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0.1.Pёrligjia e temёs 
 

Ky punim doktoral përqëndrohet në disa çështje tepër të rëndësishme të procesit të 

mësimdhënie-mësimnxënies së gjuhës angleze nё kontekstin shqiptar. 

Përvoja ime trembёdhjetё vjeçare në mësimdhënien e gjuhës angleze, detyra e 

formatorit për mësuesit e anglishtes të rrethit të Korçës, pjesëmarrja në komisionet e 

ndryshme të MASH-it për vlerësimin e teksteve të gjuhës angleze për të gjitha nivelet e 

shkollës më kanë nxitur që të rris performancën time në mësimdhënie pёr të zbatuar nё 

vazhdimёsi parimet dhe kriteret e didaktikës bashkëkohore në mësimdhënie. 

    Përgatitja dhe mbrojtja me sukses e diplomës Master shkencor në Shkenca Gjuhësore, 

profili Didaktikë, me temë: ” Mësimdhënia e anglishtes në mjedisin shqiptar: stereotipe 

ndërkulturore dhe interferenca socio-linguistike.” , më shërbyen si një fazë 

parapërgatitore në formimin tim në sociolinguistikë, në teoritë e reja të gjuhësisë tekstore 

ne zbatimin e tyre në didaktikën e gjuhës angleze dhe më motivuan për të vazhduar 

studimet doktorale në fushën e mësimdhënies së gjuhës angleze tek shqipfolësit. 

Tek ky  punimi do të trajtojmë disa aspekte: 

- Paraqitja e studimit 

- Konteksti dhe historiku. 

- Qasja socio-didaktike dhe tekstet mёsimore tё gjuhës angleze. 

Puna dhe studimi ёshtё realizuar në kontekstin shqipfolës të qytetit të Korçës dhe 

zonave rurale rreth tij. 

Në fokusin e këtij studimi ёshtё sjellё nga afёr mësimdhënia dhe mësimnxënia e 

gjuhës angleze në kontekstin shqipfolës. Janё sjellё aspekte të ndryshme të realitetit 

shqiptar, përmes një studimi sociodidaktik të mësimit të gjuhës angleze, si dhe janë 

vëzhguar tekstet mësimore (metodat), që përdoren në këtë kontekst. 

Janë përshkruar angazhimet kryesore epistemologjike të kërkimit, mënyra si janë 

përshtatur  ato në planin metodik, një numër reflektimesh mbi mjedisin e kërkimit si dhe 

një vështrim historik mbi sistemin arsimor në Shqipëri dhe në qarkun e Korçës në veçanti, 

vendi ku është bazuar i gjithë punimi doktoral. 

Për të vijuar më tej me situatën  didaktike në sistemin parauniversitar në ciklin 9 

vjeçar e të mesëm, zona urbane e rurale, shkolla publike e jopublike, si dhe në qendrat e 

gjuhës angleze në Korçë dhe në fshatrat rreth saj. 

 Punimi është përqëndruar kryesisht tek programet mësimore dhe përshtatja e tyre 

me Kuadrin e Përgjithshëm të Referencave për Gjuhët (KPERGJ) si dhe mbi përvetësimin 

e aftësive gjuhësore nga nxënësit. 

Është sjellë nga afër realiteti i mësimdhënies në shkolla të ndryshme të rrethit të 

Korçës në zonat urbane dhe rurale. Janë analizuar dhe krahasuar aftësitë e të kuptuarit 

dhe të të shprehurit me shkrim të nxënësve. 

Janë studiuar tekstet mësimorë të ndryshëm të gjuhës angleze dhe përdorimi i tyre 

nga mësuesit për të parë se si ata i modifikojnë ato për tua përshtatur klasës, nxënësit, 

kontekstit, ajo që në didaktikë quhet "situata e mësimdhënies dhe mësimnxënies". 

Ç'ndryshime dhe në cilat drejtime mësuesit i modifikojnë programet, ushtrimet, 

veprimtaritë, materialet që përmbajnë këto tekste dhe cilat janë arsyet për të cilat ato 

bëhen. Studimi synon gjithashtu  të përcaktojë kontekstin shqiptar të mësimdhënie- 
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mësimnxënies të gjuhës angleze edhe nga një pikëpamje e transmetimit dhe përvetësimit 

të vlerave kulturore. 

Për të vazhduar më pas, me situatёn dhe procesin mësimor, aktorët dhe parametrat e 

kontekstit të mësimdhënie-mësimnxënies, duke vendosur mjedisin në qendër të didaktikës 

sё gjuhëve sepse tregon zhvillimin socio-didaktik. 

Intervistat, anketimet, vëzhgimet dhe eksperimentet synojnë të nxjerrin në pah jo 

vetëm  elementet dhe praktikat e  mësimdhënies që tekstet nxjerrin përballë realiteteve   

pedagogjike, por edhe aktualitetin e situatës së  mësimdhënie- mësimnxënies në kontekstin 

shqiptar, konkretisht në sistemin parauniversitar, në ciklin 9-vjeçar e të mesëm të qarkut  

të Korçës. 

Një synim tjetër modest i këtij studimi është analiza e politikave dhe strategjive 

kombëtare për gjuhën angleze të ndjekura në Shqipëri si edhe roli i bashkëpunimit 

gjuhësor, edukativ dhe kulturor midis Shqipërisë,  SH.B.A.dhe Anglisë në mësimin e 

gjuhës angleze. 

Tema e zgjedhur, në përpjekjen për realizimin e të cilës jemi mbështetur në një sistem 

vëzhgimesh dhe intervistash sipas një metodologjie të qartë shkencore, na ka dhënë 

mundësinë e identifikimit të sfidave dhe dinamikave të shumta që përbëjnë thelbin e 

problematikës së mësimdhënie- mësimnxënies së gjuhës angleze në qarkun e Korçës. 

Ky studim është bërë gjatë viteve akademike 2012- 2013 nё fillim tё vitit 2014, duke 

studiuar gjendjen e sistemit arsimor dhe problematikën e tij gjatë kësaj periudhe, pa 

marrë parasysh ndryshimet politike dhe strategjike që po ndodhin aktualisht në arsimi 

shqiptar. 

 

0.2.Objekti i studimit dhe hipotezat e tij 

Kjo temë ka për objekt studimi përshtatshmërinë ose mos përshtatshmërinë e 

metodave dhe të teksteve të gjuhës angleze me situatat e mësimdhënie- mësimnxënies me 

nxënësit shqiptarë. Si iu përshtaten ato nxënësve të moshave dhe niveleve të ndryshme, 

situatave të veçanta, orientimeve didaktike dhe pedagogjike, performancës së mësuesit, 

ndryshimeve të sistemit arsimor në vend, strategjive kombëtare të mësimit të gjuhëve të 

huaja, traditës dhe kulturës vendase.  

Me këtë punim mendojmë të japim një pasqyrë sa më të saktë dhe të besueshme të 

gjendjes aktuale të mësimdhënies së gjuhës angleze, të analizojmë problemet dhe 

kompleksitetin që paraqet realiteti shqiptar duke nxjerrë përfundime mbi disa aspekte të 

mësimdhënie- mësimnxënies që duhen përmirësuar për të arritur një përvetësim sa më të 

mirë të gjuhës angleze nga subjektet shqipfolës. 

Si duhet shfrytëzuar konteksti shqiptar për të përhapur në mënyrë sa më të 

përshtatshme një gjuhë të huaj, në rastin konkret anglishten? Si veprohet dhe cilët faktorë 

duhen marrë parasysh për të arritur kontekstualizimin efikas të mësimdhënie- 

mësimnxënies të gjuhës angleze ?  

