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Ligji - Shtylla e demokracisë

Dr. Abla Xhaferi
Albanian University, Tirana, Albania

Abstrakt

Çdo sistem demokratik synon krĳ imin e një shoqërie të mirëqenies. E mira e përbashkët është 
konceptuar e trajtuar nga fi lozofët nga Antikiteti deri sot. Për të mirën e përbashkët qytetarët 
e një shteti marrin pjesë në diskutimin e problemeve që i shqetësojnë, ndër të tjera, edhe për 
sistemin legjislativ, mbi të cilin ndërtohet shteti. Në një sistem demokratik hartimi i ligjeve 
është atribut i të gjithëve dhe duhet t’u shërbejë babarbar të gjithë qytetarëve. Në sistemin 
diktatorial hartimi i ligjeve është atribut vetëm i qarqeve të mbyllura politike dhe i organeve 
drejtuese të shtetit dhe u shërben më shumë këtyre qarqeve. Shkalla e demokracisë së një 
vendi vlerësohet me ndryshimet demokratike në dobi të qytetarëve të tĳ . Me këtë lidhet edhe 
një numër vlerash të sistemit të demokracisë që kanë të bëjnë me frymën e bashkëpunimit 
dhe të tolerancës për vendime në mbështetje të demokracisë dhe mirëqenies së popullit. 
Parimi i shtetit të së drejtës përfaqëson kërkesën themelore të legjislacionit dhe  kushtetutës së 
vendeve demokratike bashkëkohore. Kjo duket mjaft  qartë në vendet e Evropës perëndimore, 
ku shteti i së drejtës është kuptuar dhe interpretuar si qeverisje dhe sundim i ligjit dhe jo 
sundim i njeriut, duke nënkuptuar se ligji nuk lejon shfaqjen e arbitraritetit gjatë zbatimit 
të kërkesave të tĳ , se ai është i barabartë dhe i detyrueshëm për të gjithë shtetasit pa asnjë 
dallim, se ligji është garantuesi më i mirë i lirive dhe të drejtave të qytetarëve etj. Në vendet 
e dala nga regjimet totalitare, si edhe në Shqipëri, jeta dhe veprimtaria e përditshme është e 
mbushur me raste të mosrespektimit dhe me shkelje fl agrante të ligjit dhe të elementeve të 
rëndësishme të parimit të së drejtës jo vetëm nga individë të veçantë, por edhe nga organe dhe 
mekanizma shtetërorë, parti politike, shoqata etj. Shteti i së drejtës është trajtuar nga shumë 
fi lozofë, si: Xh. Loku, T. Hobsi, E. Kanti, Robert Von Molhl etj. E përbashkëta e qëndrimit të 
të gjithë fi lozofëve është vendosja e individit në mënyrë të pavarur, zhvillimi i shoqërisë dhe 
i individit në frymën e një liberalizimi të përgjithshëm.  Legjislacioni dhe parimi i shtetit të së 
drejtës kanë ardhur duke u përsosur gjithnjë e më shumë si në planin teorik, ashtu edhe në 
praktikën shtetërore. 

Fjalë kyçe: ligj, demokraci, sistem demokratik, sistem totalitar, shtet i së drejtës, te drejtat e 
individit.

Hyrje

Qëllimi i çdo sistemi demokratik është krĳ imi i mirëqenies për të gjithë qytetarët. 
“Ngrehina” e shoqërisë demokratike ngrihet mbi dy kolona, që e bëjnë të 
qëndrueshme dhe e mbajnë atë në ekuilibër: mbi të drejtat dhe detyrat e çdo 
anëtari të shoqërisë. Të drejtat dhe detyrat e çdo anëtari të një shoqërie demokratike 
konvergojnë me mbrojtjen e së mirës së përbashkët. Dhe askush tjetër më mirë sesa e 
mira e përbashkët nuk mund të bashkojë në një të vetme të gjitha prirjet, aft ësitë dhe 
interesat individualë të anëtarëve të kësaj shoqërie. 
Koncepti i së së mirës së përbashkët ka qenë objekt studimi i mjaft  prej fi lozofëve 
nga Antikiteti deri në epokën tonë moderne. Ai përfshin tërësinë e kushteve të 
jetës shoqërore të qytetarëve dhe rrugën që çon në përmirësimin e tyre. Dhe, me të 
vërtetë, jeta ka vërtetuar se jashtë kuadrit të saj qytetari nuk mund t'i gëzojë të drejtat 
individuale. Kujdesi ndaj së mirës së përbashkët ndihmon stabilitetin, madje vihet në 
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shërbim të drejtpërdrejtë të vetekzistencës së vetë komunitetit publik. Për të nxitur 
përkushtimin dhe angazhimin real ndaj së mirës së përbashkët kërkohen investime, 
përpjekje serioze dhe të vazhdueshme për të edukuar qytetarë, pjesëmarrës aktivë të 
shoqërisë demokratike.

2. Ligji dhe drejtësia në demokraci

Pikënisja drejt së mirës së përbashkët është  krĳ imi i kushteve për pjesëmarrjen e 
qytetarëve në diskutimin e problemeve që shqetësojnë dhe që përfaqësojnë interesin 
e publikut, vendin e parë të të cilave e zënë ligjet, rregullat formale që hartohen për 
arsye të ndryshme; për të zgjidhur argumentet, për të mbajtur një rend shoqëror 
paqësor dhe për të promovuar drejtësinë për çdo qytetar. Ligjet kontrollojnë jetën 
tonë shumë më tepër se sa ne e mendojmë, megjithatë, jo rrallë ne kërkojmë të dimë 
se çfarë kërkohet saktësisht nga një ligj dhe çfarë ndalohet nga ai.1 
Ligjet janë të mira, kur ato janë të qarta, të zbatueshme dhe përputhen me moralitetin 
e pjesës më të madhe të popullsisë që është nën juridiksionin e tyre.2 Disa lloje të tyre 
janë themelore për të udhëhequr drejt dhe në mënyrë të efektshme një shoqëri të 
caktuar. Ligjet zbatohen në çdo situatë, për të gjithë qytetarët e një vendi, megjithëse 
brenda këtĳ  komuniteti ka grupe që nuk ndikohen nga disa ligje deri në një moshë 
të caktuar (fëmĳ ët).3 
Popujt  dhe shtetet e tyre dallohen nga sistemi legjislativ mbi të cilin është ndërtuar 
shteti, nga ligjet, të cilat mund t’u japin qytetarëve një demokraci të vërtetë, në 
ndryshim nga një sistem deomkratik farsë, në të cilin demokratik është vetëm emri 
në letër.  
Kryetema e kuadrit ligjor të një sistemi demokratik ka qenë dhe mbetet drejtësia, 
përballë së cilës të gjithë qytetarët, nga i pari i shtetit deri tek qytetari më i thjeshtë 
janë të barabartë. Por, nga ana tjetër, edhe ngrehina e  drejtësisë buron nga themelet 
e vetë shoqërisë demokratike. Ajo  është e  shëndetshme, kur është e pavarur në 
gjykimin dhe në vlerësimin e së vërtetës. 
Drejtësia për të gjithë është një vlerë e padiskutueshme demokratike. Ajo përbën 
virtytin e parë, nga i cili duhet të udhëhiqen  institucionet shoqërore. Ajo sundon 
sjelljen e njerëzve në tërësinë e marrëdhënieve me njëri - tjetrin, sikurse edhe në jetën 
individuale. Çdo individ në shoqërinë demokratike ka të drejtë të jetë i ndryshëm 
dhe të ndjekë qëllimet e tĳ  deri në masën e arsyeshme dhe për aq kohë sa kjo bëhet 
pa cënuar ligjet dhe vlerat bazë të shoqërisë.
  Barazia në shtetin totalitar është një formë e deformuar e parimit të drejtësisë. 
Rendi i ri demokratik, me strukturat e tĳ  karakteristike politike dhe ekonomike, 
siguron zhvillimin e secilit individ në masën e duhur dhe, në të njëjtën kohë, dënon 
diskriminimin mbi bazë race, seksi, gjuhe, origjine etnike, bindjeje politike dhe 
statusi shoqëror. 
Një aspekt tjetër i rëndësishëm i qytetarëve të një shoqërie demokratike mbetet  
zbatimi i ligjit nga të gjithë anëtarët e shoqërisë. Me hartimin e  ligjeve  merren 
këshillat zgjedhëse legjislative. Ligji është një mjet me të cilin qeveriset shoqëria 
demokratike. Në shoqërinë demokratike ligji duhet t`i trajtojë të gjithë qytetarët të 
barabartë, pa dallim race, prejardhjeje apo pikëpamje politike. Nuk mund të ketë 
1  Mark Tebbit, Philosophy of Law An introduction, USA and Canada, 2005, p. 10.
2  Fatos Tarifa - Monika Monte, Ligji dhe drejtësia. A do të ndryshojnë kuptimi dhe veprimi i tyre 
me reformën? htt ps://www.academia.edu/25461958/Ligji_dhe_Drejtesia.
3  Këshilli i Evropës, Të jetuarit në demokraci, Kosovë, 2009, f. 176. htt ps://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049535d
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privilegje të veçanta për personat e zgjedhur në funksionet qeveritare, për njerëzit e 
pasur apo këdo tjetër. 
Demokracia është proces dhe jo prodhim i gatshëm, ndaj shoqëritë demokratike u 
bëjnë një “rikonstruksion” të vazhdueshëm ligjeve, me qëllim që të garantojnë një 
trajtim të barabartë për të gjithë. Kështu, në demokraci garantues i të drejtave dhe 
lirive politike nuk janë fj alimet dhe premtimet elektorale, por ligjet, të cilat përbëjnë 
edhe garancinë e të drejtave të qytetarëve dhe të lirive politike. 
Ligji mbetet kodi etiko - moral dhe juridik i sjelljeve të çdo qytetari, nga qytetari i 
parë dhe më me përgjegjësi në piramidën e shtetit deri tek qytetari më i fundit i saj. 
Parimi i sundimit të ligjit është parim bazë i institucioneve vendore dhe qëndrore 
në çdo vend demokratik. Zbatimi i këtĳ  parimi është i hershëm. Ky parim ka nisur 
të zbatohet në periudhën e Mesjetës në Angli. Sundimi i ligjit shtrihet në çështje të 
ndryshme politike, kushtetuese, ligjore, si dhe çështje të lirive dhe të të drejtave të 
njeriut. Sundimi i ligjit është gur themeli i një shoqërie demokratike. Sundim i ligjit 
do të thotë sundim i drejtësisë.  
Përvoja na mëson se në krĳ imin e klimës për mobilizimin e  qytetarëve në diskutimin 
e së drejtës ndikojnë edhe: formimi i tyre shkollor për ligjin dhe të drejtën, prejardhja 
shoqërore, gjinia, mosha, përvoja në fushën e jurispidencës dhe të së drejtës, si dhe 
përvoja nga jeta e tyre në konfl iktet sociale.
Të gjithë këta tregues e rrisin përgjegjësinë dhe vëmendjen e qytetarëve për ta 
perceptuar drejtësinë me kujdesin e duhur. Në qeverisjet e diktaturave hartimi i 
ligjeve është atribut vetëm i qarqeve të mbyllura politike dhe i organeve drejtuese 
të shtetit. Pasqyrimi i debateve në parlament nga mediat, që zuri fi ll në Angli nga 
shekulli i tetëmbëdhjetë, i dha mundësi publikut të informohej mbi diskutimet e 
përfaqësuesve politikë në parlament dhe tregonte sa ata i mbronin interesat e 
përfaqësuesve të tyre.
Në këtë mënyrë u krĳ uan dy rrafshe të pavarura diskutimi: nga njëra anë, parlamenti 
me debatet e tĳ  publike, nga ana tjetër, klubet e intelektualëve, të grupeve të interesit 
ose analistët, që zhvillonin debate të hapura publike për  çdo shqetësim dhe interes 
të qytetarëve. 
Krahas kësaj vlere të dobishme, u shfaq edhe problemi i shndërrimit në njerëz 
pasivë të qytetarëve në raport me ligjëvënësit. Dhe, me të vërtetë, në më të shumtën 
e rasteve publiku dëgjon, por nuk ka mundësi të marrë pjesë në debat në parlament 
ose në organe të tjera publike e shtetërore. Për fat të keq, kësaj dukurie i shtohet edhe 
niveli i ulët i qytetarëve. Në përgjithësi qytetarët nuk janë në gjendje intelektuale të 
diskutojnë dhe të japin vlerësimin e tyre mbi një ligj për taksat që ata do të paguajnë 
gjatë mandatit të një force politike. 
Qeveritarët që kanë pushtetin, përpiqen të joshin elitat dhe intelektualët e pavarur për 
të zgjatur periudhën e drejtimit të strukturave drejtuese të shtetit dhe për të përfi tuar 
sa më shumë benefi ce. Edhe në rastet kur intelektualë të paangazhuar në gjirin e 
forcave politike përpiqen të përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e publikut, në rastin 
më të mirë kemi të bëjmë me një demokraci paternaliste dhe  përfaqësuese, e cila 
nuk mund të garantojë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve për ballë organizatave të 
shtresave të pasura.  
Ndonëse sistemi i demokracisë nuk njeh sistem tjetër më të mirë funksionimi se sa ai 
i përfaqësimit të popullit nëpërmjet partive, historia e njerëzimit dëshmon se partitë 
politike në realitet nuk mbrojnë interesat e popullit, por të shtresave të ndryshme 
shoqërore. Për shkak të mundësive më të mëdha materialo - teknike dhe pasurisë 
që trashëgojnë, shtresat e pasura të shoqërisë i mbrojnë interesat e tyre më mirë se 
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shtresat e tjera të saj. 
Qysh nga epoka e formuluesve të demokracisë nga fi lozofët e lashtësisë sistemi i 
demokracisë ka pësuar ndryshime serioze si nga pikëpamja teorike, ashtu edhe nga 
ana praktike. Por forma dhe përmbajtja e një shoqërie demokratike lidhen ngushtë 
me vlerat që mishëron demokracia. Kuptimi i këtyre vlerave gjendet te përgjigjet e 
pyetjeve: “Çfarë është një shoqëri demokratike? Si funksionon ajo?” 
Njihemi tashmë me abuzimet e shpeshta të sistemeve të ndryshme autoritare me 
slloganin “demokraci”. Tipike ishin regjimet e vetëshpallura pas Luft ës së Dytë 
Botërore  si “demokraci popullore” edhe në rrethanat kur të gjitha pushtetet ishin 
atribute të një partie politike të një grushti udhëheqësish popullorë dhe zgjedhjet 
politike fi toheshin nga ajo në masën 99%, larg të qenit të lira dhe të ndershme. 
Në teori dhe në praktikë fi lozofi a e demokracisë vlerësohet nga fakti se sa ndryshime 
demokratike sjell ajo në dobi të jetës së qytetarëve. Por, edhe nëse elita udhëheqëse 
ia ka dalë të punojë dhe të fi tojë simpatinë e qyetarëve dhe të shumicës së popullit, 
ajo duhet t’u nënshtrohet zgjedhjeve, rotacionit politik dhe shfaqjes së alternativave 
konkurruese përballë popullit. 
Është proverbial rasti i presidentit të parë të SHBA - ve, Xhorxh Uashingtonit, i cili 
arriti të zgjidhej president në dy zgjedhje radhazi (1789 - 1797). Tregojnë se, edhe kur 
atĳ  i propozuan ithtarët e tĳ  të shumtë edhe një mandat të tretë presidencial, ai u ka 
thënë atyre se nuk kishte marrë pjesë në Luft ën Revolucionare për Pavarësi për t’u 
bërë mbret! Shembulli i sjelljes së tĳ  si një qytetar me vlera të larta demokratike krĳ oi 
një traditë juridike që është shndërruar kriter vlerësimi për një udhëheqës demokrat, 
në raport me atë të një diktatori, i cili përpiqet të shndërrohet në një udhëheqës të 
përjetshëm, duke marrë në duart e tĳ  të gjitha llojet e 
pushteteve. 
Sistemet demokratike i edukojnë qytetarët me kulturën demokratike. Zhvillimi 
i zgjedhjeve të lira shndërrohet për ata në një kriter bazë të vetë lirisë së tyre. 
Për qytetarët e një shoqërie demokratike, rotacioni i pushteteve është njëri prej 
ingranazheve thelbësore, nëpërmjet të cilave vetë demokracia dhe shoqëria 
ecin përpara. Shpalosja e ideve alternative dhe e mendimit ndryshe janë vlera të 
pamohueshme të demokracisë. Demokracia u krĳ on anëtarëve të shoqërisë mundësi 
dhe shanse të barabarta. 
Sistemi i demokracisë ka krĳ uar edhe frymën apo “etikën demokratike,” e cila 
përmbledh një sërë vlerash të domosdoshme për natyrën e qeverisjes demokratike. 
Me këtë frymë lidhen ngushtë një numër vlerash të pazëvendësueshme të sistemit të 
demokracisë, si bashkëpunimi dhe fryma e tolerancës midis shumicës dhe pakicës 
për vendime në mbështetje të demokracisë dhe mirëqenies së popullit etj.
Në sistemin demokratik nga të dy palët që shpërfaqin programet dhe alernativat 
e tyre, nuk ka të humbur dhe të mundur. Etika demokratike ka edukuar qytetarët 
me konceptin se, zgjedhjet e lira dhe rotacioni i pushteteve mbron demokracinë nga 
kapja prej njerëzve të pushtetshëm me prirje diktatoriale dhe oligarkike.
“E keqja e përdorimit të parimit se ajo çka është absolutisht e pamoralshme nuk 
mund të jetë ligj apo e ligjshme, qëndron në faktin se një mënyrë e tillë fsheh natyrën 
e vërtetë të problemeve me të cilat ndeshemi dhe inkurajon optimizmin romantik se 
të gjitha vlerat që ne ushqejmë, do të jenë pjesë e një sistemi të vetëm ligjor dhe se 
asnjë prej tyre nuk do të sakrifi kohet apo do të komprometohet për të akomoduar një 
tjetër…” 31 . Analiza e tĳ  vazhdon duke ngritur çështjen: se përse duhet 
Asnjë bashkësi shoqërore nuk mund të ekzistojë jashtë vlerave të përbashkëta 
demokratike. Këto vlera shfaqen si norma themelore të shoqërisë dhe të individëve 
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të saj. Për zbatimin dhe mbrojtjen e këtyre vlerave janë të interesuar të dy palët, si 
udhëheqësit, ashtu edhe qytetarët e thjeshtë. Për etikën dhe kulturën e demokracisë 
është e interesuar e gjithë shoqëria.  
Zhvillimi i vlerave qytetare nuk është detyrë vetëm e shkollës dhe e mësuesve, por 
edhe e institucioneve të tjera sociale, e familjes, fesë, radio - televizionit, shtypit, 
qeverisë dhe e ekonomisë. Në shoqëritë e lindjes, të ashtuquajtura “demokraci 
popullore,” vlerat moralo - qytetare ishin privilegj i “partisë” dhe i rolit të saj 
udhëheqës në të gjitha sferat e jetës.  Sloganet dhe premtimet për një jetë të barabartë 
dhe të lumtur ishin ëndrra, të cilat nuk mund të realizohen kurrë. 
Në shoqërinë demokratike vlerat nuk mund të jenë dogma dhe postulate që burojnë 
nga koka e “udhëheqësit” apo shefi t të partisë. Çdo vlerë demokratike duhet të kalojë 
nëpërmjet “fi ltrit” të kriterit të dobiprurjes ndaj shoqërisë. Vlerat individuale janë 
produkt i nivelit intelektual të tyre në fushën e perceptimit, përpunimit të mendimeve 
dhe të ideve. Vlerat shoqërore janë produkt i nivelit të vetë shoqërisë. Një shoqëri 
demokratike karakterizohet nga sigurimi i disa prej vlerave më të qenësishme si: të 
drejtat dhe liritë njerëzore, e mira e përbashkët, drejtësia, konkurenca e lirë, diversiteti, 
e vërteta, patriotizmi. Sipas Hartit, të gjitha vlerat që ne ushqejmë, nuk mund të jenë 
pjesë e një sistemi të vetëm ligjor dhe ndonjë prej tyre duhet të sakrifi kohet apo të 
komprometohet për të akomoduar një tjetër.4

3. Ligji dhe parimi i shtetit të së drejtës në demokraci

Parimi i shtetit të së drejtës është një nga parimet më të rëndësishme e më thelbësore 
për çdo shtet dhe shoqëri demokratike. Realizimi i tĳ  në çdo qelizë të jetës social 
- politike dhe ekonomike të vendit mbetet garancia më e mirë për zhvillimin e 
demokracisë dhe zbatimin e të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve. Për këtë 
arsye parimi i shtetit të së drejtës përfaqëson kërkesën themelore të legjislacionit dhe 
kushtetutës së vendeve demokratike bashkëkohore.
Në këtë fushë vendet e demokracisë perëndimore kanë krĳ uar një përvojë mjaft  të 
pasur dhe me vlerë. Ndonëse pas ndryshimeve të sistemeve në vendin tonë në vitin 
1991 u hodhën hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, praktikisht mbetet shumë për të 
bërë. Jeta e përditshme është e mbushur me raste të mosrespektimit dhe me shkelje 
fl agrante të elementeve të rëndësishme të këtĳ  parimi, jo vetëm nga individë të 
veçantë, por edhe nga organe dhe mekanizma shtetërorë, parti politike, shoqata etj.
Këto dukuri jo vetëm që cënojnë rëndë të drejtat dhe liritë e shtetasve, por  bëhen 
pengesë serioze për forcimin e shtetit dhe zhvillimin e mëtejshën të proceseve 
demokratike. Në këtë kuadër njohja dhe zbatimi i parimit të shtetit të së drejtës, 
duhet të jenë në qendër të vëmendjes dhe shqetësimi kryesor për të gjithë shtetin dhe 
shoqërinë. Si koncept dhe si terminologji juridike parimi i shtetit të së drejtës është 
shfaqur për herë të parë në të drejtën gjermane. Në tërësinë e vet ky parim nënkupton 
sundimin  e së drejtës apo prioritetin absolut të ligjit në të gjithë veprimtarinë 
shtetërore e shoqërore. Ndërsa në terminologjinë juridike të vendit tonë e gjejmë me 
termin  “shtet juridik” ose  “shtet i së drejtës”. 
Në mendimin juridik të vendeve perëndimore shteti i së drejtës është kuptuar dhe 
interpretuar si qeverisje dhe sundim i ligjit dhe jo sundim i njeriut, duke nënkuptuar 
se ligji nuk lejon shfaqjen e arbitraritetit gjatë zbatimit të kërkesave të tĳ , se ai është 
i barabartë dhe i detyrueshëm për të gjithë shtetasit pa asnjë dallim, se ligji është 
garantuesi më i mirë i lirive dhe të drejtave të qytetarëve etj.
Idetë e para të mendimit mbi shtetin e së drejtës shfaqen në periudhën e Mesjetës 
4  H. L. A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review, Vol. 71, 
No. 4 (Feb., 1958), pp. 593 - 629.
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së Vonë, në kohën kur  u shfaq mendimi mbi domosdoshmërinë e rregullimit sa më 
të plotë ligjor të të gjithë jetës shtetërore, me bindjen dhe besimin se vetëm në këtë 
mënyrë mund të garantohej liria dhe siguria e individit kundër të ashtuquajturit 
shtet policor dhe kundër arbitraritetit të principeve feudale. 
Zhvillimi i mëtejshëm i elementeve të mendimit për shtetin e së drejtës është i lidhur 
ngushtë edhe me teorinë e të drejtave natyrore, teori që u përhap në fund të shekullit 
të shtatëmbëdhjetë dhe në fi llim të shekullit të tetëmbëdhjetë. Sipas kësaj teorie të 
drejtat themelore të njeriut kanë lindur së bashku me njeriun, ndaj dhe për këtë 
arsye ato janë të pandashme dhe të patjetërsueshme. Këto të drejta as nuk mund të 
kufi zohen dhe as nuk duhet të cënohen nga asnjë lloj pushteti, përfshirë këtu edhe 
pushtetin politik.
Përmes këtĳ  qëndrimi synohej të kufi zohej sa më shumë veprimtaria arbitrare e 
shtetit dhe të mbrohej liria e individit. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe, fi lloi të 
shtrohet edhe çështja e kodifi kimit të normave të së drejtës në përgjithësi, si masë 
e rëndësishme për sistemin e normave juridike dhe rregullimin sa më të plotë të 
veprimtarisë shtetërore në përputhje me ligjin.
Nocioni i shtetit të së drejtës nisi të zërë një vënd më të madh në punimet e mjaft  
fi lozofëve dhe mendimtarëve të shquar të kohës, si për shembull, te Tomas Hobsi, 
Xhon Loku etj. Për Hobsin qëllimi i shtetit ishte siguria e të gjithëve, siguri të cilën 
njeriut nuk mund t’ia japin ligjet e natyrës.5 Në fund të fundit, sipas Hobsit, fuqia 
e pushtetit duhet të jetë absolute që të garantojë rregullin, paqen dhe ligjin; nga 
themelimi i shtetit rrjedhin të drejtat dhe fuqitë e tĳ .6 Ndërsa Xhon Loku mendonte se 
pushteti legjislativ është ai pushtet që ka të drejtë të përcaktojë se si duhet përdorur 
forca e shtetit për mbrojtjen e komunitetit dhe anëtarëve të tĳ .7  
Por formulimi më i plotë dhe më i përmbledhur i shtetit të së drejtës gjendet në 
punimet e fi lozofi t të shquar gjerman Emanuel Kant (1724 - 1804). Sipas tĳ , “E 
ashtuquajtura fi lozofi  trashendentale, e përpunuar hollësisht prej tĳ , përshkohet pothuajse 
tërësish nga ideja e domosdoshmërisë së sigurimit të lirisë së individit përballë pushtetit 
politik.”8 
Në fi llimet e shekullit të nëntëmbëdhjetë nocioni i shtetit të së drejtës trajtohet gjithnjë 
e më shumë edhe nga fi lozofë të tjerë të së drejtës. Kjo bëhej veçanërisht në kuadër të 
idesë për krĳ imin e të ashtuquajturit shtet të arsyes, i cili konceptohej si i kundërt me 
shtetin despotik dhe me shtetin teokratik. 
Koncepti i shtetit të së drejtës merr nuanca më konkrete dhe formë më të plotë në 
gjysmën e dytë të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Në këtë periudhë fi llon të theksohet 
gjithnjë e më shumë se shteti duhet të veprojë vetëm në bazë të zbatimit të ligjit dhe 
të pushtetit shtetëror;  ai duhet të kufi zohet vetëm në fushën e rendit për mënjanimin 
e rreziqeve për qytetarët. Sipas këtĳ  qëndrimi, për të gjitha çështjet e tjera duhet të 
vetëvendosë vetë individi në mënyrë krejt të pavarur, në kuadër të së ashtuquajturës 
shoqëri e lirë.
Mendimi përparimtar i kohës synonte pengimin e dukurive të ushtrimit të pushtetit 
shtetëror në mënyrë të pakontrolluar. Kërkohej me çdo kusht që individi dhe e gjithë 
shoqëria në tërësi të zhvilloheshin  në frymën e një liberalizmi të përgjithshëm. Më 
vonë u shtuan dhe zunë vend mjaft  kërkesa të tjera, që bënin fj alë për kujdesin dhe 
sigurimin e një niveli më të lartë të mirëqenies apo të një politike fi skale më humane 
në favor të shtresave të varfëra etj.

5  Massimo Mori, Storia della fi losofi a moderna, Laterza & Figli, Bari, 2005, cap.7.
6  Samuel Enoch Stumpf, Filozofi a: Historia dhe probleme, “Toena,” Tiranë, 1998, f. 225.
7  Xhon Loku, Traktati i dytë për qeverisjen dhe shkrime të tjera, IPLS & DITA 2000, Tiranë, 2006, f. 
172 – 182.
8  Emmanuel Kant, Bertelsman Universal Lexikon, Gurtesloch, 1996, f. 437.
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Në çdo rast diskutimi dhe formulimi ligjor theksohej standardi i të vepruarit vetëm 
mbi bazën e ligjit dhe përmes ligjit. “Gjurmët” e trajtimit të konceptit të shtetit të së 
drejtës, në formën e një koncepti teorik dhe juridik, por edhe si një akt kushtetues, 
janë  formuluar për herë të parë nga juristi gjerman Robert Von Molhl “Për Molhlin, 
- nënvizon Zaganjori, - shteti i së drejtës si koncept juridik përfshin në vetvete edhe një 
sërë elementesh e parimesh të tjera, të cilat janë të lidhura ngushtë mes tyre dhe kushtëzojnë 
në mënyrë të ndërsjelltë njëri - tjetrin. Të tilla, sipas tĳ , janë edhe ndarja e pushteteve, 
veprimtaria e organeve të shtetit në përputhje me ligjin, pavarësia e pushtetit gjyqësor, krĳ imi 
i sigurisë juridike për qytetarët etj.”9

