuar
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5. Fëmĳa i talentuar në realitetin shqiptar, fëmĳë i talentuar vs i shkëlqyer
Në fjalorin e gjuhës shqipe është ky përkufizim për fjalën talentuar: “Që ka talent për
diçka. Punëtor (punonjës, shkrimtar, artist, sportist) i talentuar. Është i talentuar për
pikturë”.
Në ligjin e Ministrisë së Arsimit nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar”
dhe në ndryshimet e tĳ në ligjin nr. 48/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr.69/2012 ‘Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë’”, të
ndryshuar, në “Dispozitat Normative 2013” dhe në asnjë udhëzim të Ministrisë
përkatëse të Arsimit, nuk gjendet askund termi “fëmĳë i talentuar”, por vetëm
termi “nxënës i shkëlqyer”, që nënkupton “fëmĳë i shkëlqyer”, që ka rezultate të
shkëlqyera në të gjitha lëndët (mesatare të lartë mbi 9.5).
Maria Assunta Zanetti thekson se mund të bëjmë disa dallime tipike midis dy llojeve
të fëmĳës, i shkëlqyer dhe i talentuar:
Fëmĳa i shkëlqyer: Di përgjigjet, është i interesuar, është i vëmendshëm, ka ide të
mira, punon shumë, përgjigjet në pyetje, është më e mira në grup, dëgjon me interes,
mëson lehtë, bëhet kompetent pas 6 ose 8 përsëritjeve, përfshin ide, me kolegët,
plotëson detyrat, riprodhon me saktësi, e pëlqen shkollën, thith informacionin, është
një teknik i mirë, ka një kujtesë të shkëlqyer, i pëlqen shpjegimet e urdhëruara, është
i vëmendshëm, është i kënaqur për të mësuar.
Fëmĳa i talentuar - Ai bën pyetje, është jashtëzakonisht kurioz, është i përfshirë
mentalisht dhe fizikisht, ka ide të çuditshme, diskuton hollësitë, përpunon, është
përtej grupit, shpreh mendime dhe ndjenja, i fortë, ai tashmë e di, ai bëhet kompetent
pas 1 apo 2 përsëritjeve, ai ndërton abstrakte, preferon të rriturit, nxjerr konkluzione,
fillon projekte, është i pasionuar, tërhiqet nga gjëra të reja, ai e do mësimin, manipulon
informacionin, është shpikësi, kujtesë e shkëlqyer, gëzon kompleksitetin, është një
vëzhgues i mprehtë, është shumë i vetëkritik
Pra, në mënyrë krejt të pavetëdĳshme dhe të pashpjegueshme, në sistemin arsimor
parauniversitar shqiptar nuk njihet fare kjo kategori dhe nuk parashikohet asnjë
plan apo për më tepër ndonjë strategji, për edukimin dhe arsimin e tyre.
Ndërsa në Francë fëmĳët e talentuar janë rreth 450.000, d.m.th 2.1% e popullsisë
franceze, në vendin tonë nuk ka asnjë statistikë të tillë. Janë disa statistika në fushën e
arsimit parauniversitar që institucionet arsimore e dorëzojnë në fund të vitit shkollor,
për nxënësit me nota 9 dhe 10, që në thelb nuk përfaqësojnë “fëmĳën e talentuar”,
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por “fëmĳën e shkëlqyer”.
Të vetmet lehtësira që shteti shqiptar u njeh “fëmĳëve të shkëqyer” janë të nivelit
ekonomik, me shpërblime modeste kryesisht nga njësitë e qeverisjes vendore
(shpërblime për Vitin e Ri apo bursa) dhe fakti i dhënies së “Medaljes së Artë”, nga
Presidenti i Republikës, me propozim ministri.
Neni 61 i ligjit nr. 69/2012, pika 1, gërma “c” thotë: “Nxënësi ka të drejtë t’i sigurohet
nga institucioni shërbim arsimor cilësor, sipas interesave, nevojave dhe mundësive
të tĳ, si dhe ndihmë e posaçme për vështirësitë e tĳ në të nxënë”. Pra, sipas kësaj,
kategoria e “fëmĳëve të talentuar” ndihet e papërfshirë në këtë nen, pasi nivelet
e mësuesve kjo kategori i kërkon të një niveli tepër të lartë nga ana profesionale,
me aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe të komunikimit, me besim të forte në
diversitetin dhe individualizimin, pra njohës shumë mirë të psikologjisë, dhe
karakteristikave të tyre dhe interes të sinqertë për ta.
Në ligjet e arsimit parauniversitar shqiptar, u kushtohet më shumë rëndësi fëmĳëve
që kanë vështirësi në të nxënë, kurse kategorisë së këtyre fëmĳëve që kërkojnë
shërbim arsimor të niveleve të larta, kjo e drejtë nuk u njihet apo për më tepër kalohet
në neglizhim.
Organizimi i olimpiadave kombëtare apo dhe ndërkombëtare, si dhe funksionimi
i Qendrave Kulturore të Fëmĳëve nuk mund të plotësojë kërkesat e kësaj kategorie
për arsimim.
Ligjet shqiptare të arsimit parauniversitar, parashikojnë dhe bëjnë shumë mirë,
edukimin dhe arsimin e fëmĳëve me aftësi të kufizuara, apo ndryshe, duke u ardhur
në ndihmë me mësues ndihmës, me arsim në kushte shtëpie, me Planin Edukativ
Individual, me një strategji gjithëpërfshirjeje dhe barazie për të gjithë, që zbatohet për
ta, por, a nuk do të ishte mirë që si veprohet me këtë kategori, të nisë dhe përpjekja
që të veprohet edhe me fëmĳët me aftësi ndryshe, por “të talentuar”?
Nëse fëmĳët me aftësi të kufizuar diagnostikohen si të tillë, nga një Komision
Multidisiplinar, në përbërje të të cilit ka mjek pediatër, mundësisht mjek pediatër
zhvillimi, psikologë, mësues të specializuar, i cili diagnostikon këtë kategori fëmĳësh
dhe përcakton nevojat arsimore dhe shoqërore dhe ecurinë e tyre, a nuk do të ishte
mirë që të ngrihej një komision që të identifikonte që në klasat më të hershme,
ndoshta dhe në kopësht, kategorinë e “fëmĳëve të talentuar”, në mënyrë që të bëhej
një planifikim i qartë dhe i saktë i nevojave që ata kanë?
A nuk do të ishte mirë sikurse planifikohen mësues ndihmës për këtë kategori, të
nisim të planifikojmë dhe trajnojmë mësues, për arsimin e kësaj kategorie?
Bota planifikon klasa të veçanta për ta, dhe arsimi shqiptar mund ta bëjë këtë, duke i
njohur më parë, kuptuar nevojat dhe dëshirat e tyre dhe duke llogaritur pritshmëritë.
Kalimi i një klase, apo futja në shkollë para moshës 6-vjeçare, mund të shikohet si
mundësi për të mos i humbur ata.
Mundësitë për të patur një kurrikul të veçantë të ndryshme dhe tepër të avancuar, do
të ishte një mundësi e mirë për tua ofruar atyre.
Ndërsa mendojmë për arsimin e fëmĳëve me aftësi të kufizuara, duke i ndihmuar
ata, për një integrim më të mirë shoqëror, kultivimin e aftësive sociale dhe aftësive
për jetën, duke menduar dhe ndihmuar në edukimin dhe arsimin e “fëmĳëve të
talentuar”, ne kemi ndihmuar shoqërinë dhe menduar për të ardhmen e brezave.
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Konluzione
Fëmĳët e talentuar kanë nevojë për ndihmë emocionale, kanë nevojë për prindërit,
shkollën, shoqërinë, si dhe mbështetjen dhe mirëkuptimin e tyre. Komunikimi i
sinqertë, përkushtimi, inkurajimi është çelësi i sukesesit. Fëmĳët e talentuar duhet
të pranohen si qenie njerëzore dhe jo makina të mësimit. Në mënyrë që këta fëmĳë
të përparojnë, mjedisi e tyre arsimor, familjar dhe shoqëror, duhet të jetë i balancuar,
duke ofruar kohë të mjaftueshme për të formuar lidhje me fëmĳët dhe të rriturit e
tjerë, me lejimin e tyre për të ndjekur interesat e tyre në fushat që ata dëshirojnë.
Një nga opsionet më të mira është padyshim një model arsimor i zgjedhur siç duhet
për fëmĳët e talentuar që pasuron dhe i plotëson nevojat specifike të tyre. i mbështetur
në qëllime të qarta, përmbajtje dhe strategji.
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Të mësuarit gjithëpërfshirës
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Abstrakt
“Çdo fëmĳë ka të drejtë të mësojë”
Një qënie njerëzore është nje sistem jetësor
dhe të mësuarit mbështesin vetë jetën!
Mësimi duhet të përfshĳ dy komponentë kryesorë: dërgimin dhe marrjen e informacionit.
Çdo metodë komunikimi që i shërben këtĳ qëllimi, pa cënuar objektivin e mësimit, mund të
konsiderohet si metoda e re në mësimdhënie. Metodat e reja të mësimdhënies kanë ndryshuar
në kohë e shekuj të ndryshëm.
Në raport me këtë proces të përpunimit të dĳes shkencore dhe didaktike vlerë përbën
krĳimi a përftimi i dĳeve përkatëse, por edhe përvetësimi a interpretimi i tyre. Ideja për këtë
kumtesë lidhet me interesin, dëshirën për të ditur më shumë mbi edukimin gjithëpërfshirës,
metodat e reja e teknikat e mësimdhënies, të mësuarit. Në kohën e globalizmit të informacionit
me vend në procesin mësimor është të mësuarit gjithëpërfshirës.
Në kohën bashkëkohore të të menduarit përqëndrim të procesit mësimor të nxënësit, për
“autonomi të të mesuarit”, “edukim gjithëpërfshirës”, “strategji të të mësuarit”. Këto janë konceptet
ku shtjellohen
Është e drejta e çdo fëmĳe të arsimohet në shkolla dhe të trajtohet me dinjitet. Mësimdhënia
duhet t’i përshtatet specifikave, nevojave dhe mundësive të çdo nxënësi. Shkolla është e njëjtë
për të gjithë fëmĳët dhe për vĳimin e saj, të gjithë kanë shanse të barabarta, pavarësisht nga
aftësitë që ka gjithësecili1. Përfshirja sociale është një çështje e të gjithë shoqërisë dhe jo vetëm
e sistemit arsimor. Arsimi gjithpërfshirës, si një hap i parë drejt përfshirjes sociale, është në
dobi të të gjithë shoqërisë. Përvoja e shekullit të kaluar i dha një mësim të çmuar shoqërisë
se veçimi i një pjesë të nxënësve në shkolla të veçanta ka efekte negative në jetën e tyre të
mëtejme por edhe të shoqërisë në përgjithësi2.
Në shumë sisteme arsimore të vendeve të ndryshme, gjithëpërfshirja është bërë tashmë
realitet, por i shoqëruar me vështirësi të shumta. Me këtë sfidë po ballafaqohet edhe vendi
ynë i cili po bënë përpjekje në drejtim të realizimit të konceptit të arsimit gjithëpërfshirës.
Gjithëpërfshirja në arsim ka si synim përfshirjen e të gjithë fëmĳëve pa dallim race, gjinie,
etnie, aftësie të kufizuar apo ndonjë dallim tjetër në shkollën më të afërt të rregullt.
Fjalët kyçe:
Metoda, mësimdhënie, mësues, nxënës, gjithëpërfshirje, komunikim, proces i të nxënit.

Mësimdhënia dhe procesi i të nxënit nën kushtet e zhvillimeve shoqërore
Procesi i të nxënit dhe ai i mësimdhënies është një marrëdhënie e cila ndryshon ditaditës, si pasojë e ndryshimeve dhe prirjeve globale të jetës dhe arsimit të sotëm3.
1
2
3

Bardhyl Musai, "Psikologji edukimi, zhvillimi i të nxënit mësimdhënia", Tiranë, Pegi, 1999, fq. 88
Save the Children “Arsimi gjithëpërfshirës në Shqipëri”, Tiranë 2013
Majkëll Fullan, 2001 “Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim”, “Soros” Tiranë.
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Qysh prej hapjes së shkollave të para dhe deri në ditët e sotme, sistemi arsimor është
gjendur kah reformave dhe ndryshimeve sistematike, të cilat reflektohen edhe në
dobësitë apo sfidat qe përballen sot autoritetet politikbërëse në fushën e arsimit dhe
shkencës. Këto ndryshime janë pjesë dhe pasqyrim i realitetit politik, social dhe
ekonomik të vendit4.
Kontribute teorik të të mësuarit gjithëpërfshirës. Procesi i mesimdhënies.
Procesi i nxënies nuk mund të realizohet nëse nxënësi mbetet vrojtues i procesit
mësimor5, por përfshihet sistematikisht dhe aktivisht. Nxënësi nuk mund të lihet
spektator i procesit mësimor, por duhet të konsiderohet “lojtar“ aktiv i tĳ. Mësuesi
është “trajneri” që “stërvit” si ekip nxënësit e klasës ku të gjithë nxënësit lojtarë
përballen, angazhohen dhe aftësohen në kryerjen e detyrave individuale dhe në
grup, orë pas ore. Kështu ata përgatiten për “ndeshjen-provë” kur vlerësohen për
rezultatin e arritur.
Arsimi gjithëpërfshirës është një nga format më të mira të arsimimit për të gjithë
fëmĳët6.
Shkollat gjithëpërfshirëse promovojnë dhe sigurojnë edukim dhe arsimim për
të gjithë fëmĳët pa marr parasysh kushtet e tyre fizike, intelektuale, shoqërore,
emocionale dhe gjuhësore. Gjithëpërfshirja është proces i cili nuk mund të arrihet
brenda një kohe të shkurtër. Kjo ka si synim ndryshimin e vazhdueshëm të sistemit
arsimor, të shkollës por edhe të vetë mësimdhënësit për ta bërë atë më fleksibil, më
të përshtatshëm për t'ju përgjigjur nevojave dhe larmisë së nxënësve. Synimi është që
shkolla të jetë një vend ku çdo fëmĳë apo nxënës të ketë mundësi të shpalosë vlerat
individuale, të ndjehet i pranuar dhe i vlerësuar dhe të përfitojë maksimalisht nga
procesi mësimor7.
Shkolla gjithpërfshirëse promovon dhe respekton këto parime:
Përfshirjen, edukimin dhe arsimin e çdo nxënësi;
Eleminimin e pengesave të çdo nxënësi në mësimnxënie;
Rritjen e pjesëmarrjes akive në procesin mësimor;
Planifikimi i mësimdhënies duke marr parasysh nevojat e secilit nxënës
në klasë.
Nxënësit janë të përfshirë në mënyrë aktive në mësimdhënie.
Mësuesit planifikojnë dhe vlerësojnë në bashkëpunim me njëri-tjetrin.
Mësuesit dhe gjithë personeli bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.
Mësuesit dhe nxënësit trajtojnë njëri-tjetrin me respekt.
Ekziston partneriteti midis shkollës dhe komunitetit.
Drejtoria e shkollës dhe mësuesit bashkëpunojnë
Nxënësit vlerësohen në mënyrë të drejt
Shkolla përpiqet të minimizojë çdo formë të diskriminimit.
Shkolla përpiqet të pranojë të gjithës nxënësit e zonës që mbulon
Shkolla organizon grupe të mësimdhënies në mënyrë që të ndihmoj të gjithë
4