Përvoja ime e gjatë në mësimdhënie në ciklin 9 vjeçar si dhe puna ime si pedagoge 

nё universitet më shtynë të ngre kёto pyetje për tu dhënë pergjigje: Si mund ta shpjegojmë 

një gjuhë të huaj në mënyrë efikase? Cilat janë tekstet mёsimore (metodat) e 

mësimdhënie-mësimnxënies që funksionojnë? 
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Këto janë pyetjet të cilave jemi munduar t’ju japim përgjigje nëpërmjet një analize 

sinkronike dhe diakronike të mjedisit shqiptar në mësimdhënien- mësimnxënien e gjuhës 

angleze përmes anketimeve, eksperimenteve, vëzhgimeve dhe studimeve të rastit. 

 Këto materiale përfaqësojnë përbërësit sasiorë dhe cilësorë të pakundërshtueshëm të 

mësimdhënie- mësimnxënies, për fat të keq pak të studiuara. Përdorimet e ndryshme të 

tyre, praktikat dhe përvojat, përbëjnë pika takimi midis aktorëve të ndryshëm të 

mësimdhënies së anglishtes të cilët janë rezultati i një numri të shumtë strategjish të 

përdoruara në këto situata. 

        Zgjedhja e terrenit 

Si terren për zhvillimin e këtij studimi është marrë qarku i Korçës ; mësimdhënia e 

anglishtes në shkolla publike e jopublike, shqiptare e të huaja, mësimdhënia e gjuhës 

angleze në shkolla të zonës rurale dhe urbane (cikli 9- vjeçar dhe i mesëm) qendrat e 

gjuhës angleze në qytetin e Korçës.  

Kjo zgjedhje është bërë sepse sё pari, Korça zë një vend të rëndësishëm në historinë e 

arsimit shqiptar, së dyti, mësimi i gjuhëve të huaja evidentohet që në fillimet e shkollave 

të para me fizionomi kombëtare të këtij qyteti (shek. XIX) e deri në ditët tona dhe së treti, 

marrëdhënia ime e drejtpërdrejtë me procesin e mësimdhënies së gjuhës angleze në 

shkollat e këtij qyteti. 

Kërkimi është bërë nё  periudhën e viteve akademike 2012- 2014. 

Pёrzgjedhja e kampioneve 

Përzgjedhja e kampionit nënkupton zgjedhjen e një pjese të popullsisë, mbi të cilën 

do të kryhet një kërkim i caktuar. Kjo pjesë, e quajtur kampion, do të dalë sipas kritereve 

të caktuara në mënyrë që të përfaqësojë tërësinë në shkallë të reduktuar1.  

Nëse kampioni është i ndërtuar mirë, do të japë gjithmonë rezultate të njëjta me ato 

që do të merreshin nëse do të ekzaminohej e gjithë popullsia. Detyra e kampionit është 

tipike e kërkimeve. Përmes pyetësorëve apo intervistave, i drejtohemi një numri të caktuar 

personash për të realizuar kërkime të shkallës së gjerë dhe për të ekzaminuar një popullsi 

shumë të gjerë, si për shembull studentët apo të punësuarit në sektorin shtetëror etj.  

Fazat, që kemi ndjekur për përcaktimin e një kampioni,brenda kёtij terreni tё marrё 

nё studim, janë: 

-Përcaktimi i gjerësisë së masës së nxënësve dhe mësuesve që mendojmë të studiojmë, 

me fjalë të tjera, i numrit të personave që synohet t´i drejtohemi, duke zgjedhur të gjitha 

problemet e përvetësimit të gjuhës angleze që duam të ekzaminojmё. 

-Përcaktimi i një kampioni, i cili është një pjesë e tërë popullsisë. Në rastin tonë 

nxënës të moshave të ndryshme, të niveleve të ndryshme të njohjes së gjuhës, nxënës të 

shtresave të ndryshme shoqërore (fshat/qytet) etj. 

Për këtë qëllim janë realizuar pyetësorë të ndryshëm me një numër të kufizuar 

subjektesh të zgjedhura, në mënyrë që të përfaqësojnë të gjithë grupin apo universin, tek i 

cili bëjnë pjesë. Procedurat e përzgjedhjes së individëve, me të cilët do të realizohet 

studimi, janë shumë të rëndësishme, sepse ndikojnë në gjerësinë që duhet të ketë kampioni 

                                                      
1https://docs.google.com/document/d/...zkQ/preview; 1 
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për të rezultuar sa më përfaqësues. (Quhet përfaqësues kur kampioni riprodhon 

popullsinë në një shkallë të reduktuar)2.  

Subjektet dhe institucionet e përzgjedhura të marra në studim, janë shkolla 

nëntëvjeçare e të mesme të  qytetit dhe  fshatrave, publike dhe  jopublike si dhe qendrat e  

gjuhës angleze.(gjenden të detajuara tek çështjet në vijim). 

Studimi doktoral është zhvilluar në 3 faza gjatë 3 viteve: përgatitja, realizimi i 

anketave dhe përgatitja e tezës. 

Studimi i Masterit Shkencor shërbeu si një fazë  përgatitore në realizimin e kërkimit. 

Ai u përqëndrua në aspektet socio-ndërkulturorë dhe në interferencat sociolinguistike të 

procesit të mësimdhënies dhe përvetësimit të gjuhës angleze nga subjektet shqiptarë. 

Tema e Doktoratës shtrihet më gjerë. Përveç aspektit kulturor, punimi shfrytëzon parime 

të metodologjisë sociolinguistike në një kontekst didaktik. Gjatë këtij hulumtimi, është 

diskutuar konteksti shqiptar i mësimdhënie- mësimnxënies së anglishtes duke ngritur 

problematikën e përqasjes didaktike në kontekst dhe duke hedhur bazat e një 

etnosociodidaktike. 

Viti i parë është bazuar në aspektin teorik të kërkimit. Metodat e kërkimit etnografik 

janë integruar në studim; teknika diskutimi, vëzhgimi në terren. 

Periudha e dytë është bazuar në punën me nxënës. Është marrë në vëzhgim sistemi 

parauniversitar publik dhe jopublik nё rrethin e Korçës, janë studiuar shkollat në zonat 

urbane dhe rurale. Një periudhë 2-3 mujore u desh për të kontaktuar me mësuesit e 

gjuhës angleze që të pranonin të merrnin pjesë në anketim. 

Më pas studimi vazhdon me përgatitjen e dizertacionit, duke analizuar të dhënat e 

marra e duke nxjerrë rezultatet. 

Në këtë mënyrë jemi marrë në hulumtimet e fundit në mësimin e gjuhës: të orientuar 

në veprim, me qasjen ndërkulturore, kompetencën gjuhësore, kompetencën 

sociokulturore, për të vazhduar reflektimin me perspektivën sociodidaktike dhe didaktikën  

në kontekst, konkretisht në kontekstin shqiptar. 

Janë studiuar  shkolla të ndryshme të qarkut të Korçës. Nivelet e nxënësve ishin të 

ndryshëm dhe nxënësit vinin nga shtresa të ndryshme shoqёrore , por të gjithë shqipfolës 

(qytetarë, fshatarë, romë). Punonin me tekste të ndryshme, por përgjithësisht me autorë të 

huaj. Niveli në ciklin 9- vjeçar dhe gjimnaz ёshtё A1- B2+. 

Thuhet që Didaktika  në natyrën e saj ka karakter ndërhyrës.Reflektimi didaktik 

përkthen në akte pedagogjike një qëllim edukativ, mësimdhënësi është një artizan gjenial i 

cili duhet të kontekstualizojë mjetet që propozon në kërkimin e tij në Didaktikё në 

funksion të kushteve të praktikës së tij3. 