Parimi i shtetit të së drejtës ka ardhur duke u përsosur gjithnjë e më shumë si në 
planin teorik, ashtu edhe në praktikën shtetërore. Zhvillimi i proceseve demokratike 
në epokën tonë është shndërruar në një kriter, pa zbatimin e të cilit nuk mund të ketë 
as edhe shtet të së drejtës. Vetëm në regjimet totalitare ky parim, thelbi dhe brendia 
e të cilit synon të mbrojë individin nga pushteti shtetëror dhe të garantojë lirinë e tĳ , 
është i papranueshëm dhe i panevojshëm. Në këtë lloj sistemi parimi liberal i shtetit të 
së drejtës zëvendësohet me parimin e luft ës së klasave dhe të ligjshmërisë socialiste, 
të cilat janë dhe instrumentat kryesorë për zbatimin e diktaturës së proletariatit. 
Me ligjshmëri socialiste do të kuptojmë zbatimin selektiv të ligjeve, të cilat diktohen 
dhe imponohen nga partia komuniste, që, si forcë e vetme politike, ka në dorë dhe 
kontrollon në mënyrë absolute të gjithë pushtetin shtetëror. Propogandohet në 
mënyrë spekulative përparësia e interesave të shoqërisë mbi ato të individit, por, në 
të vërtetë,  vetë përmbajtja e interesave të shoqërisë përcaktohet nëpërmjet ideologjisë 
së imponuar nga partia komuniste. 
Mendimi i lirë duhet të shfaqet vetëm nëse është konform parimeve dhe qëllimeve të 
doktrinës dhe ideologjisë komuniste, në të kundërt, ndërmerren masa dhe sanksione 
të rrepta ndaj çdo individi. Regjimet totalitare, të cilat janë larg shtetit të së drejtës, 
karakterizohen nga dhuna dhe arbitrariteti në qeverisjen e vendit. 
Në vendet demokratike zbatimi i shtetit të së drejtës është një proces i tërë, i ndërlikuar 
dhe i vështirë,  që kërkon angazhim të vazhdueshëm, serioz, permanent dhe tepër të 
vendosur nga i gjithë shteti dhe shoqëria. Për njohjen e parimit të shtetit të së drejtës, 
është e nevojshme të plotësohen tri kërkesa kryesore: 
a) Ekzistenca  e një kushtetute demokratike. Shteti i së drejtës kërkon ekzistencën 
e një kushtetute të shkruar, në të cilën të përcaktohen parimet dhe rregullat bazë 
për ushtrimin e pushtetit shtetëror. Në të duhet të jepen sa më qartë detyrat dhe 
kompetencat e organeve qëndrore të shtetit dhe të njihen parimet dhe vlerat bazë 
të qeverisjes demokratike. Kushtetuta nuk duhet të lërë asnjë shteg ose mundësi 
që rrezikon shpërdorimin e pushtetit shtetëror dhe vendosjen e diktaturës. Për 
këtë arsye ajo duhet të përmbajë drejtimet dhe kufi jtë kryesorë të jetës shtetërore 
e shoqërore. Kushtetuta e shtetit të së drejtës duhet të shërbejë si bazë dhe burim 
kryesor për të gjitha ligjet dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore për të cilat ka nevojë 
shteti dhe shoqëria.
b) Njohja dhe respektimi i  të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve. Shteti i së drejtës 
duhet të mbështetet detyrimisht në njohjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut. Kjo është edhe hapësira në të cilën zë vend edhe një pjesë e mirë 
e detyrave dhe angazhimeve të shtetit. Është detyrë e kushtetutës dhe e legjislacionve 
në përgjithësi të deklarohen qartë për pranimin, njohjen  dhe respektimin e të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut nga të gjitha organet e pushtetit shtetëror.
c) Veprimtaria shtetërore e shoqërore duhet të zhvillohet në përputhje me kushtetutën dhe 
ligjet. Kërkesa për ushtrimin e të gjithë veprimtarisë shtetërore dhe shoqërore në 
9  Xhezair Zaganjori,  Demokracia dhe shteti i së drejtës, Shtëpia botuese “LUARASI,” Tiranë, 
2002, f. 74.
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përputhje me kushtetutën  dhe ligjet është një nga përbërësit më themelorë të parimit 
të shtetit të së drejtës. Prioritet të dorës së parë kanë normat kushtetuese, mbi bazën 
e të cilave formulohen edhe ligjet që miraton parlamenti.
Parime të shtetit të së drejtës nuk janë vetëm këto tri të mësipërmet, por edhe elemente 
të tjera të rëndësishme, si: parimi i ndarjes së pushtetit dhe pavarsisë së pushtetit 
gjyqësor, sigurimi i rendit dhe i qetësisë, parimi i fajit për dënimin penal, ruajtja e një 
minimumi të domosdoshëm të nivelit të jetesës, parimi i përgjegjësisë personale etj.
Siç shihet, elementet dhe përbërësit e parimit të shtetit të së drejtës janë të shumtë. 
Cilatdo qofshin interferencat dhe synimet e përbashkëta apo të përafërta, ato janë në 
unison dhe në funksion të mbrojtjes dhe të zhvillimit të demokracisë, të garantimit 
sa më të mirë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Si rregull, disa nga këto 
parime ose elemente fi ksohen në kushtetutë, të tjera në Kodin e Procedurës Penale 
etj. 
Njohja dhe respektimi i elementeve të shtetit të së drejtës nuk bëhet përmes një akti 
të vetëm, por përmes kushtetutës dhe ligjeve, të cilat janë premisë për realizimin e 
tyre në jetë. Zbatimi efi çent i elementeve përbërëse të shtetit të së drejtës kërkon një  
angazhim serioz dhe të pandërprerë të të gjithë shtetit dhe  shoqërisë.
Me shtet ligjor apo shtet të së drejtës duhet të kuptojmë lidhjen e  ngushtë dhe 
reciproke të funksioneve të vetë shtetit dhe të së drejtës. Përveç ngjashmërisë ato 
karakterizohen edhe nga ndryshime midis tyre. Kur bëhet fj alë për lidhjen midis tyre, 
mund të ndalemi në pikën 1 të nenit 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 
në të cilën shkruhet: “E drejta përbën bazën dhe kufi jtë e veprimtarisë së shtetit.”10. 
Ky përcaktim proaktiv kushtetues jo vetëm që i mbështet, por edhe u hap rrugë 
koncepteve juridike dhe politke të shtetit të së drejtës. 
Në periudha të ndryshme shoqërore përkufi zimi i shtetit të së drejtës ka përfaqësuar 
koncepte të cilat kanë ardhur duke u zgjeruar e duke u formësuar drejt plotmërisë 
së tĳ . Së pari, mund të themi se shteti i së drejtës, para së gjithash, është një model 
teorik. Duke qenë se përbën edhe tiparin themelor të një regjimi demokratik, sot ai 
është bërë një nga temat themelore të debateve politike. 
Sipas një përkufi zimi më të vjetër, shteti i së drejtës është një sistem institucional, në 
të cilin fuqia publike i nënshtrohet së drejtës. Shteti i së drejtës është shumë i lidhur 
me respektimin e hierarkisë së normave, me ndarjen e pushteteve, me barazinë e 
subjekteve para së drejtës, para normave juridike, me ekzistencën e juridiksioneve të 
pavarura dhe me garantimin e të drejtave civile dhe politike të individëve.
Parimi i shtetit të së drejtës është një nga elementet themelore të demokracisë si 
formë e qeverisjes së shtetit. Garantimi përmes normave kushtetuese dhe akteve 
të tjera ligjore, si dhe zbatimi i këtĳ  parimi në jetën e përditshme janë kushte të 
domosdoshme për funksionimin dhe zhvillimin e një shoqërie të lirë, në të cilën 
respektohen liritë themelore të individit. Garantimi i demokracisë ka si parakusht 
bashkëpunimin e  politikëbërësve dhe qytetarëve për ndërtimin e shtetit të së drejtës, 
i cili realizohet nëpërmjet pjesëmarrjes në diskutim të palëve të interesuara dhe lirisë 
së qytetarit për të shprehur mendimin e tĳ  mbi të gjitha ligjet, për të cilat ai do të 
votojë dhe do t’i zbatojë.
Nëse vendoset një klimë mirëbesimi midis palëve të interesuara për mbarëvajtjen 
e shtetit të së drejtës, një ligj do të miratohej duke u bazuar në forcën e argumentit  
dhe dobiprurjen e tĳ  në favor të popullit dhe jo në sajë të vendimit arbitrar të forcës 
së verbër të kartonit. Mosplotësimi i parakushteve për diskutimin e normave të së 
drejtës, mund të krĳ ojë premisa të lindjes së një shteti etatist dhe burokratik.
 Shteti i së drejtës i miraton normat me anë të dialogut të mirëfi lltë me qytetarët e vet. 
10  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë, 2012 
(nëntor), f. 8.
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Në shtetin etatist dhe burokratik është i mjaft ueshëm miratimi formal i ligjeve sipas 
hierarkisë ekzistuese. Në shtetin e së drejtës kjo formë dhe metodë pune cënon të 
drejtën e qytetarëve dhe vetë shtetin ligjor. 
Natyrisht që edhe teoria e konsensusit për miratimin dhe  zbatimin e ligjeve mbart 
në vetvete një problem: Si mund të kuptohet se shumica e qytetarëve bie dakort me 
një të drejtë? Dialogu i lirë ndërmjet palëve, në të cilin të gjithë pjesëmarrësit mund 
të ngrenë lirshëm pretendimet e tyre për drejtësi, shërben si një rregullator i këtĳ  
realiteti. 
Opinionet dhe mendimet e qytetarëve për nivelin dhe cilësinë e  ligjeve mbeten 
një gur prove edhe për vetë drejtësinë dhe shtetin e së drejtës. Por, nga ana tjetër, 
nuk mund të përjashtojmë mundësinë që në gjykimin e vet shumica edhe mund të 
gabojë, ashtu sikurse pakica. Prandaj nuk mund të themi se shumica ka të drejtë, por 
se konsensusi i arritur midis palëve që marrin pjesë në diskutime, siguron kushte për 
bashkëjetesë, tolerancë dhe mirëkuptim, cilësi të kërkesave të shtetit të së drejtës, i 
cili mbron interesat e të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga përkatësia politike, fetare, 
raca dhe origjina. 
Teoria e konsensusit mishëron kështu statusin e një përvoje që, duke u zbatuar, krĳ on 
mundësinë e formulimit dhe të zbatimit të ligjeve të drejta për të gjitha palët. Vetëm 
hartimi i ligjeve në këtë frymë debati dhe mirëkuptimi midis palëve mund të “pjellë” 
një sistem ligjor të pranueshëm për të gjitha shtresat e popullit.
Është e vërtetë që nuk mund të ketë modele të ngurta për  argumentin më të mirë, 
sepse përndryshe do të binim në metafi zikën e së drejtës natyrore (e drejta jepet nga 
zoti). 
Në diskutimin praktik të ligjit mund të ndodhë që të korrigjohet vazhdimisht 
mendimi vetjak për të drejtën, madje shpesh mund të bëhen edhe kompromise 
nga pjesëmarrësit. Mirëpo ndikimi i ndërsjelltë i qytetarëve te njëri - tjetri mund 
të përjetohet nga disa persona të veçantë si humbje e asaj pale që do të donte të 
zbatonte pikëpamjet e saj pa qenë e kufi zuar. 
Gjatë ballafaqimeve palët luft ojnë për të mbrojtur synimet dhe qëllimet e tyre, por në 
rendin demokratik nuk mund të ketë të mundur ose të fi tuar; ky rend  e shpërndan 
fi toren në një mënyrë të atillë që askush nuk duhet ta ndjejë veten fi timtar i të gjithave 
apo humbës i të gjithave. Në demokraci fi tojnë të gjitha palët pjesëmarrëse, sepse 
natyra e ligjeve i konsideron ata të barabartë. Triumfi  i klimës demokratike është një 
premisë për paqe sociale, siguri dhe prespektivë shoqërore. 
Të drejtat nuk duhen kuptuar si gjëra materiale, por si marrëdhënie, domethënë ato 
duhet të orientojnë më tepër qytetarin tek ajo se çfarë mund të bëjë dhe jo çfarë 
mund të kesh ose çfarë mund të përfi tosh. Padrejtësia kuptohet si kufi zim i lirive të 
individit dhe pengim i mundësive të tĳ  për të bërë me aft ësitë e veta atë që do. 
Pra, drejtësia nuk duhet kuptuar vetëm si një rishpërndarje e pasurisë, por edhe 
si një kusht i domosdoshëm institucional për zhvillimin dhe ushtrimin e aft ësisë 
individuale. Me rritjen dhe ndryshimin cilësor të detyrave të shtetit, ndryshon edhe 
nevoja për përligjen e së drejtës. Kushtetutshmëria e të drejtave dhe pushteti politik 
mund të vihen në dyshim, në rast se politika e përdor të drejtën në dobi të përfi timeve  
duke shkatërruar rolin dhe të drejtat e qytetarit. 
Në shtetin e së drejtës fi danishtja e lindjes dhe e formësimit të ligjeve nuk duhet të 
jetë 
politika e kulisave, por qytetarët, të cilët janë edhe pushteti absolut, sovrani i të 
gjitha pushteteve. Një sistem ligjor që është në dobi të popullit, do të mirëpritej dhe 
do të zbatohej me kënaqësi nga populli, në krahasim me një sistem ligjor që do t’i 
imponohej popullit dhe do të zbatohej me ndihmën e mjeteve të dhunës. 
Problemi i mjaft  sistemeve demokratike është se ato e shohin të drejtën të 
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instrumentalizuar, domethënë vetëm si një mjet për të arritur qëllime të ngushta 
politike. Instancat shtetërore që instrumentalizojnë të drejtat për arritjen e qëllimeve 
të tyre të ngushta politike, bëhen gjithnjë e më të izoluara prej qytetarëve, të cilëve 
duhet t`u shërbejnë dhe mjaft  të fuqishme për të kontrolluar shpërndarjen e aseteve 
politike, të cilat duhet të shkojnë po në të mirë të qytetarëve. 
Treguesi më i mirë i një sistemi demokratik shihet te funksionimi i tĳ  në jetën e 
përditshme. Problemet e legjitimitetit të së drejtës dhe të ligjeve nuk duhet të shihen 
vetëm tek ata që drejtojnë shtetin, por edhe te gjeneza e demokracisë në vend, për 
shembull, te kultura politike e qytetarëve, te përgatitja e tyre për të qenë aktivë 
politikisht, te mënyra e organizimit në grupe e sindikata etj.
Kushtetutshmëria e të drejtave dhe pushteti politik mund të vihen në dyshim, në 
rast se politika e përdor të drejtën në dobi të përfi timeve  duke shkatërruar rolin 
dhe të drejtat e qytetarit. Në koncpetin e përgjithshëm pranohet ekzistenca e dy 
lloj kuptimesh mbi shtetin e së drejtës: në kuptimin formal, sipas të cilit shteti i së 
drejtës përfshin në vetvete njohjen dhe respektimin e formave dhe procedurave të 
caktuara mbi ndërtimin dhe veprimtarinë e organeve shtetërore dhe në një kuptim 
më konkret, duke u bërë  fj alë për garantimin e  përmbajtjes së ligjeve, në të cilat një  
vend të veçantë zënë aktet mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
Të dy kuptimet e shtetit të së drejtës nuk janë të shkëputura nga njëri - tjetri. Për 
më tepër, kushtetutat bashkëkohore pranojnë ekzistencën dhe gërshetimin e të dy 
koncepteve të lartpërmendura me elemetet e kuptimit formal dhe të atĳ  material. 
Megjithatë, duhet patur parasysh se rëndësi të veçantë paraqesin elementet e shtetit 
të së drejtës në kuptimin formal, mes të cilave rëndësi më të veçantë kanë: 
a. Detyrimi që ligjet e miratuara të jenë në përputhje me kushtetutën e 
vendit ku do operojnë.
b. Parimi i ndarjes së pushteteve.
c. Qeveria e ligjshme.
ç. Garantimi i të drejtave dhe lirive themelore.
d. Siguria juridike.
dh. Barazia para ligjit etj.
Borgjezia që luft oi për shtetin e së drejtës dhe liritë e saj, adoptoi një koncept të 
tillë të ligjit që i ka rrënjët në traditën e vjetër evropiane. Sipas këtĳ  koncepti, i 
përpunuar fi llimisht nga fi lozofët grekë, ligji nuk duhet kuptuar si vullnet i një apo 
disa personave, por si një sistem që bazohet në arsyen e përgjithshme.
Në jetën e përditshme vështirësitë më të mëdha apo problemet më të shumta krĳ ohen 
në zbatimin e elementeve të veçantë të parimit të shtetit të së drejtës. Për këtë arsye, 
me të drejtë theksohet se zbatimi në praktikë i elementeve apo standarteve të parimit 
të shtetit të së drejtës, përbën një nga sfi dat kryesore me të cilat përballet sot edhe 
shteti edhe shoqëria shqiptare. Ai mbetet një nga kushtet më të rëndësishme dhe 
më të domosdoshme për ndërtimin e një shteti demokratik, zhvillimin e vendit dhe 
shkëputjen përfundimtare nga sistemi totalitar. 
Respektimi i shtetit është një premisë dhe parakusht i integrimit në Bashkimin 
Evropian dhe në strukturat e tjera euroatlantike. Kya është një proces i vazhdueshëm, 
i cili kërkon  kontributin e të gjithëve. 
Shteti i së drejtës garantohet në preambulën e kushtetutës, si një nga parimet 
themelore e më të rëndësishme në shtetin dhe shoqërinë demokratike. Ai përbën 
një normë të pavarur kushtetuese, shkelja e së cilës përbën precedentin e një ligji  
antikushtetues. 
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Përfundime

Zhvillimi i jetës social - ekonomike dhe shteti i së drejtës bazohen në zbatimin e 
një sistemi ligjor të drejtë, me pushtete të ndara dhe të pavarura, të cilat pengojnë 
shfaqjen e fenomeve të anarkisë, konfl iktet sociale, përdorimin e dhunës, shfaqjen 
e revolucioneve. Ata ofrojnë alternativa zhvilluese dhe konkurencën e mendimeve, 
të programeve dhe ideve, që çojnë në  deri në zhvillimin e zgjedhjeve të lira për 
mënyrën qeverisëse të popullit. 
Gjithashtu, ligjet dhe normat juridike duhet të jenë të zbatueshme dhe jo abstrakte. 
Por gjithë sa trajtuam më sipër, nuk mund të garantojnë të drejtat e njeriut. Qeveria 
e një shteti demokratik angazhohet të ndërmarrë dhe të zbatojë të gjitha reformat e 
nevojshme për të forcuar procesin legjislativ, sistemin zgjedhor, qeverinë qëndrore 
dhe lokale, administratën publike si dhe sistemin e drejtësisë. Përveç kësaj, qeveria 
angazhohet për marrjen e masave të veçanta për të siguruar funksionimin e duhur të 
parlamentit. Këto masa bazohen në dialogun politik konstruktiv mes të gjitha partive 
dhe të ndërveprimit me institucionet e pavarura, me synimin për të përmirësuar 
funksionet rregullatore, për të siguruar transparencën e pushtetit legjislativ, si dhe 
për forcimin e kapaciteteve administrative të parlamentit, në mënyrë që të rritet roli 
i tĳ  mbikqyrës.
Çdo veprim duhet të ndërmerret nga një qeveri në kuadër të reformimit të sistemit të 
drejtësisë së pavarur, të përgjithshëm dhe efi çent, i cili është në gjendje të japë drejtësi 
në mënyrë të drejtë dhe transparente. Periudha e zgjatur e tranzicionit në Shqipëri 
është shembulli tipik i degjenrimit dhe i kapjes së të gjitha pushteteve, veçanërisht të 
atĳ  të drejtësisë, i cili duhet të  ndëshkonte korrupsionin dhe abuzimin  e pushtetit 
ekzekutiv. 
Drejtimet kryesore të politikës përfshĳ në një seri veprimesh për forcimin e 
institucioneve, monitorimin e përgjithshëm nga shoqëria civile dhe dënimin 
administrativ dhe penal të zyrtarëve të korruptuar. Një qeveri demokratike vihet 
në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zbaton strategjinë e antidiskriminimit, 
përmirësimin e gjendjes së  të drejtave sociale, të grupeve dhe shtresave më të varfëra 
dhe të miturit.

Literatura

Hart, H. L. A. Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review, Vol. 71, 
No. 4 (Feb., 1958).
Kant, Emmanuel. Bertelsman Universal Lexikon, Gurtesloch, 1996, f. 437.
Këshilli i Evropës. Të jetuarit në demokraci, Kosovë, 2009, f. 176.
htt ps://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentI
d=090000168049535d.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë, 2012 
(nëntor).
Loku, Xhon, Traktati i dytë për qeverisjen dhe shkrime të tjera. IPLS & DITA 2000, Tiranë, 2006.
Mori, Massimo. Storia della fi losofi a moderna, Laterza & Figli, Bari, 2005.
Stumpf, Samuel Enoch. Filozofi a: Historia dhe probleme, “Toena,” Tiranë, 1998.
Tarifa, Fatos - Monte, Monika. Ligji dhe drejtësia: A do të ndryshojnë kuptimi dhe veprimi i tyre me 
reformën? htt ps://www.academia.edu/25461958/Ligji_dhe_Drejtesia.
Zaganjori, Xhezair. Demokracia dhe shteti i së drejtës, Shtëpia botuese “LUARASI,” Tiranë, 2002, 
f. 74.



16 

Analizë e efektivitetit të mësimdhënies në bazë të rezultateve shumëvjeçare 
të vlerësimit me notë të nxënësve

Aurora Gixhari
Mësuese e Gjuhës Angleze

Abstrakt

Procesi mësimor ka pësuar vazhdimisht ndryshime në konceptim dhe në zbatim me synim 
realizimin cilësor të mësimnxënies dhe formimin e personalitetit të nxënësit nëpërmjet lidhjes 
së ngushtë të teorisë me praktikën. Suksesi i procesit kërkon jo vetëm kombinim efektiv të 
faktorëve mësimorë të shumtë e të ndryshëm, por edhe vlerësim të tyre. Prandaj studimi 
kishte për qëllim vlerësimin e dinamikës dhe efektivitetit të procesit të mësimdhënie-
mësimnxënie bazuar në analizën shkencore të ndikimit të faktorëve: lëndët, klasat dhe vitet 
mbi rezultatet disa vjeçare të vlerësimit me notë të nxënësve. Për analizë u morën të dhënat 
e rezultateve mesatare dhjetëvjeçare të notës sipas 13 lëndëve dhe 5 klasave duke ndjekur 
ecurinë progresive të viteve deri në plotësim të ciklit nga klasa e Vtë deri në klasën e IXtë. 
Analiza e variancës dhe e regresionit mundësuan identifi kimin e burimeve të variancave të 
vërtetuara dhe masën e ndikimit faktorëve të pavarur (lënda; klasa; viti) mbi faktorin e varur: 
“vlerësimi me notë” i nxënësve. Analiza krahasuese e mesatareve (Testi Tukey) dhe regresive 
provuan se “lënda” ishte faktori i pavarur që ndikon më shumë  (64.8%) në vlerësimin me 
notë të nxënësve. Analiza e komponentëve kryesor identifi koi komponentët kryesor (që 
shpjegonin mbi 90% të variacionit të përgjithshëm (Komp.1 me 62.1%; Komp.2 me 26.4% dhe 
Komp.3 me 8.2%). Analiza dimensionale e lidhjeve “lëndë x klasë” identifi koi lëndët: Histori, 
A. Teknologjik, Gjeografi , Qytetari, Gjuhë Shqipe, Matematikë, Fizikë, Kimi dhe Anglisht, si 
lëndët që ndikojnë më shumë (në vlerë absolute) mbi variabilitetin e përgjitshëm të dinamikës 
së notës në klasë. 

Fjalët kyçe: Proces mësimor, vlerësim i nxënësve, nota, lënda.

Hyrje

Procesi i mësimdhënies dhe mësimnxënies ka pësuar ndryshime dhe evolim 
të vazhdueshëm si në konceptim ashtu edhe në realizim. I gjithë procesi synon 
realizimin cilësor të produktit përfundimtar që është rezultati i nxënësit. Nga model 
strikt i ngurosur vetëm me mësuesin mësimdhënës aktiv dhe nxënës dëgjues pasiv 
në klasë, procesi ka evoluar në metodollogji, strukturë, mjete mësimdhënie, (Dibra 
G. Et al., 2004; Fan, W., et al, 2010), duke u kthyer në një proces bashkëveprimi 
aktiv mësues-nxënës (Gjokutaj M. Et al, 2009). Aktualisht procesi mësimdhënie dhe 
mësimnxënie e koncepton formimin e personalitetit të nxënësit nëpërmjet lidhjes së 
ngushtë të teorisë me praktikën.    
Efektiviteti i procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies përcaktohet nga një gamë 
e gjerë e kushteve në të cilët ai realizohet. Ndërthurja e drejtë ose jo e këtyre kushteve 
gjatë procesit mësimor çon në plotësim të objektivave dhe lehtësim të procesit të 
mësimnxënies ose në mosrealizim të tyre. Ndër faktorët që përbëjnë procesin 
mësimdhënie–mësimnxënie përmendim: nxënësi me nivelin dhe nevojat e tĳ , lënda, 
mësuesi me nivelin e përgatitjes, organizimin e pyetjeve dhe aft ësinë në përcjelljen 
e mesazheve të mësimdhënies, mënyra e organizimit të mësimdhënies (Gordon, R., 
et al, 2006), format e të nxënit, kushtet mjedisore të mësimnxënies, problemet që 
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has nxënësi, aft ësia dhe niveli i përgatitjes së nxënësit në përballimin e problemeve, 
mbështetja ose ndihma që jep mësuesi në përballimin e tyre, metodat dhe mënyrat e 
komunikimit dhe e bashkëveprimit mësues – nxënës – prind (Birch, S., et al., 1997;. 
Gixhari, 2016), etj.
Suksesi i procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies kërkon jo vetëm kombinim 
efektiv të faktorëve mësimorë, por edhe vlerësim të tyre. Marrja e informacionit 
mbi njohjen e nivelit të arritjeve në procesin mësimor  kërkon matje dhe vlerësim të 
vazhdueshëm të treguesëve (faktorëve) mësimor. Për vlerësim të nivelit të njohurive 
që merr një nxënës gjatë procesit mësimor në përgjithësi përdoret nota. Vlerësimi 
me notë i çdo nxënësi i jep mësuesit infomacionin e nevojshëm për të gjykuar se sa 
dhe si janë transmetuar informacionet e mësimdhënies te nxënësi, sa është niveli 
i mësimnxënies për çdo nxënës dhe për një klasë. Vlerësimi me notë identifi kon, 
gjithashtu, boshllëqet, dobësitë, vështirësitë e të nxënit, sukseset dhe orienton 
mundësinë e përmirësimit të procesit mësimdhënie–mësimnxënie. 

Qëllimi i studimit
Në vendin tonë, arsimi bazë i detyruar synon të zhvillojë aft ësitë intelektuale, krĳ uese, 
praktike dhe fi zike të nxënësve, të zhvillojë personalitetin e tyre dhe t’i pajisë ata 
me elementet themelore të kulturës së përgjithshme dhe edukatën qytetare. Bazuar 
në këtë synim të arsimit bazë, studimi mori për qëllim vlerësimin e efektivitetit të 
procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies (në Shkollën 9 Vjeçare Lekaj) nëpërmjet 
analizës krahasuese të rezultateve mesatare shumëvjeçare të notës sipas lëndëve, 
klasave dhe viteve, duke ndjekur ecurinë progresive të klasave deri në plotësim të 
ciklit nga klasa e Vtë deri në klasën e IXtë.  

Metodat shkencore
Të dhënat e marra për analizë përfaqësojnë të dhënat e vlerësimeve vjetore me 
notë për lëndët, klasat dhe vitet. Klasat: Në grupin e të dhënave për analizë janë 
përfshirë rezultatet mesatare (të vlerësuara me notë) të 5 klasave, për çdo lëndë, 
për një periudhë kohore 10 vjeçare (2009-2010 deri 2017-2018). Klasat, rezultatet 
e të cilave janë marrë në analizë, janë: Kl.Vtë, Kl.VItë, Kl.VIItë, Kl.VIIItë dhe Kl.IXtë. 
Lëndët: Lëndët që u përfshinë në analizë janë: Gjuha Shqipe (Gj.Sh), Matematika 
(Mat), Anglisht (Ang), Fizikë (Fiz), Histori (Hist), Gjeografi  (Gjeo), Biologji (Bio), 
Kimi (Kim), Muzikë (Muz), Qytetari (Qyt), Art Pamor (A.P), Edukim Fizik (E.Fiz) 
dhe Aft ësim Teknologjik (A. Tek). Të dhënat për lëndët dituri natyre dhe vendlindje 
(Kl.Vtë), për analizën statistikore, janë përfshirë në në kolonat e lëndëve histori dhe 
gjeografi . Po kështu të dhënat për lëndën informatikë (Kl.VIItë, KL.VIIItë dhe KL.IXtë) 
për efekt analize statistikore, janë përfshirë në kolonën e lëndës aft ësim teknologjik 
(A. Tek). Vitet: Periudha kohore prej 10 vitesh e shtrirjes së të dhënave përfaqësojnë 
vlerësimet mesatare me notë (lëndët x klasat) për 5 vite progresive të ecurisë së çdo 
klase në plotësimin e ciklit mësimor nga klasa ose nga niveli Vtë deri në klasën ose 
nivelin e IXtë.  
Analiza statistikore: Për të gjithë të dhënat në studim u bë analiza e variancës, analiza e 
regresionit, e korrelacionit, analiza e komponentëve kryesorë dhe cluster. Përpunimi 
statistikor i të dhënave u realizua me programet: Statistical Discovery JMP 10 (2012), 
SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. htt p://www.jmp.com/, dhe SPSS 21 (2012), IBM 
Corporation., htt p://www.ibm.spss.statistics.  
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Analiza e të dhënave dhe rezultatet
Analiza e variancës: Analiza e variancës (ANOVA) tregon praninë e ndryshimeve/
variancave statistikisht të vërtetuara, në nivelin P0.05 dhe P0.01 të probabilitetit, 
ndërmjet faktorëve të marrë në studim (Ffaktike-regres.= 12.8299, e vërtetuar në nivelin 
P0.01 të probabilitetit) (Tabela 1). 
Tab. 1. Analiza e variancës 
Burimi i variancës Sh.l Sh. Kuadratike Mesat. kuadratike Ffaktike Prob > F

Modeli (faktorët) 132 228.29945 1.72954 12.8299 <.0001*
Gabimi 192 25.88258 0.13481
Totali 324 254.18203

Krahasimet e mesatareve: Analiza krahasuese për të gjithë mesataret në çift e për 
treguesin “notat sipas lëndës”, me testin Tukey-Kramer (Tukey 1953, Kramer 
1956) (me q* = 3.33875 për α = 0.05) shpreh praninë e ndryshimeve të vërtetuara 
(për probabilitetet P0.05 dhe P0.01) ndërmjet lëndëve dhe ndërmjet klasave. Analiza 
identifi koi lëndët dhe klasat të vlerësuara me “notë” mesatare më të lartë (mbi 7.0) 
dhe më të ulët (nën 7.0) gjatë periudhës 10 vjeçare në studim dhe i klasifi koi ato në 
dy grupe. Në studim renditjet në nivele të ndryshëm për lëndët dhe klasat shprehen 
me anën germave (a, b, c, etj.). Mesataret me germa jo të njëjta shprehin ndryshime 
të vërtetuara ndërmjet tyre për nivelin P0.05 të probabilitetit (Tabela 2).
Tab. 2. Krahasimet e të gjithë mesatareve të notave me testin Tukey-Kramer për 
treguesit: nota sipas lëndëve (majtas), nota sipas klasave (djathtas-sipër) dhe nota 
sipas viteve (djathtas-poshtë)
Nota mesatare sipas lëndëve Nota mesatare sipas klasave
Lënda  Mesataret e notës Klasa Mesataret e notës

E.Fizik 8.42 a Kl. V 7.42 a
Muzikë 7.82 b Kl. VI 6.97 b
Qytetari 7.58  bc Kl. VIII 6.95 b
A.Pamor 7.56 bc Kl. VII 6.79 b
A.Teknologjik 7.25 c Kl. IX 6.79 b
Gj.Shqipe 6.91 d
Histori 6.85 de Nota mesatare sipas viteve
Gjeografi 6.80 def Vitet Mesataret e notës
Biologji 6.56 efg Viti 3 (Kl.VII) 7.17 a
Matematikë 6.42 efg Viti 4 (Kl.VIII) 7.07 a
Anglisht 6.28 fg Viti 2 (Kl.VI) 6.95 a
Fizikë 6.27 fg Viti 1 (Kl. V) 6.92 a
Kimi 6.08 g Viti 5 (Kl.IX) 6.81 a
Nivelet e palidhura me të njejtën germë janë me ndryshime të vërtetuara ndërmjet 
tyre për nivelin P0.05 të probabilitetit
Analiza krahasuese për treguesin “nota sipas lëndës” rendit nga niveli a (nota më e 
lartë 8.42) deri në nivelet b dhe c (me notë mbi 7.0) lëndët E. Fizik, Muzikë, Qytetari, A. 
Pamor dhe A. Teknologjik (Tabela 2). Ndërkohë lëndët: Gj. Shqipe, Histori, Gjeografi , 
Biologji, Matematikë, Anglisht, Fizikë dhe Kimi, renditen në nivele gjithnjë e më të 
ulët përsa i përket notës mesatare, rrespektivisht nga niveli d deri në nivelin g (të 
gjitha lëndët ose nivelet janë me notë mesatare nën 7.0) (Tabela 2). Ndarja e lëndëve 
në nivele të ndryshëm brenda grupit dhe ndërmjet grupeve nuk do të thotë që lëndët 
e grupit me notë mbi 7.0 janë domosdoshmërisht më të rëndësishme se lëndët e 
grupit me notë nën 7.0, por tregon se niveli që zen çdo lëndë sipas notës është i 
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vërtetuar statistikisht me testin Tukey-KramerP0.05 të probabilitetit.  
Analiza për treguesin “nota sipas klasës”, bën renditjen e klasave vetëm në dy nivele: 
në nivelin a me notë mesatare më të lartë (7.42) është renditur klasa e Vtë, ndërsa në 
nivelin b (me notë nën 7.0) përfshihen të gjithë klasat e tjera (klasa e VItë, VIItë, VIIItë 
dhe IXtë) (Tabela 2). Analiza për treguesin “nota sipas viteve”, shpreh ndryshime të 
pavërtetuara ndërmjet notave mesatare të çdo klase për çdo vit të ciklit nga klasa e 
Vtë deri në klasën e IXtë. Mesataret e notave për secilin vit renditet në nivelin a (Tabela 
2). 
Analiza e regresionit: Analiza e variancës së regresionit vlerësoi ndikimin e secilit 
faktor të pavarur (lënda, klasa, viti) mbi variancën e përgjithshme dhe mbi faktorin 
e varur (vlerësimi me notë) (Tabela 3). 
Tab. 3. Testi i vlerësimit të efekteve të çdo faktori mbi variancën e përgjithshme

Burimi i variancës Sh.l Sh. Kuadratike Mesat. kuadratike Ffaktike Prob > F
Lënda 12 147.96843 12.3307025 91.4706 <.0001*
Viti 4 4.92449 1.2311225 9.1326 <.0001*
Lënda*Viti 48 9.58911 0.19977313 1.4819 0.0335*
Klasa 4 17.18665 4.2966625 31.8731 <.0001*
Lënda*Klasa 48 38.70295 0.80631146 5.9813 <.0001*
Viti*Klasa 16 9.92782 0.62048875 4.6029 <.0001*

Testi i vlërësimit të efekteve (ndikimeve) të çdo faktori mbi variancën e përgjithshme 
vërteton statistikisht ndikimin e secilit faktor të pavarur (lënda, klasa, viti) mbi 
faktorin e varur (nota). Rezultatet e studimit tregojnë se “lënda” ishte faktori i pavarur 
që ka ndikuar më shumë  (64.8%) në vlerësimin me notë të nxënësve. Faktori “klasë” 
ka ndikuar vetëm me 7.5% mbi “vlerësimin me notë” të nxënësve. Ndërkohë faktori 
“vit” dhe bashkëveprimet e gjithë faktorëve (lënda*viti, lënda*klasa dhe viti*klasa) 
shfaqin ndikime të vërtetuara mbi variancën e përgjithshme, por ndikimi i tyre i 
përbashkët rezulton vetëm 27.7%.  
Analiza e regresionit identifi koi praninë e lidhjeve dhe vartësinë ndërmjet faktorëve 
në studim. Analiza, gjithashtu, vlerësoi parashikimin (pritshmërinë) e rezultatit 
të notës në vartësi të ecurisë së faktorëve të pavarur: lënda, klasa dhe viti. Kështu 
koefi cienti i përcaktimit të regresionit (R2

koef.përc.regres.= 0.89817) shpjegon se proporcioni 
prej 89% i variancës në variablin e varur (vlerësimi me notë) është e parashikueshëm 
në bazë të variabëlve të pavarur X (lënda, klasa, viti). Prania e lidhjes së fortë pozitive 
(koefi cienti i korrelacionit r = 0.94) ndërmjet variabëlve vërteton këtë nivel parashikimi 
ose pritshmërie. Koefi cienti i regresionit i rregulluar (R2

rreg. = 0.82816) dhe vlera e 
vogël e gabimit standard (Se = 0.36715), tregojnë për një zgjedhje të mirë të modelit 
të regresionit dhe pritshmëri parashikimi të saktë të notës nëpërmjet analizës së 
regresionit (Tabela 3). Paraqitja grafi ke e parashikimit të notës sipas modelit të plotë 
të regresionit  është dhënë në fi gurën 1. 
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Fig. 1. Parashikimi i notës sipas modelit të plotë të regresionit
Në studim forma e shprehjes së lidhjeve ndërmjet tre faktorëve të pavarur, 
bashkëveprimeve të tyre dhe parashikimit të notës jepet me ekuacionin e regresionit 
si vĳ on:  

Y = α + β1*lënda + β2*klasa + β3*viti + lënda*klasa + lënda*viti + viti*klasa + ε. 
ku:
Y – vlerësimi parashikuar, 
α - konstante (intercepti = 6.9855385),
β1; β2; β3 – koefi cientët këndor të çdo faktori të pavarur.
ε = gabimi.
Vlerësimi i parametrave të regresionit mbi të dhënat e studimit për periudhën 2009-
2018, tregon se çdo ndryshim (rritje ose zvoglim) në variabëlin e pavarur (lënda) 
parashikon reagim/përgjigje në të njejtin kah (me rritje ose zvoglim) të “vlerësimit me 
notë” për lëndët: A.Pamor, A. Tek, E. Fizik, Muzikë. Këto lëndë kanë vlera pozitive të 
vërtetuara të koefi cientëve këndor rrespektivë dhe parashikimi i notës lëviz nga 26% 
(A. Tek) deri në 93% (E. Fizik). Ndërkohë analiza tregon se çdo ndryshim (rritje ose 
zvoglim) në variabëlin e pavarur (lënda) parashikon reagim/përgjigje (vlerësimi me 
notë) në kahun e kundërt të variabëlit të pavarur për lëndët: Kimi, Fizikë, Anglisht, 
Matematikë, etj.. . Të gjithë këto lëndë paraqesin vlera negative të vërtetuara të 
koefi cientëve këndor rrespektivë. Për këto lëndë parashikimi i notës lëviz nga 42% 
(Biologji) deri në 90% (Kimi). Për të vërtetuar ose hedhur poshtë gjetjet e analizës 
së regresionit (për këtë studim) nevojitet një studim më i gjerë me përfshirje të disa 
shkollave të ndryshme.    
Analiza e komponentëve kryesor: Analiza e variabëlve më të rëndësishëm që ndikojnë 
më shumë në masën e ndryshimeve (variabilitetit) dhe grupimi i tyre në bazë 
të përbërësve të çdo komponenti u realizua nëpërmjet kryerjes së analizës së 
komponentëve kryesorë.
Bazuar në vlerat karakteristike të variancave (eigenvalues) të komponentëve kryesor 
(Komp.), në studim u mbajtën vetëm tre komponentë kryesor (Komp.1; Komp.2; 
Komp.3), për analizë të mëtejshme. Sipas Kaiser (1960); Catt ell (1966) për analizë të 
komponentëve kryesore duhet të mbahen për analizë komponentët që kanë vlera 
të eigenvalues më të mëdha se 1.00, pasi ato janë burimi kryesor i variacionit në 
variabilitetin e përgjithshëm (Tabela 4).  
Nga analiza e komponentëve kryesor rezulton se të gjithë faktorët e pavarur (lëndët, 
klasat, vitet dhe 112 kombinimet e mundëshme të tyre) kontribuojnë në masën prej 
100% të variabilitetit të përgjithshëm në studim.  Megjithatë, vetëm tre komponentët 
e parë janë identifi kuar si burimi kryesor i variancës totale, pasi ato kontribuojnë në 
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masën 96.6% të variacionit të përgjithshëm. Përqindjet e variacionit të përgjithshëm 
që kontribuon çdo komponent kryesor janë si vĳ on: Komp.1 me 62.1%; Komp.2 me 
26.4% dhe Komp.3 me 8.2% (Tabela 4). Përqindja e variacionit total 80% e lart është 
e pranueshmë në studimet e komponentëve kryesor (Jolliff e, I.T. 1973; Jolliff e I.T. 
2002).