Bardhyl Musai, "Psikologji edukimi, zhvillimi i të nxënit mësimdhënia", Tiranë, Pegi, 1999, fq. 88
Musai. Bardhyl: “Metodologjia e Mësimdhënies”, CDE ( fq. 34-35)
6
E DREJTA E FËMĲËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS – Ëord
Vision, Mars, 2012
7
Musai, Bardhyl. “Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues”. Tiranë, 2008.
5
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nxënësit që kanë vështirësi në të nxënë.
Organizon trajnime të mësuesve qe t’ju ndihmojë atyre në trajtimin e larmisë së
nevojave të nxënësve.
Praktikat e punës me fëmĳët me nevoja të veçanta shfrytëzohen për zvoglimin
e pengesave në mësimdhënie dhe pjesëmarrje aktive në procesin mësimor të të
gjithë nxënësve.
Klasat gjithëpërfshirëse dhe roli i mësimdhënësit
Klasë gjithëpërfshirëse është ajo në të cilën janë përfshirë të gjithë nxënësit pavarësisht
nga pengesat që mund të kenë. Gjithëpërfshirja është term i cili referohet të gjithë
nxënësve. Çdo nxënës ka nevoja dhe aftësi të ndryshme dhe për këtë arsye ka nevojë
që mësimdhënësi të ketë informata për fëmĳët në mënyrë që mësimdhënia e cila të
zhvillohet të jetë e përshtatshme me nevojat dhe interesimet individuale të nxënësve.
Janë disa elemente të rëndësishëm që e karakterizojnë klasën gjithëpërfshirëse:
Partneriteti dhe bashkëpunimi me mësimdhënës, stafin profesional të shkollës dhe
prindër janë kyçe për përmirësimin arritjes se të gjithë fëmĳëve përfshi edhe ata me
nevoja të veçanta arsimore.
Organizimi i përshtatshëm i klasës për të gjithë fëmĳët përfshi edhe organizimin
brenda orëve mësimore duke angazhuar të gjithë fëmĳët në aktivitete me interes
për ta mund të përfitohet kohë e disponueshme në klasë për të përkrahur me mësim
shtesë apo punë individuale për fëmĳët me nevoja të veçanta arsimore.
Zhvillimi aktiviteteve interaktive me nxënës në të cilat përfshihen të gjithë, pa marrë
parasysh nevojat e theksuara të fëmĳëve me nevoja të veçanta arsimore.
Fëmĳët në klasë janë një bashkësi e tërë dhe çdo fëmĳë ka nevojë për të stimuluar
imagjinatën e tyre të mjaftueshme për t'i bërë ata të duan të mësojnë dhe të përkrahin
njëri tjetrin.
Përdorimi i metodave dhe teknikave të ndryshme të mësimdhënies.
Hartimi i materialeve didaktike të përshtatshme për moshën e nxënësve,literatura,
mjetet dhe pajisjet ndihmëse që ndihmojnë të gjithë për zhvillim të mësimdhënies
dhe mësimnxënies dhe planeve individuale në mënyrë efikase dhe të përshtatshme
për çdo fëmĳe.
Kush e mbështetet shkollën gjithëpërfshirëse?
Arsimi gjithëpërfshirës si filozofi arsimore për t'u jetësuar kërkon edhe mekanizma
mbështetës të cilët i ndihmojnë institucionet arsimore në sigurimin e gjithëpërfshirjës.
Edukatori mbështetës
Në bashkëpunim me edukatorët identifikon fëmĳët me nevoja të veçanta sipas
grupmoshave. Planifikon dhe organizon aktivitete të përbashkëta me edukatorët
e grupeve ku ka fëmĳë me nevoja të veçanta si dhe sipas nevojës punon edhe
individualisht me ata8. Përpilon planin individual të arsimit bashkë me edukatoret
e rregullta, prindin dhe anëtarët tjerët të ekipet të PIA dhe po ashtu ndihmon në
vetëdĳesimin e stafit të institucionit për procesin e gjithëpërfshirjes. Këshillon dhe
ndihmon edukatoret e rregullta se si të punohet me fëmĳët me nevoja të veçanta dhe
si të menaxhoj punën nëpër grupe dhe sëbashku hartojnë materiale alternative.
8

Qëndra e trajnimit dhe kualifikimit për arsim. “Mësimdhënia me në qendër nxënësin” Tiranë,
2005
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Bashkëpunimi i shkollës gjithëpërfshirëse me prindërit
Shkolla gjithëpërfshirëse është e fokusuar ne fëmĳën, prindërit në shkollën
gjithëpërfshirëse konsiderohen si partner më të rëndësishëm sepse ata e njohin me
se miri fëmĳën e tyre.
Prindërit janë forca shtytëse për ndryshim pozitiv të shkollës, prindërit kanë
kontribuar në reformën arsimore dhe gjithëpërfshirëse 9. Sot, shumë shkolla kanë
prindërit si partnerë ata së bashku kujdesen për një dimension më të gjerë të jetës
së nxënësve, si në kuptimin ekzistencial edhe në drejtim të përfshirjes së tyre në
shoqëri. Studimet kanë vërtetuar se angazhimi i prindërve kontribuon në cilësinë dhe
në efikasitetin e shkollës. Shkollat gjithëpërfshirëse dallojnë edhe në bashkëpunimin
efikas me prindër.
Qëllimi i bashkëpunimit është që prindërit e nxënësve të inkurajohen më shumë të
bashkëpunojnë me shkollën. Përgjegjësia për komunitetin shkollor krahas shkollës
do të marrin edhe prindërit si një grup, ata do të mbështesin shkollën dhe do ta
bëjnë atë më të fuqishme. Ky shkëmbim i informacionve dhe ideve në bashkëpunim
me shkollën i forcon prindërit, në suksesin më të madh të fëmĳëve në shkollë dhe
kontribuon në masë të madhe për të dyja palët. Rëndësia e përfshirjes së prindërve
në shkollë është nevojë imediate, në dekadat e fundit kjo temë është në fokus të
shumë studimeve. Bashkëpunim i mirë në mes të shkollës dhe prindërve mundëson
monitorimin e vazhdueshëm ne funksionimin dhe zhvillimin e nxënësve ose në
gjetjen e shkakut të ndonjë vështirësie, duke treguar boshllëqet dhe për të inkurajuar
rrjedhën normale të zhvillimit. Bashkëpunimi i ndërsjellët i shkollave dhe familjeve
promovon edukimin dhe arsimin, andaj, ka një ndikim pozitiv në suksesin e fëmĳëve
në shkollë, por edhe në sjelljen e tyre të përgjithshme10. Arritja e suksesit të fëmĳëve
në shkollë nuk trashëgohet por ndikimi më i madhe i suksesit vjen nga edukimi
varësisht nga ajo se si fëmĳët ambientohen në shkollë. Prindërit kanë ndikim edhe
tek fëmĳët e vegjël se në çfarë mënyre në të ardhmen këta fëmĳë do përshtaten në
shkollë. Bashkëpunimi i pamjaftueshëm ndërmjet shkollës dhe prindërve ka pasoja
serioze në arritjen e rezultateve në të nxënit dhe në mësimdhënie.
Në qendër të bashkëpunimit mes shkollave dhe prindërve është mirëqenia e fëmĳës.
Një qëllim i rëndësishëm i bashkëpunimit midis prindërve dhe shkollës është
shkëmbimi i rregullt dhe të institucionalizuar të informacioneve dhe ideve.

Si edukatorë duhet të mbajmë parasysh se çdo nxënës që ne mësojmë është individ,
produkt i kulturës, imjedisit, i shëndetit, i temperamentit dhe i personalitetit të
9

Arsimi gjithëpërfshirëa, e drejte e secilit- “Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë”
Kosove, shkurt,2014
10
Departamenti për Politikat e Arsimit Parauniversitar Divizioni për Arsim me Nevoja të veçanta
në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.

170

veçantë. Ne ndjekin dëshirat e nxënësve duke sugjeruar fushat më me interes për
tu mbajtur parasysh gjatë zbatimit të projekteve në zhvillim duke krĳuar kështu
mësime tematike dhe duke vënë veten në pozitat e nxënësve gjatë gjithë kohës së
veprimatrisë së përbashkët. Pra mësuesi mund të nxit mësimnxënie të re duke sjellë
burime e informacione në cdo 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 nxjerrjen se çfarë duan
të dinë nxënësit dhe si mund të përvetësojnë këto njohuri koncepte që përmban
tema.- Nxisin nxënësit të bëjnë pyetje të përfshihen në diskutim dhe të përpunojnë
përgjigjjete tyre. Ata mbështesin strategjitë e të mësuarit të nxënësve dhe tregojnë
respekt për ta duke u lënë kohë të mjaftueshme për tu përgjigjur.
Karakateristika të tilla mund të ndeshen edhe në punë të përditshme. Ato tregojnë
se mësuesi që i zbaton, përdor forma të reja në trajnimin dhe zhvillimin e mësimit.
Ai shmanget kështu nga format e njohura tradicionale nëpërmjet të cilave nxënësi
trajtohet vetëm si objekt i procesit mësimor.
Përfundime
Arsimi gjithëpërfshirës synon të realizojë disa nga të drejtat e fëmĳëve ne arsim
dhe edukim:
Procesi i të nxënit dhe ai i mësimdhënies është një marrëdhënie e cila ndryshon
dita-ditës, si pasojë e ndryshimeve dhe prirjeve globale te jetës dhe arsimit te sotëm.
Qysh prej hapjes se shkollave te para dhe deri ne ditët e sotme, sistemi arsimor
është gjendur kah reformave dhe ndryshimeve sistematike, te cilat reflektohen
edhe ne dobësitë apo sfidat qe përballen sot autoritetet politikbërese ne fushën e
arsimit dhe shkencës. Këto ndryshime janë pjesë dhe pasqyrim i realitetit politik,
social dhe ekonomik të vendit. Sistemi në tërësi sot mbështetet në një valë të gjerë
informacioni, i cili duhet menaxhuar dhe kanalizuar ne ato burime te cilat ne rastin
e mësimdhënies/nxënies, shërbejnë në krĳimin dhe nxitjen e një kulture të re, si
një përpjekje e mirëfillt në përsiatjen e standardeve dhe mekanizmave veprues të
Bashkimit Evropian. Krĳimi i një Arsimi gjithëpërfshirës. Përfshirja sociale është një
çështje e të gjithë shoqërisë dhe jo vetëm e sistemit arsimor. Arsimi gjithpërfshirës,
si një hap i parë drejt përfshirjes sociale, është në dobi të të gjithë shoqërisë. Përvoja
e shekullit të kaluar i dha një mësim të çmuar shoqërisë se veçimi i një pjese të
nxënësve në shkolla të veçanta ka efekte negative në jetën e tyre të mëtejme por edhe
të shoqërisë në përgjithësi.
Në shumë sisteme arsimore të vendeve të ndryshme, gjithëpërfshirja është bërë
tashmë realitet, por i shoqëruar me vështirësi të shumta. Me këtë sfidë po ballafaqohet
edhe vendi ynë, i cila po bënë përpjekje në drejtim të realizimit të konceptit të arsimit
gjithëpërfshirës.
Gjithëpërfshirja në arsim ka si synim përfshirjen e të gjithë fëmĳëve pa dallim race,
gjinie, etnie, aftësie të kufizuar apo ndonjë dallim tjetër në shkollën më të afërt të
rregullt. Metodë nënkupton jo thjesht rëndësin mbi sasinë e informacionit, por
mënyrën dhe mekanizmin se si ai përcillet të nxënësi. Kjo metode shndërrohet ne
sistemin e nevojshëm e të domosdoshëm të një shoqërie, për ta përdorur teknologjinë
e informacionit ne një mjet që na krĳon një marrëdhënie te re dialektike ndërmjet
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përmbajtjeve, strategjive, kapaciteteve dhe mbi te gjitha aftësimit të kapaciteteve
njerëzore.
Më poshtë po japim disa karakteristika thelbësore të mësimdhënies, që janë bazë për
përkufizimin e saj :
• Mësimdhënia është një varg ngjarjesh sistematike të planifikuara.
• Mësimdhënia është një proces që komunikon ide, koncepte, ligjësi e shprehi.
• Mësimdhënia merr parasysh faktorët individualë dhe mjedisorë që lidhen me
nxënësin.
• Mësimdhënia efikase u mundëson të gjithë nxënësve të kuptojnë dhe të zotërojnë
thelbin e përmbajtjes së materialit mësimor.
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Si trajtohen numrat realë në shkollën 9-vjeçare dhe të mesme
Dashuri Tafa
Abstrakt
Duke parë mangësitë në veprimet në tema të ndryshme me numrat realë në ciklin 9-të vjeçar
gjatë praktikës pedagogjike dhe duke parë rëndësinë që ka koncepti i numrave realë, pasi ky
koncept merret për herë të parë në këtë cikël shkollor dhe bëhet pjesë e njohurisë për gjatë
gjithë jetës , përzgjodha të studioj temën “Trajtimi i numrave realë në ciklin 9-të vjeçarë dhe
të mesëm”. Për të pasqyruar këtë studim jam ndaluar në dy drejtime : 1)- Kam analizuar
tekste të shkolles 9-vjeçare dhe të mesme. 2) Si dhe tekste të tjera për matematikën. Mendoj
se studimi im do të jetë një përvojë me vlerë në punën time të ardhshme si mësuese dhe një
shkëmbim eksperience me mësuesit e tjerë.
Fjalë kyçe. : numra realë, racionalë, irracionalë, boshti numerk

Hyrje
Kërkimi didaktik është një punim mbi “Trajtimin e numrave me shenjë në ciklin
9-të vjeçarë dhe të mesëm”. Shtysë për këtë punim ishin orët e vëzhguara gjatë
praktikës së grupuar pasi vura re hasnin vështirësi në tema të ndryshme që kishin të
bënin me numrat realë. Këtë problem arrita ta shqyrtoj më në detaje gjatë praktikës
pedagogjike. Duke qënë se numrat realë pjesë e çdo disipline matematikore(algjebrës,
gjeometrisë, arihtmetikës, etj) janë pjesë e rëndësishme edhe e studimit të nxënësve
gjatë gjithë ciklit shkollor.
Ky punim praqitet në dy kapituj. Në kapitullin e parë përshkruhet pak historik për
numrat në përgjithësi dhe për numrat realë në veçanti, si dhe për konceptin e numrit
realë.
Në çështjen e parë analizohen botime të ndryshme të trajtimit pedagogjik duke dhënë
dhe mendime të përshtatshme për nivelin e arsimit 9-të vjeçarë dhe të mesëm. Në
çështjen e dytë gjithashtu jepen trajtime shkencore nga autorë të ndryshëm. Jepet
koncepti i numrit realë, veprimet me to, prerja e bashkesisë së tyre, fuqia dhe vetitë,
limiti si dhe logaritmi.
Ndërtimi i fushës së numrave real na zgjidhi plotësisht problemin themelor të
vlerësimit sasior të fenomeneve reale. Me ndihmën e numrave realë jemi në gjëndje
të matim madhësitë fizike, kimike etj. Nga kjo pikpamje mund të themi që numrat
realë na mjaftojnë dhe nuk është e domosdoshme apo të bëhet shkak për të zgjeruar
bashkësinë. Por, zgjerimi i sistemeve numerike shihet edhe nga një anë tjetër. Në çdo
sistem numerik më të gjërë janë më t mëdha mundësitë për të kryer me sukses një
veprim të dhënë. Kështu,kur kaluam nga bashkësia e numrave natyrorë te bashkësia
e numrave të plotë u bë e mundur kryerja e diferencës për cdo dy elementë të Z.
Kur kaluam nga Z në Q u bë e mundur kryerja e pjesëtimit për cdo dy elementë a,b
të Q(me kushtin që b≠0) e kështu me radhë. Në fushën e numrave real nuk është
gjithnjë i kryeshëm veprimi i nxjerrjes së rrënjës, p.sh. x 2 + 1 = 0, arrĳmë në x 2 = -1
dhe na duhet rrënja katrore e numrit negativ ( -1 ), që në R nuk ka kuptim. Rezultatet
praktike shumë të vleshme që u morën nga zgjidhja e ekuacioneve të tillë, shërbejnë
si shkak për të zgjeruar më tej bashkësinë numerike R.
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Historik
Njerëzimi që në periudhat më të hershme të kulturës primitive si nevojë për të
komunikuar me njëri tjetrin iu desh të zbulonte numrat edhe pse në këtë kohë
ata arrinin të numuronin deri në tre. Më vonë gradualisht është zgjeruar sistemi
i numërimitme anë të simboleve të ndryshme në fise apo bashkësi të ndryshme
apo popullata. Ndërsa, ekzistenca e numrave realë u zbulua rreth viteve 500 nga
matematikanët grekë.