Ajo studion në veçanti përvetësimin e gjuhëve si një modalitet përvetësimi gjuhësh, 

pa ndarë përvetësimin në kontekst social dhe kontekstet sociolinguistike. Ajo përdor 

metodat e kërkimit sociolinguistik; vëzhgime, pyetësorë, vëzhgime të praktikave sociale të 

kontekstualizuara4. 

                                                      
2https://docs.google.com/document/d/...zkQ/preview; 2 
 
3Astolfi-  Michel Develay;  La didactique des sciences ; Presses universitaires de France, Paris1989; 9 

4BlanchetPh., Méthodes et méthodologies pour l’enseignement des langues étrangères ; 2005 
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Didaktika sipas Astolfit merret me rrjedhën e reflektimit pedagogjik, merr në 

konsideratë përbërësit e mësimdhënies si objekt studimi. Didaktika lejon kështu 

identifikimin e koncepteve kryesore që funksionojnë në disiplinë dhe analizën e lidhjeve të 

tyre. Ajo interesohet për historinë e tyre, modalitetin e hyrjes së tyre në mësimdhënie. Ajo 

ekzaminon funksionimin social të këtyre koncepteve, dhe praktikat shoqërore dhe nga ana 

tjetër analizën e situatave në klasë për të kuptuar më mirë si funksionon dhe për çfarë 

bëhet fjalë. Studimin e asaj çka përfaqësojnë nxënësit, mënyrat e tyre të arsyetimit. 

Gjithashtu Didaktika merret dhe me mënyrën e ndërhyrjes së mësimdhënësit për t’i 

sugjeruar një gamë mundësish5. 

Të gjitha këto janë parë praktikisht në mësimdhënien dhe përvetësimin e gjuhës 

angleze në kontekstin shqiptar në rrethin e Korçës. 

Instrumentat e matjes 

Kur flasim për kërkim në fushën e didaktikës, është tepër i rëndësishëm fakti që ajo 

çka përcaktohet, duhet të matet. Pra është aplikuar ky  proces për të paraqitur pozitën 

shoqërore, qëndrimet, sjelljet dhe konceptet teorike të personave të marrë në studim.Në 

këtë studim janë përfshirë testime, vёzhgime gjatë orëve të mësimit, sondazhe, 

eksperimente, pyetësorë, teste, aktivitete me shkrim, intervist, studime rasti si dhe metoda 

krahasuese mbi çështjet e shtruara në punim, analizë programesh dhe tekstesh mësimore.( 

në vazhdimësi të punimit gjenden të detajuara). 

 

0.3. Metodologjia dhe struktura e punimit 

 Metodat e kërkimit në didaktikë janë mjete të domosdoshme të hulumtimit, të cilat na 

mundësojnë që të arrijmë rezultate dhe njohuri të reja. Përveç rezultateve që disponojmë, 

me teknika të shumta metodologjike, me qasje të ndryshme teorike, sociodidaktika 

kombinon një sërë metodash që janë të përbashkëta për të gjitha shkencat shoqërore. Ajo 

kërkon zotërimin e këtyre teknikave.  

 Objektivi i secilit hulumtim shkencor është njohja e realitetit të mësimdhënie/nxënies 

të gjuhës angleze në një zonë të caktuar të vendit. Kjo fillon me parashtrimin e një apo më 

shumë pyetjeve hulumtuese rreth problemit që përbën bazën e studimit tonë, nga hipotezat 

prej ku rrjedhin këto pyetje, të cilat duhet t'i nënshtrohen vlerësimit e matjes nëpërmjet 

testimit që rezulton me përfundime (Vujovic, 2009)6. 

 Procesi i kërkimit shkencor përbëhet nga disa faza ku ndërlidhet teoria me teknikat 

kërkimore, me analizat dhe interpretimin e të dhënave. Qasja kryesore e studimit tonë 

është empirike. Jemi përpjekur qё nëpërmjet saj të hulumtojnë dhe të interpretojmë, në 

mënyrë sa më objektive, përmes vrojtimeve, përvojave, instrumenteve dhe metodave të 

caktuara shkencore realitetin e vërtetë që paraqet mësimdhënia/nxënia e gjuhës angleze 

në qarkun e Korçës.  

Metodat e kërkimit si një tërësi procedurash logjike dhe operative lejojnë të kryhen 

në praktikë mbledhja dhe interpretimi i të dhënave, në mënyrë që të çojnë më tej, 

verifikimin e hipotezave të vendosura në planin kërkimor. Metodat ndahen në: 

-Sasiore- prodhojnë të dhëna të sakta dhe të shprehura numerikisht. Ato janë 

veçanërisht të përshtatshme për kërkime të një shtrirjeje të gjerë, për t’i trajtuar nga një 

                                                      
5Astolfi-  Michel Develay;  La didactique des sciences ; Presses universitaires de France, Paris1989 ; 10 
6Cituar sipas Prof.dr. Bekim Baliqi, Njohuritë shkencore dhe metodat e kërkimit shkencor, www. 

Akademia.edu  
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këndvështrim statistikor dhe për t’i drejtuar mbi grupet heterogjene. Midis këtyre, një nga 

më të përdorshmit është kampioni, i përdorur kryesisht në pyetësorët apo intervistat. 

-Cilësore- kur prodhojnë të dhëna mbi dukuritë e përshkruara, të cilat lidhen me 

grupe të kufizuara apo me individë të veçantë. Matja e këtyre dukurive nuk mund të jetë e 

kufizuar nga numrat. Ajo bazohet mbi një qëndrim njerëzor cilësor, për aq kohë sa 

thellohen tema delikate, të cilat prekin sferën personale të sjelljeve dhe u japin përparësi 

aspekteve të ndërveprimeve të krijuara midis kërkuesit dhe objektit të kërkimit. Midis tyre, 

më përfaqësuesit janë, pa dyshim: intervista, vëzhgimi si dhe historitë jetësore. Aktualisht, 

megjithatë, mbizotëron prirja e përdorimit të asaj metode që nxjerr në dritë aspektet e 

ndryshme të problemit.  

Në këtë punim, janë parashtruar parimet mbi të cilat mbështetet një kërkim cilësor 

(kualitativ) dhe sasior (kuantitativ), duke treguar sesi ato përshtaten dhe demonstrohen 

nga ana metodike në studim.Gjithashtu demostrohet si kërkimi integrohet në të kuptuarit e 

gjuhës angleze. 

Metodologjia e kërkimit zbatuar në këtë studim është, cilësore dhe sasiore, duke u 

përqëndruar tek nxënësit dhe pikëpamjet e tyre në lidhje me përvetësimin e aftësive 

gjuhësore të gjuhës angleze; aftësive komunikative dhe të shprehurit më shkrim, 

pikëpamjet e mësuesve mbi mësimdhënien dhe mësimnxënien, problemet me të cilat 

ndeshen realisht mësuesit dhe nxënësit, përshtatja e teksteve mësimorë që ata përdorin me 

kontekstin shqiptar. 

Metodologjia e punimit është gjithashtu analitike, duke dhënë një analizë të detajuar 

të aspekteve të ndryshme në procesin e mësimdhënie- mësimnxënies, si edhe përshkruese 

duke u përqendruar tek aspekti historik i gjuhës angleze dhe sistemit arsimor shqiptar. 

  “Çfarë” të studiohet dhe “si” të studiohet janë pyetje të lidhura ngushtë me njёra-

tjetrën. Studimi ngre pyetje të rëndësishme rreth të dhënave dhe gjenden menyra të reja 

për të vëzhguar të dhënat për t’ju përgjigjur pyetjeve të rëndësishme. Sociolinguistët 

besojnë që përdorimi i gjuhës është gjithmonë i ndjeshëm ndaj lidhjeve sociale të aktorëve 

të ndryshëm; në rastin konkret të aktorëve të procesit të mësimdhënie- mësimnxënies7. 

