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Roli i edukimit qytetar në kuadër të kurrikulës shkollore për të shmangur
qëndrimet diskriminuese ndaj komunitetit Romë
Studim rajonal, Berat
Aurela Mborja
Abstrakt
Çështjet diskriminuese dhe problematikat e edukimit janë të pranishme në jetën tonë.
Gjithëpërfshirja në edukim dhe mbështetja e nxënësve romë është një nga problemet më të
mëdha të edukimit sot. Objektivat e strategjisë aktuale për romët në fushën e edukimit duket
se janë fokusuar në evidentimin e numrit të fëmĳëve romë në moshë shkollore, në rregjistrim,
në mirëmbajtjen e tyre në shkollë si dhe në rehabilitimin e atyre fëmĳëve që kanë brakstisur
shkollën. ky studim u nis nga dëshira për të njohur ecurinj, zhvillimin e këtĳ komuniteti,
për të parë si janë trajtuar dhe konsideruar në shoqërinë tonë. Këtu një rol domethënës ka
edukimi qytetar, ku përmes kurrikulave shkollore ndikon me qëndrimet pozitive pranuese,
bashëpunuese mes pakicave kundrejt komuniteteve romë dhe komuniteteve joromë.
Pikërisht për të edukuar brezin e ri, ky studim merr përsipër të evidentojëbashkëjetesën që
ka komuniteti me romët, të eksplorojë si punojnë mësuesit me këtë komunitet, duke pasur
parasysh që në Berat ka mjaftueshëm romë. (Rreth 2512 banorë, ku 20% janë nën moshën
18 vjeç). Për të arritur qëllimet e studimit u përdorën metoda cilësore, pyetësore, intervista,
dokumentacione, u bë kampionimi, ku morën pjesë 40 subjekte. U zgjodhën dy shkolla
9-vjeçare të Beratit. njëra shkollë është në periferi të qytetit dhe tjetra në qëndër. Popullsia që u
mor në studim ishin nxënës romë, joromë, mësues të edukimit qytetar, prindër romë, prindër
joromë. Nga intervistat që përdora arrita të nxjerrë rezultate ku një masë e konsiderueshme
rreth 60% kanë qëndrime diskriminuese ndaj nxënësve romë. Kjo vihet re tek nxënësit por
edhe tek mësuesit jo romë . Kjo vihet re tek nxënësit por edhe tek mësuesit jo romë. Rreth
60% e fëmĳëve nuk luajnë, nuk qëndrojnë bashkë, nuk I mbështesin në kryerjen e detyrave të
shkollës nxënësit romë.
Fjalë kyçe: Edukim qytetar, Komunitet romë, Qëndrime diskriminuese.

Hyrja
Tema trajton rolin e edukimit të nxënësve romë në shkollat 9 vjeçare duke u
mbështetur në kurrikulën shkollore për të shmangur qëndrimet diskriminuse të
këtyre nxënësve. Të gjithë ne kemi dëshirë që të jemi të pranuar nga të tjerët dhe të
krĳojmë miqësi, shoqëri duke shfaqur të gjitha cilësitë tona, por sa e vështirë është
të krĳosh miqësi dhe të shfaqësh të gjitha cilësitë e tua në një mjedis ku të tjerët të
paragjykojnë, të diskriminojnë dhe të qëndrojnë larg. Ja pra ky është problem që
ndodh me nxenësit romë në shkolla . Ne duhet të jemi të përqëndruar tek veshtiresite
që ata hasin nga familja për të vajtur në shkollë dhe më pas tek të gjitha problemet
që ata kanë si me nxënësie ashtu dhe me mësuesit. Shkolla është mjedisi ku edukimi
është primar dhe që një nxënës duhet të pershtatet,si me mjedisin dhe kërkesat e tĳ,e
me vështirësitë që mund te hasi në lënde të ndryshme mësimore.Shkolla është një
nga hapat më të sigurta që mund të bëjë një nxënës romë ,për të dalë në jetë dhe për
te qënë i sigurte për të ardhmen e tĳ.
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1.1Grupet romë të prekura nga diskriminimi dhe disa nga arsyet e braktisjes se
shkollës nga nxënësit romë
Diskriminim nuk do të thotë vecim,por përbuzje për jetën që bën,për kushtet e
papërshtatshme të jeteses, për ekonominë e dobët që disponon për veshjet që nuk
i përshtaten shoqërise që po modernizohet cdo ditë.Pra ky diskriminim ndodh
përditë para nesh; të cilin shpesh mundohemi të mos e vëmë re ,duke u futur në
boten tonë,jetën tonë monotone sikur nuk na intereson asgje.Diskriminimin e
ndeshim kudo,edhe pse në Kushtetutë shkruhen nene mbi diskriminimin,ku një nga
këta nene është neni 18 i Kushtetutës së vitit 1998 I cili shkruan:
1-Te gjithë janë të- barabartë.
2-Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqë te tilla si: gjinia,raca,f
eja,etnia,gjuha,bindjet politike,fetare e filozofile,gjendja ekonomike,arsimore ,sociale
ose përkatesia prindërore. Por ekziston një shoqëri që diskriminohet ,shoqëria romë.
Shpesh flitet per racizëm për diskriminimin e romëve duke kujtuar që ata etiketohen
me emrin gabel,I zi ose nxënësit romë rrinë në bankën e fundit.Historia e këtĳ
diskriminimi është e gjatë:Romët jane konsideruar si qytetare te dorës se dytë.
Ekzistojnë raste kur romët vihen ne situate te tilla të cilat ja cënojnë dinjitetin njërëzor.
Këtojanë shenja të n je racizmi të hapur ,që jo se ka marrë forma armiqësore por
që ushqëhet vazhdimisht në kuadër te süperioritetitte lëkurës së bardhë,përmbi atë
me ngjyrë. E pranojmë që ndodh edhe kështu,por mund të flasim me bindje se ky
dallim sa vjen e ngushtohet Po të hedhimnjë sy një klase heterogjene shohim nxënës
romë rinë në bangë me nxënës jo romë Kështushfaqën romët jemi ne ata që duhet
ti trajtojmë te barabartë me të tjerët e pa dallim respekti për diferencën në doket,
zakonet ,adetet,e traditat e tyre.
Fëmĳët romë e ndiejnë më shumë se fëmĳët e tjere nevojën për tu
arsimuar,argëtuar,edukuar nëmenyrë të organizuar.Në shkollë vihet re rënia
e frekuentimit nga nxënësit romë,si nga vajzat në vecanti pas moshes 11 vjec gje
që është shumë e dukshme ,ashtu dhe e djemëve. Fëmĳët romë të grup moshës
15 -16vjec janë analfabet kryejnë mesatarisht 5 klasë shkollë.Në një familje rome
nuk gjen asnjë libër jashtë shkollor,qoftë edhe një gazetë.Fëmĳët romë pohojnë se
prindërit e tyre nuk i ndihmojnë në shtepi për mësimet,ata pohojne që nuk marrin
pjese ne kurset ndihmese per lendet që kanë vështirësi. Arsyet e mosfrekuentimit të
rregullt të shkollës ose të braktisjes së saj nga fëmĳët romë janë: -emigrimi, -imigrimi,
-ekonomia e dobët, -përfshirja në punë ose në ndihmë te prindërve që punojnë,
-mosnjohja e gjuhës shqipe dhe rezultatet e pakënaqëshme shkollore, -turpi për
tërivazhduar shkollën pas ndërprerjes, -nevoja për ti mbrojtur vajzat që hyjnë në
adoleshencë, mungesa material, -mbështëtja e ulët prindërore për shkollim, -një tjetër
faktor I ndjeshëm në këtë drejtim konsiderohet përjashtimi ,indiferenca e shoqërisë
shqiptarë ndaj këtĳ komuniteti.
Mbështëtja financiare e pakët dhe shpesh herë jo e rregullt i detyron këta femĳë të
kerkojnë punë për të përballuar shpenzimet e tyre .(Tonia R.Thuman et.al Universiteti
Tulane, USA. Vizioni Botëror për Shqipërinë)
1.2 Bazat ligjore dhe niveli i arsimimit te fëmĳëve romë
Aspirata për të mbrojtur dinjitetin njërezor te të gjitha qënieve njërezore paraqët
7

thelbin e konceptit për të drejtat e njeriut.Kjo aspiratë është e bazuar në sistemin e
përbashket universal të vlerave të përkushtuara të së drejtës për jetë ,si një e drejtë e
paprekshme dhe ofron një kornizë për ndërtimin e sistemit të të drejtave të njëriut të
mbrojtura nga norma e standarte të pranuara nderkomtarisht.Të drejtat e njëriut jane
te patjetersushme.Në perpjekjet e vazhdueshme për të arritur krĳimin e një klime sa
më të favorshme në dobi të minoriteteve,që jetojnë e punojnë nëShqipëri,vec rolit të
shtetit,i cili ka natyrisht përgjegjësinë kryesore,një rol ka dhe shoqëria civile.Shoqëria
civile ndikon dukshem në krĳimin e një klime pozitive, duke njohur nga afër tëresine
e problemeve të minoritetit romë përms zerit te saj.
Qëveria nuk e ka të lehtë ,të bëjë indiferentin.Një realitet i tille krĳon pengesa, në
procesin akademik te nxënësit dhe shumë nxënës detyrohen që ta braktisin shkollën
.(Strategjia kombëtare për Përmirësimin E Kushteve Të jetesës Së Minoritetit Rom.
Financuar nga OSCE Tiranë 2006.p.16)
Shoqëria shqiptare, në peërpjekjet e saj të vazhdueshme për të konsideruar shtetin
ligjor në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të shtetasve duhet ti kushtojë të njëjteën
vëmendje edhe lirisë dhe të drejtave te komunitetit romë,që jetojnë brenda hapsirave
gjeografike të shtetit shqiptar.
Përvec të drejtave te tjera ky komunitet ka te drejtë për arsimim.Në nenin 57 te
Kushtetues se – së Shqiperisë te vitit 1998 per arsimim,thuhet:
-Kushdo ka të drejtë per arsimim. –Arsimi shkollor i detyrushëm caktohet me
ligj. –Arsimi I mesëm i përgjithshëm publik është i hapur për të gjithë. –Arsimi i
detyrushëm, si dhe arsimi I mesëm i përgjithshëm në shkollat publike është falas.
Ndërsa neni 3 i dates 03.07.1995 mbiarsimin shkruan:
--Shtetasit e R SH gëzojnë të drejtat e barabarta për tu arsimuar, në të gjitha nivelet
e arsimit qëpërcakton ky ligj, panvarsisht nga gjendja sociale,kombesia,gjuha,seksi
feja,raca,bindjet politike,gjëndja shëndetësore dhe niveli ekonomik.
-Neni 10:
-Personat që u perkasin pakicave kombetare, u krĳohet mundësia të mësojne gjuhën
amtare,të mësojnë dhe kulturën e tyre. Brenda kuadrit te planeve dhe programeve
arsimore.
Me qëllim që të sigurohet një kurrikul gjithëperfshirese lipset, që programi mësimor
të përfshĳë minoritetet,tekstet e lëndëve si historia,njërezimi dhe shoqëria,duhet
të njohim dhe të reflektojmë ekzistencen e minoriteteve në vend .(Bardhyl Musai
et al. Plaifikimi I politikave dhe praktikave për përgatitjen e mësuesve për arsimin
gjithëpërfshirës 2009.)
Dime që fëmĳët romë kanë një frekuentim të ulët të shkollës, krahasuar me fëmĳët
e tjerë.Ky frekuentim i ulët lidhet me aritjet e ulta dhe ndjenjat e pakëndëshme, që
provojnë nga rezultatet e pakta,në mësim,mbështëtja e pakët e prindërve. Pritshmëria
e ulta arsimore të romëve lidhet me faktin se ata duan profesione që nuk duan
shkollë,si parukier,futbollist,polic,muzikant ,piktor.
1.3 Roli i edukimit në shkolla nëpërmjet lëndës´´Edukata qytetar´´programi nga
klasa e 6-9 në arsimin 9- vjecar
Shkolla është një vënd i rëndësishëm për fillimin e edukimit.Por duhet të theksojmë
se roli I edukatës qytetare, mbetet pimar në edukimin dhe formimin qytetar të
nxënsit.Por lind pyetja:
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C´vend zë në programet shkollore edukimi i fëmĳëve romëdhe pikërisht sa e
perfshirë është në programet sipas klasave.Duke u nisur nga studimi i programit
të lendës së Edukatës qytetare, nëdisa klasa nuk flitet fare dhe problem i fëmĳëve
romë, është anashkaluar shumë dhe kjo përmungëse kujdesi nga hartuesit e teksteve
ose Specialisteve te Ministrisë se Arsimit.Perballë një situatë të tillë ,ne mbetemi
gjithmonë një shoqëri në tranzicion, për perfshirjen e fëmĳëve romë në shkolloimin e
tyre. Në emër të një humanizmi për këtë shtresë duhet shumë vëmendje, nga e gjithë
shoqëria.Fëmĳët romë janë shume interesant,të dashur dhe mirënjohes.Mendoj që
në programet e Edukatës. Qytetare të ilustohet një fëmĳe romë në krahet e mësueses
se tĳ.Ndryshimet që janë bërë gjatë viteve të demokracise në Shqiperi nuk kanë sjellë
ndryshime në këtë shtresë.Të gjitha palët e interesuara për përfshirjen e kësaj shtrese
në Shqipëri dhe edukimin e tyre nuk kanë qënë cilësore. Unë dua të shpreh një moto
për ta : Guxo se cdo gjë mund të arrish. Ky guxim duhet nga ne si mësues e në radhë
të parë nga gjithë shoqëria jonë.Një gjë e bukur duhet të jetë një fakt që jep një projekt
konkret për tërheqjen e fëmĳëve romë në shkolla dhe edukimin e tyre.
Pikat e forta: -Fëmĳët njihen me të drejtat e tyre. –Zhvillimi i interest për shkollën.
–Nxënësit njihen me zhvillimet demokratike në vendin tonë, me kushtetuten. –Ulet
shkalla e diskriminimitnë shkolla. –Ndimohen femĳët nga fondacione te ndryshme
. –Nxënësit romë integrohen në shoqëri.
Pikat e dobeta: -Nuk ka tema per trajtimin e pakicave . –Një temë e vetme nuk është
e mjaftueshme për të njohur një komunitet. –Nuk ka mësues të specializuar për të
dhënë mësim nëlëndën e educates qytetare. –Ka klasa homogjene vetëm me nxënës
romë. –Komunitet romënuk e njeh gjuhën e tĳ.
2.1 Rezultatet e studimit dhe analiza e rezultateve
Për të giitha intervistat dhe pyetësorët u konvertua ne % përgjigje që dhanë të
intervistuarit.
Nga pyetësorët me nxënësit romë doli se një pjesë e madhe prej tyre i pëlqen shkolla.
Prindërit mbështesin vajtjen e tyre në shkollë, ata ishin të kenaqur nga marrëdhëniet
me mësuesit dhe shokët e klasës.
Nga pyetësorët me nxënës jo romë rreth 40% nuk kishin shoqëri me nxënësit romë ,
nuk dëshironin ti kishin në klasë , nuk pranonin ti mbështesnin në mësime, si dhe të
uleshin në një bangë me ta.
Nga pyetësorët me prindër jo romë një pjesë e vogël , rreth 30% nuk dëshironte që
fëmĳa i tĳ të studionte në një klasë me nxënës romë, të ulej në bangë me ta, ti ftonte
në festa.
Nga pyetësorët me prindër romë pjesa më e madhe,rreth 70% e tyre mendonin
se fëmĳët e tyre nuk trajtoheshin mirë nga mësuesit dhe shokët e klases.Edhe ne
pyetësorinpër marrëdhëniet me mësuesit 80% e tyre, kanë marrëdhënie të mira me
të giithë mësuesit,kurse 20% e tyre ,ndihen më të sigurtë me një pjesë të mësuesëve
që vlerësoinë cilëlësite e tyre, i inkuraioinë dhe i ndihmojne për mësime.
Nga intervista me mësuesit doli se mësuesit e edukimit qytetar nuk janë të specializuar
për lëndën që japin. Në mbarëvajtjen e këtyre femĳëve në mësime rol negative ka
mos njohja e mirë e gjuhës shqipe dhe vĳushmëria jo e rregullt në shkolle.
Analiza e rezultateve synon të zbulojë rolin parësore që ka edukimi qytetar për
shmangien e qëndrimeve diskriminuse dhe për trajtimin e pakicave.Sa duhet të
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ndikoj ky edukim te brezit tëri për bashkëmoshatareve të tyre romë dhe si duhet të
jetë niveli i këtyre fëmĳëve nëgjithëpërfshirjen në arsim .Në pyetjen që ju bë fëmĳëve
jo romë si janë këta të lidhur me shokët e tyre dhe sa bashkëveprues janë me nxënësit
romë ata iu për gjigjen se nuk I paragjykojne,kanë vetëm njohje me ta,por jo shoqëri.
Në pyetjen si është puna me grupe, në klasë, për ecurinë në mësime, këta nxënës
pranohen dhe ndimohen në këto vështirësi,duke i mbështëtur këta, nga niveli i ulët
që kanë nxënësit romë në mësime. Në aktivitetet që zhvillon klasa nxënësit lidhen me
shumë me njëri-tjetrin, duke mos u ndikuar nga rezultati i mësimeve, ata kanë shumë
dëshirë të marrin pjesë në aktivitete si:party,ditëlindje,eskursione etj nuk mungojne
asnjëherë dhe kjo tregon për një integrim, shumë të mirë në mjediset e shkollës dhe
shmangie të diskriminimit ,të këtyre nxënësve.Në zgjedhjen e bankës, nxënësit në
shumicën e rasteve, ulen pa pasur paragjykime, për asnjë shokë.Një pjesë e vogeël
nuk ulen me këta nxënës, pasi ata nuk janë mirë me mësime .Në këndvështrimin
që kanë nxënësit romë për shkollën, ata e shohin si n jë detyrim, jo si një aktivitet
interesant, sepse nuk kanë një synim te vetja, për një arsimim më shumë.Disa e
shohin shkollën si të lodhshme,mundohen që të arrisin një rezultat sa, për të marrë
klasën. Orari që bëjne mësimet dhe detyrat këta nxënës, është i pamjaftushem për të
pasur, rezultate te larta në mësime. Këtyre nxënësve i pelqëjne me shume lëndët si,
muzika,fiskultura,pra lëndë që nuk i harxhojne kohë, për tu ulur në mësime.Edhe
ndihma që marrin këta nxënës, nga familja dhe shokët është e ulet, e shumica e tyre
nuk ndihmohen nga askush dhe mundohen vetë, për të studiuar. Me shokët ata
kanë një bashkëpunim te mirë. Ata e ndjejnë veten të pranuar nga shokët, por nuk
ndiejnë një lidhje të qëndrushme.
Shkollën një pjesë e fëmĳëve romë e shohin si mundësi, për të mësuar gjëra të
reja,disa për tëgjetur shokë ,e disa si mundësi për të shfaqur aftësite e tyre në talent
si, muzike,e fiskukulture.Ka disa nxënës nga këta që nuk rrinë dot pa lëvizur, gjatë
orëve të mësimit dhe shkolla i duket aspect negative.Mjedisi i shkollës për ta shpesh
nuk i plotëson pasionet dhe talentet e tyre.
Përfundime
Me sa duket ajo që ndodh me nxënësit romë brenda shkollës, është larg premtimit
publik që ka institucioni arsimor për të ofruar shance të barabarta zhvillimi për të
gjithë fëmĳët, panvarësisht nga ngjyra e fytyrave te tyre. Cështiet e diskriminimit
janë të cimentuara ne shoqërinë tonë.Realiteti shqiptar vazhdon të tregojë shenjat e
diskriminimit racial,e cila vihet ne pah tek brezi i ri.Kio ndodh edhe te mësuesit, tek
prindërit dhe te nxënësit,e giitha kjo është një shqetësim për të ardhmen. Aio që ndodh
me fëmiiët romë, brenda shkollës është larg premtimit publik, që ka institucioni
arsimor për të ofruar shance të barabarta zhvillimi për të giithë fëmĳët,pavaresisht
nga ngjyra e fytyrave të tyre. Realiteti shqiptar vazhdon të tregojë shenja diskriminimi
e cila vihet ne pah te brezi i ri. Për të realizuar këtë detyrë mësuesit të edukimit
qytetar që të ngushtojë ndjeshëm këtë dallim, përmes punës së tĳ të përditëshme,
duke krĳua rnjë klimë të përshtatshme në komunitetet shkollore,të drejtën për barazi
ne arsim,respkt reciprok panvaresisht nivelit të aftësive si dhe të drejtën për të jetuar
me dinjitet.Nga ky studim arrita të nxjerrë në pah rolin e edukimit qytetar në kuadër
të luftës së diskriminimit social.Evitova problem të diskriminimit social te fëmĳëve
romë, në shkolla të zakonshme, në kuader të arsimit gjithëpërfshirës. Nxora ide
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dhe mënyra të përshtatshme, që shmangin këtë diskriminim duke krĳuar mundësi
fëmĳëve romë për një klimë të përshtatshme, në komunitetet shkollore,të drejtën për
barazi në arsim respekt reciprok pavarsisht nivelit te aftësive si dhe të drejtave për të
jetuar me dinjitet.Të mos priremi nga mendimet që kur bëhet fjalë për race, ose etnitë
evidentojmë gjëra që na dallojnë dhe jo që na bashkojnë.Në qoftë se merremi me
dallime ne diskriminojmë, krĳojmë barrier racore,nëse shohim gjëra që na bashkojnë,
pra cfarë na bashkon rrisin mundësinë, për të bashkëjetuar në harmoni. Në lëndën
e Edukatës nuk ka tema të miaftueshme ,për traitimin e pakicave.Një temë e vetme
nuk është e miaftueshme për të njohur një komunitet.
Propozime
-Shteti shqiptar duhet të tregojë vëmendjen e duhur ndaj komunitetit romë, duke i
krĳuar mundësinë më elementare, atë të hapjes së shkollave në gjyuhën romë ,duke
nxjerrë abetaren në gjuhën romë.
-Duhen thelluar studimet për këtë cëshje, sepse ato mungoinë në gjuhën shqipe.
-Evindetimi I gjendjes aktuale të frenkuetimit të shkollës.
-Të merren masa ndërshkrimore ndaj fëmĳëve, që nuk cojnë fëmĳët në shkollë.
-Të caktohen mësues me përvojë duke kualifikuar,stimuluar ata.
-Të stimulohen nxënësit nëpërmjet dhënies falas të teksteve shkollore për ciklin e
ulet dhe 9- vjecar
-Të punojnë psikologe që njohin psikologjinë e romëve pa mohuar rolin e deritanishëm
të medias mbi pasqyrimin e realitetit, të shoqërisë shqiptare rekomandoj t´i lihet një
hapsirë mediatike problemeve te romëve.
-Është e rëndësishme te trajtohen shembuj që reflektojnë ,për pjesëmarrjen në
aktivitete të romëve,të jepen ato procese që nxisin integrimin social te romëve.
-Të organizohen emisione për denoncimin e rasteve të diskriminimit dhe deformimit
te imazhit të këtĳ komuniteti
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Fëmĳet me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit
Ardiana Jongari
Mesuese Cikli, Shkolla Bitaj Kolonje
Abstrakt
Zhvillimi gjuhësor është i lidhur në përgjithësi me maturimin fizik, me zhvillimin konjitiv
dhe me aftësitë sociale të fëmĳës. Ne shqetësohemi për zhvillimin gjuhësor të fëmĳës, kur
përballemi me vështirësi, pengesa në këtë proces kaq natyral të zhvillimit të tĳ.
Pengesat në përdorimin e gjuhës së folur shkaktojnë shpesh probleme në komunikim. Për të
komunikuar a shkëmbyer ide, mund të përdoren disa forma, siç janë: fjalët, shprehjet a lëvizjet
etrupit. Kur një femĳë ka pengesa në shkëmbimin e informacionit, aftësia e tĳ e nxënies është
e kufizuar dhe shoqërizimi pengohet.
Edhe pse komunikimi dhe gjuha mund të jenë dy entitete të ndara, atatrajtohen dhe
analizohen në lidhje të ngushtë me njëri– tjetrin. Gjuha ka fuksionin e saj. Ajo është nje nga
aftesitë konjitive më të zhvilluara të njeriut.
Shumë fëmĳë identifikohen si fëmĳë me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit, pasi hyjnë
në sistemin shkollor. Ajo që mësuesit duhet të bëjnë kur identifikojnë vështirësitë e fëmĳës,
është bashkëpunimi efektiv me prindërit që këta ta çojnë fëmĳën për vlerësim të specializuar.

Hyrje
Termi vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit përfshin një shumëllojshmëri të
gjerë të problemeve të gjuhës, të të folurit dhe të dëgjuar. Këto vështirësi përfshĳnë
probleme të artikulimit, çrregullime të zërit, vokalit, probleme të rrjedhshmërisë
(si, belbëzimi), afazia (vështirësia në përdorimin e fjalëve, zakonisht si rezultat i
një dëmtimi të trurit) dhe vonesa në komunikim apo në gjuhë. Vështirësitë e gjuhës
dhe të komunikimit ndikojnë në mënyrën se si fëmĳa komunikon, kupton, lexon,
shkruan, analizon dhe përpunon informacionin Vonesat në gjuhë dhe në komunikim
mund të vĳnë për shkak të shumë faktorëve, përfshirë këtu faktorët mjedisorë ose
dhe humbjen e dëgjimit.
Disa nga shkaqet e vështirësive të gjuhës dhe të komunikimit përfshĳnë: humbjen e
dëgjimit, çrregullimet neurologjike, dëmtimet etrurit, aftësitë e kufizuara intelektuale,
dëmtimet fizike, aksidentet dhe abuzimetme zërin apo keqpërdorimin e tĳ. Shumë
vështirësi të tjera të gjuhës dhe të komunikimit mund të vĳnë si rezultat i shkaqeve,
që lidhen me vështirësitë në të nxënë, paralizën cerebrale, vonesën mendore etj.
Dallimi mes një vështirësie gjuhës dhe një vështirësie të komunikimit është i
rëndësishëm.
Gjuha
Gjuha është një kod arbitrar ose një sistem simbolesh, që shërben për të përcjellë
mendime. Gjuha është një funksion kompleks që përfitohet gjatë fëmĳërisë, në lidhje
e në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha fushat e tjera të zhvillimit Gjuha (të folurit)
përmbush disa funksione në jetën e fëmĳës:
• Funksionin e ndërveprimit. Me anë te gjuhës fëmĳa percjell mendimet e tĳ dhe
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përpiqet të realizojë të folurin. Që në fillimin e tĳ komunikimi merr pjesë në
shprehjen e të gjitha ndjenjave, që lidhen me marrëdhënien e fëmĳës me botën
që e rrethon.
• Një funksion për afirmimin e vetvetes dhe për shprehjen e përvojave vetjake.
• Një funksion informativ dhe të përfaqësimit të botës së jashtme.
• Një funksion abstragues të lidhur me procesin e të menduarit.
• Gjuha mbërrin tek ne në dy forma: në gjuhën e dëgjuar (receptive) dhe në atë të
folur (shprehëse). Këto dy forma realizohen nëpërmjet komunikimit. Komunikimi
është një nocion më i zgjeruar. Komunikimi/fjalimi është formimi i sekuencave të
tingujve gjuhësore oral të cilët i perdorim në mënyrë të rrjedhshme, ndërsa flasim.
• Gjuha receptive është ajo qe merr mesazhin, është ajo që ne “marrim” gjatë një
bisede.
• Gjuha shprehëse është gjuha që përcjell mendimin, është ajo që ne “flasim”.
• Zhvillimi i gjuhës është i lidhur në përgjithësi me rritjen fizike, me zhvillimin
konjitiv dhe aftësitë sociale të fëmĳës. Të mësuarit e gjuhës varet nga zhvillimi
i trurit dhe pikërisht nga funksioni i tĳ, kështu që vështirësitë gjuhësore vĳnë
ndonjehere si rezultat i çrregullimit të trurit. Si rrjedhim, rruga për ta kompensuar
këtë disfunksion mund të mësohet. Vështirësitë gjuhësore mund të jenë rezultat
edhe i të mësuarit jo në mënyrën e duhur. Gjuha mund të analizohet si një
marrëdhënie që ka të bëjë me mënyrën se si përpunohet informacioni.
• Gjuha bazohet në rregulla gjuhësore dhe vështirësitë mund të përshkruhen si
dështime për t’i përdorur këto rregulla në kodimin dhe dekodimin e mesazheve.
• Gjuha vetë është një nga aftësitë konjitive, kështu që vështirësitë vĳnë nga
probleme të të menduarit dhe të të mësuarit.
• Po ashtu, gjuha zhvillohet nga nevoja për të komunikuar, prandaj dhe vështirësitë
mund të vĳnë nga moszhvillimi i kësaj aftësie.
• Vështirësitë e gjuhës përfshĳnë edhe gjuhën aktive (gjuhën e folur, gjuhën e
shkruar edhe gjuhën pasive (gjuhën e dëgjuar, gjuhën e lexuar)).
• Vështirësitë gjuhësore përfshĳnë aftësinë e fëmĳës për të zhvilluar bisedatë
kuptimshme, për të kuptuar të tjerët, për të zgjidhur probleme, për të lexuar dhe
për të shprehur mendimet perms gjuhës së shkruar apo gjuhës së shprehur
Karakteristikat kryesore të fëmĳëve me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit
Një fëmĳë me vështirësi të këtĳ lloji mund të paraqesë një larmi tiparesh, si:
pamundësia për të ndjekur udhëzimet, të folurit e ngadalshëm dhe të pakuptueshëm,
përdorimi pa vend i fjalëve dhe i kuptimeve të tyre, pamundësia për të shprehur idetë,
modele të papërshtatshme gramatikore, fjalor të kufizuar, vështirësi të theksuara në
ndërtimin sintaksor të fjalisë dhe në artikulimin e tyre. Vështirësi të tilla kanë shkaqe
të ndryshme dhe mund të variojnë nga një shqiptim i keq i tingullit, shkronjës a fjalës
tek përsëritja e tyre e deri tek humbja e plotë e aftësisë për të përdorur fjalën për të
komunikuar në mënyrë efektive.
Fëmĳa me vështirësi gjuhësore ka probleme në njohjen, kuptimin dhe formulimin
e asaj që lexon, të atyre çfarë thonë të tjerët apo edhe në ato që fëmĳa thotë .Kjo
vështirësi mund të ndikojë në mënyrën se si fëmĳa ndërvepron në shkollë, në
familje, në shoqëri. Vështirësitë gjuhësore janë, gjithashtu, të lidhura me çrregullime
të tjera, si psh dëmtimet në dëgjim, autizmi, paraliza cerebrale, etj. Çdo fëmĳë
mund të paraqesë një kombinim unik të këtyre tipareve, që kërkojnë një gamë të
gjerë ndërhyrjesh, diagnostikim, strategji e teknika pune të përshtatura me nevojat
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specike të fëmĳës.
Karakteristikat e vështirësive të përdorimit të gjuhës dhe të komunikimit mund të
jenë të ndryshme.
1. Fonetike (Fonologjia është mënyra e kombinimit të tingujve për të formuar fjalë,
pra sistemi itingujve dhe rregullat që udhëheqin këtë kombinim). Vështirësitë
e karakterit fonetik kanë të bëjnë me pamundësinë e fëmĳës për të vargëzuar e
kombinuar tingujt në formimin e fjalëve.
2. Morfologjike (Morfologjia është sistemi që udhëheq strukturën e fjalës.
Morfologjia ka të bëjë me njëjësin dhe shumësin e emrave, me kohët e foljeve, me
prapashtesat, me fjalët e bashkuara). Kur fëmĳa ka një fjalor të varfër, kur fjalitë
kanë strukturë morfosintaksore të parregullt, atëherë kemi të bëjmë me vështirësi të
karakterit morfologjik.
3. Sintaksore (Sintaksa është menyra e vendosjes së fjalës në një fjali). Kur fëmĳa
i ndërton fjalitë jo mirë nga pikëpamja sintaksore dhe shpesh pa kuptim, mund të
mendojmë se kemi të bëjmë me vështirësi të karakterit sintaksor.
4. Semantike (Semantika është kuptimi tërësor i fjalës a fjalisë). Kur fëmĳa e ka të
vështirë të kuptojë fjalët dhe fjalitë, atëherë kemi të bëjmë me vështirësi të karakterit
semantik.
5. Sociolinguistike (Përdorimi gjuhësor i normave shoqërore e qytetare). Kur fëmĳa
ka pamundësi në aspektin social të komunikimit atëherë kemi të bëjmë me vështirësi
të karakterit pragmatik.
Vështirësitë e gjuhës dhe të komunikimit mund të shkaktojnë edhe vështirësi në
sjellje tek disa fëmĳë. Kjo vjen nga që fëmĳët mekëtë lloj vështirësie mund të kenë
pamundësi të komunikojnë dhe ndërveprojnë me shokët e tyre, të luajnë me ta apo të
zgjidhin problemet. Këto sjellje problematike përfshĳnë agresionin fizik, gënjeshtrën,
hiperaktivitetin, sjelljen impulsive, frustrimin. Këta fëmĳë ndërveprojnë më pak
me moshatarët e tyre sesa fëmĳët e tjerë që nuk i kanë këto vështirësi, për shkak të
frustimit që buron nga pamundësia për të komunikuar lirshëm me të tjerët.
Tipet kryesore të vështirësive të gjuhës dhe të komunikimit
I. Vështirësitë gjuhësore
Këto lloj vështirësish kanë të bëjnë me dëmtime gjuhësore, ku fëmĳa ka vështirësi
për të shprehur nevojat, idetë ose mendimet e tĳ, dhe / ose për të kuptuar se çfarë
thonë të tjerët.
Vështirësitë gjuhësore mund të përfshĳnë:
• Vështirësi gjuhës shprehëse (vështirësi në shprehjen e ideve apo nevojave,
vështirësi për t’I përdorur fjalët së bashku, fjalor të kufizuar ose paaftësi për ta
përdorur gjuhën në mënyrë shoqërisht të përshtatshme).
• Vështirësi e gjuhës përceptuese (vështirësi për të kuptuar se çfarë thonë të tjerët).
• Vështirësi të përziera gjuhësore (që i përfshihen të dyja kategoritë e mësipërme).
Këto vështirësi kanë të bëjnë me pamundësitë që ka fëmĳa për të kuptuar, për të
përdorur ose për të shkruar fjalët dhe / ose sisteme të tjera simbolesh (p.sh. gjestet,
gjuhën e shenjave). Kjo lloj vështirësie përfshin:
1) Formën e gjuhës [fonologjinë (rregullimi, kombinimi i duhur i tingujve),
morfologjinë, (struktura e fjalëve), sintaksën (rendi dhe kombinim i fjalëve në fjali)];
2) Përmbajtjen e gjuhës (semantika, kuptimet e fjalëve dhe fjalive);
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3) Funksionin e gjuhës në komunikim (pragmatika, kombinimi i komponentëve të
gjuhës (fonologjia, morfologjia, sintaksa dhe semantika) në mënyra funksionale dhe
shoqërore të përshtatshme ), ose çdo kombinim i mundshëm i tyre.
Vështirësitë në zhvillimin gjuhësor karakterizohen nga një ngadalësim ose mungesë
në zhvillimin e aftësive gjuhësore.
1. Vonesa e thjeshtë gjuhësore ka të bëjë me vështirësi në organizimin sintaksor
dhe Morfologjik të fjalisë, të lidhura në përgjithësi edhe me vështirësi të të kuptuarit
të gjuhës,dhe nuk ka të bëjë me pasjen e ndonjë forme të prapambetjes mendore, të
ndonjë çrregullimi auditiv apo të personalitetit.
Vonesa gjuhësore mund të shoqërohet, por jo në të gjitha rastet, me vështirësitë
artikulimit ose me vonesë në të folur.
• Fëmĳa mund të ketë pak ose mund të mos ketë fare probleme me të kuptuarin e
gjuhës, ndërkohë që ka anomali në të shprehur.
• Varfëri e madhe në fjalor. Kjo shprehet me një gjuhë rudimentale, fjali të formuara
nga një bashkim i thjeshtë i fjalëve pa pasur shumë lidhje, vështirësi në vendosjen
e fjalëve në fjali.
• Vonesë në kapjen e nocioneve të ndryshme gramatikore (kohët e foljes, rasat,
vetat, përemrat etj).
• Konfuzion fjalësh.
• Prani e shumë fjalëve të deformuara.
2. Afazia / disfazia është një lloj vështirësie komunikimi, që ka të bëjë me humbjen e
aftësive gjuhësore të fituara, zakonisht si rezultat i goditjeve apo lëndimeve të trurit.
Ajo shfaqet me vështirësi të gjuhës së shprehur.
Të dy termat i referohen humbjes së plotë ose të pjesshme të aftësive komunikuese
verbale për shkak të dëmtimit apo deformime të qendrave gjuhësore të trurit.
Disfazia/afazia është forma më e rëndë dhe më serioze e vonesës së gjuhës. Për nga
natyra dhe rëndësia ajo ndryshon nga vonesa e thjeshtë e gjuhës. Disfazia/afaziatek
fëmĳët nuk duhet të ngatërrohet me vonesën e thjeshtë të gjuhës, më pak e rëndë
si në natyrë, ashtu dhe në evoluim, apo me vështirësi të tjera të gjuhës,që mund të
ndeshen tek fëmĳët. Diagnostikimi i disfazisë mund të kryhet vetëm pas vërtetimit
të mungesës së shurdhësisë dhe të prapambetjes mendore. Tipari kryesor i kësaj
vështirësie është pamundësia për të kuptuar gjuhën dhe për t’a folur atë.
Kjo ka të bëjë me vështirësi për të kuptuar ose prodhuar gjuhën e folur ( për të treguar
një histori me fjalë apo për të komunikuar me dikë, për të folur rrjedhshëm, për të
kuptuar saktë dhe drejtë fjalët, instruksionet, detyrat etj. ). Vështirësitë e gjuhës së
shprehur interferojnë në arritjet shkollore e në aktivitete të tjera jashtëshkollore, si
dhe në komunikimin social të fëmĳës.
Në të gjitha rastet e disfazisë/afazisë duhet të kryhet një vlerësim i specializuar mbi
vështirësitë e mundshme dispraksike.
Karakteristikat e shfaqjes së kësaj vështirësie
Fëmĳët me vështirësi në gjuhën e shprehur:
• kanë një fjalor të kufizuar;
• kanë vështirësi në mësimin e leximit, vështirësi të theksuara të leximit, të
shoqëruara me një prapambajtje shkollore po ashtu të theksuar;
• bëjnë gabime në kohët e foljeve;
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• kanë vështirësi në gjetjen e fjalëve apo formimin e fjalive me gjatësi dhe
kompleksitet në përputhje me moshën dhe zhvillimin e tyre;
• kanë nivel intelektual tipik, ndonëse me raste paraqesin vonesë intelektuale të
lehtë gjatë testeve psikometrike;
• mund të mos jenë në gjëndje të ritregojnë një ngjarje sipas rendit të saj;
• mund të shqiptojnë keq fjalët ose të përdorin fjalën e gabuar, që tingëllon njësoj
me një fjalë tjetër që kanë mësuar ose lexuar më parë; kanë fjalor të varfër, të
pasaktë dhe të kufizuar;
• bëjnë shumë ngatërresa semantike, kurse struktura sintaksore e tyre është shumë
primitive (përdorimi i elementeve të tjerë, përveç kryefjalës dhe kallëzuesit, është
i vështirë);
• ndodh që disfazia të shoqërohet edhe me vështirësitë që kanë të bëjnë me
dispraksinë, (mosfunksionimin e motorikës buko –faciale, të aparatit që mundëson
të folurin).
• kryejnë artikulime të pasakta, prodhojnë fjalë tepër të deformuara, bëjnë
diskutime jo shumë të strukturuara nga ana gramatikore, çka e bën shumë të
vështirë ekzekutimin e gjuhës, e cila është
• tepër e modifikuar dhe shumë e vështirë për t’u kuptuar.
• Për t’u kuptuar nga të tjerët, fëmĳa përdor një gjuhë gjestesh, e cila në disa raste
mund të bëhet mënyra mbizotëruese e komunikimit të tĳ. Edhe pse fëmĳa mund
t’i nënshtrohet një terapie të gjatë,ndodh që mundësitë e tĳ për të kuptuar e për të
shprehur të jenë përsëri të kufizuara.
3. Mutizmi
Mutizmi përkufizohet si zhdukje e gjuhës tek një fëmĳë, i cili e ka pasur të zhvilluar
më parë
aftësinë për të folur. (Nuk verehen shkaqe të natyrës organike, as prezenca e
faktorëve që mund të shkaktojnë gjëndje afazie/disfazie). Mutizmi, në shumicën e
rasteve, është i pavullnetshëm dhe i nënshtrohet disa mekanizmave të inkoshiencës.
Ai mund të jetë kalimtar ose i qëndrueshëm, i plotë ose i pjesshëm.
Mutizmi i plotë
Në përgjithësi, mutizmi i plotë është kalimtar dhe zhduket pas disa javësh, por
ndonjëherë ai mund të zgjasë më shumë dhe mund t’i rezistojë terapisë. Zhdukja e
tĳ mund të ndiqet nga një periudhë, gjatë së cilës fëmĳa flet me zë të ulët dhe duke
belbëzuar. Ai mund të shoqërohet dhe me vështirësi të tjera në sjellje, veçanërisht me
enkopresi (defekim i pavullnetshëm).
Mutizmi i plotë në shumicën e rasteve është pasojë e një situate me një ngarkesë të
madhe emocionale për fëmĳën (vdekje, ndarje, dhunë, etj.).
Mutizmi i plotë, i quajtur ndryshe dhe emocional, mund të dëshmojë një vështirësi
ose paaftësi të fëmĳës për të folur mbi situatën që ai sapo ka kaluar për shkak të
karakterit të saj traumatizues. Çfarë duhet bërë në këto raste? Kjo formë mutizmi
kërkon vetëm psikoterapi nga specialistët përkatës, që fëmĳatë ketë mundësi të
shprehë ndjenjat.
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Mutizmi i pjesshëm
Mutizmi i pjesshëm mund të shfaqet jashtë familjes, zakonisht në momentin e
fillimit të shkollës. Fëmĳa nuk flet as me shokët, as me mësuesit e tĳ. Përkundrazi,
ai mund të ruajë një efiçencë shkollore shumë të mirë në të gjitha lëndët e shkruara.
Ky mutizm mund të sjellë izolimin e fëmĳës, duke rrezikuar të shkaktojë më vonë
në prapambetje shkollore, megjithëse fëmĳa ka inteligjencë të mirë dhe dëshirë për
të punuar.
Shumë shpesh mutizmi është një manifestim agresiviteti dhe kundërshtimi inkoshient
dhe i pranuar me vështirësi nga fëmĳa ndaj njerëzve që e rrethojnë. Këta të fundit
mund të angazhohen shumë shpejt në një provë force për ta detyruar fëmĳën që
të flasë. Në një mënyrë të përgjithshme, mutizmi shpreh tek fëmĳa vetëfajësim të
theksuar të aktit të të folurit, duke provokuar një frenim të aktivitetitoral, dëshirë për
t’u vetpërmbajtur dhe për të kontrolluar të folurit.
Vështirësitë e komunikimit
Këto vështirësi përfshĳnë qartësinë e të folurit, cilësinë e zërit dhe rrjedhshmërinë
e të folurit. Vështirësitë e komunikimit karakterizohen nga dëmtime të zërit, të
artikulimit të tingujve apo pengesa në rrjedhshmëri.
Dallojmë:
Vështirësi të artikulimit. Kjo lloj vështirësie ka të bëjë me dëmtimin e të folurit
dhe karakterizohet nga pamundësia që ka fëmĳa për t’i formuar apo lidhur tingujt,
shkronjat ose rrokjet. Fëmĳa zëvendëson një shkronjë me një tjetër, i lë jashtë ose
nuk i përfshin shkronjat ose rrokjet, duke çuar kështu në deformimin e fjalëve ose
në keqshqiptimin e tyre (p.sh., vështirësi në artikulimin e shkronjave/tingujve të
caktuar, të tilla si “l” ose “r”, shoku - hoku, deri në masën sa të tjerët nuk arrĳnë të
kuptojnë atë që fëmĳa po thotë).
Apraksia. Kjo është një vështirësi që lidhet me aspektin motor të komunikimit, që
karakterizohet: nga gabime në të folur; fëmĳa kupton më shumë sesa flet; ka vështirësi
për t’u përfshirë në një bisedë spontane; e folura e tĳ mund të jetë e pakuptueshme
për një të panjohur. Apraksia mund të jetë zhvillimore ose mund të shkaktohet nga
faktorë të jashtëm. Ndër këta të fundit mund të jenë: goditje, tumore të ndryshme
ose lëndime në kokë. Fëmĳët që kanë këtë vështirësi kanë vështirësi në përdorimin
e fjalëve ose të fjalive të gjata, sidomos në situata që provokojnë ankth dhe tension.
Kjo nuk ndodh për shkak të dobësisë ose paralizës së muskujve të motorikës bukofaciale, përmes së cilës prodhohen tinguj e fjalë (muskujve të buzëve, nofullave, etj.),
por nga që truri i këtyre fëmĳëve e ka të vështirë të organizojë lëvizjen e pjesëve të
trupit, si buzët, nofullat, gjuha, të nevojshme për të folur. Fëmĳa di se çfarë dëshiron
të thotë, por truri i tĳ e të ka tëvështirë të koordinojë lëvizjet e muskujve të nevojshëm
për t’i thënë ato fjalë.
Vështirësi në rrjedhshmërinë e komunikimit. Kjo lloj vështirësie i ka të bëjë
me dëmtimin e të folurit nga ndërprerja në rrjedhën apo ritmin e fjalës/fjalisë, e
karakterizuar nga ngurrimi, përsëritja, ose zgjatja e tingujve, rrokjeve, fjalëve ose
frazave. Marrja e gojës ka të bëjë kryesisht me shpejtësinë dhe ritmin e të folurit dhe
të elokuencës.
Marrja e gojës duhet konsideruar si një vështirësi në komunikimin gojor në origjinë
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të një vështirësie relacionale, e cila bëhet burim i një problemi social shpesh të
rëndësishëm. Në këtë kontekst, marrja e gojës ose belbëzimi është një vështirësi
që përfshin përsëritjen e fjalëve, të tingujve, të rrokjeve, hezitimin për të folur apo
pengesat/bllokimet kur fëmĳët flasin. Kjo ndodh sepse idetë/mendimet vĳnë në
mendjen e fëmĳës më shpejt sesa aftësia e tĳ për t’i shprehur ato, sidomos nëse fëmĳa
është i nervozuar, i stresuar apo i irrituar. Disa fëmĳë mund të fillojnë të belbëzojnë
si reagim ndaj stresit, lodhjes, acarimit, ngacmimit. Belbëzimi shkaktohet edhe në
rastet kur një fëmĳë është nën presion.
Belbëzimi mund të jetë:
belbëzim klonik, që shkakton përsëritje jo të rregullt dhe të theksuar të një
bashkëtingëlloreje në fillim të një fjalie.
belbëzim tonik, që shkakton një bllokim, si pasojë e të cilit kemi një ndërprerje të
rrjedhës normale të frazës, ndonjëherë madje që në fillim të saj.
Marrja e gojës nuk është asnjëherë e përhershme, por varion në funksion të rrethanave
jetësore të fëmĳës. Ajo lidhet sidomos me situatat e komunikimit e, në mënyrë të
veçantë, kur ai është I ngarkuar nga ana emocionale (gjendja afektive e subjektit,
natyra e bashkëbiseduesit ose e mesazhit të dhënë). Ajo mund të dobësohet, bile
edhe të zhduket gjatë leximit, të kënduarit, kur fëmĳa është vetëm apo kur ai nuk
i drejtohet drejtpërdrejt një personi. Marrja e gojës implikon gjithnjë dy persona,
fëmĳën të cilit i merret goja, dhe bashkëbiseduesin e tĳ, ashtu siç e imagjinon fëmĳa.
Kur belbëzimi shfaqet më vonë, ai vjen si pasojë e një emocioni të menjëhershëm. Në
këtë rast shfaqja e tĳ duhet të jetë e lidhur me përjetimin nga fëmĳa të një përvoje
traumatizuese. Një pjesë e rasteve që shfaqen herët, zhduken spontanisht, ndërsa
të tjerat vazhdojnë më gjatë. Disa prej fëmĳëve që u merret goja, nuk duket se janë
të shqetësuar nga ky fenomen dhe nuk i kushtojnë rëndësi vështirësisë së të tyre.
Marrja e gojës tek ata mund të jetë me intervale dhe të mos cënojë zhvillimin e tyre
afektiv apo imazhin e tyre per veten. Përkundrazi, për disa të tjerë kjo situatë është
tepër shqetësuese dhe ndikon në mënyrën e tyre të të sjellurit dhe të organizimit të
marrëdhënieve të tyre me shoqërinë.
Vështirësi që lidhen me zërin
Kjo lloj vështirësie ka të bëjë me dëmtime të të folurit dhe karakterizohet nga një
zë jo i zakonshëm (p.sh. zë shumë i lartë, shumë i ulët, i pandryshueshëm, që nuk
ndryshon kurrë, që ndërpritet nga pauza të gjata); probleme të cilësisë së zërit (i
çjerrë, i ngjirur, i ashpër, shumë i butë, i zhurmshëm, hundor, që shoqërohet me
fërshëllimë); probleme që lidhen me intesitetin e zërit, etj.
Informacionet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë për të ditur se si të silleni me
një fëmĳë belbëzues
Mbani parasysh
• Qëndrimi i mësuesit dhe i shokëve për këta fëmĳë është mjaft i rëndësishëm. Klima
negative në shkollë dhe në familje, ndërhyrjet e paorientuara apo mosinteresimi
ndaj tyre janë tepër të dëmshme.
• Është i rëndësishëm krĳimi i një mjedisi pranues dhe mbështetës për ta. Disa
fëmĳë, duke pasur frikë se mos tallen prej shokëve, evitojnë kontaktet verbale
dhe vetizolohen nga shoqëria.
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Përpiquni
• Të mos e korrigjoni apo të mos e ndërprisni kur është duke folur; kërkojuni edhe
të tjerëve të mose korrigjojnë
• Të dëgjoni me durim çdo fjalë që thotë fëmĳa
• Të ruani kontaktin me sy, të mos e ndërprisni, ta injoroni belbëzimin e tĳ dhe t’i
jepni shumë dashuri fëmĳës
• Të mos ikërkoni t’i përsërisë ato që ka thënë ose ta ngadalësojë ritmin e të folurit
• Të flisni me fëmĳën ngadalë dhe në mënyrë të qartë
• Ti jepni kohën e nevojshme për të përfunduar atë që po përpiqet të thotë
• Të reduktoni stresin dhe situatat që shkaktojnë dhe përkeqësojnë belbëzimin
• Ta përkrahni dhe t’i tregoni se e pranoni ashtu si është dhe ashtu si flet.
• Si të veprojmë me nxënësit që kanë vështirësi në gjuhë dhe në komunikim
• Në rastin kur kemi të bëjmë me fëmĳë të tillë, ata duhen referuar për një vlerësim
gjuhësor tek specialistët përkatës.
• Vlerësimi psiko – social është, gjithashtu, i nevojshëm dhe mësuesit duhet t’ua
rekomandojnë prindërve.
• Për këta fëmĳë duhet hartuar një plan edukativ i personalizuar apo plan edukativ
individual në bashkëpunim me terapistin e gjuhës, psikologun e shkollës dhe
prindërit.
Strategji në ndihmë të mësuesit
Përshtatja e mjedisit
• Bëni rregullimet/modifikimet e nevojshme në klasë. Mjedisi fizik në klasë është
shumë I rëndësishëm në procesin e nxënies për nxënësit me vështirësi në gjuhë
dhe në komunikim.
• Uleni nxënësin në bankat e para, që të jetë pranë mësuesit dhe të ketë mundësi të
kuptojë pyetjet dhe instruksionet e dhëna (Dockrell, J. E., &Lindsay, G., 2001).
• Baza materiale është pjesë përbërëse e klasës. Materialet dhe mjetet didaktike
mund t’iu
• përshtaten nevojave specifike të nxënësve. Përdorni skemat, imazhet, mjetet e
tjera vizuale për të komunikuar me fëmĳët.
• Menaxhimi i sjelljes
• Punoni me fëmĳët e tjerë, që të tregohen dashamirës kur fëmĳët me probleme
gjuhësore flasin.
• Mësoni më shumë për vështirësitë në gjuhë dhe në komunikim.
• Nxisni vetëbesimin e fëmĳës.
• Strategji mësimdhënieje
• Vendosni një sistem sinjalesh me nxënësin. Kjo do ta ndihmojë atë që, pa tërhequr
vëmendjen e klasës, t’ju sinjalizojë nëse ka nevojë për ndihmë.
• Tërhiqni vëmendjen e tĳ duke e parë në sy dhe duke e prekur lehtë në sup, në
mënyrë që t’ju dëgjojë para se të flisni.
• Jepni udhëzime të qarta dhe të mirorganizuara. Bëni pyetje të shpeshta dhe
merrni feedback.
• Inkurajojini këta fëmĳë të nisin dhe të zhvillojnë biseda me bashkëmoshatarët e
tyre duke sfiduar pasiguritë që kanë në këtë aspekt.
• Jini të durueshëm. Lejojeni fëmĳën ta mbarojë fjalën ose fjalinë. Vështirësitë në
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gjuhë dhe komunikim mund të jetë jashtëzakonisht frustuese për fëmĳën. Pyeteni
për diçka që s’e keni kuptuar dhe fëmĳa mund t’ua thotë me fjali të shkurtra; ose
tregojini për atë pjesë të bashkëbizedimit që keni kuptuar.
• Zëvëndësoni testet me gojë me ato me shkrim.
• Përforconi pozitivisht dhe stimuloni vazhdimisht zhvillimet pozitive gjuhësore
të fëmĳës.
• Mbani lidhje të shpeshta dhe punoni së bashku me prindërit, psikologun dhe
terapistin gjuhësor.
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Problematika te mesimdhenies ne oret Gjuhe Shqipe e Letersi ne shkollat 9vjecare
Fabiola (Hoxha) Mama
Shkolla 9 –vjecare” 4 Deshmoret” , Drize, Gramsh
Abstrakt
Gjuha shqipe si lende baze e sistemit shkollor shqiptar ,ndertimi I saj ne formesimin kombetar
,tregon nivelin kulturor ,rrit cilesine e komunikimit qytetar dhe komunitar te nxenesit .
Lenda e gjuhes kerkon gjitheshtrirjen shkollore te saj.
Kurrikula e ngarkuar e lendes
gjuhe shqipe dhe permiresimi I saj.
Gjendja e shkolles ku jap mesim dhe pervoja ime ne shkollen e fshatit Drize, Gramsh.
Verejtje te mesuesve te gjuhes shqipe dhe letersise ne lidhje me tekstet , oret, normen
mesimore.
Nxenesi , nuk eshte ai problem ,por duhet kerkuar ne nje sere faktoresh.
Konkluzione:
Fjale kyce: gjuha shqipe,ore mesimi, klasa kolektive ,pervoje, fjalor,fshat.

Hyrje
Gjuha shqipe si lende baze ne sistemin shkollor per formesimin kombetar te
nxenesit. Gjuha shqipe eshte lende baze ne sistemin shkollor shqiptar. Kjo gje duket
dhe ne orarin ditor te n je klase ne ciklin fillor apo 9- vjecar, pasi ajo thuajse eshte
lende e perditshme ne orarin e te gjitha klasave . Kjo eshte per arsyen se gjuha
shqipe eshte lenda baze e formesimit kombetar te nxenesit, sepse permes gjuhes
shqipe qysh kur lind femĳa , sidomos gjate viteve te shkolles , femĳes I kalon ne
vetvete , I mekohet perkatesia kombetare, origjina ,vazhdimesia e brezave , gjuha e
kombit , kultura, historia, tradita, atdhetaria, atdhedashuria.
Permes kalimit te vazhdueshem , nepermjet gjuhes shqipe , te vlerave te perbashketa
te komunitetit , formesohet , konsolidohet kombi dhe identiteti kombetar dhe femĳa
/ nxenesi mbushet me frymezim e krenari kombetare.
Gjuha shqipe dhe pervetesimi sa me I mire I saj , tregon nivelin kulturor te nxenesit
dhe cilesine e komunikimit te tĳ ne shkolle , shoqeri e komunitet. Gjuha shqipe e
perdorur mire , pa gabime dhe fjala e duhur ne kohen e duhur , nga nxenesi ,
tregon perkujdesjen e tĳ gjate te folurit , perzgjedhjen cilesore te fjaleve , tregon
pjekuri dhe perpjekje per rritjen cilesore te komunikimit , te folures ,bisedes dhe
miresjelljes. Gjuha qe perdor nxenesi ne shkolle eshte nje element qe rrit cilesine
e komunikimit qytetare e komunitar. Cilesia e komunikimit rrit marredheniet e
ndersjelleta ne shoqeri , forcon komunitetin , shoqerine e ndjesine komunitare dhe
brumos karakterin kombetar te individit, grupit e shoqerise.
Pra, gjuha shqipe duke qene ne themel te sistemit shkollor dhe te komunikimit te
shoqerise , te bashkesise kombetare te njerezve me te njejten gjuhe qe perbejne ate
qe ne e quajme kombi shqiptar me gjuhe kombetare gjuhen shqipe , ka nevoje qe
kjo gjuhe per rendesine e madhe qe ka, duhet te mirembahet, te mireperdoret , te
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mbrohet nga huazimet, te pasurohet e te flitet dhe shkruhet pa gabime.
Ndaj ti kushtohet rendesi perdorimit te gjuhes shqipe qe ne moshat feminore e
parashkollore e sidomos tek nxenesit e shkolles ku dhe gjuha fiton konsolidim dhe
statusin e plot te saj.
Ndaj nxenesi vihet ne qender te vemendjes gjate ores se mesimit te gjuhes , qe
perdorimin , korigjimin e saktesimin e fjales ta bej qe ne klase , qe ne shoqeri ne
komunitet fjalen ta perdor kollaj e saktesisht.
Gjuha shqipe duhet dhene si lende jo vetem ne shkollat 9-vjecare e te mesme , por
edhe ne Universitete sepse veme re nje shtremberim te kesaj gjuhe amtare. Duhet
dhene si lende provimi edhe ne Universitete.
-Gjendja e shkolles ku jap mesim dhe pervoja ime ne shkollen e fshatit Drize , te
rrethit Gramsh.
Qysh kur jam emeruar ne pune , pas diplomimit ne Universitetin A. XHuvani
Elbasan ne 2002 e deri me sot une kam punuar vetem ne shkollen 9 – vjecare 4
Deshmoret te fshatit Drize rrethi Gramsh dhe pervoja ime e punes 17 vjecare lidhet
vetem me kete shkolle.
Kur fillova pune, kjo shkolle ishte nje shkolle e rendesishme e zones ,qe mblidhte
nxenes nga Driza e fshatrat perreth.Shkolla ishte e mbushur me nxenes , klasat plot.
Por tranzicioni I veshtire I fshatit shqiptar, gjendja ekonomike , emigrimi dhe levizjet
e brendeshme bene qe fshati Drize te humbas shkelqimin.
Tani shkolla e Drizes ka nje numer te pranueshem nxenesish per klase qe eshte 1011 , shumica e klasave ka 10-13nxenes, por ka dhe klasa me 5 e 6 nxenes.
Ajo c’ka me tremb eshte bashkimi I klasave , ne klasa kolektive , per shkak te
numrit te paket te nxenesve. Por a mund te jepet lenda e gjuhes shqipe , lenda e
Matematikes apo e Gjuhes se huaj , te cilat jane dhe lende provimi ,bashke dhe ne
klasa kolektive????
Mendoj se efikase do te ishte ulja e numrit te nxenesve neper klasa.
Nga pervoja ime kuptoj se prania prej shume vitesh ne kete shkolle ndikon tek
nxenesi , por dhe ne komunitet tek prinderit e femĳeve , sepse shtojne besueshmerine
ndaj mesuesit.
Verejtje te mesuesve te gjuhes shqipe dhe letersise ne lidhje me tekstet, oren e
mesimit e normen mesimore
Lenda e gjuhes shqipe ka nje kurrikul te ngarkuar . GJe qe e bene te domosdoshme
rishikimin e programit,duke hequr tepricat e panevojshme ;duke shtjelluar me mire
fjalite shabllone dhe konceptet e ngurta qe te behen te kuptueshme e te kapshme
nga nxenesi .
Dhe duke I dhene nje shtrirje gjitheshkollore lendes.
Tekstet e lendes se gjuhes shqipe jane hartuar ne menyre te tille qe vendin e pare per
nga shtrirja e zene pjeset letrare te marra nga letersia e huaj dhe shume pak ze vend
letersia shqipe.
Mendoj se perdorimi I pjeseve letrare marre nga letersia shqipe do te ishin me te
kuptueshme nga nxenesit sepse ngjarjet e tyre ndodhin ne pergjithesi ne terrenin e
njohur vendas e kombetar.
Absolutisht nuk do te thosha qe nxenesi te merrte informacion vetem nga letersia
shqipe, por te kishim nje gershetim te letersise vendase me ate te huaj. Nuk me
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pelqen aspak kur ne tekstin e gjuhes shqipe vihen re gabime drejtshkrimore.
Oret
E shoh me vend qe te shtohen oret e gjuhes shqipe qe femĳet te ushtrojne me mire
gjuhen amtare sepse ne te folur e ne te shkruar veme re shtremberime , shkurtime
,huazime ne punet me shkrim, ne diktimet, ne detyrat e portofolit, ne bisedat letrare
e kudo.
Problem eshte ne sistemin dy oresh , kur jepen dy ore gjuhe shqipe e nxenesit nuk
arrĳne dot te pervetesojne njohurite pa e lexuar ne shtepi , sepse ndodh qe ne oren
e dyte te jepet mesim tjeter.Ndryshon puna kur nuk ka teme te re, por pas teorise ,
ka nje ore ushtrime dhe nxenesi ushtrohet dhe teston veten per njohurite e marra ne
oren e pare.
Norma mesimore
Norma mesimore e mesuesit te gjuhe letersise duhet pare me vemendje ,kjo lende
baze ka veshtiresite e saj
Nuk duhet te vihet shenja e barazimit te lendes se gjuhes shqipe me lendet e tjera si
gjeografia, historia , biologjia, kimia apo lendet si muzika, artet figurative etj. Lenda
e gjuhes shqipe ka mjaft ngarkese . Mesuesve iu duhet te qortojne apo vleresojne te
gjitha punet me shkrim te nxenesve si detyrat e shtepise, detyrat e klases, diktimet,
eset, bisedat letrare, projektet, detyrat e portofolit etj.Ngarkese qe lendet e tjera nuk
e kane. E shoh te rendesishme uljen e normes se ngarkeses mesimore te mesuesve te
gjuhes shqipe.
Nje shqetesim tjeter eshte dhe mesimdhenia ne klasat kolektive per shkak te numrit
te paket te nxenesve .
Eshte nje fenomen qe na tremb dita-dites ne mesuesit. Eshte e rendesishme qe te
pakten lendet qe jane provim ne fund te vitit shkollor si gjuha shqipe,gjuha e huaj
dhe matematika te jepen vec si ore dhe jo bashke dy apo tre klasa njeheresh per nje
ore. Kjo nuk eshte efikase, na con drejt analfabetizmit , shtemberimit te gjuhes sone
te bukur kombetare. Kjo gjuhe e bukur formon personalitetin te nxenesit dhe rrit
krenarine si shqiptar.
Nxenesi problemi nuk eshte ai,por duhet kerkuar ne nje sere faktoresh
Eshte bere e tradites qe ne nje shkolle me nivel te ulet cilesie rezultatesh , fajtori ku
veme gishtin eshte nxenesi qe nuk lexon, qe vjen I papergatitur e pa detyra , pra
,ne pergjithesi fajtor ose arsyeja eshte nxenesi , shkaktari I rezultateve te dobeta te
shkolles.Ne fakt ketu , tek nxenesi ngelet e ngec problem , por duke I studjuar gjithe
faktoret me kujdes del qe shkaku , problemi qendron tek mesuesi, tek shkolla ,tek
sistemi arsimor ne pergjithesi , shkak ky qe bashkengjitur me problemet ekonomike,
sociale japin pasqyren e vertete te problemit , te cilesise te ulet , te vĳueshmerise
jonormale te procesit mesimor, te punes fiktive arsimore educative.
Nxenesieshte baza ku shfaqet problem , por starti dhe arsyet kryesore nuk jane ai,
por duhen gjetur e analizuar tek mesuesi, tek procesi arsimor e sistemi arsimor.
E nese rendisim gjithe faktoret ,arsyet,problematikat qe hasen ne shkolle nga sistemi
del qe nxenesi eshte vetem nje nga faktoret ,arsyet,problemet,, te tjerat I perkasin
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asaj qe ne e etiketojme arsim ose system arsimor,ndersa realisht koston e mban
nxenesi dhe pergjegjesia bie mbi te padrejtesisht.
Elementet e tjere qe sjellin rezultatin e dobet te punes jane elementet e karakterit
social ekonomik qe e damkosin arsimin ne shkollen periferike , ne shkollen e
fshatrave pa infrastukture, fshatrave pa te ardhura per frume e pa te ardhme.
Keta element jane te shfaqur dukshem ne rrethin e Gramshit e jane kolone kryesore
ne ecurine , mbarevajtjen apo perkeqesimin e procesit mesimor edukativ e shkolles
ne teresi.
Konkluzione
Gjuha shqipe eshte lende baze ne sistemin shkollor ndaj I duhet kushtuar vemendje
teksteve per gabimet, huazimet e gjera te teperta qe kane , te shikohet ngarkesa
mesimore e mesuesit te gjuhes shqipe dhe letersise dhe te shtohen oret e gjuhes
shqipe qe femĳet te ushtrojne me mire gjuhen amtare sepse ndikon ne identitetin
dhe formesimin kombetar ,tregon nivelin kulturor dhe te komunikimit ne shoqeri
e komunitet.
Verehen shume difekte e probleme ne procesin mesimdhenies qe duhet te riparohen
, por jo ne menyre individuale nga arsimtari , por nga sistemi arsimor dhe reforma
arsimore.
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Të nxënit në të gjitha nivelet
Luljeta Shehaj
Shkolla e mesme “Adem Vrapi”, Roskovec, 2019
Abstrakt
Rreth të nxënit kemi mendime të ndryshme se si mund të vihet deri te të nxënët e suksesshëm,
cilat metoda i përdorim etj., por ndër më të njohurit që kanë hulumtuar këto çështje janë
bihevioristët, që sipas këndvështrimit të tyre të nxënët është “mënyrë sipas së cilës një person
vepron në një situatë të veçantë”. Pra ne nxëmë çdo ditë e çdo herë kudo që jemi e shkojmë.
Por për dallim nga bihevioristët mendim të kundërt për të nxënit kanë kognitivistët (Piazhe,
Gleizer, Bruner etj), të cilët thonë se të nxënët është një proces i brendshëm që nuk mund të
vëzhgohet drejtpërsëdrejti. Nga të dyjat këndvështrimet del se të nxënët është edhe proces i
brendshëm edhe i jashtëm. Këtë e vërteton praktika mësimore.
Të nxënët te qeniet njerëzore përfshinë formimin e koncepteve, teorive, ideve dhe
abstraksioneve të tjera mendore që kryhen brenda nesh kur ne mësojmë. Këto gjëra janë
studiuar mjaft.
Kërkohet e hulumtohet çdo ditë e më shumë se si mund të jetë më mirë e kapur nga ne njohja
e re. Asnjëherë nuk nxëmë përmes një mënyre. Të tilla raste ka shumë, si në përditshmëri po
ashtu edhe në procesin mësimor si p.sh. : Disa mësimdhënës përdorin fjalën, disa ilustrimin,
eksperimentin etj., por asnjë nxënës nuk mëson duke i pranuar të gjitha këto stile. Çdonjëri
prej tyre nxë përmes stilit të tĳ, atë që e përcakton intelekti i tĳ., sepse çdo njeri dallon në stilin
njohës të tĳ nga të tjerët.
Stilet e të nxënit përcaktojnë atë se sa, si do të nxëmë përmes atyre stileve të të nxënit që ne
i posedojmë. Njihen shumë stile të të nxënit në punën edukative - mësimore, në shkollë, por
më të njohurat sipas psikologëve janë : stili vizuel, stili auditiv dhe stili kinestetik. Këto janë
vetëm disa nga stilet e të nxënit të nxënësve në praktikën e përditshme shkollore. Stili i të
nxënit të nxënësit është “mënyra specifike e organizimit të të mësuarit dhe të mbajtjes në
mend”, sepse çdo njeri dallon në stilin njohës të tĳ nga të tjerët.
Fjalët kyçe: Të nxënit, stil, shkollë, proces, nxënës.

1.

Hyrje

Objekti i studimit lidhet me efektet e të nxënit hulumtues në rezultatet e pritshme të
nxënësve. Thelbi i kërkimit përmban gjetjet e faktorëve që ndikojnë në efektivitetin
e punëve të pavarura me karakter hulumtues në arritjet e nxënësve, në shprehitë
e të nxënit afatgjatë dhe evidentimin e teknikave për zhvillimin me efektivitet të
aplikimit të mësimit të bazuar në hulumtim. Me arritje të nxënësve do të nënkuptojmë
rezultatet e pritshme të tyre, të cilat shprehen në vlerësimin e arritjeve akademike,
sjelljen korrekte në raport me shprehitë sociale të pranueshme dhe me motivimin
e nxënësve për të arritur suksesin e dëshiruar nga mësuesi, prindi dhe veçanërisht
nga vetë nxënësi (Musai, 2003). Tiparet karakteristike që priten në sjelljen e nxënësit
janë vetërregullimi i të nxënit, të nxënit i qëndrueshëm aftgjatë, vetëvlerësimi dhe
vetëaktualizimi (Van Deur & Murray-Harvey, 2005).
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2.

Sfondi teorik

Të nxënit është në zemër të natyrës, ekzistencës së shkollës. Shkolla ka një destinacion:
përgatitjen e studentit në përballje të botës që ndryshon. Qëllimi final i përmirësimit
të shkollës duhet të sigurojë progresin e nxënësve, arritjet dhe zhvillimin e tyre.
Raporti i Komisionit Ndërkombëtar të Edukimit për shekullin e 21-të, të
UNESCO-s(1996) argumentoi se katër “shtyllat e dĳes” duhet të jenë:
1.
të mësosh për të ditur,
2.
të mësosh për të bërë,
3.
të mësosh për të jetuar
4.
të mësosh që të jesh, të ekzistosh.
Këto kompetenca janë menduar se do të ndihmojnë studentët për të zgjidhur
kërkesat gjithnjë e më komplekse të së ardhmes. Ky raport vlerëson rëndësinë e
disiplinave dhe aftësimin, duke nënvizuar nevojën për të kuptuarin e të nxënit, të
zotëruarin e dëshirës për të nxënë, ekzistencën harmonike me të tjerët, rezultatin dhe
pritshmërinë për të jetuar në botën e ditëve të sotme dhe të së ardhmes.
Ata të cilët punojnë në shkolla janë gjithnjë të influencuar nga ndryshimi në punën e
tyre të përditshme. Për vetë stafin e mësuesve, të nxënit, të mësuarit është gjithashtu
esencial, thelbësor.
3.

Formulimi i problemit dhe qëllimet e hulumtimit

Shekulli XXI është shekulli i ndryshimeve të mëdha në jetën politike, ekonomike dhe
sociale të komunitetit evropian. Ekonomia e tregut, lëvizja e lirë e njerëzve, unifikimi
monetar dhe përpjekjet intensive për të fuqizuar integrimin në të gjithë hapësirën
e kontinentit po krĳon gjithnjë e më tepër një shoqëri multikulturore. Në këtë
transformim social-politik, shkolla, si pjesë e superstrukturës shoqërore, është e para
që ndjen dhe reflekton si në formë dhe përmbajtje këto ndryshime. Sot, siç mund
të dallohet lehtësisht në publikimet arsimore tendencat e edukimit po fokusohen
gjithnjë e më shumë tek kompetencat e individit, në të nxënit e tĳ me shprehi të të
nxënit afatgjatë, me aftësi të të nxënit të pavarur e të vazhdueshëm duke aspiruar për
ta bërë atë, një anëtar të denjë të shoqërisë së të nxënit..
4.