Numrat në greqinë e lashtë
Grekët e vjetër kanë filluar të shkruanin numrat që nga shekulli X p.k. Më vonë filluan
të përdornin sistemin jonik-alfabetik të numërimit, i cili ishte sistem rendor. Veprimet
kryheshin në abak, zero dhe numrat negative nuk i njihnin. Përdornin thyesat e
zakonshme, nuk njihnin numrat dhjetorë. Në shkolla mësohej të kryheshin në abak
katër veprime, veprimet me thyesa dhe zbatimin e njohurive në matjen e tokave e
në zgjidhjen e problemave të përditshme. Një ndër matematikanët grekë ishte dhe
pitagora. Në fillim pitagorianët mendonin se përmasat e të gjitha sendeve shpreheshin
me numra të plotë dhe ne raportet e tyre. Por, duke u thelluar vazhdimisht në studime,
ata arritën të zbuloninse ka segmente të pabashkëmatshëm, d.m.th segmente të
tilla që, sado të zvogëlohet njësia e matjes, për ta nuk mund të gjendet një masë
e përbashkët. Ky ishte një zbulim me rëndësi kolosale në historinë e matematikës.
Rrjedhojë e tĳ ishte zbulimi i numrave irracionalë, d.m.th i numrave që nuk mund
të shprehen si raport numrash të plotë. Zbulimi i irracionaliteteve nga pitagorianët
çuan në lindjen e krizës së parë në matematikë , e cila u kapërcye dalëngadalë. Njohja
e teoremës së pitagorës çoi në problemin e njehsimit të hipotenuzës së trekëndëshit
kënddrejtë ku njihen dy katetet. Ky problem, edhe në rastin më të thjeshtë, kur të
dyja katetet janë të barabarta me 1, nuk u zgjidh dot, sepse përpjekjet për të gjetur
nje raport numrash të plotë të barabartë me = dështuan.
Me fjalë të tjera, pitagorianët kërkuan për një kohë të gjatë, duke e zvogëlur gjithnjë
e më tepër njësinë e matjes, nuk arritën të gjenin masën e përbashkët të brinjës me
diagonalen e katrorit, pasi ajo nuk ekziston në bashkësinë e numrave racionalë.
Menjëherë pas irracinalitetit të rrënjës së dyshit u zbuluan edhe shumë irracionalitete
të tjera. Kështu Arhiti vërtetoi irracionalitetin e numrave të trajtës ndërsa Teodori
nga Kirena vërtëtoi se numrat janë irracionalë. Në fushën e gjeomtrisë, me numrat
irracionalë pitagorianët u ndeshën gjatë llogaritjes së lartësisë së treekëndëshit
barabrinjës, të gjashtëkëndëshit të rregullt, të pesëkëndëshit të rregullt. Pas zbulimit
të irracionalitetit u kuptua që bashkësia e segmenteve ishte më e plotë se bashkesia
e numrave racionalë.
Teoria e Eudoksit ka zëvëndësuar në atë kohë teorinë e numrave realë dhe ka lejuar
të ndërtohej teoria e figurave të ngjashme.
Teoria e numrave irracionalë, e ndërtuar nga Rikard Dedekini në vitin 1872, ndjek
mendimit të Eudoksit për teorine e raporteve, me ndryshimin se ajo hap prespektiva
të reja falë përdorimit të mëtodave të reja matematike të përparuara. Teoria e
raporteve e Eudoksit i dha fund krizës së parë në historinë e matematikës. Zgjidhjet
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irracionale Diofanti i quante “të pamundura”, prandaj tregonte kujdes që koefiçientët
e ekuacioneve dhe të sistemeve të ekucioneve t'i zgjidhte të tillë që këto ekuacione
e sisteme të kishin vetëm rrënjë racionale pozitive.
Arritjet e matematikës indiane e evropiane
Matematikës indiane nuk i munguan krĳuesit e shquar. Ndër më të njohurit
përmendim Ariabhatën (rreth 476 - 550), Brahmaguptën (598 - 670) dhe Bhaskarën
(1115 - 1185). Punimet e tyre dallohen për origjinalitet. Punimet e indianëve kanë
njëfarë ngjashmërie me punimetmatematike të Diofantit. Indianët vepronin me
numrat irracionalë, po ashtu si me numrat racionalë, pa përdorur paraqitjen
gjeometrike, gjë që është një hap i rëndësishëm në krahasim me grekët. Pikërisht
për hir të kësaj tradite (përdorimi pa vështirësi sit ë numrave racinal, dhe atyre
irracional) u bë e mundur t'i çelej rruga e zhvillimit të algjebrës së mirëfilltë, që
deri atëherë pengohej nga zbatimi i metodave gjeometrike në të. Një tjetër meritë e
indianëve është edhe përdorimi i zeros.
Një karakteristikë e matematikës arabe është studimi i irracinaliteteve. Duke kryer
llogaritje me numra irracionalë, matematikanët arabë hap pas hapi e fshin dallimin
që egzistonte ndërmjet numrave racionalë dhe irracionalë.Përveç ekuacioneve të
fuqisë së parë e të dytë, arabët u morën shumë edhe me zgjidhjen e ekuacioneve të
fuqisë së katërt.
Zhvillimi matematik i Evropës filloi në shekujt XI – XII dhe lidhet me ndryshime të
rëndësishme. Ndërsa numrat realë iu dha një trajtim nga Leonardi i Pizës në veprën
“Lulja”, në vitin 1225, vërtetoi se ekuacionet x3+2x2+20x=20 është i pazgjithshëm jo vetëm
në bashkësinë e numrave racionalë, por edhe në bashkësinë e numrave irracionalë të
trajtë, pra rrënjët e këtĳ ekuacioni nuk mund të ndërtohen vetëm me vizore dhe kompas.
Bazat e matematikës lidhen ngushtë me sistemin e numrave realë, i cili mund të
reduktohet në sistemin e numrave natyrorë dhe më tej edhe në teorine e bashkësive.
Trajtimi i numrave realë në programin shkollor
Trajtimi pedagogjik i numrave realë nga autorë të ndryshëm
Shohim trajtimin e numrit realë nga tekste me autorë të ndryshëm të shkollës 9
vjeçare dhe të mesme.
A. Për klasën e 8 marim në shqyrtim tekstin me autorë Dituri Malaj, Dafina Brokaj,
Afërdita Hysa dhe Shpresa Bici.
Fillimisht na jepet bashkësia e numrave racional (Q) e cila përbëhet numrat e formës
m /n ku m Є Z, n Є N (Z-bashkësi e numrave të plotë dhe N-bashkësia e numrave
natyrorë). Pra Q={ , ku m Z, n N }.
Z ={….-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3….}
N ={1, 2, 3, 4……}
Gjithashtu dimë që numrat natyrorë dhe numrat e plotë janë numra racionalë sepse
ata mund të paraqiten në trajtë thyese.
Numrat dhjetor të fundëm janë numra racionalë, p.sh.: 2,13=
(m=213, n=100).
Numrat periodikë, p.sh.: 0,3 =0,333…. janë gjithashtu numra racionalë.
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Si dhe anasjelltas çdo numër racional është ose numër dhjetorë i fundëm ose dhjetorë
periodik.
Po të shohim me makinë llogaritëse:
hohim që numri
numër racional.

= 1,4142135.

është numër dhjetor i pafundëm dhe joperiodik, pra nuk është

Pra
Q, atëherë numrat e formës
etj formojnë një bashkësi të re që quhet
bashkësia e numrave irracionalë e cila shënohet me shkronjën I.
Përkufizim: Bashkësia e numrave racionalë dhe irracionalë formojnë një bashkësi
të re që quhet bashkësia numrave realë e cila shënohet me shkronjën R. Kuptohet
që bashkësia e numrave racionalë dhe irracionalë nuk kanë element të përbashkët.
Me futjen e numrit e bashkësisë së numrave realë është e qartë se çdo numri i
korrespondon një pikë e vetme në boshtin numeric dhe anasjelltas. Për shkak të kësaj
korrespondence një për një boshti numerik quhet shpesh edhe boshti real.
Konkluzione
• Në përgjithësi kapitulli i numrit realë është shumë i përhapur në fushën e
matematikës.
• Por në tekste shkollore i lihen pak orë në dispozicion, për trajtim.
• Vetëm disa autorë kanë futur orë ushtrimesh për të praktuar njohuritë.
• Në të gjitha tekstet për klasat përkatëse numri real pothuaj trajtohet njëlloj.
• Pak a shumë të gjithë autorët që kanë future numrin real në tekste shkollore i
referohen bushtit numerik.
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Kontrolli i dĳeve dhe vlerësimi i nxënësve në lëndën e historisë
Drilon Daja
Abstrakt
Punimi i paraqitur është fokusuar në çështje që lidhen me njëpjesë mjaft të rëndësishme,
atë të proçesit të kontroliit të dĳeve dhe vlerësimit të nxënësve në lëndën e historisë, në shkollën
9-Vjeçare dhe rolin e pazëvendësueshëm të mësuesëvë në këtëproces. Në materialet e
paraqitura vërehet tendenca e evolimit tëmetodave që përdoren gjatë mësimdhënies, të cilat
pa dyshim lidhen ngushtë me ndryshimet e thella që po ndodhin në vendin tonë, duke iu
përshtatur kushteve të reja sociale, ku po punohet me objektiva e standarte të ripunuara.
Mësimdhënia dhe mësimnxënia është një aspekt shumë i rëndësishëm në sistemin
arsiomor dhe kërkon mësues tëpërgatitur për të përcjellë tek nxënësit njohuri të cilat duhet
tëjenë të qëndrushme për ti bërë ballë ndryshimeve të mëdha qëkërkon arsimi sot dhe për tu
bërë nesër njerëz të denjë dhe tëdobishëm për ata që do tu shërbejnë.
Të vlerësosh do të thotë që të nxjerrësh në pah vlerat më të mira të të nxënurit.
Vlerësimi është procesi i matjes së performancës dhe i përparimit apo progresit të bërë, i
nxjerrjes në pah të vlerave të punës sonë, të dĳeve apo aftësive njerëzore dhe intelektuale
nga i cili secili prej nesh ndihet më mire apo më keq, jo vetëm në funksion të kërkimit të këtĳ
vlerësimi për efekte shkollimi
apo pune, por edhe në funksion të rritjes së vlerësimit për veten, qëndrimit mes një grupi
shoqëror të caktuar dhe pozicionimit brenda këtĳ grupi. Si i tillë ai është mjaft kompleks dhe
mbi të gjitha i rëndësishëm duke merituar vëmendjen më të veçantë të të gjithëve ne.
Arsyeja thelbësore e këtĳ mentaliteti ekziston si pasojë e faktit që vlerësimi dhe testimi
shpeshherë nuk përdoren për të ndihmuar procesin e mësimdhënies e mësimnxënies.
Së pari: vlerësimi shihet shumë shpesh si sinonim i testimeve. Testimet apo vlerësimi formal
është padyshim një mënyrë mjaft e vlefshme dhe e rëndësishme e vlerësimit të nxënësve.
Gjithsesi, ai nuk është mënyra e vetme dhe si vlerësimi joformal ashtu edhe vetëvlerësimi janë
jetike. Vlerësimi joformal është vlerësimi i kryer nga mësuesi jo në kushte të veçanta testimi,
por në mjedisin normal të klasës (për shembull me nxënës të cilët ndihmojnë njëri-tjetrin aty
ku është e nevojshme). Vetëvlerësimi është ai vlerësim i bërë nga vetë nxënësit të cilët arrĳnë
të shohin e të analizojnë vetë progresin e tyre si dhe problemet përkatëse. Vlerësimi i tjetrit
ndërkohë përbën vlerësimin që një nxënës jep për të tjerët.
Së dyti: vlerësimi shihet më shumë si një aktivitet i cili ndodh pasi ka mbaruar mësimi sesa
si një aktivitet i cili ndodh përgjatë gjithë procesit të mësimdhënies. Testet apo provimet
zakonisht i jepen nxënësve në fund të semestrit apo lëndës dhe ata shihen shpesh si një prelud
i dhimbshëm por i domosdoshëm i pushimeve verore. Për shumë nxënës informacioni që ky
vlerësim i jep atyre rreth performances dhe progresit të bërë është tepër i vonë për të qënë
formativ dhe për të ndikuar në
të mësuarit e tyre. Një tjetër problem është lloji i informacionit që u jepet nxënësësve. Shpesh
informacioni i dhënë në lidhje me progresin e nxënësve shprehet vetëm nga një notë. Kjo
notë i klasifikon nxënësit, por nuk i jep atyre ndonjë ndihmë të vërtetë mbi problemet reale
që nxënësit kanë apo mbi mënyrat e mundshme të tejkalimit të këtyre problemeve. Mungon
pikërisht analizimi i detajuar i testeve për të vënë në dukje përparësitë dhe të metat e secilit
nxënës në mënyrë që të merren masa të mëtejshme për tejkalimin e boshllëqeve të evidentuara.
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Metodologiia