Ky studim, përmes një vrojtimi dhe interpretimi të realitetit të mësimdhënie- 

mësimnxënies së gjuhës angleze tek shqipfolësit, si dhe duke kaluar nga  niveli konceptual 

në nivelin operacional, përmes teknikave hulumtuese të lartpërmendura, duke bërë 

analizë të të dhënave do të mbështetet në analizat e vëzhgimeve,anketimeve, 

eksperimenteve  intervistave dhe studimeve të rastit  me mësues, nxënës, punonjës të 

MASH, si edhe të të gjitha institucioneve arsimore, publike dhe jopublike, sjell probleme 

të mësimdhënie-mësimnxënie të anglishtes në kontekstin shqiptar në qarkun e Korçës. 

Një element i rëndësishëm i korpusit kёrkimor, janë tekstet e përdorura në vendin 

tonë për mësimin e gjuhës angleze, si edhe të gjitha materialet që ligjërojnë politikat e 

shtetit shqiptar për favorizimin e kësaj gjuhe. 

Ky studim, në formulimin e tij fillestar, synon të studiojë, përmes metodave cilësore 

dhe sasiore,programet mësimore, përshtatjen e materialeve mësimore në mësimdhënie-

mësimnxënie në kontekstin shqiptar. 

Teksti mësimor është vëzhguar dhe analizuar si produkt pedagogjik , shpesh qëndror, 

që kristalizon problemet thelbësore didaktike. 

                                                      
7Spolsky B. Sociolinguistics series editor H. G. Widdowson Oxford University press 2010; 8 
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Tekstet mësimore janë të pranishëm në të gjitha situatat e mësimdhënie- 

mësimnxënies. Studimi ka për qëllim  të trajtojë një shumëllojshmëri të rasteve në një 

gamë të situatave të ndryshme të  mësimit të gjuhës angleze në shkollat shqiptare.  

 

Struktura e studimit 

Ky punim përmban pesë kapituj. Kreu i parë dhe i dytë janë trajtuar në rrafshin 

teorik, përmes një metodologjie përshkruese, duke kaluar më pas tek trajtimi praktik i 

kreut të tretë, të katërt dhe të pestë, përmes një metodologjie analitike dhe një qasjeje 

empirike. 

Nё Kreu I ёshtё paraqitur e detajuar metodologjia e kërkimit. Përmes përdorimit të 

mjeteve të metodave cilësore të ndërtimit dhe analizes të të dhënave, ka realizuar një 

analizë në thellësi të fenomeneve në procesin mësimor në qarkun e Korçës duke 

eksploruar « cilësinë », dhe natyrën e tyre. Ky kërkim ka investiguar një sasi të caktuar të 

çështjeve që ka shёrbyer për të identifikuar mekanizmat, tendencat, sistemet që bazohen 

në hipoteza. 

Kreu II paraqet një numër të rëndësishëm reflektimesh mbi mjedisin e kërkimit, 

përqasjen e kontekstit të kërkimit duke u nisur nga jeta reale e kërkuesit dhe analizën e 

elementëve përbërës të situatës së mësimdhënie- mësimnxënies.Theksi është ndalur tek 

Sociodidaktika në faktin se si ajo ajo nënvizon lidhjen  midis shkollës dhe shoqërisë të 

cilat mund të pasurohen e transformohen më mënyrë të vazhdueshme, për të sjellë tek 

nxënësi një vështrim që pajton dimensionet individuale dhe kolektive8 tek nxënësit 

shqipfolës. 

Është vëzhguar konteksti lokal, konteksti institucional, edukativ, sistemi arsimor 

shqiptar në vite e sot, konteksti gjeografik, demografik, ekonomik dhe social, konteksti 

sociodidaktik, sociokulturor dhe gjuhësor. 

Është parё nё detaje sistemi arsimor nё vite dhe janё pёrmendur ndryshimet nё 

reforma e re kurrikulare per sistemin parauniversitar, nё kontekstin shqipfolёs.  

Nё Kreu III, është trajtuar mësimdhënia e gjuhës angleze në kontekstin shqipfolës, 

janë parё programet mësimore, si dhe procesi i vlerësimit. 

Janë vëzhguar përmes një sondazhi nxënës të shkollave nëntë vjeçare dhe të mesme 

mbi përvetësimin e aftësive linguistike, bazuar në programet mёsimore mësimore, 

vёzhgimi i cili është fokusuar në krahasimin e objektivave aktuale të parashtruara nga 

Instituti i kurrikulave dhe Vlerësimit në Shqipëri dhe Kuadrit të Përgjithshëm Europian tё 

Referencave për gjuhët që i ndihmon nxënësit të aktualizojnë elementet gjuhësore, të cilat 

janë në përputhje me nivelet e duhura për çdo klasë në arsimin bazë dhe të mesëm  

Duke mbetur brenda të njëjtit kuadër, në vijim të sondazheve me nxënës mbi silabuset 

mësimore dhe përvetësimit të aftësive gjuhësore, janë zhvilluar edhe pyetësorë drejtuar 

mësuesve mbi silabuset mësimorë në ciklin nëntëvjeçar e të mesëm, duke parё si zbatohen 

programet mёsimore nga mësuesit e gjuhës Angleze, arsim bazë dhe arsim i mesëm, në 

qytetin e Korçës dhe përshtatja e tyre me KPEGJ. 

Kreu IV trajton kompleksitetin e procesit të mësimdhënie- mësimnxënies në 

kontekstin shqipfolës. 

Për të parë rezultatet e aftësisë së të shkruarit është zhvilluar eksperimenti me nxënës 

të gjimnazeve publike në zonat urbane dhe rurale të Korçës, që përdorin të njëjtin tekst 

mësimor, në temat e te shkruarit, si edhe është parë cfarë ndikon në  përvetësimin ose 

mospërvetësimin e temës së të shkruarit?Cilët faktorë ndikojnë pozitivisht ose negativisht 

                                                      
8 Rispail 1998 : 445 
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në përvetësimin e kësaj detyre. Pra shihet siutata aktuale e nxënësve, vështirësitë, 

mangёsitë, çfarë e përmirëson ose pengon përvetësimin e gjuhës angleze në aftësinë 

gjuhësore të të shkruarit.  

Kreu V, sjell një vëzhgim mbi tekstet mësimorë të gjuhës angleze në kontekstin 

shqipfolës.Konkretisht janë bërë disa vëzhgime, analiza, pyetësorë dhe studime rasti. 

Nga intervista e pyetësorë zhvilluar me mësues të cikleve e shkollave të ndryshme, 

janë marrë disa mendime mbi përdorimin, përshtatjen ose mospërshtatjen e teksteve 

mësimore me me dijet, kulturën , identitetin dhe  gjuhën amtare. 

Aspekt tjetër i trajtuar tek ky kre, është ndërgjegjësimi ndërkulturor i nxënësve 

përmes teksteve mësimorë të huaj të gjuhës angleze në kontekstin shqiptar. Në studim 

është parë si ndihmojnë aktivitetet ndërkulturore në një përvetësim më të mirë të gjuhës 

angleze të nxënësve shqiptarë në nivele të ndryshme të arsimit bazë në qytetin e Korçës. 

Është vërejtur përvoja e të mësuarit e nxënësve shqiptarë nëpërmjet aktiviteteve 

ndërkulturore, të paraqitur në tekstet mësimore të gjuhës angleze të autorëve të huaj.  