Pyetjet dhe hipoteza e hulumtimit

Pyetja 1. Cilët janë faktorët që ndikojnë më së shumti në aplikimin efektiv të punëve
të pavarura me karakter hulumtues?
Pyetja 2. Në ç’ nivel është ndikimi i aplikimit të punëve të pavarura me karakter
hulumtues në arritjet mësimore dhe shprehitë e të nxënit afatgjatë të nxënësve, në
krahasim me detyrat thjesht zbatuese?
Pyetja 3. Në ç’nivel është ndikimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në
nivelin e motivimit të nxënësve në krahasim me detyrat direktive?
Pyetja 4. Në ç’nivel ndikon aplikimi i punëve të pavarura hulumtuese në efektivitetin
e detyrave të shtëpisë për realizimin e objektivave mësimorë me angazhimin e
prindërve në krahasim me detyrat zbatuese?
5. Metodat dhe teknikat e hulumtimit
Gjetjet e këtĳ studimi i shërbejnë zgjerimit të dĳeve dhe qartësimit të problemeve
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në fushën e edukimit. Organizimi dhe zhvillimi i mësimit me përfshirjen aktive të
nxënësit, duke e konceptuar atë si faktor të rëndësishëm në procesin mësimor është
një filozofi që orienton sot edukimin bashkëkohor. Ky studim sjell një pamje të të
nxënit të bazuar në hulumtim. Qëllimi kryesor i këtĳ studimi është gjetja e efekteve
të punëve të pavarura me karakter hulumtues në rezultatet e nxënësve, në arsimin
bazë në tërësi dhe i shprehive të të nxënit afatgjatë në veçanti.
Mësimdhënia për të zhvilluar të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik
Të nxësh në mënyrë active do të thotë të jesh kureshtar, të bësh pyetje, të zbulosh
të rejat, të mendosh gjerë e gjatë dhe të përdorësh njohuritë e tua për të zgjidhur
problem dhe për të zbuluar gjëra të mëtejshme. Të menduarit kritik I shton gjithë
sa përmendëm më lart, praktikën e shikimit të çështjeve nga këndvështrime të
ndryshme, shqyrtimin e nuancave dhe të rrjedhojave të ideve dhe mbajtjen e një
qëndrimi të mbështetur në arsye. Nxënësit aktivë e konsiderojnë veten njëkohësisht
edhe prodhues edhe konsumatorë të njohurive. Të nxënit aktiv dhe të menduarit
kritik janë e kundërta e të nxënit pasiv. Në të nxënit pasiv nxënësit dëgjĳnë mësuesin
dhe marrin informacion.
Në të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik synohet që të ngjallet kureshtja e nxënësve,
të zhvillohet tek ta aftësia për të bërë zbulime dhe për ta ndërtuar kuptimin në
formën e pergjigjeve ndaj pyetjeve që kanë si dhe të sfidohen për të menduar thellë
kuptimin e njohurive të reja.
Mjedis stimulues për të nxënin
Procesi i të nxënit duke u bazuar mbi kurrikulën e implementuar ka nevojë për një
mjedis stimulues të nxëni.
Fëmĳëve u duhet siguruar një mjedis i cili ofron eksperienca të ndryshme, të cilat do
të ndihmojnë në zhvillimin e tyre social, intelektual, fizik dhe emocional në mënyrë
të përshtatshme me zhvillimin dhe moshën e tyre.
Pse klasa ka rol të rëndësishëm në mësim?
Klasa është një element i rëndësishëm parësor, pedagogjik dhe hapësinor i institucionit
arsimor. Në të zbatohet procesi mësimor i bazuar në programin dhe planin mësimor
të hartuar. është vendi ku nxënësi kalon një pjesë të mirë të kohënxënies dhe si e tillë
ajo duhet të karakterizohet nga:
- ambient i këndshëm
- klimë pozitive në punë
- materiale didaktike të shpenzueshme
- orar ditor të përgatitur mirë
- strukturë të mirë organizuese
Klasa duhet të jetë sa më efektive dhe produktive që procesi edukativo –arsimor të
ofrojë kombinim midis mësimit dhe lojës, që të jetë më stimulues duke sfiduar edhe
“bumin” tekonologjik që i rrethon fëmĳët.
Roli dhe strategjitë e mësuesit
* Mësuesit duhet ta udhëheqin procesin e të nxënit dhe ta bëjnë të lehtë atë.
* Ata duhet të krĳojnë situata duke u bazuar në përvoja të drejtpërdrejta duke nxitur
të menduarin kritik dhe pyetjet e hapura te nxënësit.
* Mësuesit dhe nxënësit duhet të përcaktojnë rregulla për sjelljen duke theksuar
përgjegjësinë personale.
* Nxënësit punojnë në çift ose në grupe të vogla.
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Të nxënit nëpërmjet kulturës.
Vlerat që mësuesit dhe prindërit duhet të përcjellin në procesin e nxënies janë:
- Të respektojnë të tjerët
- Të bashkëpunojnë me të tjerët
- Të sillen në mënyrë të drejtë dhe të jenë të ndershëm
- Të kenë vetëbesim.
Parimet e të nxënit dhe të mësimdhënies kontekstuale
Gjatë zbatimit të mësimdhënies dhe të nxënit kontekstual, mësuesit duhet të kenë
parasysh disa parime mbi të cilat mbështetet ai.
a) Konstruktivizmi
Konstruktivizmi është procesi i ndërtimit të njohurive të reja në strukturën kognitive
të nxënësve, bazuar në përvojat dhe njohuritë e mëparshme të tyre. Përvoja formohet
nga dy faktorë të rëndësishëm, p.sh. objekti kthehet në subjekt të vrojtimit dhe aftësi
për të interpretuar vete objektin.
b) Hetimi
Hetimi është procesi i të nxënit që bazohet mbi kërkimin dhe zbulimin përmes të
menduarit në mënyre sistematike. Njohuria është rezultat i procesit për gjetjen e saj
dhe jo një renditje faktesh. Kështu, ne procesin e planifikimit materialet e hetimit nuk
memorizohen por stimulohen me qëllim që nxënësit t‘i gjejnë ato sipas mënyrës së
tyre të kuptimit të situatës.
c) Të pyeturit
Të nxënit mbështetet tek të pyeturit dhe të përgjigjurit. Te pyeturit mund të shikohet
si reflektim i kuriozitetit të individit, ndërsa të përgjigjurit si reflektim i aftësisë së
të menduarit të tĳ. Në procesin e të nxënit, mesuesi i orienton nxënësit si të gjejnë
vetveten. Te pyeturit ka rol shumë të rëndësishëm në këtë proces pasi përmes tĳ
mesuesit udhëzojnë nxënësit si mund të gjejnë e sistemojnë ato që kanë mësuar.
d) Komuniteti i të nxënit
Ne mësimdhënien dhe të nxënit kontekstual, të nxënit mund të kryhet përmes
grupeve të të nxënit. Nxënësit ndahen në grupe anëtarët e të cilëve janë heterogjene.
Mesuesit mund të kombinojnë nxënës të shpejtë dhe të avashtë, me rezultate të mira
dhe jo të mira. Në këtë mënyrë, ata mësojnë nga njëri-tjetri.
e) Reflektimi
Reflektimi është procesi i drejtimit (korrigjimit) të përvojës së mësuar nga organizimi
i ngjarjeve ose i ngjarjeve që kanë ndodhur realisht gjatë të nxënit. Reflektimi
përfshihet në strukturën kognitive të njohurive të formuara tek nxënësit.
f) Vleresimi
Vlerësimi është procesi prej të cilit mësuesit mbledhin informacionin mbi progresin
e të nxënit të nxënësve. Vlerësimi është i nevojshëm për të përcaktuar nëse nxënësit
janë aktualisht duke mësuar ose jo, nëse njohuritë e nxënësve kanë ndikim si në
zhvillimin intelektual ashtu edhe mendor të tyre.
Stilet e të nxënit
Përveç tjerash, një nga çështjet me rëndësi në planifikimin e punës mësimore dhe
në procesin e mësimdhënies është edhe njohja e nxënësve, nxitjet, nevojat, interesat
dhe mënyra e të mësuarit. Në procesin mësimorë do të ketë rezultate pikërisht
nëse nxënësit janë të nxitur për të nxënë. Nga kjo nisemi për të theksuar se askush
nuk mëson njejt, secili nxënës mëson sipas një mënyre të caktuar apo të njohur në
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literaturen pedagogjike si stile të të nxënit. Disa mësojnë përmes përceptimit, të tjerë
mësojnë duke anlizuar, reflektuar, përmes anës së të pari, dëgjuarit, disa mësojnë
vetëm, të tjerë mësojnë në grupe, disa mësojnë në tërësi përmbajtjen mësimore,
ndërsa të tjerë e ndajnë atë në pjesë më të vogëla logjike, disa janë kinestetik etj.
Krahas këtyre dallimeve të të nxënit te nxënësit, janë të pranishme dallimet
edhe te mësimdhënësit në përdorimin e strategjive dhe metodave në procesin
mësimorë, të cilët vejnë në pah artin dhe mjeshtrinë e tyre. Mësimdhënës të caktuar
përdorin më shumë demonstrimin, të tjerë ligjerimin, reflektimin, diskutimet,
por ka të atillë që përqendrohen më shumë në të menduarit, në mbamendje, në të
kuptuarit etj. Prandaj për të arritur suksese në procesin mësimorë duhet patjetër
që mësimdhënësi t’i njohë stilet e të nxënit, të kuptojë mënyrat se si mësojnë
nxënësit dhe ato të jenë pikëmbështetje për planifikimin e punës mësimore si
dhe zhvillimin e procesit mësimorë. Kjo nënkupton nevojen e përputhshmërisë
së stileve të të nxënit dhe përdorimit të metodave e teknikave të mësimdhënies.
Stilet e të nxënit nga autor të ndryshëm emërtohen si mënyra përmes të cilave merren
të dhëna, dĳe, informacione të cilat përvetësohen dhe përpunohen nga nxënësi në
mënyrë vetanake. Stilet e të nxënit në vetvete kanë elementin e përceptimit (të parit,
dëgjuarit, prekurit), ndjenjes, të menduarit (veprimi).
Prandaj çdo nxënës ka mënyren e vet të të nxënit. Çdo herë duhet pasur parasyshë
se mësimi më i mirë bëhët kur nxënësi mëson duke u nisur nga interesat, nevojat,
dëshirat dhe pa detyrime e ngarkesa.
Të mësuarit është i frytshëm nëse të folurit, bisedat, shoqërohen, ndërlidhen me
veprimet, ushtrimet dhe duke punuar, vepruar etj. Me njohjen e stileve njihen
dallimet vetanake të nxënësve dhe përfshirja e tyre në veprimtaritë mësimore.
Karakteristikat, mënyrat se si nxënësi punon, arrinë deri te informata dhe si mëson
janë çështje që duhet të njihen në mënyrë profesionale nga mësimdhënësi si dhe
të trajtohet si një faktor i veçant në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit. Kjo
nënkupton përshtatjen e strategjive mësimore, mësimdhënies me stilet e të nxënit
për të arritur një mësimdhënie cilësore, të frytshme. ”Stilet e të mësuarit zakonisht
përkufizohen si tipare njohëse, emocionale dhe psikologjike të nxënësve, kur ata
bashkëveprojnë në mjedisin e klasës. Nxënësit me stile të ndryshme përpiqen t’i
zgjidhin problemet në mënyra të ndryshme.”
Pra duke i njohur stilet e të nxënit, mësimdhënësi njeh karakteristikat e nxënësve,
mënyren e përvetësimit të diturive , zgjidhjes së situatave problemore.
Për stilet e të nxënit kanë shkruar autorë të ndryshëm, si në literaturën e ndryshme
psikologjike ashtu edhe në atë pedagogjike. Psikologu amerikan Kolb dallon këto
stile të të nxënit:
1. Stili i të nxënit nëpërmjet eksperiencës konkrete (të nxënit nëpërmjet përvojes,
shembujve konkret etj).
2. Stili i të nxënit nëpërmjet eksperimenteve aktive ( përvetësimi i dĳeve nëpërmjet
bashkëveprimit, punës në grupe, bashkëbisedimit).
3. Stili i të nxënit me ndihmen e monitorimi (të mësuarit përmes vëzhgimit,
përdorimi i materialeve të ndryshme )
4. Stili i të ashtuquajtur mendim-konceptualizim abstrakt (të nxënit duke përdorur
proceset mendore, analizën, të menduarit logjik, gjykimin).
Ndërsa një renditje tjetër e stileve të të nxënit sipas autorit Sofokli Garo është me sa vĳon:
Stili pamor.Nëpërmjet stili pamor nxënësi apo i rrituri e përvetëson përmbajtjen
mësimore me anën e shqises së të parit, kur mësimi konkretizohet, përdoren mjete
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mësimore, harta, grafikone, fotografi, filma, bëhët demonstrimi i mësimit etj. ”Njerëzit
që kanë stilin vizuel e mësojnë materialin ose mësimin, kur pjesa më e madhe e këtĳ
materiali mund të shihet ose ndiqet me shqisat e të parit.Nxënësi i këtĳ stili i mëson
me efektivitet materialet e shkruara, diagramet dhe posterat, si dhe ndjek me interes
demonstrimet.”[2]) Pra përmbajtja mësimore përcillet me pamje dhe lëvizje që këta
nxënës i përcjellin me vëmendje si dhe janë shumë të përpiktë. Prandaj nga kërkimet
e bëra kanë dalë rezultate se shumica e nxënësve janë më shumë pamor se dëgjimor.
Procesi mësimorë me nxënësit te të cilët është i shprehur stili pamor përshkohet me
veprimtari të ndryshme të përdorura nga mësimdhënësi që ngjallin interesimin e tyre si:
Përdorimi i mjeteve pamore, hartave, fotografive, grafikoneve etj.
Përdorimi i pikturave, ngjyrave, maketave.
Shenimet e marra nga nxënësit të shoqërohet me ilustrimin e përmbajtjeve.
Krĳimi i një mjedisi mësimorë në klasë i cili të jetë larg zhurmave të ndryshme.
Gjithashtu tekstet të jenë edhe me ilustrime, vizatime, harta, tabela etj.
Këta nxënës shquhen për nga përpikmëria dhe kanë aftësi organizimi si dhe
imagjinatë.
Stili dëgjimor. Derisa te stili pamor dominon shqisa e të parit, te stili dëgjimor
dominon shqisa e të dëgjuarit. Te ata nxënës ku është i shprehur ky stil i përvetësojnë
më mirë dhe më lehtë ditu-ritë nëse ato jepen me fjalë të folura apo të shkruara,
që kërkohet të folur i qartë, pa zhurma të cilat do të pengonin procesin mësimorë.
Përmbushet përmes ligjeratave ose edhe të incizuara, bisedave, diskutimeve ku
bëhën vlerësime, jepen mendime, përfundime, bëhën analiza etj. Të nxënit përmes
dëgjimit përshkohet nga veprimtari të organizuara nga mësimdhënësi ku kërkojnë
përfshirjen e nxënësve në biseda, dikutime në grup dhe klasë. Poashtu bëhët paraqitja
e punimeve të ndryshme që kërkojnë të folurit e zëshëm, rrjedhshëm dhe të qartë.
Prandaj të dhënat e ndryshme përcillen me zë, përmes incizimeve, leximit të tekstit
etj.
Stili kinestetik. Nxënësit që mësojnë sipas këtĳ stili, përvetësojnë përmbajtjet
mësimore në mënyrë aktive, duke vepruar, shkruar, vizatuar etj. Nxënësit kinestetik
janë më të suksesshëm nëse e prekin dhe e ndjejnë përmbajtjen mësimore, i përdorin
pjesët trupore dhe ndjenjat, përdorin gjuhën e ndjenjave. Zhvillimi i mësimit nëpërmjet
projekteve u shkon për shtati sepse kërkon veprimtari të ndryshme praktike, lëvizje
trupore, sportive, paraqitje skenike etj. Pra vie në shprehje lidhshmëria e të parit,
lëvizjeve trupore dhe baraspeshës. Nxënësit me këtë stil kanë prirje dhe shkathtësi
për lojëra me top, sport, atletikë, kërcime si dhe veprime tjera ku kërkohet aktivitet
trupor. Mësimdhënia përshkohet duke kërkuar paraqitjen e punimeve, veprimtarive
me role etj.
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Stresi…shkaktaret, simptomat dhe si ta parandalojme ate
Dorian Domi
Abstrakt
Stresi,një term jo më pak I dëgjuar,pasi edhe në jetën e përdishme kjo ndjesi mjaft e evuluar,lë
gjurmë me të cilat ne kalojmë rutinën tonë dhe pa e kuptuar shpesh herë bëhemi nervozë për
arsye të kota apo edhe të paqëna.Përplasja e telefonit prej mesazhit të padëshiruar,thyerja e
pasqyrës për një pamje jo perfekte e jo rrall herë sharja e ofendimi I të tjerëve,ngjarje keto të
cilat i kemi hasur në momente të ndryshme te jetës tonë,por a e kemi gjetur vallë përgjigjen ?!
Këtë pergjigje të shumdërshiruar e kemi gjetur por duhen akoma me shumë hulumtime
derisa ta kuptojmë tërësisht atë.Të kuptojmë se jemi duke dëmtuar shëndetin tonë fizik dhe
mendor,dhe se kjo mund të ndikojë negativisht edhe tek personat e tjerë, të kuptojmë se
mund të shkatërrojmë një jetë.Vete stresi eshte nje ndjesi qe e shoqeron njeriun qe nga lindja
e deri ne rritje,pasi kjo ndjesi eshte edhe nje menyre e orgnizmit tone per te na mbrojtur ne
,por gjithsesi kete ane pozitive te stresit ne nuk mund ta kontrolljome prandaj te perpiqemi
qe kete dhunti biologjike te mos ta shëndrojme ne vrases te heshtur.
Fjalë kyçe: Stres, Stresorë, Simptoma, Shëndet.

Hyrje
Çfarë është STRESI ?
Stresi është një gjendje e pakëndshme e zgjimit emocional dhe fiziologjik që njerëzit
provojnë në situata që ata i perceptojnë si të rrezikshme apo kërcënuese për mirëqenien
e tyre. Fjala “stres” do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Disa njerëz
e përcaktojnë stresin si ngjarje apo situata që shkaktojnë tek ata ndjenjën e tensionit,
presionit, apo emocionet negative të tilla si ankthi dhe zemërimi .Të tjerët e shohin
stresin si reagim ndaj këtyre situatave. Kjo përgjigje përfshin ndryshimet fiziologjike
- të tilla si rritjen e rrahjeve të zemrës dhe tensionin muskulor, si dhe ndryshimet
emocionale dhe të sjelljes. Megjithatë, shumica e psikologëve konsiderojnë stresin
si një proces që përfshin interpretimin dhe përgjigje e një personi ndaj një ngjarje
kërcënuese.
Faktorët që shkaktojnë stresin?
Rrethanat që shkaktojnë stresin janë quajtur stresorë. Stresorët ndryshojnë në ashpërsi
dhe kohëzgjatje. Për shembull, përgjegjësia e kujdesit për një prind të sëmurë mund
të jetë një burim i vazhdueshëm i stresit të madh, ndërsa bllokimi në një trafik të
rënduar mund të shkaktojë stres afat-shkurtër. Disa ngjarje, të tilla si vdekja e një
të afërmi, janë të vështira për të gjithë.Por në situata ndryshme, individët mund të
përgjigjen ndryshe për të njëjtën ngjarje, çfarë është stresuese për një person mund
të mos jetë stresuese për një tjetër. Për shembull, një student i cili është i papërgatitur
për një test të kimisë dhe parashikon një notë të keqe mund të ndjejë stres, ndërsa një
shok klase që studion paraprakisht mund të ndjejë siguri për një notë të mirë.
Këta faktorë mund të klasifikohen në tri kategori të përgjithshme:
1.
Ngjarjet katastrofike,
2.
Ndryshime të mëdha jetësore.
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3.
Telashet e përditshme. Përveç kësaj, thjesht mendimi rreth ngjarjeve
të pakëndshme nga e kaluara apo duke parashikuar ngjarjet e pakëndshme të
së ardhmes mund të shkaktojë stres për shumë njerëz. Një katastrofë është një e
papritur, shpesh e rrezikshme për jetën. Ajo i shtyn njerëzit jashtë kufijve të aftësive
të tyre përballuese. Katastrofat përfshĳnë fatkeqësitë natyrore si tërmetet, tornadot,
zjarret, përmbytjet dhe uragane, si dhe luftërat, torturat, aksidentet automobilistike,
sulmet e dhunshme fizike.
Katastrofa shpesh vazhdon të ndikojë në shëndetin mendor të viktimave të saj gjatë
pasi ngjarja ka përfunduar. Për shembull, në vitin 1972 një digë përmbyti qytetin
Virginia dhe solli shkatërrimin e tĳ. Dy vjet pas katastrofës , shumica e të mbĳetuarve
të rritur vazhdoi të tregojë shqetësime emocionale. Në mënyrë të ngjashme, shumica
e të mbĳetuarit e kampeve të përqendrimit në Luftën II (1939-1945) vazhdoi të
përjetonte simptoma të tjera të problemeve të rënda emocionale pas lirimit të tyre
nga kampet.
Ngjarjet më të vështira për të rriturit të përfshira tek ndryshimet e mëdha jetësore,
janë ato të tilla si vdekja e një anëtari bashkëshortor apo familjar, divorci, burgimi,
humbja e punës, dhe paaftesia personale ose sëmundja. Për adoleshentët, ngjarjet
më të vështira janë vdekja e një prindi ose një anëtar të ngushtë të familjes, divorci
i prindërve të tyre, burgimi i nënës apo babait, dhe kufizimi i aftësive fizike ose
sëmundjet. Ndonjëherë, ngjarjet në dukje pozitive mund të kenë komponentë të
vështirë. Për shembull, një grua që merr një promovim në punë mund të marrë një
pagë më të lartë dhe prestigj më të madh, por ajo gjithashtu mund të ndihet e stresuar
nga mbikëqyrësit të cilët dikur ishin kolegë. Të martohesh zakonisht konsiderohet
një eksperiencë pozitive, por planifikimi i dasmës,vendosja e të ftuarve dhe përballja
me anëtarët e familjes mund të shkaktojnë stresin tek bashkëshortët.
Pjesa më e madhe e stresit në jetën tonë rezulton nga të përballurit me telashet e
përditshme lidhur me çështjet e punës , marrëdhënieve personale dhe rrethanat e
përditshme të jetesës. Shumë njerëz përjetojnë zënka të njëjta çdo ditë. Shembuj të
telasheve të përditshme përfshĳnë jetesën në një lagje të zhurmshme, udhëtimi vajtjeardhje për në punë në trafik të rënduar, mospëlqimi i një kolegu , shqetësimi për
para të marra borxh, pritja në një radhë të gjatë dhe humbja e gjërave. Kur merren
individualisht, këto telashe mund të ndihen si irritues të vegjël,por me kalimin
e kohës, ata mund të shkaktojë stres të rëndësishëm.Masa e madhe e ekspozimit
të njerëzve ndaj telasheve të përditshme është i lidhur ngushtë gjendjen e tyre
emocionale. Në përgjithësi, sa më i madh të jetë ekspozimi i tyre ndaj problemeve,
aq më e keqe është gjendja e tyre. Studimet kanë zbuluar se ekspozimi i dikujt ndaj
telasheve të përditshme tregon një shkallë më të lartë të mundësisë për stres sesa
mund të jetë ekspozimi ndaj ndryshimeve të mëdha jetësore.
Me gjithë vështirësinë e një përkufizimi, ankthi mund të shquhet si një ndjenjë
e vagët e pakëndshme frike, mërzie dhe shqetësimi për të ardhmen. Frikë e një
individi nga kërkesat e vëna, të cilat ai nuk është në gjëndje t’i kuptojë qartë. Eshtë
arritur që të shquhen disa tipe ankthi. Ankth bazë përshkruhet si ndjenja e pafuqisë
dhe e vetmisë. Ankthi situativ i cili buron nga një situatë apo ngjarje e vecante.
Ankthi si tipar është ankthi i cili zgjat për një kohë relativisht të gjatë dhe përbën një
karakteristikë relativisht të qëndrueshme të personalitetit.
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Si të parandalojmë stresin
Stesi ndikon negativisht në organizmin tuaj duke shkaktuar dëme të mëdha në
mendjen tuaj dhe trupin .Kërkimi më i fundit shkencor në tru tregon se ne, ashtu
si gjitarët , kemi tre mënyra për rregullimin e sistemeve tona nervore dhe duke iu
përgjigjur stresit :
• Angazhimi social është strategjia jonë më e evoluar për të mbajtur veten të qetë dhe
të sigurt . Nervi vagus lidh trurin me receptorët ndĳor në vesh, sy , fytyrë dhe zemër
, nëse ne bashkëbisedojmë me një person tjetër , duke e parë në sy , duke e dëgjuar
në një mënyrë të vëmendshme , ky nerv kupton nëse ne mund të jemi qetësuar dhe
si rrjedhojë me anë të këtĳ nervi që përçon mesazhin në tru, ne nuk reagojmë duke
u kundërpërgjigjur.” Kur përdorni angazhimin social , ju mund të mendoni dhe të
ndjeni në mënyrë të qartë , dhe funksionet e trupit si : tensioni i gjakut, rrahjet e
zemrës , tretja , dhe sistemi imunitar vazhdojnë të punojnë ndërprerje.
• Mobilizimi,i njohur ndryshe dhe si reagimi për luftë (p.sh. luftë fjalësh).Ndryshe
nga angazhimi social,mobilizimi nuk është një përgjigje e përshtatshme dhe ne kemi
nevojë ( ose mendojmë se kemi nevojë ) për të ose për të mbrojtur veten apo t’u
drejtuar larg nga rreziku , trupi përgatitet për mobilizim Ai liron kimikate për të
siguruar energjinë që ju duhet për të mbrojtur veten .
• Imobilizimi, kjo është përgjigja më pak evoluar ndaj stresit dhe përdoret nga trupi
vetëm kur angazhimi social dhe mobilizimi kanë dështuar . Ju mund të gjeni veten
të traumatizuar apo të “mbërthyer” nga një zemërim , të pushtuar nga paniku , ose
thjesht organizëm jofunksional , të paaftë për të lëvizur. Në situata ekstreme , të
rrezikshme për jetën , ju mund edhe të humbisni vetëdĳen , duke bërë të mundur
që jut ë përjetoni nivele të larta të dhimbjeve fizike . Megjithatë, deri sa ju jeni në
gjendje për të ngjallur trupin tuaj për një përgjigje mobilizimi , sistemi juaj nervor
mund të jetë në gjendje të bilancojë sistemin fizik dhe psikologjik,ashtu siç ishte para
stresit .Por kjo nuk është gjithmonë e mundur për t’iu përgjigjur stresit , shumë prej
nesh kanë bërë të mundur kushtëzimin e metodave për t’iu përgjigjur çdo stresori të
vogël, duke përdorur menjëherë metodat anti-stres,dhe kjo gjë bëhet e dëmshme për
shëndetin fizik dhe mendor.
Çfarë e shkakton stresin:
Sistemi nervor shpesh bën një punë të dobët në bërjen e dallimit midis stresorëve
tëpërditshëm dhe ngjarjeve të rrezikshme për jetën .Trupi juaj do të reagojë edhe
nëse nejemi duke biseduar me një mik , jemi bllokuar në trafik dhe kjo ju vonon në
punë , ose gjëndemi një një mal me fatura për t’u paguar,apo qotë edhe kur ju jeni një
një situatë për jetë a vdekje.
Stresi në jeten e përditshme dhe jo vetëm, mund të: rrisë presionin e gjakut , dobësojë
sistemin imunitar, rrisë rrezikun për goditje në zemër dhe tru , të përshpejtojë
procesin e plakjes.Pra problemet e stresi mund të jenë :
• Dhimbja të çdo lloji
•Sëmundje të zemrës
• problemet e tretjes
• Problemet e gjumit
• Depresion
• Probleme me peshën
• Sëmundje në sistemin imunitar
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• sëmundje të lëkurës, si eczema
Simptomat e stresit
Më poshtë renditen disa nga shenjat e zakonshme paralajmëruese dhe simptomat e
stresit kronik.
Simptomat e zakonshme të stresit:
• Problemet e kujtesës
• Paaftësia për t’u përqëndruar
• Gjykimi i dobët
• Shikimi vetëm i anëve negative
• Ankth
• Shqetësimet konstante
Simptomat emocionale:
• Nervozizëm
• Paaftësia për t’u çlodhur
• Ndjenjë të tronditur
• Ndjenja e vetmisë dhe izolimit
• Depresioni apo pakënaqësi të përgjithshme.
Simptomat fizike:
•Dhimbje
• Diarre ose kapsllëk
• Vjellje, marramendje
• Dhimbje kraharori , rrahje zemre të shpejtë
•Ftohjet kryesisht të këmbëve,gishtërinjëve etj.
Simptomat e sjelljes:
• Konsumimi i pakët ose i tepruar i ushqimit
• Gjumi i pakët ose i tepruar
• Izolimi nga të tjerët
• Neglizhimin e përgjegjësive
• Përdorimi i alkolit, cigareve ose drogës për t’u çlodhur
Shenjat dhe simptomat e stresit gjithashtu mund të shkaktohen edhe nga probleme
të tjera psikologjike ose mjekësore . Në qoftë se ju jeni duke përjetuar ndonjë nga
shenjat paralajmëruese të stresit, është e rëndësishme për t’u takuar me një mjek,në
mënyrë që mjeku të përcaktojë nëse simptomat tuaja janë të lidhura me stresin.
Sigurisht , jo të gjithë stresi është shkaktuar nga faktorë të jashtëm . Stresi mund të
jenë të vetë – gjeneruar, për shembull , kur keni merak tepër për diçka që mund ose
nuk mund të ndodhë , ose kanë paarsyeshme , mendimet pesimiste për jetën .
Shkaqet e përbashkëta të jashtme të stresit
• Ndryshime të mëdha të jetës
• Puna ose në shkollë
• Vështirësi Lidhja
• Problemet financiare
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• Duke qenë shumëi zënë
• Fëmĳët dhe të familjes
Shkaqet e përbashkëta të brendshme të stresit
• ankth kronik
• Pesimizmi
• Negativitet në vetëvlerësim
• pritjet joreale / Perfectionism
• menduarit si pesimist , mungesa e fleksibilitetit
• I pa vendosur
Të përballosh stresin
Të përballesh me stresin do të thotë të përdorësh mendimet dhe të veprosh për të
luftuar me situatat stresuese dhe për të ulur nivelin e stresit tonë . Shumë njerëz
kanë një mënyrë karakteristike për ta përballuar stresin bazuar në personalitetin e
tyre . Njerëzit që e përballojnë mirë stresin kanë tendencë të besojnë se mund të
influentojnë mbi atë çka I ndodh atyre . Ata zakonisht kanë një vetëbesimtë lartë , i
rezistojnë zhgënjimeve , qëndrojnë optimistë dhe këmbëngulin edhe nën rrethana jo
të favorshme . Më e rëndësishmja , ata zgjedhin strategjinë e duhur për të përballuar
stresorët me të cilët përballen . Në të kundërt , njerëzi që përballojnë dobët me stresin
kanë tendencë të kenë pak a shumë karakteristika të ndryshme të personalitetit , si
vetëbesim të ulët dhe një vështrim pesimist mbi jetën . Psikologët dallojnë 2 lloje të
përballimit të stresit : përballim që fokusohet te problemi dhe përballim që fokusohet
tek emocionet . Qëllimi i të 2 strategjive është të kontrollojnë nivelet e stresit të
personit .
Në përballimin që fokusohet te problemi , njerëzit mundohen t’i bien shkurt
emocioneve negative duke marrë masa për të shmangur apo për të minimizuar
situatën kërcënuese . Ata ndryshojnë sjelljen e tyre për të kapërcyer situatën stresuese
. Në përballimin që fokusohet tek emocionet , njerëzit mundohen eleminojnë në
mënyrë direkte emocionet e pakënaqshme . Shembujt janë rimendimi i situatës në
një mënyrë pozitive , relaksimi dhe mendime të dëshiruara .
Në përgjithsi , përballimi që fokusohet te problemi është strategjia më efektive e
përballimit të stresit sepse njerëzit kanë mundësi reale për të ndryshuar aspektet e
situatës dhe për të reduktuar stresin . Përballja që fokusohet tek emocionet është më
e përdorshme si një strategji e përkohëshme . Mund të ndihmojë duke reduktuar
nivelin e ndjeshmërisë së dikujt përpara se të angazhohen në zgjidhjen e problemeve
dhe mund të ndihmojë njerëz të pranojnë situata stresuese në të cilën ndodhen pak
opsione për përballimin e fokusuar te problemi .
Fakte mbi stresin
1.Stres është quajtur edhe “ vrasës heshtur “ sepse ai mund të çojë në sëmundje të
zemrës , tension të lartë të gjakut, dhimbje gjoksi , dhe në rrahje zemre të parregullta
2.Stresi mund të kthejë flokët në gri ose ai mund të shkaktojë humbjen e flokëve . Në
fakt , telogen eﬄuvium ( humbja e flokëve ) mund të fillojnë deri në tre muaj pas një
situate stresuese
3.Deri para pak vitesh punët me nivel stresimi më të lartë ishin: kirurg , pilot ajror,
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fotoreporter , llogar ekzekutiv . Punët më pak stresuese ishin ekspert i sigurimeve e
i dietës , astronom , analist , dhe inxhinier sotuerësh.
4.Stresi mund të shkaktojë puçrra fytyre .
5.Stresi jo vetëm që shkakton grumbullimin yndyrës në bark , por ajo gjithashtu i jep
qelizave individualisht yndyrë.
6.Stresi është e lidhur me pesë shkaqet kryesore të vdekjes : sëmundjet e zemrës,
kanceri, sëmundje të mushkërive , aksidentet , cirroza e mëlçisë.
7.Stresi kronik mund të pengojë rritjen e zhvillimin tek fëmĳët duke ulur prodhimin
e hormonit të rritjes.
8.Sipas një sondazhi të kryer nga CNN (si en en) një nga shkaktarë më elementarë
të stress ëshë edhe nevoja për para. Vendet më të stresuara për paratë janë Malajzia
, Kina , Singapori , dhe Shtetet e Bashkuara . Vendet më pak të stresuar në lidhje me
paratë janë Rusia , Franca , dhe Italia.
9.Termi “ stres “, rrjedh nga gjuha latine (I shtrënguar ).
10.Kur shohim një plagë në trupin tone stresi që ndjejmë në ato momente shkakton
mbylljen e kapilarëve dhe kufizohet gjakderdhja.
11.Stresi kronik “përmbyt” trurin me hormone të fuqishme që janë të destinuara për
situata emergjente afatshkurtra. Ekspozimi kronik I këtĳ stresi mund të dëmtojë,të
tkurrë dhe të vrasë qelizat.
12.Shkencëtarët sugjerojnë se stresi ë një ndjesi mjaft e evoluar për shkak se ajo i ka
ndihmuar njerëzit për të mbĳetuar . Në mënyrë të veçantë , stresi përkohësisht rrit
ndërgjegjësimin dhe përmirëson performance fizike.
13.Konsumimi në nivele të moderuara të çokollatës e errët, ul nivelet e hormoneve
të stresit.
14.Stresi mund të ndryshojë nivelin e sheqerit në gjak , i cili mund të shkaktojë:
lodhje , hiperglicemi dhe sindromi metabolike , një faktor i madh rreziku për sulm
në zemër dhe diabetet.
15.Stresi kronik zvogëlon sistemin imunitar të trupit ndaj infeksioneve.
16.Studies tregojnë se meshkujt infektuar me HIV kanë më shumë gjasa të përparojë
për AIDS-in , nëse ato janë nën një nivel stresi të lartë
17.Stresi mund të rrisë aftësinë e kimikateve të kalojnë barierën hemato-encefalike ,
e cila është mburoja neuroneve nga disa helme , viruse, toksina , dhe luhatjet e tjera
të gjakut.
Anët pozitive të stresit !!!
Stresi është dhe mënyra e trupit tuaj për të mbrojtur ju . Kur jeni duke punuar si
duhet , stresi ju ndihmon të qëndroni të fokusuar , energjik , dhe vigjilent . Në situata
emergjente , stresi mund të shpëtojë jetën tuaj , duke ju dhënë ju forcë shtesë për të
mbrojtur veten .
Stresi mund t’ju ndihmojnë gjithashtu për të përmbushur sfidat . Stresi është ndjenja
psikologjike që ju mban nëformë perfekte gjatë një prezantimi në punë , mpreh
përqëndrimin tuaj kur ju jeni duke u përpjekur për të fituar lojra , ose ju drejton për
të studiuar për një provim në vend që të shikoni TV .
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Kosova pas Luftës së Dyte Botërore e deri në ditët e sotme
Enkelejda Tosku
Shkolla 9-vjecare Hasmashaj (Peqin)
Abstrakt
Në vitin e fundit të shekullit të njëzet në Kosovë nis lufta më e madhe në Evropë që nga fundi
i Luftës së Dytë Botërore. Për herë të parë bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet e saj
politike e diplomatike e përqëndruan tërësisht dhe seriozisht vëmendjen e tyre për çështjet
shqiptare,të zgjidhej e padrejta historike e së cilës e ka burimin tragjedia e pashembullt e
ditëve të sotme në Kosovë. Në këto rrethana interesimi për shqiptarët dhe posaçërisht për
Kosovën është bërë i jashtëzakonshëm për shqiptaret dhe për gjithë botën.
Për këdo që e njeh situatën në Ballkan,kur thuhet Shqipëria dhe Kosova,kuptohet se bëhet
fjalë për dy njësi politike,të cilat u vecuan fillimisht në vitin 1913 për shkak të arbritaritetit
të Fuqive të Mëdha,që e lanë Kosovën dhe viset të tjera shqiptare jashtë shtetit të pavarur
shqiptar,në këndvështrimin flagrant me aspiratën e popullsisë shqiptare që banonte aty
prej kohesh. Historia e 95 viteve që kanë kaluar që nga momenti i atĳ coptimi ,dëshmon se
shqiptaret kudo që ndodheshin,në shtetin e tyre te pavarur apo në viset e tjera nën sundimin
e huaj,madje edhe diaspora shqiptare në botë,kanë pasur gjithnjë të njëjten aspiratë dhe janë
përpjekur për realizimin e saj. Kjo aspiratë ka synuar dhe synon lirinë,vetëqeverisjen,demokr
acinë e të tjera dhe është e nëjtë me aspiratën e çdo populli në botë.
Për realizimin e kësaj detyre jemi mbështetur në disa literatuara, kemi menduar ta trajtojmë
të ndarë në pesë çështje kryesore.
Duke filluar më parë nga pozita gjeografike ku ajo ndodhet,për të vĳuar më pas me ngjarjet
në fusha të ndryshme si politike,ekonomike,sociale,pas përfundimit të luftës së dytë botërore
deri në arritjen e fitimit të pavarsisë në 17 shkurt të vitit 2008.

Pozita gjeografike
Kosova shtrihet në gjerësit gjeografike të hemisferës veriore me kordinata gjeografike
:në jug pika e Restelicës në 41°47’ gjerësi veriore dhe 20°36’ gjatësi lindore,në veri pika
e Gumnishtës me 43°16’ gjerësi veriore dhe 20°40’ gjatësi lindore,në lindje pika e
Trestenit në 42°39’ gjerësi veriore dhe 21°47’ gjatësi lindore,në perëndim pika Haxhaj
në 42°43’ gjerësi veriore dhe 20°00’ gjatësi lindore. Kosova ndodhet në Europën
Juglindore në brendësi të Gadishullit të Ballkanit dhe kufizohet në veri e lindje
me Serbinë,në perëndim me Malin e Zi dhe Shqiperinë,në jug me ish Republikën
Jugosllave të Maqedonisë.
Sipërfaqja e Kosovës me këto kufij shkon rreth 10.877 km2, dhe me një popullsi rreth
2.175.000 banore,ku shumica e tyre janë shqiptarë vendas ,ndërsa pjesa tjetër janë pakica
serbe,malazeze,rome,turke. Kryeqyteti i Kosovës është Prishtina me mbi 250.000 banorë.
Kosova është e vendosur në qendër të Gadishullit të Ballkanit e rrethuar nga
të gjitha anet me shtete të tjera duke mos patur në këtë mënyrë dalje fare në
detë,por megjithatë pozita gjeografike në të cilën shtrihet ky shtet e përcakton atë
në kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme tokësore që kalojnë nga Europa Veriore
e Qendrore drejt Evropës Jugore e pellgut të Mesdheut,qendra më e madhe e
kulturës antike dhe qendër e rëndësishme e kulturës mesjetare e moderne,si
dhe nga Evropa Perëndimore drejt Evropës Lindore dhe Azisë së Vogël.
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Kjo pozitë gjeografike mjaft e favorshme është bërë shpeshherë burim konfliktual
nga shtetet fqinje për ta pasur pjesë të tyre duke e shkëputur nga gjiri mëmë i saj,
Shqipëria. Por si rezultat i ngjarjeve të ndryshme historike,ekonomike ,politike
etj,nga viti 2007 Kosova fitoi të drejtën e pavarësisë duke u shpallur kështu si një
shtet i pavarur.
Pozitë gjeografike po aq të favorshme kanë edhe viset shqiptare në Maqedoni,në të
ashtuquajturën Serbi e Ngushtë dhe në Mal të Zi.
Përveç pozitës gjeografike, Kosova ka dhe një reliev të favorshëm për aktivitetin
ekonomik dhe disa pasuri të shumta nëntokësore që përmban.
Faktorët pozitiv pra janë,pozita gjeografike,relievi,biosfera,përbërja pedologjike e
tokës bujqësore,burimet hidrike dhe klimatike,pasuri të shumëllojshme minerale
dhe burimet energjitike nëntokësore.
Situata politike në Kosovë ,PAS L.11.B-V.2008
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, shqiptarët në Jugosllavi u coptuan
administrativisht midis tri republikave jugosllave: në atë të Serbisë,Maqedonisë dhe
Malit te Zi. Shqiptarëve nuk iu lejua të krĳonin një njësi me vete politike,juridike
dhe ekonomike në Federatën Jugosllave. Ku nëpërmjet kësaj politike, qarqet e huaja
synonin që me kalimin e kohës të krĳoheshin midis tyre diferencime e dallime te
pakapërcyeshme.
Në një mbledhje të udhëhequr nga KQ te PKJ në Beograd më 18 shkurt 1945 u
vendos që Kosova ti bashkëngjitet Serbisë. Më pas Serbia nëpërmjet mbledhjes së
KANC dhe Kuvendit të Prizrenit bëri përpjekje që aneksimi i Kosovës prej saj të
paraqitej si shprehje e vullnetit të popullit të Kosovës,por përfundimisht statusi i
Rajonit Autonom i Kosovës u aneksiunua në Kushtetutën e RF të Jugosllavisë në
janar të 1946,ku Kosova sipas kësaj kushtetute paraqitej me popullsi të përzierë,duke
iu mohuar dhe shumë të drejta shqiptarëve, pavarësisht se përbënin rreth 75% të të
gjithë popullsisë,që në momentet e para të krĳimit të Federatës Jugosllave,shqiptarët
u konsideruan si “pakicë kombëtare” dhe i mohohej vetvendosja e tyre. Politika
e ndjekur kundër popullsisë që ndiqej tani ishte diskriminuese në gjithë fushat
e jetes gjë e cila do të sjelli mospajtimin e popullsisë shqiptare me regjimin e
ri.Reagimi i shqiptarëve ndaj këtĳ vendimi çoi në krĳimin e (ONDSH) “Organizatës
Nacionaldemokratike Shqipëtare” në mars të vitit 1943 me qendër në Prizren dhe
Shkup me qëllim për evidentimin e shqiptarëve të zhdukur,për çlirimin e Kosovës
dhe viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi. Pavarësisht se kjo organizatë mbante
lidhje dhe me grupe të tjera antikomuniste jashtë Shqiperisë ,veprimtaria e saj ishte
afatshkurtër deri në vitin 1947 ekzistoi,sepse u godit egërsisht e u shua. Pas aneksimit
të Kosovës diskriminimet ndaj shqiptarëve do vazhdojnë, këtë rradhe për t’ia arritur
ato objektiva që gjatë luftës nuk i kishin arritur.Madje bazuar në dokumentat kush
tetuese,republikane,krahinore të viteve 1946-1963 statusi i autonomisë së Kosovës
dhe statusi i gjuhës shqipe do vĳ gjithnjë e në rrudhje. Periudha më e vështirë që
do përballen tani shqiptarët ishte shkombetarëzimi i tyre,me pikësynim nga ana e
Jugosllavisë spastrimin etnik të shqiptarëve. Në vitin 1953 ndaj tyre do të shtrohet
një trysni për ndërrimin e kombësisë së tyre në Turq për t’ia arritur këtĳ qëllimi
,Jugosllavia do të nënshkruajë me Turqinë marrëveshjen xhentëllmene në 1953
duke ripërtërirë traktatin jugosllav-turk të vitit 1938 për shpërnguljen e qytetarëve
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turq nga Jugosllavia në Turqi. Gjatë zbatimit të mbledhjes së armëve ato vunë
nën tortura rreth 30000 shqiptare dhe humbën jetën rreth 100 vetë. Nga ana tjetër
bënë bashkimin e shkollave shqipe me ato jugosllave,të cilat shteti serb i përdori
për të mbyllur shkollat shqipe. Ndaj traditave kulturore të popullit shqiptar,u
penguan kontaktet kulturore dhe marrëdheniet kulturore me Shqipërinë. Pas gjithë
këtyre mosmarrveshjesh në vitin 1966 në Jugosllavi u shfaq një krizë politike mbas
shkarkimit të ministrit Rankovic,nga të cilët shqiptarët përfituan për të kërkuar
dhe një herë të drejtat e tyre për arsim,kulturë,flamurin shqiptar dhe ndryshimin
e statusit politik të Kosovës. Por pas shumë diskutimesh, alternativa e vetme që
qëndronte më në thelb ishte përfshirja detyrimisht e Kosovës brenda kornizave të
RS të Serbisë. Një vendim i tillë normalisht që nuk mund të pranohej nga shqiptarët
këtë rradhë ato vepruan me qëllim krĳimin e një komisioni për studimin e çështjeve
që kanë të bëjnë me ndryshime dhe plotësimet e statusit,por sikurse herët tjera
,edhe këtë rradhë hasën kundërshtime e sulme të ashpra nga serbët. Diskutimet u
mbajtën në Gjakovë, Pejë, Prishtinë,Deçan etj. Kërkesat e këtĳ komisioni janë:shpallja
e Kosovës republikë,në dhomën e kombeve Kosova të kishte 20 deputetë,përdorimi
i simboleve kombëtare të ishte zyrtare,emri i krahinës të ndryshonte nga Kosovë
Metohi në Kosovë-Kosovo ,të sigurohej barazia e gjuhëve në nivel federativ etj. Por
këto kërkesa sollën shqetësime te fqinjët ,padyshim serbët vendosën që në Kosovë
nuk duhet të shtroheshin kërkesa për republikë dhe vetvendosje. Bartësit e parë për
vendosjen e republikës ishin studentët e kosovës ,ato dolën në demostrata nëpër
rrugët e Prishtinës, Gjilan,Fierëz etj,duke mbajtur në duar flamurin shqiptar dhe
disa parulla si: “Kushtetutë”, “Vetvendosje” “Republikë” “Universitet”. Por qarqet
politike të huaja për këtë veprim dënuan 64 anëtarë të lëvizjes. Ndërkohë gjatë
përplasjës pati vrasje dhe plagosje. Jehona e këtyre demostratave do të vazhdojë dhe
me bashkimin e shqiptarëve të RS të Maqedonisë. E gjithë kjo përpjekje e shqiptarëve
u interpretua nga opinioni ndërkombëtare si trazira të zakonshme studentësh. Pas
shumë diskutimesh më 21 shkurt 1974 u miratua Kushtetuta e re e RSFJ,edhe pas
këtyre vendimeve shqiptarët do vazhdojnë përpjekjet për ngritjen e institucioneve
autonome në të gjithë jetën politike, ekonomike e kulturore,u bënë disa përpjekje
për pavarësimin e institucioneve kulturore, arsimore,ekonomike nga Republika
e Serbisë. Vazhdimi i demostratave përsëri në arenën ndërkombëtare nuk do të
përkrahet, madje shtetet evropiane do deklarojnë në mbrojtje të integritetit jugosllav
duke e injoruar çështjen kosovare.
Likuidimi i autonomisë së Kosovës pas vendosjes së S.Milloshevicit si president i
Serbisë në 1985,statusi politiko-shoqëror i Shqipërise dhe krahinës së Kosovës do
vĳ duke u rrudhur duke arritur deri në likuidimin e autonomisë së Kosovës,duke
vendosur në këtë mënyrë gjithçka nën pushtetin e Beogradit.Pas viteve 1989 vetë
politika komuniste e Kosovës u ndërshkua nga Beogradi dhe u braktis nga vetë
populli i Kosovës. Pjesa më e madhe e shqiptarëve mbajtën një qëndrim antikomunist,
duke i çuar ato në një lëvizje për demokraci ,ku në krye të saj i vendosën intelektual
shqiptarë në Kosovë të cilët theksuan se kushtetuta e vitit 1974 ishte Kosova me
autonominë e pa qëndrueshme dhe me hapësirat e kufizuara për vetëqeverisje dhe
ekzistencë. Si rezultat i këtyre ngjarjeve u hartua Deklarata Akademisë së Arteve
dhe Shkencave të Kosovës, ku kërkohej që Kosova të shpallej subjekt i pavarur dhe i
barabartë në Jugosllavi. Më 2 tetor të 1990 ,deputetët shqiptarë mbajtën një kuvend
në Kosovë ku e shpallën Republikën e Kosovës brenda Jugosllavisë. Por ishin
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serbët ato që pas kësaj ngjarjeje ushtruan dhunë antikushtetuese ndaj strukturave
autonome të Kosovës duke e përkeqësuar në këtë mënyrë situatën e shqiptarëve
për të shkuar drejt vetvendosjes. Përpekja e rradhës së shqiptarëve do vazhdojë këtë
rradhe me organizimin, me krĳimin e një referendumi më 30 shtator 1991 për t’i
dhënë Republikës së Kosovës legjimitetin e nevojshëm. Republika e pavarur për
Kosovën shikohet si një alternativë mbi jetesën. Pas vitit 1981 përsëri shqiptarët e
Kosovës e të Jugosllavisë u përballën me navionalismin agresiv serb. Këto ngjarje
nga 1981 deri në 1990 u keqtrajtuan nga policia mĳëra shqiptarë,u perzulluan nga
puna 7000 mĳë puntorë,u dëbuan rreth 60%e studentëve shqiptar nga shkollat
kosovare,për pasojë mĳëra shqiptar u larguan nëpër botë. Edhe në arenën evropiane
qëndrimi ndaj shqiptarëve të Kosovës ishte i papërfillshëm, nga ana tjetër një krahë
i forcave politike shqiptare në Kosovë u përcaktuan për një politikë paqësore dhe
me veprimtari diplomatike për t’ia arritur realizimin. Gjatë kësaj kohe u arrit midis
Kosovës së pushtuar nga Serbia një gjendje pezullie, as luftë as paqe. Në vitin 1998 në
Kosovë do të marri hov lëvizja për çlirim dhe gjatë viteve ‘80 u përfshi nga protesta
dhe mospranim të Jugosllavisë .Mirëpo serbët, vullnetit të shqiptarëve iu përgjigjën
me anullimin e vetëqeverisjes krahinore dhe mosnjohjen e Kosovës via legis si njësi
federative shtetformuese nënrepublikane , status që e kishte marr në Kushtetutën e
1974. Në politikën euro-amerikane mendohet se çështja shqiptare
në Kosovë do zgjidhet duke njohur barazinë e të drejtave të qytetarëve,pavarësisht
nga kombësia. Ndërsa protagonistët e politikës shqiptare u shprehën kundër
ndryshimit të kufijve duke heshur idenë për krĳimin e një shteti të vogël shqiptar.
Por kjo gjendje “Paqeje “do të përfundonte në 1998, ku në Kosovë do të shpërthejë
përsëri një lëvizje popullore me karakter çlirimtar, ajo kreu aksione të herë pas
hershme kundër milicisë të vendosur në Kosovë. Aksionet e UÇK u cilësuan nga
Beograti si forcë terroriste. UÇK më 1998 pati përhapje gati në të gjithë territorin
e Kosovës, madje rritja e veprimtarisë së saj bëri që të ndryshojë vlerësimi politik
, të njihet si bashkim “luftërash të lirisë”nga administrada politike-amerikane.
Reagimi i serbëve në mesin e viteve 1998 ishte për një mësymje të përgjithshme
kundër UÇK për ta zhdukur atë, ku si pasojë UÇK u tërhoq.Në vitet 1998 në Ballkan
vihet re kriza politike e ish-Jugosllavisë, por që së shpejti mund të përfshinte edhe
Kosovën,ku sipas institucioneve ndërkombëtare kjo krize mund të çonte në prishjen
e ekuilibrave globale,ndërkohë qeveria shqiptare sistematikisht i kishte kërkuar një
asistencë ushtarake të huaj NATOS-s në kuadrin e formulës “partneriteti për paqe”.
Më 10 qershor, Këshilli i Sigurimit i OKB miratoi Rezolutën për Kosovën,në bazë të
së cilës më 12 qershor 1999 trupat e Natos filluan të hyjnë në Kosovë, krahas tërheqjes
së forcave serbe. Me këtë akt lufta në Kosovë u quajt e përfunduar. Bashkimi më
Aleancën Euro-atlantike është konsideruar dhe konsiderohet nga shqiptarët me të
njëjtën rëndësi historike si bashkimi në frontin antifashist botëror,të kryesuar nga
anglo-sovjeto-amerikanët.
Situata ekonomikë në Kosovë pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore
Kosova gjatë periudhës 1913 deri më 1998 ka qenë rajoni më i prapambetur i Serbisë
dhe i Jugosllavisë. Shkaqet e prapambetjes kanë qenë të shumta ,ndër to; niveli
fillestar i zhvillimit ekonomik dhe social i Kosovës,ndikimi i faktorëve politik dhë
ekonomik jugosllav dhe ndërkombëtar.Deri më vitin 1945 ,propaganda jugosllave
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e interpreton këtë gjendje të ardhur si pasojë e nivelit të ulët arsimor e kulturor. Pas
përfundimit të luftës së dytë botërorë ,potciali ekonomik i Kosovës ishtë evidentuar
plotësisht. Kosova llogaritet si rajoni më i pasur i federatës, me mundësi të mëdha
zhvillimi. Ajo zotëronte përqindje të mëdha të rezervave energjitike, mineralë të
plumbit dhe zinkut,nikelit , magnezit ,arit dhe minerale të tjera të rralla. Koncepti
kolonial për strukturimin ë ekonomisë së Kosovës filloi të duket qartë në treguesit
më kryesorë të zhvillimit. Invesimet nga vitet ‘45 -90 kanë qenë gjithmonë të
pamjaftuëshëm ,fillimisht këto investime ishin të pa mirëfillshme që vĳojnë gjithnjë
duke rënë ,madje deri në ndërprerje gati të plot të investimeve gjatë viteve ‘90 nga
rrethanat e shpërbërjes së RFSJ. Në këto vite investimet kishin një shpërndarje sipas
strukturave të papërshtatshme të degëve dhë nëndegëve ,të shtrirjes territoriale të
burimeve dhe të kushteve të sigurimit të mjeteve etj. Efekshmëria e investimeve
ra edhe për shkak të synimeve politike ,favorizimin e rajoneve,venbanimeve dhe
elementit skllav, posaçërisht serb dhe malazes.
Industria
Në vitet 1945 ajo u bë dega kryesore e ekonomisë në Kosovë ,duke u përfaqsuar nga
numri më i madh i ndërmarrjeve shtetërore dhe organizatave bashkësi. Në kuadër
të industrisë, rëndësinë më të madhe e fitoi energjitika ,zejtaria me ngjyra, e cila
shfrytëzonte pasuritë si të plumbit e zinkut. Nga ana tjetër u njoh dhe industria
e përpunimit të metaleve e orientuar në prodhimin e tubave me ngjitje ,enëve të
guzhinës,të llamarinës së zinkuar. Gjithashtu mbi bazën e lëndës së parë të vendit
në Kosovë u zhvillua industria kimike ,e cila prodhonte superfosfat dhe acid
sulfurik,fije sintetike, u zhvillua industria e materialeve të ndërtimit ,e cila prodhoi
qeramikë ,çimento ,gëlqere ,u zhvillua industria e përpunimit të drurit ,industria
e gomës,industria ushqimore,industria e duhanit dhe e cigareve dhe industria
poligrafike etj.
Energjitika
Rezervat e energjitikës se Kosovës përbëhen nga dy grupe burimesh: rezervat e
lëndës djegëse dhe rezervat hidroenergjitike. Vend parësorë në këto dy grupe zë
qymyri i gurit i cili përbën rreth 64% të gjithë rezervave të ish Jugosllavisë. Tri pellgjet
kryesore qymyr mbajtëse e të vëna në shfrytëzim në Kosovë janë : 1) pellgu i rrafshit
të Kosovës, ku prodhimi vjetor i tĳ shkon në 13 milion ton në vit, 2) pellgu i rrafshët
i Dukagjinit, rezervat e tĳ llogariten në rreth 2 miliard ton në vit. Nxjerrja e qymyrit
në këtë basen është i kufizua, 3) pellgu i Drenicës me sipërfaqe më të kufizuar dhe
me rezerva rreth 1 miliard ton.
Bujqësia
Dega e bujqësisë në vitet ‘45-90 përfaqësonte një rol më dytësorë se sektori
industrial. Nga produkti i realizuar, bujqësia kosovare mbeti një degë me nivel të
pamjaftushëm agroteknik për shkak të disfavorizimeve të çmimeve të prodhimeve
bujqësore,goditjeve të qëllimshme shumëformëshe ndaj bujqëve shqiptarë. Ndër
kulturat më kryesore që mbillen në këtë kohë ishtë gruri,misri,thekra.
Gjendja arsimore,kulturore pas vitit 1945
Pas mbarimit të Luftës së dytë Botërore,Kosova zotëronte një sistem arsimor të
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përhapur,me rreth 278 shkolla fillore dhe 11 shkolla të mesme,u rihap gjithashtu më
1946 Shkolla Normale e gjuhës shqipe . Por nga ana tjetër do fillojnë persekutimet
e arsimtarëve shqiptarë sipas ideologjisë komuniste ,duke i quajtur ato “armiq”. U
dëbuan shumë mësues që vinin nga Shqipëria ,u hoqën përdorimet e teksteve mësimore
shqipe,filloi zëvendësimi i shkollave shqipe me ato turke. Niveli i analfabetizmit në
Kosovë deri në vitin 1971 shkonte rreth 18% . Vetëm në kushtetutën e vitit 1974 gjendja
do të ndryshonte paksa ,ku tani Kosova do fitonte disa të drejta për rregullimin e
çështjve të arsimit e kulturës deri në vitin 1990,duke qenë se pas këtĳ viti autoritetet
serbë do ndërmarrin fushata të organizuara për të likuiduar plotësisht arsimin shqip.
Përsa i përket arsimit të lartë, shkolla e parë e lartë ishtë ajo e Pedagogjikes në
Prishtinë që u hap më 1 tetor 1958,pas saj u hap shkolla e lartë Administrative,ndërsa
fakulteti i Filozofisë në Prishtinë ishtë i pari që u hap në Kosovë. Krahas këtyre pati
dhe disa shkolla të tjera të larta që u hapën në qytete të tjera. Universiteti i Prishtinës
u themelua më 15 shkurt 1970, pas ndërtimit të një sërë shkollash u ndërmor dhe
një hap i rëndësishëm për ndërtimin e konvikteve shtetërorë për studentët që
vinin nga krahina të largëta. Kjo gjendjë stabiliteti do të ndryshojë në vitin 1981,
kur filloi lëvizja studentore kundër të cilës pushteti jugosllav mori masa nga më
barbaret,u larguan nga proçesi i mësimit 18 profesorë për 10 vjet. Dhe më 27 qershor
u ndalua përfundimisht mësimi në gjuhën shqipe në UP,duke përjashtuar të gjithë
studentët dhe petagogët. Në këto rrethana më 26.10.1991 u mbajt një mbledhje e
jashtëzakonshme e kuvendit të UP që vendosi rifillimin e mësimeve jashtë lokaleve
të pushtuara nga policia serbe.
Kultura dhe arti
Në vitin 1945 në Kosovë numëroheshin rreth tre bibloteka me 6000 libra,kurse në
vitin 1990 u arrit afër 600 bibloteka.Pas këtĳ viti do të nis dhe rrënimi i tyre. Më
1949 u themelua Muzeu i Kosovës ,i cili pas disa vitesh u zgjerua. Në Kosovë ka
patur tetë muze dhe dhjetë arkiva. Ndërsa më 1945 u themelua Teatri Krahinor
i Prishtinës nisi të vërë në skenë pjesë në gjuhën shqipe. Teatri i parë profesionist
është ngritur në Pejë,pastaj kaloi në Mitrovicë dhe pas viteve ‘90 rifilloi përsëri në
Pejë si teatër gjysëmprofesionist. Krahas këtĳ teatri në Gjakovë u hap Teatri Popullor
më 1 korrik 1977 , por që nuk pati një jëtegjatësi të madhe pasi u mbyll me dhunë
Kinematografia. Ndër filmat më të njohura janë ata të Besim Sahatçiut e Ekrem
Kryeziut e shumë të tjerë.Në Kosovë janë ngritur mjaft trupa amatorë,një orkestër
simfonikë,trupa e baletit, disa ansamble dhe shoqëri kulturoe e artistike amatore
si:”Agimi”,”Xhevdet Doda”
Nga viti 1991 u pushuan nga puna 40 artistët e tĳ dhë është mbajtur me ndihmesën
e artdashësvë. Ansambli ka dhënë mbi 4000 shfaqe. Të gjitha këto përpjekje në
fushën arsimore kulturore tregojnë qartë se populli shqiptar i Kosovës, pavarësisht
pengesave, luftuan me shpirt për t’i mbrojtur vlerat e kombit të tyre, traditat, zakonet
etj.
Shpallja ë pavarësisë së Kosovës
Pas shumë problematikash,nga ana politike,ekonomike,sociale,Kosova do t’ia dalë
mbanë të shkëputet nga shtetet e huaj,duke mos ia arritur qëllimit të bashkohet me
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shtetin mëmë Shqipërinë,por duke u shpallur shtet i pavarur.Më 17 shkurt 2008 ,
Kuvendi i Kosovës nëpërmjet një deklarate, shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe
demokratik.Me shpalljen e shtetit të pavarur të Republikës së Kosovës, u krĳuan
rrethana të reja politikë dhe ligjore.
Kosova miratoi me procedurë të shpejtë një pako të ligjeve që dilnin si obligim nga
Pakoja e Ahtisarit.Me këto ligje përcaktohen politikat për zbatimin e reformave në
shtetin e ri të Kosovës në frymën e Pakos së Ahtisarit.
Republika e Kosovës sot është vend i pavarur dhe sovran në Gadishullin ë Ballkanit
të Evropës Juglindore, i njohur ndërkombtarisht nga 108 vende anëtare të Kombeve
të Bashkuara (KB) nga të cilat 23 nga 28 vendë të Bashkimit Evropian,Kosovën e kanë
njohur edhe dy vende të tjera që nuk janë anëtare të KB-së: Taivani dhë Malta. Vendi
administrohët nga udhëheqja politikë dhë civile. Qyteti më i madh dhë kryeqyteti i
saj është Prishtina.
Institucionet e Kosovës, pas Marrëveshjes së Brukselit, 19 prill 2013, kanë kontrollin e
plotë në tërë territorin e Republikës. Institucionet themelorë të Republikës së Kosovës
janë: Kuvendi i Republikës së Kosovës (Legjislativi), Qeveria e Republikës së Kosovës
(Ekzekutivi) dhe Gjykatat e Republikës së Kosovës (Gjyqësori). Pushteti është i
organizuar në dy nivele: pushteti qendror dhe pushteti lokal. Pushteti lokal është i
organizuar dhe funksionon në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës,
Kartën Evropianë për Vetëqeverisje Lokale dhë Marrëveshjen Gjithëpërfshirëse për
Statusin ë Kosovës. Pushteti lokal është formë ë vetëqeverisjes lokale me elementë të
autonomisë lokale, i organizuar vetëm në një nivël të pushtetit.
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Pasojat e divorcit në zhvillimin psikologjik të fëmĳëve në moshën 3-8 vjec
Persida Gripshi
Kopshti “Sami Frasheri” Peqin
Abstrakt
Ky punim ka si qëllim evidentimin e pasojave që sjell divorci në sjelljet e fëmĳëve duke e vënë
theksin në ndikimin që ka arsimimi i prindërve, të ardhurat ekonomike pas divorcit,gjinia
e prindit me të cilin jetojnë fëmĳët, mirëkuptimi dhe komunikimi i prindërve pas divorcit.
Në fakt divorci nuk është një ngjarje kalimtare për një fëmĳë, por është një proçes i cili zgjat
për shumë vite .
Pavarësisht moshës apo gjinisë fëmĳët do ta përjetojnë keq kurdoherë ndarjen e prindërve të
tyre, dhe jetesën e tyre vetëm me një prind. Prandaj është shumë e nevojshme që prindërit të
ndërgjegjësohen për jetën e tyre, vendimet e tyre, sepse si pasojë e vendimeve të tyre dëmtohet
edhe e ardhmja e fëmĳëve më pas.
Fjalët kyçe: divorc, problem në sjellje, simptoma emocionale, mungesë vëmendje.
Qëllimi kryesor i këtĳ studimi është përcaktimi i impaktit të divorcit të prindërve te sjellja
e fëmĳëve të grup-moshës 3-8 vjeç lidhur me nivelin e simptomave emocionale, nivelin e
hiperaktivitetit ,mungesë vëmendje, sjellje prosociale, shfaqja e problemeve në sjellje, sjellja
në grup, niveli i stresit sipas gjinisë, grupmoshës dhe vendndodhjes së fëmĳës.

Çfarë është divorci?
Divorci është një problem sa juridik aq edhe social dhe kryesisht shkaktohet kur
ndërmjet dy partnerëve është thyer ndjenja, intimiteti, komunikimi dhe padyshim
që marrëdhënia nuk funksionon më, duke përfshirë në një stres të përgjithshëm
të gjithë anëtarët. Divorci është një situatë tepër stresuese për të gjithë pjesëtarët
e familjes që e përjetojnë atë dhe paraqitet si një ndryshim madhor në jetën
e individit, të cilit i nevojitet një kohë e konsiderueshme për të rimarr veten.
Një familje që kalon një proçes të tillë gjatë jetës së saj padyshim që përfshihet në një
mori çrregullimesh emocionale. Proçesi i divorcit mund të rrisë brenda anëtarëve
të familjes ndjenja të forta zemërimi, ankthi, depresioni, vetmie, turbullimi dhe
mungesë kuraje të dukshme në personalitetin e individëve.
Divorci në fakt përfaqëson një të drejtë të njeriut. Ai është shprehje e lirisë së
individit për të dashuruar dhe për të zgjedhur. E drejta e barabartë juridikecivile midis burrit dhe gruas për prishjen e martesës triumfoi mbi të drejten
e njëanshme. Vendosja e të drejtës së divorcit është shprehje e qytetërimit të
sotëm dhe njëherësh mund të konsiderohet si një fitore e madhe botërore.
Megjithate divorci në vetvete përfaqëson një problem social. Mund të duket në fakt
disi paradokse që një e drejtë të quhet si problem , kur dihet që problemet sociale
kanë të bëjnë me sjelljet dhe devĳimet. Divorci megjithatë është një problem social
përderisa për të flitet , shkruhet me shqetësim derisa ai shkakton probleme sociale
derisa shumica e njerëzve e cilësojnë atë si një të tillë. Në shumicën e rasteve divorci
lidhet me shkaqe të cilat në të vërtetë përfaqësojnë probleme sociale si: martesat e
palumtura, dhunë seksuale, dhunë psikologjike, krimi etj. Divorci fiton gjithashtu
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statusin e te qenit një problem social nisur nga problemet sociale që ai sjell në një
pjesë apo ndoshta në shumicën e rasteve.
Problem më shqetesues mbetet ai i femĳeve të divorcuareve, të cilët kundrejt fëmĳeve
të familjeve të tjera bëjnë një jete më të stresuar në krahasim me to. Traumatizimi
psikik i tyre shkon si rregull në përpjestim të drejtë me shkallën e konflikteve të
prindërve gjatë procesit të divorcimit.
Efektet e divorcit te fëmĳët
Fëmĳët janë ata që shfaqin hapur ndjenja të fuqishme dëshpërimi, agresiviteti,
zemërimi dhe frike. Shpesh herë ata ndjehen fajtor dhe të pafuqishëm për ndarjen
e prindërve të tyre. Në disa raste ata fajësojnë veten për ndarjen e tyre. Vlen për t’u
theksuar se në ato momente që ndodh procesi i ndarjes dhe ndjenjat e fëmĳës injorohen
totalisht, pa tentuar që të shpjegohen shkaqet e këtĳ divorci, këta fëmĳë do të shfaqin
probleme të dukshme në shkollë dhe shoqëri të reflektuar në sjellje, komunikim,
bashkëpunim me bashkëmoshatarët si edhe do të përfshihen në vetëvlerësime dhe
imazhe të ulëta mbi veten e tyre. Një nga problemet më të dukshme tek ta është se në
të ardhmen shfaqin devĳanca të ndryshme në komunikim me prindërit e tyre
1-Humbja e kontaktit me prindërit -Të dy prindërit, si nëna dhe babai janë
burime të rëndësishme për fëmĳët. Studimet kanë treguar se divorci ka larguar
njërin nga prindërit dhe si rrjedhojë edhe kontaktet me fëmĳën janë shumë më të
rralla. Një mungesë e tillë sjellë konfuzion në gjendjen psikologjike të tĳ, të cilit i
mungon modeli i prindërimit që ai ka nevojë. Në mënyrë graduale ky model
përjashtohet nga fëmĳa, duke sjellë pengesa në komunikimet e tĳ të vazhdueshme .
2-Jetë më stresuese familjare -Këta fëmĳë duke jetuar nën stres të vazhdueshëm për
shkaqe të ndryshme, që mund të jenë, psikologjike, sociale dhe ekonomike mbyten
nga presionet dhe konfliktet e vazhdueshme që hasin brenda familjeve të tyre. Si
rrjedhojë, ata rriten dhe zhvillohen nën ndikimin e vështirësive të mëdha duke
humbur besimin dhe kurajën mbi veten e shoqërinë.
3-Humbja e një ekonomie të qëndrueshme -Duke jetuar vetëm me një prind edhe
stabiliteti ekonomik i familjes së ndarë është mjaft i lëkundur, fakt ky i përthithur
nga fëmĳa dhe ndjesia që ai përjeton është ndryshimi ndërmjet tĳ dhe fëmĳëve të
tjerë, duke ulur nivelin e imazhit tek vetja.
Reagimi psiko-emocional i fëmĳës nga 3 – 8 vjeç
Në këtë moshë fëmĳët kanë nevojë për kohë individuale me secilin prind, që të
sigurohen se kanë dashurinë e tyre. Dëshirojnë që të dy prindërit së bashku të
impenjohen me ta. Fillojnë dhe interesohen edhe në çështje të tilla duke marrë përsipër
analizën, se kush është fajtori për një akt të tillë. Fëmĳa edhe pse është prezent i një
fakti të tillë, pra ndarjes së prindërve, përsëri shpreson që të dy prindërit së bashku
do të ribashkohen për tu impenjuar me të. Ajo që prindërit duhet të bëjnë, është të
bindin fëmĳën për prezencën e secilit prej tyre në aktivitetet dhe jetën e fëmĳës edhe
pse do qëndrojnë të ndarë me njëri tjetrin. Fëmĳa e manifeston stresin e divorcit
të prindërve me anë të zemërimit, agresionit apo trishtimit te thellë, probleme me
shokët, rezultate jo të mira në shkollë. Stresi mund te paraqitet tek ata edhe me
shqetësime somatike si dhembje stomaku apo koke.
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Fëmĳët prindërit e të cilëve diforcohen kanë shifra më të larta të stresit psikologjik
dhe sëmundje mendore.
Në katër dekadat e fundit, një kërkim i gjerë mbi divorcin tregon përgjithësisht
që divorci i shkakton fëmĳëve stres të madh psikologjik dhe dyfishon rrezikun që
ata përjetojnë problem të rënda psikologjike më vonë në jetë. Fëmĳët me prindër
të divorcuar janë nën një rrezik më të lartë për depression dhe të tjera sëmundje
mendore gjatë jetës së tyre, pjesërisht për shkak të arritjes së tyre të reduktuar
arsimore.
Momenti kohor i ndarjes mund të jetë i rëndësishëm. Paqëndrushmëria familjare në
fillimin e klasës së parë (qoftë divorc, apo një lloj tjetër i ndarjes së prindërve ) rrit
probleme të dukshme në sjellje dhe ul besimin te shokët.
Zakonisht djemtë e kalojnë më rëndë ndarjen e prindërve dhe i kapërcejnë më me
vështirësi situatat pas divorcit, sesa vajzat. Te këta djem shfaqen çrregullime në
sjellje në shtëpi dhe në shkollë. Në fakt, konfliktet mes nënave dhe djemve janë të
zakonshme deri në gjashtë vjet pas divorcit, ndërkohë që nënat me vajzat e gjejnë më
shpejt një mënyrë komunikimi të mirë. Një nga arsyet që djemtë e kalojnë më rëndë
divorcin mund të jetë edhe fakti se djemtë, duke jetuar me nënat, nuk gjejnë më
në shtëpi modelin, shembullin e mashkullit të rritur, i cili i ndihmon ata në shumë
aspekte të jetën se përditshme, sikurse mund të ndothë edhe për vajzat kjo gjë.
Reagimet e fëmĳëve ndaj divorceve
Reagime emocionale
Gjatë divorcit, fëmĳët mund të kenë shumë reagime emocionale. Zakonisht
hidhërimi i tyre shfaqet: me mospranim dhe heshtje, me kthim mbrapa, me lodhje
fizike, me ndjenjën e fajit dhe me veprime armiqësore, me gjendje paniku/ alarmi
dhe konfuzion. Mospranimi dhe heshtja: në këtë gjendje, fëmĳa “mbyll sytë” ndaj
situatës. Duket sikur atĳ nuk i intereson ajo që po ndodh mes prindërve, apo sikur
nuk e kupton. Duke bërë kështu, ai përpiqet të mbrojë veten nga humbja e madhe.
Në fakt kjo tregon se ai e shikon ndarjen si një ngjarje shumë të rëndë, të cilën e
ka shumë të vështirë ta pranojë. Kjo sjellje shpesh kuptohet gabim nga prindërit,
që kujtojnë se fëmĳa po e pranon situatën. Kthimi mbrapa/Regresioni: ngaqë nuk
përballojnë dot ndjenjat e ankthit dhe të sikletit, fëmĳët mund të kthehen mbrapa
në një moshë më të vogël, me sjelljet e tyre. Ata mund të fillojnë të thithin gishtin,
të lagen në shtrat, të flasin si bebe apo të paraqesin sjellje të tjera fëminore. Fëmĳët
mund të fillojnë të ankohen shumë, që të rriturit të kujdesen më tepër për ta.
Lodhja fizike
Lodhja fizike shprehet nëpërmjet ankesave si, për shembull, “Kam dhimbje barku!”
ose “Më dhëmb koka!”. Lodhja fizike shpesh shfaqet atëherë kur fëmĳa është i
pasigurt në gjërat që më parë i fitonte apo i arrinte “pa vështirësi”, si për shembull
“jetën”, dashurinë prindërore, ushqyerjen, strehën dhe mbrojtjen.
Sjellja armiqësore dhe ndjenja e fajit Sjelljet armiqësore shfaqen në nervozizmit, inatit
dhe në shpërthimit të ndjenjave të tilla, që kalojnë nga sikleti në hakmarrje.
Fëmĳët e shfryjnë inatin te të tjerët në mënyrë që të përballojnë ndjenjën e fajit.
Fëmĳët e vegjël, shpesh kanë ndjenja faji të forta, sepse besojnë që janë ata
përgjegjës dhe shkaktarë të ndarjes së prindërve. Jo rrallë, fëmĳët parashkollorë
besojnë se kanë fuqi të tilla të jashtëzakonshme dhe se mendimet e tyre për
prindërit janë plotësuar në mënyrë të magjishme. U takon prindërve, t’u
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shpjegojnë fëmĳëve e t’i bindin se ata nuk kanë asnjë lloj faji për divorcin.
Paniku/alarmi dhe konfuzioni
Paniku dhe konfuzioni shfaqen atëherë kur fëmĳët duhet të pranojnë jetesën e re.
“Lejoje fëmĳën të ndiejë” Sipas kësaj kërkese duhet që prindërit t’i lejojnë fëmĳët të
ndiejnë atë që duan, çfarëdo lloj ndjesie të jetë ajo. Për të arritur këtë, duket pasur
kujdes me fjalët që i thuhen fëmĳës dhe sidomos djemve, të cilëve zakonisht u kërkohet
të jenë të fortë apo të mos qajnë. Lotët janë shprehje e natyrshme e hidhërimit. Ato
ndihmojnë për të çliruar emocionet. Por edhe pse prindërit nuk duhet t’i ndalojnë
fëmĳët të derdhin lot, ata në asnjë mënyrë nuk duhet t’u ushqejnë atyre dhimbjen. Nga
ana tjetër, duhet bërë dallimi mes një reagimi normal dhe një tjetri jonormal. Prindërit
nuk mund ta bëjnë shpejt këtë dallim. Shenjat mund të jenë: problemet me mësuesit,
edukatorët, vështirësi në të mësuar, tërheqje, të qara dhe agresivitet të vazhdueshëm
ndaj prindërve, kujdestarëve etj. Duke u dhënë shpjegime për divorcin fëmĳëve,
prindërit u ushqejnë atyre dëshirën për të folur me ta për çështje të ndryshme, duke
përfshirë edhe arsyet e pasojat e divorcit. Ndërkohë që divorci përfundon, fëmĳët
përsëri do të kenë pyetje dhe shqetësime të tjera që duhen folur. Kur flitet që në
fillim, më pas do të jetë më e thjeshtë, sepse fëmĳët rriten dhe mund të arsyetojnë më
mirë. Bisedat e ngrohta e të sigurta me prindërit u japin fëmĳëve rehati, siguri dhe
qetësi.
Përfundimet
Fëmĳa, pavarësisht nga mosha apo seksi, e përjetojnë keq ndarjen e prindërve. Kjo
ndikon në sjelljen dhe gjendjen psikologjike të tyre, gjë që, në një mënyrë ose në
një tjetër, lë gjurmë e ndikon në formimin e personalitetit të tyre. Prindi (nëna ose
babai), që fiton të drejtën e kujdestarisë është në kontakte të vazhdueshme me ta,
kurse tjetri është më larg, për të mos thënë që edhe i shkëput fare kontaktet me
fëmĳët. Ndryshimet në marrëdhëniet me fëmĳët mes dy prindërve, mund të varen
nga ligji, kultura, morali, psikologjia etj. Sidoqoftë, ato lënë shenja tek fëmĳët,
prandaj mendimi shkencor sugjeron: Përfshirjen afatgjatë të të dy prindërve në
përkujdesjen ndaj fëmĳëve është e domosdoshme të përpiqeni, sidomos menjëherë
pas divorcit, që fëmĳët të mos tronditen rëndë (të traumatizohen). Me kalimin e
kohës do të ishte mirë nëse prindërit do të takoheshin me njëri-tjetrin për të folur për
rritjen dhe edukimin e fëmĳëve. Kjo do t’i ndihmonte fëmĳët të ndiheshin më mirë.
Pothuajse shumica e fëmĳëve, të cilët janë nën kujdestarinë e nënës, kanë probleme
për takimet me baballarët. Zakonisht, baballarët pas divorcit i shohin fëmĳët një
herë në muaj, vetëm pak prej tyre i shohin fëmĳët më shpesh dhe mbajnë lidhje të
ngushta me ta. Lidhjet me baballarët janë shumë të rëndësishme për fëmĳët dhe
ndikojnë shumë në arritjet e tyre në shkollë, kopsht si dhe në lumturinë e tyre në shtëpi.
Kapërcimi i pasojave të ndarjes së prindërve është i vështirë për fëmĳët, por situatat
e vështira mund të zbehen me kalimin e kohës, në qoftëse prindërit kanë parasysh
këto këshilla që përmendëm deri tani, si dhe ato më poshtë: Si t’ua shpjegojmë
divorcin fëmĳëve Fëmĳët e kuptojnë gjendjen në familjen e tyre; ata nuk e kalojnë
pa dëshpërim ndarjen e prindërve. Asnjë gjë nuk është më stresuese për fëmĳët,
sesa një situate që nuk e kuptojnë. Shpesh prindërit mendojnë se fëmĳët janë
shumë të vegjël për të kuptuar arsyet e divorcit dhe për t’u pajtuar me ndarjen
e prindërve, prandaj nuk e diskutojnë fare këtë çështje me ta. Gjithsesi, fëmĳët e
pranojnë më shpejt me situatën kur e kuptojnë atë që po ndodh dhe kur vazhdojnë
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të kenë mbështetjen e atyre që i duan. Nëse divorci do të ndodhë patjetër, është
mirë që fëmĳës t’i tregohet menjëherë ajo që pritet të ndodhë. Duke ia mbajtur
të fshëhtë, rritet mundësia që fëmĳa ta marrë vesh këtë nga ndonjë person i
papërshtatshëm dhe në një moment po të papërshtatshëm. Edhe pse është shumë
e vështirë, më e mira është që të dy prindërit bashkë ta shpjegojnë situatën. Kjo
ul mundësinë që njëri prind t’i vërë fajin tjetrit, gjithashtu kjo tregon se prindërit
mund të merren vesh me njëri-tjetrin për të mirën e fëmĳës së tyre.
Rekomandimet
Fëmĳët duhen mbajtur afër dhe t’i përkushtohet sa më shumë kohë e dashuri, në
mënyrë te tillë që të mos ndjehen të vetëm dhe fajtor. Më poshtë mund të lexoni 10
këshilla psikologjike, që nga psikologë dhe studiues të shumtë janë quajtur të arta:
1. Duhet në vazhdimësi t’i jepni kurajë dhe t’i nxisni fëmĳët tuaj mbi atë çka ata
ndiejnë brenda vetes. Nëse kjo nuk realizohet, jepni ju shembullin të parët duke
përshirë edhe fëmĳën tuaj në të.
2. Bëjeni të qartë se ata nuk janë fajtorë në ndarjen tuaj dhe mundohuni të shpjegoni
disa nga faktorët e vërtetë të këtĳ procesi.
3. Mundohuni të kuptoni sjelljen e fëmĳëve tuaj, që jo pak herë mund të manifestohet
me ndjenja të forta zemërimi, urrejtje dhe frike ndaj jush.
4. Tregoni të sinqertë me fëmĳën tuaj mbi situatën familjare, mbi marrëdhëniet,
komunikimin ndërmjet jush.
5. Mundohuni të informoni sa më shumë fëmĳën tuaj mbi ndryshimet e shumta që
mund të ndodhin në kohët në vazhdim.
6. Vazhdoni t’i përmbaheni rregullave të mëparshme të vendosura nga ju për fëmĳët
tuaj dhe mos u mundoni të tregoheni tolerant, pasi kjo situatë do të çorientojë edhe
më tepër fëmĳët tuaj.
7. Mundohuni të kaloni sa më shumë kohë efektive me fëmĳën tuaj, në mënyrë të
tillë që ai mos të ndjehet totalisht i braktisur dhe të mos fajësoj edhe më shumë veten
mbi ndryshimet e ndodhura në familje.
8. Eshtë tepër e rëndësishme që pas procesit të ndarjes, fëmĳës t’i krĳohet një ambient
i qëndrueshëm, i sigurt dhe i ngrohtë.
9. Mundohuni që fëmĳa juaj të mbajë një kontakt të qëndrueshëm me prindin e
larguar nga shtëpia.
10. Në qoftë se fëmĳa juaj shfaq probleme serioze gjatë dhe pas procesit të divorcit,
do të ishte e nevojshme kontakti me një specialist të kësaj fushe në mënyrë të tillë që
gjendja e tĳ psikologjike të mos agravohet më shumë cdo dite.
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Plani i edukimit individual (PEI)
Jolanda Gjini
Mesuese Cikli, Shkolla SHMB Kolonje
Abstrakt
Për edukimin e nxënësve me aftësi të kufizuara , studimet e fushës në përgjithësi kanë
vërtetuar se kurrikula e përbashkët jep më shume rezultat sesa kurrikula speciale, pasi, kur
ajo përpunohet e përshtatet, bëhet elastike dhe e lehtë për t’u përdorur sipas nevojave të
duhura. Ndërsa, kur ajo trajtohet si një variant i veçantë kurrikular, humbet misionin e saj
gjithëpërfshirës. Po ashtu, eksperiencat e suksesshme shqiptare dhe botërore të përdorimit
të së njëjtës kurrikul, kanë vërtetuar se nxënësit me aftësi të kufizuara kanë arritje më të mira
në shkolla sesa nxënësit me aftësi të kufizuara që kanë ndjekur shkollat apo institucionet e
specializuara.