Metodologjia që kam përdorur në realizimin e kësaj teme, ka qënë e alternuar:
Më së shumti kam shfrytezuar literaturë nga autore bashkëkohore rreth çështjes
së kontrollit të dĳeve dhe vlerësimin e nxënesve e cila i përshtatej tematikës dhe
ishin koherente.
Përveç literaturës së bollshme të cilën e gjen në Bibliotekën e Qytetit ose në bibliotekën Kombëtare janë shfrytezuar edhe njohuritë praktike të cilat i kam përvetësuar me pjesëmarrjen time në praktikën prafesionale në të cilën kam vëzhguar nxënësit në orën e mësimit duke qënë vetë pjsëmarrëse në orën e mësimit. Kam ndjekur
me kujdes mënyrën e drejtimit tëpyetjeve nga ana e mësuesit, hartimin e testeve si
dhe vlerësimin e tyre nga ana e mësuesit.
Një ndër metodat që përdorte mësuesi në orën e mësimit ka qënë metoda e hulumtimit e cila e mjaftë orë të vëzhguara nga ana ime ka dhënë rezultate shumë pozitive
ku nxënësit ndiheshin të përfshirë në punën e kërkuar dhe të barabartë nëaktivizimin nga ana e mësuesit.
Një tjetër metodologji është ajo psiko - pedagogjike. Ku kam përdorur disa literarua
të autorëve më me emër në fushën e mësidhënies të tilla si: Bardhyl Musai, Shefik
Osmani (Njihet si themeluesi i fjalorit të pedagogjiksë), Panajot Lena, Pranvera Gjoci,
Si kampion kam marrë shkollën “Sul Misiri”, dhe aty kam përdorur disa pyetsorë,
kam analizuar statistikat dhe anketimet. Kam përdorur literaturë në fushën kritike.
Kam analizuar përvojën disa vjecare të mësuesve me përvojë në vlerësimin e kontrollit të dĳeve dhe njohurive. Kam pranuar sugjerimet dhe vërejtjet e tyre.
Hyrje
Kontrolli i dĳeve dhe vlerësimi i nxënësve në lëndën e historisëështë tema
që unë paraqitem sot para jush. Kjo temë ka si objekt, studimin, pasqyrimin, organizimin, interpretimin, gjykimin, analizën e literaturave, librave, që trajtojnë progesin e
kontrollit të dĳeve dhe vlerësimin e nxënësve, përparësitë dhe mangësitëqe ka.
Mësimdhënia është një proçes, ku marrin pjese dy palë: mësuesi dhe nxënësi dhe
realizohet nëpërmjet ndërveprimit të tyre. Mësuesi, si drejtues dhe udhëheqës i procesit të mësimdhënies bën që nxënësit në klasë ta kryejnë progesin e të nxënit me
anëtë metodave bashkëkohore dhe të jenë të kenaqur nga vlerësimi i mësuesit duke
ia motivuar këtë vlerësim nxënësve.
Në aspektin pedagogjik vlerësimi objektiv i njohurive është nje ndër instrumentet
me të mprehta të edukimit, i cili kërkon ndërshmeri profesionale dhe kulture të
madhe nga mesuesi. "Kjo edhe per faktin se, në gjithe perpjekjet që janë bere e po
behen per vleresimin e njohurive, ende nuk janë gjetur parametrat e saktë". Mënyra
e vlerësimit mund të nxitë cdo nxenës, vecanërisht ata që kanë perparim të dobet, të
ndiejnë gezimin e suksesit, besimin në forcat e veta dhe të perpiqën të mesojnë me
mire. Në përgjithesi kjo arrihet në dy rruge: e para, duke lejuar në rastë të vecanta
të behen vleresime me të larta dhe e dyta, në uljen e kerkeses per vleresimin e njohurive. Nuk janë të rralla rastët kur, per të njejtën pergjigje, njerit nxenës i vihet
nota gjashtë e tjetrit nota shtatë, e nje të treti nota tëtë. "Vlerësimet e ndryshme për
të njëjtën përgjigje janë rezultat i shumë faktorëve, duke përfshirë të kuptuarit dhe
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interpretimin jo të njëjtë të përgjigjes se nxënësit nga ana e mësuesit, në metodën e
dĳeve dhe të aftësive, përvojën pedagogjike".
Kur mesuesi ben vlersimin me të lartë per nxenësit që besojnë pak tëk forcat e veta
si dhe në rastët kur ai ben vleresimin objektiv per nxenësit që punojnë pak, nxenësit
nxjerrin perfundimin se mesuesi i vlereson dĳet në menyre jo objektive, vleresimi
varet jo nga shkalla e pervetësimit të njohurive nga ana e tyre, por nga vullnëti dhe
deshira e mesuesit.
Mesuesi ka edhe aspektin etik. Mesuesi eshtë nje profesionist që ka nje pavaresi të
madhe, ai zotëron njohuritë që nxenësi nuk i zotëron, ai merr vendime që ndikojnë mbi nxenësin. "Në aspektin e vleresimit përgjegjësia etike përfshin si mbledhjen,
ashtu edhe përdorimin e informacionit". Mësuesi eshtë përgjegjes per të respektuar unikalitëtin e nxenësve, per të ruajtur paanësinë në vleresim, per të krĳuar nje
evidence të mire, per të intërpretuar evidencen në menyre korrektë, per të ruajtur
fshehtësinë per rezultatët e nxenësit. "Vlerësimi objektiv i njohurive është nje instrument i hollë i edukimit
Permbledhje
Kapitulli i parë flet për zhvillimin historik të kontrollit tëdĳeve ku bëhet
një përshkrim se si ka evoluar proçesi i kontrollit të dĳeve nga i mësuari mekanik
në atë logjik. Mëpas tek nënçështja e dytë është paraqitur kontrolli i dĳeve si koncept,
më pas është folur për testet llojet e tyre. Përparësitë dhe mangësitë që paraqet testi
në kontrollin e njohurive.
Tek kapitulli i dytë është folur për vlerësimin e nxënësve, kriteret, etapat dhe
kategoritë që duhet të ndiqen nga mësuesi për të pasur një vlerësim rigoroz dhe sa
mëobjektiv për njohuritë e marra. Vlerësimi zë një vend shumë të rëndësishëm në
procesin e mësidhënies dhe mësimnxnëies të nxënësit. Procesi i të mësuarit sot shihet kompleks, në harmoni me kushtet psiko – sociale dhe kurrikulare të shkollës. Në
fillimim të vitit shkollor hartimi i plan-programit, kurrikulës bazohet në vlerësimin
e gjithë korpusit të punës mësimore dhe educative.
Në kapitullin e tretë është realizuar një anketë për vlerësimin duke paraqitur pyetjet dhe rezultatet e kësaj ankete.
Në anketë është bërë një hulumtim mbi kontrollin e dĳeve në procesin mësimor,
janë paraqitur me statistika të dhëna mbi pyetsorët për nxenesit dhe mësuesit. Janë
analizuar të gjitha elementët që kanë të bëjnë me vlerësimin në procesin e mësimdhënies.
Kontrolli sistematik i nxënësve ka një rëndësi të madhe për të instaluar rutinën në
mikroambjentin e klasës. Rutina është aspekti që konsolidon vetëdĳen e nxënësve
për një renditje të përcaktuar të veprimtarive mësimore. Në kontroll përfshihen:
evidentimi i mungesave të nxënësve; mjeteve të tyre vetiake; gjendja shpirtërore në
klasë; detyrat e lëna më parë si punë e pavarur në shtëpi etj… Tek këto të fundit
përfshihen: përgjigje me gojë; punime me shkrim; përpunime materjalesh me ndihmën e teknologjisë së informacionit, me të cilat nxënësi duhet të konkretizoj çështjet
mësimore që trajtohen.
Duhet të kujdesemi që ky kontroll të mos ketë qëllim të vetëm vlerësimin e nxënësve me nota në regjistër. Kjo do të ngarkonte së tepërmi emocionalisht marrëdhëniet e mësuesit me nxënësin. Edhe nxënësi fiton vese në këto kushte. Vetëm për një
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përgjigje të kthyer ai kërkon vlerësimin me notë. Aktualisht mundësitë për vlerësim
me notë janë më të kufizuara se përgjigjet që realizon nxënësi. Kontrolli sistematik
në fillim të vitit siguron informacion për qëndrueshmërinë e dĳeve të kaluara. Gjatë
vitit ky kontroll siguron njohuri mbi motivimin e vazhdueshëm të nxënësit. Në fund
të vitit siguron përcaktimin e prodhueshmërisë së nxënësit, me apo pa vetëdĳe të
plotë për çështje dhe dukuri që kanë qenë cilësuar në objektivat e lëndëve të ndryshme. Ka orë kontrolli vetëm për vlerësim. Por edhe këto në qendër duhet të kenë
vetëm çështjet kryesore, të cilat janë trajtuar mirë gjatë orëve të mësimit. Duhen mënjanuar praktikat që kërkojnë probleme të veçanta, të cilat kanë kaluar tagent gjatë
prezantimit të dĳeve. Ato më tepër shprehin qëndrime tendencioze të mësuesit se sa
një formë kontrolli frutdhënëse si proces në vazhdimësi.
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Pasojat psikologjike të fëmĳëve të lindur në një familje me nënën
toksikomane
Valbona Kaja
Mesuese Matematike, SHMB Remas, Lushnje
Astrit Bali
Mesues Bio-Kimi, SHMB Remas, Lushnje
Abstrakt
Fëmĳët e lindur në familje me prindër toksikomanë përbëjnë një problematikë dhe shqetësim
për shoqërinë tonë,shkaqet e të cilave lidhen me tranzicionin kulturor dhe social të vendit
tonë.
Toksikomania:në familje nuk është një aksident, as nje relike që do të vĳë duke u ulur
Ajo cënon atë që ne quajmë “zhvillim të qëndrueshëm”, i cili i referohet një zhvillimi që
plotëson nevojat aktuale pa penguar aftësine e gjeneratave të ardhshme që vĳne të plotesojnë
nevojat e tyre .Prandaj, varësia ndaj drogës nga ana e prindërve është quajtur pengesë për
zhvilliminnormal,social dhe psikologjik të fëmĳëve.Ajo ç’ka e bën një problem urgjent është
se zhvillimi i shëndetshëm i fëmĳëve është çështje e të drejtave të njeriut.
Sipas Horney:sjellje patogjene të prindërve janë:pesimizmi, mungesa e lumturisë, narcizizëm,
ngurtësi dhe abuzim fizik.
Sipas Fromm:prindërit e dashur janë një përjashtim sesa rregull .
Me anë të shqyrtimit të kësaj temë le të nxjerrim në pah disa nga pasojat psikologjike e sociale
të fëmĳëve të lindur në një familje me nënën toksikomane.

Pak histori dhe reflektim mbi drogën
Fenomeni i drogës ka ekzistuar qe nga kohërat e lashta. Në fakt në qytetërimet e
Azisë dhe Amerikës së Jugut droga është përdorur për qëllime fetare , mjekësore
dhe relaksim.Evropa perëndimore erdhi në kontakt me drogën vetëm kuriKolombi
zbuloi Ameriken ,vetëm një pjesë e vogël e popullsisë së Evropës njihnin dhe perdornin drogë . Droga është përdorur gjerësisht në Evropë vetëm në vitet 800 dhe
është përdorur nga artiste, aristokratë dhe nganjëherë edhe nga populli i thjeshtë.
Gjatë shekujve përdorimi i drogës është përhapur në mbarë botën dhe kanë lindur
lloje të reja të drogës, gjithnjë e më të fuqishme . Kështu u arrit momenti i parë i
shpërndarjes së toksikomanisë si fenomen social dhe kulturor në kohët e sotme.Në
fillimin e viteve (50 – 60) në periudhën e krizës së pas luftës , i cili është një moment
historik pasi kemi lindjen e një kulture të re të të rinjve . Një nga rreziqet më të
mëdha për shoqërinë e sotme është marrja e substancave kimike të cilat modifikojnë gjendjen e ndërgjegjes së individit.”Droga” ashtu siç përcaktohet në mënyrë të
papërshtatshme “toksikomani”përbën prej disa dekadash dhe disa brezash një problem për të rinjtë,prindërit ,edukatorët dhe familjet.
Zhvillimi
Fëmĳët e lindur nga nëna toksikomane shfaqin probleme psikologjike dhe sociale
(Soëder&Burt,1980)
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Por c’eshte toksikomania?
Toksikomania është gjendje e një nevoje të shpeshtë dhe të pa kontrollueshme për të
marrë një substancë ,pavarësisht nga dëmtimet fizike ,psikologjike, emocionale apo
shoqërore që kjo substancë mund të shkaktojë. Ajo është një sindromë e krĳuar nga
përdorimi i drogave narkotike dhe substancave psikotrope.
Prinderit toksikomane dhe femĳet e tyre
Varësia është një problem tejet i komplikuar dhe mund të jetë totalisht shkatërrues
për prindin toksikoman dhe fëmĳën e tĳ .Ky problem bëhet akoma dhe më i ndërlikuar dhe i dhimshëm kur bëhet fjalë për fëmĳën e toksikomanit që sapo fillon të plotësoje botën që e rrethon dhe që është në kërkim të feedbackut nga ana e prindërve
për të modeluar rolin e të rriturit në jetën e tĳ .
Sipas Erich fromm: “rritja pozitive e një fëmĳe është e lehtësuar nga prindërit që janë
të ngrohtë ,të dashur dhe jo kërcënues. Por nëse besimi në vetvete do të prekej nga
sjellje patogjenike e prindërve ,fëmĳa rrezikon të sakrifikoje potencialin e tĳ të lindur
e të shëndetshëm dhe të kërkoje të largohet nga ambjenti familjar .
Marredhenia nene-femĳe:
Marrëdhënia nënë fëmĳe lind shumë më parë se lindja biologjike e fëmĳes .Kjo lind
nga dëshira e gruas; e çiftit që të ketënjë fëmĳë;por lindja e kësaj dëshire ,themelet e
saj emotive janë akoma më antike ,lindin nga raporti nënë –fëmĳë duke përmendur
këtu shprehjen e Einnicaott si “nënë mjaftueshëm e mirë” themelet e saj janë të lidhura me eksperiencën e të qenit më pare e kujdesur ,pra e të qenit ndjerë e dashur,pra
nëse amësia biologjike shprehet me lindjen e një fëmĳe. Në gruan toksikomane kemi
një mungesë të shfaqjes së ngjarjeve paraprake mbi fëmĳën,dhe kemi shpesh paaftësi
për të ndërtuar në nivel mendor një “hapësirë të brendshme” (Erikson,1950) , në të
cilën fëmĳa mund të zhvillohet ,dhe pa aftësi për të arritur në një “regression funksional ose fiziologjik” ,të shtatëzanisë që është ai proçes gjatë të cilit nëna është në
gjendje të sintetizohet me fëmĳen duke kodifikuar , jo tradicionalisht informacionet
që vĳnë nga fetusi.
Adler:
Ishte i pari që vuri re se si fëmĳa sidomos gjatë periudhës së parë të jetës ndjen një
situatë të vështirë papërshtatshmërie duke shfaqur si pasojë një nevojë të madhe
ndihme . Pra është një situatë që e përkufizon si “ndjenjë inferioriteti” term nga ai i
përdorur për të treguar një gjendje të zakonshme fiziologjike papërshtatshmërie dhe
pasigurie që shfaq fëmĳa përballë botës akoma të panjohur, në të cilën jetojnë personazhe më të mëdhenj , më të fortë dhe më me eksperiencë se ai.
Percaktimi i pasojave psikologjike te femĳeve:
-ç’rregullimet psikologjike në stadin e fëmĳërisë dhe adoleshencës:
Fëmĳëria dhe adoleshenca janë faza të ciklit të jetës në të cilin përballen shumë detyra dhe ndryshime të nevojshme për zhvillimin konjitiv afektiv dhe të sjelljes . Fillimi në shkolle ,përfshirja me bashkëmoshatarët mësimi i rregullave sociale ,ndryshimet e trupit janë disa nga sfidat me të rëndësishme . Kur ekzistojnë vështirësitë në
procesin e përshtatjes së ndryshimeve , mund të lindin vështirësitë emotive dhe
psikologjike , të shfaqura në pjesën më të madhe nga fëmĳa dhe adoleshenti jo me
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fjale , por me simptoma , sjellje dhe reagime emotive . Disa shenja të vështirësive
psikologjike janë :
-trishtim ,qarje ,humor depresiv;
-shtim ose ulje të gjumit ose të oreksit;
-hutim i vazhdueshëm në shkollë;
-sjellje regressive , tipike të fazave të hershme të zhvillimit ;
-shtim të dembelizmit të merzisë dhe ulje vëmendjeje;
Kornize teorike:
Po të bazohemi tek teoria e atashimit e cila na lejon që të kuptojmë vështirësitë e
prindërve dhe të fëmĳëve të tyre në lidhjen reciproke dhe në përfshirjen e një procesi
operativkemi:
1. Cirillo et al…. (1996) thotë :në sistemin familjar të toksikomanisë në asistojme
në zhvillimin e një sistemi transgjeneracional lidhjesh që i japin lindje një
zinxhiri mungesash.
2. Boëlby(1972-1973) flet: që njohjet në lidhje me zhvillimin e atashimit mund të
na ndihmojnë për të kuptuar problemet që lindin tek fëmĳët e toksikomanëve
, por dhe problemet që kanë toksikët në familjen e tyre të origjinës .Pra teoria
e atashimit na lejon të kuptojmë botën e brendshme të të rriturit i cili mund
të ndërtojë një tregim të eksperiencave të tĳ ,duke e laboruar për të treguar
dhe përfaqësuar ‘veten e tĳ” .
3.Ainsëurth (1992) nënvizon se si cilësia e atashimit në një fëmĳë varet nga memorja
e tĳ e marrëdhënieve me nënën dhe me modelet reale të nënës që ka patur në raport
me fëmĳën.
4.Gobord(1990) duke ndjekur teorinë e atashimit, varësia nga substancat narkotike
,interpretohet në mënyrë gjithmonë e më të fortë si një simptomë që con në një pamundësi për rregullimin e emocioneve të zhvilluara brenda marrëdhënieve primare
të pasigurta dhe në një bashkëpunim interaktiv , jofunksional me figurën e atashimit.
Kater stilet e prinderimit:te zhvilluar nga diana baumrind :
-stili autoritar (i karakterizuar nga kontrolli dhe distancë afektive)
-stili tolerues (stili edukativ tek fëmĳa nuk është i përmbajtur )
-stili autoritativ (është stili më i shëndoshi)
-stili pasiv ( më pak pozitivi dhe i lënë fëmĳet e tyre për të bërë atë që duan )
Ekspozimi pre-natal ndaj droges:
Toufexis(1991)shkruan që publiku amerikan ka treguar shqetesime të konsiderueshme mbi pasojat potenciale afatgjata në zhvillimin e fëmĳëve të ekspozuar ndaj
abuzimeve me drogë që para lindjes .
Soëder dhe Burt: thonë që fëmĳët dhe adoleshentët me prindër të varur nga substancat narkotike ,përbëjnë një rrezik të ri .
Ekspozimi ne nje familje me prinder toksikomane :
Studimet mbi abuzimin e minorenëve që jetojnë në familje me prindër toksikomanë
sygjerojnë që keto fëmĳë mund të jenë të ekspozuar në një rrezik më të lartë tëkeqtr
ajtimeve(Murphy,Jellinek,Quinn,Smith,Poitrast dhe Gosko,1991;Mayer&Black,1977;
Soëder&Burt,1980;ëassserman&Levanthal,1993).
Keqtrajtimi i fëmĳëve lidhet dhe me varfërinë sepse në familje me pozicion social të
ulët gjenden më shumë abuzime seksuale (Soëder&Burt,1980).
Gjithashtu keqtrajtimi i fëmĳëve duket qe është i lidhur me përdorimin e substanca183