Po kёshtu, përmes një studimi rasti, është sjellë trajtimi i aspektit kulturor në tekstet 

shqiptare e të huaj. Sa dhe si përvetësohet gjuha angleze përmes trajtimit të këtij aspekti 

nga nxënës të shkollave nëntëvjeçare. 

Pyetjeve të cilave ju kemi dhënë përgjigje përmes këtij studimi rasti janë: Si 

ndërrthuret dhe përfshihet aspekti ndërkulturor në 2 tekstet shkollore në rrethin e Korçës. 

Si përvetësohet nga nxënësit e shkollave 9- vjeçare (shkollat e marra në këtë studim rasti). 

Si dhe në çfarë mënyrë materialet e këtyre teksteve i ndihmojnë nxënësit në shkëmbimin e 

kulturave dhe ndarjen e eksperiencave me njëri- tjetrin dhe si e shohin ata kulturën e 

huaj.Për këtë është zhvilluar edhe pyetësori me nxnënës. 

Aspekte të tjera të studiuara në këtë punim, kanë të bëjnë edhe me ndërveprimin mes 

nxënësve dhe mësuesve të arsimit bazë 9- vjeçar në qytein e Korçës, gjatë realizimit të 

aktiviteteve kulturorë dhe vëzhgimit të elementeve të ndryshëm e detaje të procesit të  

mësimdhënie- mësimnxënies, në dy tekste mësimore të gjuhës angleze (autorë shqiptarë 

dhe te huaj). 

Kjo është parë përmes një vëzhgimi të detajuar tek nёnçёshtja V.5.  

Një studim tjetër në vazhdimësi të këtij punimi, i cili sjell shumë afër kontekstualizmin 

didaktik të mësimdhënie- mësimnxënies të gjuhës angleze, janё edhe interferencat 

sociolingistike gjatë aktiviteteve ndërkulturore dhe komunikimit në orët e gjuhës angleze 

si dhe shembuj gabimesh nga ana e nxënësve, gjatë përdorimit të teksteve mësimore të 

autorëve të huaj në arsimin bazë 9- vjeçar, Korçë.  

Përshtatja identitare në mësimin e anglishtes  dhe stereotipet është njё çështje tjetёr e 

rёndёsishme, trajtuar tek ky studim doktoral. 

Shpresojmë që ky punim të ketë ofruar një pasqyrë të qartë të realitetit shqiptar të 

mësimdhënies të gjuhës angleze. 
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KREU I 

METODOLOGJIA E KЁRKIMIT 

I. 1 Kërkim cilësor 

Kërkimi cilësor ka si qëllim të përshkruajë dukuri dhe sjellje sociale nëpërmjet të 

dhënave kontekstuale të larmishme. Ndryshe nga kërkimi sasior, numërimi nuk është 

objektivi i tij. Kërkimi cilësor përpiqet të eksplorojë dhe shpjegojë botën nëpërmjet 

përvojave të aktorëve socialë (Mays & Pope, 19959) dhe duke nxjerrë në dritë të 

dhëna që nuk janë shumë lehtë të aksesueshme nga kërkimi sasior.  

Sipas Corbin dhe Strauss10 (2008), të bësh kërkim cilësor do të thotë ta shohësh 

botën me sytë e pjesëmarrësve, të arrish një kuptim të thelluar të fenomenit nga 

perspektiva enjerëzve. Sipas Nurani11 (2008), kur aplikohet kërkimi cilësor, kërkuesi 

interpreton popullatën ose fenomenin që ka nën vëzhgim duke përdorur zërat e 

pjesëmarrësve në studim. Nëpërmjet kërkimit cilësor, kërkuesi mund të arrijë njerëzit 

dhe të ndërveprojë me ata, të shikojë sesi sillen ata dhe të mësojë se cilat janë 

shqetësimet, pikëpamjet dhe përjetimet e tyre. 

Kërkimi cilësor është bërë një mjet shumë i dobishëm nëpërmjet të cilit nxirren 

në pah përvojat e njerëzve që pësojnë ndryshime në kontekstin e zhvillimit. Ai është 

efektiv në sigurimin e informacioneve specifike që kanë të bëjnë më vlerat sociale, 

opinionet, besimet, qëndrimet dhe emocionet e një popullate të veçantë. Është e 

rëndësishme të theksohet se thelbi i kërkimit cilësor bazohet në atë qëështë natyrore, 

duke studiuar personat e vërtetë në mjediset natyrore sesa në izolim artificial. Është 

përdorur metoda cilësore e kërkimit, pasi ajo ofron një kompleksitet të çështjeve, një 

kuptim të thelluar dhe fleksibilitet në eksplorimin e subjekteve, duke qenë se studimi 

është i interesuar për perceptimet, përvojat. Në kërkimet cilësore, të dhënat mblidhen 

duke përdorur teknika të ndryshme, si vëzhgimi i pjesëmarrësve, intervista, shënimet 

në terren, dokumentet, ditaret.  

Bryman and Bell (2007) shprehen që kërkimi cilësor është një strategji kërkimi 

që tregon lidhjen midis teorisë dhe kërkimit dhe zakonisht ve theksin mbi mënyrën 

sesi krijohen teoritë. Kërkuesi duhet të jetë induktivist, ndërtues dhe interpretues12.  

Sipas Aleks Muchielli (Mucieli) metodat cilësore angazhohen mbi pista tё reja 

dhe duhet të pёrmbushin « emergjencat » metodologjike13. Këto metoda hapin para 

tyre një çështje vlerësimi sepse ato mund të  pozicionohen në  zemër të  

metodologjive konstruktiviste të  shkencave humane dhe shoqërore. Këto sjellin tё 

reja teorike dhe metodologjike që  rrisin interesin e përgjithshëm të  kërkuesve për 

shkencat humane dhe shoqërore14. 

                                                      
9 Mays, N., Pope, C., 1995. Rigour and qualitative research. BMJ;311: 109–12. 
10 Corbin, J. M., and Strauss, A. C., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures 

for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
11Nurani, M. L., 2008. Critical reviee of ethnographic approach http://www.fsrd. 

itb.ac.id/epcontent/uploads/5%20Lusi%20Ethnography%20Approach.pdf 
12Bryman, A. and Bell, E., Business Research Methods revised edition Oxford University Press ;2007 
13Mucchielli A. Recherche qualitative et production de savoirs Le développement des méthodes 

qualitatives et l’approche constructiviste des phénomènes humains 2004-2005 ; 7 
14Po aty; 8 

http://www.fsrd/
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I. 2 Përbërësit e një kërkimi cilёsor 

I. 2.1 Fokusim në  terren 

Mësimdhënia dhe mësimnxënia e gjuhës angleze është e rëndësisë së veçantë në 

Shqipëri. 

Ky kërkim zbaton ide të veçanta të gjuhës dhe të didaktikës së terrenit. Për të 

ndërtuar paraqitjen linguistike dhe didaktike, vëzhguesi duhet ta vendosë veten e tij në 

një terren dhe të marrë pjesë në këto ndërveprime mes individëve15. 

Praktika e një terreni përbën një përbërës themelor të një kërkimi cilësor. Ky 

realitet ve në provë teoritë dhe lejon përpunimin e tyre nga subjektet e marra në 

studim, dhe nga studiuesi. 

Ky kërkim i përcaktuar si kërkim terreni, është thelbësor për ndërtimin e të 

dhënave dhe është realizuar nëpërmjet intervistave dhe pyetësorëve me mësues e 

nxënës, vëzhgime dhe eksperimente në klasat ku jepet mësim anglishtja.Të gjitha 

metodat e sipërpërmendura të kërkimit cilësor janë kryer në shkolla të ndryshme. 