Hyrje
PEI është një dokument, që përcakton, planifikon, organizon e monitoron procesin
e mësimdhënies. e të nxënies duke përshtatur kurrikulën e përbashkët në bazë të
nevojave individuale. PEI, gjithashtu, informon mësuesit, nxënësin dhe prindërit për
qëllimet, progresin dhe metodat e arritjes së tyre. PEI është një dokument praktik
pune i përdorshëm nga i gjithë stafi pedagogjik, nga të gjithë mësuesit e të gjitha
lëndëve e programeve, që lejon e mirëpret ndryshime realiste, të arritshme të lidhura
me jetën e përditshme dhe të ardhmen e nxënësit.
PEI lejon, nxit dhe monitoron përparimin dhe suksesin duke u fokusuar në pikat e
forta, aftësitë dhe talentin e nxënësit.
Objektivat e PEI-t duhet të jenë individuale e të personalizuara. Ato duhet:
Të respektojnë identitetin, dinjitetin dhe individualitetin e nxënësit, të drejtat
e fëmĳës për një arsim cilësor, që nxitin pavarësinë;
Të marrin parasysh elementet e mësimdhënies, të cilat bazohen në çfarë nuk
mund të bëjnë apo bëjnë vetë këta nxënës me ndihmën apo asistencën e dhënë nga
mësuesi apo mësuesi ndihmës;
Të hartohen me një gjuhë të qartë, lehtësisht të kuptueshme (edhe nga vetë
nxënësi) e, mbi të gjitha, të japin mesazhe dashamirëse, motivuese, mikpritëse e
përkujdesi.
Për nxënësit që nuk kanë nevojë për PEI, po për përqasje, përshtatje dhe shpjegime
të diferencuara, mund ta quajmë Plan Edukativ i Personalizuar (PEP).
Pavarësisht nga forma, përshtatja duhet konsideruar si një proçes në vazhdimësi,
jo përfundimtar,dhe, mbi të gjitha, si punë e përbashkët e komisionit të shkollës
të përbërë nga të gjithë agjentët, qëjanë pjesë e këtĳ procesi, si mësuesit e të gjitha
lëndëve, pjesëtarë të drejtorisë, punonjëset sociale, mjeku, prindi dhe psikologu.
Mësimi me udhëzime të diferencuara, si një strategji gjithëpërfshirëse dhe PEP
Mësimi me udhezime të diferencuara është një mësimdhënie, që i ofron mundësi çdo
nxënësi të
zhvillojë aftësi të veçanta e të përmirësohet në pikat e tĳ më të forta apo aty ku ai
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shfaq rezultate më të mira.
Objektiva të personalizuara. Në mësimin e diferencuar mësuesi planifikon
objektiva të diferencuara, bazuar në nevojat, përgatitjen dhe interesat e çdo nxënësi.
Që të realizohen këto objektiva, duhet të shoqërohen me metodologji e strategji
që përdoren në klasë për një pjesë të nxënësve me aftësi të kufizuara, që nuk janë
identifikuar a vlerësuar për të patur PEI.
Disa studiues, si Evelyn Freedman e të tjerë, e ilustrojnë këtë koncept duke bërë
krahasimin me
një orkestër, ku mësuesi është dirigjenti i saj. Supozoni se duhet të dirigjoni (mësoni)
orkestrën
(klasën tuaj) të përbërë p.sh. prej 30 instrumentistësh (nxënësish); të njëjtën këngë
(programi dhe standardet e tĳ) mund ta dirigjoni me mënyra të ndryshme. Po ashtu,
është shumë e rëndësishme të mos harroni se jeni ju dirigjenti dhe do ta vendosni ju
tonin për orkestrën/klasën që do drejtoni.
Studiuesit prej fushave të ndryshme prej kohesh i kanë tërhequr studimet mbi
inteligjencën njerëzore. Prej tyre po japim përmbledhtas tre konkluzionet më të
rëndësishme e të domosdoshme për të kuptuar e zbatuar strategjitë gjithëpërfshirëse.
Inteligjenca nuk është një e vetme. Ajo varion, është e ndryshme dhe shfaqet
në shumë forma dhe tipe. Ne mendojmë, mësojmë e krĳojmë në mënyra të ndryshme.
Inteligjenca është e ndryshueshme dhe jo e fiksuar. Me fjalë të tjera, nëse
nxënësit i ofrohen mënyrat e duhura në mesim, inteligjenca rritet.
Neuronet, qelizat e trurit, rriten e zhvillohen kur ato vihen në veprim, dhe
atrofizohen kur nuk perdoren.
Viti 1985 i përmblodhi ato në tre lloje: 1) analitike, 2) praktike dhe 3) krĳuese.
M. Montessori beson se fëmĳët duhen inkurajuar që të punojnë me menyrën dhe
shpejtësinë e tyre pa patur nevojë që ai të nxisë konkurrencën e garën apo presionin
e notës a të provimit. Ata duhen nxitur të ndjekin interesat dhe parapëlqimet e tyre,
kur vjen puna për të lexuar e shkruar. Kjo lloj lirie i lejon e i motivon fëmĳët me aftësi
të kufizuara të lulëzojnë e përparojnë.99
Jane katër shtyllat ku mbështetet diferencimi nëpërmjet përshtatjes dhe
modifikimit:
1. Diferencimi i përmbajtjes
2. Diferencimi i procesit dhe i mjedisit
3. Diferencimi i produktit
4. Diferencimi i vlerësimit
1. Diferencimi i përmbajtjes. Kjo mënyrë i lejon nxënësit të zgjedhin një çështje që
iu intereson.
2. Diferencimi i procesit. Disa nxënës mund të përgjigjen me vizatim në vend të
fjalëve, disa të tjerë mund të punojnë në librarinë e shkollës.
3. Diferencimi i produktit. Disa nxënës mund të prodhojnë një vizatim poster, kurse
të tjerë mund të krĳojnë një skeç.
4. Diferencimi i vlerësimit. Ky diferencim shkon paralel me diferencimet e tjera.
Teoria e të mësuarit me zgjedhje e Glasser-it bazohet në 4 nevojat psikologjike, që
nxisin motivimin dhe përpjekjet:
1. Nevoja për përkatësi
2. Nevoja për fuqi
3. Nevoja për liri e pavarësi
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4. Nevoja për kënaqësi.
Kështu, lejimi i nxënësve që të zgjedhin për të punuar në grup, në çift apo
individualisht, praktikisht përmbush nevojën e tyre për përkatësi. Kur mësuesi iu
ofron zgjedhjen midis kopjimit nga tabela ose nga libri dhe formulimit me fjalë të tjera,
ai ka përmbushur nevojën e tyre për liri veprimi. Kur u jep mundësinë për krĳimtari
të lirë, iu ka dhënë kënaqësi. Sa më shumë nevoja të nxënësit të përmbushim, aq
më shumë i kemi motivuar ata. Nga intervistat me nxënës të Tiranës, Durrësit dhe
Lushnjes rezulton që nxënësve u mungon mundësia e zgjedhjes në mësim, dhe këtë
ata e shohin si një mënyrë shumë miqësore dhe mikpritëse nga ana e mësuesit. “Do
ta kisha mësuar më kollaj e më me qejf vjershën, po ta kisha zgjedhur vetë librin”thotë një nxënës i klasës së dytë në Kënetas të Durrësit, ndërsa mësuesen e tĳ me
të drejtë e shqetësonte fakti që shumica do të zgjidhnin vjersha të shkurtra dhe pa
përmbajtjen e duhur. Zgjidhjen për këtë na e dha një mësuese : “Unë i kam ndarë
librat në tre kategori me kuti me ngjyra të ndryshme - kutia e kuqe ka libra me
kafshe, e verdha, me perralla dhe bluja, me pokemon”.
Elementet e diferencimit
Mënyrat e të mësuarit
Mënyra e të mësuarit është kanali i shqisave, ku secili nxënës mbledh dhe përpunon
informacionin. Të gjitha mënyrat janë barabar të rëndësishme, por, me kalimin e
kohës, tek çdo nxënës mbizotërojnë një ose dy prej tyre.
Përfshirja e nxënësve që përdorin më shumë shqisën e të parit
• Përdor nënvizuese me ngjyra të ndritshme
• Tërhiq vëmendjen me poster dhe fotografi
• Shfaq filma dhe dokumentarë
• Përdor figura, grafikë, tabela
• Thekso detajet nëpër ilustrime
• Përdor gjuhën e gjesteve dhe atë trupore
Përfshirja e nxënësve që përdorin më shumë shqisën e të dëgjuarit
• Lexo me zë të lartë
• Përdor sisteme dëgjimi, magnetofon, radio
• Përdor muzikën si mjet mësimor
• Ndrysho tonet e zërit kur flet
• Nxit diskutimin në çift
• Përdor kufje
Përfshirja e nxënësve që përdorin më shumë shqisën e të prekurit
• Përdor lojën me role
• Përdor artin e të punuarit me plastelinë
• Përdor bojëra uji
• Përfshi ushtrime sportive gjatë orës së mësimit
• Lejo ecjet brenda dhe në oborrin e shkollës
• Nxit përdorimin e kubave ose të lojërave të tjera ndërtuese
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Alternativa dhe metoda gjithëperfshirëse për të mësuarin me udhëzime të
diferencuara
Të mësuarit bashkëveprues integron, përfshin nxënësit me aftësi të kufizuara në
grupe pune me nxënës të tjerë të klasës. Të mësuarit në bashkëpunim dallohet për
frymën bashkëpunuese dhe ndihmese duke eliminuar në maksimum konkurrencën
dhe frymën e garës. Ky lloj të mësuari ka në vetvete potenciale dhe ofron mundësi
dhe shanse të barabarta për pjesëmarrje, zgjidhje problem e vendimmarrje për secilin
nxënës, anëtar të grupit. Shumë mësues besojnë e pohojnë se ky lloj të mësuari
ndihmon barazisht sjelljet e të dy llojeve të nxënësve, me dhe paaftësi të kufizuara, të
kuptuarit e të pranuarit e njëri-tjetrit bazuar në respekt e kujdes.
“Të mësuarit në patronazh” është, gjithashtu, një formë tjetër e të mësuarit
bashkëveprues, kur një nxënës pranon vullnetarisht ose i orientuar nga mësuesja
të bashkëpunojë e bashkëveprojë me një nxënës meaftësi të kufizuara. Janë të
shumta eksperiencat e sukseshme, kur nxënësi me aftësi të kufizuara është bërë më i
ndërgjshëm apo ka perceptuar e “thithur” më shumë kur kërkesat apo instruksionet
e detyrës i janë shpjeguar nga shokët e shoqet e klasës dhe jo nga mësuesja.
Përvojat, megjithatë, kanë treguar që ka plot raste kur të mësuarit bashkëveprues në
grupe të përziera ose në patronazh jo gjithmonë funksionon ose është i sukseshëm
për të gjithë nxënësit me aftësi të kufizuara. Në këto raste roli i mësuesit është të
vëzhgojë, monitorojë me vëmendje procesin, progresin dhe dinamikën e grupit për
të reflektuar më vonë për ndryshimet dhe përshtatjet e duhura në të ardhmen.
Të mësuarit pjesërisht bashkëveprues, si një variant tjetër i të mësuarit
bashkëveprues, ofron
hapësira të reja bashkëpunimi. Për shembull, në rastet kur nxënësi me aftësi të
kufizuara ka vështirësi apo pengesa fizike serioze, rekomandohet pjesëmarrja e
pjesshme si një mundësi përfitimi. Në këtë rast mësuesi ndihmës ndërhyn aktivisht
duke asistuar nxënësit me aftësi të kufizuara për pjesën më të madhe të detyrës së
ngarkuar. Në bashkëpunim me mësuesin, mësuesi ndihmës orienton apo ndryshon
“rregullat e lojës” apo mënyrën se si aktiviteti është organizuar. Në këtë mënyrë
nxënësit me AK i është dhënë mundësi të marri pjesë e përfitojë nga ndërveprimi e
bashkëpunimi shoqëror me nxënësit e tjerë.
Këshilla nga mësuesit për mësuesit
Këto këshilla përshtatjeje, që ndihmojnë nxënësit me aftësi të kufizuara të arrĳnë
objektivat ediferencuara, janë mbledhur nga mësues të ndryshëm shqiptarë,
kanadezë e italianë.
Pranoni faktin që mënyra juaj personale e të mësuarit mund të mos jetë e njëjta
mënyrë të mësuari për të gjithë nxënësit tuaj.
Jepni mesazhe në klasë që puna e diferencuar është normale dhe i ndihmon barabar
të gjithë nxënësit.
Parashikoni e planifikoni detyra, që përmbajnë elemente suksesi.
Ofroni mundësira zgjedhjeje: punë në çift, në grup apo punë individuale. Mundësia
e zgjedhjes është në vetvete një praktikë sfiduese për nxënësit me aftësi të kufizuara,
që motivon dhe jep mundësi perzgjedhjeje. Për t’i motivuar nxënësit, parashikoni
alternativa apo 2-3 mundësira zgjedhjesh duke marrë parasysh parapëlqimet e
nxënësit.
Jepni udhëzime të shkurtra, mundësisht me 1 fjali, të thjeshta e të qarta për t’u
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kuptuar, dhe të nënvizuara nëse janë me shkrim. Mos përdorni dialektalizma që
mund të krĳojnë keqkuptime, si p.sh “krĳoni grupe pune në mes vedi”. Shmangni
fjalët me dy kuptime, përdorimin e thonjëzave apo fjalëvetë panjohura.
Demonstroni vetë, kur është e nevojshme, ose kërkoni ta bëjnë demonstrimin nxënës
të tjerë të klasës.
Pakësoni e shkurtoni detyrat e gjata e të komplikuara apo që kërkojnë përqëndrim
për një kohë të gjatë.
Planifikoni dhe realizoni përsëritjen e njohurive paraprake bashkarisht ose vetëm
me disa nxënës të përzgjedhur.
Ndiqni, monitoroni dhe nxitni procesin e kryerjes së detyrave me teknikën “Kjo në
fillim, pastaj…”
Krĳoni hapësira të veçuara, mikromjedise të qeta pune, brenda ose jashte klase, për
të shmangur tërheqjen e vëmendjes nga faktorë të tjerë.
Krĳoni një rutinë dhe qëndrojni besnik duke e përsëritur çdo ditë të njëjtën kërkesë.
Jepuni të drejtën për të zgjedhur punë të tjera në klasë, si ndihma për njeri-tjetrin,
ujitja e luleve,
pastrimi i tabelës. Bëjini punët e klasës në një cep apo kënd të dukshëm nga të gjithë.
Mos përdorni tone të larta apo agresive.
Bëni shpesh komente, me gojë apo me shkrim, që janë të personalizuara, pozitive
dhe inkurajuese. Gëzojuni çdo suksesi e detaji, sado i vogël që të duket. Thuaj,
p.sh.:” Uaaa, sa bukur! Më pëlqen që ke përdorur ngjyrën e kuqe, megjithëse e di
që ngjyra jote e preferuar është manushaqja. Të lumtë, por mos harro të shkruash
emrin me gërmë të madhe”. Duke e ditur se sa e vështirë është për mesuesin që të
bëjë vazhdimisht komente në një klasë me 30 nxënës, jepuni mundësinë atyre për t’u
vetëkontrolluar duke iu siguruar kopjen e përgjigjeve të sakta.
Në vend të komentit “Jam krenar për ty” drejtuar nxënësit apo “E kam shumë të
mirë në matematikë” drejtuar prindit, përdorni shprehjen “Ji krenar për veten” apo
“Ka arritje shumë të mira në matematikë”.
Mos harroni t’u vini në dispozicion nxënësve kohë për t’u menduar mbas çdo pyetjeje
, kohë për pushim, kohë të lirë apo për të dëgjuar muzikë duke i lejuar të zgjedhin
këngët e tyre të preferuara, nëse janë të përshtashme me kerkesat e shkollës. Truri ka
nevojë për pushim.
Mos kini frikë “të sfidoni” dhe nxënësit me aftësi të kufizuara, jepuni dhe atyre
mundësi të ndjehen të sfiduar pasi të keni vlerësuar me kujdes nivelin e gatishmërisë
së tyre.
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Rajoni Perendimor i Shqiperise
Bernald Emiri
Qytetet e Rajonit Perendimor
Qytetet e Rajonit Perendimor jane: Tirana,Durresi, Elbasani, Vlora, Shkodra, Fieri,
Berati, Lushnja, Kavaja, Laci, Lezha, Patosi, Kruja, Kucova, Cerriku, Shĳaku, Gramshi,
Fushe-Kruja, Kamza, Ballshi, Mamurrasi, Peqini, Divjaka, Selenica, Roskoveci,
Rrogozhina, Ura Vajgurore, Vora, Fushe-Arreza, Shengjini, Rubiku, Miloti.
Fjalet kyce: Rajon Perendimor,Ultesira e Shkodres,Fusha midis Lezhes dhe
Shkumbinit,Fusha e Myzeqese, Turizem.
Pozita gjeografike e Rajonit Perendimor
Rajoni Perendimor shtrihet ne perendim te vendit, nga gjiri i Hotit i liqenit te
Shkodres ne veri deri ne Vlore ne jug.Ne perendim laget nga deti Adriatik ndersa ne
lindje arrin tek rreza perendimore e Alpeve Shqiptare dhe vargmaleve te rajoneve te
tjere te vendit.Shtrirja nga veriu ne jug i ketĳ rajoni arrin rreth 200 km ndersa gjeresia
ndryshon nga disa km rreth 50 km ne drejtim te qytetit te Elbasanit dhe Beratit.
Kjo pozite gjeografike eshte shume e pershtatshme per zhvillim sepse rajoni lidhet
me rruge automobilistike e hekurudhore ne rajonet e tjera te vendit dhe shtete
fqinje.Ne kete rajon gjendet i vetem aeroport nderkombetar(aeroporti Nene Tereza i
Rinasit)si dhe porti detar me i madh i vendit ai i Durresit.
Turizmi ne Rajonin Perendimor
Rajoni Perendimor ofron mundesi shume te mira per zhvillimin e turizmit.Shume
i zhvilluar eshte turizmi bregdetar.Rajoni ka dalje te gjere ne detin Adriatik dhe
vĳa bregdetare e tĳ arrin ne mbi 300 km.Pergjate ketĳ bregdeti gjenden plazhe te
shumta.Plazhet kryesore te Rajonit Perendimor jane:plazhi i Durresit,plazhi i
Vlores,plazhi i Divjakes,plazhi i Velipojes,plazhi iShengjinit,plazhi i Semanit,plazhi
i Darzezes,plazhi i Pishporos etj.
Rajoni Perendimor permban edhe vlera te shumta historike dhe kulturore ne sherbim
te turizmit,si qendra dhe objekte te shumta arkeologjike,kala dhe keshtjella,objekte
te ndryshme te kultit,objekte me te rendesishme dhe me te vizitueshme muzeale te
vendit.
Kalate kryesore qe ndodhen ne Rajonin Perendimor jane:kalaja e Beratit,kalaja e
Shkodres,kalaja e Durresit,kalaja e Elbasanit,kalaja e Kanines,kalaja e Krujes,kalaja e
Lezhes,kalaja e Peqinit,kalaja e Tiranes etj.
Prodhimet artizanale,suveniret me tematike te vendit apo zones perbejne nje pjese
te rendesishme te kultures se nje vendi dhe jane shume terheqese per turistet.Ato
duhet te jene punime me dore ose te prodhuara pikerisht ne ate zone.Aktivitetet
promovuese ne kete drejtim jane :hapja e dyqaneve me prodhime artistike vendase
dhe suvenire,organizime panairesh te artizaneve te lokalizuara sidomos ne zonat
turistike,organizime vizitash ne vendet ku prodhohen per te pare konkretisht
menyren e prodhimit.
Kohet e fundit ne rajonin Perendimor ka marre zhvillim shume te madh fusha e
gastronomise.Shume turiste pelqejne shĳimin e ushqimeve dhe gatimeve lokale apo
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pĳeve tradicionale qe ofrojne restorantet,hotelet,dyqanet etj.Kjo krĳon nje pershtypje
per kulturen e nje vendi.Keshtu hotelet dhe restorantet duhet te ofrojne gatime
tradicionale duke i kombinuar edhe me shpjegime apo historine e secilit gatim,me
perberesit si dhe ne menyren e pergatitjes.Keto masa jane gjithmone te suksesshme ne
terheqjen e turisteve.Shqiperia ofron thesare te trashegimise kulturore dhe mundesi
per zhvillimin e turizmit kulturor:Apolonia,Berati,Durresi jane disa prej zonave te
njohura arkeologjike qe daton qe prej periudhes greko-romake deri ne periudhen e
mesjetes,amfiteatret,keshtjellat,manastiret dhe kishat e vjetra jane midis pasurive qe
e bejne Rajonin Perendimor per zhvillimin e turizmit te ketĳ lloji.
Muzika eshte shume terheqese per turistet.Ata jane te interesuar te degjojne
muziken vendase sidomos ,ate folklorike si dhe te mesojne kercimin tradicional.
Ne kete aspekt nje faktor te rendesishem perben edhe etnografia.Shume turiste
jane te interesuar edhe per kostume popullore te zones apo vendit.Nje nga perlat
e muzikes popullore shqiptare eshte konsideruar isoja-polifonike.Veprimtari per
promovimin e ketyre vlerave jane organizimi i festivaleve te te gjitha llojeve,sidomos
festival folklorike,koncerte te hapura,mbremje me veprimtari argetuese,koncerte te
komuniteteve te ndryshme,perfshire ato fetare,parade apo ceremoni mireseardhjeje
etj.
Njesite perberese
Njesite kryesore perberese te Rajonit Perendimor jane:Ultesira e Shkodres,fusha
midis Lezhes dhe Shkumbinit,kodrat e Krrabes,fusha e Elbasanit,pllaja e DumreDarsise,fusha e Myzeqese dhe kodrat e Mallakastres.
Ultesira e Shkodres dhe rajonet kodrinore te saj
Shtrihet deri ne Lezhe dhe vazhdon dhe jashte kufijve politike te Republikes se
Shqiperise.Brenda kufijve shteterore ajo eshte e gjate 66 km dhe e gjere 26 km. Ne
perberje te saj hyjne edhe disa kodra,te cilat formojne kurrize te vecuara dhe rralle
vargje kodrinore.Relievi I Ultesires se Shkodres eshte krejtesisht fushor,por ai ka pamje
jo te njejte gjate shtrirjes se saj.Ndryshime te dukshme vihen re sidomos midis pjeses
veriore dhe asaj jugore.ne pjesen veriore mbizoteron krahas relievit strukturor dhe ai
lumor.Ne ultesire ngrihen edhe disa kodra te uleta qe zene rreth 13 % te siperfaqes
se saj.Duke u mbeshtetur ne ndryshimet e vecorive fiziko-gjeografike ne kete ultesire
dallohen dy pjese kryesore:fusha e Mbishkodres dhe ojo e Nenshkodres,qe ndahen
nga pragu strukturor i kodrave te Tepese dhe te Renc-Bardhajt.
Fusha e Mbishkodres
Ndodhet ne veri te qytetit te Shkodres deri ne gjirin e Hotit.Ajo eshte e gjate 32
km dhe e gjere 4-15 km dhe shtrihet pergjate bregut lindor te liqenit te Shkodres.
Fusha e Mbishkodres eshte formuar nga veprimtaria e gjate akumuluese e perrenjve
te shumte qe zbresin nga alpet e Shqiperise.Keta perrenj kane depozitime ne
grykederdhjet e tyre ne liqen.
Fusha e Shtoit me gjatesi rreth 8 km dhe gjeresi 4-7 km shtrihet ne pjesen jugore te
fushes se Mbishkodres dhe kufizohet nga Kiri e Vroka.
Fusha e Koplikut pershkohet nga perroi i Thate dhe shtrihet nga rreth 6 m ne 200 m
ne Koplik te siperm.
Fusha e Nenshkodres
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Shtrihet nga Shkodra ne Lezhe.Gjatesia e saj (perendim-lindje)eshte rreth 30 km dhe
gjeresia (veri-jug) eshte rreth 24 km.Fushat perberese jane:fusha e Bunes,fusha e
Zadrimes,fusha e Torovices.
Fusha e Bunes me shtrirje me te madhe gjendet ne perendim.Ne veri arrin deri ne
kodrat terrigjen te Oblikes,ndersa ne jug e ne lindje arrin deri ne kurrizin e Kakarriqit
dhe kodrat e Bushatit e Berdices.Ketu gjenden fusha e Oblikes,fusha e Trushit,fusha
e Torovices,fusha e Velipojes etj.
Fusha e Zadrimes perfshin pjesen lindore te saj.Shtrihet nga kurrizi kodrinor kalaja
e Rozafes –Renc deri ne Lezhe ne jug.
Fusha e Torovices ndodhet midis horsteve gelqerore.Perben nje graben te perzgjatur
dhe me tendence ne ulje.
Fusha midis Lezhes e Shkumbinit te Mesem dhe rajonet kodrinore
Kjo fushe shtrihet ne jug te ultesires se Shkodres dhe arrin deri te fusha e Myzeqese
dhe lugina e Shkumbinit te Mesem prej te cilave ndahet prej kurrizeve e grumbujve
kodrinore te Krrabes dhe Erzenit te Mesem.Eshte e gjate (veri-jug)80 km dhe e gjere
(lindje-perendim) nga 7 km ne veri ne 65 km ne jug.Ne perberje te kesaj nennjesie
hyjne fusha:fusha midis Leshes e Tiranes,fusha e Durresit dhe kodra :vargu Rodon
–Erzen e grumbull i madh i Krrabes.
Vargu kodrinor Rodon-Erzen
Shtrihet midis fushes se Durresit dhe fushes Tirane –Lezhe.Ne drejtim te juglindjes
arrin deri ne luginen e Erzenit te Mesem,ka gjatesi 42 km dhe gjeresi deri ne rreth 10
km nga lindja ne perendim.Ndertimi i tĳ strukturor eshte i nderlikuar :monoklinali i
Prezes,i Rodonit dhe krahu lindor i sinklinalit te Shĳakut.
Kodrat e Krrabes
Perbejne nje grumbujt me te medhenj kodrinore te vendit.Shtrihen midis fushes se
Elbasanit dhe ne vazhdim te lugines se thelle te Shkumbinit ne jug dhe luginen e
Erzenit ne Veri.Kufiri lindor I tyre shenohet nga lugina e Zaranikes.Dallohen dy
sisteme te rrjetit hidrografik:njeri i perket Shkumbinit dhe tjetri Erzenit te cilet
vazhdimisht kane ndryshuar shtrirjen e ujendaresit midis tyre.Perbehet kryesisht nga
terrigjene:molasa ne pjesen qendrore e perendimore,flishi ne pjesen lindore,takohen
gelqerore ne lindje qe perbejne lartesite me te medha dhe depozitimet kuaternare me
luginat me kryesore.Luginat kryesore:Zhublines,Pezes,Paprit,Rushtes.Ky grumbull
kodrinor shtihet nga rreth 50 m (shkembi i Kavajes) ne 932 m (Kulla e Gracenit).
Pllaja e Dumre-Darsise
Ndodhet midis fushes se Elbasanit ne verilindje dhe asaj te Myzeqese ne jugperendim.
Ne very kufizohet nga lugina e Shkumbinit ndersa ne juglindje nga lugina e
Devollit te Poshtem.Eshte e gjate (veriperendim-juglindje)rreth 30 km dhe e gjere
(veri-jug) rreth 25 km.Ne perberjen e saj hyjne Dumreja dhe Darsia.Ato ndryshojne
nga njera tjetra nga ndertimi litologjik,nga struktura gjeologjike,nga vecorite e
relievit,hidrografise,tokave e bimesise.
Dumreja shtrihet ne pjesen juglindore te kesaj pllaje.Ka lartesi te vogel mbi nivelin
e detit,mesatarja eshte 150-200m ndersa lartesite me te medha i takojme ne kodrat e
Gradishtes 239 m,Granices 295 m dhe ne veri te saj ne Kodren e Malit 450 m.
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Darsia perfshin pjesen veriore dhe perendimore te pllajes se Dumre- Darsise ne
ndryshim nga Dumreja ajo ka kodra me lartesi me te madhe.
Fusha e Myzeqese
Si njesi fiziko-gjeografike shtrihet nga shkembi i Kavajes deri ne afersi te Vlores
ne jug.Kufiri I saj lindor kalon ne rreze te kodrave te Mallakastres,Beratit,pllajes
se Dumre-Darsise dhe kodrave te Erzenit te Mesem.Kjo eshte fusha me e madhe e
vendit tone,e gjate veri-jug 70 km dhe e gjere lindje-perendim 20-50 km.Myzeqea si
nennjesi e madhe permbledh disa fusha dhe nje varg kodrinor ne pjesen qendrore
te saj.Fushat e saj jane:Myzeqe e Madhe dhe ajo e Vogel te cilat perfshĳne fushat ne
te djathte e ne te majte te rrjeshes se poshteme te Semanit; fusha e Frakulles midis
Vjoses se Poshteme dhe kodrave te Mallakastres;Myzeqeja e Vlores ne veri te Vlores
dhe fusha e Kavajes ne veri te Shkumbinit te Poshtem.Fushat e saj kane lartesi te
vogel mbi nivelin e detit (35 m).
Kodrat e Mallakastres
Kodrat e Mallakastres shtrihen ne juglindje te fushes se Myzeqese. Ne drejtim
te jugut ato arrĳne deri ne luginen e Vjoses,ndersa ne lindje deri ne luginen e
Osumit,Velabishtit dhe Luftinjes.Gjatesia e tyre (veriperendim-juglindje) eshte 58
km,ndersa gjeresia (veriperendim-juglindje) eshte rreth 34 km.Ne keto kodra lartesia
ndryshon 100-200 m ne 1198m (mali i Shpiragut). Luginat kryesore jane e perroit
te Plashnikut,Molishtit,Sinjakut,Velabishtit dhe Gjanices.Lugina e Gjanices eshte me
e madhja ne te gjitha kodrat e Mallakastres dhe ka ndryshime me te dukshme te
relievit gjate shtrirjes se saj pergjate apo terthor strukturave.
Kodrat e Selenices
Shtrihen midis lugines se rrjedhes se poshteme te Shushices ne perendim dhe lugines
se Vjoses ne lindje e veri,ndersa ne jug ato arrĳne deri ne rreze te malit te Gribes.
Gjatesia arrin 20 km dhe gjeresia 14 km.Perbehen kryesisht nga terrigjene (argjila
e ranore) dhe me pak nga gelqerore,te cilet atje ku dalin ne siperfaqe formojne
relieve te ashpra.Ke to formacione formojne disa struktura antiklinale:Amonice e
Selenice,strukture sinklinale:Vllahine e Sevaster dhe brahiantiklinale:Hysoverdhe
dhe Gorishte.Kane reliev te valezuar qe copetohet nga perrenjte e shumte dhe ne
drejtime te ndryshme.Shtrihen nga rreth 100 m ne 621 m(Maja e Haderajt)
Ekonomia ne Rajonin Perendimor
Rajoni Perendimor i Shqiperise eshte rajoni me i zhvilluar ekonomikisht se rajonet e
tjera te Shqiperise.Ky rajon per nga struktura ekonomike u vleresia si rajon industrialobujqesor.Kjo do te thote se industria ne rajon ka pasur rolin me te rendesishem ne
krahasim me deget e tjera te ekonomise.Megjithate,ne kete rajon, krahas industrise,
rendesi kane edhe deget e tjera te ekonomise si :ekonomia bujqesore,transporti,tr
egetia,turizmi etj. Kjo lidhet me kushtet e favorshme natyrore.Rol te rendesishem
per zhvillimin e rajonit ka luajtur pozita gjeografike e tĳ.Krahas pozites gjeografike
ne kete rajon mbizoteron relievi fushor ,tokat pjellore,klima tipike mesdhetare,ka
pasuri te medha ujore etj,kushte keto teper te pershtatshme per zhvillimin e te gjithe
degeve te ekonomise.Kushtet te pershtatshme natyrore te rajonit jane shfrytezuar
nga banoret per zhvillimin e tĳ.Ky zhvillim ka nxitur gjithmone njerzit nga te gjitha
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anet e vendit qe ti drejtohen ketĳ rajoni per te punuar dhe jetuar aty.Kjo ka bere qe
rajoni sot te kete pjesesn me te madhe te kualifikuar te vendit,e cila perben bazen e
rendesishme shoqerore per zhvillimin e tĳ edhe ne te ardhmen.Berthamen kryesore
te ketĳ zhvillimi e perbejne para se gjithash qendrat te rendesishme qytetare te ra
jonit,si:Tirana,Durresi,Elbasani,Fieri,Vlora,Shkodra etj,ne te cilet jane zhvilluar
shume dege te ekonomise.Duke pasur parasysh kushte te pershtatshme natyrore
dhe shoqerore,ne Rajonin Perendimor te Shqiperise jane te zhvilluar te tre sektoret e
ekonomise,me te gjitha deget dhe nendeget e tyre.
Ekonomia bujqesore
Ekonomia bujqesore me te gjitha deget dhe nendeget e saj,perben sot aktivitetrin
kryesor ekonomik per pjesen me te madhe te rajonit.
Keshtu,deri ne vitin 1945 zhvillimi bujqesor i rajonit haste ne pengesa te tilla
si:kenetezimi i madh i tĳ,permbytjet e shpeshta nga lumenjte,mungesa e
mekanikes bujqesore,mungesa e plerave,uji per vaditje etj.Ne keto kushte,zhvillimi
bujqesor i rajonit ishte I kufizuar vetem ne pjese te vecanta te tĳ,kryesisht
ne zonat kodrinore,popullsia e te cilave merrej me se shumti me blegtori.
Pas vitit 1945 ne kete rajon u bene shderrime te rendesishme ne fushen e bujqesise.U
thane shume keneta e mocale qe zinin siperfaqe te tera te ketĳ rajoni,duke perfituar
mjaft toka bujqesore:u ngrit rrjeti i ujitjes dhe i kullimit te tokave ne pothuaj ne te
gjithe rajonin:u vu ne perdorim mekanika e re bujqesore,sistemi i ri i pleherimit te
tokes etj.Te gjitha keto shtuan llojshmerine e prodhimeve bujqesore e blegtorale dhe
e kthyen ate ne rajonin me te rendesishem bujqesor ne te gjithe vendin.
Ndryshimet qe ndodhen ne Shqiperi pas vitit 1990 paten ndikimin e tyre edhe
ne zhvillim bujqesor te Rajonit Perendimor.U prish struktura e meparshme e
organizimit shteteror dhe toka iu nda fshatareve.Kjo beri qe te ndryshoje struktura
e prodhimeve bujqesore e blegtorale ne varesi te kerkesave te sotme qe ka tregu,si
dhe te rriten te ardhurat e popullsise fshatare.Struktura e prodhimeve bujqesore te
rajonit eshte teper e larmishme,duke perfshire polluaj te gjitha kulturat bujqesore
si:dritherat e bukes,bimet industrial,kulturat e drunjta,perimet etj.Blegtoret merren
me se shumti me rritjen e gjedheve,bagetive te imta,por edhe derrave ,shpendeve.
Fusha e Myzeqese, dallohetjo vetem si zona me prodhimet me te shumta ,por edhe si
zone e specializuar kryesisht ne prodhimin e dritherave te bukes,bimeve industrial
dhe ne rritjen e gjedheve.Zona e mbishkodres dallohet jo vetem per dritherat e bukes
por edhe per prodhimin e duhanit dhe te bimeve eterovajore.Ne zonat kodrinore
te Krujes,Vores,Krrabes,Mallakastres,Vlores etj jane te perhapura plantacionet me
pemet frutore ullinjte edhe vreshtat.
Industria
Rajoni Perendimor i Shqiperise mori rendesi te vecante zhvillimi industrial ne
periudhen 1945-1990,kur zhvillimi industrial i vendit cilesohej perparesi ne tere
zhvillimin ekonomik te tĳ.U ndertuan nje sere objektesh industriale te llojeve te
ndryshme te industrise.
Krahasuar me rajonet e tjera te vendit,Rajoni
Perendimor nuk dallohet per pasuri te shumta nentokesore,me perjashtim te
rezervave te naftes,gazit natyror dhe te qymyrgurit.Kane qene faktore te tjere ata qe
kane ndikuar ne zhvillimin industrial te rajonit,si:fuqia e madhe punetore,afersia me
portet detare,transporti me i zhvilluar etj.
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Nder deget kryesore te industrise ne kete rajon vecojme:Energjitiken,e cila ne kete
rajon perfaqesohet kryesisht me industrine e naftes dhe gazit natyror,me industrine e
qymyrgurit dhe me disa termocentrale per prodhimin e energjise elektrike.Zonat me te
rendesishme te saj ne kete rajon jane:Kucova,Patos-Marinza,Mallakastra,Gorishti(per
industrine e naftes dhe te gazit). Pellgu i Tiranes me Valiasin,Manzen,Gerdecin,zona
e Kerrabe-Mushqetas (per qymyrgurin):zona e Fierit,Elbasanit,Kucoves (per
termocentralet)etj.
Industria e metalurgjise se zeze,mekanike dhe kimike,e cila ne kete rajon perfaqesohet
me kombinatin metalurgjik te Elbasanit,nje sere objekte te industrise mekanike ne
qendrat kryesore qytetare te tĳ,si ne Tirane,Durres,Elbasan,Fier,Vlore etj,me objekte
te rendesishme te industrise kimike ne Fier,Tirane,Durres,Lac,Vlore etj.
Industrine e drurit, letres dhe te materialeve te ndertimit,si:cimento,tulla,tjegulla etj
te cilat jane te pranishme kryesisht prane qendrave me te rendesishme te banuara te
tĳ si:ne Tirane,Durres,Elbasan,Fier,Shkoder,Vlore,Kruje etj.
Industrine e lehte (tekstile dhe te lekure-kepuceve)dhe ushqimore(mjellit,vajit,pĳeve
etj),e cila gjithashtu ka nje perhapje te gjere ne te gjithe rajonin.Keto dege te industrise
u zhvilluan sidomos gjate periudhes 1945-1990 e lidhur kjo me rendesine qe mori ne
teresi zhvillimi i industrise ne ate periudhe.
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Teaching English Language through visuals
Hamide Kaseja
Introduction
Dealing with a Research Paper is a long and painful journey. I started to gather ideas since I
started teaching English Language in schools. I was confused what topic should I chose. This
is my experience , that I use visuals during teaching..lessons Searching on the internet and
observing on diﬀerent schools, have helped me to decide the topic of my thesis. In addition,
I have read diﬀerent books to decide the topic. Then, I decided the topic: “Teaching English
Language through Visuals”.
I decided to do thisResearch Paper:
“Teaching English Language through Visuals”, because:
Visuals are a benefit in learning a foreign language.
It is an interesting topic in learning new things.
It is also a very practical and useful topic.
Visuals can be used for diﬀerent levels of students
Visuals can be a progress in learning a foreign language.
Furthermore, I used visuals during my practice internship and this helped me a lot in
finding out the advantages and disadvantages of using visuals. What I want to achieve from
thisResearch Paper is that using diﬀerent types of visuals in the classroom are created just
for pleasure, to use diﬀerent materials such as: photographs, pictures, drawings, TV, video,
Internet, drawings, paintings, monuments, newspapers, magazines etc, can be considered as
visuals used in the classroom, whose are important source in learning a foreign language.
Therefore, the major aim of my thesis is to use visuals in the classroom in order to have a
successful lesson hour and a goodrelationship with students. In addition, visuals can provide
us new information or extra materials that can be very useful and practical for both teachers
and students.

1.1 What is the purpose of using visuals in the classroom?
All the people in the world before starting to do a new thing have a purpose to
develop it. Having an aim in doing something is one of the most important things
that lead people’s lives. As in our case, we make the question for what purpose we
use visuals in the classroom. What and why to use visuals in the classroom? What
makes visuals likeable? Therefore, to have a clear idea of answering these questions,
using visuals in English Language Teaching has three main purposes:
First reason is that: “Visual involves thinking critically and analytically about visual
information in order to assess both the meaning and the intention of that information
as well as using these skills to create new forms of visual communication.”1This
means that visuals can help students in developing their creative meaning. They
can help learners in having a great interest on learning. At the same time, visuals
can increase the motivation of students and help in learning language with images.
They can be a benefit for students in having a great interest on language acquisition,
because they can learn new words by watching them as images of diﬀerent shapes.
Also, in practice we know that learning a word with a figure you can never forget
1

) McMullen &Lia Woo, A Problem to Project-Based Interdisciplinary Curriculum for Visual
Literacy, “Learning Problem and Broader Context” Retrieved May 27,2010, from

http://ldt.stanford.edu/~lwoo/learning_theory.pdf
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it because everyone can percept it first by seeing it and then provide a definition to
it. As it is cited in this quotation: “Everything begins in your imaginations. Unless
you write down what you see and hear, no one else knows about it”.2This means
that visuals help student and teachers to have a good interaction in critical thinking.
Therefore, they can help students to think logically and analytically, which may be a
possibility for those students who have many physical problems.
Furthermore, this means that visuals can be a benefit in explaining and acting a
good presentation for the lesson. In this way, it can be increased student’s capacity
to describe things. By seeing diﬀerent pictures students can make a distinction or
a comparison what is bad and what is good for the lesson. Also by making, this
distinction can help in growing them academically. By providing a lesson with
visuals can break the daily routine, which is only by speaking. This can break the
monotony of teaching and studying. When using visuals in teaching language, the
teachers provide new things for new topics that students face everywhere. However,
teachers try to provide new and likeable things in learning English Language through
visuals, they cannot only focus on topics provided on the books, but they can create
several new things to help students in their critical thinking.
Second reason is that:
“Visual communication is always coded. It seems transparent only because we know
the code already at least passively but without knowing what it is we know. Without
having the means for talking about it what it is, we do when we read an image.”3
This means that visuals transmit messages to all of us. It is coded because they provide
images to be identified with words and these help students to understand easily and
clearly the lesson based on diﬀerent subjects, such as geography, chemistry, physics,
biology, literature etc. A best point is that it is not necessary to make students known
what the topic is about because they can guess what the lesson is only by looking to
the visuals. Also by looking to an image, students can provide several issues around
the topic, which can help them in language acquisition.
Third reason is that: “it is this approach facing the unknown, armed with the tool
of diligent and introspective questioning-that is the best hope for creating future
generations of visually literate designers.”4 By having, a good interpretation of a
figure: student can learn from each-other’s opinions. In addition, they can provide
feedbacks for their friends. “related to diﬀerent figures. As well as visuals are
considered as a specific language because, they transmit messages by using sign
language. By showing a figure and describing, it with sign language can make
students as intelligent as possible, and can be developed through help of the teacher.
On the other hand, it can improve the spoken language used with signs. By involving
visuals with signs can bring a funny and pleasure atmosphere into the class.
1.2 How can we use visuals in the classroom?
There exist several important ways of using visuals in the classroom.
2

) Anthony Friedmann, “Writing for Visual Media” third edition, USA, ISBN, 2010, page
6, chapter 1, Retrieved Jun 3, 2010. From. http://www.amazon.com/Writing-Visual-MediaAnthony-Friedmann/dp/0240812352/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1275553315&sr=81#reader_0240812352.
3
)Kress Gunther, “Reading Images the grammar of visual design”, Park Square, Milton Park, 1996,
page 32 Retrieved May 29, 2010,from http://books.google.it/books?id=vho7.
4
)Richard Wild, “Visual Literacy”, Ney York, Watson- Guptill publication, 1991, pg 12 retrieved
April 15,2010, from http://www.amazon.com/Visual-Literacy-Conceptual-Approach-Graphic/dp/0
823056201#reader_0823056201relationship with students. In addition, visuals can provide us new
information or extra materials that can be very useful and practical for both teachers and students.
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“The major division is between readymade visuals brought to the classroom by the
teacher (and, less frequently, by the students) and student-made visuals created as
part of the learning/interactive process. We can then discern four broad types of use:
as decoration, as representation, as contextualization, and as stimulation.”5
This means that a teacher should use visuals in the class by providing them with
decorations, representations and contextualization. It is more suitable by providing a
lesson with such things than showing it as it is. As well as teachers are those, that can
bring diﬀerent kinds of visuals that can raise diﬀerent debates. By being participant
to diﬀerent debates, students can interact with each other, where they can develop
their knowledge for diﬀerent surroundings.
On the other side, visuals used as decorations provide several important topics.
When the teacher brings visual materials in form of the decoration, it is helpful for
students, because they try to do things in form of decors. By using these materials,
students can feel a pleasure on looking and working with them. Furthermore, visuals
used as representation seems to be diﬃcult in class but provide new things every day
and presenting the figures with words which describe it. However, a visual is related
to context of the lessons, learners prefer more to find out new things about it. When
we select a figure to enhance the context a visual should be chosen to illustrate the
point. So, the illustration should make a statement and be comparative to the given
context. In addition, should be given as representation because it is the production of
the lesson.By giving the visuals as representations can aﬀect to learner’s judgments
about the lesson.
According to more current research, “the visual learners prefer that information
be presented visually-in pictures, diagrams, flow charts, time lines, films, and
demonstrations-rather than in spoken or written words.”6This research suggests that
teachers should present the visual information with such options above. From our
experiences we know that students mostly like visuals that are colored, contain a
story, relate to previous experiences which can be linked to diﬀerent places, objects,
persons, events or animals of which they are familiar to.
Therefore, in a lesson hour the teachers should use pictures, diagrams, graphicsetc
that have universal attraction to it and be relevant to student’s knowledge. As teachers
use text everyday, they can show pictures to variety language learning activities. By
making it, students can use picture, graphics, films etc for their purposes they need.
In other words, some of those mentioned above can be renamed as supplementary
materials used by teachers during a lesson hour.
In addition, teachers should use visuals in the class, but presented with pictures,
video projector,TV, graphics, newspapers, magazines, posters, demonstrations etc.
By using, all of these kinds of visuals in the classroom can aﬀect to student’s humor,
and their personal stories related to them.
In addition, teachers through using these kinds of visuals should concentrate the
audience to pay attention to them, in order to have an eﬀective understanding for
visuals. Therefore, teachers should use several ways to show a good presentation
with visuals, with including the basic concepts of the lesson. Then, it is important to
remember that not all the students are visual learners.
5

Alan Malay, “Visuals and imagination”, 1999, Retrieved May 27, 2010, fromEBSCOHOST,
detabasehttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?
vid=4&hid=17&sid=f2328387-c44b-4051-ae15
9dbade226c8f%40sessionmgr 13&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#toc
6
Richard M.Felder, Eunice R.Henriques, “Learning and Teaching In Foreign and Second Language
Education”, 1995,Retrieved May 27,2010, from Styleshttp://scholar.google.it/scholar?q=visuals+in
+teaching+language&hl=it&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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1.3 The advantages of using visuals in the classroom.
By using visuals in the classroom, exist several advantages. Teachers use visuals in
the class in order students to gain a lot of information about how something is seen
from its visualization. When students try to use visuals in acquiring language, they
learn them by using new vocabulary as well. By using visuals, students analyze and
compare it to the textbook. Moreover, from this part, the teacher’s job can be easier.
In addition, visuals are a good and useful way for examination purposes, because
they lead students into drawing the language from their knowledge and through
personal experiences. By using visuals on an exam, paper is something good to see
how the students have improved through their grammatical points. According to
Richard Wild suggests that:
“The study of various media and techniques oﬀers certain tangibility for direct study
of course but there is very little practical knowledge that can be imparted regarding
an overall conceptual approach to visual communications. It is therefore necessary
to create conditions conductive to student’s personal experience of his knowledge.”7
Furthermore, based on the above author, we understand that visuals help students
to reinforce concepts and vocabulary. This author wants to express his ideas about
relationships between student’s knowledge to visuals. By providing a figure, despite
reinforcing the vocabulary, the other advantage is that they ca help make a task or
situation more valid. In addition, this means that visuals can help students and
teachers to identify structures, vocabulary, situations and skills. Sometimes visuals
allow students to focus on the whole item or a piece of an item.
Some of the advantages of visuals used in the classroom during teaching lessons
are:
1.3.1 Visuals make language classes interdisciplinary
Using visuals in the classroom is beneficial since in those ways teachers through
using they make language classes interdisciplinary. So, this means that language
used in the class can be with a rich vocabulary. As it is said in this research:
“Authors such as Morozoﬀ such as visual culture tend to insist on the preeminent
of the visual and on the kind of institutional or disciplinary stability that would
warrant the production of textbooks and anthologies.”8
According to James we understand that visuals indicate at diﬀerent cultures, diﬀerent
languages that make langue classes disciplinary and interdisciplinary.
1.3.2 Visuals break the daily routine
As we know using visuals in the classroom is an advantage of both teachers and
students. According to my practice internship, I understood that the majority of
students felt bored on providing the lesson with the same strategies or methodologies
used everyday. So, they need something new and nice to attract their attention to
the lesson. After that, by looking on the pictures students can be attracted from the
colors, shapes, lines, charts, graphics etc, where students can be able to speak about
the lesson as well as possible. Another point was that visual learning students liked
to keep an eye on me (the teacher) by sitting in front of the class and watching the
lecture closely.
7
Richard Wild, “Visual Literacy”, New York, Watson-Guptill Publication, 1991, pg11 Retrieved
April, 10, 2010 from http://www.amazon.com/Visual-Literacy-Conceptual-Approach-Graphic/
dp/0823056201#reader_0823056201
8
James Elkins, “Visual Studies” New York, Rutledge, 2003, page 5. Retrieved April 5,2010 from
http://www.amazon.com/Visual-Studies-Introduction-JAMES ELKINS/dp/0415966817 /ref=sr_1_1
0?ie=UTF8&s=books&qid=1275644893&sr=8-10#reader_0415966817
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On the other hand, despite visuals break the daily routine, are good materials for
those parts of students who are not interested so much in studying. Even though
those students do not participate through the lesson they can easily learn by using
visuals in the class, motivate, and prejudice them to study hard.
1.4 The disadvantages of teaching English Language through visuals
There are situated few disadvantages on teaching English Language through visuals.
Even though teachers try to use a lesson hour with visuals, in Albanian schools still
are not found all the equipments to use them. By using visuals in the classroom, it
is good, but sometimes it may be lack of time management, not suitable for precise
explanation, not always representatives, causing a lot of noise, may be too expensive.
Firstly, using visuals in the class can cause disadvantages from the part of presenting
them. The visuals presentation can be boring, tiring,
Secondly, the majority of teachers do not use all types of visuals because do not have
the equipments and are too much expensive.
Thirdly, through using visuals teachers can miss the time. Here are provided some of
the disadvantages happened through visuals usage.
1.4.1 Not suitable for precise explanation
According to Elkins, suggests that: “First, because looking is suspect, and then,
because is it built on the very simple but mistaken idea that the objects are two
diﬀerent things.”9
From this quotation, we understand that looking is suspect in the ways of how we
describe visuals. By looking to a picture, students can provide several explanations
related to it, but they cannot be perfect at all.
On the other hand, if we give a Chinese student to describe the picture of Adriatic
Sea, would be an unclear and not precise explanation. The student may be able to
speak about the basic things that he can see to the picture, but would not be able to
fully expand on the topic without previously learning background related materials.
1.4.2 Visuals are too expensive
Nowadays, using visuals in the classroom is too expensive. I have asked some
teachers through my teaching internship about who spent for using visuals in the
classroom. In some schools they said that spent school, and some others said that
they spent by themselves. Therefore, the good thing is that despite the price, all the
English teachers in Albanian schools try to find several visuals in order to make the
lesson vivid.
On the other hand, not all the students have the possibility to find visuals requested
by their teacher. Some students try to find diﬀerent ways to bring visuals in the
classroom. Some of them that are good at drawing can draw by themselves. Some
others can find from diﬀerent subjects and bring the photocopy.
Finally, I would like to suggest that all the teachers should make diﬀerent eﬀorts to
bring the visuals in the classroom, because many people are good at painting and
this is a good way.
1.4.3. The noise in the classroom
Using visuals in the classroom is good, but sometimes students make much noise
through looking to them. Therefore, I passed this experience through my teaching
internship. When showing to students diﬀerent types of visuals, the teacher should
9

James Elkins, “The Object Stares Back”, USA, ISBN, page 19, 1996, Retrieved April, 2, 2010 from
http://www.amazon.com/Object-Stares-Back-Nature Seeing/dp/0156004976/ref =pd_rhf_shvl_1#
reader_0156004976
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make a good classroom management. For example when showing a video with
visuals and no sound, students sometimes might do much noise, but vice versa they
may be attracted at all. So, to have a good classroom managing we as teachers should
use diﬀerent kinds of visuals in order to put away the noise.
1.5 Diﬀerent types of visuals that can be use in the classroom
“Visual tools are nonlinguistic symbol systems used by learners for graphically linking
mental and emotional associations to create and communicate pattern of thinking.”10
According to this quotation, we understand that visual tools are nonlinguistic things
but they transmit messages to all students. There exist several types of visuals used
in the classroom during English Teaching. Some of them are:
1.5.1. Photographs and pictures used in the classroom
Photographs and pictures are two important tools brought to the classroom during
teaching language. According to Wendy Ewald, says that:
“Many of the students I worked with had trouble writing; they would labor painfully
over a sentence or two. But when they worked from a photograph that had something
to do with their own lives, especially a picture they had taken themselves, they were
able to write more,- and what they wrote about was their own experiences.”11
From the above sentences, we understand that photographs increase the writing
process. By looking to the picture the students have taken by themselves, they can be
able to describe and write several things about it, because they are conscious about
that they have done.
On the other side pictures and photographs, help students to see at them and have
pleasure. By looking on photographs and pictures, students can be more attractive
to the lesson.
1.5.2 TV, Videos, Internet in the classroom
“Because of television, advertising, and the internet, the primary literacy of the twentieth
century is visual. It’s no longer enough to read and write text”.12
According to this quotation, we understand that students nowadays have many
opportunities to learn a foreign language. By looking at TV or internet, students can
find diﬀerent resources with visuals. Through using, those students can be more
active as possible, because there are several issues provided by these tools.
Conclusion
Finally, I would like to say that this Research Paper described a whole panorama of
using visuals in the classroom. We as teachers should use visuals to our students in
order to make them more attractive, participant, and patient to the lesson. Throughout
using visuals in the classroom, we can bring new things based on the lesson.
10

David Hyerle, “Visual Tools for Transforming Information”, USA, Corwin Press, 2009,
page xix. Retrieved Jun 1, 2010 from http://www.amazon.com/Visual-Tools-TransformingInformation-Knowledge/dp/1412924278/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1276156963&sr=1-1fkmr0#reader_1412924278
11
Wendy Ewald coauthored by Alexandra Lightfoot, “I wanna Take Me a Picture”, USA,Beacon
Press, 2001, page 12 Retrieved May, 11, 2010 from http:// www.amazon.com /Wanna-Take-MePicture-Photography/dp/0807031410/ref
=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=
1276250371&sr=1-3fkmr0#reader_0807031410.
12
Nancy Fray, “Teaching Visual Literacy: Using Coming books, USA, Corwin Press”, 2008, page
1 Retrieved Jun 11,2010 from http://www.amazon.com/Teaching-Visual-Literacy-Nancy-Frey/
dp/141295312X/ref=pd_bxgy_b_img_c#reader_141295312X
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Appendix : Visual Materials used during ENGLISH lessons hours.
Newspaper

POSTERS

TV

INTERNET RESOURCE
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Rendesia e motivimit nga ana e mesuesit ne klasat fillore
Arta Allkanjari
Abstrakt
Mësuesi ka qenë dhe mbetet figura qëndrore në shkollë.Për mësuesin ideal është folur që nga
koha e Sokratit, Aristotelit, Pestalocit. Por çfarë është mësuesi ideal sipas këtyre autorëve? Ky
mësues që konsiderohet si mësues ideal është vëzhgues, eksplorues, njohës i shpirtit, lexues
i mire, tregimtar i hollë, një njeri me horizont të gjerë, është gjithmonë një hap para të tjerëve
çka është e nevojshme të përmbushë imazhin e çdo mësuesi, mbi të gjitha të jetë human.Puna e
mësuesit është përcaktuar si një nga detyrat më të vështira dhe më me përgjegjësi. Është një
punë që, për të arritur rezultate maksimale, kërkon impenjim të madh nga të tria palët; nga
mësuesi, nga prindërit dhe nga vetë nxënësit ku impenjimi i tyre duhet të jetë më i madh, kjo
për vetë faktin se do të jenë nxënësit ata që do të marrin njohuri dhe dituri të reja. Por më i
rëndësishëm është impenjimi i mësuesit përkundrejtë nxënësit të tĳ. Mësuesi duhet të ketë
role të shumta brenda dhe jashtë klasës.Përcaktimi i marëdhënieve mësues – nxënës është një
çështje themelore në të cilën ndërthuren koncepte, norma e parime kryesore të pedagogjisë,
psikologjisë dhe didaktikës. Mësuesi dhe nxënësi janë dy bshkëpunëtorë të lidhur ngushtë
me njëri- tjetrin gjatë gjithë viteve të shkollimit, ku mësuesi është drejtues dhe nxënësi duke
punuar nën drejtimin e mësuesit do të përvetësojë njohuri, shkathtësi dhe shprehi që do të
përcaktojnë programet mësimore, përvetësim që varet nga puna e mësuesit dhe përkushtimi
i nxënësit.Përmes punës së tĳ mësuesi duke krĳuar një partneritet të suksesshëm ndërmjet
shkollës, nxënësit dhe familjes bënë të mundur përgatitjen e nxënësve për sukses gjatë
procesit mësimor, pavarësisht diversitetit kulturorë të nxënësve, në mënyrë që të përfundojnë
me rezultate sa më të larta studimet e tyre dhe për të kontribuar sa më pozitivisht në jetën
e tĳ dhe në komunitet. Mësuesi duhet të mbajë parasyshë gjithmonë që një mësimdhënie e
mirë është e vlefshme për shoqërinë, mësimdhënia efektive është kyçi i një edukimi të vërtetë,
mësuesi duhet të dĳë që nxënësit kanë nevojë për shumë zotësi dhe njohuri për të qenë të
suksesshëm, por mbi të gjitha, për nxitje nga ana e mësuesit dhe të ndihen të motivuar e të
zotë në botën që ndryshon me shpejtësi rreth dĳes e vlerave qytetare.Mësuesi duhet të jetë ai
që krĳon qytetarë të ditur dhe të ndërgjegjshëm të cilët janë të aftë të shohin botën në mënyrë
kritike, të cilët marrin vendime të zgjuara për jetën e tyre dhe të të tjerëve. Edukimi është
mënyra më e mirë për të mbajtur gjallë bazat e demokracisë në shkollë, në jetë, shoqëri dhe
familje, ndaj të gjithë duhet të punojmë për të rritur një brez qytetarësh të botës ku të gjithë i
mirëpresin.
Fjalet kyce: Mesues,Nxenes,Shkolle,Motivim,Komunikim,Vleresim, Ndeshkim.

Hyrje
Ne ditet e soteme eshte vene re se nxenesit, ndihen te demotivuar per
frekuentuar shkollen.Kjo ndothe per disa arsye.Disa nga keto jane ; Mosha e ketyre
nxenesve, programet e ngjeshura shkollore edhe presioni i shtuar nga mesuesi,
mungesa e motivimit nga mesuesi.Ketodhe te tjera arsye bejene qe ketyre nxeneseve
te vegjel tu mungoje deshira per te frekuentuar shkollen.Kur flasim per nxenesit
klasave fillore duhet pasur parasysh edhe mosha e tyre ,kemi nxenes qe hyne per
here te pare ne shkolle dhe ndahen perkohesisht nga ambient i tyre i ngrohet familjar
,duke u perballur me nje ambient te ri dhe jo shume te njohur per ta,disa nga keta
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nuk kane qene as ne sistemin parashkollor e kane edhe me te veshtire kete ndryshim
ne jeten e tyre.Prandaj kontakti i pare qe mesuesi krĳojin me nxenesit,duhet te jete
sa me i ngrohte dhe familjare ,mesuesit duhet te mundohen qe ne njohjen e pare
me nxenesit e tyre te lene mbresa pozitive tek ata duke bere qe ata te ndjehen te
mirpritur ne amjentin e tyre te ri, te ndihen pjese tĳ. Programi i ngjeshur i kurrikues
lendore dhe presioni i shtuar nga mesuesi, cone ne mbingarkese te nxeneseve
dhe ne nje lodhje te tyre kjo bene qe ata te te neglizhojne te mesuarin.Mesuesi duhet
te jete i afte te percoji te nxenesit materjalin e duhur duke qene nje regullator i
lendes se vete.Mungesa e motivimit eshte pjesa ku eshte fokusuar ky studim,nga
mungesa e motivimit lindin shume problemene lidhje me ecurin e nxenesve ne
shkolle.Shumica e mesueseve jane shume siperfaqesore dhe te mosintersuar ndaj
ecuris se nxenesve te tyre per ta e rendesishme eshte te realizojn programin mesimor
te tjerat pak rendesi kane, kjo cone ne nje prapambetje te nxeneseve ,sepse mesuesit
skan kohe te merren dhe me keta nxenes.Por mesuesit duhet te kene parasysh qe
nxenesit kane nevoje te ndihen te motivuar ne procesin e tyre mesimor mesuesit
duhet te .perdorin metoda dhe teknika apo strategji te ndryshme per te mbajtur
larte motivin e nxenesve gje qe eshte shume e rendesishme ne nje te mesuar aktiv.
1.Rëndësia e komunikimit nga ana e mësuesit në klasë
Me termin “komunikim” kuptojmë; bashkëbisedim, ndërveprim,marëdhënie.
Të komunikosh do të thotë të përcjellësh informacionin që keni në mëndje, atë që
mendoni e shprehni me fjalë. Komunikimi është i rëndësishëm për njerëzit, sepse ai
na shërben për qëllime të ndryshme të rëndësishme. Sensi ynë për veten realizohet
përmes tĳ. Komunikimi që ne përdorim na bën të mundur plotësimin e nevojave
tona. Edhe bebja i porsalindur me të qarat e tĳ ka vendosur një komunikim ndermjet
tĳ dhe botës që tanimë e rrethon. Të dish të komunikosh është e rëndësishme sidomos
në procesin mësimor sepse nëpërmjet komunikimit do të vendosen marëdhëniet
që do të dëshirojnë të ndërtojmë me nxënësit tonë. Komunikimi është urë lidhëse
midis mësuesit dhe nxënësit.“Kur mësuesit janë të ashpër dhe tepër autoritarë
me nxënësit ata nuk e kuptojnë se fjalët e tyre kanë një efekt më afatgjatë se sa ata
mendojnë. Shpesh herë mesazhet negative që përçohen përmes një komunikimi jo
të mirë , janë domethënëse për nxënësit aq sa mbeten të ngulitura për vite me radhë.
Ato mbĳetojnë më tepër se sa njohuritë e marra në mësim (Zimmerman, BJ (1989,
f. 337.) Në përgjithësi proçesi mësimor dështon nga mungesa e komunikimit pozitiv
ndërmjet nxënësit dhe mësuesit. Shumë mësues janë të aftë nga ana shkencore, por
kanë mangësi nga ana pedagogjike. Kjo bën që të ketë prishje të proçesit mësimor,
prandaj mësuesit duhet të kenë parasysh që përmes komunikimit të shprehin:
•
Kënaqësi – Ai duhet t’u demostrojë nxënësve nëpërmjet shpjegimit
kënaqësinë që ka për atë lëndë, për atë që po bën dhe për dĳet që po u transmeton
nxënësve të tĳ, duke fshehur kështu lodhjen,, stresin, mërzitjen. Në këtë mënyrë ai i
nxit nxënësit e tĳ që të jenë më të vëmëndshëm ndaj asaj që po shpjegon.
•
Afeksion – Duke qenë se në jetën e nxënësve, për shumë orë gjatë ditëve dhe
javëve mësuesit janë personat kryesorë të rritur, ata kanë mundësi të luajnë një rol
të rëndësishëm në jetën personale dhe shoqërore të nxënësve. Në rastin e nxënësve
që përballen me probleme emocionale apo ndërpersonale, mësuesit mund të jenë
shpesh burimi më i mirë i ndihmës. Kur nxënësit vĳnë nga përvoja kaotike dhe të
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papritura në shtëpi, ata kanë nevojë për një autoritet që shqetësohet për ta dhe që
është i qëndrueshëm , që u përcakton kufij të qartë, që është konsistent , që zbaton
rregullat me vendosmëri, por pa i ndëshkuar, që i respekton dhe shfaq interesim të
vërtetë për ta dhe mirëqënien e tyre. Nuk duhet treguar kujdes vetëm për problemet
që nxënësit sjellin nga jashtë, por edhe për problemet që lindin në klasë. Kur mësuesi
shikon që një nxënës refuzohet nga bashkëmoshatarët e tĳ apo nxënës që kanë pak
shokë apo injorohen nga nxënësit e tjerë, atëhere këta nxënës mund të mbeten në
pozita të forta akademike dhe shoqërore nëse pëlqehen dhe mbështeten nga mësuesit.
Përkujdesi dhe mbështetja e mësuesve mund të neutralizojë efektet negative.
•
Përfshirje – Mësuesi duhet t’u tregojë nxënësve se nuk është autor i vetëm një
ore mësimi,por është bashkëpunëtor me nxënësit e tĳ në klasë, duke i bërë pjestarë të
shpjegimit. Nuk duhet të jetë mësuesi ai që flet tërë kohën duke i lënë nxënësit pasiv,
ai duhet të jetë interaktiv në mësimdhënie duke nisur me një pyetje që ka lidhje me
temën. Në këtë mënyrë ai tërheq vëmendjen e nxënësve duke i përfshirë aktivisht në
proçesin mësimor.
2.Rëndësia e motivimit për nxënësit që kanë vështirësi në të nxënë dhe
komunikimi
Në praktikën e përditëshme shkollore mësuesit hasin me nxënës të suksesshëm dhe
të “dështuar”.Nxënësit e suksesshëm janë të vetëmotivuar sepse ata bashkëjetojnë
me ndjenjën e suksesit dhe kanë një vetëvlerësim më të lartë për veten, ndihen më
të realizuar. Kjo bën që të kenë ambicie më të mëdha në botën akademike. Të gjithë
duan që të kenë sukses. Kjo është një ndjenjë që arrihet bashkë me njeriun. Gjithkush
ka ambicie, por realizimi i tyre mund të varet nga faktorë të ndryshëm të cilët mund
të jenë të brendëshëm ose të jashtëm.
Nisur nga sa u tha mësuesi,duhet të ketë parasysh që ka nxënës të cilët kanë vështirësi
në të shprehur, që janë të mbyllur në vetëvete, që janë emotivë, emicionohen shpejt.
Këta nxënës janë shumë të vështirë për t’u motivuar. Ka shumë të ngjarë që këta
nxënës të dështojnë në procesin mësimor, pasi këta nuk kanë kurajon që në një orë
mësimi, pavarësisht se nuk e kanë kuptuar mësimin, nuk kanë guximin t’i drejtojnë
pyetje mësuesit për t’u sqaruar sepse ndjehen në gabim, ndjehen të paaftë. Në rastin
e kundërt, edhe kur mësuesi mund t’ju drejtojë një pyetje klasës, këta nxënës edhe
pse mund ta dinë përgjigjen, nuk gjejnë guximin për ta ngritur dorën, pasi i mundon
mosbesimi, frika, pasiguria se mund ta thonë gabim e në këtë mënyrë ndjehen të
pasigurtë në vetëvete dhe të impresionuar nga klasa.
Ka edhe nxënës që kanë vështirësi në të nxënë, duke bërë që ata të ngelen më mbrapa
klasës dhe duke ndikuar në shtimin e faktorëve të cilët bëjnë që nxënësi të ndihet
i pasigurtë në vetvete dhe i “dështuar”, duke bërë që ai të humbasë interesin për
shkollën, për shoqërinë e mbi të gjitha, për mësimet. Ai ndjen se nuk vlen, se
përpjekjet e tĳ janë të kota. Në këto kushte, mësuesit duhet të punojnë më fort me
këta nxënës duke dhënë maksimumin e tyre. Mësuesi duhet të tregohet i kujdesshëm
që të jetë i pranishëm tek secili nga këta nxënës, duhet t’u japë atyre të kuptojnë
se ai është aty për t’i ndihmuar dhe jo për t’i ndëshkuar, duhet të ofrojë një larmi
mundësish dhe mënyrash që nxënësit të kenë mundësi për të provuar veten në fusha
të ndryshme sepse në këtë mënyrë ai do të ndihet i vlerësuar në atë që bën. Mësuesi
duhet të ushqejë ambicien e tyre dhe t’u tregojë në forma të ndryshme që ai pret që
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ata t’ia dalin mbanë. Të gjitha këto mund të arrihen kur mësuesi gërsheton punën e tĳ
me nevojat, njohuritë dhe përvojën e nxënësit në mënyrë që ai të marrë një featback
pozitiv nga ai.
Për të mbajtur motivimin në nivele më të larta, mësuesi efektiv i ndryshon herë
pas here strategjitë dhe teknikat e shpjegimit në mësimdhënie për të patur një
mësimnxënie sa më efektive.Këto teknika mund të gjallërojnë orën e mësimit, por
duhet bërë kujdes që të mos teprohet duke dale nga kuadri mësimor për të mos
humbur kontrollin e klasës apo interesin e nxënësve. Nëse mësuesi vë re se teknikat
e shpjegimit të përdorura nuk po transmetojnë tek nxënësit atë që ai do të donte,
atëhere mund të alternojë shpjegimin edhe me pamje apo video në lidhje me temën
mësimore që do të lërë vend edhe për komente nga ana e nxënësve. Kështu ora e
mësimit kthehet në një orë aktive. Ne e dimë që nxënësit nga natyra janë kuriozë,
prandaj do të ishte mirë që shpjegimi të fillonte me një kuriozitet rreth temës
sepse do të shtonte interesin e nxënësve duke i bërë ata më h eta. Motivimet e
mësuesit janë suksesi i nxënësit.Jo suksesshmërinë e nxënësit nuk duhet ta quajmë
dështim, por për ta bërë nxënësin të jetë i suksesshëm, duhet ta shohim si një
çështje mbĳetese.“Motivimi plotëson nevojat e arritshmërisë dhe krĳon nevojën e
një suksesi të lartë”. (Kocel,2001,fq513)Kocel e përkrah këtë vëzhgim . “Tregoni më
shumë interesim në arritjet e ulta të nxënësve sepse dhe ata duhet të jetojnë jetën e
tyre sociale”.Nxënësit kur motivohen,shmangen nga dështimi dhe mësuesi mund t’i
menaxhojë ata lehtësisht.Marrja e rezultateve të larta tek nxënësi bën që ai të humbë
shpresat, nuk bën përpjekje për marrjen e notave të larta,kjo quhet pafuqsi nga ana
e nxënësit.Por mësuesi duke i motivuar nxënësit, duke i qëndruar pranë, bën që
nxënësi të arrĳë objektivat e tĳ.Në këtë mënyrë dhe nxënësi krĳon besim dhe siguri
në vetvete.Për të shmangur këtë gjendje tek nxënësit, duhet t’i kushtohet vëmëndje
katër pikave të mëposhtme.
•
T’i bëjë të diturnxënësit që ai është i aftë për të arritur aftësinë e të nxënit
p.sh. nxënësi të shprehë ndjenjat e tĳ duke folur ose duke i shkruar ato.
•
Të njohë anët e dobëta të nxënësit, mos ia bërë atĳ të dukshme, por duhet të
bisedojë rreth problemit në mënyrë të butë me të.
•
Disanxënës mund të kenë vështirësi në fitimin e koncepteve të
përdorura shpesh.Nga mënyra e jetesës së tyre ato kuptojnë çdo gjë më thjeshtë.
•
Një faktor tjetër i cili është i lidhur ngushtë dhe ndikon në nivelin etë
mësuarit nga nxënësi është ankthi.Ankthi tek nxënësit mund të ndryshojë në varësi
të situatave të ndryshme.
Sipas të dhënave të mësipërme përfundimi që nxjerrim është se çfarëdo qëllimi që
të ketë nxënësit nuk duhet ti ushtrohet dhunë, nuk duhet të kërcënohet, nuk duhet
të frikësohet,dmth tek nxënësi nuk duhet të ndikohet negativisht. Mësuesi duhet të
rrisi përkujdesjen ndaj nxënësit dhe ta motivojë atë në çdo situate.
3.Klima në klasë nxite motivimin e nxënësve
Krĳimi i një klime pozitive në klasë është domosdoshmëri dhe duhet të jetë ashtu
gjatë gjithë vitit. Kur bëhet fjalë për klimën në klasë vlen të theksohet se ajo është
një veti karakteristike që dallohet ose vërehet tek mësuesi, të cilën e krĳon ai gjatë
punës mësimore. Mjedisi i klasës i krĳuar nga mësuesi ka një ndikim të madh në
marëdhëniet mësues – nxënës në motivimin e nxënësve që reflektohet në qëndrimin
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e tyre aktiv ndaj të nxënit. Mësuesi duhet të japë sinjale pozitive tek nxënësit e tĳ
duke shfaqur entuziazëm, gëzim, vullnet gjatë orës së mësimit, sepse, në se ai shfaqet
si i vobektë në këto cilësi, themi se nuk mund të kemi rezultat në mësimnxënie,
sepse mësuesi është faktori thelbësor në krĳimin e klimës në klasë.
Pra duhet që mësuesi të jetë i vetëdĳshëm që ai është kyçi i suksesit, që të ketë
një klimë pozitive në klasë, ai duhet të krĳojë një mjedis të ngrohtë, harmonik që
nxënësit të ndihen rehat, komod në të mësuarin e tyre. Që të arrihen këto, mësuesi
duhet të ketë parasyshë disa strategji:
1.
Bashkëveprimi është kyç në krĳimin e një klime pozitive. Të arrish
bashkëveprimin e nxënësve është detyra e parë në drejtimin e klasës. Kjo do të thotë
të planifikosh veprimtaritë, të kesh materialet gati, t’u shtrosh nxënësve kërkesa për
mësimin dhe për sjellje të përshtatshme, tu japësh sinjale të qarta, t’i kryesh kalimet
nga një veprimtari në tjetrën me qetësi dhe të parashikosh e të ndalosh problemet
para se ato të fillojnë, të përzgjedhës dhe të ndjekësh veprimtari të tilla që rrjedha e
interesi i nxënësittë ruhen e të rriten e jo të shuhen.
2.
Rregullat e nxënësve të moshës së kopshtit apo në vitet e para shkollore,
ngulitja e drejtpërdrejtë e rregullave dhe procedurave në klasë, është e rëndësishme,
pasi në këtë mënyrë edhe mësuesi nuk humbet kohë. Rregullat e drejta dhe që
zbatohen në mënyrë konseguente mund të kenë efekt pozitiv në motivimin për të
nxënë sepse nxitin përvĳimin e mjedisit të sigurt dhe të ngrohtë në klasë. Fare mirë
mund t’ia përshkruani nxënësve se si mund t’i vendosni dhe t’i zbatoni rregullat e
efektshme. Gjithmonë duhet të keni parasysh edhe problemet që lidhen me moshën
e nxënësve. Procedurat pakësojnë çoroditjet dhe mundësitë për sjellje të pahĳshme
dhe kursejnë kohën që mund t’u kushtohej detyrave të të nxënit. Rëndësi të veçantë
ka edhe shpjegimi i parimeve për vendosjen e procedurave dhe të rutinave në mënyrë
që nxënësit të jenë të prirur për ti respektuar ato.
Disa nga rregullat mund të jenë:
•
Respektoni dhe silluni me edukatë me të gjithë nxënësit; Të mos godasësh,
mos të zihesh ose të mos ngacmosh;
•
Të jeni të gatshëm dhe të përgatitur. Ky rregull nxjerr në pah rëndësinë e
punës mësimore në klasë. Të qenit i gatshëm përfshin fillimin e ditës dhe kalimin nga
një veprimtari në tjetrën, pa krĳuar boshllëk apo humbje kohe.
•
Dëgjoni me qetësi kur flasin të tjerët. Këtu fjala është si për në ambientet
shkollore, ashtu edhe jashtë saj;
•
Bindjuni të gjitha rregullave të shkollës. Këtu përfshihet edhe klasa.Rregullat
që janë kuptuar qartë nga nxënësit mund të ndihmojnë në mbajtjen e një mjedisi
respektues dhe më të volitshëm për një procesmësimor të efektshëm.
•
Parandaloni problemet. Mësuesi duhet të jetë i aftë t’u paraprĳë problemeve
duke mos e lënë klasën të bjerë në kaos. Duhet që mësuesi t’ua bëjë të ditur nxënësve
se është në dĳeni të gjithçkaje që ndodh në klasë dhe se nuk i ka shpëtuar as edhe
një gjë. Ai duhet të kontrollojë tërë klasën në mënyrë që nxënësit të përqëndrohen
tek ai, t’u tërheqë vëmëndjenme kontakt e me sy nxënësve të veçantë .Këto dhe
shumë të tjera janë të rëndësishme për të krĳuar një klimë, një atmosfere në klasë ku
nxënësit të ndihen të lirshëm, të shprehin mendimin e vet, të besojnë në vetëvete, tek
mësuesi dhe shokët e tyre. Nxënësi di atë që është i aftë të bëjë nëpërmjet veprimeve
e sjelljeve të tĳ.Pa veprimtarinë aftësiformuese nuk ka siguri në arritje. Kjo realizohet
nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që bën mësuesja në klasë, në lojërat mësimore73