ve narkotike specifike.(Famularo,Kinsherﬀ e Tenton,1992).
Dhe së fundmi ekziston një mendim i studiuesve që steriotipat negativ mbi përdorimin e drogave nga prindërit ka ndikuar që të mos jepet ndihmë sociale duke përdorur prindërit dhe fëmĳët e tyre jo korrektësisht nga asistentët socialë (Butler,1995).
Nga literatura e trajtuar dalin në pah këto faktor të rëndësishëm:
Fëmĳët e toksikodipendentëve në bazë të studimeve kanë mëshumë probleme sociale, emotive dhe të sjelljes te fëmĳët e tjerë .(Eilens,Biederman,Kiely,Bredin&Spen
cer,1995)
Këto fëmĳë gjithashtu ,hasin më shumë probleme me marrëdhëniet me bashkëmoshatarët e tyre.(Fanshel,1975,Soëder&Burt 1980)
Fëmĳët janë gjetur në marrëdhënie të këqĳa në shkollë.(Kumpfer&DeMarsh,1986)
Janë në rrezik dhe problemet e sjelljes në shkollë me prirjen të humbasin ditët e
shkollës.
(Soëder&Burt,1980)
Fëmĳëria e vonshme dhe adoleshenca
Në lidhje me fëmĳërinë e vonshme dhe adoleshencën si pasardhës të përdorimit të
drogës nga ana e prindërve ,u kryen disa studime ndër të cilat më i arrituri ishte
punimi i Soëder dhe Burt (1980) me fëmĳët tosksidipendentë ndaj heroinës.Fëmĳët
e këtĳ grupi kishin probabilitet me te larte per te lene shkollen per shkak te semundjeve te ndryshme,si dhe te referonin se kishin marre konsulence ,tutoring ose nje
edukim special(te veçantë).
Gjyshërit e fëmĳëve me prindër toksikoman
Duhet thënë që gjyshërit janë bërë kujdestarët e parë të nipërve të tyre kur prindi
natyral nuk mundet të sigurojë kujdes të pergjegjshëm.Rastet e kësaj rënie janë kur
prindi vuan nga një sëmundje mendore dhe varësia nga droga ose alkooli të cilët janë
shkaktuesit e parë dhe më të rëndësishëm që ndihmojnë në lindjen e kësaj tendence
(Minkler e Roe,1993),
të cilët citojnë toksikodipendencën si një shkak shumë të rëndësishëm të rritjes nën
kujdesin e gjyshërve.
Pak njohje mbi çështjen që kam marrë në shqyrtim…
Zonja ose nëna e fëmĳës ishte 19 vjeçe në kohën kur vendosi tëlargohej jashtë Shqipërisë me të fejuarin e saj, për kushte më të mira ekonomike (gjatë viteve 1997-1998).
Por qëndrimi i tyre në Itali nuk zgjati shumë, u kthye në Shqipëri ku gjatë kësaj kohe
u bën përdorues heroine, pasi ishin dhe kushtet e punës që u favorizonin këtë gjë.
Gjatë dy viteve qëndrim në Shqipëri, zonja ngeli shtatzënë ku dhe lindi fëmĳën, pra
Algenin. Pas lindjes, përveç traumës që pësoi, kaloi dhe një tjetër vështirësi siç ishte
ajo e braktisjes nga i dashuri. Prandaj dhe më vonë ju desh të sakrifikonte çdo gjë për
rritjen e fëmĳës pa baba. Por edhe pas ardhjes në jetë të fëmĳës, asgjë nuk e pengoi
konsumimin e heroinës…kështu që edukimi, rritja e fëmĳës linte për të dëshiruar, në
kujdes të tĳ do të vinin gjyshërit….
Intervista
Forma e vlerësimit të realizuar është studim rasti.Fillimisht kam kontaktuar me prindin e fëmĳës që do të merrja në intervistë dhe kam marrë aksesin për të kryer këtë
studim.
Vendosa këto kritere:
1)Të jetë fëmĳë me prindër nënë toksikomane;
2)Ti përkasë moshës 10-15 vjeç;
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3)Të jetë i regjistruar në shkollë;
4)Prindi (nëna) të ketë konsumuar substanca narkotike gjatë shtatzanisë.
Arrita të bëja disa intervista me fëmĳën nga ku nxora disa pyetje e përgjigje në lidhje
me temen në shqyrtim:
1. Si të quajnë?
-Mua më quajnë Algen.
2. Sa vjeç je?
-Jam 14 vjeç.
3. Në ç’farë klase je, dhe si janë rezultatet e tua në shkollë?
-Jam në klasën e tetë, por eee….për shkollën mos më pyet fare. Nuk e kam me
dëshirë, nuk më pëlqejnë mësimet e as mësuesit, ato shpesh më qortojnë, pastaj nuk
kam asnjë shok të ngushtë, asnjë nuk më do mua.
4. Si janë marrëdhëniet e tua me familjarët?
-Do të dëshiroja të kisha shtëpinë time, prindërit e mi, por sa mësohem te shtëpia e
gjyshërve duhet të shkoj në shtepinë tjetër, uﬀ…kështu u lodha! Babain nuk e kam
parë ndonjëherë , mami është e sëmurë.
5. Të ndihmon mami për të përgatitur mësimet?
-Mami pothuajse nuk është në shtëpi fare, ajo gjithmonë në spital, e sëmurë, mundohet ndonjëherë të mëndihmoj por une nuk dua, tani më ka futur mami në disa
kurse private, jam ndoshta pak më mirë.
6. Kur mami nuk është në shtëpi, të mungon?
- Kur isha më i vogël, shpesh herë i thoja mamit : “O mami, po kur do të shërohesh
ti?
Kur do të njohin ty shokët e mi, si mamaja ime?” …po më mungon shumë, po ndoshta tani jam mësuar me këtë situatë.
7. Të pëlqen të jetosh me gjyshërit?
- Po, pothuajse që kur linda me gjyshërit kam jetuar, sa këtu…sa aty! …gëzim i madh,
i dua ato pa masë.
8. Kur mamaja jote është sëmurë, mërzitesh…? Si do të pëlqente ty të ishte ajo?
- Që kur kam lindur mamaja sëmurë ka qenë, mërzitem shpesh. Kur shkoj të fle, qaj
pa zë….pse dhe mamaja ime mos të jetë si gjithë të tjerat…? Të dalim shëtitje, të hamë
ndonjë akullore, apo dhe të udhëtonim në ndonjë shtet …(dhe femĳes ju mbushen
syte me lot)…
Përfundime : Fëmĳët me prindër toksikoman kanë pasoja psikologjike dhe sociale të
cilat i shfaqin si në ambientin familjar ashtu dhe në atë social.
Disa pasoja sociale ishin :
-Atashim të paorganizuar me nënën e tĳ gjatë fëmĳëris së parë.
-Shoqërizim të pakët me bashkmoshatarët.
-Vuante nga mospërshtatja në ambientin social ku jetonte.
-Probleme konjitive.
Disa pasoja psikologjike ishin :
-Trishtim.
-Ulje të orevë të gjumit.
-Ulje të oreksit.
Në lidhje me këtë teme që po shqyrtojmë arrĳmë të kuptojmë që figura e nënës mungon gjithmonë në shtëpi dhe nuk luan rolin e saj si prind në familje. Ne përfundim
kemi që fëmĳë të lindur në familje të tilla vuajnë dhe dënohen ndoshta dhe jo për
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fajin e tyre…
Por : - Jo gjithmonë, fëmĳët me probleme ekonomike me prindër me përdorues heroine mund të kenë histori abuzimi fizik dhe seksual në familje apo histori braktisjeje.
Jo gjithmonë fëmĳët e prindërve toksikoman kanë probleme me ligjin për shembull
kryejnë akte vandalizmi.
Po e mbyll këtë detyrë me shpresën se do të eliminohen sadopak raste të tilla.
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Marredheniet prind – adoleshent
Valbona Hasanaj
Abstrakt
-Adoleshenca periudha me e komplikuar e shoqerive moderne. Ndryshimet biologjike
shoqerohen edhe me ndryshime te medha psikologjike, ne vende dhe kultura te ndryshme.
Marredhenia me prinderit eshte nje problematike qe shoqerohen here pas here me diferenca
te medha ne sjellje.
Prinderit duhet te jene bashkepunues dhe jo protektiv, duhet ti mbeshtesin ne endrrat,
deshirat dhe jo ti frenojne ata.
Dashuria dhe besimi jane celsi i suksesit te marredhenieve prinder- femĳe.

Hyrje
Konfliktet prind-adoleshent kane ekzistuar ne cdo kohe dhe sa vjen dhe shtohet.
Kjo si pasoje e ndryshimeve ne kerkesa dhe zgjidhje. Ekzistenza e tyre ze fill ne
perplasjen e dy kendveshtrimeve te ndryshme per ceshtje qe jane te lidhura me
probleme serioze por gjithashtu dhe me gjera qe ne pamje te pare mund te duken te
nivelit te ulet .
Duke ditur se adoleshenca eshte eshte nje proces ne zhvillim e siper , prinderit
jane skeptik per rritjen e femĳeve te tyre, ata i konsiderojne ende te parritur dhe
jo te gatshem , per te marre vendime te rendesishme pasi kjo periudhe e jetes se
adoleshenteve shoqerohet me ndryshime te vrullshme te njepasnjeshme fizike ,
sjellje,e biologjike gje qe i ben ata te paqendrueshem.
Te prirur nga ky fakt prinderit i monitorojne ne cdo veprim , cdo sjellje apo qendrim
duke i mbajtur nen vezhgim te panderprere. Keta te fundit , duke qene se kane frike
se mos sjelljet e gabuara te femĳeve do te shoqerojne rrugen qe ata do te ndjekin ne
te ardhmen e tyre shpeshhere behen te merzitshem duke i stermunduar me lloj – lloj
kerkesa, urdhera madje dhe ndeshkime.
Keto menyra jo vetem qe nuk i zgjidhin problemet por mund te coj ne thellimin
e metejshem te tyre duke krĳuar konflikte te panevojshme. Marredheniet prindadoleshent gjate kesaj periudhe ,kerkojne menyra te reja komunikimi, ai eshte i
domosdoshem dhe efektiv kur nuk eshte thjeshte nje komunikim siperfaqesor, pasi
eshte elementi baze per mirefunksionimin ne cdo marredhenie.
Ne raportet prind-femĳe eshte e padiskutueshme qe prirja e prinderve per te ruajtur
nje lloj distance nga femĳet per te theksuar qendrimin e tyre autoritar behet burim
i pashmangshem mosmarrveshjesh e konfliktesh. Kjo pasi adoleshentet nuk kane
deshire te jene te varur nga te tjeret ata synojne te jene gjithmone e me shume te
pavarur .
Kendveshtrimet i shfaqin me doza te larta irritimi dhe rebelimi. Kjo gje con ne sjellje
jo te zakonshme duke krĳuar dhe koncepte te gabuara sidomos per veten.
Te mos qenit i vleresuar i ben te ndihen me pak te rendesishem ,duke humbur
besimin ne aftesine e tyre. Te zhgenjyer nga ky fakt , kerkojne mbeshtetje diku gjetke
qe ndoshta mund ti coje mga shiu ne bresher. Ndoshta kjo eshte arsyeja qe lidhet me
natyren konformiste te adoleshenteve.
Femĳet e neglizhuar jane me te ndjeshem ndaj ndikimit te moshatareve dhe mund
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te behen pjese e grupeve kriminale per te plotesuar nevojat e tyre per perkatesi.
Konfliktet reale ndodhin me se shumti ne familjet me probleme ekonomike ,
veshtiresi pozicionimi ne shoqeri , me semundje , arsye te mjaftueshme keto per te
kufizuar ne maksimum marredheniet e nevojshme.
Kjo nuk perjashton prinderit e nje niveli te mesem apo te larte qe poshte nje perde
moderniteti e lejushmerie ne pamje te pare , nuk arrĳne te ndertojne asnjehere raporte
te thelluara , te veteqendrueshme e domethenese me femĳet e tyre.
Duke theksuar se mungesa e konflikteve ne keto raste nuk shihet e vleresuar nga
adoleshentet si sinjal kuptimi apo kujdesi. Perkundrazi krĳohen kushte per nje
revolte te pashpallur e cila shperthen ne castin qe askush nuk e pret.
Arsye konflikti mund te behen ndonjehere edhe menyra e te veshurit te adoleshenteve.
Jetojme ne nje shoqeri demokratike por jo te zhveshur krejtesisht nga komplekset.
Shpeshhere menyra e te veshurit te adoleshenteve behet objekt diskutimi.
Si duhet te jete ajo? A eshte e pershtatshme per kete moshe? Si duhet te vishen
adoleshentet ne shkolle? Po ne ambjentet e kohes se lire?
Sa ndikon veshja ne karakterin e njeriut dhe personalitetin e tĳ?
Keto pyetje i nxisin prinderit te jene paragjykues me femĳet e tyre per menyren e te
veshurit.
Ne kete aspekt prinderit konfliktohen me adoleshentet qe priren gjithnje e me
shume per te qene sa me te vecante ne veshje , gati-gati disi ekstravagante duke u
kthyer nganjehere ne sozi te idhujve te tyre (me se shumti artist/e) shoqeruar kjo
me nje make-up te renduar absolutisht te panevojshem i cili shemton freskine qe i
karakterizon dhe per me teper per perdorimin e aksesoreve teje te zmadhuar.
Fakti qe veshja tregon karakterin e njeriut dhe personalitetin e tĳ ,sipas prinderve
,ajo duhet te jete e pershtashme ne vendin e duhur , ne kohen e duhur. Adoleshentet
me veshjen e tyre duan te tregojne boten e tyre te brendshme ,te qenurit sa me shume
trendy pasi kjo eshte shume e rendesishme per ta dhe i meshojne ketĳ fakti edhe ne
shume raste duke e ekzagjeruar gje qe bie ndesh me prinderit.
Edhe shqetesimet ne lidhje me raportet sentimentale te femĳeve (sidomos vajzave)
jane gjithashtu nje burim konfliktesh . Adoleshentet jane ne kulmin e zhvillimit te
tyrebiologjike e lidhur kjo me lindjen e terheqjes romantike , ata ndiejne nevojen
e marredhenieve me seksin e kundert.Fillojne edhe zhvillohen ndjenjat e para te
pelqimit per dike , aty lindin enderrimet e para dhe aty zene fill dashurite e para qe
ndoshta i shoqerojne gjithe jeten .
Shpeshhere keto marredhenie mund te kene pasoja negative dhe ndoshta mund
tiu ndryshojne jeten, duke ditur se adoleshentet jane te afte seksualishte per tu
riprodhuar.
Kujdesi i prinderve shtohet ne maksimim sidomos e per vajzat per te shmangur cdo
lidhje sentimentale te mundshme e cila do te thote pengese per te arritur synimet qe
prinderit kane karshi tyre.
Nje shtatezani e mundshme do te ishte nje shock i vertete per vajzat por edhe per
prinderit. Vazhdimi i saj do ta penalizonte nga shoqeria po ashtu u ndryshonte
rrugen e jetes, duke mbartur me vete akoma me shume probleme te tjera. Nga ana
tjeter dhe nderprerja e saj mbart gjithashtu shume risqe serioze per shendetin e tyre
qe me vone nuk do te mund ta rikuperonin.
Risqe te tilla mund te vĳne edhe nga marredheniet e pakontrolluara qe adoleshentet
mund te kene,gje qe mund te coj drejt semundjeve seksualisht te transmetueshme, te
188