Ёshtë parë si transmetohet kultura angleze nё mjedisin shqiptar dhe si 

kontekstualizohet ajo në mënyra të ndryshme e veçanërisht përmes teksteve 

mësimorë. 

Pra kërkimi i bërë përmban pothuajse gjithmonë një kontakt personal me një 

mjedis dhe me njerëz si dhe me pikëpamjet, perspektivat dhe eksperiencat e 

tyre.Situatat janë të rëndësishme, sepse ato ndikojnë mbi sjelljet e nxënësve. Njerëzit 

shpesh sillen ndryshe në situata të ndryshme, në klasë dhe në dhomën e mësuesve, në 

një klasë me arritje të lartë ose me arritje të ulët, ose në një klasë në fillim të javës ose 

në fund të javës. Konteksti kështu nuk mund të merret si i dhënë, por si një set 

parametrash me të cilat ndërveprojnë individët. 

Tek ky studim është  preferuar një përfshirje e thellë në terrenin mësimor. Në 

mënyrë që të fitojë akses në nivelet më të thella, kërkuesit i nevojitet të zhvillojë një 

raport të caktuar me subjektet e studimit dhe të fitojë besimin e tyre16. 

Pra ashtu siç shprehet edhe Philipe Blanchet (Filip Blanshe), karakteristika 

kryesore edhe e këtij punimi është  të  studiohen fenomenet gjuhësore efektivë  në 

kontekstet e tyre sociokulturore. Skicohen në  këtë  mënyrë  fusha dhe modalitetet e 

një  sociolinguistike në  kompleksitetin e fenomeneve gjuhësore, që  të  kuptohen 

proceset sociale17. 

Kërkuesit mundësisht bëjnë disa supozime që i paraprijnë studimit.Gjërat janë për 

t’u zbuluar dhe nuk dalin haptazi.Përdoren  në këtë rast metodat hipotetiko- induktive, 

ku kërkuesi ndërton një model si e dëshiron ai të jetë, dhe teston modelin e situatës; 

pra e panjohura bëhet më familjare. 

 Howard Becker (Hauard Beker) (1971;10) shkruan që kur gjërat janë familjare, 

bëhet e pamundur t’i trajtosh me kujdes ngjarjet që ndodhin, edhe kur ndodhin para 
                                                      
15Blanchet Ph., 2000, La linguistique de terrain, méthode et théorie : une approche ethno 

sociolinguistique, PUR, Rennes;36 
16Blumer, H. 1976 The methodological position of symbolic interactionism, in Hammersley, M. and 

Woods, P. (eds) The Process of Schooling, London, Routledge and Kegan Paul ; 15 

17Blanchet Ph, 2000, La linguistique de terrain, méthode et théorie : une approche ethno 

sociolinguistique, PUR, Rennes 
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syve do të duhet një përpjekje dhe imagjinatë të mos i shohësh gjërat që aktualisht 

janë prezente për t’u parë18. 

I. 2.2 Fokusim në kuptim dhe perspektiva 

Pjesa e studimit që pason, do tregojë se si në mënyrë epistemologjike dhe 

metodike kërkimi cilësor  do të integrojë paradigmën e përmbajtjes të kuptueshme. 

Është kërkuar të zbulohen kuptimet që aktorët e mësimdhënies i bashkëngjitin 

sjelljes së tyre, si i interpretojnë ata situatat, dhe çfarë perspektiva kanë ata mbi 

çështje të veçanta.Disa nxënës e shohin shkollën jo si një vend për të mësuar, por si 

një vend për t’u socializuar. Kjo pengesë mund të jetë funkionuese për nxënësin, 

sepse i jepnjё status brenda grupit të tij shoqëror19.  

Konkretisht tek ky studim doktorate është punuar për të fituar njohuri të 

“brendshme” të jetës sociale, të  kuptohen këndvështrimet dhe eksperiencat e 

njerëzve, duke qenë më afër aktorëve të mësimdhënies (individëve dhe grupeve). Janë 

vlerësuar dykuptimësitë,  mospërputhjet, dhe kontradiktat  në sjelljet e  tyre, janë 

eksploruar interesat e tyre. Ky studim është përpjekur  të vlerësojë kulturën e grupeve, 

lidhjet ndërkulturore, të kapë kuptimet që përshkojnë kulturën që kuptohet nga 

pjesëmarrësit në procesin emësimdhënie- mësimnxënies20. 

I. 2.3  Fokusimi në Proces 

Ky fokusim, ashtu siç është përmendur edhe më sipër,është përqëndruar tek 

procesi mësimor i gjuhës angleze në kontekstin shqipfolës në rrethin e Korçës. Fokusi 

u vendos mbi mënyrën si zhvillohej ky proces, i cili është në ndryshim të 

vazhdueshëm. 

Tek aktorët e mësimdhënies që janë marrë në analizë, është parë si transmetohet 

kultura e huaj brenda një grupi të caktuar, si perceptohen role të ndryshme, si një 

klasë negocion me mësuesin e tyre, mbi mënyrën si mund të udhëhiqet klasa, si 

menaxhohen ndryshimet, si formulohet dhe implimentohet një pjesë e caktuar e 

politikës shkollore21. 

Gjatë analizës të aspekteve të ndryshme të procesit të mësimdhënies dhe 

mësimnxënies së gjuhës angleze, është parë si procedurat që specifikojnë dhe si 

aktivitetet e përmendura në silabus, konvertohen në mësime aktuale, si dhe procedurat 

se si mësuesit dhe nxënësit marrin pjesë në mësim; pra jepet qartë paraqitja e procesit 

mësimor, dhe strukturat pjesëmarrëse, si dhe strategjitë komunikative mes tyre22. 

Është vënë re sesi procesi i të mësuarit nga nxënësit shqiptarë të arsimit 

parauniversitar, bëhet në mënyrë joformale- duke mёsuar fjalor nga televizioni, 

revista, libra, internet si dhe formale- duke ndjekur orët dhe aktivitetet mësimore në 

klasë, ku prezantohen dhe praktikohen gjuha dhe aftësitë gjuhësore23. 

                                                      
18Delamont Sara  Handbook of qualitative research in education, edited by MPG books group UK, 

2012 ; 6 
19Woods P. Faculty of Education, University of Plymouth, 2006 « Qualitative Research”(I) 
20Po aty 
21 Po aty  
22Ellis R. “Task- based language learning and teaching”, Oxford, university press, 2003 ; 243, 74 
23Lindsay C. eith Knight P.Learning and teaching English Oxford University press 2006 ; 1 



4 
 

I. 2.4 Teoria e analizës së të dhënave 

Kërkuesit cilësorë punojnë kryesisht, duke kërkuar të nxjerrin teori nga 

përpunimi i të dhënave.Thuhet se teoria është brenda të dhënave. Abraham, që 

punonte në një shkollë gjithëpërfshirëse, zbuloi se ekzistonte bashkëpunimi por që 

edhe faktorë të tjerë kanë ndikuar në të, si ekzaminimi e karriera.24 Jo të gjithë 

kërkuesit cilësorë janë të fokusuar për të testuar teorinë në këtë mënyrë.  

Disa argumentojnë që qëllimi i tyre është të kuptojnë cilësinë e jetës sociale. 

Duke ndjekur këtë ata prodhojnë materiale të detajuara.  Ajo shkon përtej fakteve të 

thjeshta dhe dukjeve në aparencë, duke prezantuar detaje, kontekste, emocione dhe 

site te lidhjeve sociale që bashkojnë njerёzit me njeri- tjetrin. Ajo ndërthur historinë 

me përvojën.Ajo vendos domethënien e një përvoje, ose sekuencën e ngjarjeve për 

personin ose personat në diskutim në këtë përshkrim te thellë25. Kjo teori është 

përshkruar me detaje tek metodat e vëzhgimit në kapitujt e mëposhtëm. 