educative që ajo zhvillon, duke stimuluar reagimin pozitiv të nxënësit për veten e
për shokët.( Zimmerman, BJ, dhe Martinez_Pons, M,1988)
Krĳimi i klimës pozitive të klasës
•
Nxënësi individ me veti të mira, por dhe me nevoja.
•
Nxiten për sukses.
•
Rregullat jane te qarta e zbatohen njelloj per te gjithe.
•
Mësimi nëpërmjet bashkëpunimit.
•
Fëmĳët shkollës i japin kontribut dhe mburren me të.
Mbretëron atmosferë kujdesi në klasë.
•
Çdo fëmĳë shihet si i veçantë e unik.
•
Nga fëmĳa s’kërkojmëvetëm përfitim dĳesh, por edhe veti të tjera.
•
Sjelljet positive shpërblehen.
•
Situatat konfliktuoze zgjidhen në mënyrëqë fëmĳa ruan vetërespekt dhe
meson mënyra të drejta zgjidhjeje.
Strategji që motivojnë të nxënit
•
Të treguarit e historive
Nxënësit kanë shumë nevojë të shprehen. Përmes të shprehurit ata zhvillojnë
mendimin dhe gjuhën. Dhënia e besimit për të treguar histori, ngjarje, tregime nga
të gjithë, përmes gjithëpërfshirjes në grupe, apo përmes të folurit publik, ndikon
dukshëm në gjallërimin dhe motivimin e nxënësit në procese të treguari dhe
përshkrim.
Për të realizuar veprimtari të tilla mësuesi duhet të planifikojë kohën dhe momentet
e duhura, kur nxënësit të ndihen mirë dhe të motivuar nga ngacmime paraprake,
nga një film i parë një ditë më parë, nga një ndodhi e papritur, nga një festë familjare
apo shkollore etj.
Mikpritja e pyetjeve të nxënësve. Klima shpesh herë e ftohtë e mësuesit, mungesa
e kërkesës nga ana e tĳ për të lënë nxënësit të pyesin, pasi “është vetë ai që bën
pyetje” dhe se “pyetjet janë pronë dhe kompetencë e tĳ “, ka bërë që nxënësit të
pyesin apk ose aspak. Nga investigimet e bëra bie në sy dukuria e të qenit të nxënësit
‘nën hetim” për shkallën e dĳeve dhe të nxënit të tĳ”, vihet re një mohim i të drejtës
së tĳ për të qenë i lirë, për të pyetur etj. Në rastet e të pyeturit mund të ndodhë që të
ndikohet me notë.
Vendosja e dialogut pyetje-përgjigje rreth historive të treguara. Gjatë historive
të treguara nxënësit në marrëdhënien e tyre pyetje-përgjigje duhet të lihen sa më
të lorë për të arritur të zbërthejnë deri në detajet më të hollësishme çështjet për
të cilat ta diskutojnë. Një liri e tillë e drejtuar sigurisht nga mësuesit jep rezultate
positive të nxënit, kur ajo bëhet me synime të caktuara dhe kur ka edhe kohën e
duhur në përdorim.Njihet dëshira e nxënësve për të bashkëbiseduar për çështje që
atyre ju interesojnë. Në këto moment kuptohet që tematika e diskutimeve duhet të
jetë e rekomanduar, alternative jo vetëm për një temë, pasi varfërohet pjesëmarrja e
nxënësve, por përmes përzgjedhjes, ata bëhën më gjithëpërfshirës.
4.Disiplina negative dhe pozitive
Kjo do të thotë se sa vinë dhe brezat e fëmĳëve bëhen më të zhvilluar dhe më të
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vështirë për tu kontrolluar nga ana e mësuesve. Me 1915 psikologu Cubberleg
shkruante: “Për sa kohë djemt janë djem e vajzat janë vajza, për sa kohë mësuesit
s’janë perfekt në profesionin e tyre disiplina do të mbetet problem në administratën
e shkollave. Në të gjithë fushën e menaxhimit të klasës apo të shkollës ka mundësi
që ky të jetë problemi më madhor që u shkakton mësuesve stres”. (Garo kapitulli
II–të, faqe 37).
Nocioni disiplinë i referohet metodave të formimit të karakterit dhe edukimit, të
vetëkontrollit dhe të sjelljes së pranueshme të nxënësve në klasë. Në shumë vende
të botës ,nocioni i disiplinës keqkuptohet nga ana e mësuesve. Për fëmĳët në shumë
vende, ndëshkimi fizik apo psikologjik është pjesë e zakonshme e përvojës shkollore,
por ai është edhe një formë abuzimi mbi fëmĳën, është një dhunë me dashje ndaj tĳ.
Megjithatë siç tregon edhe përvoja, ndëshkimi fizik nuk ka patur efekte, sidomos
efekte afatgjatë.(negative)
Siç thotë edhe (Alderman MK (1999) p.88-111). Ndëshkimi ishte–është një dhembje
fizike, një poshtërim, një izolim i bindjeve ndaj kërkesës për revansh, në të njëjtën
kohë të mëson se çfarë duhet bërë, por nuk të mëson si duhet bërë”. Ndëshkimi
mund t’u shkaktojë fëmĳëve ndjenjën e turpit, të ankthit, të fajit, agresivitetit,
mungesës e pavarësisë dhe të kujdesit për të tjerët, duke u bërë kështu një problem
për shkollën, mësuesin, shokët, prindin dhe komunitetin.
Sipas te dhenave studimore nga Unicef ( UNICEF-I, “Zhvillimi i Kombeve” .2000) 1 nga
3 nxënës dhunohen nga mësuesit, në shkollë ka situata të shpeshta të ndëshkimit fizik
apo psikologjik të cilat kanë të bëjnë me tërheqje veshi, shuplaka, fyerje, ndëshkim
me notë, kërcënime të ndryshme etj. të cilat sjellin demotivimin e nxënësve nga ana
e mësuesve, duke bërë që nxënësit të shkojnë në shkollë me përtesë, të mërzitur, të
friksuar, tu shmangen orëve të mësimit apo edhe të braktisin shkollën. Një nga arsyet
që vazhdon akoma ndëshkimi nga ana e mësuesit është se mësuesit nuk e kuptojnë
që ndëshkimi ndryshon nga disiplina.Mësuesit që përdorin disiplinën pozitive në
klasë respektojnë, edukojnë dhe i mbështesin nxënësit e tyre. Ata kuptojnë përse
një nxënës sillet keq ose mirë. Ata e marrin nxënësin në konsideratë ashtu siç ai
është dhe jo si ata do të donin që ai të ishte. Mësuesi kupton që sjellja jo e mirë
është pjesë e natyrshme e zhvillimit të nxënësve dhe jo një kërcënim ndaj mësuesit.
Disiplina pozitive në klasë mund të mësojë nxënësin me sjellje të reja pozitive.
Nxënësit janë strumbullari i orës mësimore. Çdo gjë vërtitet rreth tĳ, çdo gjë që bëhet
në shkollë bëhet për të, por se si bëhet, si realizohet kjo varet nga aftësia e mësuesve.
Nxënësit kanë nevojë që mësuesi t’u kushtojë vëmëndje. Ata mund të bëjnë veprime
që s’janë të denja për orën e mësimit, që shqetësojnë mësuesin, por mësuesi duhet
të përpiqet të kuptojë shkaqet e sjelljes së këtyre nxënësve në mënyrë që të arrĳë të
parandalojë sjelljet jo të mira dhe të shfrytëzojë një mori mjetesh të ndryshme për të
drejtuar sjelljen e tyre në rrugën e drejtë. Vetëm atëhere klasa mund të shndërrohet
në një vend mikpritëse, të gëzueshëm ku nxënësit mësojnë me dëshirë.
Një marrdhënie pozitive dhe mbështetëse për nxënësin është të kuptuarit dhe të
mirëkuptuarit. Në se mësuesi shikon një reagim tek nxënësit që nuk i duket normal
ai duhet të gjejë mënyrën që tia transemtojë nxënësve në mënyrë që ai ta mirëkuptojë
vërejtjen e mësuesit, në të kundërtën, nëse mësuesi i përgjigjet sjelljes së nxënësve me
një ndëshkim apo ashpërsi, kjo çon në prishje të mirëkuptimit dhe në zemërim e irritim
të nxënësit, ndaj disiplina pozitive formon sjelljen e nxënësve dhe i ndihmon ata të
mësojnë çështë vetëkontrolli, kur i jep kurajo dhe jo kur i le pasoja të dhimbëshme
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e të pakuptimta, jo duke e kërcënuar apo bërtitur, duke e qëlluar apo duke e fyer,
por duke e inkurajuar. Ky inkurajim është një lloj shpërblimi nga ana e mësuesit që
stimulon nxënësin të punojë, mësojë dhe të ketë rezultate të mira.(Collier,1994,fq.8)
Kështu arrihet që nxënësi të çmojë veten, ai mëson se shpërblimet dhe dhuratat
fitohen me meritë. Nxënësit janë ata që mund të zgjedhin nëse duan t’i fitojnë apo t’i
humbasin ato. Kjo u jep aftësinë e vetëkontrollit në jetë që është e rëndësishme për të
vlerësuar veten. Kur mësuesi shikon se nxënësit kanë bërë një ndryshim në sjelljen
e tyre, ai shumë mirë mund ta vlerësojë këtë përpjekje p.sh. nëse dy nxënës një ditë
përpara kanë bërë zhurmë gjatë orës së mësimit dhe ditën tjetër kanë ndryshuar
sjellje, mësuesi mund t’i stimulojë duke ju thënë që “sjellja juaj sot është për t’u
marrë shembull, ose, më keni kënaqur me sjelljen tuaj sot”, dhe nxënësit ndihen
të vlerësuar nga ana e mësuesit dhe janë të stimuluar nga ana e tĳ.Përdorimi i
metodave e teknikave që stimulojnë të menduarit sistematik dhe qe i inkurajojnë
bashkëpunimin.Metodat që përmirësojnë cilësinë e mendimit e ndërveprimit mund
të intesifikojnë efektin e çdo aktiviteti mësimor.
“Të gjithë fëmĳët mund të mësojnë”- vjen nga fakti se çdo fëmĳë, adoleshent apo i
rritur ka potencialin të arrĳë diçka, nëse aftësitë e tĳ vlerësohen dhe ai gjen një ambjent
mësimor motivues dhe mbështetës.Mësuesit duhet të përqendrojnë vëmendjen dhe
përgjegjësitë e tyre për arritjen e objektivit afatgjatë të shkollës e klasës, fitimin e
njohurive dhe zhvillimin e kapacitetit për të mësuar.
Mësuesi duhet të njihet me aftësitë e lindura të nxënësit dhe të vlerësojë efektin
e metodave e teknikave të ndryshme për suksesin e përgjithshëm të klasës. Të
mendosh se të gjithë nxënësit mund të mësojnë nuk do të thotë të harrosh defektet
dhe mangësitë e natyrës njerëzore.Në rastet e problemeve me “tipa të vështirë”
mësuesi përdor të gjithë përvojën e grumbulluar. Zhvillimi e ngulitja e konceptit se
të gjithë nxënësit janë të aftë të mësojnë është i vërtetë dhe duhet të jetë themeli mbi
të cilën duhet të bazohet një klasë që mëson drejt krĳimit të një ambienti paqësor në
klasë.
Klasa është një ambjent gjithnjë i hapur që i thërret të gjithë njerëzit të mblidhen e të
studiojnë së bashku botën që i rrethon ato.
Transformimi i klasës, në një ambient ku mësohet
Në një klasë që mëson:
•
Nxënësit fokusohen në problemet që krĳojnë zgjidhje ,dhe jo në lëndët e
ndara artificialisht.
•
Të mësuarit të suksesshëm varet nga një sërë kushtesh dhe faktorësh psh:
nga njohja e mangësive
personale, përballja me problemin individ, marrja përsipër e rrezikut, humori,
bashkëpunimime nxënësit e tjerë,përkujdesja,rëndësia që i jepe përdorimit të
modeleve dhe prania e një qëllimi etik.Rrënjosje e pasionit për të mësuar.
• Probleme emocionale
• Të gjithë nxënësit trajtohen si individë të talentuar. Mësëuesit duhet të kënaqen
të zbulojnë e vlerësojnë prirjet e talentet specifike të individëve.
• Në mjedis nxënësit mësojnë, krĳojnë dhe respektojnë njëri-tjetrin reciprokisht.
• Rrënjosje e pasionit për të mësuar.
• Probleme emocionale
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5.Dhënia e detyrave nga mësuesi
Edhe dhënia e detyrave ka rolin e sajë në nxitjen e motivimit tek nxënësit. Të gjithë
fëmĳët janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Mësuesi i fëmĳëve të vegjël duhet të jetë në
gjendje të kuptojë dhe të punojë me dallimet individuale në zhvillimin e fëmĳëve,
në njohuritë dhe aftësitë e ndryshme, me shpejtësinë e të nxënit dhe me interesimet
e lloj – llojëshme. Të gjithë sa u thanë më lart mësuesi duhet t’i ketë parasyshë në
dhënien e detyrave:
Së pari - kur japin detyrat mësuesit duhet të jenë të qartë në atë që kërkojnë, sepse
në përgjithësi dështimi i nxënësve në marrjen e detyrave buron nga konfuzioni në
lidhje me ato që u është shpjeguar dhe u është kërkuar.
Së dyti – mësuesi duhet të sigurojë reagime të qarta, koncize dhe të menjëherëshme
mbas një performance të nxënësve. Kjo bën që nxënësit të bëjnë përpjekje edhe më
të mira.
Së treti - të jetë në përputhje me nevojat dhe nivelin e nxënësve. Të kryhet nga nxënës
të motivuar.
Në përgjithësi mësuesit kanë maninë për dhënien e detyrave voluminoze dhe
të vështira për ti kryer gjë që shkakton stres te nxënësit dhe shumicën e rasteve
moskryerjen e tyre. Mësuesi duhet të ketë parasyshë cilësinë dhe jo sasinë e detyrës.
Detyra duhet të jetë sfiduese për nxënësit, por jo e paarritëshme. Nxënësit do
të motivohen nëse do të ndjejnë se janë të aftë për ta arritur këtë detyrë. Mësuesi
duhet të përfshĳë detyra që nxitin aftësitë e të mësuarit dhe të njohurit që do të
jenë të rëndësishme dhe të dobishme për nxënësit, për jetën e tyre të përditëshme.
Përveç kësaj, detyrat e të mësuarit, të cilat promovojnë ndryshim, argëtim ose disa
lloje mospërputhjeje dhe nga udhëzimet rutinë dhe mësimi, janë të dobishme në
stimulimin e nxënësve, në kuriozitetin e tyre dhe në motivimin së brendëshmi.
Detyrat sfiduese bëjnë që të ketë një interes të nxënësve, angazhim të plotë të tyre,
konkurencë, nxitje për t’I zgjidhur, por kujdes, detyra duhet të jetë sfiduese për nivelin
e nxënësve duke ju përshtatur njohurive, zotësive dhe shprehive të tyre që të mos
jetë e tejkaluar për ta. Detyra nuk duhet të ketë dhe një shkallë të ulët të vështirësisë,
pasi kjo bën që të ketë mosinteresim nga nxënësit për ta zgjidhur, ata nuk ndihen të
motivuar për të punuar me të sepse kapërximi i sfidave jep një vetëkënaqësi të lartë, i
bën nxënësit të ndjehen më të realizuar, më të ditur , si konkluzion – më të motivuar.
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Second Language Acquisition
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Abstract
Before taking this course on Second Language Acquisition, I did not realize my lack of
knowledge on the topic. Second Language Acquisition revealed itself to be an intricate
process that constantly evolves. It has many components and numerous theories that attempt
to explain its diﬀerent aspects. As a Reading Specialist, I found the information gained in
this course to be both overwhelming and essential to my current and future teaching career.
I find myself working with more and more students who are learning English as their second
language. I feel it is my responsibility to learn about this topic for their academic success.
Following is important information regarding SLA that will benefit me as a Reading Specialist.

Acquisition and Learning
As previously mentioned, second language acquisition has many components.
However, there is a main question supporting all of these components. What is
acquisition? According to Ellis and Shintani (2014), second language acquisition
can be looked at as “a process of habit formation” or as “the learning happening
inside the learner’s head” (Ellis & Shintani, 2014, p.5). My stance on acquisition after
taking this course is as follows. It is the constantly evolving process of becoming
comptant in a new language, including its oral and written aspects. I have learned
that this takes place at diﬀerent rates, and more importantly, in diﬀerent ways based
on individual needs. The texts for this course presented many theories on how
individuals acquire an L2 and the best methods to support their learning. Some of
the theories explained in our texts were the Audiolingual Method, Communicative
Language Teaching, Present-Practice-Produce, Guided Discovery, Comprehension
Based Instruction, Production Based Instruction, and Task Based Language Teaching.
I feel that pieces of all of these concepts could be combined for the ultimate learning
experience. For example my classroom could have “drill and practice” methods
like P-P-P, have self guided activities like Guided Discovery, and have required
discussion and conversations like PBI. True learning of a second language will take
place when learners start to internalize information, understand input, and produce
output in an eﬀective manner.
Role of L1
The next area of second language acquisition to be highlighted is the role of the
native language or LI. The text by Ellis and Shintani presented key areas where
the L1 can be a function for teachers in the classroom. The main areas addressed
in the text were as follows: vocabulary instruction, grammar instruction, classroom
management, empathy toward the student, working with another EL to practice
English, translation of vocabulary, lack of comprehension, and interaction from the
teacher using the L1. The L1 needs to be valued and used as a tool to help both the
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educator, and more importantly, the student. Before taking this course, I did not
realize the true value of a learner’s L1 and ways to utilize it. An uneasiness was
present for me regarding use of an L1. How can I support an L1 when I don’t know
the language? What if there are numerous native languages in my classroom? I
now realize knowing only a few words in an L1 will be suﬃcient, as long as, I am
supporting the use of the L1. The text said is best, “There is a ‘moral’ obligation to
recognize learners as individuals and to communicate respect” (Ellis & Shantani,
2014, p. 230). Teachers showing respect to a student and their L1 can be the foundation
for a strong academic relationship. This idea leads into the next topic of SLA, learner
variables.
Learner Variables
Each of the children that walk into our schools and classrooms are diﬀerent. This
makes our schools unique and beautiful. Both the Ellis and Tarone texts discussed
learner variables and the impact they will have in the classroom. As educators in
today’s world, we know diﬀerentiation is key. Yet, realizing diﬀerences that impact
English Language Learners may not be as widely understood. Tarone and Swierzbin
(2009) sum up theses variables: “diﬀerences in the strength of learner motivation,
in learner personality (for example, risk-taking versus cautious extrovert versus
introvert), age (during or after the critical period), learning styles (visual, auditory,
tactile, analytic), and favored learning strategies” (p. 1). In my experience, I have
seen motivation and personality play a huge role in EL success. Some students walk
into the building with absolutely no English language knowledge. Overtime this
will drastically change and so will their motivation. Motivation will bounce between
extrinsic and instrict based on student needs and desires at that point. To coincide
with this, a learner’s personality impacts how they learn and interact with their
teachers and peers. A shy student may not communicate often with their teacher, but
when carefully observed is attentively listening and learning and may be interacting
socially with peers. On the other hand, an extrovert may be socially driven and less
academically driven for progress. To further address learner diﬀerences, Ellis and
Shintani (2014) highlight three ways teachers can accommodate learner diﬀerences:
instruction matching, individualization, and learner training. A final area to discuss
in learner variables is the idea of the “critical period” for best L2 instruction and
learning. Again both texts discussed this critical period. The texts seems to agree
that the earlier the better for second language acquisition. Additionally I would like
to pull in information from a research article. This article explain that, “one format of
reading instruction does not fit all bilingual learners equally” (Kovelman, 2015, p.10).
The article “One Glove Doesn’t Fit All in Bilingual Reading Acquisition” sought to
find out if phonics or whole language instruction was better for diﬀerent children
based on their first exposure to English. The findings of the study presented that
children with first bilingual exposure from ages zero to two did well with both types
of instruction for decoding ability, but were more success in comprehension with
whole language instruction. In comparison, children with first bilingual exposure
from ages three to four were more successful with both decoding and comprehension
when they had phonics based instruction. Overall, all of these learner variables will
impact our instruction and educational decisions on a daily basis.
79

Social & Psychological Factors
The social and psychological factors of EL students build oﬀ of the previously
discussed learner variables and have similar consequences for teachers and
instruction. A chart on pages 286 and 287 of the Ellis and Shintani text presented
these psychological factors impacting our students. These factors are as follows:
intelligence, language aptitude, working memory, personality, learning style,
motivation, language anxiety, learner beliefs, learning strategies, and willingness to
communicate (Ellis and Shintani, 2014, p. 286-287). As you can see some of these
areas overlap with learner variables. A new understanding I want to highlight is the
idea of one’s ability to learn a new language, or language aptitude. Ellis and Shintani
(2014) state, “learners should not be classified as simply high or low in language
aptitude but rather in terms of the diﬀerent kinds of aptitude they possess” (p. 298).
Looking at the diﬀerent areas of noticing, patterning, controlling and lexicalizing is a
new concept that I will take into my reading teaching and classroom. Also in relation
to these factors is the idea of social versus academic language used and understood
by the EL. Tarone and Swierzbin (2009) explain on page 80 that academic language
is harder to master compared to social language because of the higher level thinking
skills involved. I think this is essential for teachers to remember, understand,
and be sympathetic toward. Learner variables, in conjunction with the social and
psychological factors, continue to enforce how tedious of a job it is to teach students
with a diﬀerent native language.
Significance of Errors
Moving to the next key area of SLA, significance of errors, brought many new
understandings during this course. Making errors is a natural part of SLA. Errors
should be, not only accepted, but used to support, extend, and improve language
knowledge and use in our learners. The first step a teacher needs to understand
is the idea of an error compared to a mistake. Tarone and Swierzbin (2009, p. 25)
describe an error as “systematic” and a mistake as “a one time slip like one that a NS
night make”. From here, teachers need to understand the type of errors being made,
whether it is due to grammar, vocabulary, meaning, phonics, ect. Then teachers
should decide whether that error is local or global or impacts the comprehension
of the other listening or reader. Yet, most important in this arena of knowledge,
is the idea of corrective feedback. Teacher needs to be selective and meaningful in
their use of correct feedback. It should not be used too much as to overwhelm our
students, but instead used in instances that will benefit the learners. On page 58 of
the Tarone and Swierzbin (2009) book these types of correct feedback were presented:
explicit correction, recasts and prompts. Becoming proficient in using these forms of
correct feedback will take time and practice, but is worth the eﬀort for the benefit of
the students. Errors provide us with a window into the minds of our learners, and
then give us the ability to help improve their second language acquisition through
instruction and corrective feedback. They should not be taken for granted.
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Order & Sequence
The next area of second language acquisition that will be presented is order and
sequence. There is often a debate whether form or meaning should take precedence
in education. Theorists debate whether to follow a grammatical, lexical or notion
syllabus for language learning. Yet, I believe that all of these are necessary. However,
what is paramount is the idea of the “built in syllabus”. The built in syllabus is
the “strong tendency that learners have to produce the same simple linguistic
structures initially and then over time to gradually change those structures in
stages to become more like the ones the teacher had in mind” (Taron, 2009, p. 3738). Why is this essential? Teachers need to be aware that teaching concepts before
students are “ready” could be a waste of instructional time. Time is already limited
in our classrooms. Therefore, teaching the appropriate content for our students
developmental needs is critical. Instruction will not change these natural stages of
language development.
Interlanguage
Following the idea of order and sequence is the concept of interlanguage.
Interlanguage is the students’ system of rules about how they think language works.
It is constantly evolving when acquiring a language. This transitional language is
neither the native language or the target language. Also essential to educators, is the
idea that interlanguage can demonstrate the learner’s current state of knowledge.
Interlanguage will be diﬀerent among each individual, also as stated earlier, it
will be diﬀerent on a daily basis for a specific individual. However, listening to
students speak and reading their writing allows teachers to observe interlanguage.
Through this teachers can analyze areas such as as: errors, vocabulary, grammar use,
and punctuation. Through this analysis comes future teaching points meaningful
for each individual learner. Additionally a learners L1, as well as, there individual
psychological diﬀerences can impact their personal interlanguage. For example, does
the student’s L1 have the same sentence structure as English, or is it very diﬀerent? If
students are speaking their own form of a language, that is okay. This interlanguage
is expected and a useful tool for educators.
Interaction
The final area of second language acquisition to be addressed is interaction.
Interaction can be viewed as the heart of SLA. It is impossible for teachers to teach
EVERYTHING. Interaction, whether formal or informal,will provide comprehensible
input that is essential for learning. Ellis presented a definition for interaction as
follows, “interaction can be viewed as a source of input and opportunities for
output which foster the internal processing that results in acquisition” (Ellis &
Shintani, 2014, p. 194). All students will have diﬀerent interaction experiences in an
educational setting depending on their personality, motivation, and cultural norms.
Some students will be leary to openly communication with peers and adults in the
classroom, some students may go through a silent period of communication, and
some students may eagerly and openly communicate from the day they enter a new
environment. None of these interaction methods is best, right, or wrong. However,
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it is important that interaction provides opportunity for authentic input and output
opportunities that will impact learners development. Teachers should be sensitive to
diﬀerent interaction formats that can make learners feel comfortable such as partner
work, small group work, and writing opportunities. When provided with the right
opportunities for interaction, teachers can stretch the zone of proximal development
for their English Learners. As Tarone and Swierzbin (2009) state, “the teacher can
create opportunities for the students to use stretches of discourse in situations where
they have to focus not only on what they mean but also on how they say it” (p. 64).
This type of instruction will push students to use interaction to improve their SLA.
Furthermore, interaction allows students to negotiate meaning and make sense of
what they are learning. Interaction creates a bond and pathways for language to
develop.
As a Reading Specialists, I have a unique role in working with learners. I work
primarily with students that have diﬃculty becoming proficient readers. More often
than not, the students learning English are also part of the reading support system in
my school. Therefore, I find myself working with students who are acquiring English
proficiency. The time they spend in the reading support system varies. Personally,
I found in diﬃcult to identify when their academic struggles were a result of their
lack of English or actual reading needs. After having this course on SLA I will have a
better idea of how to distinguish between these areas. I can understand grammatical
sequences, interlanguage, and psychological factors that impact the ELs I work with.
Additionally, I simply feel more aware of the obstacles ELs face when acquiring a new
language and how to be sensitive to these in my teaching and interactions. Finally,
I believe that the error analysis and corrective feedback will be incredibly valuable
to my teaching. I can analyze errors and make the best instructional decisions for
my students. Second language acquisition is an intricate puzzle with many working
pieces. I feel better prepared to support my learners based on the information I
presented in this paper. I also am eager to share this knowledge with classroom
teachers in order to help these language learners prosper in all academic areas.
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Jeta e perditshme ne Shqiperine komuniste
Eriona Kalluci
Komunizmi
Komunizmi është një politikë, një sistem totalitar i qeverisjes, mënyrë të të menduarit
dhe ideologji se si shoqëria duhet të punojë dhe të organizohet, e cila perfaqëson
sundimin e një partie te vetme të partisë-shtet.
Në komunizëm shteti duhet të zotëroj mjetet, fabrikat, dhe fermat për prodhimin e
mallrave dhe ushqimeve.[Cito burimet] Ky proces social është i njohur si pronësi e
përbashkët. Në shoqërinë komuniste, nuk ka prona private.
Objektivat
Te pershkruajme aspekte te jetes se perditshme te shqiptareve gjate viteve te regjimit
komunist.
Te pershkruajme arkitekturen dhe stilin e jeteses gjate vitevete regjimit komunist.
Te pershkruajme jeten e diktatorit Enver Hoxha ne bunker, apartamenti personal
dhe 106 dhoma te tjera.
Te pershkruhet jeta e perditshme e antarevve te Byrose Politike te cilet jetonin ne
lagjen e Tiranes te quajtur "Blloku".
Te bashkepunojme ne menyre aktive me njeri-tjetrin per te realizuar veprimtarine e
perbashket.
Shqiperia dhe komunizmi
Shqipëria në komunizëm karakterizohet nga një kontrast i theksuar mes jetës së
bllokut (zonë në qendër të Tiranës, e privilegjuar nga të tjerat, ku jetonte diktatori
dhe njerëzit kryesorë të partisë komuniste) dhe jetës së qytetarëve shqiptarë të zhytur
në mjerim.
Shqipëria renditej në 15 vendet më të varfra në botë sa i përket të ardhurave për
frymë dhe kriza kulmoi në vitet 1982-1990 ku 300.000 familje konsumonin 0.5 kg
mish në jave, 500.000 familje konsumonin 1 kg gjalpë në muaj dhe 600.000 familje
gatuanin në banjë për shkak të mungesës së hapësirave për gatim.
Sipas muzeut online “muzeuimemories.info” mbështetur si projekt nga Ministria e
Kulturës, 600 mĳë familje shqiptare kanë gatuar në banjë në vitet 1980-1990.
Në kuadër të këtyre të dhënave, në sajtin online thuhet se 300 mĳë familje shqiptare
konsumonin gjysmë kilogrami mish në javë dhe 500 mĳë të tilla 1 kg gjalpë në muaj.
Në të gjejmë imazhe të shqiptarëve në radhë, autorizimet për të blerë televizor a
lavatriçe, tollonat e famshëm për sasinë e mishit që lejohej të blihej.
Në të thuhet se “Lodrat e fëmĳëve ishin modeste dhe bliheshin vetëm për Vitin e
Ri.Deri në vitin 1984, mustaqet, syzat e diellit dhe çanta e vogël ishin të ndaluara si
shfaqje të huaja”.
Për të blerë, sallam ose mish të grirë, në komunizëm merrje një tip kuponi që quhej
tollon.Në një fletë e zverdhur, shënohej se filan fisteku, i lagjes x, për 1 javë mund
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të merrte djathë, sallam apo mish të grirë përmes kësaj letre.Kishte radhë për
qumështin, radhë kishte edhe për vajgurin.Gjyqet dhe torturat
Ndonëse në Shqipërinë komuniste thuhej se “ushtrimi i torturës në hetuesi dhe në
burg ndalohet me ligj”, në realitet tortura përdorej. Sipas dokumenteve, =torturat
më të përdorura kanë qenë: Djegie me cigare, thyerje kockash dhe shkulje e mishit
me darë dhe përdorimi i korrentit, jeleku i torturës, dëmtimi i organeve gjenitale,
lënia pa bukë, pa ujë e pa gjumë në këmbë për ditë të tëra, varje në qafë të zinxhirëve
me pesha, varje prej krahësh të lidhur mbrapa, në një dritare ose çengel në lartësi,
mbushja e gojës me kripë,etj, etj.
Në çdo qytet, kishte qeli me dimensione 2mX 1.20 m dhe qeli speciale me dimensione
1mX0.5mX 1m, ku i arrestuari as nuk mund të shtrihej, as nuk mund të rrinte në
këmbë, por vetëm ulur këmbëkryq.
Biçikleta ishte e vetmja pronë private.Zona me luksoze
konsiderohej Blloku, qe ruhej nga Garda e Republikës.
Shqipëria ishte një ndër 15 vendet më të varfra në botë, të
gjithë visheshin njësoj, lodrat e fëmĳëve ishin të limituara.
Nëse të shihte dikush me mustaqe, syze dielli apo çantë
të vogël në sup ndaloheshe për “shfaqje të huaj”.Madje,
për një kohë të gjatë problem përbënin edhe disa modele
pantallonash e flokët e gjata për meshkuj.
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Burgjet dhe kampet e punës
Fundi i luftës (1944) përkoi edhe në Shqipëri me periudhën e hakmarrjeve politike,
që më pas u transformuan nga regjimi komunist në një sistem të vërtetë qeverisjeje
bazuar në arrestimin dhe persekutimin e kundërshtarëve politikë duke filluar me ishkrerët, intelektualët, tregtarët dhe pronarët e tokave. Burgjet që ishin në dispozicion
në vitin 1944 ishin tërësisht të pamjaftueshme për të përmbushur kërkesat e reja,
kështu qeveria e re e drejtuar nga Enver Hoxha filloi duke përdorur shtëpitë private
dhe institucionet publike, si qendra paraburgimi dhe torture.
Në vitet 1944 – 1946 burgjet politike vareshin nga Drejtoria e Mbrojtjes së Popullit,
struktura operative e Ministrisë së Mbrojtjes.Në vitin 1947 të gjitha burgjet kaluan nën
kontrollin e Ministrisë së Brendshme, që ishte përgjegjëse për sigurinë e brendshme.
Tetë burgje ekzistuese në Shqipëri iu rezervuan të burgosurve politikë të cilët
përcaktoheshin si “armiq të popullit”, shtatë të burgosurve normal të përcaktuar si
“ordinerë” dhe tre burgje ishin të përziera. Me kalimin e viteve regjimi hapi burgje
të reja në të gjitha qendrat kryesore, duke i specifikuar ato për të burgosurit politikë
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dhe burgjet e destinuara për të burgosurit ordinerë.
Qëllimi zyrtar i paraburgimit që i rezervohej të burgosurve politikë ishte “riedukimi
dhe rehabilitimi” nëpërmjet vuajties dhe punës. Kështu, përveç burgjeve (që ishin
të izoluara e të rrethuara me tela me gjemba dhe me ushtarë, brenda të cilave të
burgosurit vuanin dënimin e tyre pa punuar) regjimi filloi ndërtimin e kampeve të
punës. Kampet e punës ishin vende ku dënimi kryhej duke bërë punë të detyruar
si bonifikim, ndertime veprash publike, nxjerrje mineralesh apo bujqësi.Kampet e
punës ndërtoheshin posaçërisht pranë vendit ku të burgosurit duhet të punonin.
Kampet e tilla, në shumicën e rasteve, kanë qenë të përkohshme (të ndërtuara me
çadra apo baraka, të rrethuar nga tela me gjemba dhe ushtarë të armatosur), ndërsa
në disa raste ishin të vendosura në formë të përhershme sidomos afër minierave.
Pothuajse të gjithë të burgosurit që ishin në gjendje të punonin caktoheshin në këto
kampe dhe me kalimin e viteve numri i kampeve të punës tejkaloi atë të burgjeve.
Punimet publike më të mëdha në Shqipëri, gjatë viteve të komunizmit, janë realizuar
nëpërmjet punës së detyruar të të burgosurve (si të burgosur politikë ashtu dhe
ordinerë) dhe të të internuarve, të cilët ishin të detyruar të punonin mbi këto vepra
edhe për të siguruar jetesën.
Ndër burgjet e destinuara për “armiqtë e popullit” më famëkeqi ishte ai i
Burrelit, konsiderohej si një super burg nga i cili ishte e pamundur të arratiseshe dhe
në të cilin të burgosurit politikë jetonin në kushte çnjerëzore. Nga viti 1946 deri 1950
kampet e punës ishin 20, por në periudhën e viteve 1950-1990 u ndërtuan edhe 90 të
tjerë: ato mbeten të hapur për kohën e nevojshme që duhej për të përfunduar punën
e besuar të burgosurve. Më i madhi dhe më famëkeqi ishte ai i Spaçit, i cili mbeti i
hapur nga viti 1968 deri në vitin 1990 për shfrytëzimin e një miniere bakri dhe piri.
Jeta në burgjet komuniste, ashtu si dhe në kampet e punës ishte shumë e ashpër: të
burgosurit politikë, shpesh të akuzuar mbi baza dëshmish të rreme, ose mbi dëshmi
të nxjerra përmes torturave nga Sigurimi, nëse nuk dënoheshin me vdekje, shpesh
vdisnin për shkak sëmundjesh, urie ose kushtesh të vështira pune. Në çdo burg e
kamp pune Sigurimi kishte infiltruar bashkëpunëtorët e vet mes të burgosurve që
për të marrë një copë buke më shumë, apo edhe një copë sapun, ishin të gatshëm të
denonconin shokët e qelisë edhe duke gënjyer.
Në arkivin e Ministrisë së Brendshme deri në vitin 1990 rezultojnë të dënuar 25 mĳë të
burgosurit politikë, por duke qënë se mungojnë statistikat e të dënuarve të periudhës
nga 1945 në 1946 dhe të dënuarve me dënime të vogla, besohet se të burgosurit
politikë në Shqipëri kanë qenë mes 30.000 dhe 34.000. Sipas një raporti të publikuar
në 2016 nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit (ISKK) në
Shqipëri, të burgosurit politikë ishin 26.768 burra dhe 7.367 gra, të burgosurit e
vdekur në burg për shkak të kushteve të burgjeve ishin 984, dhe 308 të tjerët humbën
aftësinë e tyre mendore. Sipas të njëjtit burim 5.577 burra dhe 450 gra u dënuan me
vdekje dhe u vranë. Trupat e të burgosurve që ekzekutoheshin ose vdisnin në burg
gjatë punës së detyruar apo nga sëmundje, nuk iu ktheheshin të afërmve.
Vitet komuniste në Gjirokastër
Vitet nën komunizëm panë një industrializim të gjerë e të shpejtë si pjesë e strategjisë
ekonomike staliniste. Në Gjirokastër u ndërtua një uzinë metalike që prodhonte
pjesë të vogla si komplete për ngrënie dhe çadra, fabrika këpucësh, veshjesh,
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cigaresh,
frigoriferësh
dhe produktesh të tjera
të
lehta
industriale.
Gjirokastra
u
shpall
qytet-muze nga regjimi
më 1961 në përpjekje për
të ruajtur trashëgiminë
kulturore unike të qytetit.
Veç specialistëve, një forcë
e madhe pune, përfshirë
edhe fëmĳë u angazhuan
në brigada vullnetare për
të mirëmbajtur qytetin
e vjetër.Rrjeti i gjerë i
kalldrëmeve është një nga
shembujt më domethënës
Muzeu Kombëtar i Armëve me statujën e Enver Hoxhës
së
punës
së
tyre.
Fushata e vitit 1967 për të zhdukur fenë pati një ndikim shumë të madh në
Gjirokastër. Gjatë periudhës osmane qyteti kishte 15 xhami, 13 nga të cilat mbĳetuan
deri në kohën e komunizmit, kur të gjitha, veç njërës, u shkatërruan. Thuhet se edhe
ajo që mbĳetoi u arrit të shpëtohej për shkak të statusit të saj si monument kulture.
Në vitet që pasuan ndalimin e fesë ajo u përdor nga akrobatët e cirkut meqë kishte
edhe kube të lartë.Pranë saj sot është Medreseja (shkolla myslimane), e cila më parë
ka qenë teqe bektashiane.Ndërtuar më 1727 ajo u mbyll më 1967. Pikturat murale
të kishës së Shën Sotirës u shkatërruan plotësisht .Ato u zëvendësuan me ikona të
pikturuara sot, shumica nga artistë lokalë.
Kur regjimi komunist ra më 1990, ekonomia e Gjirokastrës ishte tashmë në rënie
të shpejtë.Për të siguruar shkallë të plotë punësimi, komunistët mbipunësuan
komplekset e vjetra dhe joefektive industriale.Rënia e komunizmit u shoqërua me
humbjen katastrofike të vendeve të punës në Gjirokastër.Me mĳëra shkuan në Tiranë
ose emigruan jashtë vendit në kërkim të punës.Në trazirat sociale që pasuan Muzeu
Kombëtar i Armëve u grabit ndërsa statuja e madhe e Enver Hoxhës u rrëzua. Aty
tani ndodhet parkimi i një restoranti.
Tunelet dhe bunkerët komuniste
Gjatë periudhës komuniste regjimi mendoi të siguronte mbĳetesën e vet në rast sulmi
nga SHBA dhe Bashkimi Sovjetik (pas viteve të para 1960 të dy konsideroheshin
armiq). Duke përdorur edhe katakombet ekzistuese, në Gjirokastër u ndërtua një
kompleks i gjerë i nëndheshëm për të mbrojtur aktivitetin e institucioneve partiake
dhe ushtrisë nga sulmet nukleare. Një numër tunelesh dhe galerish për popullsinë e
qytetit janë ndërtuar edhe në kodrat rreth e rrotull.Regjimi ndërtoi në gjithë Shqipërinë
mbi 600 000 bunkerë betoni, shumë nga të cilët mund të shihen si kërpudha rreth e
rrotull Gjirokastrës.
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Gjatë diktaturës komuniste
Veçori e qeverisjes komuniste ishte vendosja në vend e asaj që quhej “diktatura
e proletariatit”. Për 50 vjet u ekzekutuan për motive politike 5037 burra dhe 450
gra; u dënuan me burgime 16.788 burra dhe 7367 gra; u internuan 48.217 burra dhe
10.792 gra; u dëbuan nga qytetet kryesore dhe nga zonat kufitare 11.536 familje; u
pushkatuan apo vdiqën në burgjet shqiptare 64 shtetas të huaj, ndërsa u burgosën
1215 burra dhe 38 gra. 95 kosovarë që ndodheshin në Shqipëri u pushkatuan. Në
vend u ngrit një sistem burgjesh të niveleve të ndryshme si në Gjirokastër, Tepelenë,
Vlorë, Korçë, Berat, Elbasan, Durrës, Tiranë, Burrel, Shkodër, Peshkopi, etj.
Metodat e torturimit nga organet e MPB-së ishin të shumta, si jeleku i torturës,
dëmtimi i organeve gjenitale, kamxhiku dhe druri, lënia pa ushqim e në këmbë për
ditë të tëra, përdorimi i rrymës elektrike deri në humbjen e ndjenjave, varja në qafë e
zinxhirëve me peshë të rënda, varje prej krahësh e mbushja e gojës me kripë, dërgimi
gjoja për pushkatim ose varje, djegia e trupit me cigare, futje me kokë poshtë në
fuçi me ujë, thyeje e kockave dhe shkulje e mishit me darë, futja në ujë të ftohtë të
dënuarve dhe lënia të lagur në dimër, pakësimi hap pas hapi i ushqimit, përdorimi i
lëndëve kimike për dëmtimin e sistemit nervor, lidhja me pranga duar e këmbë për
një kohë të gjatë, përdorimi i zgjojeve të bletëve, etj. Veç këtyre ndaj të pandehurit ose
të dënuarit përdorej edhe një terror tjetër si privimi i personit nga gjumi e nevojat e
tjera personale, kërcënimet për familjen, etj, poshtërimi.
Veshjet dhe moda
Shqiptarët konsideroheshin si njerëzit me veshjet me të çuditshme në të gjithë bllokun
komunist. Nëse në vendet e tjera, qoftë dhe në ato komuniste, ekzistonte veshja sipas
modës, në vendin tonë përdoreshin veshje të veçanta dhe standarde, pavarësisht
moshës, vendit dhe klasës shoqërore të cilës i përkiste individi. Pra Shqipëria ishte
vendi i vetëm në botë ku njerëzit visheshin të gjithë njësoj.
Deri në vitin 1984, mustaqet, syzet e diellit dhe çanta e vogël në sup ishin të ndaluara
si “shfaqje të huaja”.Djemtë duhet të mbanin flokë shumë të shkurtër.Mjekra që të
kujtonte më së shumti mullahët myslimanë, ishte e ndaluar.Vajzat e reja nuk duhet
të binin në sy dhe bizhuteritë ishin të rralla. Fundi i vajzave duhet të mbulonte gjurin
pa qenë shumë i gjatë ndërsa palltoja ishte shumë e shtrenjtë për kohën dhe blihej
vetëm 1 ose 2 herë në jetë……..
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Blloku
Blloku asokohe ishte një mollë e ndaluar për shqiptarët.Atje nuk mund të hyje nëse
nuk ishe banor.Atje banonin vetëm anëtarët e Byrosë Politike, të cilët konsideroheshin
elita e vendit dhe siguria e tyre ishte shumë e rëndësishme për avenirin e kombit.Vila
më e bukur në bllok ishte padyshim ajo e Enver Hoxhës.
Familja Hoxha jetonte në mes të luksit dhe jetës prej pasaniku.Përveç shërbëtorëve,
rojeve që ruanin shtëpinë nën masa të rrepta sigurie, ata nuk i kursenin vetes as shtëpi
pushimi në Vlorë, Pogradec apo Durrës.Në librat e kujtimeve që botonte diktatori
hera-herës, shihnim me habi fotografitë e familjes Hoxha.Fotografitë pasqyronin një
jetë krejt të ndryshme nga ajo e jona, me veshje të shtrenjta, xhinset aq shumë të
ëndërruara nga shqiptarët apo lojëra të bukura.
Ekonomia dhe prona private
Partia komuniste në pushtet e drejtonte ekonominë e vendit me anë të një serie
planesh “Pesë Vjeçare”. Të gjitha mjetet e prodhimit kontrolloheshin nga shteti,
bujqësia ishte kolektivizuar plotësisht dhe industria u bë pronë popullore dhe
sipërmarrja private u ndalua rreptësisht.
Përvec kësaj, kushtetuta e Republikës Socialiste të Shqipërisë e ndalonte qeverinë te
kerkonte ndihma nga jashtë, të pranonte borxhe apo të lejonte investime të huaja.
E vetmja pronë private në komunizëm ishte bicikleta ndërsa gjithçka tjetër i përkiste
pushtetit popullor.Të vetmet automjete që qarkullonin në ato vite ishin ato publike,
autobusët, urbanët, makinat e ndërmarrjeve.Transporti publik përballohej më së
shumti nga trenat.Të gjithë udhëtonin me trena, të cilët ishin të tejmbushur nga
udhëtarët.Makinat ishin shumë të rralla.Me shumë fat, një vajzë mund të hipte në
autoveturë vetëm ditën e martesës.
Pronë private asokohe konsideroheshin dhe shpendët shtëpiakë. Në vitet 80-te u
ndalua mbajtja e pulave, rosave e patave, por dhe gjelave të detit, që bliheshin vetëm
një herë në vit, për festën e fundvitit. Në këtë mënyrë, pushteti popullor ua ndalonte
shqiptarëve t’i shisnin vezët dhe pulat që shtoheshin. Këto masa rritën pakënaqësinë
e njerëzve, duke pasur parasysh faktin se ekonomia po varfërohej gjithnjë e më
tepër…….
Radha per ushqim dhe autorizim
Të gjithë ishin frekuentues të radhëve për ushqime, veshje e gjithçka tjetër.Për të
blerë një televizor ose lavatriçe duhet të siguroje më parë një autorizim. Lodrat e
fëmĳëve ishin modeste dhe bliheshin vetëm për Vitin e Ri. Ishin kohët kur një sapun
i ardhur nga jashtë shtetit konsiderohej një luks i pamatur, ndërsa bllokmenët ishin
ata që jetonin të zhytur në luksin e vërtetë, që as e ëndërronte shqiptari i thjeshtë. Në
komunizëm duhet të mbanin radhë për të blerë bukën.Në rast se nuk shkoje në kohë,
mund të mbeteshe dhe pa bukë.
Stili i jeteses dhe vendbanimet
Në Shqipëri nuk ka ndonjë diferencë mes të pasurve e të varfërve dhe se e gjithë
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popullsia po jeton njësoj në varfëri.
Po ashtu, evidentohet fakti se në Shqipëri nuk lejohet pasja e një automjeti privat
dhe se makineritë e vjetëruara të fabrikave kanë prodhimtari të ulët.Një vëmendje e
veçantë i kushtohet dyqaneve ku produktet janë të kufizuara.
Nga ana tjetër, evidentohet fakti se në kampet e punës janë 40 mĳë persona, oponentë
me pushtetin; fakt i cili mohohet nga zëdhënësit e qeverisë.
Stili i jeteses
Televizioni norvegjez NRK do të realizonte në vitet ’80 dy dokumentare për Shqipërinë,
në të cilat konstatohet varfëria e thellë që kishte pllakosur vendin. Dokumentari
i parë u realizua në vitin 1982 dhe do të publikohej me titullin “Shqipëria vĳon
akoma në rrugën e saj”. Dokumentari ka sens kritik e duket se i është “shmangur”
propagandës së kohës lidhur me mënyrën e jetesës që bënin shqiptarët në fshat e në
qytet.
Dokumentari i dytë do të realizohej në tetor të vitit 1988, kur kriza ekonomike kishte
arritur kulmin e jetësa e shqiptarëve ishte vështirësuar në maksimum. Dokumentari
tenton të hedhë dritë mbi mënyrën sesi të rinjtë e mendojnë të ardhmen e Shqipërisë.
Në fakt, pas pak vitesh këta të rinj do të ishin ata të cilët do të ngriheshin në protesta
duke kërkuar ndryshimin e regjimit politik dhe ekonomik.
Dhoma e diktatorit Enver Hoxha
Komandanti suprem i forcave të armatosura në epokën e ndërtimit të bunkerit (19721978) ishte Enver Hoxha.Kështu, zyrë e tĳ ishte më e madhe dhe më luksoze nga
të gjitha dhe shërbente për të dhe bashkëshorten e tĳ.Zyra është e përbërë nga një
paradhomë në të cilën qëndronte sekretari personal, një zyrë pune, një dhomë gjumi
dhe një banjë.Mobilimi është esencial edhe pse nuk është i një luksi të veçantë, mbetet
më eleganti se të gjithë mjediset e tjera. Vetëm në këtë dhomë, në atë të dedikuar për
kryeministrin dhe në atë të Kreut të shtabit, ishte vendosur moket. Vetëm kjo dhomë
ka mure të veshura në fibër (në atë kohë konsiderohej me vlerë të madhe). Enver
Hoxha nuk ka fjetur asnjëherë në këtë dhomë, edhe pse mori pjesë në dy stërvitje
ushtarake pas inaugurimit zyrtar që u bë me 24 qershor 1978.
Bunkeri ne 1972
Tuneli ka nisur të ndërtohet në shtator të vitit 1972.Pjesa strukturore e mureve u
përfundua me 1 maj 1975, ndërsa u deshën dhe tre vite të tjera për të plotësuar
përfundimin e impianteve dhe të sistemit të ndërlidhjes. Inaugurimi u bë me 25
qershor 1978. Sipërfaqja totale është 2685 metra katrorë, e shpërndarë në 5 nivele
dhe përmban 106 zyra dhe një sallë Kuvendi-kinemaje.
Qëllimi i ndërtimit të këtĳ objekti ka qenë për funksione ushtarake, për të garantuar
funksionimin normal të linjës së komandim drejtimit politik dhe ushtarak në kohë
krize, duke garantuar kushtet për strehimin e gjithë lidershipit politik dhe ushtarak
të vendit. Kjo është e vetmja strukturë që ka parishikuar një sallë ku do të mund
të mblidhej Parlamenti shqiptar në rast lufte. Ideja lindi pas një vizite që krerët
ushtarakë shqiptarë bënë në vitin 1964 në Korenë e Veriut, ku ishte traditë që tunelet
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të parashikoheshin të përshtatshme edhe për mbledhje të Kuvendit.
Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, direktiva e përgjithshme
politike dhe ushtarake u drejtua për fortifikimin e vendit. Objektivi ishte: “Të ndërtohej
një sistem i fortifikuar me një qëndrueshmëri maksimale ndaj përdorimit të armëve
konvencionale dhe atyre bërthamore, të ishte në gjendje të siguronte në maksimum
forcën e gjallë dhe teknikën luftarake nga zjarri i shumëllojshëm armik, të kishte
masivitet për të rikuperuar kohën e humbur, të përgatitej me ritëm sa më të shpejtë”.
Në total u projektuan 207 mĳë bunkerë në të gjithë Shqipërinë dhe u ndërtuan 168
mĳë. Projektuesit e strukturës ishin: Drejtoria e Xhenios, Byroja e Projektimit dhe
Grupi i fortifikimeve në vartësi të Institutit të studimit dhe Projektimit të Veprave të
Mbrojtjes.
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Teaching vocabulary
Sulmina Backa
Introduction
There is no “right” or “best” way to teach vocabulary. The best practice in any
situation will depend on the type of student being taught, the words targeted, the
school system and curriculum, and many other factors. A number of principles,
however, should be considered when developing a vocabulary component to a
language course, some of which I’ll outline here.
1. How many words and which words to teach
Research shows that learners need to know approximately 98 percent of the words in
written or spoken discourse in order to understand it well (Nation, 2006). Reaching
this percentage of coverage in written texts takes about 8,000–9,000 word families.
The spoken mode requires slightly fewer word families, about 5,000–7,000. A
word family consists of the root (stimulate), its inflections (stimulates, stimulated,
stimulating), and its derivatives (stimulation,
stimulative). Thus, each word family will have several members. For example, 6,000
word families equals about 28,000 individual words, and 8,000 families equals about
35.000 words. Of course, learners can cope with smaller vocabulary sizes than
these, but if they wish to function in English without unknown vocabulary being a
problem, then vocabulary sizes in line with these figures are necessary. The point is
that students must learn a large number of words to become proficient in English, so
teachers must help them learn as much vocabulary as possible. The next question is
which vocabulary to teach. The most frequent word families in English are essential
for any real language use and are, therefore, worth the eﬀort required to teach and
learn them explicitly. Teachers often trust their intuition about which word families
are the most frequent, but probably the best way of determining them is to refer to
frequency lists, which have been compiled from language databases (called corpora)
totalling 100-million words or more. Probably the best source is Word Frequencies
in Written and Spoken English (Leech, Rayson, and Wilson, 2001). Another way to
ensure that high-frequency words are taught is to use textbooks which are written
with the aid of frequency data from corpora. An example of this is a textbook focusing
on academic vocabulary, Focus on Vocabulary: Mastering the Academic
Word List (Schmitt and Schmitt, 2005), in which my wife and I used an academic
frequency list to decide on which academic words to include.
2. The importance of learning the spelling and pronunciation of a word
The first step in vocabulary acquisition is to establish an initial form-meaning link,
which is what the vast majority of vocabulary materials and activities attempt to do.
A common assumption, however, seems to be that learning the meaning is key, while
the form element is either
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downplayed or disregarded. In fact, research shows that second-language (L2)
learners often have trouble with word forms (Koda, 1997; Laufer, 1988). Words with
similar forms, for example, are particularly confusing for students, especially words
that are alike except for the suﬃxes (comprehensive/comprehensible) or the vowels
(adopt/adapt). This problem is particularly acute if there are many other words that
have a similar form in the L2. The word
poll, for example, may not be diﬃcult in itself, but the fact that there are many other
similar forms in English (pool, polo, pollen, pole, pall, pill) can lead to potential
confusion. Learners can also mis-analyze words that look transparent, but are not,
leading to misinterpretations. The word outline, for example, looks like a transparent
compound to mean “out of line,” and discourse, looks as if it has a prefix to mean
“without direction.” It makes sense, therefore, to allot attention to learning form.
3. Taking advantage of the first language
There is no doubt that the first language (L1) exerts a considerable influence on learning
and using L2 vocabulary in a number of ways. In terms of learner output, Hemchua
and Schmitt (2006) found that nearly one-quarter of the errors in compositions were
attributable to L1 influence. Learners also typically employ their L1 in learning an
L2, most noticeably in the consistently high usage of bilingual dictionaries (Schmitt,
1997). Learners also strongly believe
that translating helps them acquire English language skills such as reading,
writing, and articularly vocabulary words, idioms, and phrases. Evidence from
psycholinguistic studies
also demonstrates that the L1 is active during L2 lexical processing in both beginning
and more advanced learners (Hall, 2002; Sunderman and Kroll, 2006). Although
using the L1 in second-language learning is unfashionable in many quarters, given
the ubiquitous nature of L1 influence, it seems perfectly sensible to exploit it when it
is to our advantage. One case where there is a clear advantage is in establishing the
initial form-meaning link. Research consistently shows that more new words can be
learned using L1 translations than with L2-based definitions (Laufer and Shmueli,
1997; Ramachandran and Ramachandran and Rahim, 2004). Furthermore, since we
know that learning ). Furthermore, since we know that learning word forms can be
problematic, using the L1 to facilitate the form-meaning linkage (by providing an
easy access
to meaning) may allow more cognitive resources to be focused on learning the form.
It is unlikely that learners will absorb much contextualized knowledge about a word
at the beginning stages anyway, so there is little disadvantage to using the L1 to
establish initial meaning. After the initial stage, however, meeting the new word in
L2 contexts becomes important to enhance contextual word knowledge; therefore,
the value of the L1 lessens. Thus, using the L1 at the beginning stages of learning a
word is most eﬃcient, but after this, L2 context is better. This suggests that diﬀerent
teaching methods may be appropriate at diﬀerent stages of vocabulary learning.
4. Engagement with vocabulary
It is a commonsense notion that the more a learner engages with a new word, the
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more likely he or she is to learn it. But which activities lead to greater engagement?
Research suggests that the need for a word is important, such as needing to know
a particular word in order to understand a passage (Hulstĳn and Laufer, 2001).
Also, actively searching for information about a word seems to help, like looking
up the meaning of a word in a dictionary. The greater engagement that comes from
evaluating the suitability of a word also facilitates acquisition. Many other factors
can also increase the level of engagement, and thus learning, such as:
• Increased frequency of exposure.
• Increased attention focused on the lexical item.
• Increased intention to learn the lexical item.
• A requirement to learn the lexical item (by teacher, test, or syllabus).
• Increased manipulation of the lexical item and its properties.
• Increased amount of time spent engaging with the lexical item.
• Increased amount of interaction spent on the lexical item.
Overall, it seems that virtually anything that leads to more exposure, attention,
manipulation, or time spent on lexical items adds to students’ learning. In fact, even
the process of being tested on lexical items appears to facilitate better retention.
In essence, anything that leads to more and better engagement should improve
vocabulary learning. Promoting engagement, therefore, is the most fundamental
task for teachers and materials writers, and indeed, for learners themselves.
5. Phrasal vocabulary
Teachers should not become too focused on individual words because phrasal
vocabulary is also a key componentof the English lexicon for at least three reasons:
1) It is very widespread in language.
2) It is used for a number of purposes, including expressing a message or idea (The
early bird gets the worm = do not procrastinate), realizing functions ([I’m] just looking
[thanks] = declining an oﬀer of assistance from a shopkeeper), establishing social
solidarity (I know what you mean = agreeing with an interlocutor), and transacting
specific information in a precise and understandable way (Blood pressure is 150 over
70).3) It allows more fluency in production.
Although there is no consensus of how to teach phrasal vocabulary explicitly,
highlighting phrasal elements to students appears to be eﬀective in raising their
awareness of these items. Beyond this, maximizing the exposurelearners have to
English will ensure they will meet the most frequent phrasal items and have a chance
to learn themincidentally from context.
6. Combining explicit teaching with incidental learning
In any well-structured vocabulary program, there needs to be a proper mix of
explicit teaching and activities from which incidental learning can occur. With true
beginners, it is probably necessary to explicitly teach all words until students have
enough vocabulary to start making use of unknown words they meet in context.
Beyond this most basic level, incidental learning should
be structured into the program in a principled way. This is important for at least
two reasons: meeting a word in diﬀerent contexts enhances what is known about it,
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which improves quality of knowledge, and additional exposure helps consolidate it
in memory. Taking an incremental view of vocabulary acquisition, such enhancement
and consolidation are both crucial. Explicit approaches to vocabulary learning,
whether led by a teacher in a classroom or generated through self-study, can only
provide some elements of lexical knowledge. Even lexical information amenable to
conscious study, like meaning, cannot be totally mastered by explicit study because it
is impossible to present and practice all creative uses of a word that a student might
come across. Other types of lexical knowledge, such as collocation or connotation
nuances, can only be fully grasped through numerous exposures to the word in
various contexts. Explicit and
incidental approaches, therefore, are both necessary in learning vocabulary.
7. Explicit teaching
A number of principles for the explicit teaching of vocabulary have been suggested,
such as the following:
• Build a large sight vocabulary.
• Integrate new words with old.
• Provide numerous encounters with a word.
• Promote a deep level of processing.
• Make new words “real” by connecting them to the student’s world in some way.
• Encourage independent learning strategies.
• Diagnose which of the most frequent words learners need to study.
• Provide opportunities for elaborating word knowledge.
• Provide opportunities for developing fluency with known vocabulary.
• Examine diﬀerent types of dictionaries, and teach students how to use them.
In addition to these principles, a few other points are worth remembering. The list
mentions integrating new words with old, which is often done by grouping similar
words together. If two or more similar words are initially taught together, however,
learning them might be more diﬃcult. This is because students learn the word forms
and the meanings, but confuse which form goes with which meaning, a phenomenon
known as crossassociation. As a beginning teacher, I often confused my students
in this way by teaching left and right together in the same class. After extensive
drilling, I would ask the students at the end of class to raise their left hands. To my
consternation, a large number always raised their right. The problem was that the
meanings of the words left and right were the same except for “direction.” Research
shows that cross association is a genuine problem for learners. Perhaps as much as
25 percent of similar words initially taught together are cross associated (Nation,
1990). Antonyms are particularly prone to cross association, because they tend to be
taught in pairs like deep/shallow or rich/poor, although synonyms and other words
from closely related semantic groupings (e.g. days of the week, numbers, foods, and
clothing) are also at risk. One way of avoiding cross association is to teach the most
frequent or useful word of a pair first, such as deep in the previous example, and
only after it is well established, introduce its partner, which in this case would be
shallow.
Another principle is teaching the underlying meaning of a word. Many words are
polysemous in English; that is, they have more than one meaning sense. The word
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bank, for example, means “a financial institute,” “the side of a river,” or “tilting when
turning.” In addition, some of these diﬀerent meaning senses often have a common
underlying trait. The word chip, for example, is “a small piece of something,” “a
computer chip,” or “a potato chip,” all of which have the underlying trait of being
small, flat, and thin. As another example, let’s examine the word fork, which can be a
fork to eat with, a fork in a road or river, a tuning fork for use with music, a pitch fork
farmers use to throw hay, or several other things. The meaning sense of “implement
used for eating or in gardening” comprises the vast majority of occurrences of the
word fork, while “anything so shaped,” like a fork in the road makes up a minority.
This would suggest that an “eating fork” is the most important meaning sense, but
in this case, we can capture all of the meaning senses by defining the word with a
drawing shaped like a “ Y. ” By defining the underlying meaning, we maximize the
eﬀect of the teaching because we enable students to
understand the word in a much wider variety of contexts. We can also maximize
vocabulary learning by teaching word families instead of individual word forms.
When teachers introduce a new word, they should mention the other members of its
word family. In this way, learners form the habit of considering a word’s derivations
as a matter of course. To reinforce this habit, teachers may eventually ask students
to guess a new word’s derivatives at the time of introduction. Including a derivation
section as part of assessment also promotes the idea that learning the complete word
family is important. My research in Japan indicates that most people tend to think
of vocabulary learning as an individual pursuit, unaware that cooperative group
learning promotes active processing of information, enhances the motivation of the
participants, and prepares participants for team activities outside the classroom.
And, because there is less
instructor intervention, students may have more time to actually use and manipulate
the vocabulary. One study found that about half the words required by the tasks in
the class were known by at least one, though not all, members in the student groups
(Nation and Newton,
1997). Furthermore, the students were generally able to negotiate unknown
vocabulary successfully, indicating that learners can be a useful vocabulary resource
for one another. Thus, teachers may well find it useful to set up vocabulary learning
groups where members work together and encourage each other
8. Incidental learning from exposure
In contrast to explicit approaches to vocabulary teaching and learning, the key to
an incidental learning approach is to make sure learners get maximum exposure to
language. In input-poor EFL environments, having students read more is probably
the best way of doing this. Research shows that incidental learning from reading
adds up significantly over time but is relatively slow compared to explicit learning
(Horst, 2005). It appears that, on average, it takes 7–10 exposures to a word to learn
the initial form-meaning link, which would require a great deal of reading. In fact,
one study estimates that L2 learners would have to read more L2 learners would
have to read more than eight million words of text, or about 420 novels, to increase
their vocabulary size by 2,000 words. This is clearly a daunting prospect, and thus, it
is probably best not to rely
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upon incidental learning as the primary source for learning new words. Rather,
incidental learning seems to be better at enhancing knowledge of words that have
already been introduced because it fills in the contextual knowledge that cannot be
easily taught explicitly. Repeated exposures in diﬀerent contexts consolidate fragile
initial learning, moving it along the path of incremental development. In other
words, reading may not lead to the learning of many new
words, but it is very useful in developing and enriching partially known vocabulary.
There are a number of ways teachers can be proactive in maximizing incidental
learning from exposure. The most obvious way is to simply maximize the exposure
itself by establishing an extensive reading program. Research shows that substantial
vocabulary learning can be derived from such a program. In fact, one study reported
that participants learned more than half of the unfamiliar words they encountered in
the graded readers they read (Horst, 2005). Furthermore, extensive reading facilitates
more than just vocabulary growth; it has been shown to improve reading speed and
attitudes toward reading as well. Teachers can also train their learners in lexical
inferencing strategies. If teachers are creating their own materials, then unknown
words can be glossed for students in the text. The best place to do this seems to be
in the margins, and it doesn’t appear to matter much if the gloss is in the L1 or L2
(Yoshii, 2006). But perhaps the most eﬀective way of improving incidental learning
is to reinforce it afterward with explicit learning post-tasks. Numerous studies show
that this incidental + explicit approach leads to far better results than just incidental
learning alone (Mondria, 2003). This emphasizes the point that every vocabulary
program needs to have explicit and incidental elements, which may be most eﬀective
if integrated together.
Conclusion
Teachers need to take a broader view of what vocabulary instruction entails, and
take proactive charge of both explicit and incidental vocabulary development. It is
important to acknowledge the incremental nature of vocabulary learning, and to
understand that an eﬀective vocabulary learning program needs to be principled,
long term, and have high vocabulary learning expectations. There will never be
one “best” teaching method, but teachers will not go wrong following the overall
principle of maximizing sustained engagement with words.
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Përfshirja e prindërve në realizimin e kurrikulës së ciklit fillor si faktor i
ndërtimit të marrdhënieve miqësore të nxënësit me shkollën
Etleva Sema
Abstrakt
Ndërtimi dhe zhvillimi i partneritetit shkollë-familje, po shfaqet si një ndër tematikat më
aktuale në diskutimet dhe qasjet profesionale të drejtuesve të institucioneve shkollore,
mësuesve, specialistëve dhe kërkuesve shkencor të fushës së edukimit. Kjo, jo vetëm për
shkak të interesit të shkollës për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të saj, por edhe për faktin
se familja ka një rol dhe potencial të konsiderueshëm në efektivitetin e edukimit të fëmĳëve.
Analizohen disa nga aspektet dhe karakteristikat që evidencohen në përvojën e deritanishme
të shkollave tona në bashkëpunimin e tyre me prindërit. Në këtë kontekst, janë analizuar dhe
evidencuar karakteristikat, barrierat dhe vështirësitë që paraqesin komunitetet prindërore të
shkollave tona, të cilat nuk u mundësojnë atyre një përfshirje efektive në procesin e edukimit të
fëmĳëve të tyre. Gjithashtu, eshte analizuar edhe kuadrin normativ dhe rregullator të sistemit
arsimor në vendin tonë, përvojën aktuale të krĳuar në shkollat tona në këtë drejtim, duke
konstatuar se ato janë të pamjaftueshme për një përfshirje të plotë dhe efektive të prindërve.
Duke konsideruar përvojën e krĳuar dhe sidomos interesin e përbashkët të shkollës dhe
prindërve për zhvillimin e qëndrueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor, paraqet dhe zhvillon
tezën se, përfshirja dhe partneriteti i shkollës me ato duhet të fitojë një tipar dhe/ose dimension
të ri, atë te angazhimit të prindërve në realizimin e procesit të edukimit dhe sidomos në atë
të të nxënit.
Fjalë kyçe: Përfshirje në edukim, angazhimi në edukim, nxënie, kompetencë, të mësuarit në
shtëpi, partneriteti shkollë-familje, tregues të suksesit.