pasherueshme sic eshte SIDA.
Orientimi seksual me seks te njejte eshte akoma e papranueshme per realitetin
shqiptare. Per prinderit eshte e pakonceptueshme dhe abstrakte , kur femĳet kane
nje orientim te tille seksual (sidomos djemt). Nga ana tjeter adoleshentet ndihen te
diskriminuar qe ne familje. Marredheniet prind-adoleshent mund te perfundojne ne
menyre tragjike si pasoj e ketyre konflikteve.
Vlen te theksohet se shqetesimi I prinderve ne lidhje me problemet e mesiperme
eshte I domosdoshem por kjo nuk e justifikon faktin e izolimit te tyre nga shoqeria
qe shpeshhere prinderit e shohin si menyren me te mire te mundshme.
Momenti qe ne marredheniet prind-adoleshent mund te krĳoj konflikt eshte imponimi
I deshires se prinderve per profesionin apo rrugen qe ata duhet te zgjedhin ne jete.
Kjo e justifikuar me te qenurit “adoleshent”, “ I papjekur” dhe I papergatitur se cte
ofron jeta, ky shkollim apo ky drejtim. Duke mos marre parasysh deshirat , talentin,
apo pasionin e femĳeve te tyre,prinderit priren nga deshira e tyre per ti shtyre ne nje
rruge qe mund te jete fitimprurese dhe sipas tyre garanton nje te ardhme me te mire.
Nga ana tjeter kesaj mund ti paraprĳe nje shkollim I zgjatur e ndoshta I veshtire per
kapacitetin e femĳve te tyre dhe per me teper kunder deshires , duke e veshtiresuar
akoma me shume problemin . Adoleshentet te gjetur para presionit te prinderve e
kane vertete te veshtire te pershtaten .
Mos respektimi i orarit te percaktuar mund te jete gjithashtu nje konflikt I mundshem.
Respektimi I orarit eshte nje nga rregullat me te rendesishme te percaktuar nga
prinderit ne listen e madhe te rregullave dhe kerkesave ndaj femĳeve.
Ky problem behet shqetesues per prinderit pasi shpeshhere adoleshentet e humbasin
sensin e kohes sa here jane larg vemendjes se prinderve , sidomos kur jane me
shoqerine e tyre mundohen te shfrytezojne cdo hapsire edhe pse maniak ne kete
drejtim paksa te shfrenuar mundohen te shĳojne cdo sekonde pa patur nje limit.
Nga ana tjeter prinderit pak posesive kundrejt tyre qe kembengulin per respektimin
e kohes se caktuar dhe per menyren sesi e kalojne kete kohe te lire.Dihet se hapesirat
jane te limituara, qe nga hapesirat e gjelberta e deri tek mungesa e aktiviteteve
sportive aq te domosdoshme per adoleshentet. Shpetimi i vetem kohet e fundit jane
bere qendrat e internetit qe pa dyshim jane nje burim i madh informacioni por edhe
aq i demshem per adoleshentet.
Informacionet nga me te cuditshmet ngacmojne imagjinaten e tyre te cilat shtojne me
teper kuriozitetin qe ne asnje rast nuk ju mungon. Te gjetur perballe kesaj dukurie
prinderit ndjehen krejt te pafuqishem deri diku xheloz sepse interneti po I largon
nga njeri-tjetri. Per shume tema tabu qe adoleshentet e kane te veshtire ti ndajne me
prinderit gjejne shpjegime dhe diskutime ne rrjetet sociale.
Shoqeria eshte nje tjeter faktore shume kompleks qe ndikon ne marredheniet prindadoleshent duke ditur qe ne kete periudhe vemendja kthehet nga bashkemoshataret.
Rendesi te madhe ka te jesh me doemos pjese e nje grupi te caktuar , sidomos te
grupi “lider”.
“Zgjidhe shokun me te mire se vetja” apo “ Me thuaj me ke rri te te them se kush
je” jane korniza aktuale te edhe per adoleshentet pasi per ta e rendesishme eshte
pranimi shoqeror per te krĳuar identitetin e tyre.
E pare kjo si pozitive i ndihmon te mesojne me shume se kush jane, nga ana tjeter
duke qene pjese e nje grupi te caktuar duhet te pershtaten me rregullat jo sociale
qe kjo shoqeri mund te kete. Prinderit shqetesohen per shoqerine qe adoleshentet
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zgjedhin te bejne pjese pasi ata do te kalojne pjesen me te madhe te kohes bashke dhe
kjo mund te ndikoj negativisht. Duke ditur se vete shoqeria jone eshte ne tranzicion e
siper , ne kete mori problemesh seshte e veshtire te hasesh modele te gabuara.
Nder keto mund te jete edhe perdorimi i duhanit,alkoolit, apo edhe droges. Te gjithe
jemi koshient per efektet negative qe jep duhani ne organizmin e njeriut sidomos kur
perdorimi i tĳ nis qe ne moshe te vogel. Pervojat kane treguar se ai mund te kthehet
ne nje nga veset me te pashmangshme te njeriut.
Akoma me keq do te ishte perdorimi i alkolit , efektet negative te tĳ mund ti shtyjne
adoleshentet te dalin jashte kontrollit , te pavetedĳshem per veprimet e tyre te pa
matura, qe edhe keto mund ta perkeqesojne situaten. Me keqardhje mund te themi
qe edhe perdoruesit aktive droges fillimet e tyre i kane qe ne adoleshence. Duke
eksperimentuar me drogat e lehta duke avancuar derisa behen perdorues aktive dhe
ne keto momente asgje nuk mund te kthehet pas. Rruget dhe format e gjetjes se saj
i ben adoleshentet te zhyten thelle e me thelle ne boten e ç’thurur te kriminalitetit.
Nje shkak tjeter per konfliktimin e marredhenieve prind – adoleshent mund te jete
edhe fakti qe adoleshentet e gjejne cdo gje gati. Kjo jo vetem qe nuk i motivon , por
i ben me pak te angazhuar dhe me pak pergjegjes kur behet fjale per shpenzime te
panevojshme qe per disa familje mund te jene te paperballueshme kundrejt deshirave
nganjehere tekanjoze e abstrakte te adoleshenteve.
Aktivizimi i tyre ne pune te pershtatshme per moshen e tyre ,pervec faktit qe mund
te kontribuojne ne familje , i ben me te ndergjegjshem ne perdorimin e te hollave ,
i perballe me veshtiresite e punes gje qe ndihmon per te vleresuar rendesine e saj.
Edhe kjo nje arsye me teper per te arritur rezultate te larta ne menyre qe te realizojne
objektivat qe i kane caktuar vetes.
Ne disa raste realizimin e tyre adoleshentet e kerkojne ne rreuge me te thjeshta ne
pamje te pare por qe perkeqeson me tej situaten. Nje perfshirje ne veprat kriminale
per arsye fitimprurese apo banale ne shumicen e rasteve mund ta kthejne e drame
jeten e tyre.
Heqja e lirise mund ti privoj nga shume gjera ne nje moshe kaq te hershmedhe
pasoja shume te renda per shendetin e tyre mendor. Si ne cdo rast edhe ketu vlen te
permendet qe kujdesi familjar per femĳen te jete maksimal per ti ndergjegjesuar , per
ti ndihmuar , pasi ne kte moshe ata kane nevoje per dicka te tille.
Shpesh konfliktet mes prinderve dhe adoleshenteve mund te behen shkak per
konflikte akoma me te medha Brenda familjes mes prinderve, gje qe ndikon
negativisht si tek adoleshentet po ashtu edhe ne mos funksionimin e familjes qe
eshte perseri ne dem te tyre.
Nje tjeter arsye konflikti mund te jete keshillimi ne prani te te tjereve . Adoleshentet
acarohen nga kritikat e e prinderve ne publik pasi kjo vete nuk eshte nje menyre e
mire komunikimi. Pergjithesisht vihet re qe se adoleshentet e pranojne deri diku
autoritetin e prinderve por ata vihen ne siklet nga kur ky autoritet theksohet ne prani
te te tjereve.
Duhen pare dhe dobesite e prinderve ne kete drejtim pasi vendi dhe menyra se si i japin
nje keshille a qortim eshte shume e rendesishme. Zakonisht reagimi i prinderve ne
organizimet prinder-mesues-nxenes le per te deshiruar kur perballen me problemet
e femĳeve te tyre ne lidhje me shkollen . Reagojne ashper kunder tyre duke i vene
ne siklet ne prani te shokeve dhe mesuesve , ky fakt ndikon shume negativisht pasi
me vone ai mund te behet objekt diskutimi,talljeje apo edhe perjashtim nga grupi
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shoqerore.
Kjo munges takti nga ana e prinderve krĳon shume konflikte te panevojshme qe
padyshim qe ndikojne ndjeshem ne marredhenien prind-adoleshent.
Gjithashtu burim konflikti behet edhe mania e adoleshenteve per te bere tatuazhe
,pirsing te cilat mund te shkaktojne probleme ne shendetin e tyre. Prinderit te
shqetesuar per kete fakt kundershtojne duke u konfliktuar me femĳen e tyre, pasi
keta te fundit nuk i mendojne pasojat negative dhe teper te rrezikshme te ketĳ
fenomeni me gjasa “trendy”.
Marredhenia prind- femĳe shoqerohet nga shume problematike por njera prej
tyre eshte vertete shume konflinktuale . Interneti dhe perdorimi i tĳ shpeshhere
behet teme diskutimi . Qendrimi per nje kohe te gjate ne rrjetet sociale, komunikimi
me njerez te panjohur , ekspozimi nepermjet fotove , vidiove , vizitimi i faqeve
pornografike , chat-im per ore te tera me persona te panjohur , rrezikon shume ne
formimin e femĳes dhe behet jo rralle” molle sherri” me prinderit.
Interneti sjell boten ne duar ka cituar Steve Jobs por njekohesisht eshte po aq i
rrezikshem, sidomos nese nuk je i kujdesshem, rrjedhja e informazioneve dhe
ndikimi psikologjik tek femĳet.
Herbert Marcuse thekson se ne jemi shnderruar ne mallra qe shitemi dhe shesim
duke u konvertuar me to, duke u indentifikuar me to sepse jetojme ne nje shoqeri
njedimensionale.
Detyre e prinderve eshte te jene me te kujdesshem , qe ti kene nen kontroll femĳet
, vertete femĳet mund te dine me teper per teknologjine , mirepo prinderit dine me
teper jeten.
“ Femĳes i duhen dhene ato qe i duhen , jo ato qe kerkon.” Citoi SAMI FRASHERI
Perdorimi i telefonit , nje tjeter problematike qe shkakton debate te shumta prindadoleshent. Prinderit qe u ndalojne mbajtjen e telefonit femĳeve u duket sikur e kane
zgjidhur problemin , por aty gabojne sepse adoleshentet jane shume bashkepuntore
me njeri-tjetrin dhe ne munges te telefonit te tyre ,ata perdorin telefonin e shokut ose
shoqes.
Rreziqet jane te shumta ne qofte se femĳet kalojne shume kohe ne telefon, e para
dhimbja e syve , dhimbje koke, dhimbje te shtylles kurrizore etj. Varesia ndaj telefonit
apo rrjeteve sociale shpeshhere ka krĳuar edhe situata te pakendeshme , si kercenime
te ndryshme, veprime te nxituara, humbje ekuilibri dhe ngarkese psicologjike e
emocionale.
Debatet midis femĳeve dhe prinderve jo gjithmone duhen pare si dicka negative,
pasi ato mund te cojne ne vete-permiresim, bashkepunim dhe pavaresi.(Dunn 2004)
Problemi nuk qendron te mospajtimet dhe konfliktet, pasi ato mund ta pergatisin
individin qe te perballoje sfidat ne boten jashte familjes , por me teper tek ai lloj
raporti qe vendos femĳen ne nje rol pasiv ose te nenshtruar .
Konflikti prind-adoleshent duhet pare si mundesi eksplorimi i raporteve. Marredhenia
prind-femĳe shoqerohet shoqerohet edhe nga bashkepunime me fushat e ndryshme
si aktivitete sportive, muzike . From 2002
Ballafaqimi me dembelizmin , mungesen e deshires per te studiuar nga ana e femĳes
sjell here pas here debate dhe kontradita.
Suksesi I prinderve do te jete atehere kur femĳes I tregohen shembuj dhe jo gjithmone
kritika. Femĳes I terhiqet verejtje por edhe I behen komplimenta atehere kur e
meriton.
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Ne marredhenien prind-femĳe mund te lindin shume e me shume konflikte si ato te
larte te permendura qe sjellin problematika te tjera me pasoja akoma me te renda ,
pasi adoleshenca eshte nje moshe e sunduar gjithmone nga konfliktet.
Arsyet e konfliktit mund te merren si pasoje superioriteti apo ndonje dueli te
pashpallur , por mbi te gjitha si rrjedhoje e pikepamjeve te ndryshme, te perplasjes
se dy kendveshtrimeve, te dy mentaliteteve per problemet dhe dukurite e ndryshme,
mbi jeten ne pergjithesi , dicka krejt normale si pjese e zhvillimit.
Nje tjeter burim nga vjen pasiguria , eshte te paturit e nje prindri mosbesues
dhe protektiv , qe nuk lejon qe femĳa te kete hapsira dhe mundesi per te marre
vendime apo eksploruar mjedisin jashte shtepise. Keta prinder e kontrollojne ne cdo
moment femĳen e tyre me ankthin se ndonje rrezik mund te ndodh , duke ndikuar
drejteperdrejte ne vetebesimin e tyre. Femĳa ndjen pasiguri dhe heziton te jete
kompetent dhe i afte ne aktivitet qe kerkojne iniciative sepse ai mbart me vete friken
e projektuar te prinerit dhe beson se nuk ka aftesi te jete i pavarur dhe autonom.
Ankthi i prinderve qe shqetesohen pa vend per dicka qe mund tju ndodhe atyre
eshte gjithmone prezent. Femĳet kerkojne me teper vetebesim prandaj duan me
shume besim dhe liri veprimi , qe te kene mundesine te testojne aftesite dhe energjite
e tyre dhe ndjehen krenare per ate qe jane dhe bejne.
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Ndikimi i gjuhës amëtare gjatë procesit të të shkruarit në gjuhën e huaj në
shkollat e mesme
Rovena Gjini
Abstrakt
Ky punim është një përpjekje për të përcaktuar ndikimin e gjuhës amtare gjatë të shkruarit
në gjuhën e huaj te nxënësit e shkollave të mesme, duke trajtuar të shkruarin si një proces.
Gjuha angleze mësohet si gjuha e parë e huaj në shumicën e shkollave të mesme të vendit.
Rëndësia e saj si gjuhë ndërkombëtare thekson edhe më shumë nevojën per të patur njohuri
në gjuhën angleze në të gjitha fushat dhe aftësitë. Aftësia e të shkruarit në veçanti zë një vend
të rendësishëm në fushën e komunikimit. Të shkruarit në gjuhën angleze shërben sot si një
mjet komunikimi ndërkombëtar. Tekstet e mësimit në gjuhën angleze në shkollat e mesme
janë duke u rifreskuar herë pas here, duke theksuar gjithmon e më shumë rëndësinë e katër
aftësive të mësimit të gjuhës angleze;