Tab. 4. Eigenvalues (vlerat karakteristike) të variancave të komponentëve kryesor
Nr. Komp. Eigenvalue Përqind % pro-

gresive
Testi   2 Sh.l Prob>  2

1 8.0703 62.079 62.079 191.501 75.986 <.0001*
2 3.4310 26.392 88.471 112.236 77.609 0.0019*
3 1.0638 8.183 96.654 86.325 70.392 0.0268*
4 0.4349 3.346 100.000 60.939 59.847 0.2302

Meqenëse, në analizën e testit të vlerësimit të efekteve (ndikimit) të çdo faktori mbi 
variancën e përgjithshme, faktori “lëndë” ishte me ndikim më të lartë mbi variancën 
e përgjithshme (64.8%) pritet që lëndët e ndryshme të shfaqin ndikime jo të njëjta 
mbi variancat e çdo komponenti kryesor.
Koefi cientët e komponentëve kryesor: Analiza e detajuar e vlerave të koefi cientëve 
(eigenvectors) të komponentëve kryesor (Tabela 5) tregon se: Në komponentin e parë 
(Komp.1 me 62.1% të variancës totale), lëndët që kanë ndikuar më shumë dhe në 
kahun pozitiv mbi këtë variancë janë: Histori, A. Teknologjik, Qytetari, Gjeografi , 
Gjuhë Shqipe dhe Matematikë. Këto lëndë kanë vlerat e koefi cientëve të variabëlve 
përkatës (të Komp.1), me vlerë pozitive dhe më të mëdha se 0.30. Edhe lëndët Biologji 
dhe Fizikë kanë ndikim të rëndësishëm mbi variancën e Komp.1, por ndikimi i tyre 
është në kahun negativ ndaj variancës së këtĳ  komponenti, pasi kanë koefi cientët 
rrespektivë me shenjë negative (Tabela 5; Figura 2). 
Në komponentin e dytë (Komp.2 me 26.4% të variancës totale), kanë shfaqur ndikim 
më të lartë dhe pozitiv në variancën e këtĳ  komponenti lëndët: A. Pamor, Kimi dhe 
Fizikë (me vlerat e koefi cientëve për këto lëndë > 0.30). Ndërkohë kanë shfaqur 
ndikim të rëndësishëm negativ në variancën e Komp.2, lëndët E. Fizik dhe Anglisht 
(me koefi cientët rrespektivë me shenjë negative (Tabela 5; Figura 2).                
Në komponentin e tretë (Komp.3 me vetëm 8.2% të variancs totale), kanë pasur 
ndikim më të lartë në variancën e këtĳ  komponenti lëndët: Muzikë, A. Pamor (me 
vlerat e koefi cientëve për këto lëndë > 0.30). Në variancën e këtĳ  komponenti lënda 
biologji ka shpreh ndikim pozitiv plotësues, duke zvogluar ndikimin negativ të 
kësaj lënde në komponentin e parë, që mund të ishte më shumë. Kjo Ndërsa lëndët 
Kimi, Matematikë dhe E. Fizk (me koefi cientët rrespektivë negativë), kanë ndikuar 
negativisht në variancën e Komp.3 (Tabela 5; Figura 2).        
Tab. 5. Lëndët dhe vlerat e eigenvectors (koefi cientëve) të komponentëve kryesor 

Lëndët                             Lëndët
(shkurtesat)

Vlerat e koefi cientëve (eigenvectors)
Komp.1 Komp. 2 Komp. 3

Gjuhë Shqipe Gj.Sh 0.32303 0.17229 0.10286
Matematikë Mat 0.30034 0.24463 -0.24527
Anglisht Ang 0.14216 -0.48514 0.11317
Fizikë Fiz -0.25182 0.36080 -0.18693
Histori Hist 0.34535 0.05377 -0.12001
Gjeografi Gjeo 0.32867 0.15609 0.18146
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Lëndët                             Lëndët
(shkurtesat)

Vlerat e koefi cientëve (eigenvectors)
Komp.1 Komp. 2 Komp. 3

Biologji Bio -0.31178 0.09812 0.39873
Kimi Kim -0.16693 0.41291 -0.38262
Muzikë Muz 0.27714 0.07960 0.48320
Qytetari Qyt. 0.32981 0.13712 -0.19307
A.Pamor A.P 0.07662 0.41580 0.45003
E.Fizik E.Fiz 0.25338 -0.34470 -0.21830
A.Teknologjik A.Tek. 0.33736 0.14389 -0.08858
  Shënim: Me bold janë shënuar të gjitha vlerat absolute të eigenvectors > 0.30

Analiza dimensionale e faktorëve “lëndë x klasë”: Analiza dy dimensionale e lidhjeve 
“lëndë x klasa”, të realizuar nëpërmjet analizës së komponentëve kryesor, është 
paraqitur në fi gurëm 2. 
Analiza për faktorin “lënda” tregon se Historia, A. Teknologjik, Qytetaria, Muzika, 
Gjeografi a, Gjuhë Shqipe dhe Matematika janë lëndët që ndikojnë më shumë dhe 
pozitivisht në variancën totale të komponentit të parë kryesorë (Komp.1) (pozicioni 
djathtas sipër në fi gurën 2). Lëndët Biologji, Fizikë dhe Kimi janë lëndët që kanë 
ndikuar negativisht mbi variancën totale të Komp.1 (pozicioni sipër majtas në 
fi gurën 2). Ndërkohë E. Fizik dhe Anglisht janë lëndët që kanë ndikuar negativisht 
mbi variancën totale të Komp.2 (pozicioni poshtë djathtas në fi gurën 2). Lënda A. 
Pamor është lënda që ka ndikim pozitiv mbi variancën e Komp.2, por nuk ka ndikim 
në variancën e Komp.1 (pozicioni i veçuar sipër djathtas në fi gurën 2). 
Për faktorin “klasë” janë të gjithë klasat që ndikojnë në variancën e komponentit 
të parë (Komp.1). Ttë gjitha vlerat e koefi cientëve për këto klasa janë > 0.30. Në 
variabilitetin e komponentit të dytë ka ndikuar pozitivisht vetëm klasa e Vtë (pozicioni 
sipër djathtas në fi gurën 2). Ndërkohë të gjithë klasat e tjera kanë ndikuar negativisht 
mbi komponentin e dytë (Komp.2) (pozicioni majtas për klasat VItë, VIItë dhe VIIItë 
dhe poshtë per klasën e IXtë në fi gurën 2). Rezultati pwr faktorin “klasë” sugjeron 
nevojën e një kalimi të “butë” të metodologjisë së mësimdhënies drejtë klasave më të 
larta me mësues të ndryshëm (Harry K., et al, 2009).

Diskutime dhe përfundime

Analiza e variancës (ANOVA) dhe e regresionit mundësuan identifi kimin e pranisë 
dhe burimeve të variancave statistikisht të vërtetuara ndërmjet faktorëve të pavarur 
(lënda; klasa; viti) si dhe vlerësuan masën e ndikimit të tyre mbi faktorin e varur: 
“vlerësimi me notë” i nxënësve.
Analiza krahasuese (Testi Tukey-Kramer) për treguesin “notat sipas lëndës”, 
identifi koi dhe renditi lëndët dhe klasat sipas shkallës: nga “lënda” dhe “klasa” me 
notë më të lartë deri te “lënda” dhe “klasa” me notë më të ulët. Për faktorin nota sipas 
“lëndës” rezultuan me notë mesatare 10 vjeçare mbi 7.0 lëndët: E. Fizik, Muzikë, 
Qytetari, A. Pamor dhe A. Teknologjik. Ndërsa lëndët: Gj. Shqipe, Histori, Gjeografi , 
Biologji, Matematikë, Anglisht, Fizikë dhe Kimi rezultuan me notë mesatare 10 
vjeçare nën 7.0. 
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Fig. 2. Grafi ku i lidhjeve dy dimensionale të faktorëve “lëndë x klasa” (Komp.1 dhe 
Komp.2) realizuar me analizën e komponentëve kryesor

Renditja e lëndëve në nivelin e notës mesatare mbi 7.0 (ndër shkaqet e shumtë) mund 
të jetë rezultat i natyrës shoqërore, aktive, gjithëpërfshirse, jo shumë teorike të këtyre 
lëndëve. Procesi i mësimdhënies së këtyre lëndëve aktivizon për më shumë kohë çdo 
nxënës, lëndët krĳ ojnë dhe lejojnë shprehjen e mundësive kreative dhe kjo i bën që të 
pëlqehen nga nxënësit. Ndryshe nga lëndët shoqërore, Gj. Shqipe, Histori, Gjeografi , 
Biologji, Matematikë, Anglisht, Fizikë dhe Kimi, ndonëse ndryshojnë nga njera tjetra, 
kanë më shumë natyrë teorike, nuk kanë shumë mundësi kreative për nxënësin. 
Gjatë mësimdhënies kohën më të madhe e harxhon mësuesi duke spjeguar (Gorham, 
J. 1988), për rrjedhojë nxënësit duke mos qenë shumë të përfshirë e aktivë gjatë 
spjegimit “tejngopen” me argumenta teorike dukë çuar në mësinxënie joefektive. 
Ndër shkaqe të tjerë jo më pak i rëndësishëm mund të konsiderohen mbulimi i disa 
prej lëndëve nga mësimdhënës jo të fushës ose mbulim të lëndës brenda ciklit nga 
klasa e Vtë deri në klasën e IXtë (periudhë 10 vjeçare) nga mësimdhënës të ndryshëm 
për shkak të lëvizjeve të tyre.   
Për faktorin nota sipas “klasës”, diferenca ndërmjet klasës së Vtë (me notë më të 
lartë se 7.0) dhe klasave të tjera (me nota mesatare shumëvjeçare nën 7.0) mund 
të spjegohet me vĳ ueshmërinë që ka klasa e pestë gjatë viteteve të mëparshëm, 
ku mësimdhënia behët nga një mësues që njeh pothuaj çdo cilësi të secilit nxënës. 
Ndërkohë në klasat e tjera mësimdhënia ka gamë më të gjerë diversiteti (mësues 
x lëndë të ndryshme). Edhe mosha në rritje e nxënësve është burim diversiteti për 
nivele të ndryshëm mësimnxënie ndërmjet nxënësve dhe klasave. 
Testi i vlërësimit të efekteve (ndikimeve) të çdo faktori mbi variancën e përgjithshme 
tregon se “lënda” ishte faktori i pavarur që ka ndikuar më shumë  (64.8%) në vlerësimin 
me notë të nxënësve. Bazuar në këtë fakt duhet bërë orientimi i mësimdhënies me 
fokus kryesor “lëndën”, pasi faktori “lënda” ka mundësi potenciale më të larta për 
ta rishpërblyer “mundin” e mësimdhënies. 
Analiza e regresionit identifi koi vartësinë ndërmjet faktorëve në studim dhe vlerësoi 
se proporcioni prej 89% i variancës në variablin e varur (vlerësimi me notë) është i 
parashikueshëm në bazë të variabëlve të pavarur (lënda, klasa, viti). Koefi cienti i 
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regresionit, lidhja e fortë pozitive ndërmjet variabëlve dhe vlera e vogël e gabimit 
standard tregojnë për një zgjedhje të mirë të modelit të regresionit dhe pritshmëri 
parashikimi të saktë të notës nëpërmjet analizës së regresionit. Prandaj, për të pasur 
pritshmëri pozitive të mësimdhënies, kërkohet përmirësim nw menaxhimin e klasws 
(Haliti Sh., 2003; Vadahi F., et al, 2013; Wardle F., 2008) dhe mësimdhënies në përputhje 
me lëndën, aktivizim i nxënësve me aplikim të mjeteve didaktike (Honawar, V. 2008), 
përgatitje serioze, etj., sidomos për lëndët me rëndësi të evidentuara nga analiza e 
komponentëve kryesor 
Analiza e parametrave të regresionit mbi të dhënat shumëvjeçare parashikon reagim 
në të njejtin kah (me rritje ose zvoglim) të “vlerësimit me notë” për lëndët: A. Pamor, 
A. Teknologjik, E. Fizik, Muzikë dhe reagim në kahun e kundërt për lëndët: Kimi, 
Fizikë, Anglisht dhe Matematikë. Bazuar në faktet e mësipërme duhet të ruhen 
pikat e forta të mësimdhënies për lëndët që shprehin të njejtin kah ndryshime me 
rritjen e notës dhe njëkohësisht kërkohet ndryshim metodologjie dhe përputhje të 
mësimdhënies me fushën përkatëse e lwndës sidomos për lëndët e evidentuara të 
rëndësishme nga analiza e komponentëve kryesorë si Kimi, Fizikë, Anglisht dhe 
Matematikë.  
Analiza e komponentëve kryesor identifi koi komponentët kryesor (që shpjegonin 
mbi 90% të variacionit të përgjithshëm (Komp.1 me 62.1%; Komp.2 me 26.4% dhe 
Komp.3 me 8.2%). Ndërkohë, analiza dy dimensionale e lidhjeve “lëndë x klasë” 
identifi koi lëndët: Histori, A. Teknologjik, Qytetari, Muzikë, Gjeografi , Gjuhë Shqipe 
dhe Matematikë si lëndët që ndikojnë më shumë dhe pozitivisht në variancën totale 
të komponentit të parë (Komp.1) dhe lëndët Biologji, Fizikë dhe Kimi si lëndët që 
kanë ndikuar negativisht mbi variancën totale të Komp.1. Mbështetur  në faktet 
sumëvjeçare analiza e komponentëve kryesor sugjeron gërshetim dhe ndërlidhje të 
eksperiencave për faktorin “lëndë”. Kështu pikat e forta të mësimdhënies për lëndët 
me notë të lartë duhet të përfshihen në metodologjinë e mësimdhënies për lëndët me 
notë të ulët sidomos për lëndët e evidentuara nga analiza e komponentëve kryesorë.  
Për faktorin “klasë” ku të gjithë klasat ndikojnë në variancën e komponentit të parë, 
por vetëm klasa e Vtë me notën më të lartë ndikonte në të dy komponetët na sugjeron 
nevojën e një kalimi të “butë” të metodologjisë së mësimdhënies drejtë klasave më të 
larta me mësues të ndryshëm.

Rekomandime

• Bazuar në rezultatet e studimit kërkohet orientimi i mësimdhënies drejtë nxënësit 
me fokusin kryesor te “lënda”, që ka mundësi potenciale më të larta për ta 
rishpërblyer “mundin” e mësimdhënies. 

• Për pritshmëri pozitive të mësimdhënies nevojitet përmirësim i mësimdhënies 
në përputhje me lëndën, aplikim i mjeteve didaktike për aktivizim të nxënësve, 
përgatitje serioze, sidomos për lëndët e evidentuara “problematike” nga analiza 
e komponentëve kryesor dhe ruajtje e pikave të forta me gërshetim të përvojave 
të mira të mësimdhënies për lëndët që shprehin të njejtin kah ndryshimesh me 
rritjen e notës. 

• Rezultatet e studimit për pritshmërinë e parashikimit të notës tregon mundësinë 
e përdorimit  të modelit të regresionit për analiza në shkolla të tjera me të dhëna 
të ngjashme.



25 

Literatura

Birch, S., & Ladd, G. (1997). The teacher–child relationship and children's early school 
adjustment. Journal of School Psychology, 35(1), 61-79.
Catt ell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate Behavioral Research, 
1,245-276.
Dibra G. & Dizdari I. (2004). “Metodologjia e Mësimdhënies”, Shkodër. 
Fan, W., & Williams, C. M. (2010). The eff ects of parental involvement on students' academic 
self-effi  cacy, engagement and intrinsic motivation. Educational Psychology, 30(1), 53-74.
Gjokutaj M. Sula G. (2009). Roli i mësuesit dhe stilet e të nxënit në klasat me në qendër nxënësin, 
Tiranë.
Gordon, R., Kane, T. J, & Staiger, D. O. (2006). Identifying eff ective teachers using performance 
on the job. Hamilton Discussion Paper 2006-01. The Brookings Institution. 
Gorham, J. (1988). The relationship between verbal teacher immediacy behaviors and student 
learning. Communication Education, 37, 40-53.
Haliti Sh. 2003. Menaxhimi i klasës sipas standarteve pedagogjike. F. 37-38.
Harry K., Eong T.,  Eong R. (2009): Ditët e para të shkollës, Si të jemi një mësues efektiv. 
Copyriht 2009. 
Honawar, V. (2008). Learning to teach with technology. Education Weekly, (27)30, 28-31.
Jolliff e I.T. 2002. Principal Component Analysis, Second edition, p.cm-Springer Series in 
Statistics. UK, p.143-180.
Jolliff e, I.T. (1973). Discarding variables in a principal component analysis II: Real data. Appl. 
Statist., 22, 21–31.
Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and 
Psychological Measurement, 20, 141-151.
SAS Institute Inc. (2012). Statistical Discovery JMP 10 (2012), SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA. htt p://www.jmp.com/.
SPSS 21 (2012), IBM Corporation., htt p://www.ibm.spss.statistics.  
Vadahi F., Bilali E. (2013): Rritja e cilësisë së procesit mësimor nëpërmjet përdorimit 
të teknologjive mësimore. Revista Pedagogjike, Tirane, 2013, f.5-25.
Wardle F. (2008). "The Role of Technology in Early Childhood Programs.". Retrieved on 2011 
from htt p://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/. 



26 

Rëndësia e Edukimit Fizik në Shkollë

Edlir Malo
Mësues Edukimi Fizik DAR Fier

Abstrakt

Edukimi Fizik është udhëzimi në zhvillimin dhe kujdesin e trupit duke fi lluar nga ushtrime 
të thjeshta fi zike deri në një kurs studimi që ofron trajnimin në higjienë, gjimnastikë, si dhe 
performancën dhe menaxhimin e lojërave atletike. Edukimi fi zik është "edukimi përmes 
fi zikut". Ajo synon të zhvillojë kompetencën fi zike dhe njohurinë e lëvizjes dhe sigurisë 
së nxënësve dhe aft ësinë e tyre për t'i përdorur këto për të kryer në një gamë të gjerë 
aktivitetesh të lidhura me zhvillimin e një stili jetese aktive dhe të shëndetshme. Gjithashtu 
zhvillon besimin dhe aft ësitë e përgjithshme të nxënësve, veçanërisht ato të bashkëpunimit, 
komunikimit, krĳ imtarisë, të menduarit kritik dhe vlerësimit estetik. Këto, së bashku me 
edukimin e vlerave dhe qëndrimeve pozitive në Edukimin Fizik, ofrojnë një bazë të mirë për 

të mësuarit gjatë gjithë jetës së nxënësve. Edukimi Fizik është vlerësuar për kontributin e tĳ  
në përmirësimin e shëndetit psikologjik, për të ndihmuar në zhvillimin social dhe moral, 
si dhe në mbështetjen e performancës njohëse dhe akademike. Qëllimi i këtĳ  punimi është 
të nxjerri në pah përfi timet qe rezultojnë nga lënda e Edukimit Fizik si në jetën sociale të 
të rinjëve ashtu edhe në jetën shëndetësore. Ky punim është bazuar në të dhëna primare të 
zhvilluara nga pyetësorë në shkollat e qytetit të Lushnjes, si edhe të dhëna sekondare ku është 
përdorur literaturë botërore. Në bazë të këtĳ  studimi është vlerësuar se 58% e nxënësve që 
jetojnë në fshat zhvillojnë më shumë se 3 aktivitete sportive brenda dhe jashtë shkollës gjatë 
një viti akademik ndërsa në qytet kjo pjesëmarrje është më e lartë në masën 72% e kampionit 
të studimit. Gjithashtu janë nxjerrë në pah përfi timet e aktiviteteve të Edukimit fi zik në jetën e 
të rinjëve dhe fëmĳ ëve si: lehtësimi i stresit dhe ankthit, përmirësimin e shëndeti fi zik në uljen 
e obezitetit, përqëndrimin më të lartë në mësime dhe jetë sociale më aktive.

Fjalët kyçe: Edukim Fizik, zhvillim, përfi timet dhe rëndësia, statistika, anketim.

Hyrje

Edukimi fi zik, i njohur në shumë shtete si trajnim fi zik, është një kurs edukativ lidhur 
me mbajtjen e trupit të njeriut përmes ushtrimeve fi zike. Edukimi Fizik eshtë marrë 
gjatë arsimit fi llor dhe të mesëm dhe inkurajon mësimin psikomotor në një mjedis 
eksplorimi për luajtje ose lëvizje për të nxitur shëndetin. Historia e edukimit fi zik 
daton nga Greqia e lashtë, por ka qenë një rrugë e gjatë deri ne ditet e sotme. (Tustin, 
2018) . Së bashku, gratë dhe afrikano-amerikanët dhanë kontribut të rëndësishëm, 
pavarësisht nga qasja e pabarabartë në klasat e edukimit fi zik. Edukimi fi zik, ose 
mësimi i aktiviteteve fi zike, daton në shkollën e Platonit, të njohur si Akademia. 
Babai i klasave moderne të edukimit fi zik është Friedrich Jahn, i cili ishte një mësues 
në fi llim të viteve 1800, i cili fi lloi të mësonte një program të aktiviteteve të edukimit 
fi zik në natyrë për nxënësit në shkollat   e mesme  (encyclopedia.com, 2015). Disa nga 
metodat e tĳ , të tilla si rrezja e balancit, bare paralele dhe unaza, shërbejnë si pajisje 
themelore për gjimnastikë. Në fakt, ai krĳ oi klubin e parë të gjimnastikës për të rinjtë 
dhe të rriturit. Charles Beck do të sjellë gjimnastikë në Shtetet e Bashkuara në 1825, 
kur ai fi lloi të jepte mësim në Northampton, Massachusett s, në një shkollë reformash 
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modeluar pas sistemit gjerman. Një tjetër gjerman, Charles Follen, themeloi 
gjimnazin e parë të kolegjit në Universitetin e Harvardit në 1826. Në fund të viteve 
1800 dhe në fi llim të viteve 1900, nocioni i edukimit fi zik në shkollat   publike fi lloi të 
bënte një ndryshim dramatik. Në 1866, Kalifornia u bë shteti i parë në Amerike që 
miratoi një ligj që kërkoi dy periudha stërvitore në ditë në shkollat   publike. Në fi llim 
të viteve 1900, gjithçka ndryshoi. John Dewey, një psikolog amerikan i cili udhëhoqi 
një lëvizje progresive arsimore në Amerikë, nxiti reformat në sistemin arsimor. 
Qasja e tĳ  e përqendruar tek fëmĳ ët në arsim, çoi në përfshirjen e arsimit fi zik në më 
shumë shkolla. Dewey ndezi këtë ndryshim, sepse edukimi fi zik u perceptua si një 
mënyrë që studentët mund të arrinin disa nga qëllimet sociale të studentëve në atë 
kohë. Besohet se luajtja fi zike ishte një mjet për të mësuar në këtë model progresiv të 
arsimit. Në Amerikë, mësimi aktual i edukimit fi zik si pjesë e shkollave shkon vetëm 
në Luft ën e Parë Botërore, gjatë viteve 1910. Statistikat e shëndetësisë ushtarake 
treguan se afërsisht një e treta e të gjithë rekrutëve ishin fi zikisht të papërshtatshëm 
për luft ime. Si rezultat, qeveria e Shteteve të Bashkuara ndërmjetësoi dhe miratoi 
legjislacionin për të rritur cilësinë e klasave të edukimit fi zik për studentët anembanë 
vendit. Doli të ishte një vendim shumë praktik, sepse edhe ata që nuk shërbenin në 
ushtri në Luft ën e Parë Botërore, kishin nevojë për një nivel më të lartë aktiviteti fi zik 
nëse do të punonin në fabrika gjatë luft ës.
Programet e Edukimit Fizik ndryshojnë në të gjithë botën. Nëse klasat e shkollave 
prodhojnë efekte pozitive në shëndetin e nxënësve, sjellja dhe performanca 
akademike varet nga lloji i programit që mësohet. Udhëzimet dhe rregullsitë 
ndryshojnë nga rajoni në rajon dhe janë të ndërvepruara ndryshe. Megjithatë, ka 
organizata mbarëbotërore që lejojnë një kuptim më të mirë se sa duhet ushtruar një 
fëmĳ ë çdo ditë. Edukimi fi zik është një fushë e plan-programit shkollor, që ka të 
bëjë me zhvillimin fi zik të nxënësve dhe aft ësinë e tyre për t'i përdorur ato për të 
kryer në një sërë aktivitetesh. Të gjithë nxënësit e moshës shkollore kanë të drejtë 
statutore për një kurrikulë të gjerë dhe të balancuar të edukimit fi zik, i përbërë nga 
një sërë fushash të veprimtarisë, bazuar në lojëra, gjimnastikë, valle, not, atletikë dhe 
aktivitete të jashtme dhe aventureske. Trendet e edukimit fi zik janë zhvilluar kohët 
e fundit për të inkorporuar një larmi më të madhe të aktiviteteve përveç aft ësive të 
nevojshme për të luajtur sporte tipike të ekipit si futbolli apo basketbolli. Futja e 
nxënësve në aktivitete si boëling, ecje, hiking, në moshë të re mund t'i ndihmojë ata 
të zhvillojnë zakone të mira aktiviteti që do të vazhdojnë në moshën e rritur. Disa 
mësues kanë fi lluar të përfshĳ në teknika të zvogëlimit të stresit, si yoga, frymëmarrja 
e thellë dhe tai chi. Tai Chi, një formë e arteve të lashta të fokusuara në lëvizje të 
ngadalta meditimi, është një aktivitet relaksimi me shumë përfi time. Studimet 
kanë treguar se ajo rrit forcën dhe durimin muskulor, si dhe qëndrueshmërinë 
kardiovaskulare. Ai gjithashtu siguron përfi time psikologjike të tilla si përmirësimi i 
shëndetit të përgjithshëm mendor, përqendrimi, ndërgjegjësimi dhe gjendja pozitive. 
Mund të mësohet në çdo nxënës të moshës me pak ose aspak pajisje, duke e bërë atë 
ideale për aft ësi të përziera. Mësimdhënia e sporteve jo tradicionale mund të ofrojë 
motivim për studentët që të rrisin aktivitetin e tyre dhe mund t'i ndihmojnë ata të 
mësojnë rreth kulturave të ndryshme. Mësimdhënia e sporteve jo-tradicionale (ose 
jo-vendase) ofron një mundësi për të integruar koncepte akademike nga lëndë të 
tjera, të cilat tani mund të kërkohen nga shumë mësues të Edukimit Fizik (wikipedia.
org, 2017). Sportet jo tradicionale i shtojnë interesin dhe sfi dat për ata që nuk janë 
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të koordinuar ose kanë më pak interes në sportet tradicionale, gjë që ndihmon që 
grupet e Edukimit Fizik të jenë të arritshme për një grup të gjerë fëmĳ ësh. Një trend 
tjetër është përfshirja e shëndetit dhe të ushqyerit në planprogramin e edukimit fi zik. 
Ndërsa i mëson studentët ne lidhje me aft ësitë e lëvizjes, mësuesit e Edukimit Fizik 
tani përfshĳ në mësime të shkurtra për shëndetin dhe të ushqyerit në kurrikulë. Kjo 
është më e përhapur në nivelin e shkollës fi llore. Për shkak të shpërthimeve të fundit 
të sëmundjeve të tilla si gripi i derrave, distriktet shkollore e bëjnë të detyrueshme që 
studentët të mësojnë rreth praktikimit të higjienës së mirë së bashku me tema të tjera 
shëndetësore. Fëmĳ ët kanë përgjegjësinë kryesore të ndjekin shkollën dhe të sigurojnë 
dëshmi se po arrĳ në standardet e përmbajtjes së nivelit të tyre të dhënë. Nëse fëmĳ ët 
angazhohen në sjellje jo të shëndetshme si marrja e një sasie të pamjaft ueshme të 
gjumit, ose mbingarkesa në kohën e ekranit ose sjellje të tjera të ulëta, ata kanë më 
pak gjasa të përjetojnë të mësuarit të përshtatshëm për zhvillim. Sot, shumë shtete 
kërkojnë që mësuesit e Edukimit Fizik të jenë të certifi kuar për të dhënë mësim kurse 
shëndetësore. Shumë kolegje dhe universitete ofrojnë edhe Edukimin Fizik dhe 
Shëndetin si një certifi kim. Kjo shtysë drejt edukimit shëndetësor po fi llon në nivelin 
e ndërmjetëm, duke përfshirë mësimet mbi ngacmimin, vetëvlerësimin dhe stresin 
dhe menaxhimin e zemërimit. Hulumtimet kanë treguar se ka një korrelacion pozitiv 
midis zhvillimit të trurit dhe ushtrimit. Samiti Botëror mbi Edukimin Fizik në Berlin 
pohoi se edukimi fi zik “ndihmon fëmĳ ët të zhvillojnë respektin për trupin e tyre 
dhe të tjerët, kontribuon në zhvillimin e integruar të mendjes dhe trupit, zhvillon një 
kuptim të rolit të aktivitetit fi zik aerobik dhe anaerobik në shëndet, rrit pozitivisht 
vetëbesimin dhe vetëvlerësimin, si dhe rrit zhvillimin social dhe arritjet akademike” 
(Bailey, 2007). Te mirat e Edukimit Fizik jane:
 Shëndeti fi zik; Pjesëmarrja e rregullt në aktivitete të tilla shoqërohet me një cilësi 

më të gjatë dhe më të mirë të jetës, redukton rreziqet e një sërë sëmundjesh dhe 
shumë përfi time psikologjike dhe emocionale. Ekziston gjithashtu një numër i 
madh letrash që tregon se pasiviteti është një nga shkaqet më të rëndësishme të 
vdekjes, aft ësisë së kufi zuar dhe kualitetit të ulët të jetës në botën perëndimore. 
Aktiviteti fi zik mund të ndikojë në shëndetin fi zik të fëmĳ ëve në dy mënyra. 
Së pari, mund të ndikojë në shkaqet e sëmundjes gjatë fëmĳ ërisë. Së dyti, ajo 
mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kronike në jetën e mëvonshme. Duket 
se ekziston një tendencë e përgjithshme drejt rritjes së obezitetit ose mbipeshës 
në të gjithë popullsinë. Dëshmitë sugjerojnë se vitet e femĳ erise përfaqësojnë një 
periudhë kritike për zhvillimin e obezitetit gjatë gjithë jetës. Obeziteti që fi llon 
gjatë kësaj periudhe duket të rrisë rrezikun e obezitetit të vazhdueshëm dhe 
rreziqet që lidhen me to, si sëmundjet koronare të zemrës dhe diabeti.
 Zhvillimin akademik. Hipoteza mbi edukimin fi zik është se aktiviteti fi zik në 

shkollë mund të përmirësojë performancën akademike duke rritur qarkullimin e 
gjakut në tru, duke rritur nivelet e zgjimit, ndryshimin e sekrecioneve hormonale, 
vigjilencën mendore dhe përmirësimin e vetëvlerësimit
 Shëndeti mendor. Në vitet e fundit, ka pasur dëshmi të shkallës së lartë 

shqetësuese të shëndetit mendor në mesin e adoleshentëve dhe madje edhe 
fëmĳ ëve më të vegjël, duke fi lluar nga vetëbesimi i ulët, ankthi dhe depresioni 
në çrregullime të ngrënies, abuzimi i substancave dhe vetëvrasja. Tani ka prova 
mjaft  të qëndrueshme që aktiviteti i rregullt mund të ketë një efekt pozitiv mbi 
mirëqenien psikologjike të fëmĳ ëve dhe të rinjve.
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 Reduktimin e krimit. Vlera e aktiviteteve fi zike ndikojnë në parandalimin e 
krimit të rinisë si një çështje në të cilën sportet mund të japin një kontribut, duke 
refl ektuar një besim të gjerë në potencialin terapeutik të sportit.
 Reduktimin e pakënaqësisë.

Rëndësia e Edukimit Fizik

Edukimi fi zik i mëson studentët të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre. Përqëndrimi 
vetëm në punën e shkollës mund ta bëjë jetën e tyre të mërzitshme, gjë që mund të 
shkaktojë depresion dhe dështim (Zimmer, 2018). Aktivitete dhe ushtrime të tilla 
nxisin qëndrueshmërinë e tyre, gjë që i bën ata të bien në dashuri me inteligjencën 
dhe aft ësitë e tyre. Arsyet pse edukimi fi zik është aq i rëndësishëm sa lëndët e tjera 
mësimore të shkollës janë (Kelso, 2017):
 Rrit aft ësinë e një individi për të përqendruar dhe mbajtur fokusin: Disa studime 

tregojnë se kryerja e aktiviteteve fi zike ndihmon në zgjerimin e ganglive bazë 
të trurit. Ganglia Basal është një pjesë e trurit që është përgjegjëse për të ruajtur 
aft ësinë e një individi për t'u përqëndruar. Në këtë epokë të tanishme nxenesit janë 
të fokusuar në teknologji si (Televizioni, tableta, kompjuteri, telefonat celularë), 
prandaj, është e vështirë për ta që të ruajnë fokusin.
 Parandalon privimin e gjumit. Një gjumë i plotë i natës është një komponent 

thelbësor i një jete të lumtur dhe të shëndetshme. Ata studentë që marrin pjesë në 
aktivitete fi zike dhe ushtrohen rregullisht kanë një trup të lodhur që kërkon një 
gjumë të mirë të natës. 
 Ndihmon në lehtësimin e stresit dhe ankthit. Jeta shkollore është plot tension 

për çdo individ. Prandaj, pjesëmarrja në aktivitete fi zike u lejon studentëve të 
lehtësojnë stresin dhe ankthin e tyre akademik. Një individ fi zikisht aktiv ka më 
shumë gjasa të jetë i lumtur dhe i shëndetshëm, gjë që i bën ata një nxënës më të 
mirë në klasë. Ata shpesh ndihen krenarë dhe të lumtur për veten dhe janë të mirë 
ndaj nxënësve të tjerë.
 Edukimi fi zik e bën një individ fl eksibil dhe të lumtur. Ata studentë që e bëjnë 

edukimin fi zik aq të rëndësishëm sa puna e tyre në shkollë bëhen më fl eksibël 
në jetën e tyre rutinë. Aktivitete të tilla e bëjnë trupin elastik dhe fl eksibël. 
Kjo i lejon një individi të menaxhojë një punë fi zike dhe mendore. Hulumtimi 
shkencor zbulon faktin se edukimi fi zik në shkollë ndihmon në përmirësimin e 
lidhjeve midis neuroneve të trurit. Neuronet e shëndetshme dhe të lidhura mirë 
ndihmojnë në përmirësimin e aft ësisë mbi të gjithë të menduarit të studentëve. 
Kështu, duke i bërë ata nxënës më të mirë në klasë.

Edukimi Fizik i ndihmon nxënësit të zhvillohen personalisht dhe shoqërisht. Ata 
punojnë si individë, në grupe dhe nëngrupe, duke zhvilluar koncepte të drejtësisë 
dhe të përgjegjësisë personale dhe sociale. Ata marrin rolet dhe përgjegjësitë e 
ndryshme, duke përfshirë udhëheqjen, stërvitjen dhe funksionin. Nëpërmjet 
gamës së përvojave që edukimi fi zik ofron, ata mësojnë se si të jenë efektive në 
situata konkurruese, krĳ uese dhe sfi duese (Baker, 2018). Qëllimet e edukimit fi zik 
janë:

a) të inkurajojnë një mënyrë jetese të shëndetshme dhe aktive në të gjithë trupin e 
shkollës

b) kultivojnë sportivitetin në të gjitha aspektet e konkurrencës
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c) zgjerojnë përvojën dhe kënaqësinë sportive të secilit nxënës
d) krĳ ojnë një pasion për aktivitete sportive
e) ndihmojnë nxënësit në arritjen e potencialit të tyre fi zik në një mjedis të ndryshëm 

sportiv.
Nga studime dhe statistika te ndryshme ka rezultuar se (HHS.gov, 2017):
 Vetëm një në tre fëmĳ ë janë fi zikisht aktivë çdo ditë
 Më pak se 5% marrin pjesë në 30 minuta aktivitet fi zik çdo ditë
 Më shumë se 80% e adoleshentëve nuk i plotësojnë udhëzimet për veprimtaritë 

aerobike dhe të forcimit të muskujve
 Në 2013, hulumtimi zbuloi se te adoleshentët në shtetet e mëposhtme kanë më 

shumë gjasa të raportojnë se ushtrojnë 3 ose më shumë ditë në javë për të paktën 
30 minuta: Vermont (65.3%), Haëaii (62.2%), Montana (60.1%), Alaska (60.1 %). 
Më pak të ngjarë ishin Delaëare (46.5%), Virxhinia Perëndimore (47.1%) dhe 
Alabama (47.5%). Mesatarja kombëtare për ushtrim të rregullt është 51.6% 
 Fëmĳ ët tani shpenzojnë më shumë se shtatë orë e gjysmë në ditë para një ekrani 

(p.sh., TV, videogame, kompjuter)
 Në mbarë vendin, 25.6% e personave me aft ësi të kufi zuar raportuan se ishin 
fi zikisht joaktive gjatë një jave të zakonshme, krahasuar me 12.8% të atyre pa 
aft ësi të kufi zuara.
 Vetëm rreth një në pesë shtëpi kanë parqe brenda një gjysmë milje, dhe rreth të 

njëjtit numër kanë një palestër apo qendër sportive brenda asaj distancë.
 28.0% e amerikanëve, ose 80.2 milion njerëz, të moshës gjashtë vjeç e lart, janë 
fi zikisht joaktive
 Gati një e treta e nxënësve të shkollave të mesme luajnë video ose lojëra 

kompjuterike për 3 ose më shumë orë në një ditë mesatare të shkollës.
Politikat e qeverisë për rritjen e fi nancimit dhe mbështetjes për sportin shkollor dhe 
investimet kapitale, si kolegjet e specializuara sportive, koordinatorët e shkollave 
sportive, asistentët e sportit dhe Mundësitë e Reja për Edukimin Fizik dhe Sport 
mund të ndihmojnë në ngritjen e profi lit të edukimit fi zik dhe pse ato nuk arrĳ në 
të ballafaqohen me shqetësimet themelore si trajnimi i pamjaft ueshëm i mësuesve, 
pozicioni i kurrikulës. 