Hyrje
Veprimtaria e edukimit, si një ndër veprimtaritë qëllimshme më tipike të njeriut,
konsiderohet me të drejtë si proces. Kjo, për faktin se edukimi është ndër përvojat
më jetëgjatë të njeriut, e cila faktorizohet nga/dhe implikon disa aktorë e faktorë me
natyra nga më të ndryshmet dhe më komplekset.
Edukimi si përvojë është bashkudhëtar i jetës së qenies njerëzore, si në planin
individual, ashtu dhe në atë komunitar. Përfshirja e tĳ në mënyrë të qëllimshme në
edukim, është udhëhequr gjithmonë nga interesi më i lartë, së pari vetjak dhe më tej
si pjesë e bashkësisë. Natyra e interesit më të lartë, në mënyrë dialektike shfaqet me
profile të ndryshme për etapa dhe stade të ndryshme të zhvillimit dhe evoluimit të
shoqërisë. Kështu, nëse format fillestare të edukimit ishin në funksion të ekzistencës
apo mbĳetesës individuale të njeriut, format e mëvonshme, institucionet dhe deri
sistemet aktuale të strukturuara nëpër organizimin dhe sigurimin e edukimit,
dëshmojnë për ndërgjegjësimin e njeriut dhe shoqërisë për rolin dhe rëndësinë që ka
edukimi në zhvillimin, emancipimin dhe cilësinë e të jetuarit në tërësi.
Arritja e potencialeve zhvillimore të edukimit ka qenë dhe vĳon të jetë në themel të
punës kërkimore të studiuesve në veçanti dhe mësimdhënësve në përgjithësi. Këta
aktorë, me qasjet e tyre ndaj përvojës së edukimit dhe sidomos të cilësisë së saj, krahas
synimit për maksimalizimin e efektivitetit të aspekteve me natyre metodologjike dhe
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kurrikulare të këtĳ procesi, kanë synuar që të konsiderojnë partneritetin e shkollës
me shoqërinë në përgjithësi dhe prindërit në veçanti, jo thjesht si “konsumator”, por
edhe si kontributorë të drejtpërdrejtë të cilësisë së shërbimit.
Pikërisht, studimi im është orientuar dhe fokusohet në këtë aspekt të edukimit,
të partneritetit të shkollës me prindërit dhe ndikimit që ka ky bashkëpunim për
ndërtimin e një mjedisi miqësor, i konsideruar njëkohësisht si kusht dhe parakusht
për një shërbim cilësor dhe efektiv të shkollës.
Nevoja për bashkëpunim të prindërve me shkollën, është një kërkesë konstante që
pohohet si domosdoshmëri si nga shkolla, ashtu dhe nga prindërit. Shkolla, referuar
filozofisë dhe parimeve të saj të drejtimit, e kërkon bashkëpunim e prindërve në çdo
aspekt të organizimit, menaxhimit dhe funksionimit të saj, ndërsa prindërit, krahas
gatishmërisë së tyre për të kontribuar në organet dhe forumet menaxhuese dhe
administruese të shkollës, interesin më të lartë e kanë për cilësinë e sherbimit qe ata
perfitojne, e shprehur kjo me suksesin qe femĳa arrĳn ne shkolle, si ne planin akademik
ashtu dhe ne ate te edukimit ne teresi. Ky interes, ne menyre te natyrshme eshte
interesi paresor i the gjithe prinderve,por gjithashtu,ky eshte edhe qellimi,madje dhe
misioni i vete shkolles si institucion. Pikerisht, per shkak te potencialeve te medha
edukative we mbart familja, pro edhe per jetesimin e rolit dhe misionit qe ka shkolla
kundrejt demokratizimit, kohezionit social dhe ruajtjes dhe promovimit te vlerave
te shoqerise, politikberesit dhe administratoret e arsimit, po theksojne gjithnje e me
shume rendesine dhe nevojen per metodika dhe modele qe sigurojne bashkepunim
efektiv ndermjet ketyre dy aktoreve.
1.Prindërimi, stilet dhe karakteristikat
Stile të prindërimit: modelet e përcaktuara nga psikologia D.Baumrind (1971, 1991)
evidencohen, si ndër modelet më të referuara nga literatura në këtë aspekt. Modelet
e identifikuara nga Baumrind, bazohet në dy aspekte të sjelljes së prindërve:
- Kontrolli, i cili i referohet mënyrës se si prindërit përballojnë dhe menaxhojnë sjelljet
e fëmĳëve të tyre.
- Ngrohtësia prindërore, i referohet shkallës me të cilën prindërit shfaqen miratues dhe
responsiv ndaj sjelljes së fëmĳëve të tyre.
Ndërveprimi i prindërve, përkatësisht në këto dy kontekste, evidencon katër stile të
prindërimit, të cilat janë:
1. Stili autoritativ. Prindërimi i kategorizuar në këtë stil, dallon për inkurajimin që
prindërit i bëjnë fëmĳëve për të qenë të pavarur, por duke zhvilluar dhe aftësinë e
mbajtjes së kontrollit në veprimet e tyre. Ata dëshmohen të gatshëm për të dëgjuar
dhe biseduar mbi këndvështrimet e fëmĳëve, duke zhvilluar diskutimin dhe debatin.
Fëmĳët e rritur nën këtë model prindërimi, mësojnë dhe aftësohen të negociojnë
dhe të përfshihen në diskutime. Ata kanë më shumë mundësi për të zhvilluar
kompetencat sociale, pavarësinë dhe përgjegjshmërinë.
2. Stili autoritarian. Shfaq ngrohtësi më të kufizuar dhe nivel më të lartë kontrolli.
Prindërit e këtĳ modeli/stili dallohen për disiplinë, masa shtrënguese dhe ndëshkuese
dhe i imponohen fëmĳëve që ata të ndjekin direktivat e prindit. Fëmĳët e rritur
nën këtë model dhe atmosferë prindërimi, nuk janë të përfshirë në diskutime mbi
rregullat dhe standardet e familjes dhe më gjerë dhe ata/fëmĳët, janë të detyruar ti
pranojnë dhe zbatojnë këto rregulla dhe standard, pa i diskutuar e kundërshtuar ato.
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3. Stili tolerant. Prindërit e këtĳ modeli dallojnë për ngrohtësi të madhe, deri të
ekzagjeruar ndaj fëmĳëve dhe nuk kërkojnë llogari ndaj tyre. Prindërit tolerant nuk
“dinë” t`u thonë ‘Jo’ fëmĳëve të tyre dhe në këto kushte, fëmĳët arrĳnë të marrin
vendime të rëndësishme pa mendimin dhe dakordësinë e prindërve. Fëmĳët e rritur
sipas këtĳ modeli, shfaqin vështirësi me vetëkontrollin dhe shfaqin egocentrizëm që
i ndikon negativisht ata në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte me të tjerët.
4. Prindër të pa përfshirë. Nuk janë të ngrohtë dhe nuk kanë kërkesa për fëmĳët e
tyre, ata shfaqen të pa përfshirë në veprimet dhe aksionet e tyre deri në neglizhim të
plotë dhe nuk investojnë kohë për prindërimin e tyre ndaj fëmĳëve. Fëmĳët e rritur
nën këtë model prindërimi, kanë vështirësi të administrojnë autokontrollin e tyre në
mënyrë racionale.
2.Menaxhimi i shkollës dhe partneriteti me prindërit
Gjithashtu, 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 ato 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, evidencojnë 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).
Tipike në këtë klasifikim janë shkollat e bazuara në komitetin e menaxhimit (School
Based Managment Cometee), ose shkollat të cilat këtë forum e kanë si Bordi Drejtues
i shkollës ose si Shoqatat Prindër-Shkollë. 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 Caldrwell&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 evidencohen në procesin
e edukimit. Qasjet në këtë kontekst nënvizojnë faktin se përfshirja e prindërve në
shkollë, ndikon në:
Përmirësimin e performancës/arritjeve akademike: Ndikimi i përfshirjes së prindërve në
suksesin shkollor të fëmĳëve, evidencohet jo vetëm nga kërkimet shkencore, por
ajo po reflektohet dhe po promovohet gjithnjë e më shumë edhe nga politkëbërësit.
Kërkimet në këtë aspekt nënvizojnë faktin që, përfshirja e prindërve që në fazat e
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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.
Përmirësimin e performancës/arritjeve të sjelljes: edhe në këtë aspekt, gjithashtu
nënvizohet se pjesëmarrja e prindërve ka ndikim pozitiv edhe në performancën
sociale dhe atë të sjelljes së nxënësit. Sa më të përfshirë dhe aktiv të jenë prindërit
në mbështetje të fëmĳës/nxënësit, aq më pozitive do të demonstrohen edhe
karakteristikat dhe arritjet e tyre sociale.
3.Politika arsimore rajonale dhe partneriteti 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.
Ndërsa, në strategjinë e BE-së, Europa 2020, mbështetja e prindërimit paraqitet në një
dimension relevant edhe pse e integruar në 2 prej 10 prioriteteve, siç janë; reduktimi
i braktisjes shkollore dhe përfshirja sociale (prioriteti 9 dhe 10) i kësaj strategjie.
Gjithashtu, rekomandimi 19 (2006), i rekomandon qeverive të vendeve anëtare të
hartojnë programe dhe politika në nivel lokal për prindërimin pozitiv, të orientuara
në arritjen e tre tipeve të objektivave”:
1. Në krĳimin e kushteve për prindërimin pozitiv,
2. Heqjen e barrierave të prindërimit pozitiv dhe
3. Promovimi i prindërimit pozitiv përmes zhvillimit të vetëdĳes dhe marrja e të
gjitha masave për bërjen realitet të tĳ.
4.Politikat arsimore ne Shqiperi për partneritetin shkollë-familje
Partneriteti dhe bashkëpunimi i shkollës me prindërit është trajtuar në disa akte
normative, ku më kryesorët janë ligji për sistemin arsimor parauniversitar dhe
duke vĳuar në aktet nënligjore, të tilla si; Dispozitat Normative 2013, “Kodi Etikës
së Mësuesit”, “Standardet e përgjithshme të mësuesit”, “Standardet e shkollës si
qendër komunitare”(2014), “Standardet e drejtorit të institucionit arsimor” (2011).
Në ligjin për sistemin arsimor para universitar, prindërit përcaktohen dhe
konsiderohen si partneri kryesor për mbarëvajtjen e fëmĳës në shkollë dhe
institucionit. Në të drejtat që ligji u njeh atyre, nënvizohen të drejtat me natyre
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informuese që kanë/gëzojnë prindërit lidhur me aspektet e menaxhimit të shkollës.
Në këtë aspekt, është e drejtë e prindit;
- Të informohet nga shkolla për legjislacionin në fuqi, për rregulloren e shkollës, si
dhe për kurrikulën që shkolla i ofron fëmĳës.
- Të informohet për kushtet e sigurisë, të shëndetit dhe të mjedisit.
- Të informohet për veprimtarinë e fëmĳës në shkollë dhe të japë pëlqimin e tĳ për
veprimtaritë plotësuese dhe jashtëshkollore që ofron shkolla.
- Të vihet në dĳeni për drejtimet kryesore të veprimtarisë së institucionit dhe arritjet
e tĳ në krahasim me institucione të ngjashme.
Ndërsa, përcaktohen si detyra të tĳ,
- kujdesi që fëmĳa të ndjekë dhe të mësojë rregullisht në shkollë,
- të njoftojë për ndryshimet e shëndetit dhe të sjelljes së fëmĳës së tĳ,
- të marrë pjesë në takimet për çështje që kanë të bëjnë me fëmĳën e tĳ,
- të kontribuojë në mbarëvajtjen e institucionit.
Ndërsa në aktet nënligjore, bashkëpunimi dhe mbështetja që mësuesi duhet t`u
ofrojë prindërve, evidencohet në një prej “Standardeve të përgjithshme të mësuesit”
dhe pikërisht në standardin; “Bashkëpunimi me komunitetin”. Ndër treguesit e këtĳ
standardi, evidencohet se:
- “mësuesi beson se bashkëpunimi i vazhdueshëm me prindërit është i domosdoshëm
për përmirësimin e arritjeve të fëmĳëve dhe të nxënësve në përgjithësi”, si dhe
- “ndihmon prindërit të kuptojnë kërkesat e kurrikulës ndaj fëmĳës së tyre”.
Në Dispozitat Normative të shkollës, të cilat kanë si objekt përcaktimin e funksioneve
dhe detyrave të institucioneve arsimore dhe të punonjësve të tyre, evidencohet
raporti që vendoset ndërmjet shkollës dhe prindërve. Në këtë dokument, krahas
evidencimit të disa të drejtave dhe detyrave individuale te prindit ne raport me
femĳen e tĳ, rregullohet edhe perfshirja e prindit ne forumin kolegjial te shkolles
“Keshilli i Prinderve”. Te drejtat e ketĳ forumi, nder te tjera jane :
- Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të prindërve në institucionin arsimor.
- E drejta për t`u shprehur për cilësinë e shërbimit arsimor.
Ndërsa në Kodin e etikës së mësuesve , miratuar në nëntor të 2013, në rubrikën
“Qëllimi”, ndër të tjera, përcaktohet se, “mësuesi duhet të kontribuojë në krĳimin e një
mjedisi motivues për komunitetin”. Këtĳ qëllimi, ky akt/dokument, i ka kushtuar një
kapitull të veçantë; ”Përkushtimi ndaj komunitetit”, përmes së cilit përcaktohet
se “mësuesi bashkëpunon me prindërit dhe anëtar të tjerë të komunitetit jo vetëm për të
përmirësuar cilësinë e mësimdhënies e të nxënit, por edhe për të zgjeruar gamën e shërbimeve
që shkolla mund të ofrojë në komunitet”.
“Standardet e shkollës si qendër komunitare”, të miratuara si akt normativ nga
Ministria e Arsimit dhe Sportit në mars 2014, synojnë ta kthejnë shkollën në vendin
ku ndërtohet partneriteti shkollë-familje-komunitet dhe punohet për zhvillimin e
potencialit të plotë të çdo nxënësi. Ndër të tjera, në standardin 1, të fushës “Sigurimi
i arsimit cilësor për çdo nxënës”, janë identifikuar tregues të tillë si:
- Nxënësit dhe prindërit marrin pjesë në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të kurrikulës
në shkollë.
- Prindërit bashkëpunojnë me stafin e shkollës për të njohur stilet e të nxënit të nxënësve.
- Shkolla, në bashkëpunim me prindërit identifikojnë treguesit kryesor që masin progresin e
nxënësve.
- Shkolla siguron zhvillimin e rrugëve të komunikimit prindër-mësues për plotësimin e
104

nevojave akademike dhe individuale të nxënësve.
- Shkolla zhvillon veprimtari me nxënësit, prindërit dhe partner të komunitetit për çështje
të tilla, si kurrikula e individualizuar, kurrikula në bazë shkolle, planifikimi i karrierës, etj.
5.Barriera të përfshirjes së prindërve në shkollë
Vendosja dhe zhvillimi i partneritetit shkollë-familje ndikohet nga shumë faktorë,
natyra e të cilave është përcaktuese për suksesin dhe efektivitetin e kësaj marrëdhënie.
Barrierat e përfshirjes së prindërve në shkollë, janë njëkohësisht shkaktare dhe pasoja
të nivelit dhe cilësisë së partneritetit të tyre. Në procesin e ndërtimit dhe zhvillimit
të këtĳ partneriteti, evidencohen edhe pengesa apo barriera që kufizojnë ose e bëjnë
të dështuar bashkëpunimin e shkollës me familjen dhe/ose prindërit dhe pasojat e
saj pasqyrohen si në vendimmarrjet e shkollës, ashtu dhe në arritjet e nxënësit. Në
trajtimet dhe kërkimet e ndryshme shkencore të shqyrtuara, referohen kategorizime
të natyrës/ve të këtyre barrierave, të cilat sipas perspektivës së familjes dhe asaj të
shkollës, përcaktohen si;
- Barriera të përfshirjes së prindërve të gjeneruara nga familja dhe
- Barriera të përfshirjes së prindërve të gjeneruara nga shkolla.
Lidhur me barriera të gjeneruara nga familja, Drummond&Stipek, (2004), pohojnë
se për shumë familje, barrierat e përfshirjes efektive të tyre në shkollë, dalin nga
vështirësitë kryesisht ekonomike të tyre., siç janë të ardhurat e pakta, varfëria dhe
niveli i kufizuar i edukimit të prindërve.
Këto vështirësi e kufizojnë familjen të ndërveprojë me shkollën dhe për pasojë
të kufizojë, e madje të dështojë me mbështetjen efektive për fëmĳën. Në këtë
kategorizim, nënvizohen edhe nën klasifikime të tilla si barriera me karakter praktik,
dhe barriera të vetëdĳes së ulët.
- Në barrierat me karakter praktik, të cilat janë tipike për shoqëritë urbane mund të
jenë; pamundësia për shkak të punës, vështirësi transporti etj., këto barriera kanë si
karakteristikë tipike pamundësinë objektive të prindërve për të investuar kohë në
edukimin e fëmĳëve të tyre, megjithëse pranojnë rëndësinë dhe domosdoshmërinë
për kohën që duhet t`u dedikojnë edukimit të fëmĳëve të tyre.
- Ndërsa në barriera të vetëdĳes së ulët, janë ndër barrierat që dallohen kryesisht në
zonat para-urbane, por evidencohen edhe në shoqëritë urbane. Natyra tipike e këtyre
barrierave është aspekti psikologjik dhe social i prindërve, siç mund të jenë; historitë
personale të prindërve me dështimin në shkollë, të trajtimit të papërshtatshëm të
tyre në shkollë, ose për shkak të problemeve me shëndetin fizik dhe mental të tyre,
të cilat nuk i lejojnë ata të kenë pjesëmarrje dhe bashkëpunim efektiv me shkollën.
Prindërit e përgjithësuar në këtë kategorizim, nuk vlerësojnë, ose kanë vlerësim të
ulët për rëndësinë e edukimit dhe shkollës në zhvillimin e fëmĳës.
Ndërsa, lidhur me barrierat e gjeneruara nga shkolla, evidencohen aspektet
menaxheriale, administrative dhe mungesa e profesionalizimit të drejtuesve dhe
mësuesve të shkollës në trajtimin e këtĳ aspekti. Në këtë aspekt, dallohen shkollat
që nuk ndajnë “pushtetin” me prindërit dhe ku këta të fundit nuk ndjehen si
pjesëmarrës të barabartë në bashkëpunim e tyre me shkollën. Kjo bën që prindërit të
kenë një frekuencë të ulët dhe madje të munguar të pjesëmarrjes së tyre në takimet
që organizon shkolla.
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6.Studime të kryera në Shqipëri
Studimet e realizuara në Shqipëri, mbi përfshirjen e prindërve ne veprimtarinë e
shkollës dhe roli/përvoja e krĳuar nga shkollat tona në këtë drejtim, paraqiten të
kufizuara.
Në vitin 2008, Qendra për Edukim Demokratik, me mbështetjen e Unicef, ka realizuar
studimin “Situata e përfshirjes së prindërve në edukim në Shqipëri”, i cili ka analizuar
nivelin e përfshirjes së prindërve në jetën shkollore dhe në çështjet e arsimit në tërësi.
Ky studim ka mbledhur të dhëna mbi karakteristikat dhe gatishmërisë së prindërve
për takimet me mësuesit, si edhe karakteristika të qasjes së mësuesve për këto takime.
Në këtë studim, ndër të tjera konstatohet se;
Prindërit kanë një nivel të ulët të përgatitjes së tyre për takimet me mësuesit, si dhe
paraqiten disi të druajtur për diskutimet dhe debatet me mësuesin. Ata, (prindërit)
vënë theksin te nevoja e krĳimit të një klime më të mirë bashkëpunimi, ku përgjegjësinë
dhe rolin kryesor për krĳimin e saj, e kanë shkolla dhe mësuesit. Gjithashtu, studimi
konfirmon gatishmërinë e prindërve për t`u trajnuar nga shkolla lidhur me çështje të
edukimit të fëmĳëve në veçanti dhe ato të mësimdhënies në tërësi.
Sa u përket mësuesve, sipas këtĳ studimi, evidencohet se ndërsa ato janë të gatshëm
të presin prindërit në takime individuale, nuk janë po aq aktiv në thirrjen e prindërve
në takime të tilla.
Shkaqet dhe problemet që pengojnë dhe/ose kufizojnë efektivitetin e bashkëpunimit
të mësuesve me prindërit, qëndrojnë në anën e prindërve dhe vetëm një pjesë e vogël
tek ato si mësues. Gjithashtu, studimi paraqet në nivele shqetësuese:
- nivelin e trajnimeve që kanë përfituar mësuesit në këtë drejtim, si dhe
- mbështetjen që ofrojnë drejtoritë e shkolla në drejtim të zhvillimit te marrëdhënieve
dhe bashkëpunimit me prindërit,
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Mësuesi i suksesshëm
Arjana Brakaj
Qëllimi:
•
Njohja me disa nga përcaktimet për mësuesin e suksesshëm si çelsi i një
mësimdhënie produktive.
Objektivat:
1.
Te tregojë veprimet që ndikojnë në përmbushjen e karakteristikave kryesore
të sjelljes në mësimdhënie .
2.
Te japë disa karakteristika që ndikojnë në mësimdhënie produktive
3.
Te japë informacion se cilët janë disa nga treguesit kryesore për një
mësues të suksesshëm.
Hyrje
Fjala mësues është një fjalë si gjithë fjalët e tjera me gjashtë shkronja. Por sa herë që
shqiptohet kjo fjalë që duket e thjeshtë në shqiptim mendimet e gjithkujt shkojnë
diku larg atje në shkollat tona ku secili prej nesh filuam të hedhim hapat e para të
jetës sonë.
Në botë ka me mĳëra dhe qindra profesione por ai i mësuesit është më i shenjti
një punë me vlera të mëdha shumë e ndjeshme me shumë përgjegjësi sepse puna e
mësuesit lidhet drejtpërdrejtë me të ardhmen e një populli te tërë. Mësuesi është
ai që të mëson si të fitosh lirinë si të behësh njeri me vetëdĳe kombëtare si të bëhesh
fuqia e kombit. Nga duart e një mësuesi dalin shkrimtar aktor, doktor, profesor,
ushtar, gjeneral, drejtor, inxhinier, politikan, ministra, kryeministra, president.
(Musai, 2003)
Një mësues është në çdo familje shqiptare. Mësuesi krahas prindit duhet të jetë
individi model për të gjithë brezin e ri.
Mësuesi është skulptori i shoqërisë. Ai skalit me duart e tĳ çdo detaj të shoqërisë
kulturën vlerat jetën sociale të një populli nëse dëshiron të dish të ardhmen e një
populli duhet ti hedhësh një vështrim gjendjes së brezit të ri këtë mund ta kuptosh
duke parë gjendjen e mësuesit ndjenjën e tĳ të përgjegjësisë dhe sakrificës. Një
mësuesi i mirë është dhe shëmbëlltyra e një njeriu të suksesshëm.
Nuk ka fëmĳë të trashë të hollë të urtë të lëvizshëm të këqinj të zgjuar apo budallenj,
të dhjetës apo të katrës thjesht mësues te cilët do ti duhet të zbulojnë tek te gjithë
fëmĳët potencialin për të pasur dhjetën e tyre për të qene të mirë të dashur aktiv në
mësim për të dhënë më të mirën e vetes së tyre. Është detyra e mësuesit ti inkurajoje
duke mos iu përmbajtur skemës së vjetër se vetëm ai i dhjetës vlen. Në këto kushte
puna e mësuesit është shumë e vështirë sfiduese e përgjegjshme me dinamika
kalorësiake kur vjen puna te shumëllojshmëria e natyrës së fëmĳëve me historitë e
tyre jetike personale sociale dhe familjare.
Të gjithë ata që i kane thënë po këtĳ profesioni jane duke iu dedikuar me përkushtim
dhe pasion mësimdhënies dhe edukimit tek fëmĳët. Nuk ka test sasior dhe cilësor
që i thyen, për të mos vazhduar këtë mision pasi puna e tyre flet brez pas brez. Këta
mësues nuk humbasin nga memoria kolektive për këta mësues ka nevojë shoqëria
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jonë sot e cila e meriton të jetojë më mirë duke mos përjetuar se si dhjetëra mĳëra
fëmĳe largohen nga vendi për një arsim me të mirë.
Karakteristika kryesore te sjelljes në mësimdhënie
Një mësues i mirë duhet që të hulumtojë te vetja për të konstatuar dhe diagnostikuar
problemet dhe defektet në punën e tĳ përgatitore dhe atë të zhvilluar në klasë dhe
përgjigjen e gjen në atë se sa produktive është mësimdhënia dhe nxënia e zhvilluar
nga ai. (Gjana, 2010)
Mësimdhënia është një detyrë e vështirë dhe kompleks edhe kërkon njohuri aftësi
dhe shprehi të shumta. Mësimdhënia është ai profesion qe krĳon të gjitha profesionet
e tjera.
Zhvillimi i vrullshëm i shoqërisë së sotme si dhe rritja me rritme marramendëse
e informacionit i ndihmuar nga mjetet e shumëllojshme te transmetimit dhe të
komunikimit kanë bërë të mundur që mësimdhënia të ndryshojë nga ajo e viteve
te kaluara. Me parë mësuesi ishte burim informacioni ndërsa sot ai është një
udhëheqës dhe organizues i mësimit që udhëheq nxënësin për të kërkuar në mënyrë
të pavarur informacionin me ndihmën tĳ të zgjidhë çdo problem sado i ndërlikuar
të jetë. Mësuesi në procesin e përgatitjes mësimore është një punonjës i punësuar nga
shoqëria për ta bërë më të lehtë përgatitjen shoqërore vetjake dhe intelektuale e atyre
anëtarëve të shoqërisë të cilët ndjekin shkollën. Shoqëria sot kërkon që mësuesit e saj
të kënaqin arsim universitar dhe një përgatitje të veçante si mësimdhënes.
Problemet e metodave të mësimdhënies
Kanë të bëjnë zgjedhjen dhe organizimin e veprimtarive për të arritur një synim.
Mësuesit kanë prirjen të zgjidhin dhe të organizojnë veprimtari si ajo e pyetjeve për
të arritur synime dhe qëllime të caktuara. (Berisha, 2010)
Problemet e motivimit
Kanë të bëjnë me përfshirjen e nxënësve në procesin e të nxënit. Nxitja e interesit për
çështje të caktuara tek adoleshentët nuk është e lehtë po mësuesi do ta realizojë atë
duke bërë pyetje që nxitin të menduarin e nxënësve duke i bërë ata pjesëtare aktiv
te mësimit.
Probleme të menaxhimit
Rregulli në klasë është i nevojshëm çështja më e rëndësishme që duhet të mbahet
në mendje për disiplinën është krĳimi i rregullit të nevojshëm qe ka të bëjë më
shumë me mjeshtërinë e mësimdhënies së suksesshme nëse veprimtaritë në klasë
planifikohen mirë paraqitja e mësimit mban të përqendruar vëmendjen e nxënësve
interesin dhe përfshirjen e plotë të tyre.
Problemet e vlerësimet kane të bëjnë me vlerësimin e saktë të nxënësit. Vlerësim me
gojë në teste detyra shtëpie, projekte, tema apo punime te ndryshme.
Momenti i vlerësimit të nxënësve. Është shumë i rëndësishëm ky moment pasi ka të
bëjë me vlerësimin e nxënësit lidhur me njohuritë që ka për lëndën, ndaj lind nevoja
që nxënësi kur vlerësohet nga mësuesi, nota me të cilën vlerësohet të motivohet
objektivisht në prezencën e tĳ, bazuar në njohuritë e vërteta të nxënësit.
Nxënësi duhet të dĳë përse e merr këtë apo atë notë. Ku i ka pikat e forta dhe të
dobëta. Pa dyshim një gjë e tillë, i intereson edhe prindit të nxënësit. Jo të pakta i
kemi rastet kur nxënësit dhe prindërit kanë patur kontestime lidhur me vlerësimin
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me notë nga mësuesit e tyre, si rrjedhojë e mos motivimit të notës nga mësuesi gjatë
vlerësimit të nxënësve.
Natyra të sjelljes së padëshirueshme të nxënësit
Të folurit pa leje, të qenit i zhurmshëm, mungese vëmendje ndaj mësuesit moskryerja
e detyrës së ngarkuar nga mësuesi, ngritja pa shkak nga vendi, ngacmon i nxënësite
të tjerë, ardhja me vonesë në shkollë. Këto probleme zvogëlohen nga mësimdhënia
cilësore nga mënyra e sjelljes, sistemi i punës së mësueset në veçanti.
Shkaqe të sjelljes së padëshirueshme te nxënësit
Mërzitja - Ndodh kur mësimi paraqitet në një mënyrë të tillë që nuk zgjon interese
primarë që zhvillohen gjate orës së mësimit zgjasin aq shume sa nuk mund të jenë
më nxitëse.
Përpjekje mendore e zgjatur - Kjo ndodh kur veprimtaritë mësimore kërkojnë
përpjekje mendore për një kohë të gjatë.
Paaftësia për të bere detyrën - Kur ajo është e vështirë ose ata janë të paqartë për
kërkesat e detyrës.
Të qenit i shoqërueshëm - Nxënësit kanë një jetë komplekse sociale në shkollë
gjate së cilës krĳohen miqësi lindin konflikte ndahen interesa, aspekte të këtyre
marrëdhënieve shfaqen dhe gjatë orës së mësimit.
Vetëvlerësim i ulet - Te disa nxënës mungon besimi që ata kane te vetja për të
mësuar nga frika e dështimeve në të kaluarën këta janë jomiqësore për të arritur
rezultate pozitive në mësim.
Vështirësi emocionale - Disa nxënës mund të kenë vështirësi emocionale gjë që ua
bën të vështirë bashkimin me kërkesat e jetës shkollore dhe kërkesat edukative kjo
mund të ndodh sidomos pasi ata fillojnë të bëhen imponues në shkollë ose lihen pas
dore në shtëpi.
Qëndrim apatik - Disa nxënës mund ta mënjanojnë zgjidhjen e detyrës duke ardhur
me vonesë në mësim, disa mund të bëhen qëllimisht të mërzitshëm që të tërheqin
vëmendjen e të tjerëve.
Mungese e pasojave negative - Kur një nxënës sillet keq veprimet e mësuesit si
pasojë e këtĳ qëndrimi duhet të synojnë që ta tërheqin nxënësin në punë sa më shpejt.
Nëse kjo sjellje nuk do të vihet re dhe nuk do të dënohet kjo do të përsëritet.
Mësimdhënia ka prirje të nënkuptuar që nëse nxënësi nuk angazhohet me dëshirë
dhe lirisht në veprimtaritë e caktuara nga mësuesi ata do të jenë të prirur të veprojnë
në mënyrë të papëlqyer. Mësuesit e aftë janë mjeshtër për të kuptuar nxënësit nga
mimika e fytyrës toni i
zërit se diçka nuk shkon. Shkathtësia e kombinuar me
ndjeshmërinë ndaj një nxënësi të tensionuar si dhe aftësia për të kapërcyer një situatë
të tillë është shumë e rëndësishme për parandalimin e incidenteve të pakëndshme.
Karakteristika të mësimdhënies produktive
Përdorimi i ideve të nxënësve - Duke përdorur emrat dhe lidhjet logjike të shprehura
nga ata modifikimi, zbatimi, krahasimi përmbledhja. Këto arrihen përmes një
dialogu të udhëhequr nga mësuesi i cili i ndihmon nxënësit të përdorin idetë e tyre
përvojat dhe modelet e të menduarit. Ky lloj dialogu i udhëhequr nga mësuesi i
kërkon nxënësve jo ti përgjigjen materialit te tekstit por të brendësisë, kuptimin e
tĳ duke e përpunuar, zgjeruar dhe përmbledhur mendimet e tyre ne këtë mënyrë
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nxënësi nxitet te përfshihet në proces përmes te cilit ata nxënë. (Merolli, 2010)
Strukturimi - Komentet e mësuesit të bëra për qëllimin e organizimit të përmbajtjes
që do të mësohet apo përmbledhja e asaj që është zhvilluar quhet strukturim.
Strukturimi i përdorur përpara një veprimtarie apo situate i shërben përgatitjes për
të nxënë dhe plotëson boshllëqet që ekzistojnë midis asaj që nxënësi është në gjendje
të bëjë vetë pa ndihmën e mësuesit dhe asaj për kryerjen e së cilës duhet ndihma e
mësuesit.
Arti i të pyeturit
Pyetjet e përmbajtjes
Të drejtpërdrejta - Pyetja nuk kërkon interpretim apo nuk ka kuptim alternativ e
nivelit të ulët. Pyetja kërkon të riprodhohet informacioni faktik që pretendohet të
përgjithësohet.
Konvergjencë - Burime të ndryshme të të dhënave çojnë në disa përgjigje.
E mbyllur - Pyetja nuk ka përgjigje alternative apo interpretim të mundshëm
Faktike - Pyetja kërkon të riprodhohet vetëm një pjesë e shkëputur nga njohuritë e
përvetësuara.
Arti i të pyeturit është një nga shprehitë me të rëndësishme të mësuesit pyetjet nuk
janë qëllim në vetvete por ato janë një mjet për të përfshirë nxënësit në procesin e
të nxënit.
Pyetjet proces
Jo të gjitha pyetjet janë të lidhura me përmbajtjen. Pyetjet bëhen për të zgjidhur një
problem për të nxitur kureshtjen e nxënësve për ti përfshirë ata në veprimtari.
Pyetje jo të drejtpërdrejta - Pyetja ka interpretime të shumta dhe kuptime të ndryshme
të nivelit të lartë pyetja kërkon proces mendor më të lartë.
Divergjente - Burime të ndryshme të të dhënave çojnë në përgjigje të ndryshme të
sakta.
Të hapura - Një përgjigje e vetme as nuk pritet por dhe nuk është e mundur.
Koncept - Pyetja kërkon procesin e abstraksionit, përgjithësimit dhe përfundimit.
Strategjitë konstruktive të mësimdhënie - Vënë theksin në përvojën e drejtpërdrejtë
të nxënësi dhe dialogun në klasë që e zbeh mënyrën e thjeshtë të shpjegimit dhe
paraqitjes formale te çështjeve mësimore.
Shqyrtimi - Ka të bëjë me pohimet e mësuesit që nxisin nxënësit të përpunojnë një
përgjigje të tyren apo të një nxënësi tjetër. Në përgjithësi rezultatet e nxënësve janë
me të larta kur nxjerrja kërkimi ndodhin në cikle. Ne këtë mënyrë mësuesi mund të
fillojë mësimin me një pyetje të thjeshtë faktike.
Paraqitja nga mësuesi e informacionit përshkrimi dhe shpjegimi ndodh zakonisht
në fillim të mësimit ndonjëherë në fund madje dhe gjatë mësimit. Në shkollë
shpesh here shpjegimi merr formën e një leksioni dhe nxënësit e kanë të vështirë
të përqendrohen. Sa më e vogël të jetë mosha aq me e vogël koha e përqendrimit
të vazhdueshëm të vëmendjes. Për të shmangur këtë mësuesit përdorin një sërë
pyetjesh provokuese me anë të të cilave duan të mbajnë të përqendruar vëmendjen
e nxënësve të zhvillojnë replika dhe kur ata nuk janë në gjendje të përgjigjen.
Shpjegimi është i përshtatshëm - Kur nga ana e mësuesit përmbajtja e mësimit nuk
mund të njihet në mënyrë tjetër. Kur mësuesi dëshiron që me anë të fjalës së gjallë
të ushtrojë ndikim në emocionet e nxënësve. Kur mungojnë mjetet adekuate për
ti njohur nxënësit drejtpërdrejtë me materialin mësimor kur është i nevojshëm
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interpretimi i përmbajtjes. Kur shfrytëzimi racional i kohës është i domosdoshëm.
Shpjegimi i qartë është në qendër të repertorit të metodave të një mësuesi të mirë.
Shpjegim interpretues përshkrues, arsye dhënës, shpjegimi ndihmon nxënësit për të
kuptuar koncepte duke përfshirë ato që janë të reja.
Lidhja shkak-pasojë, procedura rregullat e klasës, detyrat e shtëpisë, qëllime dhe
objektiva, marrëdhënie, procese, qartësia. Karakteristikat e një shpjegimi të qartë Strukturë e qartë idetë qendrore janë të spikatshme dhe bëhet i qartë thelbi i tyre.
Ka një fillim të qartë dhe atje ku është e nevojshme bëhet një përsëritje nga mësuesi,
nxënës ose nëpërmjet librit.
Gjuhë të qartë - Fjalori gjuhësor është i përshtatshëm fjalët janë zgjedhur shumë mirë.
Zë i qartë - Cilësia e zërit përforcohet nga gjeste dhe lëvizje shprehje të fytyrës gjallëri
në përshtatje me situatat.
Rrjedhshmëri - Qartësia mbahet nga rrjedhshmëria. Shpjegimi ecën sipas një ritmi
të caktuar i cili mban të përqendruar vëmendjen dhe nuk lejon të mërziten nxënësit.
Entuziazmi dhe interesi i vërtetë nga ana e mësuesit ndikon pozitivisht.
Shpjegimi shkon krah përkrah me pyetjet.
Qartësia dhe rrjedhshmëria arrihet përmes shpjegimit të termave të reja me qartësi
dhe me gjuhë të përshtatshme dhe të saktë. Përdorimi i shembujve të përshtatshëm
ne tip dhe cilësi. Organizimi paraqitja në sekuence logjike dhe përdorimi i fjalëve
dhe frazave të lidhura mes tyre. Analiza dhe komenti duke u ofruar rast nxënësi të
drejtojnë pyetje dhe të vlerësojnë arritjet e tyre.
Ndikimi i mësuesit - Çdo njeri që ka qenë në klasë dhe ka vëzhguar paraqitjen e
një mësuesi të pajetë statik pa larmi të intonacionit të zërit ka vënë re me lehtësi
se mësimit i mungojnë vlerat emocionale. Nxënësit e venë re mjaft mirë në klasë
një mungese të tillë. Nxënësit janë perceptues dhe marrës të mirë të emocioneve që
transmeton mësuesi dhe shpesh ata reagojnë ndaj tyre. Një mësues që është entuziast
për lëndën dhe e tregon përmes shprehive të fytyrës larmise së intonacionit ka më
shumë mundësi të mbajë të përqendruar vëmendjen e nxënësve.
Entuziazmi është energjia fuqia përfshirja emocioni dhe interesi i mesuesit gjatë
zhvillimit të mësimit.
Mësimdhënia me nxënësit është treguesi më i rëndësishëm për mësuesin parë në
kontekstin profesional, pasi përbën një proces që shpalos në vetvete parametra
shkencor, pedagogjik dhe psikologjik . Me zotërimin shkencor të lëndës duhet
kuptuar jo vetëm njohja dhe dhënia me kompetencë e njohurive shkencore që dikton
materiali i ri mësimor gjatë shpjegimit nga mësuesi, por ai duhet të jetë i qartë edhe
për volumin e njohurive që do tu japë nxënësve, duke respektuar programin në
përputhje me moshën e tyre që të mos përjetohet mbingarkesë siç ndodh nga disa
mësues, nga mos zotërimi i duhur i informacionit shkencor për l ëndën që zhvillojnë.
Zotërimi i mirë i lëndës në rrafshin metodik. .Ne përcaktimin e metodave, strategjive
dhe teknikave të mësimdhënies është mësuesi ai që vendos . E rëndësishme është
që metoda e përzgjedhur nga mësuesi, të japë rezultat në punën dhe në arritjet me
nxënësit dhe në rastet kur metoda që bëhet fjalë, nuk jep rezultatin e duhur gjatë
zbatimit të saj, mësuesi ka të drejtë të përzgjedhë një metodë tjetër më të suksesshme,
nga spektri i metodave dhe strategjive që ofrohen. (Lama, 2019)
Lidhur me rëndësinë e të drejtuarit të pyetjeve dhe mënyrën e të formuluarit të
tyre nga mësuesi, dua të kujtoj thënien e Xhon Djuit ( 1859-1952 ), pedagogut më
të shquar amerikan dhe një ndër pedagogët më të shquar botërorë, filozof idealist
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dhe themeluesi i shkollës filozofike ). Në këtë drejtim ai shprehet : “Të dishë të bësh
pyetje, do të thotë të dishë të bësh mësim “, ndërsa mësuesi i popullit, mësuesi i
mësuesve shqiptar, i njohur tashmë me emrin, prof. dr. Aleksandër Xhuvani ka
thënë : “ Ti heqësh mësimit pyetjet, është sikur ti heqësh botës, diellin “.
Disa nga treguesit kryesore për një mësues te suksesshëm
Marrja e një diplome universitare nuk jep garanci se mësuesi do të jetë i aftë
ose i suksesshëm .Një mësues mund ta drejtoje klasën në mënyre shumë të
organizuar me etapa te qarta duke e vene theksin tek përmbajtja e lëndëve
mësimore. Një tjetër mund ta drejtoje klasën me etapa jo shumë të ngurta duke i
lënë nxënësit me tepër të lire për të përzgjedhur përmbajtjen dhe veprimtaritë
që u interesojnë nxënësit. Një njeri që do i vëzhgonte te dy këta mësues duke
u nisur nga formimi dhe bindet e tĳ mund të quante mësuesin e parë të mire
dhe të kritikonte të dytin i cili e drejton klasën si ” anĳe pa busull“ sepse vëzhguesi
ka bindje te tjera në lidhje me vlerat.
Mësues i suksesshëm quhet ai që është në gjendje të realizojë qëllimet dhe objektivat
e programit . Natyra e të nxënit është me e rëndësishme dy mësues të ndryshëm
mund të përpiqen dhe të arrĳnë përfundime të ndryshme dhe të dy quhen
te suksesshëm. Karakteristika për një mësues së suksesshëm janë synimet dhe
rezultati pa synime rezultatet e nxënësve bëhen të rastësishme pa kriter në qoftë se
mësuesi nuk i realizon objektivat e përcaktuara te të nxënit atëherë nuk mund
te thuhet se puna e mësuesit ka qenë me të vërtetë efektive.
Mësuesit e suksesshëm janë ata që mund të vërtetojnë aftësinë e tyre për të
realizuar rezultatet e planifikuara. Ata janë të drejt demokratë të përgjegjshëm
te kuptueshëm të dashur , nxitës, origjinale, tërheqës ,të ekuilibruar të matur
dhe me besim në vetvete .Mësuesit me rezultate te dobëta përkufizohen
si të njëanshëm burokratë të tërhequr të ngurtë të mërzitshëm, monotone, të
hallakatur, inatçie dhe me gabime ne punë.
Mësues i suksesshëm është ai që merr përgjegjësi personale për të nxënit e nxënësve
dhe parashikon arritje pozitive për çdo nxënës.
Që përshtat vështirësitë e mësimit me nivelin e aftësive të nxënësit .
Që u jep nxënësve mundësinë për të praktikuar konceptet e reja të sapo mësuara.
Që rrit sa më shumë të jetë e mundur kohën e mësimdhënies me qëllim që tu japë
nxënësve mundësi sa më të mëdha për të nxënë. Që siguron udhëheqje dhe kontroll
për të nxëntë e nxënësve përmes pyetjeve strukturimit dhe shqyrtimit. Që përdor
shumëllojshmëri të metodave mësimore për të rritur përfshirjen e nxënësve në
procesin e të nxënit. Që nxjerr për çdo pyetje përgjigjet nga nxënësit. Që paraqet
materialin në hapa te vegjël. Që nxit nxënësit të arsyetojnë dhe të përpunojnë
përgjigjen e saktë. Që i përfshin nxënësit në pyetje dhe përgjigje me gojë. Që përdor
diskutime në mënyrë të natyrshme për të përpunuar zgjeruar dhe komentuar
përmbajtjen e materialit që janë duke mësuar. Që në mënyrë të natyrshme u jep
nxënësve disa përgjegjësi për të nxëntë , nxit mendimin e pavarur, zgjidhjen e
problemit dhe marrjen e vendimeve. Që pajis nxënësit me strategjinë e të menduarit.
Ashtu si piktori që përzien ngjyrat për të dhënë një pikture interesante dhe
tërheqëse edhe mësuesi i suksesshëm i përzien të gjitha këto cilësi vetiake të
sjelljes në shkallë të ndryshme me qellim që të nxitë nxënësit për rezultate të
larta .
Mësuesit me të vërtetë të suksesshëm e dinë si mund të ndërthuren sjelljet
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vetiake duke pasur një synim madhor në mendje . Varësia dhe ndërthurjen
që krĳohet midis këtyre sjelljeve duke i dhënë secilës rëndësinë e duhur në klasë
është shume e rëndësishme për te arritur qëllimet e mësimdhënies ne klase.
Për më tepër është kombinimi i përmbajtjes, objektivave të të nxënit materialeve
të mësimdhënies dhe punës se vete nxënësit qe siguron marrjen e vendimeve
për lidhjen me të përshtatshme të këtyre cilësive. Kurrë nuk duhet të harruar
ndikimi që një mësues ka në jetën e një nxënësi edhe sikur rrallë t’ i japë
mësim prezenca e tĳ mund të jetë e pashlyeshme në mendjen e nxënësit.
Gjatë një ditë nxënësit më shumë kohë kalojnë me mësuesit sesa me prindërit
e tyre . Detyrat që mësuesi i jep një nxënësi përcaktojnë edhe kalendarin e
veprimtarive të tĳ të ditës duke qenë mësimet parësorë pastaj të tjerat se
si një mësues është sjellë gjatë ditës me nxënësin e tĳ përcakton dhe humorin
e pjesës tjetër të ditës që nxënësi e vĳon me familjen e tĳ duke reflektuar
pozitivistet ose te kundërtën që mund ta ketë marre në shkollë nga mësuesi i
tĳ. (Bee, 1992)
Mësuesi duhet ti përshtatet novacioneve ne arsim, duhet te ndikoje në jetën
e nxënësve pavarësisht nga prejardhja e tyre dhe të formojë qytetarë të cilët
mund të jetojnë dhe punojnë me produktivitet në një shoqëri me nje dinamizëm
kompleks në rritje.
Disa thënie të njerëzve të shquar për profesionin e mësuesit : (piaget, 1993)
“Mësuesi i mire është si qiriri konsumon veten për ti ndriçuar rrugën të tjerëve.”
Mustafa Qemal Ataturk
“Nëse do të krĳoni statuja për njerëzit e rëndësishëm krĳoni për mësuesit, ata janë
heronjtë e shoqërisë tonë.” Guy Kaësaki
“Njeriu që mund të thjeshtojë gjërat e vështira është mësuesi.” Ralph Valdo Emerson
“Në qoftë se ka profesion që nuk qas njerëz te vegjël dhe pa ideal ky është profesioni
i mësuesit.“ Aleksander Xhuvani.
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Menaxhimi i kohës në klasë
Dashnor Miraka
Abstrakt
Qëllimi i kësaj teme është të investigojë se si një kohë e mirë e menaxhimit në klasë mund të
përmiresojë procesin e të mësuarit, të shmangë problemet me disiplinën ,të mbajë nxënësit të
angazhuar në mësim gjithashtu dhe të na mësojë disa strategji, ku mësuesit janë të ngadaltë
ose shumë të shpejtë në zhvillimin e orës së mësimit në shkollë.
Mësuesit luajnë ose kanë shumëllojshmëri rolesh në klasë ,por ndër më të rëndësishmet është
ajo e menaxhimit të kohës në klasë. .Një mirëmenaxhim i klasës nuk del nga asgjëja ,por duhet
shumë eksperiencë dhe personi pergjegjës, është mësuesi. Një menaxhim i mirë i klasës është
aftësi ku mësuesi e fiton me kalimin e kohës .
Koha e menaxhimit të kohës në klasë është shumë e rëndësishme për mësuesit e rinj. Kjo është
arsyeja që kam vendosur të shkruaj për këtë gjë.
Kjo punë përfshin në studimin e akademikëve ,profesorë dhe doktorë të shkencave që kanë
njohuri dhe eksperiencë në të mësuarit si dhe kam mbledhur informacion nga shumë autorë
të huaj të cilët janë të njohur në procesin e menaxhimit te kohës në klasë dhe mësimdhënies .
Shumica e këtyre ekspertëve flasin për personalitetin dhe sjelljen në të mësuar . Të gjithë këta
akademikë,profesorë insistojnë që nuk duhet të jetë një gjykim i menjëhërshëm nga mësuesi,
por në fillim duhet të qetësoje nxënësit dhe me vonë të përdorë ndëshkime kur situata
është jashtë kontrollit. Gjithashtu këta profesorë mendojnë se kur mësuesi duhet ti japë një
shpërblim nxënësit . Tani le të përmbledhim punën e këtyre autorëve që përmendëm më lart,
si p.sh. Wong thotë që :"Karakteristikat e mirëmenaxhimit në klasë duhet të kuptohen dhe
pranohen nga nxënësit dhe nga mësuesit gjithashtu Wong thotë në një nga paragrafet e tĳ që
mësuesi duhet të bëje një listë që ai ose ajo mendon se është e pranueshme për klasën dhe
është shumë e thjeshtë të ndiqet.
Fjalët kyce: menaxhim, klase, kohë, mardhëniet mësues-nxënës, të mësuarit, të nxënët,
disiplina, efektivitet, mësimdhënie, produktivitet.

Hyrje
Në edukim aftësitë e menaxhimit të klasës kanë qënë dhe janë një fushë e rëndësishme për një kohë të gjatë . Këto aftësi bazuar në Oliver (2007) janë shfaqur në
procesin e mësimdhënies mësues pa eksperiencë dhe pak efektiv duke cuar në mos
menaxhimin e mirë të orës mësimore.
Ralph(1994) Koha e menaxhimit do të thotë që ti planifikon dhe organizon detyrat
e përditshme në të cilat përfshihen në vendosjen e qëllimeve dhe prioriteteve ,
gjithashtu dhe në arritjen e rezultatit të pritshëm .
Përfitimet e një menaxhimi kohë të mirë janë të shumta si: një efikasitet dhe produktivitet i lartë ,një reputacion me i mirë profesional, me pak stres , rrit mundësinë
për përmirësim , rrit mundësinë e një karriere shumë të mir etj...Të vendosësh një
menaxhim të mirë të kohës në klasë duhet të merren në konsiderate ato që janë
shkruar më sipër .
Pjesa kryesore e menaxhimit të klasës është të jesh i aftë të përdorësh kohën e dhënë
në mënyrë produktive dhe efikase në mënyrë që të arrĳnë sa më mirë procesin e të
nxënit të nxënësve .
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Qëllimi: Qëllimi i këtĳ studimi është të shpjegojë që një kohë menaxhimit të mirë në
klasë ndihmon mësuesin të shpjegojë në kohën e dhënë dhe të mundësojë në arritjen
e efikasitetit , organizimin dhe menaxhimit në klasë .
Rëndësia e menaxhimit te klasës :
Mësuesit janë gjithmonë në kërkim të metodave të reja në përmirësimin e menaxhimit të kohës në klasë gjatë procesit mësimor dhe kjo është sfidë e mësuesve të rinj.
Mënyra se si organizojnë orën mësimore në kohën e dhënë ka një inpakt të vecantë
tek nxënësit .
Menaxhimi efektiv i klasës qëndron në planifikimin e aktiviteteve dhe detyrave bazuar
në materialin mësimor duke arritur pritshmëritë e të nxënit . Cështja kryesore është
se si përdoret koha që na është dhënë gjatë procesit mësimor (Carolyn,pg,74,1992).
Një nga cështjet më të rëndësishme që shqetëson mësuesit është :Mbajtja e mardhënieve të mira me nxënësit . Ka shumë aktivitete të ndyshme që mësuesit mund të
bëjnë për të rritur pritshmëritë e sjelljes .. Një nga aktivitet më të thjeshta dhe më të
lehta që mësuesi mund të bëjë është të gjejë kohën që të "flasë" dhe të dëgjoje nxënësit në mënyrë individuale dhe në grup. (Morganett Lee,pg 261,1991).
Të ndjekësh aktivitetet në klasë mund të inkurajojë nxënësit si p.sh. Në klasë një
nxënës që ndihet i vlerësuar nga mësuesit ka më shumë mundësi që nxënësi të bëjë
cfarë mësuesi kërkon( p.sh. detyrat e shtëpisë ,projektet etj) dhe ka pak mundësi që
të bëjnë mësuesit orën mësimore më të vështirë . (Morgannet Lee,pg 261,1991)
Përfitimet e një kohë të mirëmenaxhimit shikohen dhe në përmirësimin e sjelljes së
nxënësit . Metoda e mësipërme që u përmend më lart ka inpakt pozitiv në disiplinën
e nxënësve .
Mësuesit ndajne midis tyre shumë probleme të përbashkëta sic është : mbajtja e disiplinës në klasë ,motivimi i nxënësve ,mbajtja e ekuilibrave midis nxënësve pa i
diferencuar ata ,të vlerësoje korrekt punën e tyre, të punojnë me prindërit e tyre ,të
zhvillojnë marrëdhënie pozitive me mësuesit e tjerë(Conway&Clark,2003;Melnick&
Meister,2008;Veenman,1984).
Mësuesit që shprehen se nuk do ta zgjidhin profesionin "mësues"përsëri me shumë
gjasë kanë pasur probleme me disiplinën në klasë (National Institute of Edukation
,1980).
Mësuesi që largohet nga shkolla në fund të ditës ankohet se sa e vështirë është të
menaxhosh nxënësit , që duhet të reflektojë se si ai (mësuesi) mund të reflektojë më
mirë dhe të këtë aftësitë për të motivuar nxënësit
Ndoshta jo gjithnjë ,por kur ka probleme në klasë me sjelljen e nxënësve ka gjithashtu edhe mungesë të motivimit të nxënësve .
Thuhet se mësuesit shpenzojnë 25% - 80% të kohës mësimore duke adresuar probleme të disiplinës (Levin & Nolan,2010).
Përkufizimi i menaxhimit të kohës në klasë:
Ka shumë përkufizime rreth menaxhimit të klasës (Duke ,1979)referon që : Të vendosësh rregullat e nevojshme për të mbajtur një mjedis pozitiv në klasë në mënyrë që
procesi mësimor të jetë sa më i mirë .
Koncepti bazuar nga (David , 1996) përfshin një klasë pozitive duke vendosur standarte për sjelljen e nxënësve dhe të angazhojë nxënësit me aktivitete përgjatë orës
mësimore ..
Prfshirja në biseda sociale :Marrdhëniet mësues - nxënës :
Të flasësh me nxënësit rreth jetës së tyre jashtë shkollës është një metodë që mësuesi
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shfaq interes dhe kujdesje për nxënësit . Mësuesit mund të pyesë nxënësit se si shkon
procesi mësimor në orët e tjera ,aktivitete mbas shkolle etj.
Eshtë e rëndësishme që mësuesi të tregojë interes për nxënësit duke i dëgjuar ata .
Ti mbështesë ata dhe të memorizojë informacionet kyce dhe problemet që ata mund
të kenë .
Disiplina ne klasë;
Ndërshkimi nuk është qëllim ne vetvete ,por duhet përdorur me kujdes . Duke fajësuar nxënësit , kjo nuk demostron nje aftësi te mësuesit ,por një keqmenaxhim te
ndëshkimit . Rregullat e mëposhtme janë të rëndësishme per mësuesin në momente,t
kur ai duhet te ndërshkoje nxënësit (Burden ,2010).
1. Diskuto dhe shpërble sjelljet e pranueshme te nxënësve .
2. Specifiko qartësisht sjelljet që të cojnë drej ndërshkimit.
3. Vendos per ndërshkim vetëm kur shpërblimi (stimulimet) nuk ka funksionuar .
4. Menaxho ndëshkimet ne qetësi dhe jo i emocionuar .
5. Duhet ta paralajmërojmë nxënësit para se ta ndërshkojme atë .
6. Ndëshkimet duhet te jenë të njëjta për të gjithë nxënësit .
7. Vendos ndëshkim që është efektiv dhe i përshtatshëm me situaten .
8. Duhet te shmangim ndëshkimet e zgjatura ne kohë
Roli i mësuesit si menaxher :
Do të ishte naive te sygjerojmë që nëse mësuesi ka një plan te menaxhimit te
klasës nuk do te ketë probleme me sjelljen e nxënësve . Kjo nuk është e mundur ,
por mësuesi mund te vendosë dhe menaxhojë një mjedis pozitiv në mënyrë që të
zvogëlojë problemet me sjelljen e nxënësve .Historikisht menaxhimi i klasës është
parë kryesisht si menyrë e mësueve për të kontrolluar nxënësit që të përgjigjen
kërkesave të tyre,nevojave dhe qellimeve (McCaslin&Good,1998) .Për shumë mësues
kontrolli i sjelljes së nxënësve është themeli parësor per një menaxhim klase të mirë
. Duke patur në konsideratë mjedisin e klases ne lidhje me menaxhimin e sjelljes së
nxënësve ,mësuesit duhet të jenë proaktiv në punën e tyre dhe të jenë në gjendje
të përcaktojnë qartë dhe të komunikojnë pritshmëritë që ata presin për nxënesit e
tyre (Gathercoal,1993). Rëndësia e qartësisë dhe qëndrueshmërisë në komunikimin e
rregullave dhe pritshmerive për nxënësit nuk mund të ekzagjerohet . Nëse nxënësit
nuk e dinë se cfarë mësuesit presin prej tyre ,ka pak arsye për të besuar se ata do të
jenë të qëndrueshem në sjelljen qe mesuesit e tyre kerkojne.
Rregullat ndihmojne per te sqaruar pritshmerite që mësuesit kanë për nxënësit e tyre
dhe vendosja e qartë e disa rregullave të rëndësishme të sjelljes mund të kontribojnë në
parandalimin e shumë problemeve të sjelljes së nxënësve . Udhëzimet e mëposhtme
janë të përfshira për të ndihmuar mësuesit në identifikimin dhe renditjen e rregullave
të tyre në klasë (Hensen&Eller,1999).
1. Vendosni listën e rregullave gjatë orëve teëpara të mësimit në fillim të vitit shkollor
2. Bëjeni listën të shkurtër .
3.Përkufizoni cdo rregull thjesht dhe në një gjuhë që nxënësit mund ta kuptojnë .
4.Përfshini vetëm ato rregulla që konsiderohen të nevojshme dhe të jeni të përgatitur
pse nevojiten këto rregulla.
5. Përfshini dhe nxënësit në vendosjen e rregullave.
6. Fokusohuni në sjelljen e nevojshme të nxënësve për të arritur qëllimet e mësimit.
7. Përkufizoni pasojat që do të kenë nëse këto rregulla do të thyhen .
8. Caktoni shpërblime për ata që i zbatojnë rregullat.
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Eshtë e pranueshme që karakteristikat e një klase mirë të menaxhuar duhet të
kuptohen dhe të pranohen nga nxënësit si dhe mësuesit nuk duhet t'ja bëjnë
të ndërlikuara karakteristikat në mënyrë që të kuptohen (Wong&Wong,2005).
Thjeshtësia në karakteristikat e klasës është një cilësi
pozitive e mësuesit .Këto që do përmend me poshtë janë karakteristikat e një klase
të mirë menaxhuar .
Nxënësit janë thellësisht të përfshirë në punën e tyre vecanërisht me udhëzimet
e drejtuar nga mësuesit.
Nxënësit e dinë se cfarë pritet prej tyre dhe përgjithësisht janë të suksesshëm.
Ka pak kohë për të humbur konfuzion dhe shpërqëndrim.
Klima e klasës është e drejtuar drejt punës ,por e qetë dhe e këndshme .
Një klasë e mirëmenaxhuar është e rregulluar fizikisht për të lehtësuar punën
produktive dhe ka një klimë pozitive . Nxënësit janë në detyrë ,bashkëpunojnë dhe
respektojnë njëri-tjetrin . Të gjitha këto cilësi, janë brenda profesionit të mësuesit dhe
duhet të vendoset në fillim të vitit shkollor.
Shumë rregulla të ndyshme janë të mundshme, po një listë e gjatë
rregullash nuk rekomandohet dhe është e panevojshme për të siguruar një klasë
të mirëmenaxhuar dhe mirëorganizuar. Një listë prej 5 apo 6 rregullash normalisht
është e mjaftueshme për të mbuluar fushat më të rëndësishme të sjelljës në klasë
(Emmer,Evertson,&Worsham, 2006)
Rregullat e mëposhtme janë rregullat e përgjithshme që përfshĳnë shumë sjellje
pozitive për klasat e menaxhuara mirë .
1. Merr të gjitha materialet e nevojshme për procesin mësimor .
2. Të jesh i pranishëm në klasë dhe gati të fillosh mësimin kur zilja të bjerë .
3. Respekto nxënësit dhe të jetë i sjellshëm me të gjithë.
4. Dëgjo me vëmendje kur flet nxënësi.
5. Respekto pronën e nxënësit .
6. Bindju rregullores së brendshme të shkollës .
Wongdhe Wong (2005) sygjeroi që 5 ( pesë) rregullat që duhen të konsiderohen si një
numër maksimal dhe se rregullat duhet të shpjegohen në mënyrë pozitive kur është
e mundur . Më poshtë do japim një shembull të ngjashëm :
. 1.Ndiqni rregullat me përpikmëri gjatë zhvillimit të orës së mësimit .
2. Ngrini dorën dhe prisni për leje për të folur .
3.Qëndroni në vendin tuaj deri sa të jepet leja për të bërë ndryshe .
4.Mos ofendo dhe mos ngacmo nxënësit .
5. Mbani duart ,këmbët dhe objektet për veten tuaj.
Problemet e përbashketa të mësuesve në krĳimin e klasave të mirëmenaxhuara janë
shpesh rezultatet e nxënësve që vuajnë nga mesazhe të paqëndrueshme të mësuesve.
Në librin e njohur" The first day of school" (Dita e parë e shkollës,) Wong dhe
Wong(19991) identifikuan 11 parimet e disiplinës efektive si një kornizë për adresimin
e problemeve të nxënësve dhe krĳimin e një mjedisi për ti parandaluar ato. Këto
parime në vetvete forcojnë mardhëniet midis menaxhimit dhe disiplinës :
1. Trajtoni nxënësit me respekt dhe dinjitet.
2. Nxënësit e mërzitur shkaktojnë probleme me disiplinën .
3.Mësimdhënia efektive redukton problemet e disiplinës.
4.Mungesa e vetëbesimit është arsyeja kryesore pse nxënësit veprojnë .
5. Duhet kohë për të zhvilluar një stil dhe një plan efektiv të disiplinës .
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6. Mësuesit krĳojnë më shumë probleme disiplinore nga mënyra se si mësojnë dhe
trajtojnë cdo nxënës .
7. Nxënësit kanë nevojë për fjalë të thjeshta dhe të kufizuara me atë që ndodh në
klasë .
8. Askush nuk dëshiron ose pëlqen të dështojë ;" një nxënës e ka me mire te jete "i
keq" se sa "i paafte"
9. Nxënësit që ndihen të pafuqishëm do gjejnë mënyra për të shprehur mungesën e
tyre të pushtetit .
10. Cdo problem që një mësues mund të bëjë për nxënësit që bëjnë gabime është ti
bëjë ata të ndihen mirë për veten e tyre dhe kjo do ndihmojë shumë për të minimizuar
problemet e disiplinës .
11. Mësuësit ju mohojnë në shumicën e rasteve nxënësve që kanë nevojë për të
marrë përgjegjësi duke ju mohuar atyre një eksperiencë që ata të marrin përgjegjësi
në një fushë të caktuar p.sh(senati i shkollës , sporte , muzikë etj ...
Arsyeja kryesore që pse unë vendosa të punoja me temën "Menaxhimi i kohës në
klasë " është sepse ka probleme në këtë fushë si për mësuesit e rinj ashtu edhe
ata me eksperiencë . Kjo është dëshira që unë kam, që të jem një mësues më i
aftë për të përmirësuar veten time në këtë fushë . Ka shumë probleme sot rreth
menaxhimit të kohës në klasë si p.sh: problemet me sjelljen e nxënësve ,zhurmat
në klasë ,shpërqëndrimet etj .Kjo me nxiti mua që të punoj për këtë temë edhe
pse sot jam një mësues me eksperiencë ,përsëri kemi nevojë për tu përmirësuar për
menaxhimin e kohës në klasë .Meqënëse ky është një problem i përbashkët për të
gjithë mësuesit po ashtu dhe për mësuesit e rinj . Strategjitë efektive që unë kam
zbuluar gjatë këtĳ punimi nga autorët të mirënjohur në fushën e edukimit në mbarë
botën besoj se do me shërbejnë mua për të qënë një mësues më i pergatitur në
fushën e mësimdhënies .
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Ristrukturimi i praktikave profesionale të mësuesve të ardhshëm nëpërmjet
sistemit të mentorëve të mirë kualifikuar . Roli dhe detyrat e tyre.
Marinela Alivodaj
Abstrakt
Reformimi tërësor i arsimit është i lidhur pazgjidhshmërisht me atë të përgatitjes së mësuesve.
Sot, në vendin tonë, përgatitja e të gjitha kategorive te mësuesve, nga niveli parashkollor deri
në shkollën e mesme, bëhet në nivel universitar. Përgatitja praktike profesionale në shkollë
në pajisjen e studentëve me shprehitë e mësimdhënies , ose sic quhet ndryshe , praktika
pedagogjike , është një pjesë e rëndësishme e formimit të tyre .
Ky përbërës i përgatitjes profesionale është po aq i hershëm sa edhe institutcionet e përgatitjes
së mësuesve. Ai daton në vitin 1909 njëherazi me themelimin e Shkolles Normale si i pari
institutcion i pergatitjes së mësuesve në vendin tonë. Pranë kësaj shkolle funksiononte shkolla
ushtrimore ku nxënësit normalistë zhvillonin praktikat pedagogjike . Ky model ka ekzistuar
deri tani edhe kur sistemi i pergatitjes së mësuesve për të gjitha nivelet e shkollimit kaloi ne
sistem universitar.
Tashmë ky model nuk i përmbush kerkesat që shtrohen para shkollës
per një reformism tërësor të saj. Për këtë qëllim, pranë këtyre qendrave janë krĳuar shkollat
ku mësuesit e ardhshëm do të zhvillonin praktikat shkollore profesionale. Sot këto praktika
profesionale zhvillohen në shkolla masive publike dhe për udhëheqjen e studentëve (mësues
te ardhshëm) në procesin e praktikës shërbejnë një numër i konsiderueshëm mësuesish me
përvojë, që quhen mentorë.
Në këtë mënyre ështe një domosdoshmëri urgjente ngritja e një sistemi të ri të zhvillimit
të praktikave profesionale në shkollat shqiptare në mënyrë që në të ardhmen ky sistem të
prodhojë mentorë kualitativë dhe mesues të rinj të aftë të përballojnë cdo situatë e ngarkesë
me të cilën do ballafaqohen brenda dhe jashtë ambjenteve të klasës.
Fjalë kyce : ristrukturimi tërësor i arsimit, shkolla ushtrimore, praktika pedagogjike, pergatitje
profesionale , reformim tërësor, mentorë kualitativë ,mësues të rinj të aftë.

1.

Gjendja aktuale e përgatitjes së mësuesve të rinj

Sot përgatitja e mësuesve te rinj për të gjitha hallkat dhe kategoritë e shkollave bëhet
në nivel universitar . Megjithë arritjet që kanë shënjuar përgatitjen profesionale të tyre
,është një fakt i njohur dhe i pakontestueshëm që ajo cfarë asimilohet në auditoret
universitare nuk munden kurrsesi të pajisin mësuesit e rinj me njohuritë, shprehitë
dhe vlerat që nevoja për të qënë një mësues i ri i ardhshëm i aftë të përballojë pa
vështirësi kërkesat e sotme, te perspektivës dhe risive me të cilat përballet arsimi
cdo ditë.
Faktorë të ndryshëm kanë ndikuar jo pozitivisht në këtë proces. Një ndër faktorët
kyc është se përmbajtja e lëndëve të përgatitjes profesionale ose me konkretisht teoria
ka qënë e shkëputur nga përvoja shkollore ose ndryshe praktikat . Ne kuadër te
ristrukturimit të Arsimit të Lartë ka patur vazhdimisht përpjekje që të përmirësohet
cilësia e përgatitjes profesionale të mësuesve të ardhshëm. Këto kanë konsistuar në
dy drejtime, të cilat do të pasqyrohen në tabelën më poshtë:
(Tabela 1: Drejtimet e përgatitjes profesionale se mësuesve)
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Megjithatë mbetet serisht shumë për të bërë pasi sado ndryshime të bëhen praktika
shkollore e mësuesve te rinj nuk është efikase mjaftueshëm; edhe pse koha e
shpenzuar për këtë qëllim nuk është e pakët . Disa faktorë e pengojnë aftësimin
praktik profesional të mësuesve te ardhshëm. Por cilët janë këta faktorë? Le t`i
vezhgojmë në tabelën me poshtë
(Tabela 2: Faktorët pengues në aftësimin praktik profesional)

2.

Nevoja për ndryshim!

Riorganizimi i tërë praktikave pedagogjike mbetet "THEMBRA E AKILIT" në
përgatitjen e mësuesve të rinj të ardhshëm. Realizimi I objektivave per rëformimin e
përgatitjes së mësuesve të ardhshëm nuk është i lehtë . Gjatë këtĳ procesi ristrukturimi
të praktikave duhet të kapërcehen mes të tjerash dhe dy probleme te rëndësishme
. Edhe në terminologjinë të cilën e përdorim ndaj tyre, akoma dhe sot ne vitin 2019
studentët nuk i konsiderojmë mësues apo mentorët e ardhshëm por praktikantë ose
studentë
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Kohën më të madhe në shkollë, ato e kalojnë në pasivitet dhe pak kohë apo pak
infrastrukturë për të praktikuar me efikasitet te plotë mësimdhenien. Mësuesit e
ardhshëm shpesh ballafaqohen me vështirësi serioze në klasë si:
Nisur nga këto faktorë nuk është e vështirë të arrĳmë në përfundimin se cilësitë
dhe aftësitë e studentit (mësues i ardhshëm) nuk janë te mjaftueshme e as te
përshtatshnme. Ekziston një diferencë e madhe mes strategjive dhe teknikave
mësimore që studiojnë mësuesit e ardhshëm. Studentët mësojnë për metodologjinë
e mësimdhënies së lëndëve në universitet, në ndryshim me ato që praktikohen në
shkollë apo që u rekomandohen mësuesve të ardhshëm në veprimtaritë kualifikuese.
Është e domosdoshme dhe më se urgjente kërkesa për hapjen e institutcionit për
përgatitjen e mentorëve kualitative, në mënyrë që të plotësohen nevojat e vendit për
aftësimin e trajnimin e mësuesve të rinj që dalin nga auditorët universiteteve . Për
të realizuar më konkretisht një system të tillë dhe efikas më parë u duhet dhënë
përgjigje pyetjeve te mëposhtme:
3.

C’ është mentori?

Rrënjët e kësaj fjale i gjejmë që në historinë e Greqisë antike. Mentori ishte miku
më i ngushtë dhe keshilltari më i mirë i ODISESË, heroi në epikën antike greke.
Para se Odiseu të ikte në Luftën e Trojës e shpalli Mentorin mbrojtësin e të birit të
tĳ Telemakut. Ndërsa në ditët e sotme fjala MENTOR ka një tjetër këndvështrim:
këshilltar i besueshëm ,i mencur dhe i përpiktë .
Ky koncept nuk është se përdoret vetëm në fushën e mësuesisë por edhe në fusha
e profesione të tjera si: mjekësi, inxhinjeri etj, ku një person më i madh, ekspert dhe
profesionist me shumë pervojë në atë profesion përkujdeset që t’i transmetojë
profesionin një personi më të ri dhe pa experiencë.
Po le të shqyrtojmë përkufizimin e fjalës ‘mentor’. C’është mentori?
Në vĳim do të prezantohemi me cilësitë dhe aftësitë që një mentor i mirë e kualitativ
duhet të posedojë. Mentori është për mësuesin e ardhshëm:

(Tabela 4: Piramida e cilësive të një mentori)
:
Aftësitë që duhet të zotërojë një mentor i aftë dhe me përvojë
Sic u përmend edhe më lart, roli i mentorit në mësimdhënie dhe nxënie është
thelbësor dhe i pa kontestueshem. Duhet theksuar fakti që në vendin tonë ky rol
nuk merret me seriozitetin e duhur, prandaj jo vetëm studentët por edhe vetë
mesuesit profesionistë që aktualisht bëjnë rolin e mentorit dhe udhëheqin praktikat
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profesionale te sudentëve(mësuesve të ardhshëm) duhet me patjetër të zotërojnë
aftësitë e poshtë listuara:
Por, gjithashtu pa anashkaluar aftësitë e tjera si:
Është gjithashtu e nevojshme të kuptojë përvojën e të qenit mësues fillestar, e cila
në vetvete rrok një seri problematikash. Në këtë proces vëmendja përqendrohet në
“Të nxënit për mësimdhënien". Ristrukturimi i tërë praktikave shkollore nëpërmjet
sistemit të mentorëve organizohet me synimin për të përmirësuar procesin e të
nxënit, të cilësive themelore të mësimdhënies dhe të aftësimit praktik të mësuesve të
ardhshëm.
Ai synon përmirësimin ne raportin TEORI-PRAKTIKË dhe një integrim të plotë
të lëndëve të përgatitjes profesionale në përvojën shkollore. Koordinimi i
veprimtarive të metodologjisë së mësimdhënies të lëndëve të ndryshme do të
rritë rendimentin e shfrytëzimit të kohës në shkollë . Për këtë qëllim është
e domosdoshme të merret edhe përvoja e përparuar evropjane si dhe futja e një
infrastrukturë me e përparuar.
Në ndihmë të mentorit me përvojë, studentit, (mësues i ardhshëm) si dhe
nxënësit në shkollat Shqiptare. Prandaj në përfundim të këtĳ studimi ia vlen
të citohet që në përfundim të universitetit studenti (mësues i ardhshëm) i
sistemit arsimor duhet të jetë ipajisur me këto cilësi profesionale qofshin
këto teorike apo praktike. Duhet te jetë :
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Roli i arsimtarit në menaxhimin e punës në grupe
Entela Lena
Abstrakt
Shumë studime tregojnë se puna në grupe ka efekte pozitive në procesin mësimor, ka frymën
bashkëpunuese mes nxënësve, socializim dhe motivim më të lartë gjatë mësimnxënies, por në
të kundërtën bazuar në opinionet e mësimdhënësve dhe nga praktika e tyre e drejtpërdrejtë
shkollore, shumë arsimtarë nuk e aplikojnë fare punën në grupe e as të nxënit bashkëveprues,
edhe pse mbi 70% e mësimdhënësve në mbarë Kosovën kanë kryer trajnime të shumta që
kanë nxënësin në qendër. Situatat e tilla jo vetëm që sjellin paqartësi të shumta tek nxënësit por
në anën tjetër edhe vet arsimtari nuk e njeh rolin e tĳ si vendimmarrës në arritjen e synimeve
dhe rezultateve të nxënit.
Pse nuk e aplikojnë ? Ku janë problemet që hasin gjatë punës në grupe ? Sa zbatohet kjo formë
e punës sot nëpër shkollat tona ? Kush e formon grupin ? Cilat janë disa cilësi të arsimtarit
që ndikojnë në menaxhimin e punës në grupe ? A mund të vlerësojmë në grup dhe sa është
objektiv ai vlerësim ?
Janë vetëm disa çështje që kam reaguar në formë kritike duke ndier obligim profesional që
përmes këtĳ punimi të orientoi shumë arsimtarë rreth organizimit dhe zbatimit të grupeve të
nxënësve në klasë, caktimit të roleve, kritereve, rregullave dhe anëtarëve përgjegjës brenda
grupit.
Fjalët kyçe : Puna në grupe, roli i arsimtarit, mangësitë, përparësitë, menaxhim.

The role of the teacher in the management of group work
Abstract
Many studies show that working in groups has positive eﬀects on the learning process, is the
cooperative spirit among students, socialization and high motivation in learning, but on the
contrary is based on the opinions of teachers and their direct school practice. Many teachers
do not apply groups work or interactive learning. Though over 70% of teachers throughout
Kosovo have conducted numerous trainings that has learner-centered. These situations not
only brings many uncertainties to students but on the other hand, the teacher does not know
his role as a decision-maker in achieving the goals and learning outcomes.
Why we do not apply? Where are the problems faced while working in groups? Is this form
of work implemented today in our schools? Who forms the group? What are some teacher
qualities that aﬀects in management of groups work? Can you estimate the group and is that
assessment real?
There are only a few issues that I reacted critically, by feeling a professional obligation,
through this paper to guide many teachers about the organization and implementation of
student groups in class, assignment of roles, criteria, rules and responsible members within
the group.
Keywords: Working in groups, the teacher's role, weaknesses, strengths, management.