I.3 Një studim i hapur. 

Problematika e kërkimit cilësor evoluon gjatë gjithë studimit, ky progres i punës 

të të kuptuarit të përmbajtjes, ushqen një vështrim më të mprehtë mbi fenomenet e si 

rrjedhojë një fokusim më të saktë mbi problematikën. 

Çdo kërkim duhet të synojë përshtatjen sa më të madhe të anketimit me objektin 

e studimit. Kjo gjë është synuar në këtë studim. 

Është integruar një plan duke marrё fazën kur mësuesi prezanton duke u nisur 

nga një kapitull, mënyrën në të cilën ai ka punuar konkretisht me tekstin mësimor.Ky 

kthim nga mёsuesi në një ose njёrës prej seancave i afrohet nje metode etnografike, të 

quajtur “stimulated recall » (kujtesë e stimuluar) ku kërkuesi regjistron pjesët e një 

seance, dhe pyet mësuesin dhe nxënësit çfarë ka ndodhur26. 

Vazhdimësia e intervistave ështe elastike sipas personit me të cilin shkëmbehen 

praktikat. Sipas përpunimit të të dhënave kërkuesi dallon më mirë atë që i intereson në 

veçanti në anketë dhe të mund të orientojё planin e bisedës, kështu analiza e të 

dhënave më çoi të përpunoj një hipotezë mbi lidhjen midis formimit profesional dhe 

përdorimit të teksteve mësimorë. 

Investigimi i këtij studimi vazhdoi paralelisht edhe me vёzhgimin e praktikave tё 

mësuesve dhe nxënësve që kanë një formim më të pakët.U vendos të bëhej një 

ndërhyrje me mësues dhe nxënës që punojnë në zonat rurale të rrethit të Korçës, ku 

kushtet ekonomike të nxënësve nuk janë të njëjta me ato të qytetit, gjithashtu edhe tek 

arsimi jopublik në Korçë. Gjatë fazës së përpunimit të të dhënave janë marrë ata 

aktorë të mësimdhënies që iu përgjigjen këtyre kritereve. Metoda është  një  

sipërmarrje rreziqesh. Tradicionalisht jemi mësuar të  shkëpusim diçka për ta 

thjeshtuar, të  vemë  në  vend politikat, t’i japim objekt shkencës dhe subjekt 

filozofisë27. 

                                                      
24Abraham, J. 1989 Testing Hargreaves and Lacey’s differentiation-polarisation theory in a settled 

comprehensive’, The British Journal of Sociology, 40, 1, 46-81. 
25Denzin, N.1989 Interpretive Interactionism, London, Sage 
26Nunan D.  Second language teaching and learning Boston, MA : Heinle&Heinle Publishers, 1999 ; 
94.  
27La « Méthode » d’Edgar Morin Pistes de lecture Jacques Cortès ; 13 



5 
 

Një kërkimi cilësor zbaton një metodologji dhe metoda të përpunuara sipas 

masave dhe që ndryshojnë gjatë procesit të kërkimit. 

I.4 Një studim përshkrues. 

Përshkrimi është një veprim thelbësor i kërkimit, sepse ai hyn në koherencë me 

angazhimet e kërkimit në planin metodologjik : të kuptuarin e të përgjithshmes dhe 

ndërveprimin e saj me të veçantat, planin etnografik; eksplorimin e kulturës, kërkimit 

të pozicionuar; planin didaktik :didaktika në kontekst, kontekstualizimi didaktik. 

Sipas Marielle Rispail (Mariej Rispaj) qëndrimi përshkrues vendos kufizime në 

aspektin e objekteve të studimit dhe objektivave. Ky qëndrim , është një veprim , në 

faktin që ai hedh një vështrim, zgjedh një orientim  dhei shpreh të gjitha aktet që kanë 

ndikim  në objektet sociale. 

Kjo shprehje me fjalë qëndron në thelb të aktivitetit gjuhësor.Qëndrimi 

pёshkruesmerr përsipër  përgjegjësinë për t’i transmetuar diçka  tjetrit28. 

Kërkuesi luan rolin kryesor në kerkim, është ai i cili mbledh të dhënat, i 

seleksionon, i trajton, dhe i analizon në një mënyre të orientuar duke sjellë nga afër 

një realitet të mësimdhënie- mësimnxënies në rrethin e Korçës. Hulumtimet tek ky 

studim janë  përpunuar në mënyrë të  automatizuar-  pyetësorë statistikore. 

I. 5 Një studim etnografik 

Ky studim mund të cilësohet edhe si etnografik. 

Konceptet e ndryshme të së “vërtetës„ ,“realitetit“, dhe „evidencës“, të mbajtura 

nga studiuesi,  janë një arsye për rritjen e vëmendjes drejt teknikave etnografike për të 

mbledhur të dhëna dhe për t’i analizuar ato29. Nunan shprehet se ka konstatime të 

ndryshme që etnografia përfshin studimin e kulturës e karakteristikave të një grupi në 

një mjedis real, dhe nuk ka përpjekje për të izoluar ose manipuluar fenomenin e marrë 

në investigim. Kështu që rezultatet nxirren nga kontaktet me të dhënat më tepër sesa 

nga teoria e mësimdhënies dhe mësimnxënies së gjuhës dhe përdorimit të saj30. Këto 

parime janë ilustruar me shembuj në këtë studim edukativ etnografik, ku qëllimi është 

të përshkruhet çfarë ndodh aktualisht në klasat shqipfolëse që mësojnë gjuhën angleze 

si gjuhë të huaj, në zonat urbane dhe rurale, arsim parauniversitar publik dhe jopublik. 

Çdo e dhënë është raportuar në kapitujt pasardhës në lidhje me vëzhgimet, 

eksperimentet, intervistat dhe pyetësorët me mësues e nxënës. Këto të dhëna 

ndërtojnë një imazh të pasur përshkrues dhe interpretues të mësimdhënies dhe 

mësimnxënies së gjuhës angleze në rrethin e Korçës. 

Procesi i nxjerrjes së një kuptimi të asaj çka mësohet dhe si mësohet përbën 

elementin bazë të punës në klasë31. Nunan shprehet se, që një kërkim të jetë 

etnografik duhet bëjë një përshkrim të detajuar dhe shpjegim të thelluar të fenomenit. 

Nisur nga këto parime:  

                                                      
28

Rispail M., 2005, Plurilinguisme, pratiques langagières, enseignement : pour une socio-didactique 

des langues : Philippe Blanchet, Université de Rennes 2- Haute-Bretagne, Rennes ;100- 101 
29Nunan D. Research methods in language learning Cambridge Uniersity press, 1992 ;52 
30 Po aty;  55 
31

Nunan D. Research methods in language learning Cambridge Uniersity press, 1992 ;55 
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● Jemi munduar të mbledhim të dhëna mbi të gjithë faktorët që veprojnë mbi 

fenomenin që është nën investigim. Puna e realizuar në kontekstin e mësimdhënie-  

mësimnxënies të anglishtes në rrethin e Korçës dhe “qëndrimi përshkrues” i 

përshtatur i venë në dukje këto dy aspekte. 

● Kontekstet makro dhe mikro të fenomeneve të mësimdhënies dhe të nxënit janë 

aktivë mbi fenomenet e investiguara. Përbërës të tjerë aktivë janë identifikuar dhe 

analizuar ; përbërës sociologjikë, institucionalë, edukativë, ekonomikë, politikë, 

gjeografikë.Thuhet që ky kuadër reference (teori globale dhe makrokoncepte) është si 

një hartë provizore e territorit, e përbërë nga njohje të përgjithshme kur bëhet fjalë për 

fenomenin  që studiohet dhe interpretohet32. 