Kampionimi, Rezultatet dhe analiza e të dhënave

Studimi është i lidhur me rëndësinë dhe pjesmarrjen e nxënësve në aktivitete fi zike 
brenda dhe jashtë orës mësimore. Për të arritur përfundime sa më të sakta dhe 
gjithpërfshirëse, është i nevojshëm një kampionim sa më i saktë dhe më përfaqësues. 
Pra në këtë studim korniza e kampionimit ishin nxënësit në shkolla 9 vjecare në qytet 
dhe në zonat rurale në qytetin e Lushnjes. Në këtë studim janë përfshirë nxënësit e 
moshave 6-15 vjec të cilët janë në shkolla 9 vjecare në zyrën arsimore Lushnje. Sipas 
të dhënave nga Drejtoria Arsimore e qarkut Fier në Lushnje janë 56 shkolla publike 
të arsimit 9-vjecar  ku totali i nxënësve është 15477 nxënës. Në varësi të këtĳ  numri 
nxënësish i cili është në intervalin (10,000<180,000<1,000,000), për nivelin e sigurisë 
prej 95% u llogarit që kampionimi i nevojshëm ishte 384 nxënës në total për të patur 
një kampionim sa më përfaqësues të nxënësve dhe për të realizuar në mënyrë të 
sigurtë numrin e nevojshëm të kampionimit. Në aketimin e bërë janë pyetur nxënësit 
të gjinisë femërore dhe mashkullore ku 42% përbëhej nga gjinia mashkullore dhe 
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58% nga gjinia femërore nga të cilët pjesa më e madhe jetonte në qytet ( 63%) dhe 
pjesa tjetër prej 37% jetonte ne zonat rurale të qytetit të Lushnjes. Nga përgjigjet e 
marra në pyetësor u rezultua që nxënësit që studiojnë në zona rurale marrin pjesë 
në shumë pak aktivitete sportive jashtë orarit mësimor sesa nxënësit që studiojnë 
në qytet. Si edhe shihet në grafi kun mëposhtë se vetem 42% e nxënësve që jetojnë 
në fshat zhvillojnë më shumë se 3 aktivitete sportive gjatë një viti akademik ndërsa 
përqindja e nxënësve që kryejnë aktivitete sportive në qytet është më e lartë prej 72% 
dhe një pakicë e vogël kryen një deri dy aktivitete sportive. Kjo gjë mund të vĳ ë edhe 
për shkak të faktorëve të ndryshëm demografi kë ( përbërja familjare, shkollimi, të 
ardhurat familjare etj) që ndikojnë në pamundësinë e fëmĳ ëvë për tu agëtuar dhe 
zhvilluar fi zikun e tyre jashtë orëve mësimore.

Figura 1: Pjesëmarrja në aktivitete sportive të nxënësve në qytet dhe fshatg j j p qy

Një nga benefi tet e Edukimit Fizik është edhe përmirësimi i shëndetit fi zik dhe 
mendor i cili ndikon në uljen e obezitetit dhe uljen e pakënaqësisë dhe stresit. Nga 
anketimi i kryer u rezultua se nxënësit të cilët kryenin aktivitete sportive ishin në 
peshë trupore më të mirë sesa moshatarët dhe më të zhvilluar fi zikisht sesa ata. 
Gjithashtu mund të cilësojmë se edhe nxënësit që ishin në aktivitete periodike të 
sportit qëndronin më pak në kohën e lirë në internet duke eleminuar vetveten nga 
virusi krysor i kohevë të sotme i cili është qëndrimi më orare të zgjatura në rrjete 
sociale. Ndejtja në rrjete sociale e bën individin më të mbyllur, larg jetës sociale, 
larg bashkëveprimit me të tjerët si edhe argëtimit. Si edhe shohim mëposhtë lidhjen 
midis nxënësve që kryejnë aktivitete fi zike dhe peshës së tyre kundrejt moshatarëve.

Figura 2:  Lidhja midis aktivitetiteve sportive dhe peshës truporeg j p p p

Për sa i përket studimit tonë, 50% e të rinjve u përgjigjën se shpenzojnë mesatarisht 
1-3 orë në ditë në rrjete sociale, 40.38% prej tyre shpenzonin me shume se 3 orë 
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dhe pjesa tjetër një pakicë e vogël shpenzonin me pak se 1 orë në ditë. Përdorimi i 
lartë i rrjeteve sociale ka ardhur për shkak të rritjes që ka patur teknologjia. Të rinjtë 
shpenzojnë kohën më të madhe të tyre në rrjetet sociale nëpërmjet aparateve celularë, 
të cilat janë më të përparuara dhe i krĳ ojnë më mundësi që të shpenzojnë më shumë 
kohë në to. Rinia e ditëve tona është pikërisht brezi i internetit dhe rrjeteve sociale. 
Fakti që mesatarisht pjesa më e madhe e tyre jane të lidhur me rrjetet sociale, tregon 
se kjo rini është përballur me efektet pozitive dhe negative që kanë ofruar këto rrjete 
sociale. Nga njëra anë, mund ti ketë ofruar një mundësi informimi, komunikimi më 
të madh, por nga ana tjetër i ka larguar nga realiteti fi zik dhe i ka afruar me një botë 
virtuale, e cila në vetvete formon të rinjë me një personalitet të kufi zuar e të mbyllur 
dhe i largon ata nga aktivitetet sportive.

Figura 3: Sasia kohore e qëndrimit në internet të nxënësveg q

Bazuar në faktorin tjeter të rëndësishëm të Edukimit Fizik si zhvillimi i shëndetit 
mendor dhe rritja e përqëndrimit në mësime duke cuar në rezultatë të larta më 
mësime u vu re se nxënësit të cilët ishin të ushtruar fi zikisht rregullisht në aktivitete 
sportive ishin më mirë në mësime si edhe më të shkathët në jetën sociale. Bazuar në 
anketimin e bërë u rezultua se 46.8% e kampionit të nxënësve ishin pjesmarrës dhe 
ndjekës të aktiviteteve sportive brenda dhe jashtë orës mësimore dhe pjesa tjetër 
ishin indiferent ose pasiv nga aktivitetet sportive. Ky rezultat tregon që akoma në 
Shqipëri inkurajimi i nxënësve ndaj Edukimit Fizik është shumë e ulët dhe tendenca e 
fëmĳ ëve në ditët e sotme ka shkuar drejt teknologjise dhe personalitetit të mbyllur të 
individit. Githashtu nxënist u pyetën edhe në lidhje me inkurajimin e prindërve për 
aktivitete sportive dhe përgjigjet e pjesës më të madhe të nxënësve ishin se prindërit 
kërkonin dhe inkurajonin fëmĳ ët drejt aktiviteteve sportive por ka shumë faktorë të 
cilët nuk i inkurajonë ata për ndjekjen e kurseve individuale për zhvillimin fi zik të 
fëmĳ ëve të tyre. Një nga arsye është pamundësia ekonomike kryesisht më e theksuar 
në zonat rurale por edhe në qytet, gjithashtu edhe mungesa e ambjenteve publike 
dhe programve të insitucioneve shtetërore për zhvillimin e aktiviteteve sportive ndaj 
fëmĳ ëve. Përsa i përket mësuesve të edukimit fi zik në shkolla pjesa më e madhe e 
nxënësve u përgjigjën se ushtrohen në lëndën e edukimit fi zik në shkolla dhe një 
pjesë kryesore e nxënësve ( kryesisht në zonat rurale) u përgjigjen se gjatë periudhës 
së dimrit mungesa e ambjenteve të brendshme në shkolla si palestra ndikonte në 
mosushtrimin e aktiviteteve sportive.
Në përfundim të punimit disa nga përfundimet dhe rekomandimet në lidhje me 
rëndësin e edukimit fi zik në sistemin arsimor janë:
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Drejtuesit e shkollave, mësuesit dhe prindërit duhet të krĳ ojnë një qasje gjithë-
shkollore ndaj aktivitetit fi zik që të nxisin dhe të sigurojnë akses në mjedisin e shkollës 
për të paktën 60 minuta në ditë të aktivitetit fi zik të fuqishëm ose me intensitet të 
moderuar më shumë se gjysma e të cilave duhet të realizohet gjatë orëve të rregullta 
të shkollës.
Qeveritë shtetërore, sistemet shkollore në të gjitha nivelet (shteti, distrikti dhe 
lokalet), duhet të konsiderojnë në mënyrë sistematike aksesin dhe ofrimin e aktivitetit 
fi zik në të gjitha vendimet e politikave që lidhen me mjedis shkollor si një faktor 
kontribues për të përmirësuar performancën akademike, shëndetin dhe zhvillimin 
për të gjithë fëmĳ ët. Për shkak se edukimi fi zik është themelor për shëndetin dhe të 
nxënit gjatë gjithë jetës, edukimin fi zik duhet të jetë tema kryesore në shkolla dhe 
sistemin arsimorë. Shkollat dhe  programet e edukimit të vazhdueshëm duhet të 
ofrojnë trajnime për ruajtjen dhe mundësitë e vazhdueshme të zhvillimit profesional 
për mësuesit e edukimit fi zik për t'u mundësuar atyre të përqafojnë dhe promovojnë 
aktivitetin fi zik në të gjithë programin mësimor. Edhe pse dihet shumë për aktivitetin 
fi zik te të rinjtë nevojitet më shumë njohuri. Përveç hartimit të rekomandimeve për 
veprim për të forcuar dhe përmirësuar programet dhe politikat për aktivitetin fi zik 
dhe edukimin fi zik në mjedisin shkollor, duhet të identifi kohen boshllëqet kryesore 
në njohuri dhe të rekomandohen fushat kryesore të temave që kanë nevojë për 
hulumtime.
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Pyetësori
Gjinia    a) F b) M
Shkollë Publike a) Qytet    b) Fshat
Prindërit e mi:
Duan që të ushtrohem dhe të jem në aktivitete fi zike
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Inkurajojnë mua për aktivitete sportive
Janë krenar për mua që të stërvitem
Shpenzojnë kohë që të më mësojnë mua për një aktivitet sportive
Mësuesi i Edukimit Fizik në shkollë:
Kërkon që unë të stërvitem dhe të jem fi zikisht aktive
Ushtrohet me mua
Inkurajon mua për aktivitete sportive
Eshtë krenar për mua për pjesëmarrjen time në aktivitete sportive
Më ndihmon mua në cdo mënyrë që të përshtatem me aktivitet sportive
Nxënësit fi zikisht aktiv (pjesmarrese ne aktivitete sportive) kanë rezultate më të larta në shkollë  
a) PO  b) JO
Gjatë 12 muajve të fundit, sa keni luajtur në skuadra sportive të drejtuar nga shkolla 
juaj?(skuadra sportive perfshin futboll, basketboll, volejboll, gjimnastike, not etj)
0 b)1 c) 2  d) 3 ose më shumë
Gjatë 12 muajve të fundit, sa keni luajtur në skuadra sportive jashtë shkollës suaj?
0 b)1 c) 2  d) 3ose më shumë

Në sa aktivitete të organizuara sportive keni marrë pjesë:
0  b) 1 c) 2  d) 3 ose më shumë

Krahasuar me studentet e tjerë të së njëjtës klase/moshe të cilët janë të të njëjtës gjatësi si ju, ju 
mendoni se pesha juaj është:
a) më e madhe  b) pesha e drejtë c) më e ulët
9. Në një ditë jave sa orë qëndroni në televizor apo në internet?
            a) më pak se 1 orë në ditë b) 1-3 orë c) më shumë se 3 orë
10.  Qarkoni sipas rëndësisë : 5- Shumë dakort  4- Dakort    3- Indiferent  2- Pak Dakort  1- 
Aspak dakort
Jeni fi zikisht aktiv në shtëpi pas shkolle:                       
5  4   3  2  1
Jeni fi zikisht aktiv me shokët në kohën e lirë apo preferoni qëndrimin në internet  5   4   3  2  1
Jeni pjesëmarrës në aktivitete sportive në shkollë     
5   4   3  2  1
Jeni pjesëmarrës në aktivitete sportive jashtë shkolle     
5   4   3  2  1
Jini aktiv fi zikisht edhe pse keni shumë detyra shtëpie?            
5   4   3  2  1
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Sjellja jonë në shoqëri dhe on-line

Edlira Likaj

Abstrakt

Tema e zgjedhur: “Sjellja jonë në shoqëri dhe on-line” është një problematikë e cila kohët 
e fundit po shihet me një interest të veçantë nga studiuesit dhe psikologët, për vetë faktin 
se rrjetet sociale, gjithmonë e më të populluara nga njerëzit në mbarë botën përveç anëve 
pozitive që kanë, janë veçuar dhe anët negative që ky komunikim virtual sjell. Ndër to mund 
të përmendim shumë, por ajo çka unë i kam vënë theksin në këtë detyrë është mënyra sesi 
njerëzit transformohen gjatë këtĳ  komunikimi virtual, frikërat me të cilat ata përballen dhe 
zgjidhja për këto probleme nga ana e tyre.

Qëllimi

Studimi përcjell analiza krahasuese të  sjelljev të grupmoshave  15-19 vjeç dhe 20-
23 vjeç (Gjimnazistë dhe student). Përmes saj  dalin  përfundimet  shkak-pasojë të 
varësisë së të rinjve ndaj rrjeteve sociale. Studimi  përcjell  sintezën të opinioneve 
të  të rinjve për rëndësinë që ka në rrjetet sociale në krĳ imin e personalitetit të të 
rinjve.Studimi ka si qëllim njohjen e arsyeve përse të rinjtë janë shumë të  dhënë pas 
rrjeteve sociale edhe pse ato ndikojnë negativisht në sjelljet e tyre.
Objektivat
 Të pasqyrojë  marrdhëniet e grupmoshave  të ndryshme në lidhje me rrjetet sociale
 Të përcaktojë faktorët që kushtëzojnë interesat e sjelljet ndaj rrjeteve sociale
 Të përcaktojë  devĳ ancat që mund të nxiten nga përdorimi i pakontrolluar i 

rrjeteve sociale

Metodologjia

Për realizimin e kësaj detyre mënyra që unë zgjodha të nxjerr përfunimet ishte me 
anë të anketimit. Përzgjedhja e kampionit për anketim u vendos në bazë të moshës. 
Anketa  u krye me një numër të vogël personash, 50 veta, të ndarë në dy grupmosha, 
15-19 vjeç dhe 20-23 vjeç.  Studimi i ndan  anketuesit në dy grupmosha ishte të bëja 
krahasimin e opinioneve të tye për të njëjtat pyetje gjimnazistët dhe  studentët.Këto 
dy kategori të rinjsh dallohen nga   pjekuria  dhe  aft ësitë për  të menaxhuar situata të 
ndryshme shoqërore. Gjithashtu interesi që ato kanë ndaj rrjeteve sociale dhe sjellja 
e ndërvarësisë që kanë ndaj tyre ëshë e ndryshme. Kampionët janë marrë si numër  
në mënyrë të barabartë mes studentëve dhe nxënësve. Studentët e përzgjedhur 
si kampion janë nga Fakulteti i Shkencave Sociale dhe nxënësit e anketuar janë  
kryesisht maturantë të gjimnazeve.

Rezultate të studimit

Përdorues të internetit ka nga të gjitha grupet sociale,por ata që ndikohen më shumë 
nga ai janë grupmoshat e reja për arsye se personaliteti i tyre është ende i paformuar 
plotësisht dhe shumë më i prirur për t`ju ekspozuar ndikimeve të ndryshme.
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Studimi mbi sjelljen e të rinjve në shoqëri dhe on-line,është kryer me dy  grupmosha 
të rinjsh, që u përkojnë edhe dy sistemeve të ndryshme të shkollimit,sistemit 
parauniversitar (gjimnazi) dhe sistemit universitar (student).Grupmosha e parë 
ëshët 15-19 vjeç  janë nxënës të Gjimnazeve.Grupmosha e dytë është 20-23 vjeç janë 
student të universiteteve.

  Gjinia e të  
anketuarve Frekuenca Perqindja Perqindja e 

vlefshme
1 Femra 37 74.0 74.0

2 Meshkuj 13 26.0 26.0

Totali  50 100.0 100.0

 
   

 Grupmosha e të  
anketuarve Frekuenca Perqindja Perqindja e 

vlefshme

1 15-19 vjeç 25 50.0 50.0

2 20-23 vjeç 25 50.0 50.0

Totali  50 100.0 100.0

     
 Arsimi i të  

anketuarve Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme
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1 I mesëm 25 50.0 50.0

2 I lartë 25 50.0 50.0

Totali  50 100.0 100.0

             
1.Renditni elementet e mëposhtëm nga më e rëndësishmja deri tek më e 
parëndësishmja sipas jush:Televizoni; Teatri; Radio; Rrjetet sociale; Posta
Për të krĳ uar një ide më të saktë për peshën specifi ke që kishin rrjetet sociale për 
të rinjtë në krahasim me mjete të tjera mediatike dhe më gjërë në pyetjen e pare u 
kerkua nga të rinjtë, që të rendisnin këto element sipas rëndësisë. Nga kjo pyetje 
konfi rmohet se është një trend në rritje i të rinjve që pëlqejnë internetin në krahasim 
me forma të tjera argëtimi. 
Saktësisht 60% e të rinjve të anketuar preferojnë të lundrojnë në internet, faktor ky që 
është dy herë më i lartë se harxhimi i kohës së lirë duke parë televizion dhe një shifër 
akoma më e lartë, 12 herë më shumë se leximi i librave. 

Renditni elementet e mëposhtëm nga 
më e rëndësishmja deri tek më e 

parendësishmja sipas jush:
Rrjete Sociale

Televizion

Radio

Liber

2. Sa orë në ditë kaloni në rrjetet sociale ?

 
2.Sa orë në ditë kaloni në 
rrjetet sociale ? Mosha 15-
19 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

                                                     1 0- 1  orë 5 persona 20.0 20.0
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2 1-3 orë 3 persona 12.0 12.0

3 3-5 orë 8 persona 32.0 32.0

4 mbi 5 orë 9 persona 36.0 36.0

 Totali  25 100.0 100.0
           
 Vëmë  re se në këtë moshë ka një % të lartë të fëmĳ ëve që shpenzojnë një pjesë të 
madhe të kohës së tyre të lirë në rrjetet sociale, kjo gjë mund të ndikojë në ecurinë e 
tyre në mësime, në rënien e rëndësisë së shkollës për ta, bëhen objekt konfi lktesh me 
mësuesit, pasi përdorimi i telefonave në orë të mësimit tashmë është i pashmangshëm.
 Pas konfi lkteve të krĳ uara vëmë re shfaqje të sjelljeve agresive ndaj shokëve dhe ndaj 
mësuesit nga ana e të konfl iktuarit. Kjo gjë pohohet nga një numër i madh mësuesish. 

 

2.Sa orë në ditë 
kaloni në rrjetet 
sociale ? Mosha 20-
23 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 0- 1  orë 8 persona 32.0 32.0
2 1-3 orë 8 persona 32.0 32.0
3 3-5 orë 7 persona 28.0 28.0
4 mbi 5 orë 2 persona 8.0 8.0
Totali  25 100.0 100.0

  
Nga grupmosha e dytë e të anketuarve shohim se ka një ulje të konsiderueshme të 
numrit të orëve që kalojnë në rrjetet sociale, kjo për faktin se tek ta ka ndryshuar 
sistemi i mësimdhënies, mënyra e menaxhimit të kohës, daljet me shoqërinë janë 
bërë më të shpeshta, madje disa prej tyre të shprehur thonë se dhe interesi i tyre për 
të lexuar libra, më së shumti jashtë shkollor është rritur ndjeshëm. 
E ndjejnë veten më të përgjegjshëm dhe më të rritur, aq sa një pjesë të mirë të kohës 
së tyrë zënë edhe diskutime të ndryshme politike.

3.Sa të rëndësishme janë për ju rrjetet sociale?
Pjesa më e madhe e të rinjve  të moshës 15-23vjeç, i shohin rrjetet sociale si një ndër 
mënyrat për të qënë në "modë" apo pjesë e teknologjisë. 
Përdorimi i internetit në ditët e sotme është kthyer në një mani. Rrjetet sociale si 
“Facebook”, “MySpace”, apo “Twitt er”  si dhe lundrimi në “You Tube” po përdoren 
pa kufi .
Zgjedhja e rrjeteve sociale bëhet për shkak të dinamikës së jetës. Adoleshentët( 15-19 
vjeçarët) i shohin këto rrjete si një mënyrë për të kaluar kohën,kurse studentët si mjet 
për të realizuar kërkesat e punës studimore dhe jo vetëm. 

 3. Sa të rëndësishme janë për ju 
rrjetet sociale?Mosha 15-19 vjeç Frekuenca Perqindja Perqindja e 

vlefshme

1 Shumë të rëndësishëm 6 persona 24.0 24.0
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2 Mjaftueshëm të rëndësishëm 15 persona 60.0 60.0

3 Pak të rëndësishëm 2 persona 8.0 8.0

4 Aspak të rëndësishëm 2 persona 8.0 8.0

Totali  25 100.0 100.0

 
3. Sa të rëndësishme janë 
për ju rrjetet sociale?Mosha 
20-23 vjeç

Frekuenca Perqindja
Perqindja 
e 
vlefshme

1 Shumë të rëndësishëm 13 persona 52.0 52.0

2 Mjaftueshëm të 
rëndësishëm 11 persona 44.0 44.0

3 Pak të rëndësishëm 1 persona 4.0 4.0

4 Aspak të rëndësishëm 0 persona 0.0 0.0

Totali  25 100.0 100.0

Rëndësia që rrjetet sociale për të dy grupmoshat është e lartë, por në grupmoshën e 
dytë, 20-23 vjeç janë shprehur se rrjetet sociale janë shumë të rëndësishëm për ta, pasi 
me anë të tyre informohen dhe për informacione të nryshme lidhur me shkollëm, si 
p.sh: ndryshimet e orarit, shpërndarje leksionesh madje dhe biseda të ndryshme në 
faqet e hapura për njoft imet e klasës, ose dhe në grupin e tyre të ngushtë shoqëror.  
Por në tabelën e parë shohim se për një përqindje shumë të vogël rrjetet sociale nuk 
kanë asnjë rëndësi, ndërsa për të tjerët ishte konsiderueshëm impakti dhe rëndësia 
që rrjetet sociale kanë për ta, pasi aty mund të njihen me njerëz të rinj, të informohen 
mbi çdo gjë që miqtë e tyre bëjnë në kohë reale, të ndajnë preferencat dhe madje u 
pëlqejnë shumë komentet me vlerësime pozitive që marrin mbi gjërat që shpërndajnë 
me ndjekësit e tyre. 
Impakti psikologjik i internetit është i konsiderueshëm tek të rinjtë. Për hir të 
modeleve që ata shohin, krĳ ojnë dhe marrëdhenit me shokët/shoqet, komunikimin, 
veprimin etj. Duke iu referuar rasteve të krimit, të marrëdhënive seksuale në moshë 
të hershme apo komunikimin me njerëzit, sociologët mëndojnë se këto sjellje vĳ në si 
pasojë e dyzimit të personalitetit që krĳ ohen nga këto rrjete sociale.
4. Sa i përdorni rrjetet sociale gjatë orarit të shkollës?
Të rinjtë shpenzojnë orë të tëra, duke shkruar mes tyre, duke shkëmbyer ide, 
informacione, fotografi , gjë e cila shpie  në shfaqjen e të ashtuquajturit brez digjital 
apo i njohur si  gjenerata e internetit.
 Kjo gjeneratë, e shfrytëzon  këtë teknologji më tepër se një të tretën e ditës.

 
4. Sa i përdoni  rrjetet sociale 
gjatë shkollës?Mosha 15-19 
vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme
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1 Shumë shpesh 1  persona 4.0 4.0

2 Shpesh 1 persona 4.0 4.0

3 Ndonjëherë 11 persona 44.0 44.0

4 Rrallë 6 persona 24.0 24.0

5 Shumë rralë 6 persona 24.0 24.0

Totali  25 100.0 100.0

 

4. Sa i përdoni  
rrjetet sociale gjatë 
shkollës?Mosha 20-
23 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Shumë shpesh 0  persona 0.0 0.0

2 Shpesh 8 persona 32.0 32.0

3 Ndonjëherë 10 persona 40.0 40.0

4 Rrallë 6 persona 24.0 24.0

5 Shumë rralë 1 persona 4.0 14.0
Totali  25 100.0 100.0

Përqindjet në këtë pyetje tregojnë një rezultat afërsisht të barabartë mes dy 
grupmoshave, ata shprehen se përdorimi i rrjeteve sociale gjatë orarit të shkollës 
është një zakon për të gjithë dhe jo vetëm për më të vegjlit në moshë. 
Arsyet që mund ta shpjegojnë këtë janë sepse tashmë iu është bërë forcë zakoni dhe 
nuk arrĳ në të shkëputen as gjatë orëve të mësimit nga telefoni, me raste mësimi nuk 
u duket aq interesant sa biseda që po bëjnë në rrjetet sociale dhe këto janë arsyet të 
cilat ua largojnë atyre vëmendjen nga ora e mësimit.
5.A regjistoheni me të dhënat tuaja të vërteta në rrjetet sociale?
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5.A regjistoheni me të 
dhënat tuaja të vërteta 
në rrjetet sociale?Mosha 
15-19 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 21 84.0 84.0
2 Jo 4 16.0 16.0
Totali  25 100.0 100.0

Përqindje e lartë e të anketuarve të cilët janë shprehur se nuk regjistrohe ne rrjetet 
sociale me të dhënat e tyre të vërteta. Justifi kimet që ata japin për këtë zgjedhje të 
tyre është se preferojnë që identiteti i tyre të mos zbulohet për arsye sigurie, sepse 
privatsia për ta respektohet vetëm në këtë mënyrë. 
Fenomeni që po ndodh shpesh kohët e fundit, vjedhja e të dhënave vetjake vihet 
në theks edhe nga këta gjimnazistë të cilët shprehin frikë sepse të dhënat e tyre 
personale mund të vidhen e më pas të keqpërdoren.

 

5.A regjistoheni 
me të dhënat tuaja 
të vërteta në rrjetet 
sociale?Mosha 20-
23 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 24 96.0 96.0
2 Jo 1 4.0 4.0
Totali  25 100.0 100.0
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Ndryshe nga gjimnazistet studentët shprehen se nuk kanë frikë të regjistrohen 
në rrjetet sociale me të dhënat e tyre të vërteta dhe se janë plotësisht të aft ë për të 
zgjedhur së miqësinë e kujt të pranojnë ose jo dhe kështu ka më pak shanse që adresat 
e tyre të keqpërdoren.

6.A keni më shumë se një adresë në rrjetet sociale?
Adoleshentët janë përdorues të fi ksuar  të rrjeteve sociale, që do të thotë se 
ata  përdorin të paktën dy lloje të ndryshme të mediash sociale çdo ditë.

 

6.A keni më 
shumë se një 
adresë në rrjetet 
sociale?Mosha 15-
19 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 11 34.0 34.0
2 Jo 14 56.0 56.0
Totali  25 100.0 100.0

           

 

6.A keni më 
shumë se një 
adresë në rrjetet 
sociale?Mosha 20-
23 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 3 12.0 12.0
2 Jo 22 88.0 88.0
Totali  25 100.0 100.0

       

Përsëri ajo që vëmë re në përgjigjet e marra nga të dy grupet e të anketuarve janë 
diferencat moshore, pavarësisht se të vogla që bëjnë dallimin mes adoleshentëve që 
sapo kanë hyrë në periudhën e adoleshencës dhe adoleshentëve të pjekur tashmë 
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dhe gati për të përballuar vështirësitë që u dalin përpara. 
Gjimnazistën në një shifër më të lartë ua kalojnë studentëve për numrin e adresave 
të zotëruar nga ata dhe ata që zotërojnë disa adresa kanë një numër mesatar prej 3 
adresash për person. 

7. Ndiheni më të sigurt kur shprehni mendimet tuaja me anë të komenteve  me 
adresën tuaj reale apo me një adresë të rreme?
Komunitetet virtuale të krĳ uara elektronikisht nuk kanë lidhje të qëndrueshme, nuk 
kanë norma sociale të veprimit të kompaktësuar social, nuk njohin peshën e trysnisë 
sociale për të vepruar në mënyrë komunitare. Është evidente, që interneti dhe lidhjet 
e personalizuara në rrjetin social, janë forma që nxitin akoma më shumë përhapjen e 
individualizmit ekstrem. 
Komunitetet virtuale nuk janë lidhje të qëndrueshme. Njerëzit janë më shumë të 
lidhur midis tyre me adresa elektronike, por që shfaqen dhe shuhen pa lënë gjurmë 
të mëdha sociale.
 Ideja se kjo është mënyra më e mirë e afi rmimit të personalitetit individual, shĳ eve, 
hobeve, mendimeve personale, të cilat realizohen duke vendosur kontakte me të 
tjerët përmes rrjetit social, konsiderohet mënyra moderne e socializimit të njeriut të 
kohës sonë.

 

7.Ndiheni më të 
sigurt kur shprehni 
mendimin tuaj 
me anë të adresës 
tuaj reale apo 
me një adresë të 
rreme?Mosha 15-
19 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 8 32.0 32.0
2 Jo 17 68.0 68.0
Totali  25 100.0 100.0

          

32 % janë të mendimit se të paturitb një adresë false në rrjetet sociali nuk është një 
gjë aspak e mirë, tregon një personalitet të rremë, nuk iu pëlqen të hiqen si dikush të 
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cilin nuk janë.  Argumentet e tjera tregojnë për një karakter të fortë dhe një vetbesim 
të lartë tek këta gjimnaziste, dikush shprehet se nuk ka frikë nga origjinaliteti dhe 
madje e ka më të lehtë të shprehet nën emrin e vërtetë. 
Të qënit të rezervuar në zgjedhjen e shoqërisë e ka përmendur një ndër të anketuarit 
pasi thotë se në rrjetet sociale ndërveproj vetëm me shoqërinë time dhe ato çka them 
i mendoj në të vërtetë dhe karakteri im ështe ky dhe s`kam pse të fshihem. 
Përqindja më e lartë, 68 %  argumentojnë se të paturit një adresë nën të dhëna false 
është më e sigurt, mund të shprhesh për gjëra të cilat nuk mund t’ia thuash njerzve 
përballë. Frika nga paragjykimi dhe njohja del të jetë një problem serioz për këta të 
rinj, ata shprehen se nëse stë njohin nuk të bëjnë dot gjë, mund të shprehem lirshëm 
dhe nuk mendoj shumë për reagimin e të tjerve, me anë të komenteve që mund të 
besh behesh objekt sherri shprehet një ndër ta. Ajo që shumë prej tyre përmendin 
është marrja e mesazheve të padëshiruar nga të panjohur që komentojnë në rrjetet e 
ndryshme sociale dhe nëse je i maskuar atëhere për ty nuk ka shumë rëndësi kush të 
shkruan sepse je më i mbrojtur.

      

 

7.Ndiheni më të 
sigurt kur shprehni 
mendimin tuaj 
me anë të adresës 
tuaj reale apo 
me një adresë të 
rreme?Mosha 20-
23 vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 17 68.0 68.0
2 Jo 8 32.0 32.0
Totali  25 100.0 100.0
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Ndryshe nga gjimnazistët, studentët janë më të shkurtër në arsyetimin e zgjedhjes 
së bërë prej tyre 68 % preferojnë të komentojnë nën adresën e tyre reale dhe 32 % 
zgjedhin të komentojnë nën një adresë me të dhëna false.  Por përsëri arsyet janë 
të njëjta si anketuarve të grupmoshës më të vogël, ata zgjedhin të komentojnë me 
adresa false sepse ndihen më të sigurt, pasi shprehen më lirshëm, nuk besdisen nga 
të panjohurit, me adresa reale ata shprehen se ekziston mundësia që të marrin dhe 
kërcënime të ndryshme, ndihen më të sigurt dhe nuk paragjykohen. 
Shohim se për arsye sigurie, frike dhe për ti shmangr vetes nje stres të kot ata zgjdhin 
këtë formë për të shprehur mendimin e tyre të vërtetë. 
 Ndryshe nga ky grupim pjesa tjetër, e cila mban përqindjen më të madhe të 
nxjerrë nga rezultatet e kësaj pyetje arsyetojnë se: komentet që ata bëjë i mendojnë 
vërtetë, komunikimi iu duket më real, më serioz. Ata shtojnë se janë aq të rritur dhe 
të përgjegjshëm sa të mos kenë frikë mbi mendimet e tyre dhe prandaj kjo është 
zgjedhja që ata kanë bërë për të përfaqsuar veten në rrjetet sociale.
8.Mendoni se rrjetet sociale ju japin mundësi të tregoheni vetvetja?
Rrjetet sociale për të rinjtë janë bërë mënyra më e lehtë për të komunikuar dhe 
mësuar për njëri-tjetrin dhe ky fakt na bën të mendojmë për rolin e këtĳ  fenomeni 
në jetën e të rinjve. Ata pasqyrojnë dhe pjesë të persoanlitetit të tyre duke veten në 
forume, statuse, foto, pastime etj.
 Kjo padyshim lidhet me faktorë psiko-socialë dhe ekonomikë pasi vetë ritmi i jetës 
bën që struktura e familjes të neglizhojë kundrejt një fëmĳ e, të riu apo adoleshent 
duke i krjuar një boshllëk këtĳ  të fundit. Ky boshllëk i favorizon të kapen fuqishëm 
pas rrjeteve sociale dhe krĳ uar një psikologji në mëndjet e tyre, duke vënë indeksin 
e barazisë së jetës reale dhe asaj virtuale.
Rrjetet sociale  i kanë ndryshuar marrëdhëniet shoqërore mes njerëzve. Të rinjtë 
shpesh tregojnë tendenca të mendjemadhësisë, dhe shenja të çrregullimeve 
psikologjike, duke përfshirë këtu sjelljet antishoqërore, maninë, agresionin  etj. 
Nga disa sociologë mendohet se zhvillimi i internetit, zgjerimi i mundësisë së 
rrjeteve të komunikimit social, është gjetur si “antidot elektronik”, për të luft uar apo 
sulmuar individualizmin e thellë të jetës së njeriut. I cili sic duket qartë tashmë edhe 
në shoqërinë tonë, tenton të bëjë stil të jetës mënyrën e përvecme, gjithnjë e më të 
izoluar nga lidhjet dhe komunikimet sociale. 
Në një farë mënyre, njerëzit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale, përpiqen të 
kompensojnë virtualisht atë sasi të lidhjeve sociale dhe komunikimeve interpersonale 
që u mungojnë, që nuk i realizojnë dot në jetën e përditshme reale. 

 

8.Mendoni se rrjetet 
sociale ju japin 
mundësi të tregoheni 
vetvetja?Mosha 15-19 
vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 11 44.0 44.0
2 Jo 14 56.0 56.0
Totali  25 100.0 100.0
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 Përgjigjja e dhënë në këtë pyetje nga të anketuarit e grupmoshës 15-19 vjeç tregon 
se përqindja më e lartë e tyre janë të mendimit se rrjetet sociale nuk janë vendet e 
duhura ku mund të tregojnë karakterin, të dhënat dhe mendimet e tyre personale. 
56% argumentojne se nëpër rrjetet sociale jo gjithçka që thuhet është e vërtetë, jo të 
gjithë janë të sinqertë, gjithkush përpiqet të jetë më “cool” nga ç’është , komentet janë 
false, nuk përballemi me reagimet, nuk e dimë se me kë po shkëmbejmë informacion. 
Ndërsa të gjithë i vënë theksin faktit se të gjithë tregojnë një jetë të bërë prej tyre aspak 
të vërtetë, me foto jo reale dhe sillen shumë ndryshe nga ç’ndodh në komunikimin e 
tyre në jetën e përditshme.
Nëpërmjet fotove krĳ ohet nje dyzim personaliteti, sepse  bën që tek një adoleshent 
të krĳ ohet një vetvlersim i lartë, por në momentin që i kthehen realitetit bien në 
kontraditë. Kjo përplasje vë në dilemë personalitetin e tyre.
 Në rastet kur adoleshentët rregullojnë fotot e tyre më efekte, në këtë mëyrë ata krĳ ojnë 
një model që asaj çka do dëshironin të ishin realisht dhe kur i kthehen jetës reale 
dhe nuk gjejnë mbështetje në këtë të fundit, ndërmarrin veprime të papërshtatshme 
apo shfaqin komunik agresiv. Një tjetër rast përbëjnë edhe tendencat e të rinjtë për 
veprime ekstremiste si vetvrasja që vjen sigurisht nga ky dyzimi i personalitetit që 
krĳ ohet tek ata.
Janë të mendimit se rrjetet sociale janë vendi i duhur për të shprehur ndjenjat, 
mendimet dhe për të ndërvepruar me të tjerët 44% e të anketuarve, argumentet e 
tyre bazohen në fakte të jetës reale personale dhe thonë se nuk mund të shtiresh me 
njerëz të cilët të njohin mirë pasi nuk mund të pranosh kërkesat për shoqërizim nga 
gjithkush. Mund të shpërndash preferencat e tua mbi këngët, fi lmat, librat e tu më 
të pëlqyer. Merr komente kurajuese për gjendjen në të cilën ndodhesh nga miqtë e 
tu të vërtetë.
 Pika më e fortë ku mbështeten ështe lidhja që ata krĳ ojnë me të afërmit e tyre që i 
kanë larg ose të afërm që nuk i kanë njohur kurrë. 