Hyrje
Menaxhimi i suksesshëm i mësimit kërkon prej arsimtarit që të jetë vazhdimisht i
vëmendshëm edhe në veprim, për t`u siguruar se nxënësit mësojnë normalisht.
Problemi kryesor me të cilin ndeshën arsimtarët është që të mbajnë të përfshirë
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nxënësit gjatë tërë procesit mësimor për të realizuar në mënyrë sa më të suksesshme
qëllimin dhe kriteret e suksesit.
Në çdo kohë përballemi me kërkesa e bashkëveprime të shumta, ku situatat mund të
shfaqen nga më të ndryshmet. Nëse çdo nxënës do të ishte aktiv gjithmonë në klasë
atëherë do të kemi një rrëmujë të pa përballueshme. Për këtë arsye klasa organizohet
në grupe të vogla, ku nxënësit duhet të punojnë në harmoni së bashku, të zgjerojnë
mënyrat e të nxënit dhe të krĳojnë një atmosferë që karakterizohet nga shkëmbimi i
informacionit.
Ka kritika të shumta rreth konceptit të grumbullimit në një vend të nxënësve me
inteligjenca të ndryshme, se grupimet heterogjene mund të ndikojnë në mbetjen
mbrapa të atyre nxënësve me talent më të madh. Ekzistojnë një numër i vogël i
hulumtimeve në këtë drejtim, që do të na ofronin të dhëna për rolin e arsimtarit në
menaxhimin e punës në grupe, qëndrimet dhe konkluzionet e prindërve për fëmĳët
e tyre në procesin e mësimnxënies rreth punës në grupe, nivelin e përfshirjes së
mësimdhënësve që zbatojnë këtë formë.
Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i hulumtimit është i orientuar në vënien në pah të rëndësisë së organizimit të
punës në grupe-lidhjet reciproke mes arsimtarit, nxënësit dhe grupit.
Vetëdĳesimin e arsimtarëve, nxënësve dhe prindërve rreth menaxhimit të punës në
grupe.
Vlerësimi në çdo diskutim përmirëson shprehitë në proceset tjera.
Objekti i hulumtimit
Gatishmëria e arsimtarëve për zbatimin e punës në grupe.
Cilësitë e arsimtarit në menaxhimin e punës në grupe.
Krahasimi i punës në grupe mes shkollës së qytetit dhe shkollës së fshatit.
Hipoteza e hulumtimit
Aftësitë menaxheriale të arsimtarit kushtëzojnë funksionimin e punës në grupe.
Menaxhimi i grupit do të jetë më i suksesshëm nëse planifikohen aktivitete të duhura
nga arsimtari.
Metodologjia
Gjatë punës hulumtuese jam orientuar në kombinimin e metodave të hulumtimit
kualitativ dhe metodat e hulumtimit kuantitativ.
Metoda e analizës teorike, metoda statistikore, metoda deskriptive (përshkruese),
metoda e vëzhgimit, metoda komparative. Si teknikë të hulumtimit kam përdorë
teknikën e anketimit përmes pyetësorëve.
Pjesëmarrësit në hulumtim
Në hulumtim kam përfshirë dy shkolla fillore të mesme të ulët në Komunën e
Gjakovës dhe rrethinë. Shkollën fillore``Yll Morina``(ku punoj) dhe shkollën``Ukshin
Miftari``- Skivjan (fshat), me nxënës nga niveli VI- IX. Kam përfshirë 530 pjesëmarrës,
prej tyre 240 anketa me nxënës nga dy shkollat e lartpërmendura të nivelit VI - IX
dhe 240 anketa me prindër po të njëjtëve nxënës. Njëkohësisht edhe 50 anketa me
mësimdhënës të dy shkollave (20 mësimdhënës të shkollës``Ukshin Miftari`` dhe 30
126

mësimdhënës të shkollës ``Y. Morina``).
Organizimi i grupeve të nxënësve në klasë
Ndër faktorët me rëndësi në organizimin me sukses të formës mësimore në grupe
janë :
Përgatitjet paraprake që duhet bërë (planifikimi) i arsimtarit, angazhimi i nxënësit
është i domosdoshëm, vlerësimi është jetësor, vëzhgimi i vazhdueshëm i nxënësve,
vendosja e kërkesave për kohën e nevojshme, përkrahja e frymës së besimit, unitetit
dhe përgjegjësisë. Nga përcaktimi i përmbajtjes dhe njësisë mësimore, përkatësisht
të veprimtarisë që do t`a bëjmë, varet kryesisht mënyra e përgatitjes organizative dhe
operative. Përmbajtjet e ndryshme, kërkojnë edhe angazhime të ndryshme jo vetëm
të formave të organizimit, por edhe të bazës materiale mësimore dhe të kushteve
tjera të zhvillimit të veprimtarisë mësimore (Zylfiu, 2010, 260).
Organizimi i punës në grupe kërkon plotësimin e disa parakushteve si : klasa si grup
nuk mund të ketë më shumë se 25 nxënës, hapësira e klasës mos të jetë më e vogël
se 9 x 12 m, karriget dhe tavolinat duhet të jenë lëvizëse, të lehta për bartje e renditje
për punë në grupe, të ketë këndin e bibliotekës me libra që iu përgjigjen lëndëve
mësimore, grupet qëndrojnë bashkë nga 2-6 javë, anëtarësimi i grupit ndryshon
ashtu që nxënësit të përkujdesen për njëri-tjetrin, koha e qëndrimit në një grup varet
nga karakteristikat e nxënësve, nga detyrat që janë duke punuar. Grupet brenda
klasës duhet të formohen në bazë të nivelit të njësive mësimore, interesave, shprehive
shoqërore, karakteristikave të personalitetit por edhe sipas një kombinimi të këtyre
faktorëve. Grupet përmbajnë nxënës me nivele të ndryshme të cilët mbështesin njëritjetrin në shumë mënyra. Në shumë klasa, grupet janë të ndërtuara prej një nxënësi
me nivel mbi mestar, dy me nivel mesatar dhe një nxënës-nën nivelin mesatar.
Por, kjo formë kategorizon nxënësit, në një kohë të gjithë nxënësit kanë fusha me
aftësi më të mëdha apo më të vogla, injoron rëndësinë e personalitetit të nxënësit në
përgjithësi, se aftësitë kopjuese dhe sociale ndikojnë në veprimtarinë mësimore e cila
mund të ndryshojë nga dita në ditë, në bazë të faktorëve emocionalë. Por, arsimtari
mund të formojë grupe dhe t`i bëjë ato të ndjekin veprimtari të ndryshme, të bazuara
në interesat e nxënësve, sipas inteligjencave të shumëfishta brenda grupit të vogëlduke u përfshirë në një grup të madh nxënës nga të gjitha inteligjencat, ku çdo nxënës
do të ndihet i vlerësuar dhe jep kontributin e tĳ maksimal në grup (Brada, 2010, 383).
Është me rëndësi që grupet të formohen në fillim të vitit shkollor në mënyrë që
përvoja e tyre të jetë pozitive dhe e përforcuar ashtu që në fillim mësohen të punojnë
së bashku. Të qenët anëtarë grupi nuk përbën ndonjë faktorë të rëndësishëm për
sukses. Por, janë me rëndësi edhe rolet që u caktohen brenda grupit, por që shumë
arsimtarë nuk i njohin as nuk i zbatojnë fare.
Secili anëtarë duhet të ketë role individuale, që janë specifike për punën në grupe.
Rolin kryesor në këtë drejtim ka udhëheqësi i grupit – kryetari, roli i lexuesit të
tekstit, roli i shkruesit, roli i motivuesit, roli i menaxhuesit të kohës, roli i vëzhguesit,
kujdestari i materialeve, regjistruesi dhe raportuesi (Deva & Krasniqi, 2012, 243).
Rolet përcaktohen ose mbi bazën e paraqitjes individuale të nxënësve, apo me
propozimin e grupit e me pajtueshmërinë e individit. Në rrethana të veçanta,
arsimtari jep rolet individuale nxënësve me qëllim të efekteve edukative p.sh.
nxënësit të padisiplinuar i caktohet roli i vrojtuesit të angazhimit të anëtarëve të
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grupit dhe disiplinës, nxënësit që ka frikë nga paraqitja publike i jepet detyra e
kryetarit të grupit që të sfidohet me situatën që i shkakton ankth. Përcaktimi i roleve
të nxënësit i lejon arsimtarit të ndikojë mbi punimet e grupit, të llogaritë mundësitë
e nxënësit dhe të nxitë nxënësit të rrezikojnë duke marrë role të reja.
Puna në grupe shpesh për shkak të mungesës së profesionalizimit të arsimtarit apo
mos dĳes dhe aftësive të pamjaftueshme për punë mësimore në grupe, mund të
shndërrohet në një burim të dhunës midis nxënësve në klasë apo edhe më gjerë. Do
t`i shënojmë situatat që rezultojnë me dhunë gjatë punës së nxënësve në grupe :
• Arsimtari e detyron nxënësin të punojë në grupin, edhe pse nxënësi reziston.
• Nxënësi qortohet, ndëshkohet apo edhe vlerësohet me notë të ulët për shkak të
nivelit të pakënaqshëm të bashkëpunimit me grupin.
• Nxënësit dominues bëjnë presion ndaj nxënësve tjerë.
• Mendimet e gabuara apo ndryshe nga të tjerët në grup përqeshen.
• Neglizhohet e drejta e secilit ta shpreh mendimin, t`i kundërshtoj idetë, të mos
pajtohet, të braktisë idetë paraprake etj.
• Nxënësit dominues të grupit me këmbëngulësi i mbrojnë idetë e tyre edhe pse të
tjerët kanë argumente bindëse kundërshtuese.
• Arsimtari favorizon njërin nga nxënësit apo një nëngrup nxënësish .
Këshilla për arsimtarët :
Të thellohen në njohjen e vlerës psike-pedagogjike të punës në grup për nxënësin.
Të vetëdĳesojnë nxënësin për vlerë personale dhe sociale të punës në grup.
T`i përkrahin nxënësit për t`u angazhuar në punë të përbashkët.
Të shkathtësojnë nxënësit për t`i respektuar rregullat e punës në grup.
Të monitorojnë përgjegjësinë e nxënësit për respektimin e rregullave të punës në
grup.
Të nxisin vetëkritikën e nxënësit për rregullat e punës në grup.
Të ofrojnë shanse për diskutim përkitazi me vlerë apo qëndrueshmërinë e
rregullave të punës në grup, gjithnjë me mundësi të ndryshimit të tyre të
arsyeshëm. Kjo qasje do t`u ndihmojë nxënësve që me sukses ta aplikojnë formën
e punës në grup, të arrihen efektet e duhura në aspektin e edukimit për punë
ekipore dhe në zhvillimin socio-emocional të tyre.
Pra, puna në grup kërkon profesionalizëm të arsimtarit, përkatësisht informacione
të bollshme të tĳ për organizimin dhe jetësimin e saj, shkathtësi për menaxhimin
e secilit grup veç e veç, por edhe grupeve si tersi të klasës, durim, përqendrim,
kondicion fizik e intelektual, pozitivistet, objektivitet, qasje optimiste por edhe zotësi
e kompetencë për vlerësim real, aplikim të mjeteve nxitëse, orientuese por edhe
ndalesave, në momentin dhe kohën e duhur. (Deva & Krasniqi, 2012, 244).
Vëzhgimi dhe vlerësimi i punës në grupe -filozofi personale nga klasa
Përmes grupeve, mund të realizohen shumë tipare të nxënit. Ne vendosim, nëse
nxënësit mësojnë më mirë kur janë në grupe apo në mënyrë individuale. Para luftës,
kur zëvendësoja me punë të përkohshme si mësimdhënëse ( në fshat) nuk kam pasur
rastin të shihja asnjë klasë që punonte në grupe. Të gjithë punonin në rreshta. Kurse
nëpër qytete filloi të lëviz ngadalë aplikimi i punës në grupe. Por, hovin më të madh e
arriti pas luftës, kur filluan trajnimet e shumta ku në qendër kanë nxënësin. Tani nuk
kam vërejtur aspak ndryshime rreth aplikimit të grupeve në fshat dhe qytet. Ka klasa
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të formuara në grupe prej fillimit të vitit, por ka edhe klasa që punojnë ende në formë
frontale. Shumë arsimtarë e aplikojnë punën frontale dhe grupore njëkohësisht p.sh.
derisa nxënësit lexojnë një tekst (paragraf) në formë individuale, pastaj mblidhen
në grupe të vogla ose çifte për të përsëritur materialin e dhënë, diskutojnë në grup
dhe pastaj i shpërndajnë në tërë klasën përfundimet, ashtu që të hartohet një listë e
shkaqeve.
Po ashtu është me rëndësi vëzhgimi dhe vlerësimi i punës në grupe të vogla dhe
grupit në tërësi. Duhet vlerësuar përparimin lëndor, funksionimin social dhe
gjendjen emocionale të nxënësve, si dhe produktivitetin e funksionimin social të
grupeve të punës. Përparimi individual lëndor mund të matet duke vlerësuar sasinë
dhe cilësinë e detyrës së grupit të përfunduar nga një nxënës i caktuar, ose duke
dhënë vlerësimin individual të nxënësve, krahas punës së tyre në grup. Funksionimi
social individual dhe gjendja emocionale mund të vlerësohet përmes vëzhgimit që e
bëjmë, konsultimeve mes grupit apo vetëvlerësimeve, të cilat japin informacion rreth
mënyrës se si funksionojnë anëtarët brenda grupit. Vlerësimi i grupit mund të bëhet
përmes matjes së kohës, raporteve mbi përparimin dhe rezultatet përfundimtare të
grupit. Tani pasi jam edhe si bashkëpunëtore e programit të BEP-it (Basic Education
Program), si fasilitatore në fushën e vlerësimit formativ, kam arritur që të aplikoj
shumë strategji dhe teknika frytdhënëse rreth procesit të vlerësimit, ku puna në
grupe paraqitet edhe më atraktive për nxënës. Mënyra si të vlerësohet një grup është
që si nxënësit të dinë të bëjnë pyetje. A janë në gjendje të bëjnë pyetje të një niveli
të lartë, që mund të çojnë në arritjen e rezultateve të pritura, nëse kanë përvetësuar
konceptin që është diskutuar.
Analiza e hulumtimit empirik
Mendimet e nxënësve në pyetjet e hapura :
1.
Në pyetjen se : Në cilat lëndë më tepër formoni grupe ?
Kemi opinione se formohen grupe në shumicën e lëndëve, por më shumë formojnë
grupe në gjuhë shqipe, teknologji, biologji dhe matematikë duke u pasuar edhe nga
lëndët tjera nganjëherë.
2. Në pyetjen e hapur për nxënësit për të shpjeguar se : Si e ka menaxhuar arsimtari
një situatë konflikti brenda grupit ?
Nxënësit janë deklaruar : duke pyetur arsimtari për arsyen e konfliktit, duke shënuar
vërejtje në ditar, duke lajmëruar drejtorin apo zëvendës drejtorin, duke na ndërruar
vendet, pastaj përmes qortimit, këshillimit, bisedimit, ka edhe raste kur ai na bërtet,
ulet, ndalon punën, na vlerëson me notë të dobët, na ndërron vendet, na dënon te
tabela në këmbë ose na largon jashtë klasës .
3. Në pyetjen e hapur për arsimtarë : Përshkruani si e keni menaxhuar ndonjë
konflikt apo situatë të vështirë gjatë punës së nxënësve në grup - kemi përfituar nga
rezultatet këto rrugë: kërkon arsyen e nxënësve, kërkon problemin, bashkëbisedon,
kërkon pajtueshmëri mes grupit, kërkim falje, ndërrim grupi, lëvizi nëpër grupe që
mos të vjen deri te konfliktet, ndërroj teknikat mësimore, ndërprerje e punës për një
kohë të shkurtër, largoj nga grupi nxënësin që krĳon probleme.
Rekomandimet e prindërve për përmirësimin e punës në grupe tek arsimtarët : që
të krĳohet disiplinë më e rreptë brenda klasës, të vlerësohen punimet në grupe, të
motivohen për punë tjera shtesë, jo shumë nxënës në grupe, të caktohet udhëheqësi
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i grupit, jo ndarje me nxënës nga më të mirët në grupe, të ketë bashkëpunim mes
arsimtarëve dhe mes shkollave, detyra e rregulla për secilin, t`i kuptoj fëmĳë, nëse
nuk do fëmĳa të rrĳë në grup të merret parasysh dëshira e tĳ dhe t`i plotësohet, të
ketë gara në mes grupeve, të përdoren metoda profesionale për zgjimin e kureshtjes
së nxënësve, të mbahen trajnime të arsimtarëve në punën avancuese.
Sa u përket dallimeve mes shkollave ``Yll Morina``-Gjakovë dhe ``Ukshin Miftari``Skivjan janë në një përqindje të vogël, me përjashtim kur është rasti tek vlerësimi,
ku në shkollën ``Ukshin Miftari``- Skivjan arsimtarët nuk vlerësojnë grupet si duhet,
duke vlerësuar vetëm udhëheqësin e grupit dhe nuk caktojnë rolet në grup.
Përfundime dhe rekomandime
Menaxhimin e punës në grupe nga ana e arsimtarit e bën më të suksesshëm planifikimi
i duhur i aktiviteteve mes grupeve, ashtu që të jemi në gjendje të përballojmë rutinën
e klasës, duke mbajtur të përfshirë të gjitha grupet edhe atëherë kur jemi duke u
marrë me një grup të veçantë. Disa arsimtarë angazhojnë disa nxënës brenda grupit,
kurse pjesa tjetër mbetet pasiv dhe me kalimin e disa minutave mërziten, krĳojnë
zhurmë të panevojshme nëse nuk aktivizohen brenda grupit.
Në të njëjtën kohë të merremi me shumë gjëra, të ruajmë ritmin e punës në grupe,
sepse disa arsimtarë janë të prirë të merren vetëm me një gjë, në një kohë të caktuar
dhe kjo mund të shkaktoj ndërprerje frekuence në klasë p.sh. derisa arsimtari
merret me një grup nxënësish, vë re se dy nxënës tjerë qeshin në krahun tjetër.
Duhet ndërprerë punën me grupin e parë dhe menjëherë drejtohet tek dy nxënësit,
që janë duke qeshur, u flet atyre dhe përsëri kthehet te grupi i parë- të cilët tani
kanë ndërprerë punën. Pra, të qenit në rrjedha të asaj që është duke ndodhur në
klasë dhe aftësia për t`u marrë me disa situata që lindin përnjëherësh, janë të lidhura
ngushtë mes vete sepse pa u shkëputur nga puna me grupin e parë, u japim shenjë
dy nxënësve tjerë, por që mos të tërheqim vëmendjen e të tjerëve.
Të ruhet ritmi i aktiviteteve brenda klasës dhe grupit sepse shumë arsimtarë nxjerrin
probleme duke ndërprerë mësimin kohë pas kohe, pa menduar se çfarë janë duke
bërë. Duhet marrë parasysh ritmi i punës së nxënësve -sa të vëmendshëm dhe
të paqetë janë ata. Këto nuk merren parasysh nga arsimtari, por ai vazhdon dhe
kalon në çështje të tjera, pothuaj në formë mekanike. Disa tjerët ndërpresin një
aktivitet mësimor për të diskutuar diçka tjetër që nuk ka lidhje me punën që bëhet
në klasë, disa tjerë kalojnë nga një aktivitet në tjetrin apo arsimtari nuk u siguron
nxënësve ndihmën e mjaftueshme për fillimin e një aktiviteti të ri. Të gjitha këto
sjellje ndërprerës të mësuarit ndikojnë në rrjedhën e procesit mësimor dhe nxënësve
u tërhiqet vëmendja duke u çorientuar tërësisht.
Të ruhet individualiteti i nxënësit – sepse në klasë mund të kemi nxënës kundërshtues
apo të vetmuar, të cilët preferojnë të punojnë vetëm dhe nuk mund ose nuk duan të
futen në aktivitetet e grupit. Këta nxënës mund të jenë agresiv apo dominues duke
shprehur dëshirën e tyre mbi tjerët. Por, krahas tyre ka nxënës që janë të tërhequr,
të rezervuar, të gatshëm të bëjnë atë që u kërkohet, por që nuk u pëlqen të shfaqin
iniciativë apo të duken se kanë imagjinatë. Një pjesë tjetër janë nxënësit, aftësitë e
të cilëve janë në nivel më të ulët, ku çdoherë kërkojnë ndihmë nga arsimtari apo
grupi. Arsimtari është ai i cili këto grupe i udhëheqë dhe përfshinë në mënyrë sa më
efektive drejt qëllimit të orës dhe plotësimit të rezultateve të nxënit duke zbatuar
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teknika të ndryshme bashkëveprimi.
Rekomandime
•
Të bëhet organizimi i punës në fillim të orës mësimore, gjatë orës mësimore,
por ndodh edhe në fund të orës mësimore, pasi që shumë teknika aplikohen në
evokim, realizim apo reflektim të orës mësimore.
•
Arsimtari është ai i cili duhet t`i formoj grupet që të funksionoj si duhet sepse
në klasë ka nxënës me nivele dhe inteligjenca të shprehura në fusha të ndryshme të
nxënit.
•
Të caktohen kriteret mbi të cilat arsimtari duhet të ketë në mendje në fillim
të orës. Aftësitë personale të nxënësve, interesat e nxënësve dhe përmbajtja e njësisë
mësimore, janë kritere ku fokusohet puna e grupit. Shumë grupe formohen prej një
nxënësi me nivel mbi mesatar, dy- me nivel mesatar dhe një – nën nivelin mesatar,
duke e kategorizuar dhe injoruar nxënësin sepse të gjithë kanë aftësi të zhvilluara në
ndonjë fushë.
•
Të zbatohet me përpikëri ndarja e rregullave brenda grupit bashkë me
nxënësit që do t`i vetëdĳesoi ata për pasojat nëse ato rregulla nuk zbatohen duke
shfaqur komplikime të pa nevojshme. Rregullat duhet të jenë të qarta, specifike, të
arsyeshme, pak për nga numri, efektive, të shkruhen në veten e parë ashtu që të rritet
ndërgjegjja personale e nxënësit për sjelljet dhe veprimet e tĳ.
•
Po ashtu edhe rolet brenda grupit duhet të caktohen bashkërisht me nxënës
sepse për të qenë anëtarë grupi nuk përbën ndonjë faktorë të rëndësishëm për sukses,
por me rëndësi është përcaktimi i sa më shumë roleve tek nxënësi, që të përballet
mendo rol përcaktues. Pikërisht në këto dy karakteristika duhet të fokusohet roli i
arsimtarit sepse nga rezultatet e hulumtimit del në pah se nuk caktohen as role, as
rregulla në grup.
•
Vlerësimi të bëhet i njëjtë për tërë grupin ose për të gjithë anëtarët e grupit për
të vërejtur nxënësit se në çfarë mase i kanë arritur qëllimet e tyre apo çfarë veprimesh
do ta ndihmojnë grupin për të arritur sukses më shumë. Pikërisht në këtë drejtim
duhen trajnime në shkollat tona rreth VpN dhe ViN.
•
Për ngritjen e cilësisë së punës në grupe, arsimtarët të kryejnë trajnime në
vazhdim ku fokusohet dhe vlerësohet nxënësi.
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Mesimdhenia si edukim i brezit te ri
Drita Topalli
Abstrakt
Thelbi i profesionit të mësuesisë është edukimi i nxënësve.Kjo arrihet nëpërmjet mësimdhënies
e cila synon drejtimin e të nxënit të nxënësve në kontekstin e profesionittë mësuesit me bazë
kompetencat e tĳ gjatë procesit mësimor.
Nga studimi doli se kompetencat e mësuesit janë tërësia e aftësive dhe e qëndrimeve të
nevojshme për të përmbushur profesionin e mësuesit.Percaktimi i kompetencave është parë
si një domosdoshmëri:
A për të orientuar më mirë punën e mësuesve në ndërtimin e planeve e të programeve
mësimore
b) për të vendosur mbi baza shkencore vlerësimin e mësuesve
c) për të ndihmuar mësuesit në vetvlerësimin e punës së tyre.
Të rinjte ,shumë më tepër se më parë kanë nevojë për një rreth të gjërë kompetencash që të
lulëzojnë në një ekonomi të globalizuar dhe në shoqëritë gjithnjë e më shumë të ndryshme
..Shumë do të punojnë në punë që ende nuk egzistojnë .Shumë do të kërkojnë kapacitete
të përparuara gjuhësore, ndërkulturore dhe sipërmarrëse.Teknologjia do të vazhdojë të
ndryshojë botën ,në mënyra që nuk mund të imagjinohen. Sfida të tilla si ndryshim i klimës
do të kërkojnë përshtatje rrënjesore në këtë botë gjithnjë e me komplekse. Krĳimtaria dhe
aftësia për të nxënë përherë dhe për tu përtërirë do të llogariten gjithnje e më shumë ,kur
fushat specifike e dĳeve gjithnjë e më shumë rrezikohen të vjetërohen .Nxënia do të jetë
normë..
Fjalë kyce:kompetenca,njohuri , dĳe , kurrikul, qëndrime.

1.1 Kompetenca – veshtrim i pergjthshem
Fillimisht nocioni i kompetences u prezantua nga COMSKI ne gjuhesi duke iu
referuar punes se Sosyrit.per tu perdorur me pas ne psikologjine e zhvillimit
konjitiv 1ne ergonometri ne sociologjine e punes 2si dhe ne trajnimin e mesuesve
ne SHBA.ne vitet 60 e me vone 3.Si kuptim kurrikular,eshte paraqitur ne fillimin
e viteve 90.Nderkaq nuk duhet menduar se ky koncept ka rene nga qielli per tu
futur ne kurrikul.4 Qe ne fillim te viteve 60, Noam Comski perpunoi konceptin e
kompetences gjuhesore .Ai parashtroi idene se kuptimi i tĳ per kompetencen mund
te shtrihej dhe ne fusha te tjera .Zhvillimi i kompetencave gjuhesore kryesisht
ndodh vetvetiu permes nderveprimit te individit me mjedisin.Kur subjekti
me status te shendoshe psikik realizon nje sere nderveprimesh me mjedisin
,kompetencat do zhvillohen ne shkalle te ndryshme dhe shpeshtesia dhe sasia e
nderveprimeve percaktojne zbatimin e kompetences.
Zhvillimi i kompetences varet mjaft nga mosha e re.Mosha e re luan rol paresor.
1
2
3
4

Houde dhe koleget ,1998
De Tersaac,.1996
HOERNER,1963
Caillot,1994
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Per zhvillimin gjuhesor dhjetevjecari i pare i jetes eshte teper i rendesishem,sepse
eshte periudha kur zhvillohet kompetenca gjuhesore.Zotesia per te komunikuar
eshte kompetence teper e rendesishme .Kjo mund te thuhet per perdorimin e
teknologjise se informacionit.Mjafton te krahasojme arritjet perpara kompjuterit
te nje femĳe dhe nje te rrituri.Nese te dy jane fillestare perparesite e mendjes se
re dalin menjehere ne pah. Kompetencat dallohen per karakterin e tyre gjeresisht
intensiv .Ndertimi dhe zhvillimi i tyre nuk eshte nje grumbullim i thjeshte, por me
shume nje lloj perforcimi.Per me teper ,kompetenca ngjan me teper me inteligjencen
fluide ne psikometri ,ku kuptohet si efektivitet mendor dhe aftesi per te arsyetuar
,inteligjence qe arrin nivelin maksimal te zhvillimit te saj ne grupmoshen 1418vjec.psh kompetencat me te rendesishme jane ato te gjuhes amtare,te gjuheve
te huaja,perceptimi i hapesires,reflektimet mendore dhe sistemet qe integrojne
operacione mendorete ndryshme per zgjidhjen e problemit.Keto kontribute u
pranuan nga ProjektiDeSeCo(Percaktimi dhe Perzgjedhja e Kompetencave Kyce)
i OECD 5.1997-2003Prurjet e projektit luajten rol te rendesishem duke fiksuar dhe
sistemuar nje kuader referimi per te diskutuar ne nivel nderkombetar politikat
arsimore publike.Projekti insistoi vecanerisht per nje perkufizim gjithperfshires te
kompetences,me e gjere se shkathtesia, aftesia apo zoterimi i nje teknike te caktuar.
Deseco i dha kompetences kuptimin e nje veprimi te nderlikuar qe perfshin aftesite
njohese, qendrimet dhe elemente te tjera jo kognitive.Korniza qe ofroi projekti Deseco
siguroi piken e referimit per permiresimet qe kerkohen per te matur me mire nivelin
e zhvillimit qe arrin kompetencat kyce te seciles kategori te pershkuar ne tabelen 4.
Tabela 4. Korniza e kompetencave kyce,propozuar nga projekti Deseco.

5

Kategorite

Nevojat

Kompetencat kyce
1-a.
Perdor,
duke
gjuhen,simbolet,tekstet.

bashkevepruar

Kategoria 1
Perdor mjetet duke
bashkvepruar

Nevojat per tu perditesuar
me teknologjine.
Nevojat per tua pershtatur
mjetet nevojave te tij.
Nevoja per tu dialoguar
aktivisht me te tjeret.

1-b.
Perdor,
informacionin.

bashkevepruar

Nevoja per tu perballur
me shumllojshmerine ne
shoqerine pluraliste.
Nevoja per ndjeshmeri.
Rendesia e kapitalit shoqeror.

2-a. Lidhet me te tjeret

Kategoria 2
Bashkevepron
me
grupe te ndryshme

3-a. Vepron brenda kontekstit te pergjithshem.

Kategoria 3
Vepron ne menyre
autonome

Nevoja per realizimin e
identitetit dhe te synimeve.
Nevoja per te ushtruar te
drejtat dhe per te marre
pergjesine.
Nevoja per te kuptuar
mjedisin dhe funskionet e tij.

OECD kompetencat kyce (1997-2003)
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duke

1-c. Perdor, duke bashkevepruar teknologjine.

2-b. Bashkevepron ,punon ne grup.
2-c. Menaxhon dhe zgjidh konfliktet.

3-b. Formon dhe zbaton plane dhe projekte
vetiake
3-c.
Mbron
dhe
vlereson
drejtat,interesat,kufijte dhe nevojat.

te

OECD-ja ka luajtur rol udheheqes ne vleresimin nderkombetar PISA qe nga
viti 2000.Studimi PISA nuk i bazon pyetsoret mbi programet arsimore, por mbi
serine e kompetencave ne fushat e gjera disiplinore,duke integruar edhe ato
qe quhen kompetenca gjithpershkruese qe prekin motivimin ose sjelljen.PISA
vlereson rezulatatet e nxenesve 15 vjecar ne tri fusha : Kuptimi i informacionit te
shkruar,formimi matematik dhe formimi shkencor.
Studimi i kompetencave kyce ne arsim u zyrtarizuar nga KE permes programit
“Arsimi ne Europe 2010”. Termat “ Kompetenca” dhe “Kompetenca kyce” u
parapelyqen per kunder termin “Shkathtesi baze” i cili ishte konsideruar si shume
kufizues.
Dokumenti i propozuar nga korniza europiane nenvizoi se “Kompetencat” jane
percaktuar si kombinim i njohurive, shkathtesive dhe qendrimeve te pershtatshme
per kontekstin”. Kompetencat kyce jane ato per te cilat kane nevoje te gjithe
individet per plotesimin dhe zhvillimin personal, per qytetari aktive,perfshirjen
sociale dhe punesimin.Kur flitet per kompetencat ne kontekstin e nje paradigme
arsimore shume kerkues i referohen aftesise se individit per te mobilizuar se
brendshmi nje grup te integruar burimesh per trajtimin e nje familjeje situatash.
Futja e logjikes se kompetencave ne kurrikulat e shume vendeve vecanerisht ne
Sh.B.A Kebek dhe ne shume vende te europes (Belgjike,Zvicra,Portugalia) i ka cuar
studiuesit e shkencave arsimore te shohin nga afer synimet,sfidat dhe kerkesat e
ketyre formave te reja te arsimit dhe trajnimit.Ne kontekstin shqiptar , ne vitin 2009,
Agjensia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional ka publikuar “Udhezuesin
metodologjik per hartimin e kurrikulave te AFP ne Shqiperi” bazuar ne kompetenca.
Ne kete botim,kompetenca perkufizohet si “Aftesia e individit per te demostruar per
mbushjen e nje detyre , ne nje kontekst te dhene”. Ndersa kompetenca profesionale
eshte perkufizuar si “Teresia e njohurive,shprehive dhe e qendrimeve qe demonstron
individi gjate permbushjes se detyrave te punes ,sipas standardeve te kerkuara ne
kushte te caktuara”.Ne vitin 2012, 8 kompetencat kyce te Kornizes Europiane te
Kompetencave kyce per nxenien gjate gjithe jetes jane perfshire ne ligjin per arsimin
para universitar ne Shqiperi.Ligji e koncepton kompetencen themelore si nderthurje
“e dĳeve,aftesive,qendrimeve dhe vlerave qe u nevojiten nxenesve per zhvillimin
vetjak ,qytetarine aktive perfshirjen shoqerore dhe punesimin”.Gjithashtu ligji ka
percaktuar dhe menyren e konceptimit te kurrikules per arsimin parauniversitar
duke kerkuar qe “kurrikula” te hartohet dhe te zbatohet ne baze te kompetencave
themelore te nxenesve” E thene ndryshe ,ky percaktim e konsideron kompetencen
parim organizativ te kurrikules.
1.2

Kompetenca dhe mesuesi

Me termin kompetencë ne kuptojmë tërësinë e
arritjeve të përbëra nga
dĳet,shprehitë,qëndrimet e sjelljet, të vëna në shërbim të aktivitetit që ushtron sipas
objektivave të mësimit për të kapur thelbin e ndryshimeve në profesionin e mësuesit.
Kompetencat e mësuesit lidhen me orvajtjen kulturore të mësimdhënies, zotërimin
e gjuhës së mësimdhënies, konceptimin dhe pilotimin e situatave të të nxënit si dhe
interesimin e vlerësimit te progresit të të nxënit, organizimin dhe funksionimin e
grupit të klasës. Në klasifikimin e kompetencave profesionale me shume rëndësi
është njohja e fëmĳës e psikologjisë së tĳ, ajo e njohjeve të metodologjive të
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përshtatshme dhe të larmishme, për ta bërë mësimin të kuptueshëm. Mësuesi
duhet të ketë aftësi për të komunikuar, entuziazëm për të mësuar. Ndjeshmeria
ndaj të tjerëve dhe aftësia për të punuar me devotshmëri janë disa kompetenca
themelore pët të siguruar një të nxënë cilësore.Në kompetencat e mësimit një rol
të rëndësishëm luan edhe kompetenca emocionale. Prania e faktorëve afektivë dhe
kompetencave të afërta me intelegjencën emocionale është identifikuar si një cilësi e
të nxënit. Inteligjenca emocionale i referohet aftësive për të identifikuar emocionet
dhe ndjenjat, për ti dalluar dhe për të përdorur informacionin e marrë në mënyrë për
të drejtuar veprimet e tĳ. Disa elemente që krĳohen dhe aplikohen për emocionet e
mësuesit, për emocionet e nxënësit dhe ato të klimës së klasës janë krĳimi i njohjes
emocionale nëpërmjet procesit të reflektimit mbi emocionet. Disa nga kompetencat
profesionale të nevojshme për ushtrimin e profesionit të mësuesit .Të jetë korrekt
në disiplinen e tĳ,te zoteroje lenden qe meson dh e ta dominojë klasën , Ai duhet të
zotërojë e ti transmetoje dĳet, të jetë I aftë për mësimdhënie dhe të dĳë të nxënit.
Ai duhet të dĳë ç’është fëmĳa, duhet të dĳë të menaxhojë një klasë, duhet të njohë
shkollën, sistemin edukativ, dhe të përpiqet për të edukuar brezat. Ai duhet të jetë një
psikolog, sociolog, filozof, ai duhet të zotërojë mjetet dhe teknikat e mësimdhënies.
Ai duhet të veprojë tamam si një artist i vërtetë për transmetimin e dĳeve te nxënësit.
Si duhet të jetë një mësues cilësor dhe efikas?
Mësuesit efikasë duhet të zotërojnë njohuri teorike dhe praktike të nevojshme për
realizimin e objektivave dhe për të qenë të aftë në arritjen e drejtimit të klasës, dhe të
mendoje për forma të reja bashkëpunimi mësues – nxënës. Në aftësinë e mësuesve
dhe përgatitjen cilësore të tyre pa dyshim eshte nje tërësi e disiplinave të shkencave të
edukimit që kontribojnë, po ashtu është e drejtë të pohohet se një pjesë e përgjegjësisë
për të patur mësues të një tipi tradicional apo të ri, i përket institucioneve të formimit
që duhet të rinovohen vazhdimisht duke u lidhur ngushtësisht me praktikën.
Njohja e natyrës së një mësimdhënie cilësore e një formimi dhe perfeksioni të
kompetencave të mësuesit është baza për të hapur nje rrugë të re drejt karrierës
cilësore të mësuesit. Duke qenë se profesioni i mësuesit është një zanat i lidhur me
pritjen dhe evolucionet e shoqërisë, shoqëria duhet ta konsiderojë marrëdhënien dhe
edukimin si një investim esencial për të ardhmen. Ndryshimet dhe eksperimentet
në arsim janë aq të shumta dhe aq të shpeshëta sa që kjo ka krĳuar mospajtim të
ideve midis pritjeve të shoqerisë dhe imazhit të eksponentëve që eksperimentojnë
me statusin, që shoqëria ia ka dhënë. Por mbi të gjitha shkollat përpiqen të formojnë
nxënësit të bindur, tolerant në konfrontimin me të tjerët ,të përpiktë, të edukuar e të
respektuar. Ndaj dhe shkolla duhet ti përgjigjet me një konceptim te ri motiveve dhe
stileve të të nxënit dhe të mësimdhënies.
Cfare e ben mësuesin të suksesshëm ?
Studiuesit mendojnë se kyçi i suksesit në mësimdhënie gjendet në karakteristikat e
mësuesve.
Tri karakteristikat e suksesit të mësuesve janë :
1.Dĳet – mësuesi që kanë shumë njohuri shkencore për lëndën e tyre kanë një ndikim
të mirë tek nxënësit. Mesimdhenia midis njohurive te mësuesit dhe lëndës si dhe të
nxënit të nxënësve përcakton suksesin e mësuesit. Mësuesit qe kanë shumë njohuri
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rreth lëndës së tyre përpiqen t’ia transmetojnë atë nxënësve që të mësojne më shumë.
Këto mësues që dinë shumë rreth lëndës së tyre, përpiqen të bëjnë paraqitje të qartë
të njohurive ose të përdorin strategji më efikase të mësimdhënies. Dĳa eshtë ndoshta
e nevojshme por jo e mjaftueshme për mësimdhenie më productive. Ështe evidente
që njohuritë e mësuesit për metodat e mësimdhënies janë të lidhura me të nxënit e
nxënësve.
2.Qartësia- qartësia e mësuesit ndikon në të nxënit e nxënësve. Ekzistojne lidhje
të rëndësishme midis qartësisë, njohurisë së lëndës dhe të nxënit të nxënësve. P.sh
në lëndët shoqërore mësuesit kane tendencë të jenë më komunikues në shpjegimin
e tyre në klasë dhe si të tillë mësuesit ndikojne që nxënësit pë përvetësojnë sa më
shumë dĳe. Mangësitë në njohuri sjallin paqartësi tek mësuesit, bëjnë që të ndihen
nervozë. Në anën tjetër, nxënësit ndihen të humbur, ndoshta veprimi I mungesës së
njohurive të mësuesit varet dhe nga mënyra vepron me situatën. Por nëse mangësitë
e njohurive shkaktojnë shqetësime tek mësuesi apo në mësim, ai zgjedh një metodë
mësimdhënie të përshtatshme për të fshehur paqartësitë. Mangësitë e njohurive të
tĳ, pa dyshim e cënojnë nivelin e të nxënit.
3.Ngrohtesia dhe entuziazmi – disa mësues janë më entuziastë se të tjerët. Përcaktimi
i entuziazmit të mësuesëve për lëndët e tyre është arritur nga studime të ndryshme, e
lidhur kjo edhe me përfitimin e njohurive të nxënësve. Ngrohtësia, të qenit miqësor
dhe të kuptuarit e mësuesit, janë tiparet më të forta të lidhura me qëndrimet e
nxënësve ndaj lëndes. Me fjalë të tjera mësuesit që janë të ngrohtë dhe miqësorë,
kanë tendencë ti kenë nxënësit dhe klasën si veten e vet. Mësuesit që gëzojnë këto
dy cilësi I kanë nxënësit më të vëmendshëm dhe janë më të përfshirë në mësim, por
jo domosdoshmerisht më të mirë në rezultate. Ato janë të vështira për tu përcaktuar
objektivisht. Jane cilësi të mira për mësuesin, por kjo nuk tregon se si duhet të veprojë
ai në klasë. Studiuesit kanë përcaktuar se dĳet,qartësia,ngrohtesia dhe entuziazmin e
mësuesit si karakteristika tërëndësishme të mësuesëve të suksesshëm.
Më poshtë po paraqesim një tipologji të kompetencave të hartuara sipas përvojës më
të mirë botërore. Kuptohet që kjo bëhet për të orientuar sado pak mësuesin e ri në
nëtë fushë që lidhet drejtpërdrejt me profesionin e tĳ.
3.1Kompetenca sipas fushave kryesore të veprimtarisë së mësuesit
Kompetencat për zotërimin e lëndës :
Të demonstrojë njohuri të plota dhe të sakëta për lëndën që jep.
Te pasurojë njohuritë e marra në universitet me informacion të ri bashkëkohor.
Kompetenca në aspektin pedagogjik të lëndës.
1. Të njohë mirë politiken arsimore, planin dhe programin mësimor të lëndës.
2. Të transmetojë përbërjen e lëndës saktë dhe qartë tek nxënësit.
Kompetencat për njohjen e nxënësit dhe të procesit të të nxënit.
Njohja e zhvillimit fizik,shoqëror, psikologjik dhe njohjes së nxënësve.
2. Njohja dhe zotërimi i teorisë dhe i modeleve të të nxënit.
3. Njohja e teorise dhe e praktikës së motivimit shkollor.
4. Njohja e veçorive shoqërore, ekonomike, gjinore dhe etike të nxënësve.
Kompetencat për zotërimin e pedagogjisë së përgjithshme.
Njohja dhe zotërimi i teorisë dhe praktikës së planifikimit dhe të programit mësimor.
Të njohë shumllojshmërinë e nevojave mesimore te nxenesve
Të planifikojë mësimdhënien në të gjitha nivelet e saj : vjetor, semestral dhe ditor.
Të shfrytëzojë të gjitha burimet e mundshme për planifikimin e mësimdhënies.
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Zotërimi i metodologjisë së mësimdhënies.
Të njohë dhe të zotërojë shumllojshmërinë e metodave, të teknikave dhe të ecurive
të mësimdhënies.
Të dĳë të përdorë këto metoda dhe ecuri në përshtatje me nevojat e nxënësve.
Të përcaktojë rastet kur duhet të punojë me gjithë klasën, me grupe nxënësish dhe
me nxënës të vecantë.
Të dallojë vështirësitë e të nxënit të nxënësve dhe nevojat e veçanta mësimore të tyre.
Të përzgjedhe dhe të përdorë një shumllojshmëri burimesh mësimore duke përfshirë
edhe eknologjinë informatike.
Të mbështesë nxënësit për tu orientuar dhe për tu përshtatur me lidhjen ndërlëndore.
Organizimi dhe drejtimi i klasës.
Të krĳojë një mjedis fizik të përshtatshëm për zhvillimin e mësimit.
Të krĳojë një mjedis shoqëror që të nxitë mësimdhënien dhe të nxënët e suksesshëm.
Të organizojë kohën mësimore në të efektshme.
Të administrojë sa më mirë burimet duke përfshirë teknologjinë informatike.
5.Të njohë dhe të zbatojë parimet e disiplinës.
6. Të drejtojë sjelljen e nxënësve duke përdorur me kujdes lavdërimet dhe kufizimet.
Kompetenca për njohjen dhe zotërimin e kontekstit shkollor.
Njohja e mirë e kushteve, e mjedisit shkollor dhe e raporteve të tĳ me rrethin dhe
vendin.
Njohja e familjeve të nxënësve, e komunitetit dhe vendosja e bashkëpunimit me ta.
Njohja e bazave historike, filozofike, kulturore te arsimit ne vend.
Pjesemarrje active neëjetën e shkollës.
Kompetencat që lidhen me profesionalizmin.
Njohja e zoterimi i cilësive të profesionit të mësuesit.
Përpilimi i filozofizë vetjake të profesionit.
Njohja e përgjegjësive kontraktuale, ligjore , administrative.
Vlerësimi , vetëvlerësimi dhe reflektimi për profesionin.
Të vetëvlerësojë proçesin e mësimdhënies, burimet mësimore.
Të vetëvlerësojë plotësimin e kompetencave të mësuesit.
Të përfshihet në proçesin e vlerësimit të shkollës.
Të reflektojë dhe të përmirësojë mësimdhënien bazuar në vlerësimin e të tjerëve dhe
në vetëvlerësimin.
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Oral assessment and interview enhance students’ motivation
Elvana Stambolli
Abstract
When it comes to students assessment there is always a hesitation from teachers if they were
fair and if students deserve the mark or not. I have heard a lot that assessment is subjective. In
order to make the process of assessing more clear and understandable, researchers invented
and analyzed diﬀerent kind of assessment. Assessment is a circle of improvement There are
diﬀerent kinds of assessment to make the assessment as objective as possible.
After implementing an assessment plan and measuring student learning outcomes, teachers
need to analyze the results obtained and use those results to make necessary changes or
improvements to the program. The objective of each assessment in the end is the acquisition
of the language program
Key words: oral assessment, interview, eﬀective elicitation, open- ended questions, close –
ended questions

Introduction
Assessment is a dynamic process of judging quality, importance, or value produces
conclusion based on students learning. Oral assessment includes any assessment of
student learning conducted by words. It is a direct mean of assessing students. At
first oral assessment was used at Oxford and Cambridge University until the 18th
century and then continued to be the principal form of assessment in other European
countries. (Stray, 2001) Some faculties that used oral assessment were Law, Medicine
and Psychology. Now students in almost all disciplines conduct oral presentation
to their classes and get an oral assessment. This technique may have some crucial
benefits in practicing and learning a foreign language.
Whereas an interview is a one-on-one conversation. It is a kind of communication.
It can be unstructured and structured. However, in this article I will treat another
type of interview or it is an interview for language purposes. There are four levels
we can identify in a language interview. They are novice, intermediate, advance and
superior.
This article is focused on oral assessment of student learning and interviews for level
checking. Also I will give examples from my own experience using these techniques.
I will concentrate on the importance of speaking skills in project presentation,
interviews and language functions that refer to what the students can do with the
language in real life situations.
1.
Oral assessment
Teachers are always in doubts if they did a realistic evaluation to the students. There
are several techniques to test students’ knowledge in foreign languages but oral
assessment is more direct and concrete. It is a chance to acquire a real feedback face
to face.
Teachers need to develop the technique of oral assessment in order to test student’s
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knowledge to cover familiar topics included in the program such as introduction,
orientation, family, recreations/ hobbies, interests, travel, etc. These topics are part of
almost all English course books. Students may talk about personal experiences and
share their opinion based on the topic. But first students should develop speaking
skills and teachers have to prepare students for oral assessment. It can be really
helpful if teachers communicate in foreign language when they teach a language. So
we have to encourage teachers to speak all the time in a foreign language and use a
lot of authentic materials for language purposes. Oral assessment comes from a long
usage of the language in classroom environment and students are ready to engage
themselves if they are used to this.
Teachers give oral assessment in the three following parts of the lesson:
First, it can be after an observation as a feedback. So if a teacher asks students to
have a five minute presentation, for the project the teacher can take notes and give
students a direct assessment by giving feedback. Students can suggest, add or refuse.
This is a good strategy to enhance critical thinking. A table with the elements you
want to assess.
Personally I use this table:
Name
Topic
Criteria of
assessment
Points
Total 10
Students
space

Organization
and content

Intonation

Fluency

Body language

Accuracy

Technology

2 points

2 points

1 point

2 points

1 point

2 points

Second, it can be a question –answer assessment or oral test where teachers ask several
questions and evaluate based on the answers. Also teachers can use oral assessment
after a written test if she/he is not sure for the result. Let’s say for confirmation or to
verify the mark.
From my experience, I use diﬀerent strategies. It depends on the kind of exercise.
If the exercise is ‘put the verbs in the correct form ‘ I write one of the sentences on
the board and ask the student to find the correct form of the verb and tell the reason.
I use oral assessment after a written one only with some students.
Third, it is used after an audio material. In this case teachers play the recording and
ask questions about the audio text. These are free questions that mean the teacher
pose the questions in front of the classroom and students are free to answer.
Usually I play the recording twice and ask students to take notes with the important
information they listen. Then I invite them to answer to my questions.
I have tried all of them in my classes. From my experience, I can surely admit that
during these oral assessments the classroom atmosphere is warm. Students feel free
to answer questions to refuse or give suggestions. Students can learn from each other.
Moreover they develop critical thinking. Thus the process of learning is inspiring for
them.
I encourage teachers not to interrupt or correct when students answer. It can be very
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discouraging for students.
1.1 Why assess orally?
Sometimes it seems time consuming, but oral assessment is direct and flexible. This
mean that students are face to face to express their opinion of the evaluation. Teachers
have the chance to know students better. It is essential that teachers may have the
right information and create the structure with some elements to conduct an oral
assessment in the classroom. In an oral assessment teacher must get the students to
speak and demonstrate a variety of language functions.
In addition, students can expand the vocabulary, pronunciation, fluency and critical
thinking. They feel confident when they demonstrate their language skills in another
language and they grow self –esteem. Communication in another language motivates
them to believe in their capacities. Speaking is to demonstrate the language skills.
On the other hand, we should consider that not all the students can give the best
in spoken assessment because they may have another learning style. But recently
demonstrating speaking skills has many benefits in everyday life for example finding
a job or doing a course paper presentation. In a job interview no one is going to
ask you if you are accurate but how you present your knowledge by answering the
questions. Oral assessment support students learning and what is more important
motivate students.
2.

Interview

Interview is another form to assess students. It is part of communicative approach.
Students can develop speaking skills in this assessment because it is very interactive.
There are some phases to pass in an interview. They are warm up, level check, role
play and wind down. During an interview teacher can get an idea of the students’
level of language. As I mentioned above the major levels of proficiency are: Novice,
Intermediate, Advance, and Superior. Each level has some characteristics. Novice:
A)
close- ended questions
•
How many rooms are there in your house?
•
What is your favorite color?
•
What do you do at weekend?
B)
answers can be words or phrases
•
three rooms , bedroom, kitchen, living room
•
blue and green
•
play football, hang out with friends
C)
minimal communication with memorized materials
Intermediate:
A)
open ended questions
•
can you tell something about yourself?
•
Can you tell me about your family?
•
What is a typical school day for you?
B)
answers are full sentences
•
I am ___ I am sixteen years old. I live in Elbasan. …
•
I have a small family. My dad is forty five. He is a driver….
•
I wake up at seven o’clock, I wash my face…
C)
create with the language, combine and recombine language
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Advance:
A)
open- ended questions
•
Tell me what happened on your trip to Berat?
•
What are your plans after graduation?
•
Can you compare the trip to Berat with another one?
B)
Answers in paragraphs
•
Last week I went in Berat with my classmates. I woke up early because the
bus …..
•
After my graduation I will go to university. Maybe I will study finance…..
C)
Past and future narration. compa
•
(look at the answers in B.)
D)
Compare and describe
However inside each level there are the subdivisions; low mid, high. Teachers create
a list of the questions they want to ask for each level and the topics she/he wants to
cover. There are a variety of topics to explore inside an interview. Furthermore there
are several role- plays teachers can use to test students. Therefore, interviews can
be done teacher-student. Whereas, role plays can be done student-student because
students have the prompts and they have to interact based on the given scenario.
2.2 Why conduct an interview?
Interview as part of oral assessment can have a powerful impact on students’
motivation and achievements. Students like being engaged in speaking activities
especially in role plays. If teachers do not interrupt students give the best language
sample.
Interview gives the teacher the possibility to practice role plays as part of an interview
or separately. Usually English books oﬀer a diversity of topics and role plays that
catch the students’ attention and interest. The interview is part of the evaluation
because teacher asks purpose questions because teachers ask a question to get more
information of grammar usage and vocabulary. It is very interesting as teachers
explore many aspects of students’ life and learn more about their interest.
Teachers always start with open- ended questions to get the right text type and
communicate the message. If student doesn’t answer teacher changes to close-ended
questions.Interview gives students the opportunity to create with the language and
demonstrate what they can do with the language.
2.3 Eﬀective elicitation
Eﬀective elicitation means purposeful questions. When teachers ask question for
an interview they look like normal questions but in fact they have a purpose. The
objective of an interview is to get a ratable sample of speech. Teachers can acquire
the ratable sample of speech when they ask intentionally. This technique is called
eﬀective elicitation. Teacher must get the student to demonstrate a variety of
language function. While teachers focus on all these elements, she /he will check the
level of a language.
Elements in eﬀective elicitation
1.
Listen the student
2.
Focus on student’s interest
3.
Ask purposeful questions
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4.
5.

Ask open – ended questions
Ask follow up questions

2.4 The interview structure
Structure of an interview in oral assessment focuses on the following phases.
Warm up. In this phase teacher has a positive attitude and create a warm atmosphere
and identify some topics based on the topics covered in English books.
Level check. Regarding to this phase, teacher begin an interactive process and explore
in details the topics above.
Role- play. Concerning this stage, teacher gives the prompts and asks to interact just
on the spot. Wind down. In this stage teacher asks for future plans.
Conclusion
In this article I analyze from my perspective regarding oral assessment and interview.
Oral assessment is a process of judging quality, importance, or value produces
conclusion based on students learning conducted by words. It seems very motivating
for students. They develop critical thinking, self esteem, and they learn from each
other. They feel important and encouraged especially in project presentation.
Although, oral assessment is more diﬃcult for students after the written test, it is
still very direct feedback. It can be helpful for the student to accept the evaluation.
Interview, is one on one conversation. It can be very interesting to use it in a classroom.
There are some levels we can identify in the interview; novice, intermediate, advance,
superior. To get a ratable sample students have to speak. Students demonstrate
speaking skills and they like being engaged in speaking activities. Role plays can be
part of an interview or it can be used as a separate activity.
I established some characteristics for each level to have clear plan how to conduct an
interview.
In the end, the stages of the interview are essential to know every teacher.
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Mësimdhënia e anglishtes si gjuhë e huaj
Irma Gjolleshi
Abstrakt
Me zhvillimet dhe ndryshimet e shumta nëpër të cilat po kalon shoqëria në ditët e sotme dhe
me lëvizjen e lirë të njerëzve, ka lindur nevoja e përdorimit gjithmonë e më të gjerë të gjuhës
angleze në të gjithë botën, si një mënyrë për të komunikuar, për të shkëmbyer mesazhe dhe
për të njohur kultura të reja e për të reflektuar mbi kulturën nga vĳmë.
Si rrjedhojë, një rol të rëndësishëm luan mësuesi i gjuhës angleze, i cili nevojitet që me
kreativitet dhe profesionalizëm të drejtojë dhe ndihmojë nxënësit në procesin e mësimnxënies
së gjuhës. Duke njohur mirë natyrën dhe nevojat e nxënësve, mësuesi zgjedh metodat, teknikat
apo aktivitetet më të përshtatshme për të arritur qëllimin, zoterimin në një nivel sa më të
lartë të gjuhës nga ana e nxënësve. Mësuesi i vendos nxënësit në qendër të orës mësimore
duke u dhënë atyre autonomi, duke u krĳuar mundësinë për të menduar, për të hulumtuar,
për të reflektuar mbi tema te caktuara, për të marrë vendime e për të zgjidhur probleme,
për të vendosur se çfarë dhe si dëshirojnë të mësojnë. Mësuesi nxit komunikimin dhe krĳon
kushte të barabarta për të gjithë duke stimuluar punën në dyshe apo në grupe të vegjël ose të
mëdhenj në mënyrë që nxënësit duke ndërvepruar me njëri-tjetrin, jo vetëm të memorizojnë
strukturat gjuhësore por edhe t’i praktikojnë ato, të mendojnë në mënyrë kritike rreth temës
dhe të analizojnë e të aplikojnë njohuritë që zotërojnë.
Ky lloj i mësimdhënies që vendos në qendër nxënësin e që njihet me termin “të mësuarit
bashkëveprues”, përveç avantazheve të përmendura më sipër, shoqërohet sigurisht edhe me
sfida të cilat lidhen me menaxhimin e klasës, një problem ky që mund të superohet nëse
mësuesi planifikon me kujdes orën e mësimit dhe vendos rregulla të qarta për t’u ndjekur në
klasë.
Vlerësimi është një tjetër komponent i rëndësishëm në të nxënët bashkëveprue. Ai shihet
si një instrument matës dhe nxitës dhe gjithashtu nëse përdoret mirë nga mësuesi do të
ndihmojë nxënësit të ndërgjegjësohen për çfarë ata janë të aftë të bëjnë dhe çfarë do të duhet
të përmirësojnë.
Në përfundim, nëse mësuesi dhe nxënësit bashkëveprojnë për të arritur qëllimin e përbashkët,
rezultatet do të jenë të dukshme: folës të nivelit të lartë të gjuhës angleze, qytetarë të gatshëm
për të qenë pjesë aktive e shoqërisë së gjerë ndërkombëtare e për të dhënë kontribut në
zhvillimet e metejshme të shoqërisë.
Fjalë kyçe: mesimdhënie me në qendër nxënësin, kompetenca e të komunikuarit, mendimi
kritik, metoda, teknika, strategji, menaxhimi i klasës, vlerësimi.

Hyrje
Gjuha angleze është një gjuhë ndërkombëtare. Ajo flitet në çdo vend të botës si gjuhë
amtare, si gjuhë e dytë zyrtare në vendet shumëgjuhësore, apo si gjuhë e huaj nga
njerëzit e të gjitha kombësive. Zhvillimi i teknologjisë, përparimi i shkencës, lëvizja e
lirë e njerëzve, fuqizimi i pushtetit të internetit kanë sjellë nevojën e mësimit të kësaj
gjuhe nga njerëzit ne mbarë botën.
Në të shkuarën përdorimi i anglishtes lidhej me kulturën e vendeve ku ajo flitej si
gjuhë amtare, ndërsa sot kjo gjuhë i takon botës dhe si rrjedhojë ajo shoqërohet me
kulturën e secilit prej përdoruesve të saj, prandaj qëllimi i duhet të jetë shoqërimi i
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kësaj gjuhe me kultura të ndryshme.
"Pra, kushdo që dëshiron të mësojë gjuhën angleze mund ta mësoje atë përmes
kulturave të ndryshme pa qenë e nevojshme të pranojë kulturën e vendeve ku
anglishtja përdoret si gjuhë amtare. Ai/ajo duhet te njohë kultura të tjera dhe të
reflektojë mbi kulturën e vet në krahasim me të tjerat. Megjithatë ndryshimet
kulturore mund të jenë të pranishme edhe mes njerëzve të së njëjtës kulturë. çdo
individ ka besimet, vlerat, mënyrën e vet për të bëre gjërat." (McKay, 2002)
Si rrjedhojë, mësuesit e anglishtes si gjuhë e huaj duhet të përdorin një larmishmëri
materialesh që reflektojnë kultura të ndryshme, materiale që përshtaten me interesat
e nxënësve të tyre, materiale që i përgatisin nxënësit të dialogojnë jo vetëm me folës
të anglishtes si gjuhë amtare, por edhe me folësit e kësaj gjuhe në mbarë botën,
materiale që i motivojnë e nxisin nxënësit për t'iu bashkuar komunitetit të gjerë e në
rritje të vazhdueshme të folësve të anglishtes, për të arritur qëllimin final: përcjelljen
e ideve e kulturës së tyre te të tjerët.
Mësimi i anglishtes si gjuhë e huaj
Mësimdhënia e gjuhës është një proces kompleks i cili merr në konsideratë:
1.
teoritë mbi natyrën e gjuhës,
2.
metodat, të cilat kanë për qëllim vënien e teorisë në praktikë,
3.
teknikat, të cilat përfshĳnë ushtrimet, detyrat apo aktivitetet që përdoren në
klasë për të arritur realizimin e rezultateve të të nxënit.
Është gjithashtu shumë e rëndësishme të kuptohet nga ana e mësuesit se nxënësit nuk
mund të marrin njohuri të gatshme që mund të vihen menjëherë në zbatim. Atyre
duhet t'u krĳohet mundësia që t'i praktikojnë këto njohuri, të eksplorojnë gjuhën
dhe të ndërtojnë njohuritë e tyre hap pas hapi. Kjo mund te arrihet kur nxënësit
vendosen në situata ndërvepruese me të tjerët rreth vetes. Atyre u jepet mundësia të
mendojnë, të eksplorojnë dhe të kuptojnë aspekte që kanë të bëjnë me përdorimin e
gjuhës. Pra, mësimi i gjuhës bëhet më i thjeshtë kur nxënësit mësojnë duke vepruar.
Nxënësit duhet të nxiten të bëjnë pyetje të cilat do të krĳojnë nevojën për të gjeneruar
të tjera pyetje. Në kërkim dhe përpjekje për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve, nxënësit
arrĳnë të venë në përdorim njohuritë e mara, të ndërtojnë njohuri të tjera dhe si
rrjedhojë të zotërojnë gjuhën çdo ditë e më shumë.
Për të arritur qëllimin final, mësuesit në kohë të ndryshme kanë përdorur metoda të
ndryshme:
1. Metodat tradicionale vendosnin në qendër mësuesin i cili u kërkonte nxënësve të
memorizonin fjalë e fraza, të mësonin gramatikën në mënyrë induktive, pra mësimi
i gjuhës trajtohej si proces i formimit të shprehive.
2.Metodat humaniste. Më pas për mësimdhënien e gjuhës u përdorën metoda
që vinin theksin te komunikimi dhe zgjidhja e detyrave. Këto metoda theksonin
rëndësinë e të kuptuarit të fjalës, frazës apo strukturave gramatikore, fokusoheshin
te ndërveprimi, te dhënia dhe marrja e mesazheve midis folësve dhe dëgjuesve.
3. Megjithë klasifikimin e mësipërm mund të themi se në kohët e sotme gjendemi në
periudhën e post-metodave, ku mësuesi zgjedh se cilat nga metodat të përdorë. Ai
duhet, sigurisht, të njohë mirë nxënësit, të njohë kontekstin në të cilin punon, të dĳë si
të përdorë njohuritë teorike në situata të caktuara praktike.Pra, është e rëndësishme
që metodat e përdorura të jenë fleksible, në përshtatje me
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nevojat e nxënësve dhe të transformohen e përshtaten në mënyrë kreative bazuar në
gjykimin dhe përvojën e mësuesit.
Është e qartë se nuk ka pasur dhe nuk do të ketë një metodë të përshtatshme për të
gjithë, por ka detyra dhe aktivitete të cilat nëse zgjidhen dhe përdoren me zgjuarsi
bazuar në dinamikën e klasës do të rezultonin gjithëpërfshirëse, frytdhënëse, të
suksesshme.
Të mësuarit e gjuhës në mënyrë komunikative
Të mësuarit e gjuhës në mënyrë komunikative është një qasje ndaj mësimdhënies
ku ndërveprimi kuptimplotë është qëllimi. Nxënësit praktikojnë gjuhën duke
ndërvepruar dhe e përdorin anglishten në mënyrë origjinale në klasë në mënyrë që
të përfitojnë aftësitë gjuhësore. Mësuesi i mëshon kuptimit dhe të të kuptuarit dhe
mbështet nxënësin të përdorë në mënyrë të pavarur anglishten duke e angazhuar atë
në situata ndërvepruese në mënyrë që të zhvillojë kompetencën komunikuese.
Disa aktivitete që nxisin zhvillimin e kompetencës së të komunikuarit
Në mënyrë që nxënësit të zhvillojnë kompetencën komunikuese në klasë, ata duhet
te përfshihen në situata negociuese, në zgjidhjen e situatave problemore dhe në
aktivitete për mbledhjen e informacioneve. Disa nga aktivitetet që mund të përdoren
në klasë përfshĳnë:
Intervista- Nxënësit mund të intervistojnë njëri-tjetrin duke përdorur temat dhe
strukturat e anglishtes si gjuhë e parë ( target language) që përdoren në tekst.
Për shembull, ata mund të punojnë në dyshe, ose të lëvizin në klasë për të gjetur
një partner të ri dhe t'i drejtojnë njeri-tjetrit pyetje rreth aktiviteteve që ata pëlqejnë
të bëjnë, rreth filmave që pëlqejnë të shikojnë, vendeve që dëshirojnë të vizitojnë,
etj. Mësuesi duhet të planifikojë me kujdes temën e intervistës ose pyetjet për të
mbeshtetur nxënësit në përdorimin e strukturave gjuhësore që janë duke studiuar.
Loja me role - Në këtë aktivitet çdo nxënës luan një rol ose një personazh ( psh nxënësi
A është shitës dhe nxënësi B është klient) dhe ka zakonisht një situatë (nxënësit B i
nevojitet të blejë diçka). Loja me role mund të mbështetet nga mësuesi për nxënësit
me nivel më të ulët të zotërimit të gjuhës. Disa shembuj të mbshtetjes mund të jenë
Listat e fjalëve ose Fjalitë me vende bosh.
Aktivitete me mungesë informacioni ( Information gap activities)
Ky aktivitet zhvillohet në dyshe. Nxënësi i parë disponon disa informacione që i
nevojiten nxënësit B dhe nxënësi B ka disa informacione që i nevojiten nxënësit A për
të kryer një detyrë. Ata duhet të flasin me njeri-tjetrin për të marrë informacionin që
u mungon. Për nxënësit që kanë nevojë për më shumë mbështetje gjuhësore, mësuesi
duhet të sigurojë disa fjali me vende bosh që modelojnë pyetjet dhe përgjigjet e
nevojshme për të mbledhur informacionin.
Mënyrat e grupimit te nxënësve
Dyshet- Nxënesit mund të punojnë së bashku në dyshe për të intervistuar njëri145

tjetrin, për të zgjidhur një problem ose një aktivitet me mungesë informacioni,
për të praktikuar dialogë dhe lojë me role, për të qartësuar kuptimin e fjalëve ose
shprehjeve para se t'i ndajnë ato me grupe më të mëdha.
Grupet e vogla-Nxënësit mund të punojnë në grupe të vogla prej 3-4 personash
për të kryer aktivitete ose detyra komunikuese. Nxënësit mund të ndajnë detyrat
dhe secili mund të ketë një rol specifik, për shembull; një nxënës mund të mbajë
kohën, një tjetër mban shënimet e ideve të grupit, një është raportuesi që prezanton
rezultatet e punës së grupit dhe kështu me rradhë.
Rrathët e rrjedhshmërisë ( Rrathët e jashtëm dhe të brendshëm) - Rrathët e
rrjedhshmërisë sigurojnë mundësi të shumëllojshme për nxënësit që të flasin me
partnerët ndërsa qëndrojnë në këmbë në klasë. Kjo strukturë ndihmon që të gjithë
nxënësit të përdorin anglishten në të njëjtën kohë. Nxënësit formojnë një rreth. Ata
numërojnë me rradhë: një, dy, një, dy….
Nxënësit me numrin një bëjnë një hap para drejt qendrës dhe pastaj kthehen pas në
mënyrë që të vendosen përballë një nxënësi me numrin dy. Nëse kemi një nxënës më
tepër mësuesi bëhet dyshe me të. Më pas mësuesi u jep nxënësve një temë për të cilën
ata duhet të bisedojnë duke përdorur gjuhën e huaj. Pas çdo bisede nxënësi 1 ose 2
bën një hap anës për të krĳuar një dyshe të re dhe për të realizuar një bisedë të re.
Për shembull: mësuesi u kërkon nxënësve me numrin 1 të pyesin nxënësit me numrin
2 rreth rutinës së tyre ditore. Nxënësit mund të krĳojnë disa dyshe për ta praktikuar
sa më shumë bisedën. Bisedat mund të variojnë nga më të thjeshtat: “Përshëndetje,
unë quhem....." deri te më komplekset " Gjeni disa mënyra për të ndërgjegjësuar
nxënësit për mbajtjen pastër të ambienteve të shkollës".
Aktivitetet pazël - Krĳohen grupe nistore ( home groups) me rreth 3-4 nxënës të
cilët së bashku duhet të realizojnë një aktivitet ose detyrë duke ndarë një tekst të
gjatë në pjesë, ose një detyrë të gjatë në pjesë më të vogla. Në grupet nistore nxënësit
ndajnë detyrat dhe qartësojnë rolin e çdo pjesëtari.Më pas nxënësit lëvizin në grupet
e eksperteve , ku ata do të realizojnë detyrën me nxënës nga grupe të tjera që kanë
të njëjtin rol. Ata mbështesin njëri-tjetrin. Kur nxënësit përfundojnë detyrën, ata
kthehen në grupet nistore dhe ndajnë me njëri-tjetrin informacionin mbi të cilin kanë
punuar.
Për shembull: Nxënësit duhet të studiojnë një tekst mbi gjuhën e trupit në vende të
ndryshme të botës. Ata ndahen në grupe nistore me nga tre nxënës. Brenda grupit
nxënësit ndajnë detyrat: nxënësi 1 studion gjestet në Francë, nxënësi 2 gjestet në
Angli dhe nxënësi 3 studion gjestet në Tajlandë. Të gjithë nxënësit 1 formojnë një
grup ekspertësh, nxënësit 2 një grup tjetër, po ashtu edhe nxënësit që kanë numrin 3.
Kur nxënësit në grupet e ekspertëve përfundojnë studimin e teksteve, ata rikthehen
në grupet nistore për të ndarë informacionin me shokët.
Zbatimi i aktiviteteve që mundësojnë mësimdhënien e gjuhës përmes
komunikimit
Menaxhimi i sfidave që lidhen me mësimin e gjuhës, dhe menaxhimin e klasës gjatë
zbatimit të aktiviteteve me bazë komunikimin, kërkon:
·
Modelimin nga mësuesi
Në mënyrë që nxënësit të kuptojnë qartë se çfarë duhet të bëjnë gjatë një aktiviteti
që nxit komunikimin, mësuesit duhet të modelojnë ose të japin shembuj se si do të
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kryhet aktiviteti. Mësuesi i kërkon një nxënësi që të bëhet partneri i tĳ dhe së bashku
ata praktikojnë një lojë me role apo zhvillojnë një intervistë.Mësuesit gjithashtu mund
të përdorin fjalitë me vende bosh për të ndihmuar nxënësit të kryejnë aktivitetin dhe
të ndihen të përfshirë.
·

Fjalitë me vende bosh

Këto struktura që konsistojnë në dhënien të gatshëm të fillimit të fjalisë, ndihmojnë
nxënësit të praktikojnë e të prodhojnë struktura gjuhësore. Për shembull: te aktiviteti
me mungesë informacioni rreth përcaktimit të vendndodhjes së objekteve në një foto,
nxënësi mund të ndihmohet me fillimin e fjalive pyetëse, si: Where is _________?"
dhe fillimin e përgjigjes: "It is _____" . Disa fjalë ndihmëse do të ishin parafjalët që
tregojnë vendndodhje (on, in, in front of, behind, next to etj)
·

Menaxhimi i klasës

Aktivitetet me bazë komunikimin janë ndërvepruese dhe si të tilla ato kërkojnë
lëvizjen e nxënësve në mjediset e klasës dhe aktivizimin e nxënësve në të njëjtën kohë
gjë që mund ta bëjë klasën të zhurmshme. Gjatë aktiviteteve të tilla zhurma është
normale, por ndonjëherë mund të jetë sfiduese të tërheqësh vëmendjen e nxënësve.
Në këto raste mësuesi mund të përdorë disa metoda të thjeshta apo sinjale, me të
cilat nxënësit janë njohur më parë, për të ndërprerë aktivitetin apo për të tërhequr
vëmendjen. Të tilla mund të jenë përplasja e duarve nga ana e mësuesit dhe përsëritja
e të njëjtit sinjal nga nxënësit.
Mësuesi gjithashtu mund t'u kërkojë nxënësve në fillim të aktivitetit të flasin me zë
aq të lartë sa të jetë i mjaftueshëm për t'u dëgjuar vetëm nga partneri në mënyrë që
zëri të mos bëhet shqetësues për klasën.
Një mënyrë tjetër për të menaxhuar aktivitete me bazë komunikimin është rutina.
Nëse nxënësit zhvillojnë herë pas here veprimtari të tilla si: Rrathët e rrjedhshmërisë,
puna në dyshe ose në grup, ata do të mësohen me rregullat dhe do t'i zbatojnë ato.
Mësimdhënia e gjuhës bazuar në detyra
Qëllimi i kesëj metode është që nxënësi të përdorë gjuhën origjinale për të kryer
një detyrë kuptimplotë. Detyrat përfshĳnë dhënien apo marrjen e informacionit,
zgjidhjen e një problemi, shkëmbimin e ideve apo ndjenjave. Detyrat mund të jenë
gjithashtu në formën e projekteve.
Deryrat u kërkojnë nxënësve të përdorin gjuhën e nevojshme, të punojnë në grupe të
vogla ose të mëdha dhe të paraqesin një produkt i cili duhet t'i drejtohet një audience
të caktuar ( klasës, komunitetit, turistëve). Për shembull, nxënësve mund t'u kërkohet
të krĳojnë një broshurë mbi qytetin e tyre e cila do të ndihmojë turistët të eksplorojnë
pikat më interesante të qytetit.
Në mënyrë që nxënësit të jenë të qartë për rezultatin që kërkohet, mësuesi duhet të
ndihmojë nxënësit me udhëzime të sakta, organizues grafik, modele, shembuj dhe
t'u bëjë të ditur nxënësve pritshmëritë për produktin përfundimtar. Gjatë aktivitetit
mësuesi duhet të luajë rolin e vëzhguesit dhe të ofrojë ndihmë lidhur me përdorimin
e gjuhës apo funksionimin e grupit, nëse është e nevojshme.
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Në përfundim nxënësit prezantojnë produktin, ndërsa mësuesi vlerëson gjuhën e
përdorur dhe përfundimin me sukses të detyrës, efektivitetin e saj dhe planifikimin
e detyrave të mëtejshme.
Mësimdhënia me në qendër nxënësin
Siç vihet re, ka një zhvendosje nga mësimdhënia me në qendër mësuesin në
mësimdhënien me në qendër nxënësin. Kjo lloj mësimdhënieje siguron përmbushjen
e nevojave të secilit nxënës, inkurajon pjesëmarrjen dhe gjithëpërfshirjen në aktivitete,
bashkërendon mësimin e gjuhës me përvojat personale dhe u jep mundësi nxënësve
të marrin më shumë përgjegjësi sa i takon mësimit të gjuhës, të mendojnë në mënyrë
kritike për zgjidhjen e problemeve, në vend që të marrin zgjidhje të gatshme.
Nxënësve u jepet autonomi për të planifikuar se çfarë, si dhe kur do të mësojnë sepse
kjo është mënyra më e mirë që ata të motivohen dhe të ndërgjegjësohen për nevojat
apo interesat e veta, për kulturën dhe historinë të cilave u përkasin. Nxënësit lejohen
të punojnë të pavarur ose në grup pa u mbështetur te mësuesi. Ata luajnë një rol
aktiv në mësimnxënien e gjuhës.
Nga ana tjetër, roli i mësuesit në klasa të tilla është ai i motivuesit, ndihmësit,
inkurajuesit, udhëheqësit drejt suksesit. Për të arritur qëllimet dhe objektivat e veta,
mësuesi përpiqet të njohë mirë nxënësit, mënyrën se si ata mësojnë, llojin e tyre të
inteligjencës, pasi dihet se jo të gjithë mësojnë në të njëjtën mënyrë. Disa mësojnë
duke dëgjuar, disa duke parë, disa të tjerë duke u praktikuar apo duke i prekur
objektet.
Mësuesi gjithashtu duhet të njohë temperamentin dhe mënyrën se si nxënësit bëhen
pjesë e aktiviteteve.
Për shembull; disa nxënës punojnë me zell për të përfunduar detyrën, disa të tjerë
kanë prirjen të bisedojnë me njeri-tjetrin dhe shpesh kërkojnë ndihmë nga mësuesi.
Të tjerë nxënës janë të varur nga mësuesi dhe kanë gjithmonë nevojë për mbështetjen
e tĳ.
Duke qenë i ndërgjegjshëm për gjithë diferencat që gjenden në klasë, mësuesi duhet
të planifikojë me kujdes çdo aktivitet apo veprimtari në mënyrë që secili nxënës të
gjejë veten gjatë procesit të të nxenit. Mësuesi duhet të nxitë nxënësit të reflektojnë
mbi procesin e të nxënit, të ndajnë idetë me njëri-tjetrin, të bëjnë gabime dhe të
mësojnë prej tyre për të zgjidhur së bashku situata problemore.
Për të ndihmuar nxënësit të superojnë të gjitha vështirësitë, mësuesi u jep një model
nxënësve dhe më pas u kërkon që të provojnë së bashku të realizojnë detyrën. Më
pas nxënësit punojnë në grupe dhe në fund secili nxënës arrin të përfundojë detyrën
i vetëm Për të arritur rezultate sa më të mira, mësuesi:
1.
Fillon mësimin me një pyetje të hapur që i lejon nxënësit të mendojnë mbi
eksperiencat e tyre dhe të lidhin informacionin e ri me njohuritë e mëparshme.
2.
Aplikon "Brainstorming" para se të japë informacionin e ri në mënyrë që
nxënësit të mendojnë për çfarë do të mësojnë duke eksploruar dhe bërë lidhjen e
ideve.
3.
Përdor krahasimin dhe kontrastin në mënyrë që nxënësi të studiojë
informacionin e ri duke e copëtuar dhe krahasuar atë me tema të tjera.
4.
U kërkon nxënësve të klasifikojnë dhe kategorizojnë në mënyrë që të
arsyetojnë, të praktikojnë të kuptuarin dhe të aplikojnë rregullat.
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5.
U kërkon nxënësve të lidhin temën me jetën e përditshme në mënyrë që ata të
mendojnë në mënyrë kritike duke identifikuar modelet mes objekteve, koncepteve,
ngjarjeve.
6.
Jep detyra në grup në mënyrë që të nxitë diskutimin, debatin, argumentin.
7.
Përdor "Lojën me role" në mënyrë që nxënësit të shikojnë problemin apo
situatën nga një kënvështrim ndryshe. Kjo i ndihmon nxënësit të bëhen më krĳues e
analitikë.
Sfidat e të mësuarit bashkëveprues
Të mësuarit bashkëveprues shoqërohet gjithashtu me sfida që kanë të bëjnë me
organizimin dhe menaxhimin e klasës. Sipas Rance-Roney, (2010), për të shmangur
sfidat që sjell puna bashkëvepruese, është mirë të merren parasysh koncepte të tilla
si: madhësia e grupit, fleksibiliteti në krĳimin e grupeve, zotërimi i gjuhës, karakteri,
rolet në group, bekgraundi akademik. Disa strategji për formimin e grupeve
përfshĳnë: (Rance-Roney, 2010)
1. Ndryshimi rregullisht i përbërjes së grupeve bazuar në aktivitetet dhe qëllimet e
orës.
Mbajtja e një liste që tregon nivelin e nxë
2. Ndërtimi i pyetjeve të niveleve të ndryshme bazuar në nivelin e nxënësve.
3. Përcaktimi i një lideri i cili do të organizojë, drejtojë, negociojë detyrat që i janë
përcaktuar grupit.
4. Përcaktimi i roleve të tjera si ai i sekretarit, raportuesit, monitoruesit të gjuhës së
përdorur, monitoruesit e kohës.
5. Grupimi bazuar në bekgraundin akademik në mënyrë që nxënësit të ndihmojnë
njëri-tjetrin me konceptet e vëhtira.
Sipas Rhoades (2013), ka disa disavanrazhe që sjell puna në grup. Mund të përmendim
këtu bisedat e panevojshme, zhurmën apo kohën e nevojshme për të formuar grupet.
Për këtë arsye Rhoades sugjeron:
1. Të ndërtohen grupe me katër nxënës që mungesat të kenë impakt minimal në
punën e grupit.
2. Të lëvizen tavolinat para fillimit të mësimit në mënyrë që të mos shkaktohet
zhurmë.
3. Të ulen nxënësit në dyshe në mënyrë që të mos lëvizin, por thjesht të rrotullohen
për të formuar grupin.
4. Të mbahen shënim anëtarët e grupeve që të mos përsëritet shpesh e njëjta përbërje.
5. Të formohen grupe të rinj gjatë gjithë vitit në mënyrë që nxënësit të shkëmbejnë
ide të reja dhe të kenë mundësi të punojnë së bashku.
Vlerësimi
Një nga komponentët dhe instrumentët matës më të rëndësishëm në mësimdhënien e
gjuhës së huaj është vlerësimi. Ai është present gjatë gjithë procesit të mësimdhënies
dhe mësimnxënies dhe ndihmon jo vetëm mesuesin por edhe nxënësit të
ndërgjegjësohen për mangësitë dhe të punojnë më tepër për tejkalimin e tyre.
Vlerësimi kryhet gjatë dhe në fund të një ore, të një kapitulli apo të një viti mësimor.
Mësuesi vendos të realizojë mënyra të ndryshme të vlerësimit dhe pjesë e tĳ është
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vetëvlerësimi apo vlerësimi i shokut.
Gjatë zhvillimit të aftësisë së të shkruarit, mësuesi mund të përdorë metodën CARES,
e cila konsiston në vlerësimin e shkrimit nga shoku. Ajo është mjaft efektive si për
shkruesin, edhe për vlerësuesin dhe ndihmon në forcimin e aftësive të të shkruarit
dhe të lexuarit.Më poshtë paraqitet tabela e nevojshme për procesin e vlerësimit të
një shkrimi nga shoku:
Formular i vlerësimit nga shoku
Shkruesi ______________________
C
Përgëzo

Vlerësuesi ________________________

Listo disa aspekte të arrira mire në punen me shkrim.
Gjithashtu përmend edhe tezën që ka mbrojtur shkruesi duke u bazuar në atë që
lexove.

A
Pyet për të

Cilat pjesë të esesë ishin pak të paqarta? Pse?

sqaruar
R
2farë do të donit të dinit më tepër rreth temës në mbrojtje të tezë?
Kërko më tepër
E
Vlerëso

Cilët detaje nuk përshtaten mirë në ese (nuk mbeshtesin tezën) ose mund të
zhvendosen Brenda esesë?

S
Përmblidh

Së fundmi, çfarë informacioni të ri mësuat apo cilat janë mendimet tuaja
ndryshe në lidhje me esenë?

Një strategji tjetër frytdhënëse e vlerësimit është P-Q-R (Praise-Question-Polish)
Peer Feedback.
Praise:
·
Listo dy apo tre aspekte që pëlqeve rreth esesë.
·
Shpjego pse të pëlqyen.
·
Ilustro me shembuj specifikë nga eseja. Question:
·
Pyet për informacion më specific në ese.
·
Kërko sqarim mbi një çështje të pa sqaruar mirë.
·
Pyet pse autori zgjodhi këtë mënyrë ose mbi këto ide.
Poish:
·
Sugjero një mënyrë më të mirë për të përmirësuar shkrimin (esenë)
·
Shpjego pse sugjerimi juaj do të përmirësojë shkrimin (esenë)
Referencat
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Rhoades,G, (2013)Minimising the Chaos through Cooperative Classroom Management.
Retreived January 13.2018
AE-E Teacher program for eduators (2019)
Wikipedia

150

Probleme me sistemin aktual të vlerësimit të performances së drejtorit,
standartet e tĳ
Elvira Dimo
Shkolla :``Europa `` Kallm i Madh
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke zhvilluar, mbrojtur dhe krĳuar
atmosferë të nxëni dhe edukimi korrekte, pozitive dhe të sigurt në shkollë për të
gjithë nxënësit, personelin dhe të interesuarit e tjerë.