Ky studim egzaminon përdorimin e gjuhës amtare gjatë të shkruarit në gjuhën e huaj, më
konkretisht në gjuhën angleze. Rreth 132 nxënës shkruajtën në zhanre të ndryshme në gjuhën
shipe dhe angleze. Studimi ka analizuar nëse gjuha e parë ka ndryshuar sipas nxënësve dhe
detyrave, si dhe sasinë e ndikimit që gjuha e parë ka në procesin e shkrimit të gjuhës angleze
te nxënësit e shkollave të mesme. Analiza u fokusua në një sere aktivitetesh që ndodhin gjatë
procesit të shkrimit si; gjetja e ideve, planifikimi dhe rishikimi.
Rezultat treguan se të gjithë pjesëmarrësit përdorën gjuhën e pare ndërsa shkruanin në gjuhën
angleze edhe pse ky rezultat varionte sipas aktiviteteve të ndryshme. Si rrjedhim, aftësimi në
gjuhë të huaj lidhej në mënyrë të drejtëpërdrejtë me cilësinë e tekstit, por jo me dukurinë e
aktiviteteve, qofshin këto në gjuhën shqipe apo angleze.
Aftësia e përgjithshme e të shkruarit në anën tjetër ka një ndikim negative në përdorimin e
gjuhës së pare gjatë shkrimit në gjuhë të huaj dhe një efekt pozitiv në përdorimin e gjuhës
së huaj gjatë shkrimit në gjuhë të huaj. Përdorimi i gjuhës shqipe gjatë shkrimit në gjuhën
angleze lidhet negativisht me cilësinë e tekstit në gjuhë të huaj.
Së fundmi, përdorimi i gjuhës së huaj duket se lidhet pozitivisht me cilësinë e tekstit në
gjuhë të huaj përsa i përket qëllimit, gjetjes së ideve dhe strukturimit të shkrimit, por lidhet
negativisht me cilësinë e tekstit në gjuhë të huaj për vet-instruktim. Gjithashtu ky studim
diskuton lidhjet teorike të këtyre gjetjeve.
Fjalet kyce: aktivitete konjitive, aktivitete konceptuale, gjetja e ideve, kalimi I gjuhes,
perdorimi I gjuhes se pare, aftesi, shkrim, planifikim, cilesi, procesi I shkrimit, EFL, ESL.
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Hyrje
Ky studim fokusohet në aspektin konjitiv të përdorimit të gjuhës së pare gjatë
procesit të të shkruarit në gjuhën e huaj te nxënësit e shkollave të mesme dhe fillisht
përpiqet të identifikojë dhe të klasifikojë modelet e kalimit të gjuhës dhe së dyti të
gjejë arsyet për këtë kalim gjuhe.
Së pari ka nevojë për një studim sistematik për kalimin e gjuhës gjatë të shkruarit në
përgjithësi dhe sjelljes së gjuhës shqipe në veçanti, duke marrë shkas se kjo temë nuk
është prekur nga studiuesit tanë të gjuhës në kontekstin pedagogjik.
Së dyti shumë nga studimet e mëparëshme kanë qenë të natyrës sasiore, duke
përpunuar qartë cilësinë e nënkuptimit në gjuhën amtare gjatë të shkruarit në gjuhë
të huaj.
Së treti studimet e mëparshme janë marrë me efektet e këtyre ndryshimeve,
vështirësia e detyrës, niveli i aftësive dhe grupimi i gjuhës në sasinë dhe kohëzgjatjen
e kalimit të gjuhës. Asnjë studim i mëparshëm nuk eshtë kryer me faktorët potencial
që ndikojnë në sjelljen e kalimit nga gjuha e huaj në gjuhën amtare gjatë procesit të
të shkruarit në gjuhën e huaj.
Përvoja ime si mësuese e gjuhës angleze, më bëri që të identifikoj këtë problem si një
nga problemet kryesore që kanë nxënësit sot në nxënien e gjuhës së huaj, veçanërisht
në procesin e të shkruarit në gjuhë të huaj.
Hipoteza e këtĳ studimi
“Ndikimi i gjuhës amtare gjatë të shkruarit ne gjuhën e huaj”
Ky studim është i vlefshëm pasi do të na jap një tablo më të qartë për një sere aspektesh
dhe faktorësh gjuhësor të cilët mundësojnë ndikimin e gjuhës amtare gjatë procesit
të të shkruarit në gjuhën e huaj te nxënësit e shkollave të mesme. Ndonëse është për
t’u paracaktuar që ky studim është kryer në një shkolle, si dhe është kufizuar Brenda
katër klasave të ndryshme. Nxënësit kanë qenë të lire të shprehin mendimet e tyre
reale rreth procesit të të shkruarit.
Rëndësia e gjuhës angleze
Në fillimin e shekullit të 21, është mëse e dukshme që njerëzit kanë nevojë të
zhvillojnë një nivel të lartë kompetencash dhe njohurish në shumë fusha, në mënyrë
që të përgatiten për një mjedis i cili ndryshon në mënyrë të vazhdueshme, si dhe
kërkesa në rritje për një shoqëri ku teknologjia përparon me hapa gjigande ne Europë,
sistemet arsimore përballen me sfidën e programeve dinamike, të cilat do të mund të
pajisin të rinjtë me njohuritë dhe aftësitë e duhura, si dhe të mundësojnë përvoja të
dobishme mësimore për të gjithë llojet e nxënësve.
Në një mjedis social më të gjerë, gjuha angleze po luan një rol gjithmone më të madh
si gjuha e globalizimit. Për më tepër, gjuha angleze lidhet dhe me një sere lëndësh
të tjera (p.sh. TIK), dhe si rrjedhim përmban një mjet të fuqishëm të të nxënit. Në të
njëjtën kohë, përhapja e emigracionit në Europë i bën klasat e mësimit të gjuhës së
huaj angleze si gjuhë të huaj, vendin ideal për mësim dhe komunikim ndërkulturor.
Këto shqetësime praktik e bën që Flower të theksonte nevojën për një nivel arsimimi
i cili kalon nga aftësitë marrëse të leximit, te aftësitë dhënëse të të shkruarit. Flower
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vë në dukje se shoqëria moderne ka nevojë për një mësim të të shkruarit i cili jo
vetëm të prodhojë informacionin, por edhe ta transformojë atë. Nxënësi duhet të
zhvillojë aftësitë e pakësimit të të dhënave, interpretimit, kuptimit, radhitjes së
duhur, dokumentit të vendimeve dhe shpjegimit të çështjeve të vështira me terma
të thjeshtë. Sipas Flower, këto aftësi janë shumë të vlerësuara në biznes, arsim dhe
shumë fusha të tjera dhe do të vazhdojnë të jenë kështu për aq kohë sa do të ekzistojnë
lëvizjet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kulturore.
Si rrjedhojë e këtĳ këndvështrimi, mësuesit duhet të ndërtojnë bazat e drejtshkrimit
që në fillimet e mësimit të gjuhës angleze si gjuhë e huaj (EFL), në mënyrë që të
ndihmojnë studentët të zhvillojnë kompetencën e tyre të të shkruarit, gjatë gjithë
periudhës së shkollimit, si dhe të rrisin zhvillimin gjuhësor për perspektiva të
shumta.
Metodologjia e përdorur
Metodologjia e përdorur këtu është ajo e kërkimit. Është përdorur si metoda sasiore,
duke aplikuar për mbledhjen e të dhënave pyetësorin, po ashtu dhe metoda cilësore,
duke përdorur intervistën.
Ekziston një traditë e forte kërkimesh për efikasitetin e një shumëllojshmërie
metodash për mësimdhënie dhe mekanizmave përkrahës për mësuesit dhe nxënësit.
Përfundimet e këtyre kërkimeve kanë të bëjnë me çështje si, përfshirja aktive,
kërkimi individual, ndërveprimi shoqëror, negocimi, të menduarit kritik, zgidhja e
problemeve, autonomia, si dhe zgjedhja dhe vëmendja ndaj aftësive të ndryshme
dhe mënyarve të të mësuarit. Nga të gjitha këto njohuri, mesazhi kryesor është një
focus mbi nxënësit dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm. Me këtë pikëpamje bëhet
një spostim I vëmendjes nga “çfarë aspektet e gjuhës të mësojmë” dhe “çfarë aftësish
nxënësit duhet të zhvillojnë”, në mënyrë që të bëhen përdorues competent të gjuhës.
Si rrjedhim, marrëdhënia mes individëve factor aktiv dhe kushteve komplekse
sociale, që u japin formë zhvillimit të tyre, bëhet një çështje me rëndësi të veçantë.
Studimi im fokusohet mbi efektin që ka shqipja, aktualisht si gjuhë e pare gjatë
procesit të shkrimit në gjuhën e huaj (angleze), duke dhënë rezultate dhe shembuj
konkretë. Ky studim u ngrit pikërisht kundrejt këtyre njohurive, me qëllimin e vetëm
për ti dhënë më shumë dritë çështjeve që kanë të bëjnë me përdorimin e metodës së
procesit, si dhe mënyrave sesi nxënësit ndërthurin gjuhën amtare gjatë të shkruarit
në gjuhën angleze.
Studimi ndahet në pesë kapituj, secili i strukturuar me hyrjen, titujt, nëntitujt dhe
përfundimet përkatëse. Praktikisht studimi ndahet në dy pjesë, pjesa teorike e cila
në dy kapitujt e pare na prezanton me aftësinë e të shkruarit ndër vite dhe trajton
të shkruarin si një process, si dhe pjesa praktike në kapitujt 4 dhe 5, në të cilën
analizohen faktorë, jepen strategji për kalimin e vështirësive në klasat e gjimnazit, si
dhe analizohen pyetësorët e bërë gjatë këtĳ studimi.
Pjesa teorike
Diskutohet roli që ka aftësia e të shkruarit si një aftësi njerëzore dhe sociale.
Gjithashtu, jepen hulumtime teorike mbi të shkruarin në gjuhën e huaj dhe një histori
e të shkruarit duke filluar që nga “retorika” e deri në ditën e sotme. Diskutohen
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çështje të kërkimit parallel të të shkruarit në gjuhën amtare dhe të huaj, në mënyrë
që në fund të dilet në një përfundim, duke i krahasuar të dyja.
Eshtë paraqitur metoda e studimit, që është përdorur për të mbledhur të dhënat.
Pjesë e këtĳ janë dhe kampionimi, pjesëmarrësit, qëllimi dhe hipoteza e këtĳ studimi.
Trajtuar kuptimi metodik i “procesit të shkrimit”, duke vendosur gjashtë objektiva.
Çështja përqëndrohet më shumë se cilat aktivitete dhe struktura të klasës i
përmbushin më mire nevojat e autorëve në detyra dhe me kërkesa shkrimore të
ndryshme. Procesi i të shkruarit përfshin shqyrtimin dhe gjetjen e ideve për temën,
fillimin, marrjen e vendimeve të vazhdueshme se çfarë do të shkruajmë dhe si ta
shprehim përmbajtjen e synuar, duke përsëritur atë që është shkruar, riformuluar
dhe menduar për atë që vjen më pas.
Pjesa praktike
Përshkruhen faktorët që shtyjnë në përdorimin e gjuhës amtare gjatë të shkruarit
në gjuhën e huaj, metodat e përdorura për t’i shmangur këta faktorë, si dhe jepen
sugjerime praktike për përdorimin nga mësuesit e gjuhës angleze në shkollat e
mesme.
Meqënëse kalimi i gjuhës merret si tipar më i qëndrueshëm dallies i gjuhës së pare
nga gjuha e huaj ne proceset e shkrimit, dhe gjithashtu si nje nga sjelljet me te
perdorura konjitive ne aktivitetet mendore te pothuajse te gjitha detyrave krĳuese ne
gjuhe te huaj. Ky studim e heton kete pike me tej si nje perpjekje per te hedhur drite
ne natyren e shkrimit ne gjuhe te huaj permes analizes se kalimit te gjuhes.
Perdorimi I gjuhes ametare gjate te shkruarit ne gjuhe te huaj ndryshonte ne baze
te klases ne te cilen ndodhen nxenesit. Ky studim ka trajtuar te shkruarin ne gjuhen
e huaj si nje process . Analizon njera pas tjetres te gjitha hapat e te shkruarit duke
dhene faktoret ndikues dhe strategjite per ti kaluar keto veshtiresi.
Referencat
-Flower” the construction of Negotiated Meaning”.
-Arapoﬀ. Writing:a thinking process.TESOL.
-Bereiter” The Psychology of Written Composition”.
-Britton, Burgess,Martin,McLeod and Rosen.
“The development of writing ability”London:Macmillan.
-Biblioteka e gjuhes se huaj.
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Metodologjia e zgjidhjes së ushtrimeve të kimise në klasën e tetë
Blerina Dollani (Hasa)
Abstrakt
Ky punim është argumentuar mbi metodikën e zgjidhjes së ushtrimeve në lëndën e kimis
VIII.
Rëndësia e studimit është se: Zgjidhja e ushtrimeve niset nga një qëllim i caktuar; është tu
mësojë nxënësve të arsyetojnë, të mendojnë, ti ushtrojnë njohurit teorike të fituara. Nëpërmjet
ushtrimeve nxënësit bëjnë lidhje midis dukurive të ndryshme të kimis,si dhe midis dukurive
kimike dhe dukurive të disiplinave të tjera të afërta me kimin. Me anë të ushtrimeve
kontrollohen aftësitë e nxënësve për të zbatuar njohurit teorike të tyre. Gjatë zgjidhjes së
ushtrimeve , nxënësit kryejnë veprime matematikore,për këtë duhet të nxitim arsyetimin
logjik që nxënësi të vëre në dukje zbatimin e ligjit ose të ndonjë nocioni tjetër teorik mbi të
cilin duhet të mbështetet për të shkruar shprehjen matematikore .Pra, pa një arsyetim logjik
të ushtrimit nuk mund të bëhet zgjidhja e drejtë e tĳ, nuk duhet lejuar një zgjidhje mekanike
e ushtrimit.
Qëllimi i këtĳ punimi synon në paraqitjen e hapave të njëpasnjëshme të metodikës së zgjidhjes
së ushtrimeve në këtë lëndë.
Metodologjia
Për të realizuar këtë punim është përdorur kjo metodologji studimi:
Kërkimi parësor – është përdorur për të studiuar vendodhjen ,strukturën, ndërtimin e
ushtrimeve në tekstet e shtëpive botuese “Pegi”dhe “Alba”, është studiuar plani dhe
objektiva mësimore që duhet të arrĳë mësuesi gjatë orës së mësimit. kemi paraqitur
ushtrime të zgjidhura të çdo kapitulli, punët e laboratorit metodika që ka secili libër kimie
sipas shtëpive botuese. Ushtrimet vendosen në fund të çdo teme mësimi dhe fillojnë nga më
të thjeshtat duke arritur deri tek më të ndërlikuarat,gjithashtu kemi dhe temat e ushtrimeve
që vendosen në fund të çdo kapitulli duke u udhëhequr nga mësuesi,(mentori i lëndës)
për hapat e njëpasnjëshme që duhet të zbatoj secili nxënës. Metodat që janë ndjekur për
zgjidhjen e ushtrimeve janë :
a) metoda bashkohore,
b) metoda klasike,
c) metoda eksperimentale
Kërkimi dytësor - konsiston në të dhënat dhe informacionet e marra në terren . Me anë të
anketës,testimeve që u është bërë një target nxënësve në klasë të tetë në të dy shkollat: “Ptoleme
Xhuvani” Elbasan. “Mehmet Bajraktari” Shalës.