 

8.Mendoni se rrjetet 
sociale ju japin 
mundësi të tregoheni 
vetvetja?Mosha 20-23 
vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
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1 Po 17 68.0 68.0
2 Jo 8 32.0 32.0
Totali  25 100.0 100.0
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Përqindja më e lartë e të anketuarve të grupmoshës 20-23 vjeç janë të mendimit se 
rrjetet sociale të japin mundësinë që të tregohesh vetvetja sepse je aktiv, je i lexuar, 
ke ndjekës, shpreh mendimin tënd të vërtetë dhe përballesh me komentuesit që 
shprehin mendimet e tyre.
 Të qënit vetvetja ose jo është një mundësi zgjedhjeje personale dhe nuk të pengon 
askush të tregosh të vërtetën mbi veten tënde. 
Ndaj është shumë e rëndësishme të shtohen numri i punonjësve sociale dhe psikologë 
për shkolla, kopshte dhe institucione të ndryshme. 
Tek përdoruesit e rrjeteve sociale zakonisht vihet re ankesa e tyre kundrejt mungesës 
së kohës për të realizuar gjëra apo takuar miq. Kjo bën që të harrojmë njerëzit që 
duam më shumë dhe të ankohemi që nuk kemi kohë, ndërkohë që pjesën më të 
madhe të kohës e harxhojmë në mënyrë të vazhdueshme në rrjtet sociale. Nuk mund 
të them që rrjetet sociale të izolojnë, por varësia ndaj tyre është e madhe.         
9.Mendoni se rrjetet sociale nxisin tek të rinjtë krĳ imin e personalitetit të dyfi shtë?

 

9.Mendoni  se  rrjetet 
sociale nxisin tek 
të rinjtë krijimin 
e personalitetit të 
dyfi shtë?Mosha 15-19 
vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 22 88.0 88.0
2 Jo 3 12.0 12.0
Totali  25 100.0 100.0
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9.Mendoni  se  rrjetet 
sociale nxisin tek 
të rinjtë krijimin 
e personalitetit të 
dyfi shtë?Mosha 20-23 
vjeç

Frekuenca Perqindja Perqindja e 
vlefshme

1 Po 18 72.0 72.0
2 Jo 7 18.0 18.0
Totali  25 100.0 100.025 1000

         

Të dyja grupmoshat e anketuara janë shprehur në të njejtin mendim në përqindjen më 
të madhe 88% dhe 72% se po është e vërtetë se rrjetet sociale nxisin personalitetin e 
dyfi shtë tek të rinjtë. Argumentet e dhëna janë shpesh të përsëritura sepse nëpër këto 
rrjete përdoren emra të rremë, shfaqen nën maskën e personalitetit të rremë, fotove 
të rremë. Dukshëm është rritur tendenca për t’iu përngjarë sa më shumë njerzve më 
me famë të momentit brenda dhe jashtë kufi jve të vendit madje hera herës ndodh të 
hapin profi le të ndryshme duke u hequr si këta persona. 
Për t’iu shmangur paragjykimeve dhe frikës së pasojave të diskriminimit të gjithë 
elementët  gërshetohen me njëri tjetrin dhe japin shtysën për krĳ imin e shumë 
personaliteteve për një individ.
Në një përqindje më të ulët shprehen të dy grupmoshat respektivisht 12% dhe 18 
% se rrjetet sociale nuk kanë atë fuqi sat ë ndikojnë në krĳ imin e personaliteteve të 
dyfi shta.  Arsyet e ndara me ne ishin të njëjta nga të dyja grupmoshat, si më lartë, 
ato konsistonin në: rrejetet sociale nuk kanë fuqinë që të ndikojnë kaq shumë në 
personalitetet e tyre pasi vetë këto rrjete sociale nuk kanë më të njejtin ndikim mbi 
adoleshentët dhe më gjërë siç kanë patur vite më përpara. 
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Çdokush në rrjetet sociale përfaqëson vetveten, mendimi ështe individual janë 
argumentet e tjera të listuara nga të anketuarit. Një përgjigjje mjaft  interesante është 
dhënë nga një e anketuar gjimnaziste e cila është shprehur se nuk besonte se rrjetet 
sociale krĳ ojnë personalitet të dyfi shtë tek individi, pasi kjo gjë është hedhur poshtë 
nga psikologu Austriak S.Freude, si një sëmundje e mundshme mendore. 
 Krĳ imi i kontakteve, shpërndarja e informatave dhe lajmeve, pjesëmarrja në debate, 
përbëjnë disa nga elementët rreth të cilëve sillet bota e të rinjve.
Përdorimi i tepruar i rrjeteve sociale gjithnjë e më shumë po e pamundëson kontaktin 
direkt në mes të njerëzve, duke krĳ uar një kontakt virtual i cili po i kontribuon 
humbjes së komunikimit të drejtpërdrejt që nuk duhet të zëvendësohet nga rrjetet 
virtuale sociale.

Përfundime

 Rrjetet sociale  i kanë ndryshuar marrëdhëniet shoqërore mes njerëzve
 Ndikimi i rrjeteve virtuale sociale tek të rinjtë ka arritur pothuajse në nivelin e 

varësisë.
 Të jesh gjithmonë vetvetja, të bësh atë që të pëlqen është një mundësi reale që 

rrjetet sociale të japin.  
 Nxitet krĳ imi i personalitetit të dyfi shtë pasi komunikimi on-line ndodh me 

shumë persona njëherësh dhe të mundëson që me secilin prej tyre të të shprehesh 
në mënyra të ndryshme.
 Përdorimi i tepruar i rrjeteve sociale gjithnjë e më shumë po e pamundëson 

kontaktin direkt në mes të njerëzve, duke krĳ uar një kontakt virtual
 Komunikimi elektronik ndikon negativisht në zhvillimin social të të rinjve,pasi  

zëvendëson komunikimin ballë për ballë, dëmton aft ësitë e tyre sociale dhe në 
ndërveprimin e pasigurt me persona  të huaj. 

Rekomandime

 Është shumë me rëndësi që prindërit, së bashku me fëmĳ ët, të vendosin rregulla 
se çka është e përshtatshme dhe e sigurt për t’u përdorur në internet.
 Është shumë e rëndësishme të shtohen numri i punonjësve sociale dhe psikologë 
në shkolla të arsimit parauniversitar dhe  universitar. 
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Abstract

The criminal act of hostage-taking is one of the particular forms of terrorism which is endangering 
peace, security and directly the life of the individual, and not only. The kind of terror that has 
been exposed to human life and security has prompted not only the lawmakers of national 
states, but also the international institution to deal with this phenomenon more seriously.
Hostage-taking causes the att ention of all mankind, not just media and governments, to 
be drawn. The activities of terrorist groups and formations have got material costs, which 
through hostage-taking they create a lucrative source.
The lives and death of people who are taken hostage are “equable”. Studies indicate that hostages 
are considered the most soulles categories, because they are motivated to be eventually violent 
and take risks upon themselves and oft en put the lives of the hostages at risk.
Because of the high risk of this form of terrorism, not only the national states but also the 
international institution have sanctioned criminal law in this particular type of terrorist act, 
envisaging inter alia the possibility and the form of the fi ght against hostage.

Key words: particular form, terrorism, hostage, violent, hostage-taking.

1. Overview on hostage taking

Recently, there is a widespread criminal off ense of hostage taking, which represents 
a kind of terrorist criminal act, seeing this act from the angle of its peril. The real 
horror, and the harsher force exercised against the pledged persons, which may 
result in their physical liquidation, has made legislators of states and international 
law more seriously accountable to this phenomenon. With the incrimination of this 
criminal off ense, forcing the punishment of its perpetrators, based on criminal codes, 
is to prevent and at the same time the fi ght against it.
Terrorism can take many forms, all at diff erent rates of frequency and “preferences” 
of terrorists themselves. Bombings and assassinations can undoubtedly be ranked 
higher, and hostage taking by terrorists may well remain at a much lower rate than 
the terrorist's actions.
Despite the distinction, however, it can be freely stated that hostage taking is an im-
portant form of terrorism, distinct from other forms of terrorism. Despite the enor-
mous amount of destructive force available to terrorists, the logical question arises 
why do terrorists “need” to take hostages?! The answer is apparently simple, which 
consists in att racting the att ention of the media and benefi ting materially.
Murders, liquidations, maltreatment, etc. all are moments of sensation and making a 
“good” news. But something indeed is really dramatic in the case of hostage taking. 
We learn for all these events about them as incidents only aft er they have occurred, 
when they can not be prevented. The hostage situation, however, may last for several 
days, and the outcome is not sure it can be positive. There may be moments to create 
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att ention of the public as long as it keeps hostages holding the terrorists. Only when 
taking into account the ongoing drama of the hostage taking situation as well as the 
visual image, broadcast on the visual media, of some armed individuals holding “in-
nocent lives” in their hands, is a way of appealing such a terrorist who makes clear 
the objective they set, and in their judgment, so they can att ain it. Such situations 
have emerged, and we are always aware that they are almost always sure to att ract 
citizens' att ention and be it ordinary, then to media, governments and beyond. With 
such stakes they are at the center of att ention and obviously they pose a huge threat, 
perhaps creating a single way to keep their audience under their command.

2. Hostage taking, the reasons and the way of successful 
accomplishment

Hostage taking diff ers whether it occurs on an (state) authority or ordinary person. 
The fi rst victim is the person to whom the capture or detention is carried out and this 
person is entitled as the indicator of the indirect (secondary) victim, other than the 
direct (primary) victim who is the person or party to whom the criminals request to 
release the pledge.1

The distinguished scholar Fuselier states that terrorists may abduct for four basic 
reasons:2

a) To show the public that their government can not protect its own citizens;
b) Confi dent that this way they can safely and almost immediately gain publicity for 
their cause;
c) To support their hope that with the repetition of such incidents the government 
will change the course of leadership and will impose restrictive limitations on its 
citizens;
d) Oft en do these actions to demand the release of their captive prisoners.
Abductors3 can take action to avoid the oncoming obstacles of their terrorist activi-
ties and more successful in fulfi lling their “mission”4, as:
a) Invasion of any prison in an att empt to escape;
b) Despoilment of an aircraft  to reach the hĳ ackers together with the hostages at the 
designated destination or to meet their target by sacrifi cing the hostages’ lives;
c) Obstructing a businessman or a diplomat or public personalities with the aim of 
making even greater and more sensational fame; etc.
It can be realised that, despite the presence of a good information system and a cen-
1  As for how we should negotiate with hostage-takers, as well as an excellent analysis of the 
International Convention on hostage taking, have a look at the publication of S. K. Ghosh Terrorism: 
World under siege, S.B. Nangia for Ashish Pub lishing House, New Delhi 1995, pg. 95-111.
2  Curt R. Bartol, Anne M. Bartol, Introduction to Forensic Psychology, citated article, pg. 61.
3  Between 1960 and 1970, hostage taking became an important tactical arsenal of terrorists, but it 
did not remain for itself at that time but it had “a constant life over the years” for the eff ect that 
this way of fame of which reaches great publicity with the moment of appearance in visual media. 
For more, please have a look at Lynne Masel Walters, Lee Wilkins, Tim Walters (eds.), Bad Tidings: 
Communication and Catastrophe, Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers, New Jersey 1998, 
pg. 119-123.
4  The epilogue may be far from the hostage terrorist's expectations. Thus, Kosovo scholar H. 
Demolli points to three possible outcomes of hostage-taking and kidnapping. He points out 
that hostage-takers may generally have the following situations: to partially or fully meet their 
demands; to reach compromise and the third situation to be completely broken. For more, please 
have a look at Haki Demolli, Terrorizmi, Pristina, 2002, p. 197-9.
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tral defense against important targets in diff erent countries, hostage taking can be 
carried out without any hindrance because the pledge holder possesses the element 
of surprise, thus they have in hand the choice of place and time.

3.   Hostage taking as a specifi c form of terrorism

Hostage taking is one of the most profi table sources of funds for terrorist groups.5 So, 
there are always great opportunities for most to be potential victims of hostage in the 
hands of terrorists, and it has never been possible to protect them all.
Hostage taking creates a dramatic environment where life and death death are 'ba-
lanced'. It includes casualties, weapons and emotions, and most importantly, is a 
message sent by terrorists and terrorist groups to the whole world.
Precisely for these reasons, the study of hostage situations should be considered as a 
special source of terrorism, which as a result requires independent examination. The 
above characteristics of hostage taking creates an external view that makes it wonder 
why it is interesting and how much aff ects persons and in general to the extent that 
are not involved in that 'drama', none other than that who is not mortgaged, pledgee 
or negotiator involved in this event.
In order to bett er understand the dynamic situation of hostage taking, it is not ne-
cessary to undertake more detailed investigations of the situation of hostage taking. 
The most important elements to understanding hostage taking, as an important and 
distinct terrorist tactic, are the hĳ ackers profi le, the dynamics of the relationship 
between hostages and kidnappers, the negotiation process, and the development of 
public policies in response to hostage taking.6

In order for the kidnapping not to get out of control, the most basic unit of terrorism, 
terrorists, and more specifi cally the pledge holder, should be started to be analyzed 
from here.7

Prof. Polland points out that zealot-ideologists, unlike other categories of abductors, 
initially appear to be willing to sacrifi ce their lives for a cause. Such fanatics can be 
religious or political extremists, or both of these categories. This type of abductors 
can be said to be probably the most ruthless categories because they are motivated to 
be eventually violent and are willing to take on unnecessary risks that oft en put the 
lives of hostages at risk.8

The hostage taking terrorists, who look like the category of 'crusaders' abductors 
faced with the concept of prof. Polland which is at the same time the main focus of 
research by well-known Norman Antokol, who deals with the problem of hostage-
takers, negotiating with them, and the related issues. He thinks typical terrorists 
are derived from middle-class families and the new generation of high school, with 
high and intelligent education. Hostage taking to them is a well-deserved and com-
prehensible activity to advance their political 'agenda' for which they are basically 

5  Norman Antokol & Mayer Nudell, No One a neutral: Political Hostage taking in the Modern 
World, Alpha Publications, Medina - Ohajo 1990, pg. 58-75.
6  James L Greenstone (ed.), The Elements of Police Hostage and Crisis Negotiations: Critical 
Incidents and How to Respod to Them, Haworth press, New York 2005, pg. 49-69.
7  Curt Bartol, Anne M. Bartol, Introduction to Forensic Psychology: Research and Application, 
Sage Publications, Inc., California 2004, pg. 62-4, në www.googlebooks.
8  Jamse M. Poland, Michael J. McCrystle, Practical, tactical and legal perspectives of terrorism an 
hostage-taking, Edwin Mellwen press, Lewiston - New York 1999, pg. 6.
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willing to sacrifi ce life.9

The importance of understanding the abductor's typology is great. Understanding 
this type of terrorist serves to determine the fact, from that wide range of causes, 
where do abductor terrorists base their deeds that inspire and motivate for such an 
activity.
We mentioned above that the main motive of abductors may be political, religious or 
social, but as Professor Xh. Poland cites, on explaining the abductors typologies, the 
motives somehow change, but usually they are: the desire for money; releasing pri-
soners, making the their platform widely public; or a good opportunity to infl uence 
government leadership.10

4. International and national codifi cation of hostage taking

4.1. The international act of hostage taking
On an international level11, the New York Agreement of 197912 was signed against 
hostage taking13, which in the fi rst article of the agreement it has been determined 
that hostage taking is defi ned as “the capture of a person by another, his detention, the 
threat of murder, damage and the continuation of his retention to force a third person, a state, 
an international governmental organization, a natural or legal person, or a group of persons 
to perform a particular off ense or to stop performing it as a clear or inclusive condition to 
release the pledge.”
Consumer of this crime is considered any person att empting to commit one of the 
acts of hostage taking or contributes to one of these actions with his or her quality as 
an interaction with a person who commits or att empts to commit such off ense.
The fi rst article of the 1977 European Convention on the eradication of terrorism 
has designated a set of actions that constitute terrorist crimes under the shadow of 
this aff air. Among them is the crimes involving kidnapping and hostage taking or 
arbitrary detention.14

4.2. National legislation regarding the act of hostage taking
The domestic criminal laws have considered hostage taking as a criminal off ense 
punishable. Article 105 of the French Criminal Code punishes anyone who seizes 
or holds another person as a pledge, whether this action is intended to prepare and 
facilitate the commission of a crime or delinquency, to guarantee the escape and non-
punishment of perpetrators or participants in a crime or crime; it is done in a secret 
place for the purpose of interrogating to enforce an order or a specifi c condition.15

Article 239/2 of the German Criminal Code has stipulated that hostage taking is the 
9  Norman Antokol & Mayer Nudell, No One a neutral ..., citated article, pg. 25.
10  Jamse M. Poland, Michael J. McCrystle, Practical, tactical and legal …, cited article., pg. 3.
11  Have a look at O’Keefe, International criminal law, Oxfor University press, Oxford 2015.
12  International convention against the taking of hostages, g.a. res. 146 (xxxiv), u.n. gaor, 34th sess., 
supp. no. 46, at 245, u.n. doc. a/34/46 (1979), entered into force June 3, 1983, at htt p:/ /hrlibrary.umn.
edu/instre e/takinghostages.html.
13  Have a look at the article of Ben Saul, who looks at and analyzes the problematic of hostage taking 
under the optics of the convention of the fi ght against hostage taking, Ben Soul, “International 
convention against the taking of hostages”, published at htt p://legal.un.org/avl/pdf/ha/icath/
icath_e.pdf
14  Have a look at the fi rst article of the European Convention eradicating terrorism, “European 
Convention on the Suppression of Terrorism - [1977] COETS 1 (27 January 1977) European 
Convention on the Suppression of Terrorism”, Strasbourg, 27.I.197, published at htt p://www.
worldlii. org/int/other/COETS/ 1977/1.html.
15  French Penal Code, published at: htt ps://track.unodc.org/LegalLibrary/.../ France/Laws/
France%20Penal %20Code.pdf.
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kidnapping and retention of a person for the purpose of requiring a third person to 
do something, neglect it or stop it from using it using the threat of death or gett ing 
dangerous wounds.16

It also condemns what benefi ts the kidnapping to force another to do a job or stop 
performing a certain action.
The Republic of Macedonia has also sanctioned this type of off ense in its code 421, 
where it stipulates that hostage taking is “kidnapping a person and threatening with 
murder, injury, pledge in order to force any state or organization International act or not, 
as a condition expressly or silently imposed in order to release the kidnapped. If during the 
kidnapping, the abducted person is deliberately killed, then the pledge holder is punished with 
a heavier punishment.” It is noticed that the lawmaker in Macedonia has included a 
wider range of elements and people who emphasize it, while we do not realize this 
fact in the two above-mentioned criminal legislation.

Conclusions

Hostage taking is a kind of message addressed to the main victim, which may be the 
government of a state that is burdened with the handling of these issues, and there-
fore qualifi es as a special kind of terrorism off ense.
For the fi ght against hostage taking, the basic element is a complete criminal and 
procedural legislation, which certainly needs to include not only state institutions 
but also the private sector, relatives of the kidnapped, and in some cases even the 
media if we want to successfully cope with this war.
Hostage taking is a deliberate crime where their basic intangible element takes the 
form of criminal intent. There is absolutely no material benefi t from any of the state 
authorities, and not only, that this implies the full benefi ts of any form, whether ma-
terial or immaterial.
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Aspekti social dhe ndikimi i politikave sociale për fëmĳ ë me nevoja të 
vëçanta në Kosovë

Prof. Ass. Dr. Shefqet Mulliqi
Universiteti “Fehmi Agani” - Gjakovë

Republika e Kosovës

Abstrakt

Qëllimi i këtĳ  punimi është që të hulumtohet gjendja e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në 
Kosovë. Duke analizuar dhe kuptuar gjendjen sociale të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, kam 
shqyrtuar dhe sugjeruar metoda për përmirësimin e gjendjes së tyre. Po ashtu kam analizuar 
gjendjen e arsimit për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, me qëllim të vlerësimit të kushteve në 
arsim për këta fëmĳ ë. 
Në këtë punim do të bëhet një hulumtim për politikat sociale ndërkombëtare dhe ato 
vendore, për të drejtat e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta si dhe aspektin real të gjendjes aktuale 
të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. Nga hulumtimi do të arrĳ  në përcaktimin e gjendjes aktuale 
të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në Kosovë, duke përfshirë çdo aspekt: social, ekonomik, 
arsimor, shoqëror etj.
Fëmĳ ët me nevoja të veçanta janë një kategori që kanë nevojë për studim të hollësishëm dhe 
një hulumtim statistikor për gjendjen e tyre në Kosovë. Rëndësia e kësaj teme qëndron në 
informimin real të kushteve, ligjeve dhe përfshirjes sociale të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. 
Përmes kësaj teme kam qëllim të paraqes gjendjen reale të kësaj kategorie dhe të specifi koj të 
metat që do të has ne trajtimin shoqëror e social të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. Po ashtu 
do të hulumtohet procesi gjithëpërfshirës në arsim, si një sfi dë tjetër për fëmĳ ët me nevoja 
të veçanta. Do të shqyrtohen hapat e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit si dhe organizatat e 
ndryshme botërore, që veprojnë në vend, për zhvillimin sa më cilësor të këtĳ  procesi.
Përmes pyetësorëve të përgatitur do të arrĳ më në përfundim për gjendjen në arsim të fëmĳ ëve 
me nevoja të veçanta dhe trajtimin e tyre nga shoqëria.

Fjalët kyçe: fëmĳ ët me nevoja të veçanta, politikat sociale, korniza ligjore, fëmĳ ët e verbër, 
fëmĳ ët me sindromën Down.

Hyrje

Fëmĳ ët, të cilët hasin në vështirësi gjatë proceseve jetësore si në të folur, shkruar 
ose mësuar, kanë nevoja të veçanta. Këta fëmĳ ë i identifi kojnë si fëmĳ ë me aft ësi 
të kufi zuara. Këtu përfshihen personat që kanë kufi zime në të ecur, në të folur, 
shurdhmemecët, të verbrit, personat me autizëm, me  sindromën Down etj. 
Pavarësisht kufi zimeve fi zike, ligji siguron mbrojtjen e barabartë ligjore. Të drejtat 
e tyre përfshihen në arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale etj. Procesi gjithëpërfshirës 
në arsim, për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, mbetet akoma sfi dë. Organizata të 
ndryshme ndërkombëtare, veprojnë në Kosovë, ofrojnë vazhdimisht përkrahjen e 
tyre për krĳ imin e kushteve sa më të përshtatshme për fëmĳ ët me nevoja të veçanta 
si në arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Përmes politikave sociale, shteti mund 
të sigurojë kushte të përshtatshme që edhe këta fëmĳ ë, si të gjithë fëmĳ ët të tjerë, t’i 
realizojnë ambiciet e tyre dhe të arrĳ në suksese në jetë.
Politikat sociale të vendit sigurojnë mirëqenien e çdo kategorie të shoqërisë, do të 
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thotë edhe mirëqenien sociale të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. Si një aspekt shumë 
i rëndësishëm i një vendi, politika sociale, ndikon shumë në zhvillimin e një shteti. 
Prandaj në Kosovë punohet vazhdimisht për krĳ imin e mekanizmave të nevojshëm 
për përmirësimin e gjendjes sociale. Dihet që, me një papunësi të madhe dhe një 
ekonomi të dobët, është tejet i vështirë krĳ imi i kushteve të nevojshme për personat me 
nevoja të veçanta. Mungojnë kushtet për qasjen fi zike nëpër shkolla dhe institucione, 
stafi  profesionist dhe akoma ekzistojnë paragjykime e diskriminime për personat me 
nevoja të veçanta. Personat me nevoja të veçanta kanë të drejtën e arsimit, të drejtën e 
qasjes në institucionet shkollore e shëndetësore si dhe të drejtën e mirëqenies sociale. 
Mirëpo sa i gëzojnë ata këto të drejta, për Kosovën mbetet akoma sfi dë që duhet 
tejkaluar.
Procesi gjithëpërfshirës në arsim po ashtu është një tjetër sfi dë që Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me organizatat e ndryshme, po 
ndërmarrin hapa të vazhdueshëm, për ta tejkaluar. Ky proces gradualisht po shkon 
drejt përmirësimit përmes organizimeve të ndryshme të përkrahura, gjithmonë, 
nga institucionet shtetërore. Përpilimi i manualeve, punimeve dhe udhëzuesve të 
ndryshëm po e lehtëson në mënyrë të dukshme këtë proces, duke u ndihmuar mjaft  
shumë mësimdhënësve. Po ashtu një ndihmë të madhe po japin edhe trajnimet e 
mbajtura për mësimdhënës nga ana e organizatave të ndryshme.
Është e njohur ndërkombëtarisht që të gjithë personat në shoqëri duhet të kenë të 
drejta dhe trajtim të barabartë. Përfshirja duhet të jetë e barabartë në çdo aktivitet 
shoqëror, edukativ, arsimor dhe në punësim. Pjesëmarrja e çdo personi në jetën 
shoqërore duhet të bëhet pa asnjë lloj diskriminimi si në moshë, gjini, racë, status, 
dëmtim etj. Një gjë e tillë vlen edhe për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, ata nuk duhet 
të veçohen nga fëmĳ ët tjerë, por të shoqërohen me fëmĳ ët tjerë duke marrë përkrahje 
të barabartë si në shkolla, ashtu edhe në shoqëri. 
Gjatë historisë, personat me nevoja të veçanta, janë diskriminuar e përjashtuar nga 
shoqëria. Jeta e tyre ka qenë tërësisht e ndarë nga personat tjerë, duke përfshirë këtu 
edhe familjen e miqtë. Në të shumtën e rasteve, prindërit, i kanë dërguar fëmĳ ët 
në institucione ku edhe ka munguar edukimi i duhur. Me kalimin e kohës janë 
bërë ndryshime dhe janë ndërmarrë masa që shoqëria të vetëdĳ esohet për vlerën 
e brendshme që kanë këta persona. Sot është shumë i rëndësishëm identifi kimi me 
kohë i këtyre personave, në mënyrë që të marrin edukimin e duhur dhe të kenë jetë 
si të tjerët. Prandaj, është e rëndësishme, që të bëhet një hulumtim rreth gjendjes së 
fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, duke e pasur parasysh me çfarë problemesh përballën 
ata në Kosovë. Ky hulumtim ka për qëllim të analizojë gjendjen sociale të këtyre 
fëmĳ ëve, bazën ligjore në Kosovë si dhe strategjitë dhe politikat që përdor shteti për 
të përmirësuar gjendjen e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta.

Identifi kimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta

Përgjegjës për  identifi kimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta janë prindërit, edukatorët 
dhe mësimdhënësit, ndërsa ligjërisht përgjegjëse janë institucionet shtetërore. Gjatë 
punës me fëmĳ ë, mund të vërehen aft ësitë e kufi zuara gjatë procesit të rritjes. Pasi 
që, shumë prindër, për shkak të paragjykimeve, hezitojnë t’i dërgojnë fëmĳ ët e 
tyre me nevoja të veçanta në shkollë, institucionet shtetërore janë përgjegjëse për 
të identifi kuar dhe monitoruar këta fëmĳ ë. Një gjë e tillë mund të arrihet përmes 
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bashkëpunimit në mes të institucioneve arsimore dhe atyre shëndetësore e të 
mirëqenies sociale. 
Shpesh terminologjia e përdorur për këta fëmĳ ë nuk është e qëlluar, pavarësisht se 
kohëve të fundit ka ndryshime. Emërtimi “fëmĳ ë me nevoja të veçanta” është më i 
përshtatshëm, sepse secili individ në këtë botë ka të përbashkëta me të tjerët, por 
edhe dallon nga të tjerët; secili njeri pra ka nevoja të veçanta. (Zabeli, Nxënësit me 
nevoja të veçanta, 2001). 

Në shkolla, përmes veprimtarive kurrikulare, përdoren metoda të ndryshe për të 
identifi kuar veçoritë e nxënësve. Përmes këtyre metoda bëhet njohja e sjelljeve, e 
aft ësive apo mungesës së aft ësisë në aspekte të ndryshme. 
Në doracakun “Doracaku për identifi kimin, vlerësimin dhe arsimimin  e fëmĳ ëve me 
nevoja te veçanta”, të përgatitur nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 
thuhet:
“Tradicionalisht, shumë familje në Kosovë hezitojnë të dërgojnë fëmĳ ët në shkollat 
për fëmĳ ë me nevoja të veçanta. Andaj, është shumë e rëndësishme që në mënyrë 
aktive të mblidhen informata për ata fëmĳ ë, në mënyrë që t’u mundësohet atyre të 
arsimohen në një mjedis që merr parasysh nevojat e tyre individuale. Për këtë arsye, 
Zyrat Rajonale të Arsimit (ZRA) dhe Drejtoria Komunale për Arsim (DKA) duhet të 
bashkëpunojnë me Drejtorinë Komunale të Shëndetësisë dhe të Mirëqenies Sociale 
për të identifi kuar fëmĳ ët e tillë. (Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë, 
2007) .
Kur identifi kohet fëmĳ a, DKA duhet të kërkojë të bëhet një vlerësim i nevojave 
arsimore nga zyrtarët komunalë apo regjionalë të nevojave të veçanta apo të kontaktojë 
Sektorin e Nevojave të Veçanta në Ministri. Këta specialistë do të analizojnë secilin 
rast individual dhe do të përcaktojnë nevojat a tyre arsimore”. (Ministria e Arsimit e 
Shkencës dhe e Teknologjisë, 2007) .

Fëmĳ ët me nevoja të veçanta dhe vështirësitë në të nxënë

Fëmĳ ët me nevoja të veçanta janë ata fëmĳ ë që kanë ngecje në proceset jetësore. 
Problemet e tyre dallojnë varësisht nga nevoja e tyre e veçantë në zhvillimin e tyre. 
Ekzistojnë disa dëmtime që i pengojnë në arritjen e duhur të zhvillimit të tyre, ndër 
to dallojmë:
- ngecjet në zhvillimin mendor,
- dëmtimet në të folur,
- dëmtimet në të dëgjuar,
- dëmtimet në të parë,
- dëmtimet fi zike.
Ka shumë udhëzues për mësimdhënës që gjatë procesit mësimor të zbatojnë strategji 
të ndryshme, duke iu ofruar nxënësve modele të përshtatshme për lehtësira në 
nxënie. Arritja e sukseseve për të gjithë mund të arrihet qoft ë duke punuar me grupe, 
qoft ë duke punuar individualisht me fëmĳ ët të cilët hasin pengesa gjatë procesit të 
nxënies.
Çdo fëmĳ ë ka të drejtën e arsimit, mirëpo sa janë të përfshirë fëmĳ ët me nevoja 
të veçanta në arsim? Ne do të shqyrtojmë gjendjen e arsimit në Kosovë, por do të 
shikojmë edhe ligjin “IDEA”(Individuals with Disabilities Educational Act ) në 
SHBA që merret me arsimin e personave me nevoja të veçanta.
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Ligji për arsimin e personave me nevoja të veçant a (IDEA) në Amerikë, është ligji 
federal i arsimit special që i siguron shkollat publike për t’iu shërbyer nevojave të 
nxënësve me nevoja të veçanta. (NCLD, 2018) .
Në nivelin e tĳ  më të përgjithshëm, ligji kërkon që të gjitha shtetet në SHBA të 
sigurojnë arsim publik falas dhe të përshtatshëm (FAPE) për të gjithë nxënësit me 
paaft ësi që trajtohen në kuadrin e arsimimit të veçantë. Nuk ka asnjë përjashtim- 
ligji kërkon zero përjashtime. Kjo politikë vlen edhe për nxënësit me sëmundje të 
transmetueshme, ngjitëse, si SIDA. Shpenzimet për mbulimin e nevojave të veçanta 
që kanë këta nxënës, konsiderohen si përgjegjësi publike. Ligji përmban tri pika për 
fëmĳ ët me nevoja të veçanta: konceptin e mjedisit sa më pak kufi zues, programet 
individuale të arsimit (IEP) dhe mbrojtjen e të drejtave, si të fëmĳ ëve me paaft ësi, 
ashtu edhe të prindërve të tyre. (Woolfolk, 2011, p. 124).
IDEA kërkon që prindërit të marrin pjesë në ekipin që diskuton nevojat e të mësuarit 
të fëmĳ ës dhe përcakton nëse shkolla duhet të kryejë ndonjë vlerësim gjithëpërfshirës, 
nëse dyshohet se fëmĳ a ka paaft ësi në të mësuar. Megjithatë, jo secili fëmĳ ë që ka një 
paaft ësi duhet të kualifi kohet për shërbime të edukimit special. Për t’u kualifi kuar 
për këto shërbime, duhet të jenë dy faktorë, fëmĳ a të ketë paaft ësi dhe si rezultat 
i kësaj paaft ësie, ka ngecje në mësime, atëherë në këtë rast ai ka nevojë për të bërë 
progres dhe për të përfi tuar nga programi i përgjithshëm arsimor. (NCLD, 2018) .
Integrimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, qoft ë në institucionet parashkollore 
ose shkollore, ka fi lluar të aplikohet disa vite më parë në shumë vende të botës. 
Inkluzioni në arsim nënkupton barazi në arsimim dhe shkollim. Sipas Konventës 
për të Drejtat e Fëmĳ ëve, fëmĳ ët me nevoja të veçanta kanë të njëjtat të drejta sikurse 
fëmĳ ët e tjerë. Fëmĳ a me nevoja të veçanta “ka të drejtë për kujdes të veçantë, për 
arsimim dhe trajnim, për t’i ndihmuar që të gëzojë jetë të përshtatshme me dinjitet 
të plotë dhe të arrĳ ë dinjitetin më të lartë të vetëbesimit dhe mundësi të integrimit 
social”. (Divizioni për arsim me nevoja të veçanta).
Në Kosovë, sipas prindërve, arsimimi i fëmĳ ëve më nevoja të veçanta dhe 
gjithëpërfshirja, mbeten akoma sfi dë. Po sipas prindërve, mungon përkrahja e 
institucioneve dhe mungesa e stafi t  profesionist e bën akoma më të vështirë edukimin 
dhe arsimimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. 
Në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vepron Divizioni 
për Arsim me Nevoja të Veçanta. Ky divizion përfshin hartimin dhe monitorimin e 
zbatimit të politikave për nxënësit me nevoja të veçanta. Aty përfshihen publikime dhe 
dokumente për fëmĳ ët me nevoja të veçanta: Funksionalizimi i qendrave burimore, 
Arsimi gjithëpërfshirës e drejtë e secilit, Dokument i punës për mësimdhënësit 
mbështetës etj. (Divizioni për arsim me nevoja të veçanta) .
Arsimi gjithëpërfshirës është pjesë integrale e të gjitha politikave të Ministrisë se 
Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, si e tillë bën të mundur që arsimi në Kosovë 
të jetë në përputhje me trendet bashkëkohore të arsimit. Përpjekjet për arsim 
gjithëpërfshirës kanë fi lluar vite me herët, por me Ligjin për arsimin parauniversitar 
2011 dhe ligjet e tjera, arsimi gjithëpërfshirës tani më është realitet dhe si i tillë ka 
bërë që koncepti gjithëpërfshirës të bëhet pjesë e të gjitha politikave të MASHT-it. 
(Arsimi gjithëpërfshirës E drejtë e secilit, 2014).

Dokumentet që sigurojnë arsimin gjithëpërfshirës në Kosovë:
• Ligji mbi arsimin parauniversitar 2011
 • Korniza e kurrikulumit të Kosovës (KKK) 
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• Standardet për edukimin parashkollor 
• Standardet për shkollat mike për fëmĳ ë 
• Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2011-2016 (PSAK )
• Plani individual i arsimit PIA- Plani individual i arsimit është dokument zyrtar 
pedagogjik i cili hartohet për fëmĳ ët me nevoja të veçanta arsimore, për të cilët ekipi 
vlerësues i ekspertëve të fushave të ndryshme zhvillimore ka marrë vendim për 
edukim dhe arsimim me nevoja të veçanta. (Arsimi gjithëpërfshirës E drejtë e secilit, 
2014).