Abstrakt
Studime dhe kërkime të shumta në botë kanë provuar se çfarëdo veprimesh të ndërmerren
në nivelin e sistemit arsimor, përmirësimi real dhe i besueshëm i cilësisë varet nga gjithë
sa ndodh në orën e mësimit në shkollë. Shkolla, kështu, është nyjat kyçe ku bashkohen
të gjitha investimet e sistemit për të ndërvepruar dhe për të përcaktuar cilësinë e procesit
mësimor-edukativ. Kjo është arsyeja pse vendet e ndryshme fokusohen mbi organizimin dhe
funksionimin e shkollave; këndej dhe roli i drejtorit të shkollës, si asnjëherë tjetër, ka dalë në
plan të parë.Sigurisht, cilësia e kompetencave profesionale të mësuesve qëndron mbi çdo
gjë, por drejtimi dhe menaxhimi i shkollës vlerësohen për ndikimin e padiskutueshëm që
kanë për formimin e nxënësve kompetentë dhe të shoqërizuar, për vlerësimin e arritjeve, për
përgatitjen e tyre për arsimin e lartë, për karrierën dhe për jetën. Sot, nga drejtorët pritet që
ata t’i udhëheqin shkollat drejt rritjes sistematike të standardeve që arrĳnë nxënësit, duke ndihmuar
personelin mësimor të rriten profesionalisht. Roli pedagogjik i drejtuesit po evoluon për t’u
plotësuar, njëherazi, me rolet drejtuese dhe menaxhuese. Në funksion të gjithë sa më sipër, Ligji
i Arsimit Parauniversitar kërkon nga drejtuesi i institucionit arsimor të drejtojë veprimtarinë e
institucionit arsimor, duke qenë përgjegjës për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor, për zbatimin
dhe zhvillimin e kurrikulës, për menaxhimin e personelit si dhe për menaxhimin e burimeve materiale
e financiare.Në shkolla, nxënësit dhe mësuesit tentojnë të jetojnë sipas imazhit të drejtuesit. Ai
është “ylli polar” që orienton personelin mësimor dhe nxënësit, modeli ipunës dhe i sjelljes
që imitohet. Dhe drejtuesi efektiv e përmbush këtë rol duke udhëhequr dhe mbështetur
fuqimisht krĳimin emjedisit të shëndetshëm në shkollë, në të cilën nxënësit ndihen mirë dhe
të gatshëm për të nxënë, por edhe të kontribuojnë në arritjen e misionit dhe të qëllimeve
të shkollës. Përveç ndikimit në arritjet e nxënësve, hulumtimet tregojnë se drejtimi efektiv i
shkollës ndikon pozitivisht frekuentimin dhe angazhimin e nxënësve në shkollë, efikasitetin
e nxënies së tyre, kënaqësinë e stafit dhe efektivitetin e përbashkët të mësuesve.Drejtimi i
shkollës ka shumë përmasa dhe aspekte. Që nxënësit dhe mësuesit të arrĳnë standarde të
larta, drejtuesit udhëheqin krĳimin e kushteve dhe të strukturave që ndikojnë efektivitetin e
procesit mësimor-edukativ. Drejtim efektiv, gjithashtu, do të thotë sigurimi i sistemeve që
përmirësojnë rezultatet e nxënësve dhe ndihmojnë e monitorojnë mësuesit për t’u përshtatur
me këto sisteme.
Fjalë kyçe: menaxhim,drejtues,performancë,bashkëpunim,sjellje .

Hyrje
Për se është i nevojshëm vlerësimi i mirë?
Vlerësimi i drejtorit vlen, sepse vlen drejtimi i shkollës. Në fakt, ky aspekt është cilësuar si elementi kyç i shkollës cilësore dhe historitë e drejtorit frymëzues dhe efektiv
janë të shumta, madje të përsëritura shpesh. Hulumtimet në këtë fushë kanë zbuluar
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vazhdimisht se drejtimi i shkollës ka ndikim të rëndësishëm mbi arritjet e nxënësve
apo përparimin e tyre gjatë viteve. Përveç ndikimit në arritjet e nxënësve, hulumtimet tregojnë se drejtimi efektiv i shkollës ndikon pozitivisht frekuentimin dhe angazhimin e nxënësve në shkollë, efikasitetin e nxënies së tyre, kënaqësinë e personelit
dhe efektivitetin e përbashkët të mësuesve. Na duhet një sistem vlerësimi cilësor,
nëse duam të identifikojmë drejtorët efikasë, sepse këta plotësojnë detyra sfiduese
në përmbushjen e nevojave arsimore të nxënësve. Në këtë kontekst, vlerësimi i mirë
është i nevojshëm për t’iu siguruar atyre mbështetjen, njohuritë dhe udhëzimet për
të cilat kanë nevojë, që të përmirësojnë arritjet e tyre. Meqenëse drejtorët janë thelbësisht të rëndësishëm për përmirësimin e shkollës dhe suksesin e nxënësve, vlerësimi
i mirë i performancës[1] së tyre konsiderohet mjet për të njohur përsosmërinë në drejtim dhe për të rritur efektivitetin e tĳ. Vlerësimi domethënës, i fokusuar në standardet dhe kritere profesionale si dhe në reagimin e herëpashershëm të drejtuesve, u
jep atyre mundësi të njohin, të vlerësojnë, të çmojmë dhe të përmirësojnë drejtimin e
shkollës. Përfitimet e sistemit rigoroz të vlerësimit janë të shumta dhe të dokumentuara mirë. Kur Sistemi i Vlerësimit të Performancës së Drejtorit(SVPD) përpunohet
dhe zbatohet si duhet, ai mund të jetë i vyer për rritjen e cilësisë së drejtimit dhe të
performancës së shkollës, pasi mund të shërbejë:
• si pikë referimi dhe si mjet vlerësimi për të dokumentuar efektivitetin e punës së
drejtorëve përmes vlerësimeve vjetore dhe për t’i ndihmuar ata, nëse nevojitet;
• si mjet për të ndihmuar drejtorët të përqendrohen në fushat e performancës dhe
në sjelljet që janë të lidhura me të nxënit e nxënësve;
• si mjet për nxënien dhe zhvillimin e vazhduar, pasi drejtorët, përmes vlerësimit,
identifikojnë fushat që duhet të përmirësojnë;
• si mjet i llogaridhënies kolektive për qëllimet e shkollës, për objektivat e drejtorit
dhe për përmirësimin e shkollës.
Probleme me sistemin aktual të vlerësimit
Rishikimi i procesit të vlerësimit të drejtuesve të shkollave tregoi se katër sistemet:
a) sistemi i formimitdhe certifikimit të drejtorit të shkollës;
b) sistemi i përzgjedhjes / punësimittëtĳ;
c) sistemi i zhvillimit profesional;
d) sistemi i vlerësimit të performancës;
veprojnë si sisteme më vete, të shkëputura nga njëri-tjetri.
Këndej, është e vështirë të emërosh drejtorët apo të dallosh drejtorët joefektivë, ata
mesatarë, të mirët apo të shkëlqyerit. Vetë Njësitë Arsimore Vendore (NjAV), IZhA
dhe IShA pengohen nga mungesa e koordinimit të sistemeve të mësipërme. Për pasojë, nuk arrĳnë të identifikojnë sjelljet dhe të çmojnë performancat e drejtorëve, që
ndikojnë jo pak emërimin në detyrë, në menaxhimin e kurrikulës dhe të procesit
mësimor-edukativ që janë themeli i përmirësimit të arritjeve të nxënësve dhe i përfundimit me sukses të shkollimit të tyre.
Kur shqyrton më nga afër procesin e vlerësimit të drejtorit, gjen se mungojnë argumentimi i shqetësimeve, rekomandimet e dobishme, dokumentimi i shërbimeve dhe instrumentet vlerësuese.
Këtyre të metave mund t’u shtohet dhe mungesa e informacionit për praktikat e
mira, por dhe të tjera, si:
1

Performanca, në vĳim, do të nënkuptojë realizimin e detyraveqë matet duke përdorur standarde
të njohura paraprakisht. Në vĳim, kur thuhet “vlerësimi i performancës”, nënkuptohet “vlerësimi
i veprimeve, i sjelljeve dhe i arritjeve që ka realizuar drejtori i shkollës në një interval kohe të
caktuar”.
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• mungesa e reagimit pas vlerësimit të performancës, nga pjesa më e madhe e
drejtorëve;
• mosndikimi dhe moskuptimi i vlerësimit si nxitës kryesor në përmirësimin e
performancës;
• mungesa e komunikimit të kritereve dhe e protokolleve standarde për vlerësim;
• mospërputhja e instrumenteve të vlerësimit me standardet profesionale, çka
mundet t’ua vështirësojë drejtorëve të kuptojnë se ku ta përqendrojnë vëmendjen
e tyre.
Pse vlen njohja e efektivitetit të drejtorit?
Vlerësimi i efektivitetit të punës së drejtorit është i rëndësishëm, sepse ka lidhje të
fortë mes cilësisë së drejtimit dhe arritjeve të nxënësve. Drejtori luan rol të rëndësishëm në përzgjedhjen, mbështetjen dhe suksesin e strategjive mësimore. Pas analizës së studimeve, është konstatuar se efektiviteti i drejtimit të shkollës është i lidhur ngushtë me përmirësimin e arritjeve të nxënësve. Kështu, p.sh., disa vendime të
drejtorit, që lidhen me vizionin, të tilla si vendosja e qëllimeve të qarta dhe nxitja e
besimeve të përbashkëta, lidhen fort me të nxënit. Është e rëndësishme të pranohet
se drejtorët efektivë ndikojnë në arritjet e nxënësve, drejtpërdrejt ose tërthorazi. Të
kuptohen, ndërkaq, mënyrat dhe mjetet me të cilat drejtorët menaxhojnë kurrikulën
dhe personeletmësimore në shkollat e tyre. Për këto arsye, një sistem vlerësimi rigoroz duhet të jetë në gjendje që ta evidentojë performancën e drejtorëve dhe të sigurojë prej tyre reagime për përmirësim.
Çfarë e bën të besueshëm SVPD?
SVPD-ja efikase materializon / konkretizon gjithë sa besohet se i shërben drejtimit
efektiv të shkollës.
• SVPD-ja karakterizohet nga pritshmëri të qarta dhe rigoroze dhe drejtuesit
duhet të vlerësohen përkundrejt këtyre pritshmërive. Këto duhet të reflektojnë
përsosmëri në shkollë, jo thjesht performancë të pranueshme. Ato hartohen me
gjuhë të qartë që mbyll shtigjet për interpretime. Dhe qartësia është e tillë, kur
drejtuesi, vlerësuesi dhe të interesuarit e tjerë ndërtojnë kuptime të njëjta për
këto pritshmëri. Nëse drejtuesit mbeten të habitur me vlerësimin e tyre në fund
të ciklit, kjo do të thotë se diçka nuk është kuptuar ose nuk ka funksionuar në
procesin e vlerësimit.
• Krĳimi dhe funksionimi i SVPD-së efikase kërkon instrumente të qarta dhe
koncize për të ndihmuar vlerësimin e drejtuesve përkundrejt pritshmërive, të
cilat rishikohen e pasurohen vazhdimisht, veçanërisht gjatë viteve të para të
funksionimit të këtĳ sistemi.
• Vlerësimi efikas bazohet në burimet e ndryshmedhenë matjet sistematike. Asnjë
e dhënë apo matje e vetme nuk mund të japë “profile të plota të performancës” së
drejtuesit, në raport me pritshmëritë.
• SVPD-ja, gjithashtu, përmban njësitë e matjes (standardet) për të përcaktuar
nëse drejtuesit kanë arritur ose jo atë çfarë pritet prej tyre. Këto njësi matëse
mundësojnë vlerësime objektive të rritjeve arsimore dhe edukative të nxënësve,
vlerësime në shkallë shkolle dhe rajoni etj. Secila prej këtyre njësive duhet të ketë
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peshë specifike, që drejtuesit dhe vlerësuesit të kuptojnë se si ndikon në vlerësimin
përfundimtar çdo komponent i vlerësimit. Pesha më e madhe, sigurisht, i shkon
përparimit të nxënësve.
Vlerësimi efikas përmban nivelet e vlerësimit. Çdo drejtues duhet të arrĳë një
nga nivelet e vlerësimit në fund të çdo cikli vlerësues, p.sh.: “shumë efektiv”,
“efektiv”, “pjesërisht efektiv” ose “joefektiv”. Këto nivele krĳojnë mundësi që
drejtuesit të kenë ide të qarta për performancën e tyre. Gjithsesi, na duhet të
pranojmë se nivelet e vlerësimit, sado të mirëpërcaktuara qofshin, nuk ia dalin
dot të mundësojnë dallimin e plotë për drejtuesit midis tyre si individë, në nivel
rajoni e më gjerë.
SVPD-ja funksionon mbi bazën e vlerësimeve sistematike. Vlerësimi efikas nuk
kufizohet dhe nuk mbetet vetëm te përcaktimi i nivelit të vlerësimit, që i jepet
drejtuesit në përfundim të ciklit vlerësues. Në të kundërt, autoritetet arsimore
duhet të përpiqen që të kultivojnë kulturën e fokusuar te performanca, çka
ushqehet nëpërmjet vëzhgimit të vazhdueshëm të drejtuesve dhe vlerësimit të
performancave që përfshin vlerësimin formues për përmirësim e arritjeve
dhe atë përmbledhës për përcaktimin e meritave. Ato duhet të organizojnë
bashkëbisedime me drejtuesit rreth performancave të tyre, rreth përparimit të
nxënësve, rreth objektivave profesionalë, rreth nevojave për zhvillim si dhe rreth
mbështetjes që mundëson plotësimin e nevojave.
SVPD-ja, që të merret në konsideratë dhe të pranohet, si nga drejtuesit e
institucioneve arsimore, ashtu dhe nga administratorët e niveleve drejtuese, duhet
të kuptohet. Vetëm kështu ai mund të përdoret si mjet për të vlerësuar qëllime,
të tilla si: përmirësimi i statusit të drejtorit, pagesat / shpërblimet, zhvillimi i
vazhduar profesional, punësimi, riaftësimi profesional, ngritja në detyrë ose
largimi nga puna.
Matja e performancës së drejtorit mundësohet nga dy elemente: metoda e matjes
ose e vlerësimit të performancës dhe aftësia për të identifikuar saktë lidhjen shkak
- pasojë, që do të thotë mundësia për të shpjeguar arritjen e një performance të
caktuar dhe për t'i atribuuar shkaqet e vërteta arritjes së kësaj performance.
Ndërsa, sistemit të vlerësimit të drejtuesve të shkollave në vendin tonë u mungon
bazamenti teorik. Ai shfaq të metat që në konceptim; i mungon mbështetja në
modele teorike, në përvojat më të mira, në pikat e referimit, si dhe standardet
efikase, mbi bazën e të cilave bëhet matja dhe vlerësimi i performancës. Gjithashtu,
te ne, sistemi i përgatitjes së drejtuesve nuk bazohet në ndonjë dokument
kombëtar.Shumë vende kanë dokumente të tilla dhe përvoja e tyre dëshmon për
sisteme të orientuara mirë dhe të efektshme.

Në terma të përgjithshëm, SVPD-ja është konceptuar dhe zhvilluar që të mbledhë
dhe të paraqesë të dhëna për të dokumentuar performancën e drejtorëve, bazuar në
pritshmëritë e mirëpërcaktuara në përshkrimin e punës. SVPD-ja baraspeshon strukturën e sistemit vlerësues me fleksibilitetin e nevojshëm që merr parasysh rrethanat
konkrete të çdo shkolle dhe ndërlikimin e punës së drejtorit. Standardet e përzgjedhura përcaktojnë qëllimet dhe pritshmëritë e përbashkëta, duke mundësuar, kështu,
drejtimin efektiv të shkollave. Standardet, krahas fleksibilitetit, nxitin krĳimtarinë
dhe nismat e drejtuesve.
Qëllimi i SVPD-së është të ndihmojë çdo drejtor të përmirësojë punën dhe të orien154

tojë zhvillimin e tĳ profesional, çka arrihet përmes monitorimit, analizës dhe përdorimit të informacionit që përftohet nga procesi i reflektimit vetjak.
Standardet eperformancës për drejtorët
Përgjegjësitë profesionale të përcaktuara qartë përbëjnë themelin e standardeve të
njësuara të performancës. Standardet për drejtorët do të përdoren për të mbledhur
dhe paraqitur të dhëna në dokumentin e performancës që bazohet mbi pritshmëri
të përcaktuara në përshkrimin e punës. Standardet sigurojnë baraspeshën ndërmjet
strukturës dhe fleksibilitetit si dhe përcaktojnë qëllimet e përbashkëta dhe pritshmëritë, duke orientuar kështu drejtimin efektiv.
Standardet nuk duhet konceptuar si instrument i ngurtë; përkundrazi, ata sigurojnë
fleksibilitetin, nxitin krĳimtarinë she iniciativën vetjake të çdo drejtuesi. Synohet,
kështu, rritja profesionale dhe zhvillimi i çdo drejtuesi, përmes monitorimit, analizës
dhe mbledhjes së të dhënave që mundësojnë në tërësinë e tyre një sistem reagimi
profesional të drejtuesit. Sistemi i vlerësimit, i drejtë dhe gjithëpërfshirës, ofron detaje të mjaftueshme dhe saktësi, në mënyrë që të dy, drejtori dhe vlerësuesi (d.m.th.,
mbikëqyrësi), ta kuptojnë si duhet atë që pritet nga plotësimi i detyrave.
Përbërësit kyç të SVPD-së
Për të përcaktuar pritshmëritë për performancën e drejtorit, SVPD-jado të përdorëdy
nivele: nivelin e standardevetëperformancësdhenivelin e treguesvetë performancës.
Vlerësuesi e çmon performancën e përgjithshme të drejtorit, duke përdorur rubrikën
e çmuarjes së performancës. Marrëdhënia ndërmjet këtyre përbërësve paraqitet në
tabelën 2.1.
Tabela 2.1: Lidhja ndërmjet përbërësve të SVPD-së.
Standardi i performancës 1: Drejtimi i procesit mësimorSTANDARDI I
PERFORMANCËS
edukativ
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke lehtësuar, zhvilluar,
komunikuar, zbatuar dhe vlerësuar një vizion të përbashkët për procesin mësimor-edukativ i cili siguron përmirësimin sistematik të arritjeve të nxënësve dhe përmirësimin e shkollës.
Drejtori:
1.1 Udhëheq zhvillimin dhe plotësimin e vizionit për përmirësimin e edukimit dhe punon bashkë me personelin, nxënësit
dhe të interesuarit për plotësimin e misionit në përputhje
me planin strategjik të NJAV.
1.2 Me personelin, planifikon, zbaton, mbështet, monitoron dhe
vlerëson programet që rritin cilësinë e procesit mësimoredukativ dhe arritjet e nxënësve që shpien në përmirësimin
e shkollës.
1.3 Analizon të dhënat për arritjet e nxënësve dhe strategjitë
mësimore për të marrë vendimet që përmirësojnë nxënien,
rritin rezultatet e nxënësve dhe efektivitetin e shkollës.
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TREGUESIT E
PERFORMANCËS

Standardet e performancës
Qartësimi i përgjegjësive të drejtorit është baza e SVPD-së. Në këtë kontekst, standardet e performancës përcaktojë veprimet / sjelljet / produktet që pritet të realizojnë drejtorët, kur kryejnë detyrat.
Për të gjithë drejtorët, ka shtatë standarde të performancës (tabela 2.2) të cilat shërbejnë si bazë për vlerësimin e tyre.
Tabela 2.2: Standardet e performancës.
Standardi 1: Drejtimi i procesit mësimor - edukativ
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke lehtësuar, zhvilluar, komunikuar,
zbatuar dhe vlerësuar një vizion të përbashkët për procesin mësimor-edukativ i cili
siguron përmirësimin sistematik të arritjeve të nxënësve dhe përmirësimin e shkollës.
Standardi 2: Atmosfera në shkollë
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke zhvilluar, mbrojtur dhe krĳuar atmosferë të nxëni dhe edukimi korrekte, pozitive dhe të sigurt në shkollë për të gjithë
nxënësit, personelin dhe të interesuarit e tjerë.
Standardi 3: Menaxhimi i burimeve njerëzore
Drejtori nxit menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, nëpërmjet ndihmës për
zgjedhjen dhe emërimin si dhe duke ndihmuar, vlerësuar dhe ruajtur cilësinë e personelit mësimor.
Standardi 4: Menaxhimi burimeve materiale dhe financiare
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke mbështetur, menaxhuar dhe
mbikëqyrur organizimin, funksionimin dhe përdorimin e burimeve në shkollë.
Standardi 5: Komunikimi dhe marrëdhëniet me komunitetin
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke komunikuar dhe bashkëpunuar në
mënyrë efektive me të gjitha palët e interesuara.
Standardi 6: Profesionalizmi
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke demonstruar standardet profesionale dhe etike dhe duke u përfshirë në zhvillimin e vazhdueshëm profesional.
Standardi 7: Arritjet dhe përparimi i nxënësve
Rezultatet e drejtimit të shkollës pasqyrohen në arritje të mira mësimore - edukative
dhe të matshme të nxënësve, bazuar në standardet e përcaktuara.
∗)Profesionalizmi, në vĳim, nënkupton sjelljen, qëllimet dhe cilësitë që karakterizojnë ose
dallojnë profesionin ose personin që i bart dhe i shfaq ato.
Standardet 1-6 shtjellojnë veprimet / sjelljet / produktet që bëjnë efektive punën e
drejtorit, ndërsa standardi 7 shpreh rezultatet e punës së tĳ.
Treguesit e performancës
Treguesit e performancës përshkruajnëveprime, sjellje dhe produkte të dukshme
dhe të prekshme për çdo standard, që pritet të realizohen nga drejtori, kur ai punon
për të plotësuar standardet. Kjo i ndihmon drejtorët të kuptojnë se çfarë duhet të
realizojnë gjatë punës së tyre, ndërsa vlerësuesit i ndihmon të kuptojnë qartë nivelet
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e realizimit të performancës. Treguesit, pra, jepen si shembuj të llojeve të detyrave
që drejtori pritet të përmbushë. Megjithatë, lista e treguesve nuk është shteruese dhe
ata mund të plotësohen, varësisht rrethanave që NJAV-i konsideron të nevojshme. Ndërkaq,
treguesit e një standardi mund të lidhen me treguesit e një standardi tjetër, sepse
standardet, vetë, nuk përjashtojnë njëri-tjetrin, ndaj mund të ketë edhe mbivendosje.
Vlerësuesit dhe drejtorët duhet t’i konsultojnë treguesit e performancës, për të sqaruar brendinë e çdo standardi të veçantë.
Vlerësimet bëhen në nivelin e standardit të performancës, JO në nivelin e treguesit
të performancës. Ndërkaq, është e rëndësishme të dokumentohet puna e drejtorit
për secilin standard me të dhëna dhe prova që burojnë nga treguesit e shumtë të
performancës, por jo domosdoshmërish nga të gjithë treguesit e performancës.
Në vĳim, paraqiten mostra të treguesve të performancës për secilin standard.
Standardi i performancës 1: Drejtimi i procesit mësimor-edukativ
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke lehtësuar, zhvilluar, komunikuar, zbatuar
dhe vlerësuar një vizion të përbashkët për procesin mësimor-edukativ i cili siguron përmirësimin sistematik të arritjeve të nxënësve dhe përmirësimin e shkollës.
Shembuj të treguesve të performancës
Treguesit mund të jenë si më poshtë, por nuk kufizohen vetëm tek ata.
Drejtori:
1.1 Udhëheq zhvillimin dhe plotësimin e vizionit për përmirësimin e edukimit dhe
punon bashkë me personelin, nxënësit dhe të interesuarit plotësimin e misionit
në përputhje me planin strategjik të NJAV.
1.2 Me personelin, planifikon, zbaton, mbështet, monitoron dhe vlerëson kurrikulën
e shkollës dhe programet që rritin cilësinë e procesit mësimor-edukativ dhe arritjet e nxënësve dhe shpien në përmirësimin e shkollës.
1.3 Analizon të dhënat për arritjet e nxënësve dhe strategjitë mësimore për të marrë
vendimet që përmirësojnë nxënien, rritin rezultatet e nxënësve dhe efektivitetin
e shkollës.
1.4 Njeh praktikat mësimore më të mira, bazuar në hulumtime.
1.5 Me personelin identifikon nevojat e nxënësve dhe harton, rishikon dhe monitoron zbatimin e kurrikulës.
1.6 Pajis mësuesit me burime për zbatimin e strategjive mësimore efektive.
1.7 Monitoron përdorimin e vlerësimit diagnostik, formativ dhe përmbledhës, që të
sigurohen në kohë reagime të sakta nga nxënësit dhe prindërit, si dhe për përmirësimin e praktikave mësimore.
1.8 Bashkë me personelin, siguron zbatimin e orareve efikase që maksimizojnë kohën mësimore.
1.9 Nxit anëtarët e personelit të nxënë vazhdimisht.
1.10 Mbështet zhvillimin profesional dhe praktikat mësimore që përfshĳnë përdorimin e të dhënave në përmirësimin e arritjeve.
Standardi i performancës 2: Atmosfera në shkollë
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke zhvilluar, mbrojtur dhe krĳuar atmosferë të
nxëni dhe edukimi korrekte, pozitive dhe të sigurt në shkollë për të gjithë nxënësit, personelin
dhe të interesuarit e tjerë.
Shembuj të treguesve të performancës
Shembujt përfshĳnë treguesit e mëposhtëm, por nuk janë vetëm këta:
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Drejtori:
2.1 Përfshin njohuri nga komuniteti i shkollës (p.sh.: lëvizje dhe vlera sociale,
kulturore dhe politike) për të kultivuar mjedis të nxëni pozitiv, gjithëpërfshirës
dhe të baraspeshuar (pa e tepruar në aspekte të caktuara).
2.2 Formulon dhe shpalos, duke bashkëpunuar, pritshmëri të qarta dhe rigoroze,
respekt të ndërsjellët, shqetësim dhe dashuri për nxënësit, personelin, prindërit
dhe komunitetin e shkollës.
2.3 Përdor vendimmarrjen dhe bashkëpunimin në grup, kur mundet, për të ndërtuar
marrëdhënie me nxënësit, personelin, familjet dhe komunitetin e shkollës.
2.4 Formulon dhe nxit risitë dhe krĳimtarinë e nxënësve, të personelit dhe
komunitetit për të promovuar ndryshimin dhe zhvillimin.
2.5 Punon me të gjithë nxënësit, personelin dhe komunitetin e shkollës, që të
ndihmojë nxënësit të marrin përgjegjësi për rritjen dhe zhvillimin e tyre.
2.6 Zbaton dhe monitoron një plan sigurie i cili menaxhon situatat në mënyrë
efektive dhe në kohën e duhur.
2.7 Përfshin nxënësit, personelin dhe komunitetin e shkollës për të krĳuar dhe
pasur mjedis të shëndetshëm, të sigurt dhe pozitiv për të nxënë.
2.8 Zbaton dhe përcjell praktikat më të mira, që sjelljet në komunitetin e shkollës t’u
shërbejnë nxënësve dhe shkollës.
2.9 Dëgjon dhe u përgjigjet në mënyrë të qartë shqetësimeve të nxënësve, personelit,
familjeve dhe anëtarëve të komunitetit.
2.10 Respekton dhe shpalos konceptin “nxënësi në qendër”, si dhe vlerëson larminë
dhe mendësitë europiane.
Standardi i performancës 3: Menaxhimi i burimeve njerëzore
Drejtori nxit menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, nëpërmjet ndihmës për zgjedhjen
dhe emërimin si dhe duke ndihmuar, vlerësuar dhe ruajtur cilësinë e personelit mësimor.
Shembuj të treguesve të performancës
Shembujt përfshĳnë treguesit e mëposhtëm, por nuk janë vetëm këta:
Drejtori:
3.1 Merr pjesë në përzgjedhjen e një personeli sa më efektiv, me profesionalizëm
dhe drejtësi, duke u mbështetur në nevojat e shkollës dhe përcaktimet ligjore.
3.2 Orienton, ndihmon dhe monitorimit mësuesit e rinj në shkollë.
3.3 Vlerëson me profesionalizëm mësuesit, sipas përcaktimeve ligjore e nënligjore,
për të siguruar efektivitetin mësimor.
3.4 Dokumenton aftësitë dhe fushat e zhvillimit nëpërmjet burimeve sasiore dhe
cilësore të të dhënave, jep në kohën e duhur informacion zyrtar dhe jo zyrtar
për pikat e forta dhe fushat që kërkojnë përmirësim, ndihmon mësuesit që të
përmirësojnë performancat, dokumenton dhe përcjell shqetësimet që kanë të
bëjnë me performancën “jo efektive” të ndonjë mësuesi, që mund të ndikojnë në
vendimmarrjet për punësim në të ardhmen.
3.5 Bën rekomandimet e duhura që kanë të bëjnë me detyrat, me mbajtjen në punë,
me ngritjen në detyrë dhe largimin nga puna, në përputhje me politikat dhe
procedurat e vendosura.
3.6 Njeh kontributet e mësuesve, ju jep atyre mundësi zhvillimi profesional dhe
nxit zhvillimin e aftësive të tyre për drejtim.
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Standardi i performancës 4: Menaxhimi i burimeve materiale dhe financiare
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke mbështetur, menaxhuar dhe mbikëqyrur
organizimin, funksionimin dhe përdorimin e burimeve në shkollë.
Shembuj të treguesve të performancës
Shembujt përfshĳnë treguesit e mëposhtëm, por nuk janë vetëm këta:
Drejtori:
4.1 Demonstron dhe komunikon njohuri për punën në përputhje me politikat dhe
procedurat e shkollës.
4.2 Siguron që rregullat dhe procedurat zbatohen dhe përpiqet t’i sigurojë personelit
pedagogjik mjedis të nxëni të sigurt, efikas dhe të rregullt.
4.3 Monitoron dhe mbikëqyr të gjitha programet mësimore dhe veprimtaritë.
4.4 Identifikon dhe planifikon çështjet që kanë të bëjnë me organizimin, funksionimin
dhe burimet dhe i trajton ato në kohën e duhur dhe me efikasitet.
4.5 Siguron, monitoron dhe cakton burimet financiare, teknologjike etj., për të
maksimizuar përmirësimet që kanë të bëjnë me misionin dhe qëllimet e shkollës.
4.6 Përfshin personelin dhe të interesuarit në procese të ndryshme planifikimi,
vendimmarrjeje edhe delegon autoritet për të marrë vendime, sipas rastit.
4.7 Përdor të dhënat për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e shkollës.
4.8 Siguron që strukturat dhe sistemet përdoren që të rritet eficienca, si dhe të
ndërlidhen dhe të qartësohen detyrat që plotëson ai.
4.9 Respekton politikat shtetërore dhe vendore në lidhje me financat, llogaridhënien
dhe raportimin sistematik.
Standardi i performancës 5: Komunikimi dhe marrëdhëniet me komunitetin
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke komunikuar dhe bashkëpunuar në mënyrë
efektive me të gjitha palët e interesuara.
Shembuj të treguesve të performancës
Shembujt përfshĳnë treguesit e mposhtëm, por nuk janë vetëm këta:
Drejtori:
5. 1 Kërkon informacion nga nxënësit dhe mësuesit për të marrë vendime dhe
komunikon me efikasitet, kur është e nevojshme.
5. 2 Informon në kohën e duhur nxënësit dhe mësuesit nëpërmjet burimeve të
ndryshme.
5. 3 Është i hapur dhe transparent me nxënësit dhe mësuesit.
5. 4 U flet dhe u shkruan nxënësve dhe mësuesve në mënyrë të qartë dhe të
kuptueshme.
5. 5 Bashkëpunon me kolegët për interesin më të mirë të shkollës.
5. 6 Mbron nxënësit dhe ndikon në marrjen e vendimeve që përmirësojnë procesin
mësimor.
5. 7 Komunikon tek personeli qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata të planit për
përmirësimin e shkollës.
5. 8 Komunikon informacion me administratorin e shkollës (nëse ka të tillë) në
kohën e duhur dhe ruan konfidencialitetin.
Me familjet dhe komunitetin
5. 9 Kërkon informacion për të marrë vendime dhe komunikon me të interesuarit
me efikasitet, kur është e nevojshme.
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5. 10 Shpërndan informacionin në kohën e duhur nëpërmjet burimeve të ndryshme.
5. 11 Përfshin palët e interesuara dhe përpiqet të vendosë marrëdhënie dhe
bashkëpunim pozitiv.
5. 12 Është i hapur dhe transparent.
5. 13 Flet dhe shkruan në mënyrë të qartë dhe të përshtatshme.
5. 14 Shpalos me efikasitet partneritetin shkollë-familje.
Standardi i performancës 6: Profesionalizmi
Drejtori nxit suksesin e të gjithë nxënësve, duke demonstruar standardet profesionale dhe
etike dhe duke u përfshirë në zhvillimin e vazhdueshëm profesional.
Shembuj të treguesve të performancës
Shembujt përfshĳnë treguesit e mposhtëm, por nuk janë vetëm këta:
Drejtori:
6. 1 Punon sipas udhëzimeve ligjore, etike dhe profesionale për të përmirësuar
procesin mësimor - edukativ dhe plotëson brenda mundësive kërkesat e
shkollës.
6. 2 Ju përmbahet dhe konkretizon vlerat thelbësore të shkollës.
6. 3 Është shembull i sjelljes profesionale brenda dhe jashtë shkollës (p.sh., mban
qëndrime të drejta, vishet dhe sillet me korrektesë etj.).
6. 4 Është i ndjeshëm dhe respekton kulturat e tjera.
6. 5 Jep kontribut dhe ndihmon për zhvillimin e profesionit (p.sh., grupet e
studimit, rrjetet ndërshkollore, mentorimi, trajnimi, studimi i vazhduar).
6. 6 Investohet për rritjen profesionale dhe zbaton njohuritë / kompetencat
profesionale për të përmirësuar efikasitetin e shkollës.
6.7. Siguron drejtimin e shkollës në bashkëpunim me kolegët dhe personelin
mësimor, duke ndarë me ta ide dhe informacion.
6.8. Mban lidhje me të dhënat e kërkimit që kanë lidhje me çështjet mësimore –
edukative dhe praktikat e mira dhe rrit në nivele të larta njohuritë e tĳ teknike
dhe profesionale.
Konkluzione
Hulumtimet tregojnë se udhëheqja e shkollës ka ndikim në arritjet e nxënësve dhe
përparimin e tyre gjatë viteve të shkollimit. E thënë thjesht, shkolla me drejtim të
fortë mund të ketë ndikim pozitiv në arritjet e nxënësve, ndërsa shkolla pa drejtim efektiv mund të ndikojë negativisht në arritjet e nxënësve. Gjithashtu, hulumtimi mbështet fuqishëm argumentin se mësuesit joefektive ndikojnë negativisht në
të nxënit e nxënësve, ndërsa mësuesit efektivë i përmirësojnë këto arritje. Drejtorët
janë elementi i rëndësishëm në këtë ekuacion, pasi ata kanë për detyrë t'i mbështetin
dhe t’i vlerësojnë me saktësi mësuesit, madje, ata janë drejtpërdrejt përgjegjës për
përzgjedhjen dhe qëndrimin e tyre në detyrë. Përdorimi i treguesve të përparimit të
nxënësve nga drejtori që e vlerëson këtë, ka rendësi parësore, pasi treguesi më domethënës i cilësisë së punës së mësuesit është arritja e nxënësit dhe drejtorët ndikon
drejtpërdrejtë në cilësinë e mësuesit.
Sikundër kemi thënë më sipër, mbështetja e drejtorëve është thelbësor për suksesin
e shkollave. Për të ndihmuar drejtorët në përmirësimin e kompetencave profesionale nevojiten shumë burime. Ndonjëherë, mbështetja është e nevojshme për të ndi160

hmuar zhvillimin e mëtejshëm të drejtorëve, që ata të mund të plotësojnë standardet
e performancës për shkollat e tyre.
Rekomandime
Pozitiviteti rrethon gjithçka.Kështu qëndrojnë ata që nxjerrin idetë.Janë idetë ato që
mbajnë njerëzimin në proces progresi.Ku ka ide,ka perceptime dhe zhvillimi është
i sigurt në shoqërinë njerëzore Duke përfunduar, mendoj se sfida më e madhe e
shkollave është pranimi i ndryshimit dhe profesionalizmi.Koha sot kërkon jo thjesht
mësimdhënie,aq me pak riprodhim tekstesh, por udhërrëfyes dhe profesionistë të
aftë për të marrë përgjegjësi dhe për të dhënë zgjidhje.Kjo është fryma që arsimi
kërkon të edukojë te brezi i ri, ndërtesa e dĳes vazhdon të ngrihet përditë e më shumë
me vullnet e dëshirë. Kjo është sfida e shoqërisë drejt integrimit evropian.
Si përfundim smund të them gjë tjetë veçse Mësues dhe drejtues
− Duajeni njëri tjetrin
− Largoni nga fjalori fjalën ‘’unë’’
− Jini autoritar
− Vlerësoni aftësitë tuaja dhe të kolegëve
− Bashkëpunoni dhe krĳoni ura komunikimi dhe kur është e vështirë që ti gjeni ato
− Respektoni kolegët
Bibliografia
1. Kirk, G. A. & Gallagher, J. J. (1983). Educating Exceptional Children
2. Piazhe, A. (1992). Organisation and Management in Schools
3. Ligji nr.69/2012, datë 21.06.2012, Për sistemin Arsimor Parauniversitar në RSh
4. Dunklee, D. R. (2000). If You Want to Lead, Not Just Manage: A Primer for Principals.
5. MASH, Metodat e mësimdhënies në arsimin fillor, Revista Mësuesi, Nr 9 (2567), Nëntor
6.Sergiovanni, T. J. 1999. Rethinking Leadership
7. Sashkin, M. & Sashkin, M. 2003. Leadership That Matters
8. Aliçka, J. 1998 Drejtimi i shkollës – një art; Drejtuesi - një krĳues
9. Adlam, R. (2003) Police Leadership in the Twenty-First Century.
10. Sashkin, M. & Sashkin, M. (2003). Leadership That Matters
11.. School leadership and evidence – Full raport, 2003, Europian Training F

161

Metodat bashkohore ne mësimendhënie,përparësitë dhe të metat
Zelihe Dragjoshi
Abstrakt
Qellimi i ketĳ studimi sherben per te analizuar dhe reflektuar mbi metdodat e mesidhenies
bashkohore duke krahasuar me ate tradicionale,ky studim ju vjen ne ndihme mesuesve dhe
nxeneseve per te arritur rezultate dhe reflektime mbi te nxenet ne menyre efektive dhe me ne
qender nxenesin

Hyrje
Mësuesi, duhet të jetë jo vetëm transmetues i njohurive të shkencës dhe kulturës,
të traditës dhe historisë njerëzore, por edhe i vlerave materiale e morale. Mësuesi si
edukator i gjeneratës së re, të cilit i është besuar kjo detyrë shumë e rëndësishme,
duhet të jetë shembull për nga cilësitë e karakteri i tĳ. Nëpërmjet këtĳ punimi duam
të nxjerrim në pah rolin e mësuesit në ecurinë e procesit të mësimdhënies dhe
marrëdhëniet e tĳ me nxënësit , efektshmërinë e metodave të përdorura prej tĳ. Të
gjitha këto nxjerrin në pah cilësitë dhe punën e tĳ të palodhshme , për edukimin e
një brezi të ri.
Do ndalem pikërisht te figura e mësuesit, si pika kyçe në ecurinë e procesit të
mësimdhënies. Do bëjmë një pasqyrë të thjeshtë të roleve dhe veprimtarive të mësuesit
gjatë orëve të ndryshme mësimore,duke u ndalur nëvrojtimet e bëra gjatë praktikës
mësimore. Që procesi mësimor të realizohet në mënyrën e duhur, një rëndësi ka dhe
bashkëpunëtori më i ngushtë i mësuesit, nxënësi. Shumica e mësuesve dëshirojnë të
bëhen mësues të mirë .Por për këtë duhet marë parasysh edhe mendimi i nxënësve,
atë që mendojnë ata për mësuesin dhe performancën e tĳ. Kjo e fundit është shumë
e rëndësishme për një mësues.Vendosja e marrëdhënieve pozitive mësues – nxënës
, ndikon për të krĳuar një klimë pune stimuluese, në të kundërt procesi mësimor
nuk realizohet. Ajo qëështë me rëndësi , është edhe mënyra se si mësuesi vendos t’i
përcjellë njohuritë te nxënësit. Gjatë procesit mësimor duhen përdorur edhe metodat
e duhura dhe të shumëllojshme, të cilat për hir të së vërtetës përdoren shumë pak
në arsimin në Shqipëri. Në çëshjten “Teknika dhe strategji ndërvepruese”, do japim një
pasqyrë të metodave mësimore më të përdorura në procesin mësimor-edukativ, për
të kaluar më pas në përparësitë dhe të metat e metodave të përdorura.
Reflektimi profesional dhe rëndësia e tĳ
1.Reflektimi profesional
Mësuesit kanë një punë të vështirë. Ata përballen me vështirësi nga më të ndryshmet
në punën e tyre të përditshme, e megjithatë duhet të qëndrojnë gjithmonë të
motivuar. Fakti që shumë mësues e arrĳnë këtë është diçka për t’u vlerësuar.
Madje dhe librat më të mirë mund të mos e kryejnë efektin e tyre pa shpjegimin e
mësuesit, i cili ka aftësinë të motivojë nxënësit dhe ta paraqesë përmbajtjen e librit në
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mënyrë interesante dhe tërheqëse për ata.Zhvillimi profesional i mësuesit bazohet
në vetëpërgatitjen. Prof. Dr. Adem Tamo, bën këtë pohim: “Profesioni dhe puna
konkrete që njeriu bën gjatë jetës, përbën një nga burimet më të fuqishme, jo vetëm
për të siguruar mjete jetese, por edhe për shumë arsye të tjera. Ndër to përmenden
disa arsye të karakterit psikologjik,
si formimi i indetitetit, kushtëzimi i mënyrës së
1
jetesës dhe i kënaqësisë nga jeta.“ Shumica e mësuesve dëshirojnë të bëhen mësues të
mirë. Por për këtë duhet marë parasysh edhe mendimi i nxënësve, atë që mendojnë
ata për mësuesin dhe performancën e tĳ. Kjo e fundit është shumë e rëndësishme
për një mësues. P.sh. një mësues, për të tërhequr vëmendjen e nxënësve dhe për të
ruajtur qetësinë në klasë, nuk duhet të rrezikojë të humbasë kontrollin dhe t’u tregojë
nxënësve se deri ku mund të arrĳë. Përkufizimi i mësuesit ideal dhe mësimdhënies
ideale i ka ndihmuar mësuesit të kuptojnë pikat e dobëta dhe të forta të tyre. Por
zhvillimi profesional i mësuesit nuk mund të përkufizohet me terma standarte e
zyrtare.Një tjetër mënyrë për të pyetur se çfarë lloj mësuesi dëshiron të bëhet një
mësues, është analizimi i metodave të mësimdhënies. Kjo gjë është bërë me një grup
studentësh mësuesie, të cilët të ndarë në grupe paraqesin modele të një ore mësimi
ideale. Sipas radhës, secili anëtar i grupit duhet të:
- përshkruajë mësimin;
- informojë tre të tjerët rreth përmbajtjes dhe vendimeve të marra për strategjitë e
përdorura;
Tre dëgjuesit duhet të mbajnë shënime. Kjo i ndihmon ata të kuptojnë më mirë dhe
të:
- sfidojnë personin në karrige, në formën e pyetjeve, duke kërkuar përgjigje me
shpjegime;
- japin ide rreth modeleve të paraqitura të mësimit ose çështjeve të trajtuara.
Pasi çdo anëtar i grupit të ketë paraqitur modelin e tĳ, i takon grupit të përgjithësojë,
duke bërë pyetje se cila praktikë pedagogjike dha më shumë rezultate dhe se cili
model duhet cilësuar si ideal.
Reflektimi është një fjalë shumë e përdorur në lidhje me edukimin dhe trajnimin e
mësuesve. Fjala reflektim është mbipërdorur dhe shpesh është përdorur pa kujdes,
duke u vlerësuar si teoria bazë për t’u bërë mësues. Reflektimi nuk luan rolin kryesor
në zhvillimin profesional të mësuesve, megjithatë ai është një aktivitet i nevojshëm.
Vetëm pak njerëz mund të ndryshojnë nëpërmjet reflektimit; ka raste kur reflektimi
merr vlera të vetëshërbimit. Ai mund të bëhet dhe i rrezikshëm, sepse mund të japë
iluzionin e një veprimi inteligjent, kështu ky veprim merret si i mirëqenë, duke e
bërë më të rrezikshëm se një veprim të pamenduar fare, pra kur nuk ka reflektim.
Ekspertë të ndryshëm mendojnë se një mësues me aftësi të plota është ai që përshtatet
dhe ndryshon gjatë proçesit të reflektimit. Kjo do të thotë se të menduarit me mendje,
duhet të të çojë drejt veprimeve deçizive gjatë orës së mësimit. Kjo gjë kërkon intuitë,
sepse në klasë nuk ka shumë kohë të mendosh se ç’duhet bërë më pas.Një reflektim i
mirë ka si rezultat veprimet efektive të një mësuesi. Kështu reflektimi para veprimit
është diçka që vjen nga eksperienca.
Më poshtë paraqiten rezultatet e një grupi studentësh për mësuesi, refleksione se
çfarë forme pedagogjike e bën mësimin ideal. Kjo listë mund të formojë bazat për një
bashkëbisedim profesional produktiv midis kolegëve të gjuhë-letërsisë. Një listë e
1
Karaj, Th. & Tamo, A., Th. Psikologjia, tekst mësimor për shkollën e mesmetë profilizuar, profili
shoqëror, Tiranë, SHBLSH, 2003, f. 156.
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tillë na ndihmon të identifikojmë modelin më të mirë të mësuesit të gjuhë-letërsisë.
Mësuesi duhet t’i këshillojë nxënësit në përdorimin e teknikave të ndryshme të
mësimnxënies:
- duhet t’i mësojë nxënësit si t’i përdorin këto teknika;
- duhet të inkurajojë përdorimin e analizës për të shpjeguar ngjarje dhe proçese;
- duhet të përdorë metoda konkrete-duke u zhvendosur nga konkretja tek
abstraktja;
- duhet të përdorë histori individuale për të ilustruar proçese të përgjithshme.
Mësuesi duhet të gjejë lidhje të temës së mësimit me jetën e përditshme të nxënësve.
Mësuesi duhet të ndihmojë nxënësit të kuptojnë duke:
- përdorur strategji;
- bërë përmbledhje për t’i ndihmuar ata të kuptojnë se çfarë kanë arritur;
- i ngarkuar ata me përgjegjësi mbi atë që kanë mësuar;
- inkurajuar aftësimin intelektual.
Mësuesi duhet të bëjë mësimnxënien sa më aktive duke:
• praktikuar aftësitë bazë, duke përfshirë leximin, dëgjimin, numërimin etj;
• stimuluar aktrimin me role dhe lojëra të ndryshme;
• ndërtuar modele;
• praktikuar aftësi të avancuara.
Në shembujt e mëposhtëm jepet ideja e reflektimit në veprim, me ndihmën e
bashkëbisedimit. Këta shembuj tregojnë që refleksioni përfshin proçese mendore jo
gjithmonë të ngjashme me vlerësimin dhe shpesh ka si qëllim gjykimin e drejtë.
Shembull 1
Studenti mësues pyet mentorin e tĳ në fund të orës së mësimit:
ST: Si u zhvillua mësimi?
Mësuesi: Mirë.
Në këtë rast mentori dështon në ofrimin e sfidave kundrejt studentit.
Shembull 2
Studenti mësues pyet nxënësit në fund të orës së mësimit:
ST: Çfarë bëmë sot në orën e letërsisë?
Nxënësit: Ne bëmë lexim.
Në këtë rast studenti kërkon vlerësim nga nxënësit për orën e zhvilluar të mësimit
dhe këtë mund ta arrĳë nëpërmjet përgjigjes së tyre, por kjo që merr nuk është ajo e
duhura. Përgjigja tregon që nxënësit nuk kanë qenë të interesuar gjatë mësimit, në të
kundërt përgjigja e tyre do të kishte qenë më e plotë.
Shembull 3
Studenti mësues (gjatë fillimit të praktikës) :
“Unë nuk besoj në punën në grup”!
Sipas studiuesve kjo përgjigje është produkt i një “mendjeje të mbyllur”, pra jo
një mendim bashkëkohor. Ky student ndihet i pasigurt dhe nuk beson në punën e
nxënësve të ndarë në grupe, një nga metodat bashkëkohore të vlerësimit të nxënësve.
Secili nga shembujt e mësipërm, në mënyra të ndryshme, tregon se pse vlerësimi
është një komponent kyç i reflektimit dhe i zhvillimit profesional. Vlerësimi është të
bërit e një gjykimi cilësor dhe sasior rreth vlerave dhe proçeseve të ndryshme.
Nëqoftëse do të kalojmë nëpërmjet një proçesi, vlerësimi do të ndodhë në fund të
tĳ. Pra në rastin konkret një mësues shpjegon disa mësime radhazi dhe në fund i
vlerëson ata. Gjykimi në vlerësim është thelbësor. Autorë të ndryshëm theksojnë që:
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“Do të ishte e dobishme që vlerësimi t’u paraqitej ndërtuesve të kurrikulave para
dhe gjatë ndërtimit të tyre, për t’i ndihmuar ata në zgjedhjen e materialit që do t’u
shërbejë nxënësve. Mësuesit duhet të reflektojnë, por kjo nuk ndodh gjithmonë.”
2.Thelbi i profesionit të mësuesisë dhe edukimi i nxënësve
Edukimi i nxënësve është fryt profesional i mësimdhënies, që esencialisht synon
drejtimin e të nxënit të nxënësve. Edukimi i fëmĳëve dhe aftësimi i tyre për
jetën është një proces i ndërlikuar dhe një funksion shoqëror i dorës së parë kur
flitet për zhvillimin e shoqërisë. Si proces i ndërlikuar ai përfshin marrëdhëniet
intelektuale, emocionele e motivacionale, dinamikën e zhvillimit psikomotor të
individit dhe të grupit, gjykimin dhe vetvlerësimin në kontekse gjithashtu dinamike
dhe të ndryshueshme. Si profesion i një lloji të veçantë, mësuesia ka karakteristikë
se përfundimet e shërbimit të saj profesional janë jo fort të dukshme dhe dobia
profesionale është vështirë të vlerësohet, pasi është grurë në arë e jo në hambar. Ajo
që pranohet prej të gjithëve është vetëm se është një investim i domosdoshëm për
zhvillimin e individit dhe për të ardhmen e shoqërisë. Por profesionalizmi i mësuesit
rrezikohet në disa kontekste pasi p.sh. përgatitja shkencore dhe profesionale e tĳ
bazohet në shkenca dhe përvoja të shumta dhe paradigmatike, në alternativa të cilat
jo të gjitha dhe jo gjithmonë mund të çmohen si profesionale. Mësuesia ka nevojë
ende për barazpesha që kushtëzojnë pavarësinë dhe lirinë e saj profesionale. Varësia e
saj nga qesja e shtetit, nga kurrikulat detyruese, mungesa e programeve dhe teksteve
alternative, vetua e administratorëve, drejtuesve dhe pushtetit qëndror e atĳ lokal e
kufizojnë gjithnjë e më shumë lirinë dhe pavarësinë profesionale të mësuesisë.
2.1. Mësuesi dhe nxënësi ballë për ballë dhe në një mision bashkëpunimi
I tillë është pozicioni i mësuesit me nxënësit në klasë. Ambienti i klasës stimulon më
shumë të nxënit.2Detyra shtetërore dhe morale e mësuesit është të dĳë të pyesë, të
nxisë bashkëpunimin dhe të vlerësojë dhe detyra e nxënësve t’u përgjigjen pyetjeve
me durim dhe këmbëngulje, duke rritur shpejtësinë e reagimit individual dhe aftësitë
bashkëvepruese në punën në grup. Këto marrëdhënie ballore apo bashkëpunuese
detyrimisht kanë karakter etik. Çdo pyetje apo vështrim i ngulitur, çdo ngritje zëri
apo fjalë e thënë me dy kuptime duhet të përshkohet nga ndjenja e përgjegjësisë.
Është pedagogjikisht e njohur nga përvoja se ka pyetje të vështira, me hapsira
divergjente, që kërkojnë këndvështrime të veçanta etj., që mësuesit i përdorin për
qëllime ndëshkimore, ndërkohë që pyetjet nuk duhet të përdoren kurrë për efekte
ndëshkimore. Pyetja ndëshkuese përforcon stimujt negativë dhe ngjall reagime
negative.
Situata ndërlikohet deri në daljen e gjendjes nga kontrolli. Në vend që të krĳohet një
atmosferë pozitive, miqësore, si faktor parësor për klimën e të nxënit, i pritet rruga
jo vetëm nxënësit, por edhe të nxënit.
Kjo e vështirëson vaçanërisht situatën komunkative dhe etikën e komunikimit kur
mësuesi është i ri dhe klasa tashmë e formuar, kur mësuesi është i vjetër, por klasa me
nxënës të sapo ardhur, kur në klasë ka dhe kapedanë e ushtarë trima, kur kështu u
drejtohej nxënësve të prapambetur në mësime apo të vështirë në sjellje. Pyetja duhet
të formihet, strukturohet dhe përshtatet para se të bëhet. Kjo bën pjesë në strategjitë
e mësimdhënies dhe të nxënit. Janë objektivat mësimore dhe synimet edukative ato
2
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që qëndrojnë pas pyetjes. Çdo gabim në formim, drejtim dhe kohë bën që objektivat
mësimore dhe qëllimet edukative të mos realizohen. Është e njohur procedura:
Harto pyetjen, drejtoje në klasë, bëj një pauzë sa të ndezësh mendimin e nxënësve, shiko
reagimet e tyre, cakto nxënësin përkatës për t’u përgjigjur, nxit dhe motivo pozitivisht!
Është shumë e rëndësishme që pyetja të jetë e strukturuar mirë, por edhe të lihet kohë
për të shkuar tek ata mesazhi se dikush duhet të përgjigjet dhe në këtë rol mund të
jetë cilido prej jush. Por nëse pyetja bëhet pasi ti më parë i je drejtuar nxënësit.
Pauzat shërbejnë për të parë mendimet joverbale të klasës para se të fillojë përgjigjja
dhe në vazhdim pasi tashmë të gjithë e kanë një përgjigje që si rregull, për pyetjet e
hapura mund të mos i ngjajë përgjigjes së nxënësit që e ka fjalën. Pauza ĳep kohë të
shikojëkënaqësinë e të kuptuarit të thelbit të pyetjes dhe gadishmërinë e përgjigjes,
frikën se mos pyetja i bëhet pikërisht atĳ, shqetësimin se ende s’po gjej një përgjigje
të kënaqshme, gëzimin se tashmë gjithçka e kam gati. Shkurt kemi të bëjmë me një
situatë të ndërlikuar reagimesh njerëzore dhe pikërisht kjo kërkon një përgatitje dhe
moral të lartë profesional, takt dhe mjeshtëri në komunikim. Specialistët e fushave
përkatëse sugjerojnë se: “Marrëdhëniet humane që ju përdorni me nxënësit e klasës janë
delikate dhe duan kohë të ndërtohen. Pasi të keni analizuar llojet e personalitetit të çdo individi
në klasë, ju mund të përdorni disa përforcues, jo vetëm negativë, por edhe pozitivë. Nuk është
e jashtëzakonshme për nxënësit më të mirë të bëjë shaka me mësuesin apo ta mashtrojë atë.
Kur diagnostikoni situata të tilla, mund të parashikoni shumë mirë se si një nxënës i veçantë
do të reagojë dhe ju si kundërpërgjigje mund t’i përshtateni atĳ. Si rregull është më mirë të
jesh i kujdesshëm dhe pozitiv në trajtimin e përgjigjeve të gabuara.”3
3.Mësimdhënia ndërvepruese
Mësimdhënia ndërvepruese është një veprimtari e rëndësishme dhe një marrëdhënie
interaktive e pandërprerë midis mësuesve me nxënësit dhe nxënësve me njëri-tjetrin.
Kjo mësimdhënie konsiston në përdorimin e shumë metodave gjatë procesit mësimor
dhe vënien në qendër të nxënësit. Përfshirja e nxënësit në procesin mësimor është
një mënyrë produktive e të nxënit. Në këtë lloj mënyre ndodh të nxënët aktiv dhe
afatgjatë. Kjo metodë interaktive krĳon mundësi për bashkëpunime mes nxënësve e
si pasojë e tyre nxënësit fitojnë shumë njohuri dhe përvoja të reja. Në shërbim të të
nxënit për të gjithë dhe për gjatëgjithë jetës , vĳnë një sërë metodash dhe teknikash , të
cilat dita- ditës pasurohen dhe zhvillohen më tej. Dallohen një pafundësi metodash,
të cilat grupohen sipas shërbimit që mundësojnë gjatë mësimdhënies dhe të nxënit,
brenda dhe jashtë procesit mësimor. Përzgjedhja e këtyre metodave dhe përdorimi
i tyre gjatë procesit mësimor është rruga më e mirë, përmes së cilës nxënësit mund
të përfshihen në procesin e të nxënit. Kalimi nga mësimdhënia tradicionale në atë
interaktive, krĳon mundësi për përfshirjen e nxënësit në procesin mësimor dhe
është një mënyrë produktive e të nxënit. Një kapërcim i tillë lejon përdorimin e
një sërë metodash si : puna në grupe, puna me projekte, me tema dhe aktivitete në
bashkëpunim.
3.1.Teknika dhe strategji ndërvepruese
Organizimi i një mësimdhënie ndërvepruese, kërkon nga mësuesi përdorimin e një
sërë teknikash dhe strategjish, që ndihmojnë në realizimin e synimeve dhe objektivave
mësimore. Më poshtë po listojmë disa teknika dhe strategji ndërvepruese:
3
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Stuhi mendimi. Kjo është një teknikë që kërkon nga nxënësit të tregojnë gjithçka
që dinë rreth një teme. Kjo është një veprimtari e mirë për fillimin e mësimit.
Kllasteri. Kllasteri ose pema e mendimit është një teknikë që i nxit nxënësit të
mendojnë lirshëm rreth një çështje të caktuar. Kjo teknikë nxit analizën rreth
koncepteve, dukurive dhe shërben mjaft gjatë mësimit të gjuhës shqipe. Kllasteri
përdoret në fazën e evokimit dhe të reflektimit dhe me çdo moshë nxënësish.
INSERT. Kjo është një metodë që i ndihmon nxënësit të kontrollojnë shkallën e tyre
të të kuptuarit dhe siguron një pjesëmarrje të gjerë të nxënësve në procesin mësimor.
INSERT-i përdoret në fazën e realizimit të kuptimit.
Di/Dua të di/ Mësova. Kjo metodëështë e ngjashme me Insertin.
Pesëvargëshi. Pesëvargëshi është një poemë e cila kërkon sintetizimin e materialeve
dhe një shprehje të saktë të informacionit. Kjo teknikë përdoret në fazën e reflektimit,
meqë kërkon analizimin e informacionit të marrë.
Të lexuarit e drejtuar- DRTA. Kjo është një veprimtari, gjatë së cilës nxënësit nxiten
të mendojnë dhe të parashikojnë rreth asaj që ata lexojnë. Aktiviteti i të menduarit e
të lexuarit të drejtuar mund të përdoret mjaft mirë në fazën e realizimit të kuptimit.
Rrjeti i diskutimit. Kjo është një teknikë e mësimdhënies gjatë së cilës bëhet
organizimi grafik i informacionit. Rrjeti i diskutimit përdoret në fazën e realizimit të
kuptimit, ose të reflektimit.
Ditarët e të nxënit. Janë ditarë dy ose tre pjesësh, që përdoren për të nxitur nxënësit
të lexojnë në mënyrë të qëllimshme, dhe të lidhin materialin e tekstit me përvojat e
veta.
Përdoret në fazën e realizimit të kuptimit, ose të reflektimit.
Diagrami i Venit. Me anë të kësaj teknike evidentohen të përbashkëtat dhe dallimet
ndërmjet dy koncepteve, dukurive etj. Ndërtohet me ndërprerjen e dy a më shumë
rrathëve. Diagrami i Venit përdoret kryesisht gjatë fazës së reflektimit.
Punë në grupe ekspertësh. Kjo teknikë nxit punën në grupe të mëdha nxënësish
4-5 nxënës për çdo grup. Përmes kësaj teknike nxënësit përfshihen në marrëdhënie
ndërvepruese me njëri-tjetrin.
Tabela e koncepteve. Është një teknikë e cila shërben për të organizuar informacionin.
Imagjinata e drejtuar. Kjo teknikë nxit fantazinë e nxënësit.
Teknika RAFT. Teknikë e cila përdoret për të kryer punë me shkrim në forma të
ndryshme.
3.2.Përparësitë dhe të metat e metodave mësimore
Përdorimi i metodave të shumëllojshme gjatëprocesit mësimor:
- Bën të mundur ndërthurjen e të gjitha shprehive komunikative : të folurit, të
lexuarit, të shkruarit.
- Krĳon një frymë bashkëpunimi ndërmjet nxënësve, një marrëdhënie komunikative
aktive4, gjatë së cilës nxënësit japin mendimin e tyre, bashkëpunojnë duke shkëmbyer
ide dhe japin zgjidhje për probleme e situata të ndryshme.
Në procesin mësimor, një mësues duhet që të zgjedhë metodat e përshtatshme për
të arritur rezultatet e dëshiruara të të nxënit. Metodat dobiprurëse, të përdorura në
klasë i përfshĳnë nxënësit në llojshmëri të gjerë praktikash ndërvepruese. Janë shumë
metoda që ndihmojnë në procesin e të nxënit por nga vëzhgimet e bëra përdoren
shumë pak prej tyre: brainstorming (stuhi mendimesh),diskutim për njohuritë
4
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paraprake, puna në grupe, imagjinata e drejtuar. Struktura ERR(Evokim;Realizim
kuptimi;Reflektim) përdoret vetëm te metoda interaktive. Synimi gjithmonë është për
një mësimdhënie jo të drejtpërdrejtë,me në qendër nxënësin, por jo gjithmon kjo
arrihet nga çdo mësues.
Përdorimi i metodës tradicionale nuk ka asnjë lloj efekti te nxënësi për ta nxitur për të
mësuar, nuk nxit kureshtjen apo imagjinatën e tĳ. Kjo nuk bëhet edhe nga fakti sepse
mësuesi ka shumë autoritet e kjo i ndrydh nxënësit për shprehjen e mendimit të
tyre dhe i vetmi mendim i tyreështëai i librit. Libri është i vetmi material i përdorur,
bëhet një riprodhim i informacionit. Autoriteti i rreptë , korrigjimet (“Shumë keq! Më
zhgënjeve”) ulin aktivizimin e nxënësve.
Në rastin e një aktivizimi të ulët mësuesi duhet të përdorë teknikën “Ruaje fjalën e
fundit për mua”, sepse në momentin që nxënësi nuk aktivizohet, ai nuk arrin më
shumë se një ide fillestare,të përciptë të asaj që ka lexuar. Nxënësit duhet t'i jepet pak
kohë edhe në materialin e ri që ai e lexon në klasë, e jo të kërkohet përgjigje direkt pas
leximit të materialit. Në këtë mënyrë nxënësi thjesht përpiqet të përfundojë leximin
sesa të kuptojë domethënien e materialit. Një teknikë që mund të përdoret në këtë
rast ështëpushimi duke u lënë pak kohë nxënësve për të reflektuar mbi materialin.
“Pushimi”, lënia pak kohë për lexim nxit rishikimin dhe reflekimin dhe e ndihmon
nxënësin për të mbajtur mend më mirë atë që po lexon.
Në këtë moment ai mund të hasë edhe vëshirësi dhe mund t'i lindin pyetje dhe
teknika “Pyetja sjell pyetjen” mund t'i ndihmonte. Mësuesi duhet ta praktikojë këtë
gjë në momente vështirësie , e jo ta anashkalojë këtë fakt. Në shumë raste, zakonisht
në orë komenti, ku nxënësit hasin vështirësi me termatëpanjohur për ta. Mësuesi në
këtë rast duhet të hartojënjë “Hartë koncepti”, lidhur me kuptimin e asaj fjale. Por
ata e anashkalojnë këtë gjë.
Metoda interaktive është më e përdorur sesa metoda tradicionale por jo e realizuar
deri në masën e duhur. Nxënësit këtu duhet të jenë aktiv, reflektues,bashkëpunues
dhe njohuritë e tyre gjithmon janë në evolucion. Megjithatë mungojnë disa elementë
nga kjo metodë, me të cilat mësuesit mund ta realizojnë më së miri orën e mësimit
dhe nxënësi të ketë të gjitha aftësitë e sipërpërmendura. Sigurisht që nxënësi ështënë
qendër të orës mësimore.
-“Diskutim për njohuritë paraprake”, është një metodë që aplikohet në fazën e
evokimit, e cila i ndihmon shumë nxënësit për të përthithur informacionin e ri duke
bërë lidhjen me informacionin që kanë tashmë. Pyetjet e drejtuara nga mësuesi janë
pyetje të zbatimit, ku bëhet lidhja e informacionit të mëparshëm në një situatë të re.
Pra mësimi fillon me një rishikim të punës të bërë një ose disa ditë më parë. Mund të
themi që e meta këtu qëndron sepse , rimarja e njohurive në shumë raste bëhet vetëm
me gojë. Në këtë rast mund të përdoret “brainstorming” apo kllasteri ku nxënësit
mund të shprehin mendimin e tyre dhe me informacionin e ri që po marrin, mund ta
plotësojnë skemën përsëri, duke shtuar këtë informacion të ri. Kjo skemë i ndihmon
për ta përthithur informacionin më shpejtë.
Puna me grupe përdoret shpesh gjatë procesit mësimor, megjithëse jo e realizuar
në masën e duhur.Mësuesi i përfshin nxënësit në diskutim, i cili është i lirë për
të shprehur mendimin e vet. Por puna në grupe nxit frymën e bashkëpunimit.
Ndonjëherë nxënësit mësojnë njohuri, përvoja të reja, më shumë kur bashkëpunojnë
sesa individualisht. Nxënësi bëhet i vetëdĳshëm për rolin e vet në grup dhe është një
shtysë që mund ta çojë më tej në rrugët e jetës.
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Pavarsisht metodave të përdorura gjatë procesit të mësimdhënies vihet re një varfëri
e tyre. Nxënësi është në qendër të orës së mësimit, diskuton por edhe përdorimi i
metodave të shumta do ta ndihmonte më shumë atë në procesin e të nxënit. E vetmja
teknikë e përdorur(në dërrasën e zezë) është skema kllaster ose brainstorming.
Sot vihet re një përdorim më i madh i metodave interaktive, në krahasim me ato
tradicionale. Secila prej tyre ka anët pozitive por edhe negative. Synohet gjithnjë
e më shumë drejt metodave interaktive, është diçka pozitive për sistemin arsimor
në Shqipëri. Por edhe këto metoda duan shumë punë që të realizohen në mënyrën
e duhur. Pavarsisht se metoda interaktive ka në qendër nxënësin, ajo ka anë të
përbashkëta me metodën tradicionale.
-Libri është materiali primar, kur në to(te metoda interaktive) duhet të përfshihen
edhe materiale të tjera burimore dhe manipulative. Sepse në qoftë se synohet të
hidhet një hap përpara, në ndryshimin e metodave të mësimdhënies duhet bërë kjo
gjë. Duhet të hiqet dorë, nga riprodhimi i librit ku edhe materialet e tjera nxisin
kureshtjen e nxënësve dhe i shtyjnë ata për të marrë sa më shumë njohuri.
-Aspekti vizual është shumë i dobët.Vetëm në shumë pak raste vihet re përdorimi
i teknikave të ndryshme për ta bërë sa më të thjeshtë marrjen e informacionit të
ri. Teknika më e përdorur është“brainstorming”(stuhi mendimesh). Në metodën
interaktive realizohet më së miri teknika ERR. Nxënësi bën evokimin e njohurive të
marra më parë, e lidh me unformacionin e ri mbi të cilin mban një qëndrim të vetin.
Kështu të nxënët është ndërveprues, duke u mbështetur mbi atë që nxënësi di tashmë
dhe mësuesi në këtë mes, dialogon me nxënësit duke i ndihmuar të ndërtojnënjohuritë
e tyre. Në rastin e metodës tradicionale nuk përdoret teknika ERR. Në këtë rast të
nxënët bazohet te përsëritja dhe mësuesi ështëvetëm shpërndarësi i informacionit
dhe nxënësiështë marrësii njohurive. Por nxënësit nuk janë tabela boshe mbi të cilin
gdhendet informacioni, si të duan mësuesit.
Ata vĳnë në situata të nxëni me njohuri, ide dhe kuptime të formuluara. Kjo njohuri
është materiali bazë për njohurinë e re që do të ndërtojnë dhe mësuesi duhet të jetë
një ndihmës i madh në këtë aspekt.E rëndësishme nuk është vetëm përdorimi i
metodave të ndryshme mësimore, por edhe mënyra e realizimit të tyre. Mësuesi në
bashkëveprim me nxënësin , mund t’i bëjë këto metoda të efektshme dhe t’i përdorë
ato për interaktivitet përmes kombinimeve dhe objektivave e qëllimeve të qarta
mësimore.
Reflektim mbi eksperienca konkrete
1.Të bëhesh mësues duke dhënë mësim
Klasa është vendi ku studentët mësojnë shumë rreth mësimdhënies dhe thuajse
gjithçka rreth asaj se si ta japin mësimin sa më mirë. Studentët shpeshherë tregohen
të padurueshëm për t’u bërë mësues dhe për pasojë i kushtojnë më pak kujdes
kërkesave të tyre për të mësuar dhe për të marë njohuri rreth mësimdhënies. Rrallëherë
studentët e shohin veten si nxënës në klasën e mbushur me fëmĳë. Studentët kanë
prirjen ta quajnë veten si miq të sjellshëm në klasën e mësuesit pritës. Duan të lenë
përshtypjen se detyrat dhe aktivitetet që organizojnë i bëjnë si dhuratë për nxënësit,
dhe se duan që detyrat të zbatohen me përpikmëri. Ata e vlerësojnë klasën si një
mundësi për zbatimin e detyrave të tyre, që ua japin mësuesit udhëheqës, duan të
futen në klasë dhe t’i kryejnë me efektivitet veprimtaritë që kanë planifikuar dhe
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pa ndikuar në qetësinë dhe ritmin e klasës që ka arritur mësuesi mentor. Praktika
në vetvete ka vlera të veçanta që u japin kuptime konkrete formave të caktuara të
sjelljeve, kanë një histori të përbashkët, krĳohen nga ata që punojnë brenda tyre
dhe nga ana e vet ndikojnë në mendësinë e pjesëmarrësve. Pjesëmarrje e plotë në
një bashkësi praktike do të thotë të kesh aftësi për të deshifruar kërkesat e holla të
bashkësisë dhe të japësh ndihmesë, me qëllim që të luash një rol në zhvillimin e saj të
vazhdueshëm. Të jesh mësues do të thotë të luash një rol kryesor si një pjesëmarrës i
plotë në bashkësinë e praktikës mësimore që kryhet në atë shkollë. Megjithatë, mund
të ketë raste kur mësuesi nuk vepron si pjesëmarrës i plotë në të gjithë elementet
e bashkësisë së praktikës së një shkolle. Në këtë rast do të bëhej fjalë për atë çka
autorë të ndryshëm e quajnë pjesëmarrje periferike. Kjo e fundit mund të trajtohet
si një fazë e rëndësishme në futjen e studentëve në praktikë me aftësi dhe besim.
Dalëngadalë studentët i afrohen pjesëmarrjes së plotë. Sapo të aftësohen për të marrë
pjesë plotësisht në këtë element të bashkësisë së praktikës, pjesëmarrësit janë në
gjendje, nëpërmjet veprimeve dhe vlerësimeve, qe të kontribuojnë në zhvillimin e
kuptimeve që kanë të tjerët në bashkësi. Kryesore për pikëpamjen e tyre të bashkësisë
së praktikës dhe zhvillimit të njohurive brenda saj është pranimi se të gjithë anëtarët
janë nxënës që marrin pjesë nëpërmjet të nxënit të tyre në zhvillimin e praktikës dhe
të mënyrave se si ato kuptohen brenda bashkësisë.
Studentët, të cilët janë vëzhguar gjatë kualifikimit të tyre në shkollë, ishin të gatshëm
ta quanin veten si pjesëtarë të plotë në bashkësinë e praktikës së mësimdhënies.
Fakti që ata do të jepnin mësim dhe që ju jepeshin udhëzime të cilat do t’i zbatonin
konkretisht në klasë, e përforconte kërkesën që ata ta trajtonin veten si pjesëmarrës
të plotë. Vëzhgimet e bëra për punën e studentëve treguan se ata qëndronin shumë
larg zbatimit të mjeshtërisë dhe të njohurive të marra për mësimdhënien. Përpjekjet
e tyre për pjesëmarrje të plotë ishin të parakohshme.Nëse studentët do ta kishin
trajtuar veten si nxënës në klasë, atëherë puna e mësuesve udhëheqës në ndihmë të
përvetësimit të njohurive nga studentët dhe në drejtimin e analizave të mësimit, do të
kishte qenë më e lehtë. Mësuesit udhëheqës shpesh bllokoheshin nga studentët kur
ata donin t’iu jepnin nxënësve ndonjë këshillë për të bërë detyrat. Studentët kishin
prirjen për t’u paraqitur si drejtues të zotë të klasës dhe nuk donin të trajtoheshin
ndryshe. Kjo ndodh sepse studentët nuk e vendosin veten në periferi të aktivitetit,
por duan të veprojnë si pjesëmarrës të plotë. Kështu që, lind nevoja për t’i trajtuar
studentët si nxënës, të cilët duhet t’i përvetësojnë me kujdes mënyrat e ngatërruara
të mësimdhënies. Të japësh mësim nuk është një gjë e lehtë dhe të mësosh të japësh
mësim është akoma dhe më e vështirë.
-Mësimi për të dhënë mësim
Reflektimet e studentit janë më pak të përqëndruara se sa ato të mësuesve me përvojë.
Studentët kanë vështirësi në përcaktimin e asaj që është nga ana instruksionale më e
rëndësishme për të reflektuar, për shkak të mungesës së një skeme për organizimin
e informacionit në klasë. Reflektimi vlerësohet më shumë si një mjet i rëndësishëm
në proçesin e mësimit nga mësuesit me eksperiencë, në një kohë kur ai duhet të
vlerësohet i tillë nga fillestarët. Hapat e parë të studentit-mësues në mësim kanë
nevojë për vendosmëri dhe planifikim. Kompetenca arrihet përmes kontrollit të
ndërgjegjshëm; ata nuk kanë nevojë të reflektojnë për të qenë të ndërgjegjshëm rreth
asaj që ata janë përpjekur të bëjnë dhe të mësojnë. Tre nivele reflektimit janë:
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ateknik,
bpraktik,
ckritik.
Në fillim të kursit të trajnimit, reflektimi ka nivel teknik, ku detyra e tyre kryesore
është arritja e qëllimeve, p.sh. kriteri bazë i mësimit është rregulli dhe disiplina,
tërheqja e vëmendjes së nxënësve etj. Ata përparojnë më tej në reflektimin praktik, ku
ajo që theksohet është shprehja e kriterit të tyre dhe vlerësimi i zhvillimit të praktikës
së tyre. Reflektimi kritik lidhet me çështje më të gjera etike, sociale dhe politike, por
ai rrallë praktikohet edhe nga mësuesit me përvojë. Roli i reflektimit në trajnimin
fillestar është i kufizuar si mjet mësimi, ndërkohë që të mësosh të reflektosh është
shumë e rëndësishme. Përpjekjet e para të studentëve- mësues në mësimdhënie
karakterizohen nga ndjekja e modeleve, imitimi, aktiviteti i sugjeruar nga mentorët
etj. Kështu kishte pak përpjekje për transformimin e përmbajtjes. Ata kishin një ide
të qartë të asaj që dëshironin të arrinin, por këto synime nuk nënkuptonin gjithmonë
zotërimin e asaj që do të përcillet tek nxënësit. Në literaturën shkencore, reflektimit i
është kushtuar një rol i veçantë. Reflektimi është një term i tejpërdorur dhe që është
abuzuar shumë me përdorimin e tĳ. Por, cili proçes e nxit zhillimin e reflektimit dhe
si mund të arrihet më mirë kjo? Autorë të ndryshëm besojnë se vetëreflektimi është
një kapacitet; ai mund të mësohet dhe trajnohet përmes zhvillimit të aftësive njohëse.
Ata theksojnë se ndërveprimit social duhet t’i nënshohet fort gjatë trajnimit. Proçeset
reflektive të pjesëmarrësve bëhen të dukshme, duke dhënë mundësi për kuptimin
dhe formimin e tyre.
Proçedurat e trajnimit nënkuptojnë strategjitë e diskutimit të problemeve të bazuara
në reflektimin sistematik. Kjo do të thotë që ambienti i trajnimit duhet të jetë sa
më afër ambientit në të cilin do të përdoren njohuritë dhe aftësitë. Megjithatë,
kërkimet tregojnë se megjithëse kjo do të çojë në përmirësime të disa aspekteve të
mësimdhënies, ajo do të lerë pas dore probleme të tjera, si aspektin teoriko-formues
të mësimdhënies. Duke patur kohë të kufizuar, trajnuesit e mësuesve, kanë prirjen ta
marrin zotërimin e lëndës nga studentët-mësues si të mirëqenë, duke u përqendruar
më tepër në aspektin pedagogjik.Zbatimi në praktikë të metodave të mësimdhënies
kërkon punën e përbashkët të mësuesit, praktikantit dhe udhëheqësit. Megjithatë
ende dihet shumë pak se çfarë kuptohet me udhëheqje të mirë të praktikës. Studimet
në këtë fushë kanë nevojë të trajtojnë drejt probleme të tilla, si çfarë lloje praktikash
ekzistojnë, stimuluesit e tyre, efektivitetin e tyre në praktikë dhe rezultatet e atyre
që përfshihen në to. Numri i pakët i modeleve të mësimit për të dhënë mësim dhe
mungesa e të dhënave sistematike rreth çështjeve të tilla qendrore, si cilësitë e
mësimdhënies, theksojnë mungesën e një baze empirike të shëndoshë mbi të cilën të
zhvillohet edukimi i mësuesve.
Përfundime
Në këtë punim jemi munduar të japim një pasqyrë të metodave të reja që përdoren
gjatë procesit mësimor edukativ. Me anë të objektit tonë të punimit që janë metodat
mësimore jemi munduar të nxjerrim në pah domosdoshmërinë e përdorimit të tyre
dhe disa të meta. Pas këtĳ punimi mund të arrĳmë në disa përfundime kryesore:
- Mësuesi është ai që qëndron në qendër të vëmendjes, është ai që përfaqëson të
renë, përparimtaren. Ai është menaxhuesi dhe drejtuesi i orës së mësimit. Mësuesi
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realizon motivimin e nxënësve për të mësuar në mënyrë aktive. Ka për detyrë të
njohë problemet që i shqetësojnë nxënësit dhe që këto emocione të tyre ndikojnë në
mësim. Sistemi arsimor në Shqipëri është drejtuar drejt një marrëdhënieje të ngushtë
mësues-nxënës por që nuk është realizuar në mënyrën e duhur.
- Sot vihet re një përdorim më i madh i metodave interaktive, në krahasim me ato
tradicionale. Secila prej tyre ka anët pozitive por edhe negative. Synohet gjithnjë e
më shumë drejt metodave interaktive, është diçka pozitive për sistemin arsimor në
Shqipëri. Por edhe këto metoda nuk realizohen në mënyrën e duhur.
- Janë shumë metoda që ndihmojnë procesin e të nxënit por nga vëzhgimet e bëra
përdoren shumë pak prej tyre: brainstorming (stuhi mendimesh),diskutim , puna
në grupe. Këto metoda përdoren më shpesh, në vend që të realizohet një ndërthurje
metodash.
- Metoda interaktive me në qendër nxënësin, ka anë të përbashkëta me metodën
tradicionale:
•Libri është materiali primar, kur në to (te metoda interaktive) duhet të përfshihen
edhe materiale të tjera burimore dhe manipulative. Sepse në qoftë se synohet të
hidhet një hap përpara, në ndryshimin e metodave të mësimdhënies duhet bërë kjo
gjë. Duhet të hiqet dorë, nga riprodhimi i librit ku edhe materialet e tjera nxisin
kureshtjen e nxënësve dhe i shtyjnë ata për të marrë sa më shumë njohuri.
•Aspekti vizual është shumë i dobët.Vetëm në shumë pak raste vihet re përdorimi
i teknikave të ndryshme për ta bërë sa më të thjeshtë marrjen e informacionit të ri.
-Kam qenë dhe mbetem adhuruese e letërsisë, por për sa i takon lëndës së gjuhës
shqipe në shkollën 9-vjeçare , mbetem e vendosur për mësimin e saj jo krahas e në gji
të letërsisë, por si lëndë më vete.
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Letërsia XI përmes të mësuarit aktiv
Avantazhe dhe sfida
(Rast studimi: Gjimnazi “Vajdin Lamaj”)
M.Sc Gresilda Gjoka
Gjimnazi “Vajdin Lamaj” Domje
ZA Vorë , Tiranë
Shkurtesë
Ekzistojnë qasje të ndryshme rreth metodologjive më produktive të mësimdhënies, por
ndikuar nga faktorë të ndryshëm, evidentohet fakti se procesi i të nxënit sot kërkon më
shumë vëmendje nga ana e mësimdhënësit, jo vetëm nga përmbajtja shkencore, por edhe nga
mënyra se si e transmeton informacionin shkencor. Teknologjia ka realizuar një revolucion
në shoqërinë e ditëve të sotme, duke kompleksuar veçanërisht edhe raportin mes nxënësit
e mësuesit. Megjithatë, ky kompleksitet mund të shëndërrohet në përfitim të të nxënit dhe
zbulimin e aftësive të reja të cilat nxënësi i shfaq nëpërmjet të mësuarit aktiv.
Kjo metodologji është një mënyrë e përfshirjes së nxënësve në orën mësimit, ku marrin
materialin e ri nëpërmjet të mësuarit aktiv, i cili i ndihmon ata në forcimin e aftësive individuale
dhe të punuarit në grup, të menduarit më të thelluar dhe aplikimin e dĳeve, analizës e sintezës
rreth një çështje të diskutuar. Integrimi i mjeteve të reja mësimore, gjatë mësimdhënies, po
bëhet gjithnjë e më shumë domosdoshmëri në marrjen e njohurive shkollore, kjo për të rritur
vëmendjen e nxënësve dhe interesin e tyre gjatë orës mësimore. Ndaj, objektivi i këtĳ punimi
është evidentimi dhe analiza e të mësuarit aktiv me qëllim gjithpërfshirjen dhe aktivizimin e
nxënësve në një orë mësimore.
Fjalë kyçe: të mësuarit aktiv, gjithpërfshirje, të nxënit argëtues, aftësi të reja, nxënës të përqëndruar.