Hyrje
Një punim diplome ka një qëllim dhe një strukture të caktuar,përmes së cilës
studenti përfundon studimet universitare. Edhe unë në këtë punim jam përpjekur ti
përmbahem disa rregullave formale dhe strukturore për të krĳuar një formulim
sa më të plotë.
Në fillim jam përpjekur të jap disa koncepte teorike në lidhje me metodat e zgjidhjes
së ushtrimeve në kimin e klasës së tetë,duke dhënë specifikime të termit metodologji
dhe se si ne duhet të kuptojme atë. Njëkohësisht kam evidentuar dhe faktin se si
mësimdhënia dhe metodologjia ndikojne në hulumtimin dhe analizën e të dhënave
për ti vënë vetes një qëllim të caktuar ‘zgjidhjen e ushtrimeve’. Strategjia që duhet
të ndjekim
Në pjesën e dytë të këtĳ punimi jam ndalur tek zgjidhja e ushtrimeve, instrumentet
matëse të cilët mësuesit të lëndëve të kimis përdorin për matjen e arritjeve të secilit
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nxënës. Kjo është arritur me anë të orëve të ushtrimeve,të punëve të laboratorit,të
testimeve
Ndërsa pjesa e tretë është bazuar në pytjet e ndërtuara në anketë për të marrë sa më
shumë të dhëna dhe për të kuptuar me nga afër problemet që nxënësit mund të kenë
në metodat e zgjidhjes së ushtrimeve
Metodologjia
•
Ushtrime te zgjidhura mbi keto tema
•
Përzierjet homogjene dhe heterogjene.
•
Nomenklatura:-oksidet – bazat – kriprat – acidet.
•
Shpërbashkimi elektrolitik .
•
Vetitë e acideve,bazave, kriprave.
Metalet dhe jometalet
•

Pune laboratori te zhvilluara jane
Gatitja dhe vetit e acideve,bazave dhe kriprave. metaleve.

USHTRIME
Si shprehet përqendrimi në përqindje në masë? Po ai në përqindje në vëllim?
Zgjidhje:
Përqendrimi në përqindje në masë shprehet me formulën:
m1
C % = −− ×100
m
m1 → masa e substancës së tretur
m → masa e tretësirës
Përqendrimi në përqindje në vëllim shprehet me formulën :
V1
C% =-- × 100
V
V1 → vëllimi i substancës së tretur
V → vëllimi i tretësirës
2. Sa përqind është tretësira që ka 5g sheqer dhe 95g H2O?
Zgjidhje:
Të dhëna: m1 = 5g, mH2O = 95g,
mT = 5 + 95 = 100g.
5
C% = −− × 100= 5%
100
3.Cili do të jetë përqendrimi në përqindje i tretësirës që përmban 15g sulfat
natriumi në 60g ujë?
Të dhëna: m1 = 15g NaSO4 ,
mH2 O = 60g,
C% = ?
m1
Nga formula: C%= −− ×100
C%= 20%
m
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PUNE PRAKTIKE:
•
VETIT E METALEVE
1. Në një tabelë shkruani barazimet kimike të gjithë reaksioneve të zhvilluara për
punën praktike eksperimentale.
•
Eksperimenti 1.
•
4Na + O2 = 2Na2O ngjyra e flakës është e verdhë.
•
2Mg + O2 = 2MgO ngjyra e flakës është e bardhë.
•
2Cu + O2 = 2CuO ngjyra e flakës e gjelbër në blu me shkëndĳa.
•
Na2O + H2O = 2NaOH
•
MgO + H2O = Mg(OH)2
•
CuO + H2O → nuk tretet në ujë.
•
Eksperimenti 2.
•
4Fe + 3O2 + 2H2O = 2Fe2O3 H2O
•
Procesi zhvillohet ngadalë dhe quhet ndryshkja e hekurit
•
Eksperimenti 3.
•
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
•
Hekuri është metal më aktiv se bakri, për këtë arsye zhvendos atë nga
kripërat e tĳ.
•
Eksperimenti 4.
•
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2+
•
Formohet mjedis bazik ku fenolftaleina merr ngjyrë trëndafili.
•
Eksperimenti 5.
•
Cu + 4HNO3(p) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
•
Vihet re ngjyra e kuqërremtë e NO2 që çlirohet
Metodologjia
gj bashkekohore e mesimdhenies
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STRUKTURA PËR MËSIMDHËNIEN DHE TË NXËNIT AKTIV
Mësimdhënia bashkëkohore e bazuar në filozofinë e zhvillimit të
mendimit kritik bazohet në strukturën:
E (evokim)
R (realizim i kuptimit)
R (reflektimi).
FAZAT E STRUKTURËS
E I EVOKIMI (diskutim para përmbajtjes)
1. Cila është tema?
2. Çfarë dini rreth saj? (radhiti në tabelë);
3. Çfarë prisni, dëshironi ose keni nevojë të mësoni rreth saj?
(radhiti në tabelë).
4. Çfarë doni të mësoni rreth saj?
R II. REALIZIMI I KUPTIMIT. Arrihet prej nxënësit, ne kohën kur kërkon
informacion relativ për parashikimet. Faza e realizimit të kuptimit është fazë
kryesore në procesin e të nxënit, e cila ka për detyrë që nxënësin ta mbajë të kyçur,
të ruajë interesimin dhe ritmin që e ka vendosur gjatë evokimit.
R III. REFLEKTIMI (diskutimi pas përmbajtjes).
a.
Çfarë mësuat?

b.
Bëni pyetje me kundërpërgjigje për të nxjerrë informacionin e
përmendur në fazën e evokimit;
c.
Pas përgjigjeve të pyetjeve mund të pyesni: “Pse mendoni kështu”
p
Realizimi i kuptimit

Kubimi
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DIAGRAMI I VENIT
Diagrami i Venit është një teknikë me anën e të cilës evidentohen të përbashkëtat
dhe dallimet ndërmjet dy koncepteve, dukurive etj.
Diagrami i Venit ndërtohet mbi dy ose më shumë rrathë të mbivendosur, me një
hapësirë në mes. Ai mund të përdoret për të bërë ndryshimin e ideve dhe tregon të
përbashkëtat që ato kanë me njëra – tjetrën.
Ky diagram mund të përdoret për të bërë kontrastimin e ideve, duke treguar
njëkohësisht të përbashkëtat që ato kanë me njëra tjetrën.
Diagrami i Venit përdoret gjatë fazës së reflektimit.
Veprimtaria zgjatë 10 – 20 minuta varësisht nga specifikat e lëndës.
•
Metodologjia klasike
•
Metodologjia klasike përfshin në vetvete rregulla, hapa për zgjidhjen sa më
të lehtë të ushtrimeve në të cilën mundësia për të gabuar është shumë herë më e
vogël.
•
Hapat që duhen ndërmarrë për të zgjidhur një ushtrim:
•
Hapi i parë: Lexoni me kujdes ushtrimin.Qartësohuni plotësisht se çfarë
kërkohet, përpara se të filloni zgjidhjen.
•
Hapi i dytë: Analizoni ushtrimin për të kuptuar se cilat rregulla apo formula
duhen zbatuar për ta zgjidhur atë. listohen: të dhëna, kërkohet, formula.
•
Hapi i tretë: Shkruani barazimin kimik të reaksionit duke bërë kujdes që
të respektoni ligjin e ruajtjes së masës, pra vendosjen saktë të koeficienteve të
barazimit kimik. Sigurohuni që keni përdorur në mënyrë logjike të gjitha të dhënat
e ushtrimit.
•
Hapi i tretë: Shkruani barazimin kimik të reaksionit duke bërë kujdes që
të respektoni ligjin e ruajtjes së masës, pra vendosjen saktë të koeficienteve të
barazimit kimik. Sigurohuni që keni përdorur në mënyrë logjike të gjitha të dhënat
e ushtrimit.
•
Hapi i katërt: Ktheni të gjitha të dhënat në të njëjtat njësi matëse që të mund
të punoni me to pa gabuar.
•
Hapi i pestë: Në qoftë se problemi është kompleks, pra ka disa kërkesa,
ndajeni atë në
nënndarje.
•
Hapi i gjashtë: Jepni saktë përgjigjen për kërkesën e ushtrimit.
Ushtrime ku gjejne zbatim metoda klasike:
•
Sa mole magnez ndodhen në 3.01 x 1022 atome magnez?
•
Zgjidhja: Ndërtohen hapat që do të ndiqen:
•
Hapi i parë: I panjohur është numri i moleve.
•
Hapi i dytë: I njohur është numri i atomeve: 3.01 x 1022.
•
Hapi i tretë: Lidhja që kërkojmë është atome → mole.
•
Kjo lidhje është numri i Avogadros
•
1 mol Mg/6.02 x 1023 atome.
•
Hapi i katërt: Zgjidhja e ushtrimit është si më poshtë:
•
6.02 x 1023 atome Mg → 1 mol Mg
•
3.01 x 1022 atome Mg → X mol Mg
•
X = 3.01 x 1022 atome x 1 mol Mg → X = 0.05 mol Mg
•
6.02 x 1023 atome Mg
•
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•
Hapi i pestë: Përgjigjja është: Në 3.01 x 1022atome Mg ndodhen 0.05 mole
Mg. Në mënyrë
skematike, hapat mund të hidhen në një tabelë.
• 3.01 x 1022 atome Mg
• Te dhënat
•

Kërkohet

•

Mol Mg

•

Formula

•

1 mol = 6.02 x 1023

•
Zgjidhja:
•
Me rregullën e treshit
•
6.02 x 1023 atome Mg → 1 mol Mg
0.05 mol Mg
•
3.01 x 1022 atome Mg → X mol Mg

X=

3.01 x 1022 atome Mg x 1 mol Mg =
6.02 x 1023 atome Mg

Metodologjia e ushtrimeve eksperimentale.
Nëpërmjet eksperimentit, nxënësit kuptojnë thelbin e dukurisë
apo ligjësisë, zhvillojnë aftësitë për punë të pavarur, nxitin të
menduarin aktiv, sintetik dhe analitik, krĳojnë shprehi për përdorimin
e aparaturave,njohin dhe respektojnë rregulla të caktuara etj
.
Eksperimenti, kur
është e mundur, mund të përdoret me sukses edhe si detyrë shtëpie, si në rastin
e pastrimit të kripës së gjellës, eksperimentit që tregon kristalizimin e sulfatit të
bakrit etj.
DETYRË EKSPERIMENTALE
Sa gramë klorur hekuri dhe sa gramë ujë ndodhen në 600 g tretësirë 12%?
Zgjidhje:
Të dhënat: m= 600g,
C% = 12%,
m1 = ?FeCl2
m H2O = ?
Nga formula e C% nxjerrim m1.
C% × m
m 1= −−−
e z.v.d
m 1= 72g
100
m H2O = m – m1
m H2O = 528 g
Instrumentat matës.
Testet janë tre lloje:
Test objektiv mund të jenë: teste me përgjigje alternative, p.sh., e vërtetë ose e
gabuar, teste me kombinime, si p.sh., bashko me shigjeta, teste me alternativa të
shumta, si p.sh., qarko përgjigjen e saktë si dhe teste me përgjigje të shkurtra dhe
me plotësim, si p.sh., plotëso fjalitë e mëposhtme.
Test formues përdoren kryesisht në formën e paratestit për të vlerësuar nivelin e
njohurive dhe aftësive të nxënësve,
Test permbledhes- shërben për të matur nivelin e suksesit dhe realizohet kryesisht
në mbarim të kurrikulës shkollore, si dhe testet diagnostikuese, që përdoren për të
matur arritjet e nxënësve në një drejtim të caktuar
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1. Rretho përgjigjen e saktë.
Cili prej shoqërimeve element –simbol nuk është i saktë?
a. K – kaliumi
b. Ar- argjendi
c. N – azoti
d. P- fosfori
e. të gjithë janë të saktë
2.Një domate e ka pH 4.15. Është bazik apo acid mjedisi i saj?
_________________________________________________
3.Plotëso barazimet kimike të mëposhtme:
a. KOH + H3PO4 → ________ + _________
b. Ca(OH)2 + HCl → ________ + _________
c. H2SO4 + KOH → ________ + _________
4. Ndërto skemat e shpërbashkimit për elektrolitet e mëposhtme:
a. 2Ca(OH)2 → ________ + _________
b. Pb(NO3)2 → ________ + _________
c. H2SO4 → ________ + _________
d. 3HNO3 → ________ + _________
5. Në një provëz hedhim 50 ml. HCl 0,1 M dhe disa pika fenolftaleinë. Nga byreta
shtojmë 50 ml. NaOH dhe tretësira merr ngjyrë të kuqe në rozë, që tregon se është
realizuar asnjanësimi i acidit bazë.
a. Shkruaj reaksionin e asnjanësimit.
___________________________________________
b. Sa është sasia e kripës së formuar? Po sasia e uji?
__________________________________________
6.Plotëso fjalitë e mëposhtme:
a. Shirat acidë formohen nga ___________ e squfurit (II) dhe ___________ e azotit.
b. Këto okside të gazta, me avujt e ujit ___________ _____________ me pH < 5.
c. Shirat acide dëmtojnë _____________ e gjallë dhe _____________ shtazore.
Anketa
1. Sa ju pëlqen lënda kimis krahasuar me lëndët e tjera?
Tab.1 shkolla “P.Xhuvani” Elbasan.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15%

5%

5%

10%

50%

0%

5%

10%

0%

0%

Tab.1.1 shkolla “M.Bajraktari”Shalës.
1
0%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0%

0%

30%

0%

20%

10%

10%

10%

20%

Rezultati: Nxënësit e Shkollës “M.Bajraktari” Shalës e pëlqenin më shumë lëndën e
kimis.kjo ndoshta sepse ata kishin punuar po me të njëjtën zysh për shumë kohë,ndërsa
nxënësit e shkollës “P.Xhuvani” Elbasan kishin ndërruar më shumë mësues dhe
mësuesja aktuale ishte zëvëndësuese,dhe nxënësit nuk ishin të kënaqur me lëndën e
kimis. Ata u shprehën se dikur kimia ishte ndër lëndët e tyre te preferuara.
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6. Cilat janë vështirësit qe keni në zgjidhjen e ushtrimeve?
- Nxjerrjen e X në përdorimin e rregullës së 3-shit.
- Gjetjen e %.
- Barazimin e reaksioneve.
Këto ishin disa nga përgjigjet nga të dy shkollat dhe këto janë nxënës të një niveli të
dobët ose mesatar.
7. A do donit të shtonit më tej njohurit tuaja mbi metodat e zgjidhjes së
ushtrimeve?
- Po, është përgjigja e nxënësve të cilët e pëlqenin deri diku lëndën e kimis.
- Jo,është përgjigja e atyre të cilat nuk e pëlqenin lëndën e kimis.
8. Shkruani disa nga metodat që ju e keni më të lehtë për zgjidhjen e ushtrimeve.
Një nga metodat është kur mësuesja zgjidh në tabelën e zezë shembuj me
ushtrime të njëjtë.
Kur punojmë në grupe.
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Opinione të mësueseve
1. Cilës shtëpi botuese i përket kimia VIII?
Kimia VIII i përket shtëpise botuese ‘Pegi’. Libër i përbërë nga 5-së kapituj.
Pse është zgjedhur kjo shtëpi botuese?
Kjo për arsye sepse është më i përshtatshëm me nivelin e nxënësve që gjendën
në shkollën tonë, përmban tema koncize,të qarta dhe informacion të saktë të cilat
bëhen më të kuptueshme nga nxënësit.
2. Çfarë mendimi keni për metodat e zgjidhjes së ushtrimeve qe një mësues
duhet të zbatoj në orën e kimis?
a) Janë të përshtatshme. b) Janë të ekzagjeruara. c) Jane normale .
3. Cila janë disa nga ushtrimet që nxënësit i marrin për herë të parë në kimin e
tetë dhe cili është mendimi juaj mbi këto ushtrime?
-disa nga ushtimet janë:
a) me përqindje (%)
b)me gjetjen e numrit të moleve.
- jam dakord me këto ushtrime janë pjesë e rëndësishme e lëndës së kimis dhe më
duket mëse normale dhe të përshtatshme që nxënësit të njihen në klasë të tetë me
këto ushtrime.
4. Cilat janë disa nga metodat tjera që përdorni ju për zgjidhjen e ushtrimeve?
Puna me grupe.
Rregulla e treshit gjenë shumë zbatim në lëndën e kimis.
5. Keni ju metodat tuaja që i përdorni për zgjidhjen e ushtrimeve, të cilat janë
më të kuptueshme dhe më efikase për nxënësit?
Puna e drejtuar
Mësuesja zgjidh shembuj të ndryshëm ushtrimesh në tabelë duke udhëzuar
nxënësit se si duhet të zbatojnë fazat hap pas hapi për zgjidhjen e ushtrimeve.
Puna me grupe, nxënësit mësojnë nga njëri – tjetri.
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