Planet strategjike për gjendjen sociale të personave me nevoja të veçanta

Si kudo në botë, ashtu edhe në Kosovë, ka persona që kanë nevoja të veçanta. Është 
përgjegjësi e çdo shteti që të sigurojë jetesën e barabartë të këtyre personave. Si 
çdo person tjetër, edhe ata duhet të ndihen të pranuar e të sigurt në jetën që bëjnë. 
Kosova, si një shtet në zhvillim e sipër, këtyre personave, nuk iu ofron kushte të 
mjaft ueshme për sigurimin e një jete të mirëfi lltë. Për shkak të diskriminimit që u 
bëhet personave me nevoja të veçanta, zhvillohet vazhdimisht fushatë globale nga 
“Save the Children”, për përmirësimin e gjendjes së tyre, ku pjesë e kësaj fushate 
është edhe Kosova. Përqindja e përfshirjes, edhe pse mungojnë statistikat e sakta, që 
përfi tojnë nga shërbimet sociale, është e vogël. Për zbatimin e politikave dhe planeve 
strategjike, për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, qeveria e Kosovës duhet të ndajë fonde 
të mjaft ueshme. Është e pamundur të realizohen planet dhe zbatohen politikat, nëse 
qeveria nuk e ndan buxhetin e mjaft ueshëm për këta fëmĳ ë. Shërbimet që ofrohen 
në institucionet tona për personat me nevoja të veçanta nuk janë në nivelin e duhur. 
Kjo vjen për shkak se qeveria nuk ndan buxhet të mjaft ueshëm për zhvillimin e 
politikave dhe planeve strategjike për përfshirjen e personave me nevoja të veçanta 
në institucionet publike për zhvillimin e një jete normale si gjithë të tjerët.
Qeveria ka hartuar një dokument- “Strategjia nacionale për të drejtat e personave me 
aft ësi të kufi zuara në Republikën e Kosovës 2013-2023”, me qëllim të promovimit 
të një shoqërie gjithëpërfshirëse. Ky dokument është hartuar në bashkëpunim me 
shumë organizata vendore e ndërkombëtare dhe do të shërbejë si një mekanizëm 
për realizimin e të drejtave të barabarta për personat me aft ësi të kufi zuar a, po 
sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aft ësi të 
Kufi zuara. (Strategjia nacionale për të drejtat e personave me aft ësi të kufi ziuar në 
Republikën e Kosovës, 2014).

Një pjesë nga përmbajtja e këtĳ  dokumenti: 
Qëllimi i kësaj konvente është që të promovojë, të mbrojë dhe të sigurojë gëzimin e 
plotë dhe të barabartë të të gjitha të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut nga të 
gjithë personat me aft ësi të kufi zuar, si dhe të kontribuojë në respektimin e dinjitetit 
të tyre të qenësishëm. Personat me aft ësi të kufi zuar përfshĳ në ata që kanë dëmtime 
afatgjata fi zike, mendore, intelektuale ose shqisore, të cilat në bashkëveprim me 
pengesa të ndryshme, mund ta pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive 
në shoqëri në mënyrë të barabartë me të tjerët. (Strategjia nacionale për të drejtat e 
personave me aft ësi të kufi ziuar në Republikën e Kosovës, 2014).

Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aft ësi të Kufi zuara, Kombet e Bashkuara
Me anë të këtĳ  dokumenti strategjik synohet përmirësimi i gjendjes aktuale në 
këto fusha: shëndetësia; mirëqenia sociale; punësimi; edukimi; mbrojtja ligjore; 
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pjesëmarrja; informimi; komunikimi; qasje dhe statistika. Me qëllim të përmirësimit 
të gjendjes aktuale nga fushat prioritare të përzgjedhura në strategji, janë përcaktuar 
objektiva strategjikë të cilët do të detajohen dhe specifi kohen edhe me veprime 
konkrete, tregues të matshëm, specifi kë, të arritshëm dhe realë. Institucionet 
përgjegjëse për zbatimin e secilit aktivitet do të kenë një afat kohore të përcaktuar 
dhe linjë buxhetore për mbulimin e aktiviteteve të përcaktuara në planin e veprimit 
për zbatimin e strategjisë. (Strategjia nacionale për të drejtat e personave me aft ësi të 
kufi ziuar në Republikën e Kosovës, 2014).

Qëllimi i hartimit të kësaj strategjie është integrimi i personave me nevoja të veçanta 
në jetën sociale, politike, ekonomike e kulturore. Ashtu si kudo në botë, edhe në 
Kosovë bëhen përpjekjet për përkujdesje ndaj të drejtave të individit, dhe në këtë 
proces hyjnë edhe personat me aft ësi të veçanta dhe është përgjegjësi shtetërore 
që atyre t’iu sigurohen të drejtat e barabarta. (Strategjia nacionale për të drejtat e 
personave me aft ësi të kufi ziuar në Republikën e Kosovës, 2014).

Diskriminimi dhe paragjykimi janë sfi dat kryesore të jetës sociale. Prandaj është 
e rëndësishme që në shoqëri, fëmĳ ët me nevoja të veçanta, të mos ndihen të 
diskriminuar dhe të paragjykuar.
Niveli më i ulët i diskriminimit është shmangia, pastaj ka nivele më të larta, siç është 
përjashtimi nga puna, mospranimi në shkollë, kufi zimi i të drejtave elementare. 
(Dragoti, 1999, p. 233)

Procesi i arsimit gjithëpërfshirës në Kosovë

Arsimi gjithëpërfshirës synon të lehtësojë përfshirjen e të gjithë fëmĳ ëve me nevoja te 
veçanta në arsim. Gjithëpërfshirja nënkupton qasjen e pakufi zuar të të gjithë fëmĳ ëve 
në arsim, si e drejtë e secilit fëmĳ ë.
Arsimi gjithëpërfshirës, si një hap i parë drejt përfshirjes sociale, është në dobi të të 
gjithë shoqërisë. Në shumë sisteme arsimore të vendeve të ndryshme, gjithëpërfshirja 
është bërë tashmë realitet, por i shoqëruar me vështirësi të shumta. Me këtë sfi dë po 
ballafaqohet edhe Kosova, e cila po bën përpjekje në drejtim të realizimit të konceptit 
të arsimit gjithëpërfshirës. (2014, p. 4).
Njohja e ligjeve, respektimi dhe zbatimi i tyre lehtësojnë në mënyrë të theksuar 
procesin e gjithë përfshirës në arsim.
“Save the Children” ka paraqitur një indeks si instrument që ua lehtëson shkollave 
zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës. Në këtë indeks tregohet për gjendjen e arsimit 
gjithëpërfshirës në Kosovë:
Në Kosovë janë hedhur hapa të rëndësishëm drejt hapjes së shkollave të rregullta, 
si për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, ashtu edhe për fëmĳ ë të tjerë, mirëpo ky proces 
po has në disa pengesa, sidomos në të kuptuarit të drejtë të konceptit të arsimit 
gjithëpërfshirës nga institucionet arsimore nga niveli qendror deri në nivele 
shkollore. Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, arsimin gjithëpërfshirës 
e ka përfshirë si fi lozofi , e cila i përshkon të gjitha politikat e saj duke fi lluar nga 
legjislacioni e deri të dokumentet e tjera përcjellëse, të cilat e promovojnë arsimin 
gjithëpërfshirës. (Zabeli & Behluli, Save the children Kosovo, 2014).
Vështirësitë më të mëdha në gjithëpërfshirje janë hasur për fëmĳ ët me nevoja të 
veçanta. Në Kosovë, si një vend në zhvillim e sipër, ka nevojë për kontribute nga ana 
e qeverisë, e organizatave botërore, në mënyrë që për fëmĳ ët me nevoja të veçanta 
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të krĳ ohen kushte të përshtatshme për gjithëpërfshirje në arsim. Pavarësisht se janë 
hedhur hapa në përmirësimin e gjendjes, prapëseprapë, sipas prindërve, në Kosovë 
akoma nuk është arritur gjithëpërfshirja e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, kjo si 
pasojë e mosvetëdĳ esimit të familjarëve për arsimin e fëmĳ ëve si dhe mosplotësimi i 
kushteve në institucionet arsimore. Mungesa e stafi t të specializuar nëpër institucionet 
arsimore mbetet një sfi dë tjetër që Kosova nuk e ka plotësuar. Janë organizatat e 
shumta që veprojnë në Kosovë, ato, që vazhdimisht kujdesen për organizime të 
ndryshme me qëllim të përkrahjes së zhvillimit të procesit gjithëpërfshirës në arsim. 
Përmes punimeve të ndryshme si dhe trajnimeve të shumta me mësimdhënës, këto 
organizata kanë dhënë kontributin e tyre për të zhvilluar edukimin dhe arsimin 
gjithëpërfshirës për fëmĳ ët me nevoja të veçanta. Të gjitha këto veprime janë bërë në 
bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Në hulumtimin “Sfi dat e integrimit të nxënësve me dëmtime në të parë në Kosovë” 
nga Prof. Dr. Shefqet Mulliqi, mësimdhënësit janë të prirë të kenë qëndrim kritik ndaj 
përfshirjes së mirëfi lltë të fëmĳ ëve me dëmtim në të parë në procesin arsimor, po 
ashtu edhe prindërit. (Mulliqi, 2016, p. 15Një ndër orientimet strategjike të MASHT-
it për zhvillimin e sistemit të arsimit është hartimi i politikave gjithëpërfshirëse dhe 
krĳ imi i mekanizmave për zbatimin e tyre. (2016, p. 20).

Gjatë viteve 2008-2013, numri i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në arsim është rritur 
nga 909 në 6093. MASHT-i i ka kushtuar vëmendje përfshirjes së fëmĳ ëve me nevoja 
te veçanta, dhe me mbështetjen e partnerëve zhvillimor ka krĳ uar një mjedis më të 
mirë për ta. Pesë shkolla speciale janë shndërruar në qendra burimore, me qëllim të 
lehtësimit të integrimit të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në shkollat e rregullta, në 
vend të ndarjes së tyre në shkolla speciale. (2016, p. 140).

Fëmĳ ët me nevoja të veçanta dhe edukimi special

Edukata dhe edukimi parashkollo r institucional, në ent, ka për objektiv organizimin 
e situatave jetësore, të përshtatshme për fuqinë kuptimore të fëmĳ ëve që këta të 
vërejnë, sillen e veprojnë, të mësojnë e nxënë duke imituar veprimet dhe sjelljet 
e edukatores dhe ato të seleksionuara të njëri- tjetrit, të mësojnë nga përvoja e të 
tjerëve dhe të formojnë përvojë vetanake edhe duke nxënë njohuri, zhvilluar aft ësi 
e shkathtësi dhe formuar shprehi elementare higjienike, kulturore dhe punuese për 
t’u aft ësuar për jetë të pavarur në mjedisin social dhe natyror. (Brada, 2013, p. 16).

Persona me nevoja të veçanta janë ata persona që kanë kufi zime fi zike apo mentale 
dhe gjendja e tyre kërkon kujdes të veçantë. Fëmĳ ët, që u duhet kujdes i veçantë gjatë 
procesit të rritjes, janë fëmĳ ë me nevoja të veçantë dhe si të tillë kanë të drejtë të jenë 
të përfshirë barabartë me fëmĳ ët e tjerë.
Tek të drejtat e personave me nevoja të veçanta përfshihen:
1. e drejta për shkollim, 
2. e drejta për qasje të lirë në institucione shkollore, 
3. e drejta për shërbime shëndetësore, 
4. e drejta për mirëqenie sociale. (Wikipedia, Personat me nevoja të veçanta, 2017).
Pavarësisht të drejtës për arsim, të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, në Kosovë mbetet 
sfi dë sigurimi i kushteve për arsimimin e duhur të këtyre fëmĳ ëve. Mungesa e stafi t 
të specializuar bën që këta fëmĳ ë me vështirësi të arrĳ në mësimet sikur fëmĳ ët e tjerë. 
Njëra ndër detyrat më të rëndësishme të MASHT-it është qasja e barabartë për 
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edukimin e të gjithë fëmĳ ëve, sepse shkollat nuk janë vetëm burim i dĳ es, por edhe 
një shok i lojës, si dhe një kontest shoqëror (social) për fëmĳ ët me nevoja të veçanta. 
(Kosovo, 2003, p. 34).

Ministria e Arsimit ju ofron fëmĳ ëve me nevoja të veçanta përfshirjen në institucionet 
shkollore si në: qendra burimore, institucione parashkollore, klasa të bashkëngjitura 
në kuadër të shkollave të rregullta etj. 
Monitorimin dhe identifi kimin e nevojave të veçanta të fëmĳ ëve e bëjnë edukatorët 
dhe mësimdhënësit në institucionet shkollore, në mungesë të edukatorit mbështetës 
të specializuar. Është e rëndësishme që këta fëmĳ ë të marrin kujdesin dhe trajtimin 
e duhur.
Me edukimin dhe arsimimin e fëmĳ ëve, me nevoja të veçanta, merret edukimi 
special. Përmes veprimeve speciale synohet të arrihet nivel i kënaqshëm i arsimimit 
dhe edukimit të fëmĳ ëve që hasin pengesa ne rrugën e zhvillimit të tyre. Për shkak 
të nevojës së trajtimit të veçantë, këta fëmĳ ë kanë nevojë për metoda speciale në 
edukimin e tyre.
Pra, edukimi special merret me edukimin dhe arsimimin e fëmĳ ëve, të rinjve dhe të 
rriturve me nevoja të veçanta, si pasojë e çrregullimeve të:
- parët
- dëgjimit
- fi zike
- psikike
- folurit 
- devĳ imeve të sjelljes, si dhe atyre të
- kombinuara apo të shumëfi shta. (Devolli).
Varësisht prej pengesave, personat me nevoja të veçanta, kanë nevojë për trajtim 
të veçantë profesional si p.sh personat me pengesa në të parë kanë nevojë për 
profesionist të specializuar në të parë, personat me pengesa në të folur kërkojnë 
ndihmën nga logopedi etj.
Sipas Brestovcit (1983), në kuptimin shkencor të edukimit special, si pengesë në 
zhvillim merret ajo pengesë që e pengon dukshëm zhvillimin e personalitetit 
të fëmĳ ës, të riut apo të të rriturit në procesin edukativo-mësimor, në aft ësimin 
profesional, në kryerjen e profesionit të zgjedhur apo në integrimin e përgjithshëm 
shoqëror. Njëra ndër nocionet më të vjetra, që është përdorur fi llimisht në Rusi, 
është nocioni i defektit që rrjedh nga fj ala defectus, që do të thotë mungesë. Mirëpo 
për shkak të natyrës nënçmuese që ka ky nocion, me kalimin e kohës u hoq nga 
përdorimi. Organizata Botërore e Shëndetësisë (1980), i ka dhënë këto defi nicione 
përkitazi me pengesat psikike dhe fi zike. (Devolli):
1. lëndimet: lëndime të përhershme apo të përkohshme me karakter psikologjik, 

fi ziologjik dhe trupor, apo anomalia e strukturave ose funksioneve të organizmit 
të njeriut;

2. invaliditeti: çdo kufi zim apo pengesë në aksion si pasojë e lëndimeve në atë formë 
dhe nivel, i cili merret si normal për qenien e njeriut;

3. handikapi: invaliditeti i cili ndikon në gjendjen joadekuate të individit në 
kuptimin e kufi zimit apo të pengesës për ta realizuar rolin normal, varësisht nga 
mosha, gjinia dhe faktorët shoqërorë e kulturorë të rrethit për individin përkatës. 
(Devolli).

Edukimi social, në histori ka kaluar në disa periudha. Sipas hulumtimeve të bëra, 
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janë tri periudha:
1. Periudha e të kuptuarit primitiv,
2. Periudha e azileve,
3. Periudha e integrimit social. (Devolli).
Në kohërat primitive, personat me nevoja të veçanta janë konsideruar si barrë dhe si 
të tillë nuk kanë pasur përkrahje dhe as mundësi integrimi social. E në periudhën e 
integrimit social, përkujdesja ndaj personave me nevoja të veçanta arrin një nivel më 
të lartë duke iu mundësuar metoda për arsimim dhe edukim. Në vendet në zhvillim 
e sipër mbetet sfi dë sigurimi i kushteve për arsimim të personave me nevoja të 
veçanta. Nuk ka mjaft ueshëm fonde për hapjen e institucioneve speciale. (Devolli).

Edukimi special në Kosovë

Integrimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, qoft ë në institucionet parashkollore ose 
shkollore, ka fi lluar të aplikohet disa vite më parë në shumë vende të botës dhe është 
implementuar në mënyra të ndryshme. Në disa vende të botës, si në SHBA, e veçmas 
në disa vende të Evropës Perëndimore, idetë për integrimin e fëmĳ ëve në shkolla 
të rregullta nisën në fi llim të viteve të ’60-ta të shek. XX. Tani në shumë sisteme 
arsimore të disa vendeve, inkluzioni është bërë realitet, por i shoqëruar me vështirësi 
të pritshme. (Kosovo, 2003, pp. 7-8).
Fëmĳ ët me nevoja të veçanta kanë nevojë për kujdes të veçantë dhe jo për të drejta 
të veçanta.
S hkolla inkluzive i zgjidh problemet e nduarnduarta dhe u ofron shanse të barabarta 
për edukim të gjithëve pa as më të voglin dallim. Në shkollë inkluzive, fëmĳ a me 
nevoja të veçanta bëhet:
- pjesë e barabartë e grupit;
- përfshihet bashkërisht me të tjerët në procesin e të nxënit;
- përfshihet në të gjitha aktivitetet e shkollës; 
- bëhet i vetëdĳ shëm se është person sikurse të tjerët, etj. (Kosovo, 2003, p. 8).
Vazhdimisht punohet në procesin gjithëpërfshirës të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta 
në institucionet arsimore në Kosovë. (Wikipedia, Personat me nevoja të veçanta, 
2017).
Përgjegjës për zhvillimin e arsimit publik, në këtë rast edhe të fëmĳ ëve me nevoja të 
veçanta, është MASHT. Duhet të hartojë përmbajtje të përshtatshme mësimore për 
fëmĳ ët me nevoja të veçanta. Ata e kanë të drejtën e arsimit special, sipas ligjit:
35.1 Nxënësit që nuk përfi tojnë ose që nuk kanë mundësi të përfi tojnë mësimdhënie 
të zakonshme në mënyrë të kënaqshme, kanë të drejtë për arsim special dhe është 
detyrë e komunës ta sigurojë këtë arsim, në bazë të dispozitave të këtĳ  Ligji dhe 
brenda kufi jve të buxhetit komunal. Ende në Kosovë nuk ka kuadër të mjaft ueshëm 
për fëmĳ ë me nevoja të veçanta. (2006, p. 101).
Identifi kimi, diagnostifi kimi, trajtimi, aft ësimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta për 
arsim special do të jetë strategji afatgjate e MASHT-it. Për të arritur qëllimet e një 
sistemi të arsimit gjithëpërfshirës,  nevojiten synimet në vĳ im:
- qasje e barabartë në arsim e të gjithë fëmĳ ëve me dëmtime, si dhe përgatitja në të 

gjitha nivelet arsimore;
- të ngrihet vetëdĳ a e të gjithëve për arsimimin në pajtueshmëri me principet e të 

drejtave njerëzore;
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- miratimi i legjislacionit që ka qasje jodiskriminuese në arsim, brenda sistemit 
arsimor  gjithëpërfshirës;

- të zhvillohet sistemi gjithëpërfshirës arsimor (sistemi i njëjtë arsimore) për të 
gjithë;

- të ndihmohet qasja e hershme në arsim për të gjithë nxënësit, duke u përfshirë në 
institucionet parashkollore për të lejuar intervenimin sa më të hershëm;

- të ekzistojë një plan i hollësishëm për të gjithë, duke angazhuar mësuesit e arsimit 
të nevojave të veçanta si përgjegjës në këtë drejtim. (Kosovo, 2003, p. 26).

Këta fëmĳ ë duhet të marrin njohuri arsimore sikur çdo fëmĳ ë dhe është përgjegjësi 
e MASHT-it që të krĳ ojë kushtet në çdo nivel arsimi. Kosova është akoma në hapat 
e zhvillimit, prandaj edhe vështirësitë janë më të mëdha, por planet strategjike për 
arsimin gjithëpërfshirës nuk mungojnë dhe vazhdimisht punohet në këtë drejtim.
Për identifi kimin e pengesave të fëmĳ ëve nevojitet njohuri profesionale të edukimit 
special, prandaj ka shumë rëndësi përgatitja profesionale që kanë mësimdhënësit, 
edukatorët, pedagogët etj. Për arritjen e kësaj, në Kosovë, ka nevojë që të punohet 
shumë.

Roli i prindërve në edukimin special

Qëllimi i çdo prindi është edukimi sa më i mirë i fëmĳ ëve të tyre, në mënyrë që me 
edukimin e tyre t’iu sigurojnë një të ardhme të mirë. Synimi i prindërve është t’i 
orientojnë fëmĳ ët e tyre në edukim të denjë dhe t’i bëjnë të dobishëm për të ardhmen. 
Pasi që mësimet e para merren nga prindërit, është shumë i rëndësishëm roli i tyre 
në rritjen dhe zhvillimin e fëmĳ ës. Rëndësia rritet tek fëmĳ ët me nevoja të veçanta. 
Zakonisht janë prindërit ata që identifi kojnë nevojat e veçanta të fëmĳ ëve. Është 
e rëndësishme që prindërit, të cilët identifi kojnë paaft ësi të caktuar tek fëmĳ a, ta 
pranojnë këtë fakt dhe të kujdesen që ata të marrin trajtimin dhe edukimin e duhur. 
Në momentin që prindi e pranon që fëmĳ a i tĳ  ka probleme apo vështirësi në një 
aspekt të caktuar, ta orientojë atë në institucionet e edukimit special. Sa më herët që 
bëhet identifi kimi i fëmĳ ës me nevoja të veçanta, aq më e mirë është mundësia për 
gjetjen e formës adekuate të edukimit. Sigurisht që këtë nuk mund ta bëjnë vetëm 
prindërit, por me bashkëpunimin e prindërve bëhet më i lehtë identifi kimi.
Prindërit e njohin më së miri p ersonalitetin e fëmĳ ës së tyre, se cilat situata janë 
të vështira, si dhe cilat aktivitete janë të pëlqyeshme për fëmĳ ën. Kështu që është 
e domosdoshme që prindërit të ft ohen si partnerë për të planifi kuar edukimin 
për fëmĳ ët e tyre. Ndërtimi i partneritetit me prindër fi llon që nga kontaktet 
e para. Ndjenja e të qenit bashkërisht dhe e diskutimeve të hapura janë pasojë e 
një bashkëpunimi dhe punë ekipore të suksesshme. Sugjerimet në vĳ im mund të 
ndihmojnë në mbajtjen e takimeve:
- inkurajon prindërit dhe ndërton optimizëm drejt edukimit të fëmĳ ës;
- paraprakisht jepini informata të mjaft ueshme lidhur me takimin, kështu që 

prindërit të dinë se çfarë të presim në takim;
- rezervoni kohë të mjaft ueshme për takime;
- sigurohuni që prindërit të kenë hapësirë për të shprehur pikëpamjet e tyre dhe 

se ato janë të çmuara. Prindërit dhe pjesëmarrësit tjerë duhet të ndjejnë se nuk ka 
pyetje të pakuptimta: të gjitha pyetjet e shprehura janë të rëndësishme;

- mbani gjërat të thjeshta dhe shmanguni terminologjisë së ndërlikuar profesionale;
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- shkruani vendimet qartazi dhe sigurohuni që prindërit t’i kenë kuptuar ato. 
(Kosovo, 2003, pp. 38-39).

Për të pasur sukses procesi gjithëpërfshirës, është i nevojshëm bashkëpunimi në mes 
të prindërve dhe mësimdhënësve, prandaj është shumë e rëndësishme që prindërit, 
duke i njohur më së miri karakteret e fëmĳ ëve të tyre, t’i japin mundësinë fëmĳ ës që 
të integrohet sa më mirë në shoqëri.

Politikat Sociale

Politikat sociale kanë të bëjnë me krĳ imin e metodave për të siguruar mirëqenien e 
çdo kategorie të shoqërisë.
Objekti i politikës sociale përfshin të drejtat e individit për të siguruar:
- mjetet e domosdoshme materiale për jetesën si: ushqimin, veshjen dhe strehimin;
- zhvillimin normal fi zik/mendor si qenie njerëzore, për të shmangur sëmundjet e 

ndryshme, paaft ësinë;
- zhvillimin normal të marrëdhënieve ndërpersonale, marrëdhëniet bashkëshortore, 

ato prindër-fëmĳ ë etj.;
- mundësi të barabarta në edukim, shërbim shëndetësor, shërbime sociale, punësim 

etj. (Xhumari, 2003, p. 3).
Këto të drejta sociale ligjërohen në forma të ndryshme si:
a. në dokumentin themeltar të shtetit, kushtetutën, ku shpallet shteti social;
b. në kushtetutë ato shpallen si të drejta themelore të shtetasve;
c. në ligje të veçanta, si ato për sigurimet shoqërore, sigurimin e kujdesit shëndetëso, 

ndihmën sociale, shërbimet e punësimit, ku kalohet nga të drejtat e përgjithshme 
te përcaktimi i përfi timeve konkrete;

d. ka raste kur në kushtetutë kompetencat në lidhje me garantimin e këtyre të 
drejtave sociale mund t’u atribuohen institucioneve përkatëse. (Xhumari, 2003, 
pp. 3-4).

Duke pasur parasysh se përmbajtjet e politikës sociale janë të shpërndara dhe të 
shumëfi shta, ato mësohen në shumë disiplina shkencore, prandaj ky fakt tregon se 
politikat sociale paraqiten në mënyra të ndryshme. Pra, mendimet e ndryshme të 
defi nimit dhe kuptimit të politikës sociale në një anë rrjedhin nga qasjet e ndryshme 
fi lozofi ke, teorike, politike dhe ideore. Termi “politika sociale” përdoret që nga 
viti 1851, së pari në punimet e historianit gjerman Ril, prej se është në përdorim 
konsekuent. Termi “politikë” është me origjinë të vjetër greke, e kanë zhvilluar 
fi lozofët duke shpjeguar aktivitetin e përditshëm të njerëzve në punët e qeverisjes 
dhe vendosjes në kushtet e demokracisë skllavopronare. Termi “sociale”, është me 
prejardhje latine dhe tregon shoqërinë, bashkësinë shoqërore, edhe pse jo rrallë 
përdoret edhe për të treguar mjediset subkulturore, të ashtuquajtura si “mjedise 
sociale”. Në politikën sociale termi sociale ka të bëjë me kompleksitetin e paraqitjes 
së fenomeneve dhe rrethanave shoqërore, të cilat kanë të bëjnë me kushtet e jetesës 
dhe kushtet e punës së njerëzve, qoft ë të shoqërisë në tërësi, qoft ë të grupeve apo 
individëve në veçanti. Sipas domethënies së tretë, termi sociale përfshin vetëm ato 
paraqitje dhe rrethana të fenomeneve shoqërore që kanë të bëjnë me vështirësitë 
jetësore të njerëzve, të refl ektuara si raste sociale (sëmundjet, vdekjet, invaliditetet, 
papunësia, varfëria etj.). (Skenderi, 2010, pp. 17-18).
Politikat sociale mbulojnë të gjitha dispozitat dhe masat që synojnë të parandalojnë, 
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të mënjanojnë ose të lehtësojnë situatat e varfërisë dhe problemet sociale, në nivel 
individual ose kolektiv, ose që kërkojnë të favorizojnë mirëqenien e grupeve më të 
brishta të shoqërisë. (Politikat sociale).
Në grupet më të brishta të shoqërisë janë edhe personat me nevoja të veçanta, prandaj 
është i nevojshëm sigurimi i politikave të përshtatshme për t’ua lehtësuar situatat 
me të cilat përballen qoft ë në arsim, shëndetësi, punësim e në kushtet e jetesës. 
Ndërmarrja e masave të nevojshme për lehtësimin e vështirësive jetësore të këtyre 
kategorive  përfshin politikat sociale. 
Politika e mirëfi lltë sociale nuk është ide, nuk është as projekt i caktuar shkencor 
për shoqërinë në një kohë të caktuar. Kërkesat e përhershme jetësore të njeriut 
dhe lëvizjet e përgjithshme të tĳ  përherë progresive në aspektin ekonomik, social, 
kulturor e politik, padyshim që imponojnë nevojën për një politikë më të begatë 
sociale. (Skenderi, 2010, p. 27).
Politikat sociale mbulojnë të gjitha dispozitat dhe masat që synojnë të parandalojnë, 
të mënjanojnë ose të lehtësojnë situatat e varfërisë dhe problemet sociale, në nivel 
individual ose kolektiv, ose që kërkojnë të favorizojnë mirëqenien e grupeve më të 
brishta të shoqërisë. (Politikat sociale).

Diskutim për bazat ligjore të politikës sociale në Kosovë

Politikat sociale kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një shteti, prandaj edhe 
Kosova si një vend që synon Bashkimin Evropian, i kushton rëndësi politikave 
sociale duke i dhënë një rol të madh drejt rrugës evropiane. Në këtë kapitull do të 
shqyrtojmë bazën ligjore të politikave sociale në Kosovë. Dihet që Kosova është një 
ndër shtetet me papunësinë më të madhe në vendet e Evropës si dhe me një ekonomi 
të dobët. Prandaj edhe mundësia e krĳ imit të mekanizmave për trajtimin e duhur 
të kategorive me gjendjen më të rëndë në Kosovë, siç janë personat me aft ësi të 
kufi zuara, është i vështirë. Mirëpo ekziston baza ligjore që rregullon aspektin juridik 
të kategorive sociale. Ligji i cili u siguron mjete monetare mujore për rastet sociale 
është “Ligji për skemën e ndihmës sociale në Kosovë”. Ky ligj është themeluar me 
qëllim të mbrojtjes sociale të kategorive më të vështira. Në këtë kategori hyjnë familjet 
e varfra, invalidët, personat në nevojë, personat me aft ësi të kufi zuara, pensionistët 
etj. Përmes kësaj synohet të arrihet lehtësimi i kushteve të jetesës për personat që 
kanë nevojë për ndihmë sociale. Përzgjedhja e personave që kanë nevojë për ndihmë 
sociale bëhet përmes kornizës ligjore sipas kritereve të parapara. Mjetet ndahen nga 
buxheti i Kosovës.
Në nenin I të këtĳ  ligji thuhet:
Me këtë ligj rregullohet skema e ndihmës sociale me qëllim të mbrojtjes dhe 
përkujdesjes të familjeve të rrezikuara në aspektin social. (2003, p. 1).
Pasi që tema është e fokusuar në trajtimin social të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, do 
të shqyrtojmë vetëm  bazën ligjore në Kosovë për këtë kategori.
Rregullimi ligjor për të drejtat e kategorive të caktuara sociale, në Kosovë, është si 
më poshtë:
- Ligji për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë;
- Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare;
- Ligji Nr. 04/L-131 Për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;
- Ligji Nr.03/L-019, Për Aft ësimin, Riaft ësimin Profesio nal dhe Punësimin e Personave 
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me Aft ësi të Kufi zuara;
- Ligji Nr. 03/L-022, Për përkrahje materiale familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar 
të përhershme;
- Ligji Nr. 03/L-100, Për Pensionet e Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës;
- Ligji Nr. 02/L-2, Për Statusin dhe të Drejtat e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve, 
Veteranëve dhe Pjesëtarëve të UÇK-së dhe Viktimave Civile të Luft ës.

Ligji Nr.04/L-131 Për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti

Ky ligj përcakton këto pensione, të cilat fi nancohen nga shteti: pensionet bazike 
të moshës, pensionet kontribut-pagese të moshës, pensionet e aft ësisë së kufi zuar, 
pensionet e parakohshme, pensionet familjare dhe pensionet invalide të punës, si 
pensione të Shtyllës së I-rë të fi nancuara nga shteti. Po ashtu përcaktohet skemat 
e aplikueshme pensionale në Kosovë, të cilat fi nancohen nga Buxheti Shtetëror i 
Kosovës. 
1. Ky ligj përfshin Skemën e Pensionit Bazik të Moshës, Skemën e Pensionit Kontribut-
pagues të Moshës, Skemën e Pensionit të Aft ësisë së Kufi zuar dhe Skemën e Pensionit 
të Parakohshëm, si dhe rregullon çështjet e pensionit familjar dhe invalide të punës, 
në rastet kur kontribuuesit lëndohen në punë apo fi tojnë sëmundje profesionale. 
2. Krĳ on metodologji sipas së cilës vlera e pensioneve harmonizohet dhe përshtatet 
me rritjet e kostos së jetesës. 
3. Përcakton procedurat administrative përmes të cilave personat mund të aplikojnë 
për përfi timin e pensioneve. 
4. Adreson trajtimin e çështjeve të pagesave të tepërta dhe pensioneve të papaguara. 
5. Krĳ on një proces, sipas së cilit personat mund të rishikojnë kushtet e pranimit për 
pension. 
6. Krĳ on një rregull tranzicioni që iu takon personave që marrin pagesat e pensioneve 
në skemat dhe programet pensionale ekzistuese që janë duke u zbatuar; si dhe, 
7. Rregullon çështje të tjera nga skemat pensionale të përcaktuara më këtë akt ligjor, 
të cilat janë në interes dhe favor të shfrytëzuesve pensionistë.
Kriteret për njohjen e së drejtës në pension ta paaft ësisë së përhershme janë kritere 
të përcaktuara me këtë ligj që janë: të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, që i 
kanë tetëmbëdhjetë vjet si dhe të kenë të parashtruara kërkesat për pension të cilat 
vlerësohen nga komisioni mjekësor. Person me paaft ësi të përhershme konsiderohet 
ai person që ofron dëshmitë mjekësore, komisioni e vlerëson si person me  paaft ësi 
të përhershme, varësisht për sa vite si dhe pas skadimit të afateve të përcaktuara në 
këtë ligj, personi i nënshtrohet procesit të rivlerësimit mjekësor.
Ligji Nr.03/L-019, Për Aft ësimin, Riaft ësimin Profesional dhe Punësimin e Personave 
me Aft ësi të Kufi zuKy ligj rregullon të drejtat për aft ësimin, riaft ësimin profesional 
dhe punësimin e personave me aft ësi të veçanta për qasjen e tyre në tregun e hapur 
të punës. Ky ligj ka për qëllim përkrahjen institucionale dhe përgatitjen profesionale 
të personave me aft ësi të kufi zuara për punë të përshtatshme dhe mundësimin e 
trajtimit të barabartë.
Personat me aft ësi të kufi zuara për punë kanë të drejtën për përfi tim të pensioneve 
dhe ndihmës sociale sipas dispozitave ligjore. Ata i kanë të drejtat e barabarta 
për punësim, pa asnjë lloj diskriminimi, atyre u sigurohet mbrojtja ligjore në rast 
diskriminimi. 
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Sipas këtĳ  ligji, disa nga procedurat për vlerësimin e aft ësisë për punë të personave 
me aft ës të kufi zuara janë: aft ësitë për punë i përcakton komisioni vlerësues, fi llimi 
i procedurës për vlerësimin e zvogëlimit të aft ësisë paraqitet me kërkesën e personit 
me aft ësi të kufi zuara, kërkesa duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e nevojshme 
të kërkuara sipas ligjit. 
Po sipas këtĳ  ligji, personi me aft ësi të kufi zuara ka të drejtë në aft ësim, riaft ësim 
profesional sipas kushteve të parapara me këtë ligj. Në rastet kur është e nevojshme, 
aft ësimi dhe riaft ësimi mund të bëhet në shkolla të veçanta dhe në institucione 
përkatëse. Punësimi i personave me nevoja të veçanta nënkupton punësimin e tyre 
në tregun e hapur të punës dhe sektori publik dhe ai privat janë të obliguar që t’i 
punësojnë personat me aft ësi të kufi zuara.