1.
Tipare të përgjithshme të mësimdhënies aktive
Mësimdhënia aktive është një mënyrë e përfshirjes së nxënësve me materialet mësimore përmes diskutimeve, zgjidhjeve të problemeve, luajtja e roleve të ndryshme
dhe metodave shkencore akademike (Queens University of Charlotte, USA). Të mësuarit aktiv ka si qëllim t`i lehtësoi nxënësit për të qenë mësonjës inteligjent, të relaksuar dhe të përgjegjshëm1. Gjithashtu, me menjanimin e dĳeve sipërfaqësore bëhet e
mundur që nxënësit t`i vënë në praktikë dhe t`i transmetojnë dĳet në mënyrë efikase.
Sipas autorit Thomas Shuell procesi i të nxënit është më rezultativ kur raportet e veprimtarisë së nxënësit janë më të larta se të mësuesit2. Kjo sepse nxënësit janë më të
prirur të mbajnë mend çfarë veprimtarish realizuan në klasë dhe jo se çfarë dëgjuan
nga mësuesi. Me anë të metodave të reja, active learning dhe on-line learning, mësuesi
duhet të jetë në rolin e ndihmësit në procesin e të mësuarit dhe jo informatori kryesor.
Bazuar në një kërkim shkencor të Center for Teaching and Learning (CTL) është
konstatuar se përfshirja e nxënësve në procesin e të mësuarit rrit vëmendjen dhe
përqëndrimin e tyre, rrit aftësinë e këndvështrimit kritik të një çështje dhe promovon
eksperienca pozitive të të nxënit3. Avantazhe të tilla ndihmojnë jo vetëm në arritjen
1

MLA, APA, Harmin, Merrill &Toth, Inspiring Active Learning. Vol. II, ASCD, 2006
UNSW teaching, Sydney, How do my learners learn (teaching.unsë.edu.au)
3
Center for teaching and learning, University of Washington, Engaging students in learning
(www.washington.edu)
2
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e objektivave të orës mësimore, por edhe në formimin e plotë të dĳeve të nxënësit.
Si rezultat, krĳimi i një mjedisi miqësor dhe angazhimi i të gjithë studentëve sjell të
mësuarin aktiv.
Kërkesa e një mësimi aktiv është përfshirja në tematikën e re dhe jo pjesëmarrja apo
dëgjimi në klasë. Strategjitë kryesore të një mësimi aktiv janë: pyetjet e shkurtra dhe
sesioni i përgjigjeve, diskutimet duke i integruar me materialin e ri mësimor, analiza
e skenareve të ndryshëm, ndarja në grupe dhe pëfshirja e të gjithë anëtarëve në diskutim e analiza dhe mësimi eksperimental i cili lidhet me parapërgatitjen e nxënësve
rreth tematikës së re që do të zhvillohet në klasë. Këto mënyra të reja të mësimit
aktiv ndihmojnë në qartësimin e tematikës, në vlerësimet e drejta të një problemi
dhe kanë gjithmonë një feedback pozitiv. Në këtë mënyrë nxënësi largohet nga të
mësuarit përmendësh dhe qëndrimi pasiv, duke kaluar në mësimnxënien direkte,
qëndrimit të mbikqyrur të mësuesit dhe nxënies së pavarur.
2.

Të mësuarit aktiv në letërsinë XI

Duhet theksuar se mësimi aktiv kërkon angazhimin maksimal të mësimdhënësit
sepse të menaxhosh disa grupe nxënësish për të arritur një feedback pozitiv, më parë
duhen menduar metodat e përfshirjes e të gjithë nxënësve në mënyrë që secili prej
tyre të jetë aktiv në orën mësimore. Parapërgatitje të tilla shërbejnë që ata të mos jenë
vetëm të angazhuar gjatë orës mësimore por të jenë edhe aktiv.
Studimet kanë treguar se pikët e përgjithshme të provimit, tek nxënësit ku është realizuar mësimdhënia aktive, janë përmirësuar me 6%4 më shumë se në mësimdhënien
tradicionale. Madje nxënësit të cilët janë përfshirë në leksionet tradicionale ishin 1.5
herë më shumë të prirur për të gabuar. Kjo sepse të mësuarit aktiv i udhëheq nxënësit të rikujtojnë materialet më domethënëse që kanë mësuar deri në atë fazë, për
t`u përfshirë në punime me nivel më të lartë .
Konkretisht ky organizim i orës së mësimit është aplikuar në lëndën e letërsisë XI me
kursin A, tema: Koment“ Lulet e verës”,”Bukuria”.Naim Frashëri, ora e II, dhe ajo çfarë
konstatohet është rritja e interesit të nxënësit për orën mësimore, kjo sepse tashmë
ata ishin njohur me karakteristikat dalluese të autorit dhe jepnin maksimumin e tyre
në gjetjen e përgjigjes së saktë në bazë të njohurive që kishin marrë një orë më parë.
Më tej, të mësuarit aktiv ka disa përparësi në krahasim me të mësuarin tradicional,
ajo çfarë u evidentua gjatë aplikimit të organizimit të orës mësimore në këtë mënyrë
ishin rezultatet pozitive që u reflektuan në:
Tërheqjen e vemëndjes së nxënësve dhe rritjen e motivimit tek ata ;
Vlerësimin e njohurive të mëparshme të nxënësve;
Arritshmërinë e vlerësimit brenda orës së mësimdhënies se sa është kuptuar
materiali i ri;
Ripërsëritjen e materialeve të mëparshme e cila ndikon pozitivisht në memorizimin
e informacionit;
Në përgatitjen e tyre për të realizuar analiza apo krahasime të ndryshme në të
ardhmen,,,etj
Në rastin konkret u përdor aplikacioni “Kahoot”, i shkarkuar në tablet, si një mjet
për të kontrolluar njohuritë e orës paraardhëse dhe njëkohësisht duke marrë informacione të reja në rrjedhë logjike me temën e trajtuar në orën e parë të saj. Nxënësit
janë të përqëndruar dhe të motivuar për të qenë aktiv gjatë gjithë orës mësimore, gjë
4
Center for Research on Learning and Teaching, Introduction to active learning, University of
Michigan
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e cila ndikon pozitivisht në rezultatet e tyre finale, por edhe në menaxhimin më të
mirë nga ana e mësuesit. Largimi nga metodologjitë tradicionale ndikon pozitivisht
në lirinë e të shprehurit të nxënësve dhe të komentimit sipas mendimit të tyre duke
nxitur debate konstruktive mes njëri-tjetrit.
Gjithashtu, përveç kësaj metode, nxënësit mund të angazhohen në një mënyrë tjetër
për të aplikuar të mësuarin aktiv, një nga idetë mund të jetë edhe realizimi i projekteve, të cilat prezantohen gradualisht nga ata në orë mësimore të ndryshme, e
cila arrihet me fazat parapërgatitore të nxënësve në lidhje me temën e projektit. Kjo
formë është diskutuar nga autorë të ndryshëm, por sipas autorëve Jonathan Bergman dhe Aron Sams ekzistojnë disa dallime mes organizimit të orës së mësimit me
metodologjitë trandicionale në raport me klasat parapërgatitore, ku nxënësit janë në
qëndër të veprimtarive. Dallimet mes tyre përftohen në tabelën e mëposhtme:
Tabela 1: Krahasimi i kohës së aktiviteteve të nxënësve gjatë orës mësimore mes mësimdhënies tradicionale dhe klasave parapërgatitore
Mësimdhënia tradicionale

Klasat parapërgatitore

Aktiviteti

Koha

Aktiviteti

Koha

Brainstorming

5`

Brainstorming

5`

Kontrolli i detyrave të dhëna

20`

Pyetje-Përgjigje (p.sh rreth një
video)

10`

Materiale të reja

30-45 min

Punë praktike/laborator

75 min

Punë praktike/laborator

20-30 min

Burimi: Bergman.J & Sams.A, Flip your classroom (reach every student in every class every
day), iste,ASCD, 2012
3.

Analizë SWOT e të mësuarit aktiv

a.Analizë e strukturuar e të mësuarit aktiv
Të mësuarit aktiv ngjall debate të shumta në lidhje me realizimin e tĳ, pavarësisht
përfitimeve pozitive që sjell kjo formë e organizimit të mësimit, ekzistojnë disa risqe
të cilat nuk lidhen drejtpërdrejtë me vetë nxënësin apo me mësuesin, por me faktorë
të tjerë që ndikojnë në zbehjen e përdorimit të metodologjive të tilla. Padyshim, çdo
formë e organizimit të orës së mësimit ka avantazhe dhe disavantazhe, ku disavantazhet duhet të merren në konsideratë për shkak të rolit që luajnë në orën e mësimit
apo përtej saj nëpërmjet nxënësve. Për të analizuar në tërësi të mësuarin aktiv, më
poshtë paraqitet një analizë SWOT, me qëllim evidentimin dhe krahasimin e tipareve
të të mësuarit aktiv.
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Tabela 2: Analizë SWOT e të mësuarit aktiv
Strengths (pikat e forta)

Weaknesses (pikat e dobëta)

Gjithëpërfshirje e nxënësve
Rritja e përqëndrimit në orën mësimore
Rritja e interesit të nxënësve për temën
mësimore
Dije të thelluara të cilat mund të jepen në
shembuj konkret nga jeta reale
Studentët janë të angazhuar gjatë gjithë
orës mësimore
Nxënësit marrin kënaqësi nga të mësuarit

Faza parapërgatitore merr kohë për
mësuesin
Mund të jetë irrituese për nxënësit që nuk
janë përgatitur
Jo të gjitha temat janë të përshtatshme, kjo
kërkon përkushtim nga ana e mësuesit
Mungesa e rrjetit të internetit në shkolla
Mos lejimi i përdorimit të smartphon-ave

Opportunities (mundësitë)
Materiali është i kuptueshëm nga të gjithë
njësoj
Nxënësit mund të rikuperojnë materialin
e mëparshëm në rastet kur nuk e kanë
studjuar plotësisht

Threats (risqet)
Pamundësia e nxënësve e të paturit paisje
(i-pad, etj)
Mungesë e mjeteve didaktike të
mësimdhënies (videoprojektor)

b.Sfidat e të mësuarit aktiv
Pavarsisht dëshirës së mirë të mësuesit për të organizuar në një tjetër mënyrë procesin mësimor, me objektivin përqëndrimin e nxënësve, kjo orë mësimore është në
ndikim të drejtëpërdrejtë nga faktorë si: infrastruktura fizike, e cila përfshin aspektin
teknik dhe kapacitetet e mjeteve didaktike në funksion të realizimit të mësimit. Ky
faktor është ndër më kryesorët, i cili ndihmon për të krĳuar dinamizëm brënda së
njëjtës orë mësimore, por fatkeqësisht në të gjithë territorin Shqiptar konstatohet një
mungesë e kësaj infrastrukture duke përjashtuar vetëm pak shkolla me mundësi të
tilla. Kjo mbetet një ndër sfidat e së ardhmes e cila kërkon padyshim angazhimin në
tërësi të gjithë instuticioneve përgjegjëse të arsimit parauniversitar.
Mungesa e paisjeve të posaçme, mungesa e fibrave optik të rrjetit të internetit apo
pamundësia e të gjithë studentëve për të patur paisje individuale nuk janë të vetmet
sfida të cilat duhen zbutur nëpërmjet politikave arsimore, por gjithashtu një tjetër
sfidë evidentohet nevoja për trajnim të stafit pedagogjik, të cilët duhet t`a asimilojnë
shumë mirë këtë hallkë me qëllim përcjelljen në mënyrë të drejtë të informacionit
tek nxënësit dhe njëkohësisht evitimi i problematikave të ndryshme të cilat mund të
çojnë drejt dështimit të orës mësimore.
4.

Anketimi dhe rezultatet e tĳ

Në shkurt, 2019, në vitin e XI, kursi A është realizuar një anketë e strukturuar, me
pyetje të mbyllura dhe të hapura, për të identifikuar të dhënat sasiore dhe cilësore,
me qëllim matjen reale të vlerësimit që nxënësit i bëjnë të mësuarit aktiv. Pyetësori ka
në përmbajtjen e tĳ 10 pyetje dhe në total kjo anketë është plotësuar nga 24 nxënës.
Përsa i përket pyetjes së parë nëse ata janë të kënaqur me mënyrën e organizimit të orës mësimore në formën e të mësuarit aktiv, nxënësit janë shprehur 100% të
kënaqur plotësisht dhe 98% e nxënësve i janë përgjigjur pyetjes së dytë se kjo metodologji është e përshtatshme edhe në lëndën e letërsisë.
Pyetjes së tretë e cila është “Do të dëshironit që në pjesën më të madhe të lëndëve të përdorej
kjo formë organizimi e orës mësimore” ata janë përgjigjur 64% shumë dakort, 29% da176

kort dhe 7% asnjëanës. Ajo çfarë vihet re në se askush prej tyre nuk është përgjigjur
negativisht.

Më tej, pyetja nr. 4 është bazuar në raportin që është ndeshur mes mësuesit dhe nxënësit në orën e parë të realizimit të kësaj metodologjie, pyetja citohej: Ju keni gjetur
bashkëpunim me stafin pedagogjik (mësuesen) për çdo vështirësi që keni hasur? Përgjigja ka
qënë shumë positive duke e renditur në shifra 80% shumë dakort dhe 20% dakort.
Në të njëjtën rrjedhë logjike ka pasuar edhe pyetja nr. 5 e cila është bazuar në inkurajimin e dhënë nga mësuesja, pyetja: A jeni ndier ju të inkurajuar nga mësuesja për të qënë
të gjithë pjesëmarrës në këtë orë mësimore? Ka marrë si përgjigje 80% shumë dakort dhe
20% dakort. Një konstatim i tillë, me 100% përgjigje pozitive, tregon një revolucion
nga mësimdhënia tradicionale ku një pjesë e nxënësve nuk ndihen të motivuar gjatë
asaj ore mësimore.
Pyetja nr. 6, Ju mësuat gjëra të reja në lidhje me tematikën e mësimit në Letërsi?, nxënësit
u përgjigjën 98% shumë dakort dhe 2% dakort dhe pyetjes nr. 7, A mendoni se kjo
metodologji është interesante dhe ju nxit për të mësuar më shumë?, nxënësit iu përgjigjën
95% shumë dakort dhe 5% dakort.
Në pyetjet në vazhdim është bërë përpjekje për të marrë informacione nga nxënësit,
duke synuar marrjen e të dhënave cilësore, kështu pyetja nr. 8 që iu drejtua nxënësve
është A ju nxiti ky organizim të fitoni aftësi të reja? (nëse po, cilat aftësi?), nxënësit u
përgjigjën 80% po dhe aftësitë që ato renditën ishin: të jemi më të shkathët, të logjikojmë
më shpejtë, të mësojmë në mënyrë më praktike dhe njëkohësisht argëtuese, të jemi të up-date
(-tuar) me tekonologjinë duke qenë të gjithë të barabartë në klasë, ndërkohë vetëm 20%
prej tyre ishin asnjëanës.
Pyetjes nr. 9, se Cilat janë aspektet pozitive të kësaj metodologjie? Ata renditën:
Shton interesin për orën mësimore; Shfaq aftësi të tjera të cilat nuk janë të shfaqura në orët e mësimdhënies tradicionale; Studjon me metoda bashkëkohore; Mëson
duke u argëtuar, e cila përkthehet në jetëgjatësi të materialit të mësuar; Ora e mësimit
bëhet më interesante; N`a nxit të mësojmë në vazhdimësi; Nxit konkurencën dhe sjell
përmirësim në mësime; Nxit bashkëpunimin me grupin përkatës;
Ndërkohë pyetjes nr. 10, Cfarë do të dëshironit të përmirësonit në këtë metodologji?, nxënësit u përgjigjën me: Përmirësimet teknike (mungesë internet dhe paisjesh) dhe Të
përdorej më shpesh dhe në lëndët e tjera.
Përfundime
• Ndryshimet sociale në shoqëri, në ditët e sotme, po ndikojnë në transformimet
dhe nevojën e adaptimeve të reja në aspekte të ndryshme shoqërore. Faktori
përcaktues në përdorimin e metodologjive të reja mbetet zhvillimi i teknologjisë
në botë duke evidentuar nevojën e integrimit të tyre në orën mësimore.
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• Mësimdhënia aktive është një formë e re e organizimit të orës mësimore me qëllim
gjithpërfshirjen e nxënësve pjesmarrës në orën e mësimit. Kjo përfshirje e tyre
rrit interesin e tyre për orën e mësimit por njëkohësisht rrit cilësinë e rezultateve
shkollore duke i aftësuar më tej.
• Mësuesi duhet të jetë në rolin e ndihmësit në procesin e të mësuarit dhe jo
informatori kryesor me qëllim shmangien e metodave tradicionale duke iu
përshatur programeve mësimore lëndore dhe gjithashtu integrimin e risive në
mësimdhënie.
• Studimet kanë treguar se mësimdhënia aktive është shumë herë më efikase se
tradicionalja duke ndikuar në rritjen e jetëgjatësisë së informacionit dhe përcjelljes
së materialit të ri për të gjithë nxënësit në të njëjtën mënyrë.
• Me praktikimin e aplikacionit Kahoot, i përfshirë në formën e mësimdhënies
aktive,në letërsinë e XI, u konstatuan rezultate pozitive në : -përqëndrimin e
nxënësve; -rritjen e motivimit tek ata; -konsolidimin e njohurive të mëparshme
dhe rritjen e jetëgjatësisë së memorizimit të informacionit të ri.
• Të mësuarit aktiv përmban avantazhe dhe disavantazhe të cilat duhet të meren në
konsideratë për shkak të rolit që ata luajnë në orën e mësimit ose përtej saj.
• Dy sfidat e evidentuara në këtë punim shkencor janë :1. Infrastruktura e dobët
fizike e cila mbetet një nga sfidat më të mëdha në arsimin parauniversitar në
të gjithë territorin shqiptar ; 2. Nevoja për trajnimin e stafit pedagogjik mbi
metodologjitë e reja mësimore .
• Nëpërmjet pyetësorit të plotësuar nga nxënësit konstatohet përqindje e lartë e
dëshirës së tyre për tu përfshirë në metodologjitë e reja mësimore, madje ata
sugjeruan përdorimin e metodave të reja edhe në lëndët e tjera mësimore.
Rekomandime
• Të merren masa në përmirësimin e infrastrukturës fizike nga instuticionet
përgjegjëse në Arsimin e Mesëm të Lartë (AML);
• Të realizohen workshop-e kombëtare me qëllim informimin e stafit pedagogjik
rreth metodave bashkëkohore;
• Të trajnohen stafet pedagogjike në metodologjitë e reja mësimdhënëse me qëllim
rritjen e kualifikimit të tyre;
• Të përfshihen këto metodologji në të gjitha lëndët që përshtaten në aplikimin e
kësaj forme të mësimdhënies.
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Dispozitat e legjislacionit shqiptar të prokurimeve krahasuar me dispozitat
korresponduese Europiane
PhD (C.) Emalita Dobra
Universiteti Europian i Tiranes
Abstrakt
Ligji I ri kombëtar I Prokurimit Publik, së bashku me Rregulloret e Prokurimit dhe
Manualin e Prokurimit përcaktojnë kuadrin administrative për proçedurat e prokurimit
public në Shqipëri. Ligji zbatohet per të gjitha proçedurat e përzgjedhjes për furnizimin e
mallrave, punimeve dhe shërbimeve publike, të cilat janë të zbatueshme si për Autoritetet
Kontraktorë (AK) ashtu edhe Operatorët Ekonomikë.1Në Shqipëri fusha e prokurimit publik
është relativisht e re, dhe duke mare parasysh analizën e çështjeve konkrete të prokurimit
në Shqipëri, ky studim bëhët I rëndësishëm. Pasqyrimi I proçesit të përafrimit të sistemit
të prokurimit publik me direktivat përkatëse te Bashkimit Europian si dhe angazhimet e
marra me qëllim aderimin në Bashkimin Evropian, janë qëllimi kryesor I këtĳ studimi. Ky
punim pasqyron përafrimin e ligjit te Prokurimit publik me direktivat përkatëse të Bashkimit
Europian, analizën e situates aktuale të sistemit të prokurimit public në Shqipëri, krahasimin
e tĳ me parashikimet e Direktivavetë BE, si dhe analizën e përmirësimeve të nevojshme për
arritjen e standardeve të BE.

Objektivi I ketĳ punimi është bërë I mundur nëpërmjet analizës dhe angazhimeve
të marra me qëllim aderimin në Bashkimin Evropian duke I dhënë përgjigje pyetjes
se cila është përqasja më e mire për realizimin e këtĳ qëllimi? Forcimi i kapaciteteve
administrative dhe institucionale, në funksion të zbatimit më të mirë të legjislacionit
të prokurimi publik, është një tjetër prioritet i Dokumentit të Partneritetit Evropian,
i cili shkon për përmbushjen e angazhimeve në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit.
Hapat e parë drejt përafrimit të ligjit të prokurimit publik me Direktivën 2004/18 /
EC të BE-së janë shënuar në vitin 2006, kur është miratuar një ligj i ri për prokurimet
publike.2
Megjithatë, përafrimi i LPP-së me acquis në këtë fazë ka qenë i pjesshëm. Duke marrë
parasysh angazhimet në MSA dhe në vĳim Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA-së
, ligji i prokurimit publik është ndryshuar disa herë nga viti 2006 deri 2018.3
Raporte periodike të progresit të KE-së nga viti 2006 deri në vitin 2009 kanë nënvizuar
përmirësimin gradual te bërë në fushën e prokurimit publik, sidomos në drejtim të
përafrimit të legjislacionit me acquis. Ndërkohë në Raportin Analitik të KE-së të vitit
2010,ai është shprehur qartë se legjislacioni shqiptar është në përputhje gjerësisht me
parimet e përgjithshme të aplikuar për prokurimin publik në tregun e brendshëm.
1

Manualiiprokurimitpublik, Prill 2007, fq 8.
Sipas Raportit të Progresit të Shqipërisë për Shqipërinë për vitin 2007 "Shqipëria ka ndërmarrë
hapa për të sjellë legjislacionin e saj në përputhje me acquis duke miratuar një prokurim
publik të ri. Legjislacioni zbatues është në fuqi. Prokurimi publik neë merr parasysh parimet e
mosdiskriminimit dhetrajtim të barabartë, transparencë, vlerë për para dhe mbrojtje ligjore të
interesave të ofertuesve.
3
Shih pikën 2.4.1 të Kapitullit II më lart. Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim Asociimit (PKZMSA) është një dokument themelor për të gjitha institucionet publike
për prioritizimin, planifikimin, bashkërendimin dhe monitorimin e aktiviteteve të tyre zbatuese
nën MSA.
2
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Kuadri legjislativ dhe institucional siguron një bazë të mirë për zhvillimin e një
sistemi efektiv të prokurimit publik, në përputhje me rregullat e BE-së dhe deri më
tani Shqipëria ka përmbushur angazhimet e saj të kuader te MSA-së në këtë fushë.4
Megjithatë, Raportit Analitik, jo të gjitha dispozitat e direktivave të prokurimit publik
janë transpozuar ende deri në atë kohë. Edhe pse Raporti Analitik i vitit 2010 ka qenë
shumë pozitiv në lidhje me fushën e prokurimit publik, të dy raportet e progresit të
vitit 2011 dhe 2012kane deklaruar se kuadri ligjor për prokurimin publik nuk është
plotësisht në përputhje me acquis.5
Nga ana tjetër, në Planin Kombëtar për Integrim Evropian që mbulon periudhën
2015-2020, për prioritetet afatmesme, të cilat sipas këtĳ dokumenti korrespondojnë
me periudhën kohore2016-2017, ndryshimet e mëtejshme të ligjit të prokurimit
publik në drejtim të përafrimit me Direktivën e re 2014/24 jane parashikuar si një
detyrë në fushën e prokurimit publik.
•
Dispozitat e direktivave europiane të cilat duhet të transpefrohen në ligjin
shqipëtar të prokurimit.
Ky seksion do të analizojë ndikimin e dispozitave të Direktivës së Re 2014/24, në LPP
shqiptar. Kjo analizë do të bëhet duke pasur parasysh faktin se LPP është perafruar
ende pjesërisht me Direktivën 2004/18 dhe në anën tjetër, Direktiva e re 2014/24 sjell
disa risi të tjera në krahasim me Direktivën 2004/18.
Direktiva e re mbulon autoritetet kontraktuese, të cilat janë të përcaktuara në të
njëjtën mënyrë si në bazë të direktivës 2004/18, por përveç kësaj liste, ai jep gjithashtu
një përkufizim të ri të nënautoriteteve qendrore kontraktuese. Sipas këtĳ përkufizimi,
autoritetet nënkontraktuese qendrore janë të gjitha autoritetet kontraktuese të
ndryshme nga organet e pushtetit qendror.
Dispozita e re i lë fushën shteteve anëtare për të vendosur rregullat me të cilat
autoritetet nënqendrore kontraktuese marrin më shumë liri dhe nje fleksibilitet më
të madh.
Gjithashtu, nënAutoritetet qendrore kontraktuese mund të përdorin njoftim
paraprak të informacionit si një mjet për të bërë thirrje për konkurrim (në rast të
procedurës së kufizuar dhe dialogut konkurrues).
Për më tepër, Shtetet Anëtare mund të sigurojnë që të gjitha kategoritë e autoriteteve
nënqendrore kontraktuese mund të krĳojnë një afat kohor për pranimin e operatoreve
ekonomike (ofertave fillestare) me marrëveshje të ndërsjellë ndërmjet autoritetit
kontraktues dhe kandidatëve te zgjedhur (në rastin e procedurës së kufizuar dhe
procedures konkurruese me negociim).
Ashtu si në situatën e fundit, Direktiva parashikon që Shtetet Anëtare mund të
parashikojnë zgjidhje të tillë, kjo dispozitë është fakultative për vetë shteteve anëtare
Futja e këtĳ përkufizimi për një kategori të veçantë të autoriteteve kontraktuese,
në LPP, duhet të merren parasysh së bashku me futjen e njoftimit të informacionit
paraprak dhe duhet të shihet në dritën e fleksibilitetit që duhet ose është e nevojshme
që do të zbatohen për këtë kategori të autoritetit kontraktues.
Megjithatë, edhe nëse LPP vendos të mos zbatojë një përkufizim të tillë, ajo nuk
duhet të konsiderohet si jo përafruar në këtë drejtim, për sa kohë që rëndësia e
përdorur ne atë eshte vetëm për situatat të cilat janë rreptësisht të zbatueshme vetëm
për Shtetet Anëtare (siç është para Njoftimi i informacionit), ose ata janë fakultative
edhe për vetë shteteve anëtare (siç është mundësia e vendosjes së afateve kohore
me marrëveshje të përbashkët ndërmjet autoritetit kontraktues dhe kandidatëve të
4

Shih Raportet e Progresit të KE 2006-2009. E disponueshme në ëëë.mie.gov.al, marrë 20 Dhjetor
2014.
5
Shih Kap. 5 "Prokurimi Publik", në Planin Kombëtar për Integrimin Europian 2015-2012, fq .7.
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përzgjedhur).
•
Faktorëtqëndikojnënënivelin e përafrimit
Si analizohet tërësisht lart, LPP-ja është në përputhje, por jo në përputhje me acquis
për prokurimin publik. Kuadri ligjor reflekton parimet themelore te Traktatit të BEsë për sa i përket transparencës, trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit. Fokusi
procedural është projektuar për të siguruar kryesisht drejtësinë, transparencën dhe
integritetin e proceseve të prokurimit.
Procedurat kryesore dhe dispozitat e Direktivave të BE-së janë zbatuar në LPP. Këto
do të zbatohen jo vetëm mbi pragjet e BE-së, por edhe në grupet e kufijve monetarë
të veçante kombëtare, të cilat gjenerojnë praktikat formale.
Procedurat konkurruese në lidhje me publikimin e njoftimeve të tenderit janë të
nevojshme në përgjithësi për dhënien e të gjitha kontratave pavarësisht nga vlera e
tyre.6
Faktorët, të cilat ndikojnë në nivelin e përafrimit të LPP me Direktivën përkatëse të
BE-së (s) mund të kategorizohen në dy kategori kryesore; (I) faktorët që lidhen me
statusin e Direktivës dhe (ii) faktorë të lidhur me fazën e zhvillimit të vendit.
•
Faktorëtqëlidhen me statusin e direktives
LPP-ja shqiptare nuk është përafruar plotësisht me direktivat përkatëse të BE-së, dhe
kjo është e lidhur fort me faktin se Shqipëria nuk është një shtet anëtar i BE-së ende.
Këto dallime ekzistojnë kryesisht për shkak të qëllimeve të ndryshme të të dy veprave.
Duke qenë një ligj kombëtar, shtrirja është rregullimi i sistemit të prokurimit publik në
vend. Shtrirja e Direktivave përkatëse të BE-së, duke qenë ligje mbikombëtare, është
rregullimi i sistemit të prokurimit publik brenda Bashkimit Evropian. Direktivat
janë drejtuar shteteve anëtare, duke i udhëzuar ata për të zbatuar (në çfarëdo mënyre
qe është e nevojshme) politika të caktuara të Bashkimit brenda një afati kohor të
caktuar.7
Praktikisht, qëllimi i Direktivave të Prokurimit është për të krĳuar një treg të
brendshëm ku lëvizja e lirë e mallrave andsherbimeve eshte konkurrenca efektive
për kontratat publike.
Ky qëllim është i shprehur qartë në preambulën e dy Direktivave të prokurimit,
deklaruar ndër të tjera se dhënia e kontratave të lidhura në Shtetet Anëtare i
nënshtrohet respektimit të parimeve të Traktatit dhe në veçanti me parimin e lirisë
së lëvizjes së mallrave, parimine lirisë së vendosjes dhe parimin e lirisë për të ofruar
shërbime si dhe parimeve te tjera qe rrjedhin nga kjo, si parimi i trajtimit të barabartë,
parimi i mosdiskriminimit, parimi i njohjes reciproke, parimi i proporcionalitetit dhe
parimi i transparences.8
Kontratat duhet të jepen në bazë të kritereve objektive, të cilat sigurojnë
përputhshmërinë me parimet e transparencës, mosdiskriminimit dhe trajtimit të
barabartë dhe që garantojnë vlerësimin e ofertave në kushtet e konkurrencës efektive.9
Qëllimi i direktivave të prokurimit për të krĳuar një treg të brendshëm është
6

Shih gjithashtu SIGMA, "Vlerësimi i Reformës së Administratës Publike të Shqipërisë", prill 2014,
në dispozicion nëhttp: //www.sigmaweb.org/publications/Albania-Assessment-2014.pdf.
7
R. H. Folsom "Parimi i Bashkimit te Ligjit Evropian", Seria e Litarëve të Përbashkët, Thomson
Ëest, 2005Pg.73.
8
Shih respektivisht Recitalin nr. 2 të Direktivës 2004/18/EC dhe Recitalit nr. 1 të Direktivës 2014/24
/ BE.
9
Shih gjithashtu Raportin nga Komisioni për Këshillin dhe Parlamentin Europian - Raporti i BE
kundër Korrupsionit COM (2014) 38 final, fq. 22, në dispozicion në http://ec.europa.eu/dgs/homeaﬀairs/e-biblioteka / dokumentet / politikat / trafiku i organizuar krimi-dhe-njeri / korrupsioni /
docs / acr_2014_en.pdf.
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deklaruar edhe nga Gjykata e Drejtësisënë disa raste.10
Mund të argumentohet se shmangia e korrupsionit, nuk eshte qëllimii prokurimit,
por një përfitim i shtuar i fituar nga rregullat e prokurimit. Është argumentuar se
publiku duhet te marrë vlerën më të mirë ne para si nje tjeter qëllim i rregullave
kombëtare që rregullojnë prokurimin, ndërsa regjimi i BE-së ka për qëllim hapjen e
prokurimit të tregtisë ndërmjet Shteteve Anëtare.
Si e tillë, një krahasim i qëllimit të akteve dhe parimeve të përgjithshme të Ligjit
shqiptar për Prokurimin Publik dhe direktivat përkatëse të BE-së,tregon se ka
dallime në këto aspekte gjithashtu.
Në pamje të parë, parimet e parashikuara nga LPP janë të njëjta me ato të parashikuara
nga Direktiva, por duke parë ato në mjediset e tyre përkatëse të aplikimit, perspektivat
e tyre janë të ndryshme.Sipas LPP-së shqiptare, parimi i mosdiskriminimit dhe
trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomik është një nga parimet themelore. Ky
parim vjen në përputhjeme angazhimet e ndërmarra në nenin 74 të MSA-së.
I njëjti parim është i parashikuar edhe me Direktivën e Sektorit Publik, por
interpretimi i vetë parimit dhe fushësse saj janë të ndryshme.
Dispozita shqiptare është fokusuar në parimin e mosdiskriminimit dhe trajtimit
të barabartë ndërmjet operatorëve ekonomik pa specifikuar ndonjë arsye për
diskriminim. Në çdo rast, për shkak të këtĳ konteksti të përgjithshëm, ndalimi i
diskriminimit në baza nacionale është i përfshirënë anën tjetër, Direktiva, përveç
parimit të përgjithshëm të trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit të operatorit
ekonomik, nuk parashikon shprehimisht ndalimin e diskriminimit në baza
nacionale.11
Me këtë dispozitë eksplicite, është e qartë se një nga qëllimet e veçanta të direktivave
të prokurimit është të sigurohet që ndërmarrjet e huaja të kenë mundësinë për të
konkurruar për kontratat publike. I njëjti pozicion është mbajtur nga Gjykata e
Drejtësisë, e cila ka deklaruar shprehimisht se qëllimi kryesor i dispozitave të BE-së
në kontratat publike është: "për të siguruar lëvizjen e lirë të shërbimeve dhe hapjen
e konkurrencës së lire në të gjitha Shtetet Anëtare" .
Mundësia për të konkurruar për kontratat publike është e lidhur ngushtë me
rregullimin e tregut të brendshëm të BE-së, ku çdo kufizim në tregti është vlerësuar
nga afër në pajtim me dispozitat përkatëse të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit
Evropian (TFBE).12
Një faktor tjetër që ndikon ne niveline përafrimit është e lidhur direkt me
Shtrirjen e Direktivave të BE-së, që do të thotë se disa nga dispozitat e Direktivës i
jane kushtuarvetem Shteteve Anëtare.13
Një faktor tjetër, i cili ndikon ne niveline përafrimit të LPP-së, është fakti se disa prej
dispozitave të Direktivës janë fakultative për vetë shtetet anëtare. Kështu, ne mund
të kujtojnë dispozita si fakultative për shtetet anëtare, ato që lidhen për shembull për
kontratat e rezervuara, blerjet qendroren enkontraktimit etj Në rastin e dispozitave
opsionale, ajo do të jetë në diskrecionin te ligjit kombëtar (sidomos i një vendi jo
10

Shih për shembull rastin C-213/07 Michaniki AE, para. 39; dhe rastet e bashkuar C-285/99 dhe
C-286/99Impresa Lombardini, para.34.
11
Shiko Rastin C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH në Republikën Österreich (Bund),
APA-OTS Originaltext-Service GmbH dhe APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft
mit beschränkterHaftung [2008] ECR I-04401, para. 31.
12
Kjo dispozitë e përgjithshme e parimit të mosdiskriminimit në LPP shqiptare konsiderohet si
përmbushje e angazhimit të ndërmarrë në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore(CEFTA),
13
Shih gjithashtu S.T. Poulsen, P.S. Jakobsen dhe S.E. Kalsmose-Hjelmborg, "Prokurim Publik
i BE-së;Direktiva e Sektorit Publik, Direktiva e Shërbimeve, botimi i dytë", DJØF Publishing,
Copenhagen 2012, fq.31.
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anëtar) për të vendosur ose për t'i zbatuar ato apo jo.
Duke e konsideruar mekanizmin, i cili lidh dispozitat me njëra tjetren (siç është rasti
i autoriteteve kontraktuese nënqendrore me njoftimin paraprak të informacionit
ose mundësinë e vendosjes së afateve kohore me marrëveshje të përbashkët me
autoritetin kontraktues nënqendror dhe kandidatët e përzgjedhur ), mund të themi
se edhe në rastet kur një dispozitë e Direktivës nuk është fakultative (dhe nuk është
e zbatueshme fort për Shtetet Anëtare), nuk duhet të zbatohet domosdoshmërisht
në një shtet kombëtar të një Shteti jo Anëtar, nëse rëndësia e përdorimit ajo është
vetëm për situatat, të cilat janë të zbatueshme në mënyrë rigoroze vetëm për Shtetet
Anëtare , ose janë fakultative edhe për vetë shtetet anëtare (siç është mundësia e
vendosjes së kufijve kohorë me marrëveshje të përbashkët me autoritetin kontraktues
dhe kandidatët e përzgjedhur.
Sa i përket ky artikull i referohet një artikull të veçantë të një direktive të BE-së (e
cila ka kuptim për shtetet anëtare, të cilat kanë detyrimin për transpozimin gjitha
direktivat), për të zbatuar atë në një ligj kombëtar të një shteti jo-anëtar, Direktiva
referuar (dhe neni) duhet të zbatohet për herë të parë.
Qëllimi final është që të permiresohet legjislacioni në fuqi. Marrja e legjislacionitte
prokurimit publik te zbatueshëm dhe realizimi i një sistemi plotësisht funksional të
prokurimit në përputhje me standardet e BE-së.
Kjo nuk do të thotë vetëm harmonizim me direktivat përkatëse të BE-së, por është e
nevojshme për të harmonizuar këtë legjislacion me kornizën tjetër ligjore në Shqipëri.
Përndryshe nuk do të mund jetë i realizueshëm.
Ndërhyrje të tilla legjislative duhet të shkojë së bashku me ndryshimet ekonomike
dhe sociale, si prokurimi publik nuk është vetëm një proces ligjor, por ajo është
gjithashtu një proces ekonomik dhe social. Në fund të ditës, LPP është ligji kombëtar,
dhe një ligj kombëtar do të "formuar" edhe nga konteksti konkret dhe mjedisit ku
është aplikuar.
Siç është diskutuar dhe analizuar në disa situatat e mësipërme, disa prej dispozitave
të Direktivës janë të zbatueshme vetëm për Shtetet Anëtare, e cila është mjaft besnikë
duke pasur parasysh faktin se Direktivat synojnë të rregullojnë prokurimin publik
brenda BE-së.
Nga ana tjetër, në qoftë se ajo do të jetë rasti që ligji shqiptar do të sigurojë për
mekanizëm të tillë gjithsesi (edhe pse kjo nuk është e detyrueshme), në praktikë ajo
nuk do të jetë e mundur për të zbatuar atë, sepse ajo është e nevojshme që njoftimi
vetë, ose fakti i publikimit të këtĳ njoftimi në profilin e blerësit, duhet të publikohen
në çdo rast, nga Zyra e Publikime të BE-së.
Si e tillë, duket se ky mekanizëm është menduar vetëm për shtetet që janë direkt
subjekt i Direktivës, dhe nuk ka kuptim që të kërkojë një Shtet jo anetar, për të futur
një mekanizëm të tillë në ligjin e vet kombëtar të prokurimit, pasi objektivi kërkuar
nuk do të të arrihet.
Direktiva e BE-së Sektorit Publik i Prokurimit dhe Ligji i Prokurimit Publik shqiptare
kanë natyra të ndryshme dhe objektiva të ndryshme (për momentin).LPP-ja shqiptare
është një ligj kombëtar që synon të rregullojë prokurimin publiksistemi në vend.
Direktivat e BE-së përkatëse jane ligje mbikombëtare, të cilat kanë për qëllim të
rregullojë sistemin e prokurimit publik brenda BE-së, shtetet anëtare jane të
udhëzuara për të zbatuar (në çfarëdo mënyre është e nevojshme) politika të caktuara
të Bashkimit brenda një afati kohor të caktuar.
Kjo natyrë e ndryshme ete dy akteve shkakton dallimet në objektivat e tyre.
Nga origjina e saj, një nga objektivat kryesore të BE-së ka qenë për të krĳuar një treg
të përbashkët që eliminon pengesat për tregtinë e mallrave dhe shërbimeve midis
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shteteve anëtare të BE-së.
Krĳimi i një tregu të përbashkët të prokurimit do të thotë heqjen e të gjitha barrierave
të tregtisë që rrjedhin nga kontekstin e prokurimit. Praktikisht qëllimi i Direktivave
të Prokurimit është për të krĳuar një treg të brendshëm ku ka një lëvizja e lirë e
mallrave dhe shërbimeve dhe konkurrenca efektive për kontratat publike. Ky qëllim
është i shprehur qartë në preambulën e dy Direktivave të prokurimit.
Ky qëllim i direktivave të prokurimit për të krĳuar një treg të brendshëm ka qenë
gjithashtu i deklaruar nga Gjykata e Drejtësisë në disa raste.
Nga ana tjetër, LPP-së bën thirrje për parimin e konkurrencës në këto situata të
njëjta sic ben Direktiva. Por duke iu referuar objektivit dhe qëllimitte LPP-së, është
e qartë se funksioni i këtĳ parimi është për të mbështetur efikasitetin e sistemit të
prokurimit dhe kjo është e kuptueshme duke pasur parasysh faktin se LPP është një
ligj kombëtar.
Një nga aspektet kryesore të cilat duhet të merren parasysh përgjatë procesit të
integrimit është se pavarësisht nga fakti se kërkesa dhe angazhimi nga të dyja palët
është për përafrimin plotesisht të legjislacionit në sektorin e prokurimit publik, në
fund ajo është vetëm përafrimi, dhe jo një kopje të Direktivave përkatëse.
Analiza e përmbajtjes se direktivave të BE-së tregon se Direktivat përkatëse jo vetëm
që janë drejtuar direkt me shtetet anëtare të BE, por tregojnë gjithashtu se ata nuk
janë të detyrueshme njëqind për qind edhe për këto vende.
Në anën tjetër, në përputhje me angazhimet dhe detyrimet e MSA-së Shqipëri është
e nevojshme dhe e angazhuar për të përafruar plotësisht legjislacionin e prokurimit
shqiptar me direktivat përkatëse të BE-së si një hap paraprak për anëtarësim në BE.
Duke analizuar shprehjen "përafrim të plotë me direktivat e BE-së", e cila shtrihet
në themelet e procesit të integrimit, është shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe
interpretuar në mënyrë të drejtë këto dy fjalë; "I plotë" dhe "përafrim".
Kuptimi i tyre nuk duhet të bëhet veç e veç me njëri-tjetrin. Është e vërtetë se kërkesa
dhe angazhimi nga të dyja palët është për përafrimin e plotë të legjislacionit në
sektorin e prokurimit publik, por në fund ajo është vetëm përafrimi, dhe jo një kopje
të Direktivave përkatëse.
Për këtë aspekt, kjo është një nga aspektet kryesore të cilat duhet të merren parasysh
gjatë procesit të integrimit. Teoria nuk është e vlefshme vetëm për vende si Shqipëria,
që aspirojnë për t'u bërë anëtare e BE, por edhe për shtetet anëtare të BE vetë.
Duke analizuar të gjitha mbi procesin e përafrimit, në fund mund të thuhet me siguri
se në sektorin e prokurimit publik, Shqipëria ka bërë përparim të madh në drejtim
të përafrimit me acquis.
Megjithatë është e rëndësishme, që të mbani në mend se perafrimi i procesit nuk
është një proces i "përkthimit" të direktivave në legjislacionin kombëtar, por ajo duhet
të fokusohet në gjetjen e mekanizmit të përshtatshëm të realizimit me efektivitette
plotë të rregullave të BE-së dhe normalisht arritjen kryesore.
Rekomandime
Pas konkluzioneve përfundimtare të kësaj teze, duke synuar një proçes efektiv të
përafrimit, unë do të rekomandojë si më poshtë:
Një kuptim të qartë të shprehjes "përafrim i plotë".
Të dyja palët; BE dhe Shqipëria, duhet të "bien dakord" mbi atë që duhet të kuptohet
nga shprehja "e përafrimit të plotë", në dritën e procesit të integrimit dhe qasja për të
zgjeruar dispozitat e direktivës në legjislacionin shqiptar të prokurimit.
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Ky sqarim duhet të bëhet, për të shmangur keqinterpretimet gjatë procesit të
integrimit dhe për të shmangur pritjet e ndryshme nga të dy anët.
Vendet anëtare, gjatë procesit të integrimit, nuk duhet të jetë te ngurtë.
BE-ja duhet të jenë e vetëdĳshme se vende si Shqipëria, të cilat kanë për qëllim të
hyjnë në BE, janë kryesisht vende në tranzicion, që do të thotë se ata janë në një
gjendje të ndryshme të zhvillimit (ekonomik, social dhe politik), në krahasim me
vendet që janë tashmë në BE ( edhe pse ka dallime të konsiderueshme edhe mes
tyre).
Në këtë kontekst, ajo do të jetë më realiste që të ketë disa "rregulla kalimtare" për
vendet që synojnë t'i bashkohen BE-së, atëherë kërkon te zbatojnë totalisht disa
rregulla të cilat janë të destinuara për vendet të cilat janë në një nivel të ndryshëm të
zhvillimit.
Një përafrim koherente i LPP-së me zhvillime të tjera ligjore kombëtare dhe zhvillimet
e tjera ekonomike dhe sociale.Përafrimi i legjislacionit shqiptar të prokurimit me
direktivat perkatese te BE-në duhet të kryhet në koherencë me legjislacionin tjetër në
fuqi në vend dhe ndryshimet e nevojshme ekonomike dhe sociale.
Hapja e LPP-së në drejtim të fleksibilitetit, për të rritur efikasitetin e procesit të prokurimit.
Pavarësisht nga të gjitha, ligji shqiptar i prokurimit duhet të jetë i hapur ndaj më
shumë fleksibilitet, për rritjen e efektivitetit të përdorimit të parave publike.
Në çdo rast ky fleksibilitet duhet të rritet gradualisht, dhe duhet të shoqërohet me
një nivel të përmirësuar integritetit të zyrtarëve në krye të proceseve të prokurimit.
Përfshirja e njohurive të prokurimit në nivel akademik.
Ngritja e kapaciteteve të administratës kontribuon në një nivel më të lartë të
profesionalizmit dhe përafrimin me standardet evropiane. Duke fituar një njohuri
themelore të sistemit të prokurimit në kuadër të programeve të studimeve të arsimit
të nivelit universitar do të sigurojë qëndrueshmërinë e njohurive të tilla.
Futja e një sistemi licencimi për zyrtarët e prokurimit.
Duke pasur parasysh se prokurimi publik është një proces që ndodh në shebim të te
gjithë publikut, keto procedura prokurimi duhen te realizohen ngaprofesionistët e
duhur. Në këtë kuptim, krĳimi i kurseve profesionale nga shteti, të cilat do të lirojnë
pjesëmarrësit e suksesshëm si "zyrtarë të prokurimit", duke siguruar gjithashtu
që zyrtarët e tillë të jenë të vetmit persona që mund të punësohen për kryerjen e
procedurave të prokurimit publik në administratën publike, per te përmirësuar
sistemin.
Një faktor tjetër i konsolidimit të ndikimit të lartë dhe përmirësimit të sistemit të
prokurimit në Shqipëri do të ishte krĳimi i profesionit të zyrtarëve të prokurimit.
Edukimi i zyrtarëve të prokurimit dhe auditorët e prokurimit.
Trajnimet gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në ngritjen e kapaciteteve të
administratës në prokurimin publik. Duke pasur parasysh faktin se procesi i
prokurimit publik është një proces shumë dinamik, trajnimi i punonjësve per të qenë
përgjegjës për kryerjen e procedurave të prokurimit publik duhet të bëhet në mënyrë
të rregullt dhe të vazhdueshme.
Procesi i prokurimit është i rregulluar mirë dhe i përcaktuar nga LPP, duke përfshirë
edhe dokumentacionin mbështetës, të cilat autoritetet kontraktuese janë të detyruar
të ndjekin, por procesi nuk është projektuar për të nxitur profesionalizmin dhe
orientimin drejt performancës dhe praktikes, edukimin e administratës (ata të cilët
kryejnë procedurat e prokurimit jashtë dhe ata që auditojnë ato) për të qenë me
mendje të hapur. Eshtë më se e nevojshme të merren parasysh keto rekomandime,
në mënyrë që sistemi në praktikë te jetë sa më efektiv. Përndryshe vendosja e
185

ndëshkimeve dhe rreziku i ankesave do të vazhdojë dhe do të çojë në mungesën e
vullnetit për të futur faktorë të cilësisë dhe për të arritur efikasitet më të mirë dhe
vlerën për para të procesit të prokurimit.
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Të zhvilluarit e mendimit kritik
Aida Meli
Abstrakt
Zhvillimi i mendimit kritik, njohja e teknikave, srategjive, zbërthimeve dhe modelimeve të
orientuara prej tyre, e freskon kurrikulën mësimore, i jep jetë asaj, e pasuron me aktivitete të
larmishme, ku përgjegjësitë dhe roli i mësuesit e i nxënësit bëhen shumë të rëndësishme në
këtë bashkëveprim.
Përdorimi i mendimit kritik dhe krĳues gjatë orës së mësimit dhe jashtë saj, tek nxënësit e
ciklit të ulët të shkollës 9-vjeçare në lëndën e gjuhës shqipe, do të rrisë interesin e nxënësve
dhe do të përmirësojë cilësinë e të nxënit, ku jo vetëm do të kuptojnë informacionin, por do të
kërkojnë analizë zbulimi përse, si dhe ku aplikohet.
Në këtë studim do të prezantohen përvoja dhe probleme të përdorimit të të menduarit kritik,
duke u ballafaquar me literaturën bashkekohore dhe përvojën time mbi 30 vjeçare, si dhe
duke sjellë rekomandime të pritshme për realizimin e kësaj filozofie.
Qëllimi: Ky studim ka për qëllim të evidentojë rolin e të menduarit kritik dhe krĳues; të
përcaktojë format dhe mënyrat e realizimit e kësaj filozofie dhe të përcaktojë si dhe sa është
zbatuar ai në lëndën e gjuhës shqipe në dy shkollat 9- vjeçare të cilat i kam marrë si subjekt
studimi.

Hyrje
Zhvillimet në fushën e ekonomisë dhe të teknologjive të informacionit kanë ndryshuar fokusin e drejtimit të ekonomisë së sotme në të gjithë globin. Modelet tradicionale të punësimit po ndryshojnë, sepse po lindin profesione të reja . Ritmet e shpejta
të shoqërisë së sotme globale janë pasqyruar edhe në arsimin shqiptar, në fushën e
të mësuarit në këto vitet e fundit. Ka nisur të krĳohet një vizion i ri për të ardhmen
e shkollës shqiptare.
Sot, në shkollat më të përparuara të perëndimit nxiten qendrime dhe programe të
cilat kanë si objektiv nxitjen e të menduarit kritik dhe krĳues. Fakti që sot nga këto
përvoja ne zotërojmë një grup shumë të gjërë metodash dhe teknikash që nxisin të
menduarit kritik e krĳues gjatë të lexuarit dhe të shkruarit, tregon se gjithnjë e më
tepër në fushën e edukimit po punohet për pasurimin e mëtejshëm të metodologjive
të mësimdhënies dhe zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik.
Kritikët e sotëm janë të mendimit se shkollat duhet të largohen nga programet dhe
mënyra tradicionale e përcjelljes së njohurive dhe të përqendrohen në aftësitë dhe
shprehitë e reja të punës dhe në një mënyrë tjetër të menduari, të menduarit krĳues
dhe kritik.
Të menduarit përfshin aspekte kritike dhe krĳuese të mendjes, si përdorimin e
arsyes ashtu dhe gjenerimin e ideve
Të menduarit kritik është një proçes i integrimit të ideve dhe burimeve në mënyrë
krĳuese, i rikonceptimit dhe i ristrukturimit të koncepteve dhe informacionit. Ai
është një proces njohës, veprues, dhe ndërveprues, i cili ndodh njëkohësisht në mjaft
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nivele të të menduarit1.
Qëllimi i këtĳ studimi është të evidentojë rolin e të menduarit kritik dhe krĳues, të përcaktojë
format, mënyrat dhe strategjitë e realizimit të kësaj filozofie në lëndën e gjuhës shqipe.
Metodologjia e përdorur
Për zhvillimin e këtĳ studimi kam studiuar meteriale të mësuesve, studiuesve e filozofëve të mendimit kritik; kam studiuar metodat e mësimdhënies së gjuhës shqipe
nga klasa I-V; kam studiuar librat e gjuhës shqipe të nxënësve nga klasa I-V. Kam
realizuar anketa me nxënës e mësues në dy shkollat 9- vjeçare ku unë punoj ( Divjakë e Mizë) kam shfrytëzuar detyrat dhe punimet e nxënësve të mi për të zbatuar
metodën krahaso dhe bëj kontrastin që në fund do të arrihet në një lloj konkluzioni
përfundimtar e të gjithë faktorëve të gërshetuar.
Krĳimi i një mjedisi për mendimin kritik
Mësimdhënia për zhvillimin e mendimit kritik nuk është një detyrë e thjeshtë, as
një detyrë që mund të kryhet në një klasë të caktuar dhe më pas të harrohet. Nuk
ka një radhitje të prerë të hapave që duhet të ndiqen për të çuar tek mendimi kritik.
Megjithatë, ka disa rregulla për kushtet në klasë dhe arsyetimin e nxënësve, të cilët
nxitin zhvillimin e mendimtarëve kritikë, duke i shndërruar kështu nxënësit në “
Ndërtues dĳeje ose mendimtarë kritikë’’. 5
Kushtet thelbësore që nxitin mendimin kritik janë:
•
Siguro kohë dhe mundësi për të shpalosur përvojat e mendimit kritik.
•
Krĳo mundësinë që nxënësit të mendojnë.
•
Merr parasysh ide dhe opinione të ndryshme.
•
Nxit përfshirjen aktive të nxënësve në procesin e të nxënit.
•
Siguroju nxënësve një mjedis të lirë nga; rreziku; se mund t,i verë dikush në lojë.
•
Shpreh bindje për aftësinë e çdo nxënësi për të bërë gjykime kritike.
•
Vlerëso mendimin kritik.
Për t’u përfshirë në mendimin e frutshëm kritik nxënësit duhet:
1.
Të fitojnë besimin në vetvete dhe arsyetimin për dobinë e mendimeve dhe ideve të
tyre.
2.
Të përfshihen gjallërisht në procesin e të nxënit.
3.
Të dëgjojnë me nderim mendime të shumta.
4.
Të jenë të përgatitur, njëherazi, për të formuluar dhe mënjanuar gjykime për të tjerët.
Mendimi kritik dhe nivelet e të pyeturit
‘’ Të dish të bësh pyetje do të thotë të dish të bësh mësim’’
Kushdo që dëshiron të nxisë zhvillimin e të menduarit kritik në klasa, bën mirë të
fillojë me Taksonomonë e Blumit. Taksonomia e Objektivave Arsimore e Benjamin
Blumit dhe bashkëpunëtorëve të tĳ ( Bloom,1956) është një konstrukt i rëndësishëm
si në vlerësimin, ashtu dhe në manipulimin e llojeve apo ‘’niveleve’’ të të menduarit,
që kërkohen në klasë. Taksonomia bën të mundur dallimin e pyetjeve që bën mësuesi,
midis tyre të ‘’rendit të ulët’’ dhe të ‘’ rendit të lartë’’: pra midis pyetjeve që kërkojnë
njohjen apo mbajtjen mend të fakteve dhe kuptimin e koncepteve e të ideve ( skaji i
ulët), përkundrejt pyetjeve (kalojmë në skajin e lartë) që kërkojnë zbatimin e ideve,
analizën e argumenteve, sintezën e disa ideve për të arritur në zgjidhje të reja., si dhe
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vlerësimin e një linje të tërë arsyetimi.
Formimi i koncepteve për të menduarit kritik
Koncepti është një ide e organizuar, një abstraksion që vë, së bashku, shumë fakte,
duke u përpjekur që t’i bëjnë ato të kuptueshme, duke i organizuar në kategori ose
klasa. Konceptet na ndihmojnë që të klasifikojmë dhe t’i renditim mendimet dhe
përvojat duke përcaktuar etiketat që ne u bashkëngjisim këtyre ideve. Për shembull,
taksonomia për kafshët në planetin tonë përdor koncepte si klasën , familjen dhe
speciet, për të organizuar të menduarit tonë rreth krĳesave të identifikuara.
Konceptet grupojnë fakte të caktuara së bashku, për të nxjerrë ndryshimet dhe lidhjet midis tyre. Ata shprehin ndryshimet dhe pikat e përbashkëta që organizojnë të
menduarit tonë dhe për të shpjeguar përvojat tona. Ato janë prodhime të mendjeve
njerëzore, që na mundësojnë t’i bëjmë të kuptueshme dhe të mësojmë nga përvojat
tona.
Konceptet janë rietiketimet që ne u vemë ideve që të jenë të thjeshta, si përshembull,
një qen ose një mace, ose ideve që kanë një kompleks kuptimesh si për shembull, demokraci ose revolucion. Për të kuptuar mirë një koncept nuk është e mjaftueshme të
kesh shpjegimin apo kufizimet e fjalëve. Shumë fjalë kanë shumë përkufizime, që
ndihmojnë në shpjegimin e tyre. Një element shumë i rëndësishëm është të qenit në
gjëndje të shohësh se çfarë është dhe çfarë nuk është një shembull i tĳ.
Mësuesit e aftë i kombinojnë këto dy procese, duke dhënë shpjegime dhe shembuj
me një proces të tretë, procesin e të ndihmuarit të fëmĳës që të jetë në gjendje ta përdorë konceptin në komunikim sipas kuptimit të tĳ. Shpjegimet janë të rëndësishme
pasi fëmĳët kanë shpesh një ide të paplotë të kuptimeve të të rriturve; dhe ato i
etiketojnë gjërat.Shembujt janë të rëndësishëm për fëmĳët, pasi ekziston rreziku që
ata të keqkuptojnë konceptet. Këtë fakt mund ta ilustrojmë me rastin e një fëmĳe të
vogël që shkon afër patës dhe i thotë rosë, pasi ato kanë forma të njëjta.
Metoda, teknika, strategji që zhvillojnë të menduarit krĳues dhe kritik
Koncepti i sotëm mbi mësimdhënien dhe të nxënit
Koncepti i sotëm mbi mësimdhënien kërkon ‘’ekologji’’ në planin e përdorimit të
metodave, strategjive dhe teknikave që sigurojnë cilësi në rezultatet e nxënësve. Sot
në shkollë mësimdhënia e drejtuar në të nxënit e nxënësve kërkon që ne të dallojmë
‘’jo vetëm atë që di nxënësi , por atë që di të bëjë ‘’. Për të arritur këtë rezultat të gjithë
mësuesit dhe në veçanti ata të gjuhës shqipe përballen me sfidat e reja për të cilat iu
duhet të zhveshin petkun e metodave tradicionale, të cilat orientojnë mësimdhënien
me në qendër mësuesin dhe ti pasurojnë ato me metoda, teknika dhe strategji që përfaqësojnë familjen e madhe të mësimdhënies drejt të nxënit me në qendër nxënësin.
Si përfundim, në tërë gamën e gjërë të kërkesave për një mësimdhënie ndërvepruese
në themel qëndron krĳimi i fytyrës së re të asaj mësimdhënieje që ne duam të krĳojmë, në qendër të së cilës qendron nxënësi.
Zhvillimi i mendimit kritik gjatë mësimit të gjuhës shqipe
Zhvillimi i mendimit kritik në mënyrë të veçantë gjatë mësimit të gjuhës shqipe
duhet të jetë në qendër të kërkesave të një kurrikule të sotme.1 Zhvillimi i mendimit
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kritik, njohja e teknikave , strategjive, zbërthimeve dhe modelimeve të orientuara
prej tyre,e freskon kurrikulën, i jep jetë asaj, e pasuron me aktivitete të larmishme, ku
përgjegjësitë dhe roli i mësuesit dhe nxënësit bëhen shumë të rëndësishme në këtë
bashkëveprim.
Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, hulumtimi, krahasimi, reflektimi, analiza, sinteza, interpretimi, gjetja, zgjidhja e problemeve, bëhen aktivitete mbizotëruese gjatë
mësimdhënies dhe të nxënit, që nxiten dhe kërkohen pikërisht kur njeh , gjen, përdor dhe respekton strategji dhe teknika të tilla, të cilat të afrohen kur mendon dhe
respekton strategji dhe teknika të mendimit kritik. Ato u japin shumë mundësi nxënësve që duke bashkëpunuar në forma të ndryshme me njëri-tjetrin, përmes punës
në grupe apo aktivitete të tjera mësimore ndërvepruese të rrisin shkallën e të nxënit
, duke paraqitur një cilësi më të mirë të formimit të nxënësve.
Zhvillimi i mendimit kritik përmes lexim-shkrimit shihet sot si një lëvizje e madhe
botërore; pothuajse të gjitha praktikat dhe shkollat që punojnë për arritjen e rezultateve në të nxënit e nxënësve. Kjo lëvizje është shtrirë dhe në praktikën mësimore
të shkollës sonë.
Zhvillimi i të menduarit në mënyrë krĳuese dhe kritike gjatë të shkruarit
Proçesi i të shkruarit nuk është aspak i lehtë. Paraqitja e ideve dhe mendimeve në
formën e shkruar përbën formën më të lartë të shprehjes njerëzore. Kjo formë e të
shprehurit , përveç funksioneve të tjera , bën të mundur komunikimin njerëzor duke
përcjell përvoja njerëzore të grumbulluara në mĳëra vjeçarë.
Procesi i të shkruarit nuk mund të kuptohet pa lidhjen e ngushtë që ka me procesin
e të menduarit . Pra sa më të qarta të jenë idetë që shprehim, aq më shprehës dhe i
kuptimshëm bëhet edhe të shkruarit. Nëse idetë janë të qarta, edhe shkrimi është i
qartë; nëse dikush arrin të shkruajë mendimin në një formë të kuptueshme, atëherë
shprehja e mendimeve me anë të fjalës së folur bëhet mjaft e lehtë.
Të shkruarit përbën një proces renditjeje, grumbullimi, klasifikimi dhe sistemimi
me shkrim të përvojave njerëzore. Njerëzit arrĳnë t’i shprehin qëndrimet, ndjenjat
dhe mendimet e tyre në një formë të re dhe të sjellshme edhe për të tjerët. Për të
njëjtën ngjarje ose ndodhi njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme dhe, për pasojë
mënyra e të shprehurit rreth kësaj ngjarjeje do të jetë e ndryshme.
Shpesh në provimet me shkrim ndodh që nxënësit, sapo shohin kërkesat , sjellin
para vetes idetë që u janë ngulitur dhe me anë të të shkruarit, i vendosin idetë e
tyre rreth temës në fjalë dhe në formë të njëhsuar, qoftë ky paragraf, ese, detyrë
kursi,studim etj.
Gjatë të shkruarit, proçesi i të menduarit kalon përmes shumë rrugëve si: përmes
arsyetimit , krahasimit , mendimit krĳues e problemor, mendimit kritik etj. Kur shkruajmë ese apo shkrimi të tjera me natyrë krĳuese, nxënësit gjithmonë krĳojnë pyetje, angazhohen në planifikim, nxjerrin më tepër përfundime, formojnë më shumë
hipoteza , gjejnë më tepër shembuj dhe modele, vendosin më shumë marrëdhënie
të reja mes ideve dhe i vlerësojnë më shpesh e më rregullisht proceset e tyre të të
menduarit.
Mjaft studiues, duke u nisur mbi bazën e fakteve të bollshme mbështesin idenë se
mësimi i të shkruarit në mënyrë kritike e përmirëson mjaft aftësinë tërësore të nxënësve për të menduar në mënyrë kritike. Studime të ndryshme përfshirë se strategjitë ndërhyrëse të planifikuara me kujdes mund ta përmirësojnë mjaft cilësinë e të
menduarit të nxënësve , kur ata janë duke shkruar pjesë analitike apo argumente.
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Megjithëse të shkruarit përbën një mjet jashtëzakonisht të fuqishëm për zhvillimin e
shkathtësive dhe shprehive të të menduarit kritik, ai e kryen këtë funksion cilësisht
kur integrohet me të lexuarit , të biseduarit dhe të dëgjuarit
Mësuesve u rriten mundësitë për t’i ndihmuar nxënësit që të mësojnë , të mendojnë
në mënyrë kritike, nëse i integrojnë strategjitë për të shkruar në mënyrë kritike , në
përqasje me strategji të tjera..
Të menduarit krĳues është procesi i shoqërizimit të veprimtarisë mendore. Në të
vërtetë të menduarit krĳues nuk mund të kuptohet pa procesin e shoqërizimit.. Në
shumë raste të menduarit krĳues është reflektues dhe i qëllimshëm. Të menduarit
reflektues ndodh kur mendja ka një qëllim të caktuar. Gjetja e rrugëzgjidhjes së një
problemi e bën të menduarit më tepër se krĳues, e bën problemor. Vlerësimi, procesi që gjykojmë, gjërat thelbësore të ideve që vĳnë nga procesi i të menduarit krĳues,janë në
qendër të të menduarit kritik.
Mendimi kritik vë në provë mundësitë, analizat vendimet; vë në provë hamendësime të mundshme; vë në zbatim arsyetimin logjik. Si mendimi krĳues , ashtu dhe
mendimi kritik, janë thelbësorë në marrjen e vendimeve. Një shkrimtar kur boton
një libër , duhet të krĳojë ngjarjen dhe njëkohësishtë ta gjykojë në mënyrë kritike
dhe imtësishtë atë në formën e ‘'të shkruarit, në përmbajtjen dhe në elementet artistike.
Gjithashtu, në përputhje me kërkesat e didaktikës bashkëkohore për të edukuar të
menduarit kritik dhe krĳues, në kuadrin e punës për të formuar nxënës, qytetarë të
denjë për një shoqëri të hapur , ku mësuesi dhe nxënësi jo vetëm të përfshihen në
procesin e ndryshimit, por të ndihen dhe të jenë realisht palë aktive, autorë dhe aktorë në këto hapa ndryshimi.
Nxitjen te nxënësi i qëndrimeve vlerësuese e vetëvlerësuese, me qëllim që përmes
gjuhës amtare të mund të krĳojë nocione, të formatojë koncepte në përshtatje me
moshën, të marrë dhe të transmetojë mesazhe që do të jenë çelësa në shërbim të vetvetes për të njohur dhe për t’u njohur në mjedisin ku jeton Mësimi i gjuhës shqipe në
ciklin fillor ndahet në linja e nënlinja por ne do të përmendim’’ të lexuarit
Të lexuarit për të reflektuar në mënyrë kritike
Të lexuarit për të reflektuar në mënyrë kritike nënkupton një lexues aktiv të angazhuar në mënyrë gjithëpërfshirëse në procesin e të lexuarit , vazhdimisht duke
negociuar , diskutuar rreth asaj që di ai dhe se si përpiqet ta lidhë atë për të krĳuar
një kuptim të ri, po ashtu edhe si përpiqet ta përshtatë atë për të formuar kuptimin.
Roli i tërësisë së njohurive dhe aftësia e nxënësit për t’i përpiluar ato janë të rëndësishm për procesin e të menduarit / të lexuarit dhe të mësimit kritik. Me qëllim që
nxënësit të bëhen mendues kritik , është e rëndësishme që ata të mësojnë duke e
vlerësuar të menduarit të tyre vetjak; ta krahasojnë atë dhe interpretimet e tyre me
të tjerët, si dhe të rishikojnë ose të hedhin poshtë pjesë të atĳ procesi , kur është e
nevojshme.
Të mësuarit është përvojë personale dhe bashkëpunim, që nxit të menduarit kritik.
Mësuesit që nxitin diskutime para procesit të të lexuarit , me qëllim për t’i ndihmuar
lexuesit t’i aktivizojnë njohuritë e mëparshme ose që plotëson hapësirat në tërësinë e
njohurive, i bën nxënësit të kuptojnë më tepër përmes leximit , i cili vjen si një nevojë
e domosdoshme. Pikërisht nxitja e këtĳ momenti duhet parë si nisje e stazhit për një
lexues kritik.
Ata i ndihmojnë nxënësit të identifikojnë qëllimet për të lexuar, të formulojnë hipo191

teza dhe të testojnë vërtetshmërinë e hipotezave të tyre përgjatë proçesit të leximit
kritik. Aktivitetet pas leximit krĳojnë një mundësi për mësuesit , në drejtim të kontrollit të procesit të të mësuarit nga ana e nxënësve. Transformimi i ideve nga leximi në
punë arti, poezi etj. është një akt krĳues, vlerësues,dhe interpretues, i cili nxjerr në pah
nivelin e të kuptuarit të nxënësve.
Të lexosh në mënyrë kritike do të thotë të japësh një gjykim se si është argumentuar një tekst. Kjo kërkon që lexuesi të qendrojë pas dhe të fitojë distancë nga teksti
që lexon. Për të arritur një të lexuar të kësaj natyre, nxënësit duhet të këshillohen
që të mos lexojnë vetëm dhe kryesisht për informacione. Ata duhet të këshillohen
që të lexojnë për të gjetur mënyra alternative të menduari rreth çështjes së subjektit. Njëkohësisht mësuesit duhet t’i këshillojnë nxënësit që gjatë momenteve të të
lexuarit kritik, nuk duhet ta shkëpusin vëmendjen për të mbushur lista evidencash ,
faktesh, shembujsh dhe as të bëjnë pyetje në lidhje me informacionon dhe faktet që
përcjell një tekst; por të argumentojnë dhe të interpretojnë fakte,evidencaetj.; të marrin pjesë në nxjerrjen e konkluzioneve dhe të përfundimeve.
Për të realizuar një lexim reflektiv kërkohet të përcaktohet problemi qendror, kryesor ose qëllimi i tekstit. Dhënia e gjykimeve lidhur me tekstin dhe kontekstin është
një problem i cili nuk duhet anashkaluar , por duhet ndaluar në çështje të tilla, që
lidhen me audiencën për të cilën është shkruar ai tekst, me përfundimin që ka, me
kohën dhe kontekstin historik që përfaqëson etj.
Përfundime dhe rekomandime
• Në fund të këtĳ studimi jemi në gjendje të nxjerrim disa përfundime dhe rekomandime që do tu vĳnë në ndihmë mësuesve dhe nxënësve për të zhvilluar me tej të
menduarit krĳues dhe kritik në lëndën e gjuhës shqipe:
• Përfundime:
Të ngjallet kureshtja e nxënësve.
Të bëjnë pyetje për të zbuluar informacione të reja.
Të zhvillohet aftësia e të bërit zbulime.
Të aftësohen nxënësit për të menduar thellë kuptimin e njohurive të reja.
Të përdorin atë që kanë mësuar si bazë për nxënie të mëtejshme si brenda dhe
jashtë shkollës.
Të vlerësojnë informacionin dhe konceptet e t’i lidhin me njohuritë e tyre
ekzistuese.
Të mos mësojnë që vetëm të lexojnë dhe të shkruajnë, por të fitojnë edhe përvojën
e informacionit përmes leximit dhe atë të shprehjes së mendimeve.
Të nxenë në mënyrë aktive që të jenë të aftë e të përgatitur për ditën, kur do të
përfundojnë shkollën e kur do tu duhet të vazhdojnë të nxenë vetë në jetë.
• Rekomandime:
Mësimdhënia për zhvillimin e mendimit kritik nuk është një detyrë e thjeshtë, as një
detyrë që mund të kryhet në një klasë të caktuar dhe më pas të harrohet.. Megjithatë,
ka disa rregulla për kushtet në klasë dhe arsyetimin e nxënësve, të cilët nxitin zhvillimin e mendimtarëve kritikë, duke i shndërruar kështu nxënësit në “ Ndërtues dĳeje
ose mendimtarë kritikë’’.
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Kushtet thelbësore që nxitin mendimin kritik janë:
• Siguro kohë dhe mundësi për të shpalosur përvojat e mendimit kritik.
• Krĳo mundësinë që nxënësit të mendojnë.
• Merr parasysh ide dhe opinione të ndryshme.
• Nxit përfshirjen aktive të nxënësve në procesin e të nxënit.
• Siguroju nxënësve një mjedis të lirë nga rreziku, se mund t,i verë dikush në lojë.
• Shpreh bindje për aftësinë e çdo nxënësi për të bërë gjykime kritike.
• Vlerëso mendimin kritik.
Për t’u përfshirë në mendimin e frutshëm kritik nxënësit duhet:
5. Të fitojnë besimin në vetvete dhe arsyetimin për dobinë e mendimeve dhe ideve të tyre.
6. Të përfshihen gjallërisht në procesin e të nxënit.
7. Të dëgjojnë me nderim mendime të shumta.
8. Të jenë të përgatitur, njëherazi, për të formuluar dhe mënjanuar gjykime për të tjerët.
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