Ligji NR. 03/L-022 Për përkrahje materiale familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuar të përhershme

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin që u siguron mbrojtje fi  nanciare 
familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara të përhershme.
Me këtë ligj rregullohet e drejta për përkrahje materiale familjeve të cilat ruajnë dhe 
përkujdesen për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar të përhershme dhe mënyra e realizimit 
të kësaj përkrahjeje materiale.
Sipas nenit 3 të këtĳ  ligji, sigurohet mbrojtja sociale, për këtë kategori të fëmĳ ëve, 
duke iu ofruar përkrahje materiale:
3.1 Me qëllim të mbrojtjes së fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar të përhershme, Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale përpilon strategjinë e vet për këtë kategori të fëmĳ ëve. 
3.2 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, siguron përkrahje materiale familjeve 
me fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuar të përhershme, në pajtim me mundësitë buxhetore të 
Kosovës. 
3.3 Ndihma materiale familjeve me fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuar të përhershme, do të 
ofrohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, përmes Departamentit të saj 
të Mirëqenies Sociale. 
3.4 Ndihma materiale mundëson fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar të përhershme të bëjnë 
një jetë më normale në kushtet që garantojnë dinjitetin e tyre dhe lehtësojnë jetën e 
tyre. 
3.5 Ndihma materiale për fëmĳ ën e me aft ësi të kufi zuar të përhershme paguhet në 
emër të prindit apo kujdestarit të fëmĳ ës, përmes xhirollogarisë bankare.
Ndërsa sipasi nenit 6, fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuara konsiderohen:
a) fëmĳ ët (?)
 b) fëmĳ ët e verbër si dhe, 
c) fëmĳ ët të cilët për shkak të natyrës së sëmundjes apo sëmundjeve të përhershme, 
nuk janë të aft ë që në mënyrë të pavarur të lëvizin vetë, në banesë, apo në vendet 
ku kanë nevojë, as në përdorimin e ndihmesave përkatëse, nuk janë në gjendje të 
ushqehen vetë, të zhvishen dhe të vishen, të kryejnë nevojat fi ziologjike si dhe të 
mbajnë higjienën e domosdoshme personale. (Ligji Nr.03/L-022 për përkrahje 
materiale e familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar të përhershëm, 2008).
Për procedurat e njohjes së të drejtës në ndihmë e kujdes formohet komisioni 
vlerësues mjekësor i përbërë nga personat adekuatë. Mjetet për përkrahje fi nanciare 
sigurohen nga buxheti i Kosovës.
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Konkluzione

Përgjegjës për  identifi kimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta janë prindërit, edukatorët 
dhe mësimdhënësit, ndërsa ligjërisht përgjegjëse janë institucionet shtetërore. Gjatë 
punës me fëmĳ ë, mund të vërehen aft ësitë e kufi zuara gjatë procesit të rritjes, që nga 
lindja. Pasi që shumë prindër, për shkak të paragjykimeve, hezitojnë t’i dërgojnë 
fëmĳ ët e tyre me nevoja të veçanta në shkollë, institucionet shtetërore janë përgjegjëse 
për të identifi kuar dhe monitoruar këta fëmĳ ë. Një gjë e tillë mund të arrihet 
përmes bashkëpunimit në mes të institucioneve arsimore dhe atyre shëndetësore e 
të mirëqenies sociale. Shpesh terminologjia e përdorur për këta fëmĳ ë nuk është e 
qëlluar, pavarësisht se kohëve të fundit ka ndryshime. Kemi dëgjuar shpesh termat 
“fëmĳ ë të hendikepuar, me të meta, jonormalë apo të deformuar, mirëpo këta terma 
nuk janë të përshtatshëm. Këta fëmĳ ë nuk kanë asgjë tjetër veçse nevoja të veçanta, 
e këto specifi kohen si pengesa në të folur, në të parë, në të dëgjuar, apo ngecje në 
zhvillimin mendor. Ata nuk janë me të meta, por thjeshtë kanë nevojë për kujdes të 
veçantë. Për të arritur këtë, duhet identifi kuar me kohë nevojat e tyre të veçanta, në 
mënyrë që ta marrin me kohë kujdesin e duhur dhe të arrĳ në qëllimet në jetë si të 
gjithë të tjerët. 
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Bioteknologjia in vitro e shtimit te kulturave drufrutore 

 Elektra Papakosta
Qendra e Transferimit tё Teknologjive Bujqёsore Vlorё

Abstrakt

Kultivimi dhe shtimi i specieve drufrutore nё vendin tonё bazohet në aplikimin e metodave 
tradicionale të përmirësuara në kushte pedoklimatike të favorshme. Aktualisht prioritet 
në fushën e bujqësisë moderne ka cilësia e materialit bimor të përcaktuar nga normativa 
fi tosanitare. Qёllimi i studimit ёshtё zbatimi i bioteknologjisё in vitro tё  mikroshumimit tё 
nёnshartesave të kulturave drufrutore: (pjeshkë -GF-677, kumbull- Mirabolano 29/C, qershi- 
Gisela 5,  dardhё -OHxF 333). Kultivimi dhe shtimi  i nёnshartesave ёshtё bёrё me eksplantë 
sythe nё terren  universal MS (Murashige & Skoog,1962) dhe pёrqёndrim hormonal (BAP 0.2 
mg/l; NAA 0.1 mg/l; IBA 0.35 mg/l). Rezultatet e studimit janё marrё pas tre subkultura. Faza 
e proliferimit rezultoi mё e mirё pёr Gisela 5 me (90%); Mirabolano 29/C me (82%); OHxF 
333 me (80%); GF-677 me (71%). Faza e rrёnjёzimit dha rezultate mё  tё mira pёr Gisela 5 me 
pёrqindje rrёnjёzimi (92%), numri dhe gjatёsi e  rrёnjёve (4.1dhe 3 cm);  Mirabolano 29/C me 
(85%), numri dhe gjatёsi rrёnjё (3.6 dhe 2.7cm); OHxF 333 me (73%), numri dhe gjatёsi rrёnjё 
(3.2 dhe 2.59 cm); GF-677 me (80%), numri dhe gjatёsi rrёnjё (3.4 dhe 2.36 cm). 

Fjalёt kyç: Mikroshumim, Proliferim,  Rrёnjёzim, MS – kulturё.
Keywords: Micropropagation, Proliferation, Rooting, MS - medium. 

Hyrje
Shtimi  i  nënshartesave drufrutore bërthamore është i kufi zuar në masë të madhe 
nga mungesa e sistemeve efektive dhe të shpejtë tё shumimit. Nёnshartesat  janë të 
vështira për tu përhapur dhe kultivuar si tradicionalisht dhe me teknikat in vitro. 
Mikroshumimi i nënshartesave drufrutore bërthamore: pjeshkë – GF 677, kumbull 
-Mirabolano 29/C, dardhë OH xF - 333, qershi - Gisela 5  me metodën e kultivimit 
in vitro realizohet prej shumë vite në laboratorin in vitro të Qëndrës së Transferimit 
të Teknologjive Bujqësore Vlorë. Zbatimi i teknikave të   mikroshumimit  in  vitro 
pёr disa  nënshartesa siguron  material bimor të pastër dhe të kontrolluar nga ana 
fi tosanitare dhe siguri gjenetike,  me interes pёr shtimin  komercial dhe përdorimin  
nga ana e kultivuesve. Nёnshartesat luajnë një rol të rëndësishëm në prodhimin e 
kulturave drufrutore me ndikim nё ciklin e prodhimit, cilёsinё e frutave, rezistencёn 
ndaj sёmundjeve, pёrmirёsimin e metodave tё luft imit ndaj insekteve, pёrshtatjen 
ndaj lagёshtirёs dhe tokave gёlqerore. 
Qëllimi i studimit ështё pёrcaktimi i protokollit efi kas të mikroshumimit të 
nёnshartesave drufrutore bërthamore nё vlerësimin e efektit të  rregullatorëve tё 
rritjes së bimëve bazuar në totipotencën qelizore dhe potencialin e rigjenerimit për 
çdo specie drufrutore.

1. Materiali dhe  Metoda

1.1. Materiali bimor
       Materiali bimor fi llestar –eksplantë tё  nёnshartesave drufrutore bërthamore 
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(GF -677, Mirabolano 29/C,  OHxF - 333, Gisela 5), u përzgjodh nё miniserrën e 
bimëve “mëmë” të kulturave drufrutore në Bazën Eksperimentale Shamogjin Vlorë. 
Eksplantët (maja rritëse ose sythe apikalë), u morrën  nё degë të reja dhe inokulimi 
në kushte in vitro u realizua në  muajin prill. Studimi u krye  në periudhën  (prill –
shtator 2018) në laboratorin in vitro të shtimit të kulturave drufrutore nё Qendrën e 
Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorё.
Për secilin  variant u eksperimentua në 5 vazo sterile me 10 eksplantë secila x 3 
përsëritje. Të dhënat u morën pas tre subkultura. Kulturat indore in vitro kaluan në 
këto stade: inokulim, shumim, rrënjëzim, ambientim.
1.2.  Dezinfektimi i eksplantëve
 Eksplantët – maja rritëse,  u  prenë  në madhësinë 1-1.5 cm , u shpёlanё me ujё tё 
rrjedhshёm, u zhytёn nё alkool etilik 70 % pёr 10'', me pas u dezinfektuan me NaOCl 
(hipoklorit natriumi) 10%  pёr 20 minuta, u shpёlanё tre herё me ujë tё distiluar tё 
sterilizuar, me qëllim  eleminimin e infeksioneve me natyrë kërpudhore e bakteriale. 
Proçesi i dezinfektimit u  realizua në dhomën e boksit laminar në kushte absolutisht 
sterile.
1.3. Inokulimi i eksplantëve
Pas dezinfektimit të eksplantëve u bë inokulimi i tyre në pozicion vertikal me  bazën e 
tyre të zhytur në terrenin ushqyes universal inokulimi MS (Murashige & Skoog,1962)  
në prani të fi tohormoneve (BAP e NAA) dhe giberilinës GA3 (0.1 g/l), në dhomën e 
boksit laminar e  më pas u vendosën në dhomën e rritjes vegjetative të kulturave.
1.4. Shumimi i eksplantёve
Eksplantёt pas 40 ditёsh nё terren inokulimi, pas çeljes sё sytheve u kaluan nё 
terren shumimi universal MS (Murashige & Skoog,1962)  me pёrbёrje: MS makro-
mikrokripëra, MS kelati Fe-EDTA, hormone BAP (0.2 mg/l); NAA (0.1 mg/l), MS 
vitaminё: inositolio (100 mg/l), tiaminё (0.1mg/l), perodiksinё (0.5mg/l), ac.nikotinik 
(0.5mg/l), glicinё (2mg/l), sakarozë 3%, agar 0.7%,   pH 5.7, autoklavimi 120°C pёr 
20 min.  
 1.5. Kushtet e kulturёs 
Nё fazat e inokulimit, shumimit dhe rrënjëzimit bimёzat e  nёnshartesave (GF-677, 
Mirabolano 29/C, OHxF 333, Gisela 5) u  vendosёn  nё dhomёn  vegjetative tё rritjes 
sё bimёve, nё kushte me parametra tё kontrolluar 16 orё/dritё, temperaturё 24+1°C, 
intesitet ndriçimi 3500 lux.
Treguesit biometrikё tё vlerёsuar nё proliferim dhe rrënjëzim:
- përqindja e proliferimit të lastarëve, numri dhe gjatësia e  lastarëve për eksplant
- indeksi i rrënjëzimit të lastarëve, numri dhe gjatësia e rrënjëve për eksplant
     

2. Rezultate dhe Diskutime

2.1. Inokulimi i eksplantёve
  Eksplantët sythe të kulturave drufrutore pas 40 ditё nё terren inokulimi MS në 
dhomën vegjetative të rritjes së bimëve, si struktura tё organizuara, kaluan nё 
zhvillimin e organogjenezёs direkte. Në fazën e inokulimit përqindja e mbĳ etesës 
rezultoi: GF-677 (65%), Mirabolano 29/C (77%), OHxF 333 (54%), Gisela 5 (86 %). 
(Grafi k. 1).
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Grafi k 1. Përqindja e mbĳ etesësë së eksplantëve drufrutorë
2.2. Shumimi i eksplantёve
    Nё fazёn e shumimit nё terrenin MS (Murashige & Skoog, 1962) me përbërje 
makro -mikro MS, vitaminë MS, hormone BAP (0.2 mg/l), NAA (0.1 mg/l), kelato 
MS,   eksplantёt e nënshartesave drufrutore dhanë rezultate të ndryshme në bazë 
të genotipit të çdo specie, totipotencës qelizore dhe zhvillimit fi ziologjik. Në fazën e 
shumimit pas tre subkultura (20 ditë secila) në terren MS vërehet formimi i lastarëve 
të ri dhe vitalë, ku pёrqindja mё e  lartё e proliferimit rezultoi për qershinë- Gisela 5 
me (90%); për kumbullën- Mirabolano 29/C (82%); për dardhën – OHxF 333 (80%), 
(Bertazza et al (1995); për pjeshkën- GF 677 (71%). (Grafi k. 2).

Grafi k 2. Pёrqindja e proliferimit tё eksplantёve drufrutorë 
Në fazën e proliferimit u analizuan treguesit biometrikë për nënshartesat drufrutore 
ku rezultatet mё tё mira nё proliferim (Sotiropoulos, T., et al.,2006) nё tё gjithё 
parametrat e studiuar  u morrёn për kumbullën - Mirabolano 29/C: numri i lastarёve 
3.4, gjatёsi e lastarёve 3.71 cm. (Grafi k 3). Numri i lartё i lastarёve i detyrohet pranisё 
sё citokininёs  BAP, e cila stimulon zhvillimin e tyre nё bazёn e kёrcellit (Magyar-
Tábori, et al., 2011).( Figurë 1) . Autorë të tjerë (Ruzić et al., 2000; 2008); Hassanen et al., 
(2012); Caboni  et al (2007); kanë raportuar mikroshumimin me sukses të eksplantëve 
sythe të  Prunus avium në terren MS, kombinuar me përqëndrime të ndryshme të 
BAP.
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GF-677
Mirabolano 29/C OHxF 333 Gisela 5

Figurë 1. Bimëza të nënshartesave në fazë shumimi 
Rezultatet e treguesve biometrikë për  nënshartesat u analizuan pas tre subkultura  
(Grafi k 3.)

Grafi k 3. Numri dhe gjatësi e lastarëve të nënshartesave
2.3. Rrënjëzimi i lastarëve
Pas fazës së shumimit u kalua në fazën e rrënjëzimit të bimëzave në terren MS, në 
prani të hormonit AIB (0.35mg l�1) që indukton fi llimin e formimit të rrënjëve në 
krĳ imin e sistemit rrënjor duke ndihmuar rizogjenezën (Dodds & Roberts, 1995). 
Përqëndrimi i auksinës AIB (ac.indolbutyrik) në terrenin ushqyes ndikon në indeksin 
e rrënjëzimit, aspektin numerik dhe morfologjik e pasqyruar në treguesit biometrikë 
të analizuar (Figurë  2). 

GF-677 Mirabolano OHxF 333 Gisela 5

Figurë 2. Rrënjëzimi i nënshartesave
Përqindja më e lartë e rrënjëzimit rezultoi për  Gisela 5 me (92%), numri dhe gjatësi 
lastarë (4.1 dhe 3 cm); për  Mirabolano 29/C me (85%) numri dhe gjatësi lastarë (3.6 
dhe 2.7cm); GF-677 me (80%), numri dhe gjatësi lastarë (3.4 dhe 2.36 cm); OHxF 333 
me (73%), numri dhe gjatësi lastarë (3.2 dhe 2.59 cm). (Grafi k 4, 5).
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Grafi k 4. Përqindja e rrënjëzimit sipas nënshartesave

Grafi k 5. Numri dhe gjatësi e rrënjëve të nënshartesave

Konkluzione

Bioteknologjia  in vitro e shtimit të   nёnshartesave drufrutore bërthamore ёshtё 
metodё efi kase inovative pёr kultivimin dhe shtimin me sukses nё vendin tonё në 
aspektin fi tosanitar dhe gjenetik. Duke analizuar treguesit  biometrikё në fazat e 
shumimit dhe rrënjëzimit të bimëve rezulton se  sythet si struktura tё organizuara 
zotёrojnё  potencial tё fuqishem rigjenerues  nё mikroshumimin e nёnshartesave  
drufrutore. Terreni universal MS (Murashige & Skoog, 1962) favorizon kultivimin 
dhe shtimin e nënshartesave. Lastarizimi i bimëve varet nga totipotenca qelizore, 
kapaciteti rigjenerues dhe zhvillimi fi ziologjik i çdo specie, e shprehur në epërsinë 
e mikroshumimit në këtë studim për nënshartesën e qershisë Gisela 5,  e cila dha 
rezultatet më të mira në rrënjëzim krahasuar me nënshartesat e tjera.  
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Adopting Communicative language teaching approach in EFL classes

Juliana Bibo

Introduction

Speaking a foreign language represents an essential requirement of globalization.  English 
plays a trivial role in diff erent areas such as trade, politics, technology and education. The 
importance of learning English cannot be overstated in the globalized world because English 
is the most spoken offi  cial language in the world.  1There are approximately 2 billion people 
who use English to communicate in diff erent contexts.
The understanding of the processes of second language learning has changed considerably in 
the last years and Communicative Language Teaching is partly a response to these changes 
in understanding.  2Changes in language teaching methods throughout history have refl ected 
a kind of profi ciency learners need, has also refl ected changes in theories of the nature of 
language and of language learning. 3Common to all versions of Communicative Language 
Teaching is the theory of language teaching that starts from a communicative model of 
language and language use that seeks to translate this into a design for materials, for teacher 
and learner behavior and for classroom activities and techniques.

1. The importance of studying communicative language teaching

1.1Aim, Background and Defi nition of Communicative Language Teaching
The origin of Communicative Language dates from the late 1960s. It appeared at 
a time when language teaching was ready for a paradigm shift . 4Communicative 
Language appealed to those who tried to fi nd a more humanistic approach to 
teaching thus, the process of communication received priority. The adoption of a 
communicative approach raised important issues for teacher training, testing and 
evaluation. 
The term “Communicative Language Teaching" is diff erently perceived by diff erent 
teachers and scholars. Nowadays, there is a tendency to use communicative 
language teaching. When asked to give a detailed explanation of what they mean by 
“communicative,” explanations vary widely. In more global terms, communication is 
considered as a cultural-bond system for making meaning. Another way of defi ning 
the term from other teachers’ point of view is the exchange of unknown information 
between persons who take part in a dialogue or conversation. It also means the usage 
of the target language in the classroom. 5And fi nally, Communicative language 
teaching can be understood as a set of principles about the goals of language teaching, 
how learners learn a language, the kinds of classroom activities that best facilitate 
1  htt p://www.esoe.co.uk/blog/4-reasons-why-learning-english-is-so-important/
2  Jack. C  Richards.  Communicative Language Teaching Today, Cambridge University Press 2006  
p.4
3  Richards, J .C & S. Rodgers, Theodore).  Approaches  and Methods in Language Teaching.  
Cambridge  University Press.  1986 p.1
4  Richards, J.C & S.Rodgers, Theodore). Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge University Press.  1986 p.64
5  Jack C. Richards. Communicative Language Teaching Today, Cambridge University Press 2006 
p.2
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learning, and the roles of teachers and learners in the classroom.

1.2 The processes of communication in second language classrooms.
There have been changes in the way foreign language learning is perceived by both 
teachers and students.  Years ago, the process of learning a language was viewed as 
a mechanic process.  The teacher was in charge of controlling the learning process.  
In recent years, language learning has been viewed from diff erent perspectives, by 
making learners learn a language through interaction in the classroom and trying to 
put into practice the language in order to develop some communicative competence.  
Acquiring a foreign language is considered as an important goal in the process of 
learning a second language.  In order to learn a language it is necessary to understand 
the dynamics of classroom communication, how teachers teach, how students learn 
to talk and act in classroom.
In second language classrooms, the language, whether English or another language 
is the medium through which teachers teach, and students demonstrate what they 
have learned.  67Mehan suggests that "students need to know with whom, when, 
and where they can speak and act, they must have speech and behavior that are 
appropriate for classroom situations and they must be able to interpret implicit 
classroom rules".  The fi rst represents actions and interaction that occur in second 
language classrooms. The second represents what teachers and students bring to the 
second language classroom. The interrelation of these implies that what happens 
within teachers and their students shapes how they will communicate with one 
another in second language classrooms.
8It is important to mention that communication occurs in a context because there are 
set rules of how speakers communicate and the structure of their communication. 
In most classrooms, the structure of communication is easily recognizable which 
means that teachers tend to control the topic of discussion, the participants and the 
time of discussion. On the other hand students tend to respond to teacher’ questions, 
and wait for their turn before speaking. Teachers can place their students in small 
groups so they have more opportunities to control their own talk, to select which 
topic to talk about and as a result teachers shape both the meaning and the structure 
of classroom communication.

1.3 The role of the teachers in communicative classrooms

Teachers are said to control most of the things that are said and done in the classroom. 
The teacher is considered as an invaluable source for second language students 
because they control the patt erns of classroom communication. 9Kent says: “When 
I think of a teacher I think of someone who knows the answers; the one who stands 
up in front of the class and tells the students what they need to know. That's what 
I experienced as a student. But in this class  she doesn't act like a teacher. She never 
stands in front of the class, she just asks them [the students] questions and they tell 
6  Johnson. K.E.  Understanding Communication in Second Language Classrooms. Cambridge 
University Press.   1995-3
7  Mehan, H.  Social organization in the classroom.  Harvard University Press.  1979 p.33
8  Cazden, C.B. Handbook of research on teaching. New York Macmillan Press. 1986 p.432
9  Kents’s journal. Retrieved from Johnson. K.E.  Understanding Communication in Second 
Language Classrooms. Cambridge University Press.     1995 p.28
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what they think. Sometimes they talk more than she does. This doesn't seem like 
teaching to me. It's more like talking than teaching".  
10Guidelines for classroom practice suggests that during an activity the teacher 
monitors, and encourages to fi ll gaps in lexis,  grammar, and strategy but also 
notes such gaps for later communicative practice.  11Breen and Candlin describe 
teacher’s role in the following terms: “The teacher has two main roles: to facilitate 
the communication process between all participants in the classroom, and between 
these participants and various activities. The second role is to act as an independent 
participant within the learning-teaching group”
12A view of teachers' knowledge argues that: teacher’s knowledge resides within 
the teacher, what teachers know and believe about teaching cannot be separated 
from who they are as people and what they do in their classrooms.  13Connelly and 
Clandin name this view in another term, which is "personal practical knowledge”, 
through this term we understand the idea of experience that allows us to talk about 
teachers as knowledgeable and knowing persons. Personal practical knowledge 
includes teacher’s body and mind, plans and actions.
A way of controlling the content of the lessons is through the types of questions 
teachers ask. There are two interactive strategies commonly used by teachers to 
indicate to students the answers they want. In the fi rst strategy, the teacher's question 
serves to orient the students to the context of the question and provide some 
indications of how it should be answered. This strategy is named as preformulation. 
The second strategy is reformulation, which involves rephrasing the question so that 
it is less complex and more specifi c. Another important aspect is the teachers English 
language profi ciency. The successful adoption of Communicative Language Teaching 
into English classrooms depends on the teachers English language profi ciency and 
teaching resources to implement it.

1.4 Student’s  understanding of classroom communicative activities

When second language students enter classrooms, they enter into a communication 
context in which the norms of participation tend to be set by the teacher. Students'  
perception  of  these norms are based on a combination of how they perceive and 
respond to what their teachers say and do.  Most teachers admit that the success of any 
classroom event depends on how students perceive and respond to it. 14In many cases 
students misinterpret teachers' expectations and intentions. Such misinterpretations 
can prevent the learning process. It is believed that  students' perceptions of classroom 
events can aff ect the teaching process and students' perceptions of themselves, their 
teachers, and classroom events and their role to those events, act as a fi lter between 
what is taught and what is learned.
While teachers and students may have diff erent perceptions of their roles in 
classroom events, student’s learning is increased when students are familiar with 
10  Litt lewood, W. Communicative Language Teaching. Cambridge University Press 1981
11  Breen, M and C.N Candlin. The essentials of a communicative curriculum in language teaching 
1980    p.99
12  Johnson. K.E.  Understanding Communication in Second Language Classrooms. Cambridge 
University Press.     1995 p.28-29-30
13  Connelly, F.M & Clandinin, D.J Teachers as curriculum planners. Teachers College Press. 1988
14  Johnson. K.E.  Understanding Communication in Second Language Classrooms. Cambridge 
University Press.   1995 p.39-40
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teachers' expectations and intentions.  However, for students to do this, they must be 
able to recognize the structure of classroom events. One way in which the structure 
of classroom events has been examined is through a construct known as "participant 
structure", which refers to the rights and obligations of participation with respect to 
who can talk and when in any social event. For example teachers may interact with 
only one or all students in a particular manner.
15According to Erickson, classroom communication is “the improvisation of meaning 
and social organization from moment to moment". In order to understand the structure 
of classroom events, students must be able to interpret the feedback teachers give 
them.  Student’s perceptions of the patt erns of classroom communication represent 
a component for understanding how students understand, participate in, and learn 
from classroom events. It’s important to participate in classrooms events, in order to 
be familiar with teachers' expectations and intentions.

2. Creating  interaction  through  language

2.1 Interaction between teacher and student in classroom
The type of classroom activities proposed in Communicative Language Learning 
implied new roles in the classroom for teachers and learners. Students had to 
become comfortable with listening to their peers in group work or pair work tasks, 
rather than relying on the teacher for a model, teacher helps learners in any way that 
motivates them to work with the language.  The teacher’s role in communicative 
activities diff ers from his role in other learning situations. If his main aim is gett ing 
his students to speak, he has to adapt his role in the class. It means that he reduces 
his participation to monitoring discreetly and helping where necessary. He should 
also save his contributions including correction for later.
 One of the most important roles is to set up activities that promote communication 
and to make sure that students know what they are supposed to practice and check 
if they do it eff ectively. These roles are called a conductor and a monitor. Although 
there is a great number of various activities which may be used in speaking lessons, 
their use would be confusing and pointless if they would not be logically organized. 
Being a good organizer should be an ability possessed by every skillful teacher. 
The teacher has two other roles: the fi rst role is to facilitate the communica tion 
process between all participants in the classroom, and between these participants 
and the various activities and texts. The teacher is a facilitator of students´ learning 
and as such he has many roles to fulfi ll. The second role is to act as an independent 
participant within the learning-teaching group. 
16In second language classrooms most of the teacher-student interaction follows the 
interactional sequence.  It begins with a teacher initiation, followed by a student 
response, and then the teacher's evaluation of that response. In many times the 
structures of the teacher's evaluations diff er depending on whether the students' 
response is correct or incorrect. If a response is incorrect, the teacher ignores the 
incorrect response, and simply gives a second initiation. This second initiation acts as 
an evaluation because it indicates to the students that their responses were incorrect; 
at the same time it gives another chance to response.
15  Erickson, F. Communicating in the classroom. New York Academic Press. 1982 p.153
16   Johnson. K.E.  Understanding Communication in Second Language Classrooms. Cambridge 
University Press.   1995 p.96
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2.2 Interaction between students in classroom
17Breen and Candlin describe the role of learners in communicative classrooms as 
following: ‘ The role of learner as negotiator-between the self, the learning process, 
and the object of learning- emerges from and interacts with the role of joint negotiator 
within the group and the classroom procedures and activities which the group 
undertakes’. 
18D.W.Johnson implies that real learning occurs only between teachers and students 
and that student-student interaction represents off -task behavior, discourages 
achievement, and leads to classroom disruptions.  On the contrary, Johnson argues 
that, student-student interaction may actually be more important for educational 
success than teacher-student interaction. In fact student-student interactions 
infl uence students' educational and social competencies. 
19In second language classrooms teachers must control two important aspects: 
how learning goals are structured and how confl icts among students are managed 
(D.W.Johnson and Johnson).  The nature of the language that comes as a result of 
student-student interaction is also believed to have some benefi ts for students. 
Despite the fact that student-student interaction allows students to interact with one 
another, sometimes teachers still tend to control the structure and sometimes even 
the content of student-student interaction. To understand the structure of student-
student interaction we will examine a variety of cooperative learning. Cooperative 
learning techniques based on peer-tutoring methods require the class to function 
as a collection of groups, act as both teacher and learners, and focus on tasks that 
emphasize the acquisition of information and specifi c skills. 20One example is Jigsaw 
method explained above.
Student-student interaction in second language classrooms create opportunities 
for students to participate in less structured and more spontaneous language use, 
to control the topic of discussion. Student-student interaction in second language 
classrooms can increase students' opportunities to use language for second language 
acquisition. Obviously, student-student interaction plays an important role in 
creating opportunities for students to use language for classroom learning and 
second language acquisition.

17   Breen, M and C.N Candlin. The essentials of a communicative curriculum in language teaching 
1980 p.110
18  Johnson,D.W. Educational Research 1981 p.5
19  Johnson,D.W. Educational Research 1981 p.5
20  Johnson. K.E.  Understanding Communication in Second Language Classrooms. Cambridge 
University Press.   1995 p.117
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Vështrim historik mbi zhvillimin e arsimit në Vlorë

Lindita Çelaj
Mësuese në shkollën 9-vjeçare

“Rrapo Hasimi” Kaninë, VLORË

Abstrakt

Vlora njihet si një nga shtyllat e arsimit shqip. Pikërisht këtë çështje do të mundohemi të 
trajtojmë nëpërmjet këtĳ  referati, duke bërë një vështrim historik mbi zhvillimin e arsimit 
në Vlorë, duke vĳ uar udhët e reja të zhvillimit të arsimit bashkëkohor. Në rrjedhat e kohës, 
qytetarët e Vlorës, banorët e rrethinave, të Myzeqesë së Vogël, të Lumit të Vlorës, kaninjotët, 
dukatasit, himariotët, Topalltia, Kudhës - Grehoti, gjithë bashkësia vlonjate, që sot përfshihet 
në rrethin e Vlorës me katër bashki: Vlorën, Orikumin, Himarën dhe Selenicën, janë dalluar si 
nxënës të mirë të dĳ es, e kanë dashuruar gjuhën shqipe dhe arsimin për jetën e tyre denjësisht 
qytetare. Gjithashtu, mund të pohojmë sa me krenari, aq me modesti se gjiri vlonjat ka nxjerrë 
dritanë të dritës për vete dhe për të tjerët, deri në përmasa kombëtare dhe më gjerë në rajon 
e hapësira ndërkombëtare. Mjafon që të kujtojmë se në kohën e Qeverisë së Përkohshme të 
Vlorës, numri i shkollave shqipe që çeli Qeveria e Ismail Qemalit me Ministër Arsimi Luigj 
Gurakuqin “në krahinat e lira arriti në 48. Në Vlorë ky numër arriti 9. Në vitin 1913-1914 u 
çelën shkolla edhe në fshatrat Kaninë, Vranisht, Kudhës, Dukat, Tragjas, Oshtimë, Drashovicë, 
Smokthinë [Matogjin, shën. im-L.Ç] e Tërbaç”1. Vlora ka një traditë të pasur arsimore. Shkolla 
e Mesme Tregtare e Ujit të Ftohtë, hapur më 8 nëtor 1924, është emërndritur jo vetëm në 
historinë e arsimit në Vlorë, por bashkë me Normalen e Elbasanit, e jo shumë të tjera janë 
krenari e historisë së arsimit shqiptar të kohës. Kush përfundonte Tregtaren e Vlorës, quhej 
se kishte mbaruar universitetin. Në traditën arsimore të Vlorës klasifi kohen dhe dy shkolla 
të larta ushtarake, Akademia e Marinës dhe Shkolla e Lartë e Aviacionit, por që sot nuk 
funksinojnë. Arsimi i mesëm i përgjithshëm i qytetit me gjimnazin “Ali Demi” ballafaqohet 
me zotësi dhe konkuron më të mirët në Republikë, duke bërë sfi da dinjitoze. Edhe arsimi 
profesional me Industrialen, po i rikthehet traditës së bukur, për të plotësuar brezin aq të 
nevojshëm të shërbimeve qytetare. Jo vetëm qyteti, por rajoni i Shqipërisë jugperëndimore 
e më gjerë ka një universitet publik, ndër më të njohurit në vend. Është universiteti “Ismail 
Qemali”, Vlorë që sivjet mbush një çerek shekulli jetë dhe hapja e tĳ  më 10 tetor 1994 përbën 
një nga pikat kulmore të historisë më të re të Vlorës. 

Fjalë kyçe: arsimi, arsimi bashkëkohor, shkolla shqipe, tradita e arsimit, Vlora.

Hyrje

Po t’i hedhim një sy thellësive të historisë së Vlorës, do të gjejmë edhe rrënjët e 
kulturës, edukatës dhe arsimit të popullit vlonjat. Vlora është e pasur me histori 
dhe etur për dĳ e dhe kulturë. Nëpërmjet këtĳ  punimi, ne do të bëjmë një vështrim 
mbi shënjat e arsimit në Vlorë nga Lashtësia deri në vitet e Qeverisë së Ismail Qemal 
Vlorës. Trashëgimia e gjuhës dhe kulturës, edukatës dhe arsimit kanë një zhvillim të 
gjerë si në kohë ashtu dhe në territor. Në trevën e Vlorës së lashtë e atë mesjetare janë 
zbuluar tempuj, skulptura, teatro, gjimnaze, biblioteka, stadium, qyteza, kala, ura, 
kasha, manastire, xhami, afreske, kodikë e të tjera. Vlera kulturore deri te fj ala shqipe 
e folur dhe e shkruar, pra, janë disa monumente që kanë gjetur mishërim, edukata, 
1) “Vlora në rrjedhat e kohës”: Konferencë shkencore, Tiranë, Toena, 2001, f. 284.
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ndjenja e dashurisë për mësim, për dĳ e, për jetë të kulturuar, i lirë, i pavaruar dhe 
i përparuar. Populli i Vlorës që ka jetuar në shekuj në brigjet e Adriatikut e të Jonit, 
krahas armës e parmendës radhiti edhe dĳ en, edukatën dhe arsimin, të cilët u bënë 
shokë të pandarë të jetës. Në këtë panoramë të përgjithshme mund të themi se, për të 
gjetur ose zbuluar rrënjët historike të edukatës dhe të arsimit, arkeologët, gjuhëtarët, 
historianët, etnologët, albanologët dhe studiuesit e tjerë të fushave që lidhen me 
këtë objekt, kanë zbuluar disa gjurmë në qytetet ilire të trevës së Vlorës, nga fakti 
se edukimi ka lindur në shoqërinë njerëzore. Theksojmë se arsimi është zhvilluar 
në kohën e lashtë e në mesjetë kryesisht në gjuhët latinisht, greqisht, turqisht, 
megjithëse në trevën e Vlorës kemi edhe shkrimin shqip. Po të shikojmë vetëm dy 
objekte arkeologjike, “Ylli i Vlorës” dhe “Vajza e Vlorës” që i thonë dhe “Vasha 
e Vlorës”, futemi në shek. IV p.e.r. dhe, tek skulptura e dytë, njihemi me një nga 
skulpturat e par me veshje ilire. Sipas historianit Neil Shehu, “këto objekte tregojnë 
qartë për një kulturë të zhvilluar, për njerëz me kulturë të gjerë, me prirje të mëdha, 
të cilët, siç dihet, kanë marrë arsim në gjimnazet që kanë qenë karakteristikë për 
qytetet kryesore si Aulona, Amantia, Orikumi e Kanina”2. Historia e arsimit të Vlorës 
na njeh me faktin se kultura,edukata dhe arsimi kanë marrë një zhvillim të madh në 
shekujt II dhe III të e. r, kur Vlora bëhet një skelë e madhe dhe lidhet me kulturën 
europiane dhe me botën e Mesdheut. Në këta shekuj të lashtësisë qëndrojnë rrënëjt 
e edukatës dhe të arsimit të popullit tonë me tradita të lashta kulturore. Arsimi në 
Vlorë ka lindur në një etapë të caktuar të zhvillimit shoqëror, është pjesë përbërëse 
e edukatës.

1. Luft a për gjuhën e shkruara shqipe gjatë Mesjetës

Në trajtimin që i bën zhvillimi i arsimit në trevat shqiptare gjatë Mesjetës, studiuesi 
N. Loka na njeh me një fakt shumë të rëndësishëm, se në Durrës, në vitet tetëdhjetë të 
shekullit XIV është themeluar njëri ndër universitetet e para të Evropës; universiteti 
i parë mesjetar në Ballkan, (Studium generale) me 9 magjistra dhe 100 nxënës, i 
cili shërbente si qendër studimesh edhe për Bosnjën, Dalmacinë dhe Hungarinë. 
Veprimtaria e Universitetit të Durrësit u ndërpre në vitin 1501, kur hordhitë osmane 
pushtuan qytetin. Më tej autori shkruan: “Një veçori e trojeve shqiptare është se 
u trashëguan shumë qytete antike, të cilat në Kohën e Vjetër patën arritur nivel të 
lartë zhvillimi. Qytete të tilla si Durrësi, Shkodra, Lezha, Ulqini, Vlora, Orikumi, 
[theksimi me bold-yni. L. Ç] Berati, mbetën qendra të rëndësishme urbane, të arsimit 
dhe kulturës”.3 Populli I Vlorës dhe I trevës së saj është me një kulturë të pasur, e 
cila duke kaluar nëpër shekuj, u pasurua duke patur një vazhdimësi të pandërprerë. 
Megjithatë mbi jetën e popullit tonë gjatë Mesjetës kanë rënduar robëria dhe errësira 
shekullore. Pushtuesit bizantinë, sllavë, normanë, osmanë, mbollën errësisërn, 
padĳ en në masën e popullatës vendase. Në mesjetë si qendër e mësimit u bënë 
manastiret të cilët ishin pajisur edhe me biblioteka. Duhet theksuar se Vlora, si shumë 
qytete të vendit tonë, ka pësuar dëme të mëdha në trashëgiminë e pasurive kulturore 
gjatë shekujve deri në kohët e vona të Luft ës së Dytë Botërore. “Sot kemi në dorë 
disa burime të vlerave kulrturoree që mundën t’u shpëtojnë valëve shkatërrrimtare 
të dyndjeve të huaja, fatkeqësive të natyrës, tërmeteve, nga ku pësuan përmbytje dhe 
2) Shehu, Neil: “Edukata dhe arsimi në Vlorë nga lashtësia deri në vitin 1920”, Tiranë, Eurorilindja, 
1998 , f. 7.
3 ) htt p://limit.al/2018/07/06/zhvillimi-i-arsimit-ne-trevat-shqiptare-gjate-mesjetes/
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dëme kolosale shumë qytete të trevës s ë Vlorës si Aulona, Orikumi, Cerja, Olimpia, 
Kanina, Himara, Amantia dhe shumë vendbanime fshatare”4. Analet historike kanë 
të dhëna për hapjen e mësonjëtoreve shqipe, për botimin e librave arabisht dhe 
përpjekjet emësuesve që luft onin për të mos u përhapë gjuha e të parëve të tyre. “Në 
trevat shqiptare që u përfshinë në lëvizjen e madhe të Rilindjes Europiane shqiptarët 
kishin shkolla; përmenden qendra arsimore në Vlorë e qendra të tjera si në Tivar, 
Prizren që në shekullin XIII”.5 Në shekullin e XIV, në qytetin e Kaninës, nëpunësit 
që merreshin kryesisht me kancelaritë e huaja dinin përveç gjuhës shqipe dhe gjuhët 
latinisht, greqisht, sllavisht e tj. Kjo tregon se këtu kishte një kulturë të gjerë, e cila 
merrej nëpërmjet shkolllave dhe bibliotekave, që qyteti i Kaninës ka patur një traditë 
të lashtë për institucione klturore dhe arsimore. Nga afaktet del se përveç të lashta 
kulturore, në shekullin XI, Knaina u bë dhe peshkopatë. Në Mesjetë institucionet 
kulturore dhe arsimore, si shkollat, bibliotekat, etj. U përqëndruan edhe në manastire 
që u ngritën në Kaninë, Zvërnec, Selenicë, Qeparo, Dhërmi, Vodicë etj., kurse kasha u 
ndërtuan në zonën e himarës, Dukat, Vodicë, Brataj, Ploçë, Risili, Nartë, në qytetin e 
Vlorës, në qytetin e Kaninës, etj. Vetëm në qytetin e Kaninës ishin ndërtuar 7 kisha. Në 
manastirin e Zvërnecit që sishte ndërtuar nga imperatorëbizantinë në vitin 1376 ka 
pasur një shkollë, mendohet edhe një bibluiotekë si dhe godet që ishin grumbulluar 
për nevojat e manastirit. 
Episkopia e Vlorës kishte mbledhur gjithë kodet e qyteteve të moçme përreth si dhe 
librat e nevojshme për diocesan e vet duke krĳ uar një bibliotekë tëpasur. Vlora më 
1258 ishte një nga qytetet kryesore të vendit. Bazuar në dëshmitë e studimet e fushës, 
mund të japim mendimin se shkrimi i shqipes në trevën e Vlorës duhet gjurmuar 
para shekullit XIII. Pushtimi i Vlorës dhe Kaninës më 1417 nga osmanët pati pasoja 
katastrofi ke rrënimi edhe për jetën kulturore arsimore të qyteve të trevës. 
Duke u marrë me udhëtimin nëpër shekuj të arsimit në Vlorë, mendojmë të futemi në 
udhë të panjohura më parë deri në thellësi. Prandaj gjykojmë se një objekt studimi 
në funksion të këtij punimi është krahina shqiptare e Himarës në vitet 1630-
1642, parë nga drita studimore e Profesor Jup Kastratit, duke e ngushtuar në 
kontributin e Nilo Catalanos (1637-3.06.1694). Profesor Kastrati na prezanton 
Catalanon si italian, por që veprimtarinë e tij e lidhi kaq shumë me arbëreshët, 
së fundi, me Shqipërinë, sa mund të vështrohet si një “italian i arbëreshizuar”. 
Janë të dukshme gjurmët e tij për shkollat e para shqipe në Himarë. Himarë, 
para disa shekujsh, sidomos pas vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, quhej 
gjithë krahina e Labërisë së sotme, d.m.th., duke nisur nga Radhima, në Lekël e 
në Butrint. Dihet historikisht, se në atë krahinë që i rezistoi pushtuesve osmanë 
shekuj me radhë, ka pasë çelur shkolla shqipe para tre shekujsh. Dokumenti më 
i saktë që në Himarë flitej shqip e mësohej vetëm gjuha shqipe, është puna e 
madhe e Nilo Catalanos. Këto dëshmon në Traktatin “Historia e albanologjisë” 
Profesor Jup Kastrati6.

1.1. Arsimi në Himarë si pishtar mendimi për popullatën e Labërisë së Vlorës 
e më gjerë
Himara historike është sinonim i Labërisë. Duke u mendjesuar me gjuhëtarin 
4) Revista “Hylli i Dritës”, Nr. 4, 1938, f. 75. 
5) Osmani, Shefi k: “Dëshmorë të lirisë e të diturisë”, gazeta “Drita”, Tiranë, 7 mars 1982.
6) Habazaj, Albert: “The Himara region in prof.dr. Jup Kastrati” s albanological studies”, shih: 
Buletini shkencor REALD, vëll. 1., nr. 2, 2015, f. 95.
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Rami Memushaj, që vëren se greqishtja është përhapur në këto fshatra “për arsye 
kulturore - arsimore, fetare e të marrëdhënieve tregtare me Korfuzin e ishujt 
grekë të Jonit”, me të drejtë mund të themi se bilinguizmi (dygjuhësia) e këtyre 
banorëve të Bregut Jonik gjen motivim dhe nuk përbën problem, sepse është 
shënjë e nevojshme komunikimi përditësor dhe mirëshkuarje. Ky bilinguizëm 
nuk është gogol, nuk është fantazmë, por një sistem tingujsh, rrokjesh, diftongjesh 
a fjalësh, trajtash e rregullash, që nga ana sintaksore për lidhjen e fjalëve në fjali, 
bëhet mjeti themelor e më i rëndësishëm që u shërben këtyre njerëzve për të 
mbrujtur e për të shprehur mendimet dhe për t’u marrë vesh njëri me tjetrin në 
tregti, kulturë, miqësi, shoqëri, sepse jemi fqinj, ballkanas, mesdhetarë. Ndoshta 
qysh në mesjetë apo më herët “greqishja u bë gjuhë e bukës, ndërsa shqipja 
mbeti gjuha e zemrës”, gjuha e nënës. Himariotët janë ndër banorët shqiptarë 
që e kanë rrahur më shumë se të tjerët detin; e kanë njohur mërgimin, të paktën, 
qysh pas Motit të Madh të Kastriotit. Ka patur më tepër të larguar (emigrimi) 
dhe më pak ardhës (imigrimi). Në shekuj janë njohur migrimet e brendshme 
nga zonat më të vështira për një jetë më të mirë, etj. Himara është shënuar edhe 
për mërgimin e jashtëm. Janë evidentuar kolonitë e vjetra e ngulimet e reja. 
Kolonitë e vjetra i përkasin fillimshekullit XIX e më parë. Në fillim të shek. XX, 
në Italinë e Jugut jetonin më tepër se 200. 000 shqiptarë arbëreshë, që mendohet 
se janë të larguar nga trojet e Shqipërisë JP, pjesë e së cilës është dhe Himara. 
(Sot kalojnë një gjysmë milionë). Me lëvizjen e njerëzve (edhe si individë, dhe 
si grupe, masivisht) qarkullojnë edhe kulturat. Gjeografia e ka privilegjuar 
Himarën me të tre qytetërimet, si realitete që zgjasin shumë në kohë. Aty janë 
përplasur, aty kanë bashkëjetuar, aty janë bërë të njësishme, pasi janë shuar 
konfliktet e qytetërimeve. Historia na mëson se në Himarë kanë kaluar të tre 
qytetërimet: Universi i Perëndimit (Krishtërimi), Universi Islam dhe Universi 
Ortodoks, që përfaqësojnë përkatësisht: Qytetërimin Romak Qytetërimin Arab 
dhe Qytetërimin Grek. Kanë marrë dhe kanë dhënë, janë mbivendosur, kanë 
përthithur e kanë lënë, sepse u regjistruan në shumëkohësi si qytetërime të 
strukturuara, të pjekura, të afirmuara. Ka shënja të tyre në fytyrën e saj Himara; 
ka dhe reminishenca të mbijetojave pagane.
Gjuha shqipe u evidentua si përbërës themelor i etnokulturës shqiptare në 
hapësirat e banuara nga bashkësia sociale e banorëve himariotë, të paktën, qysh 
në vitet 1630-1642, kur kemi shkollë shqipe në Bregun e detit të Himarës, në 
Dhërmi, fakt që argumentohet dhe interpretohet në studimin e Prof. Kastratit 
për Nilo Catalanon. Problemi qëndron se, mungesa e dokumenteve të shkruara 
na pengon për të thënë e shkruar gjëra të reja, por jo të kërkojmë e gjithmonë 
të jemi në kërkim serioz. Shtrojmë një pyetje: shkrimi e bëri njeriun apo njeriu 
bëri shkrimin?! Patjetër njeriu shpiku shkrimin dhe e përdori atë për paraqitjen 
grafike të mendimit, të paktën qysh në mesin e mijëvjeçarit IV para erës së re 
(datim i lënë nga sumerët, sipas njohurive të derisotme.
Libri i Nilo Borgias: “Murgjit bazilianë të Italisë në Shqipëri, shënime mbi 
misionet në Himarë: shek. XVI XVIII”, si dhe studimet e kumtimet e albanologëve 
të ndritur arbëreshë Francesco Altimari e Matteo Mandalà janë punime të thella, 
të plota, të qarta, korrente, të cilat sjellin prurje të reja, që i shohim për herë të 
parë për Nilo Catalanon dhe misionarët e tjerë fetarë (të huaj dhe arbëreshë), që 
kryen edhe shërbime fisnike e kontribuan për mbajtjen gjallë të gjuhës shqipe 
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në shek. XVII. Studimet dëshmojnë se imzot Nilo Catalano, ka qenë bulëza 
filimtare e shqipes në Himarë. Përmasat e nderimit të tij ndër ne rriten sepse 
në mesjetën e murme, për banorët e krahinës së Himarës ai qe imazhi i lirisë, i 
dijes dhe kulturës. Rikthehemi tek Nilo Catalano, sipas J. Kastratit. Vështruar 
në rrafshin etnologjik e antropologjik, dijetari shkodran ka skicuar me një gjuhë 
lakonike dhe mjeshtërisht ustain që hodhi bazamente të qëndrueshme në urën 
lidhëse sidomos për prurje kulturore e diturore; edhe për shkëmbime vlerash, 
traditash e dokesh mes Himarës, në JP të Shqipërisë dhe diasporës arbërore në 
JL të Italisë për periudhën kohore nga shek. XVI – XVIII. Studimi përfshin 24 
faqe të veprës “Historia e Albanologjisë, vëll. 1”, nga f. 144 – 166 ka si strukturë: 
hyrjen, jetëshkrimin e Catalanos, veprat gjuhësore të tij, Fjalorin shqip – italisht, 
italisht – shqip, Sprovën Gramatike të Gjuhës Shqipe, përmbylljen, bibliografinë 
speciale, gjuhën e shkruar shqipe në shek. XVI – XVII, arsimin shqip në shek. 
XVII, kushtet kulturore në shek. XVII – XVIII dhe përmbylljen, ku, sipas tij, 
del se themelet e gjuhësisë shqiptare u hodhën në shek. XVII. Përmend faktin 
që Dhimitër Dervina, lëvrues i shqipes, përktheu një katekizëm [shtjellim i 
përmbledhur i dogmës së fesë së krishterë me anë pyetjesh e përgjigjesh; libri që 
përmban këtë shtjellim (në vendet ku vepron kisha e krishterë)] në Himarë, në 
vitin 1637, me një gjuhë të punuar, gjë që mund të flasë për një traditë ë shkrimit 
të gjuhës sonë në Jugperëndim të vendit. Kjo është e lidhur me shkollat fetare, 
që mbajtën në shekujt XVII – XVIII në Himarë misionarët bazilianë, ndër ta edhe 
arbëreshët e Italisë të Sicilisë. Nuk mendojmë se vlen të trajtojmë të tëra çështjet 
e shqyrtuara në punim, por paraqet interes situata e shkollës shqipe në Bregun 
e detit të Himarës, në Dhërmi (1630 – 1642) Që në hyrje, autori na prezanton 
atmosferën vendore dhe banorët e etur për dije në gjuhën e nënës si dhe murgjit 
bazilianë në Himarë, që ndikuan pozitivisht në mësimin e shqipes. Jemi në 
kohën kur himariotët dhe trevat e Himarës kërcënoheshin nga dyndjet osmane. 
Në fillesat studimtare për botën arbëreshe, Kastrati na bë të ditur se arbëreshët e 
Italisë kanë filluar të interesohen për folkorin shqiptar që në shek. XVII. Sipas tij, 
“kënga e parë e mbledhur në Sicili, gjendet në dorëshkrimin e Nilo Katalanos, 
nga Mexojuzo. Por mbledhja e parë folkorike është ajo e Kodikut të gjetur në 
Kjeuti (Kapitanata). Dorëshkrimi mbahet i vitit 1737, veçse shumica e shënimeve 
të tij duhet të jetë shkruar edhe më përpara. Në studimin e Kastratit, vendlindja 
e Misionarit jepet përafërsisht e ka gjasa të jetë lindur në një fshat të Sicilisë 
pranë Mesinës, në Terra di Massa, në mos në Castagni apo Catanea. Vitlindja 
është e saktë: “Nilo Catalano ka lindur më 1637… Më 16 Mars 1659, në moshën 
22 vjeçare veshi petkun e murgut bazilian (misionar katolik), në manastrin 
ortodoks të Grotaferratës, ku kishte arbëreshë” . Aty ka qëndruar rreth katër 
vjet, ku ka mësuar greqishten e vjetër dhe të renë. Në Manastirin Bazilian të 
Mezzoiusos (Munxiftsi arbëresh) ai praktikoi disa vjet shqipen, që do t’i bëhej 
si gjuha e tij. Profesor Kastrati mendon se shqipen vikari i abatit duhet ta ketë 
mësuar që kur studionte në Grotaferrata, kur iu vu edhe shkrimit të saj. “Ai pati 
fatin të njihte ndonjë ose disa nga librat në gjuhën tonë, botuar në Itali gjatë atij 
shekulli. Mund të kenë qenë veprat e Budit (1618, 1621, 1636, 1664), të Bardhit 
(1635), po me siguri edhe veprën e Bogdanit (1685). Edhe dërgimi tek arbëreshët 
mund të dëshmojë se, në atë kohë, ai e njihte shqipen”. Në vitin 1685, jep mësimet 
e teologjisë dhe të moralit. Nga Dokumentat e Manastririt del se, ai, që u emërua 



87 

abat, ishte i zellshëm, shembullmirë, e njihte përsosmërisht vendin, kishte fituar 
prestigj, gëzonte, me kohë e gradualisht në rritje, çmimin e eprorëve bazilianë të 
Romës dhe të kolektivit të Manastirit të Munxifsit. Qysh në vitin 1682, në Romë, 
vizitatori apostolik ishte dhënë seriozisht pas gjuhës sonë. Shqipen e shkroi me 
alfabetin tonë të vjetër të veriut, alfabet i tipit latin, me ndonjë gërmë cirilike, i 
njohur që nga “Meshari” i Gjon Buzukut (1555). Kastrati mendon se Catalanoja 
dëshironte me kohë, që të vinte në Shqipëri, andaj edhe merrej me shqipen. “Ai 
u përgatit përpara vitit 1687, që të shërbente si misionar në viset tona. Prandaj iu 
vu ta mësonte shqipen me librat e botuara, edhe pse ishin të dialektit verior. Me 
to, ai mësonte gjuhën dhe plotësonte njohjen e saj. Nuk qe e vështirë që të vinte 
ré, se të dy dialektet e saj ishin mjaft pranë njëri - tjetrit; por tekstet në dialektin 
verior, të paktën në fjalor mund ta ndihmonin për misionin në jug të Shqipërisë, 
ku e çonte puna midis ortodoksve, si bazilian që ishte.
Baziliani Catalano mund të kishte dëgjuar nga Propaganda Fide (që qe edhe 
kolegj trajnimi për misionarë) se dhe në Shqipërinë JP e pikërisht në Himarë 
ishin kryer rite fetare në shqip gjysmë shekulli e më parë. Në vitin 1637 në 
Himarë ishte vënë shqip një katekizëm i vogël katolik, i cili nuk e pa dritën e 
shtypit, se një vit më parë në Romë kishte dalë një botim i ri i Doktrinës së Budit 
(“Dottrina Christiana”). E pohon edhe Kastrati, që puna ishte bërë me nismën 
e bazilianit grek Neofit Rudinó, me anë të priftit vendës, Dhimitër Dhërmiu 
(Gjileku). Me shqiptarët dhe arbëreshët, Catalanoja u njoh në Romë e pastaj në 
Munxifs, duke u lidhur shpirtërisht me ta dhe me jetën e tyre. Që kur ishte 
në Romë, ai ka patur mundësi të mësonte se gjuha shqipe kishte disa libra të 
botuara. Ai qe informuar, padyshim, për misionet që Vatikani kishte dërguar 
e dërgonte midis katolikëve, por edhe ortodoksve të Shqipërisë, duke nisur, e 
pakta, që nga vitet 20-30 të shek. XVII, ai franceskanët në Veri dhe bazilianët 
në Jug. Me gjasë, ai e dinte synimin e Propagandës për t’i dhënë përsëri jetë 
misionit bazilian të Himarës, që nuk ekzistonte që nga viti 1671, dhe duhej të 
gjykonte se atë mision, të drejtuar e të mbajtur prej bazilianësh grekë, të cilët 
shqipen nuk e dinin, (as Rodinói nuk e dinte), atë mision mund ta përtërinin 
më mirë bazilianët që dinin shqip ose që ishin arbëreshë. Bulëzon fara kulturore 
mes Himarës dhe diasporës arbërore, ndërtohet ura e qytetërimit, hapen krahët 
e mirësisë, token duart e miqësisë. Me aftësitë që kishte dhe mundësitë që i 
u dhanë kur rifilloi jetën misioni i Himarës, Catalano po ngrihej si identitet i 
misionit të lartë që predikonte. Zelli i tij për hartimin e manualeve për mësimin 
e shqipes nga misionarët, të cilët mund të mos ishin të gjithë arbëreshë, por 
edhe për arbëreshët, që duhej të ushtroheshin në gjuhën (dialektet) e Shqipërisë 
së Jugut, edhe të Mesme, ku një pjesë e banorëve ishin ortodoksë, po që flisnin 
dialektin e Veriut e cilësi të tjera të vyera, i dhanë statusin e një drejtuesi të 
vlerësuar. Pa u future në detaje të tjera, gjykojmë se informacioni në vijim 
paraqet mjaft interes jo vetëm për studiuesit, por edhe për historikun e krahinës 
së Himarës, patjetër dhe historinë e arsimit në qarkun e Vlorës: Catalanoja, vetë 
i tretë, me arbëreshin Filothe Zassin dhe italianin nga Friuli, Lorenzo Mariottin, 
sipas studimit të prof. Kastratit, “predikonin në fshatrat e Bregdetit dhe në ato të 
thellësive matanë maleve përreth, që nga Dukati në Shën Vasil e Nivicë, që nga 
Tërbaçi në Kuç, Zhulat e gjetiu, që dhe këto bënin pjesë në krahinën të quajtur 
të Himarës, e cila, atëherë, përmblidhte Labërinë, gjithsej 40 qendra të banuara, 
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sipas dokumenteve vendëse të shekujve XI-XVII. Gjendja fetare dhe kishtare 
ishte më se e dobët. Predikimin, që bazohej te Dhjata e re, po edhe në Etërit 
e kishës greke, bëhej, doemos, shqip në shumicën e fshatarve. Greqishtja flitej 
vetëm në 3 prej këtyre, Himarë, Dhërmi e Palasë. Shqipja përdorej edhe në këto tre 
qendra, sepse vinin e dëgjonin njerëz nga viset përreth, ndërsa vendësit e dinin 
zakonisht shqipen” . Këto të dhëna kanë vlerën e dokumentit për historiografinë 
lokale dhe shqiptare, janë një gjerdan margaritarësh për albanologët. Me sa 
duket, Catalanoja, që nuk ishte fort mirë me shëndet, nuk largohej shpesh nga 
Himara apo Dhërmiu. Po kur, në Mars 1694, rreth dy muaj përpara se të vdiste, 
osmanët dogjën Shën Vasilin, Nivicën e Zhulatin, ai nxitoi atje që të shihte vetë 
gjëmën dhe t’u jepte zemër njerëzve. Kastrati na bë të ditur, se, me të zbritur 
në Himarë, 57 vjeçari i devotshëm çeli shkolla, që nuk punonin dy dekada më 
parë: “U fillua me shkollën e të rinjve dhe të fëmijve, duke u mësuar të gjithëve 
Doktrinën e krishterë”, - i shkruan misionari Propagandës më 1694. Ishte shkolla 
e Dhërmiut, fshat me 1850 shtëpi dhe Niloja kaloi 6 muajt e parë, se i pëlqente 
vendi. Kishte 80 nxënës, gjë shumë e madhe për kohën. Të dielave, fëmijëve u 
mësohej edhe katekizmi. Vlen të përmendim një tjetër pamje që na bën të njohur 
studiuesi Kastrati, e cila jep fakte më interesante, të verifikueshme gjeografikisht 
si toponime (emërvende), të vërteta, shtrirë saktësisht në kohë dhe në hapësirë, 
paraqitur qartas, duke respektuar ekonominë e fjalës në shtjellim: “Në Dhërmi 
përdorej greqishtja, por edhe shqipja, se kishte nxënës deri nga Dukati e Tërbaçi. 
Kishte për të ardhur ndonjë edhe nga Vithkuqi, 5 ditë larg”. Nga studimi marrim 
vesh gjithashtu, se, veç fesë, shkrimit e leximit të greqishtes, atje mësohej edhe 
aritmetika dhe njerëzit ishin shumë të interesuar të mësonin të mbanin hesapet 
e tyre. Kur ndonjë ndonjë misionar qëllonte t’i shmangej detyrës, populli ia 
impononte, po kjo nuk ka ngjarë në vitin që Catalanoja kaloi në Bregdet. Përveç 
se në Dhërmi, shkollë kishte dhe në Himarë. Atje zakonisht qëndronte F. Zassi. 
Sipas kujtesës sociale të banorëve transmentuar brezash gojarisht, edhe sipas 
dokumentave të kohës, osmanët “dëmtuan egërsisht” dhe fshati i madh mbeti 
me 1430 frymë. Piluri kishte 500 banorë, Vunoi 660. Edhe në Vuno, baziliani me 
ideale të larta, ku dha dhe mësimin e katekizmit, predikonte shqip. Është për 
t’u theksuar se për një vit Catalanoja duhet të jetë familjarizuar me të folurën e 
vendit, por ende nuk kemi gjetur dokumente që ai të ketë vazhduar ta shkruajë 
shqipen në këto anë. Dimë që misionari ka lënë dorëshkrim një “Fjalor shqip – 
italisht e italisht – shqip” (“Vocabolario albanese-italiano et italiano-albanese”) 
hartuar në dialektin gegërisht, sepse kështu e gjeti traditën e shkrimit të shqipes 
në atdhe si dhe një “Sprovë gramatike të gjuhës shqipe” (ndoshta mund t’i 
ketë hartuar në vitet 1693-’94). “Sprova” ruhet në Bibliotekën Mbretërore të 
Kopenhagës (Danimarkë). “Fjalori” u bë i ditur nga Xhuzepe Krispi (Giuseppe 
Crispi, 1781-1859) se ndodhej në Bibliotekën e Seminarit Shqiptar në Palermo 
më 1831. Më vonë ai ra në duart e studiuesit dhe shkrimtarit arbëresh Xhuzepe 
Skirò plaku (Giuseppe Schirò senior, 1865-1927), i cili pohon se “Fjalori” është 
në dialektin verior gegë (që nuk flitet as në Sicili e as në Himarë). Studiuesit e 
vlerësojnë “Fjalorin” e tij më shumë se ai i Bardhit (1635) dhe jo më poshtë se ai i 
Da Lecces (1702). Paraqet interes edhe më të veçantë “Gramatika” e tij, si e para 
e llojit për të cilin studiuesit kanë dijeni. Nuk dimë edhe nëse i kishte me vete 
krijesat e tij: “Fjalorin” dhe “Gramatikën” ku kishte futur dhe “Këngën e Pal 
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Golemit” e disa këngë tradicionale arbëreshe, por nga gjasat, ndoshta duhet të 
besojmë se Catalano, ngaqë shkruante e krijonte poezi e mund t’i ketë patur me 
vete në Himarë. Më 3 Qershor 1694 mbaroi fryma fizike e misionarit të madh. 
Fshati e përcolli me të gjitha nderet e respektet e vendit, fshaçe. Misionin e tij 
e vijuan miqtë, që kishin ardhur me të nga Italia, por gjërat u venitën. Zassi 
zuri vendin e Catalanos, por do të kthehej në Munxifsi pas 3 vjetësh. Studiuesit 
që gjykojnë se Catalano mund t’i ketë patur me vete në Himarë “Fjalorin” dhe 
“Gramatikën”, besojnë se këto vepra mund t’i ketë marrë Zassi për t’u ruajtur 
në manastirin arbëresh, për të kaluar pastaj nga një pronar në një tjetër. Sipas 
tyre, i pari pronar i njohur, pasi dorëshkrimi u ruajt në Manastirin e Munxifsit, 
ka qenë në 1791 një Scariano Palazzo, që e përmend Zef Skiró-senior, pa dhënë 
ndonjë shpjegim7.
Është për t’u vlerësuar jeta e dijetarit italian të arbëreshizuar, Nilo Catalano, Nili 
Catalano është i vetmi autor italian (përfshi dhe arbëreshët e Italisë), që, me sa 
dimë, ka shkruar shqip në shek. XVII, përveç ndonjë grimëze që na ka arritur 
prej arbërishtes së shkruar në atë shekull.
Nga ky punim mësojmë se Catalano qe një meteor që la gjurmë kulturore - 
diturore në Himarë, pruri përparim dhe fitoi nderim. Zotërimi i gjuhës shqipe i 
dha mundësinë e predikimit dhe mësimit në shqip, si dhe shërbimet nëpër fshatra, 
që nga Palasa, Dhërmiu, Vunoi, Himara, Piluri, Qeparoi, Shën Vasili, Nivica e 
deri në Zhulat. Vepra e tij gjuhësore na dëshmon përdorimin e gegërishtes edhe 
në Toskëri, në Labëri e në Rivierën e deteve Adriatik e Jon (Bregu). Në të njëjtën 
kohë, është momenti që tregon për bashkëveprimin ndërdialektor të shqipes së 
shkruar në shekullin XVII. Nga ana tjetër, përse mos të mendojmë se, “Sprovën 
e gramatikës së Gjuhës shqipe” e hartoi për ata ata 80 nxënësit e etur për dije 
që vinin nga Dukati e nga Tërbaçi, nga Kudhësi e Piqerasi, nga Lukova e Shën 
Vasili, nga Lëkurësi e nga Saranda, edhe për ata që vinin nga Vithkuqi, 5 ditë në 
këmbë, (se s’kishte makina në atë kohë). E përgatiti këtë manual si tekst shkollor 
për mësimet e dhëna në këtë mësonjëtore, për t’i pajisur me dije dhe kulturë. Në 
Himarë qysh përpara 389 vjetësh, (pothuaj 4 shekuj më parë) janë çelur shkolla 
shqipe, është folur shqip, është shkruar shqip, është predikuar shqip.

2. Shkollat shqipe në Vlorë - djep i ndjenjave kombëtare

Lufta për gjuhën e shkruae shqipe u zhvillua e ashpër kundër tri rrymave 
kryesore antishqiptare-panislamizmit, panhelenizmit dhe katolicizmit – (vitet 
’60 të shekullit XIX-1907. Shkëndia shpërtheu në Korë më 1887 dhe vala e flakës 
së arsimit shqip përfshiu si gjithë mëmëmdheun edhe Vlorën. Parimi i rilindasve 
ishte se pa gjuhë të shkruar dhe pa kulturë një komb nuk mund të çlirohet, 
as të shkojë përpara. Gjuha e shkruar shqipe në vitet 20 të shek.XIX zhvillohej 
në kushtet e ilegalitetit. Mësuesit  e shkolluar të gjuhë sshqipe mungonin, në 
Vlorë nuk ekzistonte asnjë shkollë për përgatitjen e mësuesve mëmëmdhetarë, 
megjithatë mësuesit e gjuhës shqipe nuk do të mungonin. Cilido që kishte 
mësuar mësim e këndim shqip bëhej mësues për të tjerët, për të afërmit, për 
bashëqytetarët e bashkëfshatarët, pra për bashkatdhetarët e tij. Për mësimet 
7) Konferenca Ndërkombëtare Albanologjioke “Urat kulturore mes Himarës dhe Diasporës 
Arbërore në shek. XVI-XVIII, kronikë identitare dhe eurocentriste”, Universiteti “Ismail Qemali”, 
Vlorë, 10-11.11.2015.
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indviduale shkrimi shqip mësohej në grupe të vogla në dhoma ose vende të 
fshehta mësuesit mëmëmdhetarë që shërbenin në shkollat me gjuhë të huaj u 
mësonin nxënësve të tyre dhe shkrimin shqip. 
Në Vlorë dhe në trevën e saj mëmëdhetarët vlonjatë punonin për përhapjen e 
ideve kombëtare, të diturisë e të shkrimit shqip dhe për sjelljen e shpërndarjen e 
librave shqip qysh në vitin 1883. Mëmëdhetarët vlonjatë, pas Lidhjes shqiptare 
të Prizrenit, filluan të lidhen me patriotë rilindas jashtë atdheut si dhe me 
arbëreshët e Italisë, sidomos me Jeronim De Radën. De Rada luajti rol të madh 
në lëvizjen kombëtare shqiptare, sidomos  edhe me organin e vet “Fjamuri i 
Arbërit” gjatë viteve 1883-1887. Kjo revistë shkonte e përhapej edhe në Vlorë etj. 
Dhe luajti një rol të dukshëm për forcimin e zhvillimit të ndërgjegejs kombëtare 
në Vlorë e kudo. Qeverisë osmane më 28 shkurt 1886 i kërkohet nga patriotët 
vlonjatë përdorimi i gjuhës shqipe në shkolla. Qysh në vitet ‘90 të shek. XIX, 
emrat e Musa Çakërrit, Dush Stratit, Kristo Karbunarës, Elmaz Xhaferit, Hamit 
Lumit, Jani Mingës, Sotir Koleas, Mahmut Myftiut, Abaz Hamzarajt, Muhamet 
Ramadanit, Jorgo Kolekës, Ali Radhimës, Musa Kaninës etj. Do të kujtohen me 
nderim si pishtarët e parë të mësimit e shkrimit shqip dhe sjellejen e librave 
shqip që botoheshin jashtë atdheut.
E para shkollë fi llore shqipe e çelur në Vlorë është Shkolla e “Muradies”, e para 
shkollë shqipe e çelur në Vlorë në 25 korrik 1908 u vendos në një nga lagjet më të 
vjetra (sot lagjia “Hajro Çakërri”) në lindje të Sheshit të Flamurit dhe për këtë arsye u 
emërtua ”Shkolla e Muradies”, apo Shkolla nr.1. Ky institucion i parë për mësimin e 
gjuhës shqipe dhe përhapjen e vlerave atdhetare me këtë emër njihet më shumë edhe 
sot, ndonëse në terminologjinë zyrtare ajo është quajtur shkolla “28 Nëntori”. Çelja 
e kësaj shkolle cilësohet si një hap i guximshëm dhe atdhetar i patriotëve të kohës, 
të cilët shihnin tek përhapja e gjuhës shqipe një nga faktorët vendimtarë që do të 
çonte në ruajtjen e identitetit kombëtar. Nga ana tjetër, ky akt historik i rëndësishëm 
jo vetëm për Vlorën, por edhe më gjerë, u ndërmor në një sfond të gjerë të lëvizjes 
patriotike në të gjithë vendin, e cila çoi më pas në shpalljen e Pavarësisë Kombëtare. 
Ajo qe dallëndyshja e parë e arsimit shqip në shkollat e Vlorës, që pasoi nga Kanina 
vetëm disa muaj më vonë, më tetor 1908 nga Jani Minga dhe thuri fole drite dhe 
në fshatrat e tjerë të Labërisë së Lumit të Vlorës, Dukatit, Sevasterit e Topalltisë. 
Shkollat shqipe në Vlorë u bënë vatra të zjarrta të gjuhës për liri e pavarësi kombëtare 
në vitet 1908-1912. Rrethanat politike, ekonomike dhe arsimore,  sollën organizmin 
dhe veprimtarinë e shkollës kombëtare shtetërore në trevën e Vlorës në periudhën 
e viteve 1912-1914.  Numri i shkollave shqipe që Qeveria e Vlorës hapi në krahinat  
e lira ishte 48. Viti shkollor 1913-1914 fi lloi më 16 shtator 1913. Qeveria  e Vlorës u 
përkrah nxehtësisht nga mësues patriot të Vlorës si Halim Xhelo, Jani Minga etj. 
Qeveria provizore e Vlorës në mes shumë vështrirësive bëri përpjekje për të hapur 
një umër shkollash fi llore dhe dy shkolla normale përgatitore.

Përfundime

Shkolla shqipe, sikurse në mbarë vendin, edhe në Vlorë lindi në errësirën e sundimit 
otoman në luft ë të ashpër kundër tĳ  dhe me therorë drite nga atdhetarët tanë të ditur. 
mbas kaq shekujsh, ishte pikërisht politika arsimore e Qeverisë së Përkohëshme të 
Vlorës, nëse shprehemi me gjuhën e kohës, që solli mbrothësi për dritën e vendit, 
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optimizëm për zhvillimin e kombit, në rrugën e vendeve të tjera të Evropës. Mirënjohja 
lokale dhe kombëtare i shkon përjetësisht Plakut të Bardhë të Flamurit, babait të 
shtetit shq iptar, Ismail Qemal Vlorë dhe viganit liberator Luigj Gurakuq Shkodranit, 
Ministër i Arsimit në Qeverinë e Vlorës dhe bashkëpunëtorët e tyre, të cilët vunë 
gurët e parë të arsimit kombëtar. Fryma e tyre qe popullore, atdhetare, demokratike, 
me orientim europian të qartë. Ata do të meritojnë gjithmonë mirënjohjen tonë dhe 
respektin e thellë për veprën që lanë pas për brezat në udhët e reja të zhvillimit të 
arsimit bashkëkohor.
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