● Kërkimi kryhet në kontekstet në të cilin subjektet jetojnë dhe punojnë 

normalisht. Kjo veçori që tregon studimin nga afër të objektit përbën një aspekt të 

kërkimit cilësor: distanca me fenomenin e studiuar që është zvogëluar me qëllim që të 

arrihet në një njohje personale të fenomenit.33 Kështu intervistat janë realizuar në 

vendin e punës, gjë që na ka lejuar njohjen më të mirë të terrenit.  

● Jemi munduar qё të dhënat janë  sa më afër origjinales.  

       ● Është një studim bashkëpunues, në të cilin janë përfshirë mjaft  aktorë të 

mësimdhënies. Vlen të përmendim këtu jo vetëm mësues e nxënës, por edhe drejtorë 

shkollash, punonjës në drejtorinë arsimore, Korçë, menaxherë të Qendrave të Gjuhëve 

të huaja, punonjës të Bashkisë, të cilët kontribuan me ndihmën e tyre në dhënien e 

mendimeve dhe statistikave mbi aspekte të mësimdhënies. Janë shfrytëzuar vëzhgimet 

e një sëre seancash nga mësuesit e anketuar. Studimi është interpretues, në të cilin 

përfshihet analizë interpretuese e të dhënave34. 

I.6 Një studim etik 

Etika është një degë specifike e Filozofisë që ka për objektiv të përgjithshëm të 

merret me sistemin e vlerave në përdorim.Ajo është e shumëfishtë dhe shfaqet e 

lidhur ngushtë me dialogun.Duke qenë e hapur ndaj dialogut, etika e shikon tjetrin si 

një bashkëbisedues të pranueshëm35. 

Ky është një studim etik, për vetë faktin që janë ndjekur me përpikmëri pikat që 

vijojnë; Kërkuesit janë të përgjegjshëm që pjesëmarrësit në studim janë të mirë- 

informuar për qëllimin e kërkimit në të cilin ata po marrin pjesë, kuptojnë përfitimet 

që vijnë nga pjesëmarrja në sudim si dhe ndihen të lirë të marrin një vendim të 

pavarur pa frikën e rrjedhojave negative36. 

Etika në kërkimin shkencor, si tërësi e vlerave dhe përfundimeve që mbështesin 

dhe e ligjërojnë profesionin e kërkuesit37. 

«Vlerat shpesh gjenden në kodet e etikës , janë ato të respektit së personit, të 

vlerësimit të avantazheve, dhe rreziqeve për pjesëmarrësit, dhe zgjedhjes së duhur të 

pjesëmarrёsve dhe të konfidencialitetit të të dhënave të mbledhura38.“ 
                                                      
32Paillé, P. & Mucchielli, A. (2003). L’analyse qualitative. Paris : A. Colin.   
33Paillé Pierre, Recherche qualitative Armand Colin, Paris,.2004: 189 
34Nunan D. « Second language teaching and learning » Boston, MA : Heinle&Heinle Publishers, 1999: 

127 
35Martineau, S, L’éthique en recherche qualitative : quelques pistes de réflexion, Recherches 

qualitatives –– no 5 –70-81. Actes du colloque Rercherche qualitative 2007; 73 
36 Fritz K. Hopkins J. Ethical issues in qualitative research ,2008; 5 
37Po aty; 74 

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v5/martineau.pdf
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Kërkimi tek ky studim u përshtatet këtyre vlerave dhe i  nxjerr në pah përmes 

ndërveprimit me anketa, mësues – nxënës. 

Ky kërkim është etik në kuptimin që ajo ka të bëjë me një përmirësim në 

mësimdhënien  e gjuhëve të huaja dhe të anglishtes me qëllim që kjo e fundit të 

zhvilloje e të përmirësojë cilësinë, për të eliminuar komplekset, bllokimet, 

pakënaqësisë. Kërkimi është një kontribut i vënies në dukje i një mësimdhënie- 

mësimnxënie, i një edukimi formimi ndërkulturor, ku çdo nxënës e gjen vendin e vet, 

mundësinë për të qenë vetvetja në një hapësirë tolerance, respekt për tjetrin dhe 

ndryshimi. Ky kërkim ka për qëllim një komunikim dhe kuptim më të mirë mes 

aktorëve në studim, duke u ofruar një zhvillim të tolerancёs, një hapje ndaj 

ndryshimit. 

I. 7 Metodologjia dhe metodat e kërkimit cilësor 

Metodologjia është studimi i metodave dhe mënyrave të fitimit të njohurive 

shkencore. Qëllimi i metodologjisë është që të kuptohet thelbi i njohurive shkencore 

dhe të vendosë parimet themelore në përvetësimin e saj dhe shqyrtimin kritik. Përveç 

kësaj,metodologjia na mëson se me cilat mjete duhet të shërbehemi që të arrijmë të 

njohim në mënyrë më të vërtetë (objektive) botën. 

       Metoda paraqet mënyrën e të menduarit dhe të hulumtimit në shkencë. Metoda 

shkencore përdoretpër të fituar njohuri sa më reale.Ajo është një reformë mendimi 

dhe nënkupton programim dhe  përmban domosdoshmërisht zbulimin  e të resë. 

Metoda sipas Edgar Morin është një sipërmarrje risku. Metoda mund të formohet 

gjatë kërkimit, pra mësohet duke mësuar. Qëllimi i metodës është që duke e njohur 

mirë atë të arrish të thellohesh në kompleksitetin e problemeve39. 

Në këtë studim është zbatuar  nje teknikë investigimi që përfshin të dyja metodat; 

cilësore dhe sasiore, (sondazhe, pyetësorë, krahasime statistikore, testime, vëzhgime, 

eksperimente). 

Në fushën didaktike Christian Puren e përkufizon një metodë si një bashkim 

procesesh dhe teknikash,  një sjellje ose një aktivitet i përcaktuar40. 

Kërkuesit cilësorë, sigurojnë një lidhje të ngushtë midis të dhënave dhe asaj çka 

bëjnë aktualisht njerëzit. Duke vëzhguar njerëzit në jetën e tyre të përditshme , duke i 

dëgjuar ata të flasin për atë çka mendojnë  dhe duke parë dokumentat që ata 

prodhojnë, kërkuesit kualitativë marrin njohuri të dorës së parë të jetës sociale të 

pafiltruar përmes koncepteve»41 

Sipas Blumer 42, kërkuesit veprojnë sipas situatave, duke u bazuar në kuptimet që 

ato marrin. Kuptimi i tyre del nga ndërveprimi social që kërkuesi ka me aktorët (në 

rastin konkret të mësimdhënies). Këto kuptime modifikohen përmes një procesi 

interpretues, që përdoret nga vetë kërkuesi, i cili përballet me problemet qё ndesh. 

                                                                                                                                                        
38Lorraine Savoie-Zajc 2004; 77 
39La « Méthode » d’Edgar Morin Pistes de lecture Jacques Cortès ; 44 ; 45 
40. Puren Ch., 1988, Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Nathan CLÉ, Paris. ;17. 
41Taylor Steven J., Bogdan Robert, 1984 Introduction to Qualitative Research Methods, John Eiley and 

Sons, Nee York ;  7(2nd edititon) 
42Blumer H. Symbolic interactionism. Perspective and method. University of California press, 1986 ; 2 
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Metodologjia e kërkimit konsiston për një pjesë esenciale në një përshkrim dhe 

në një analizë të aspekteve dhe parametrave të kontekstit që hedhin dritë mbi situatën 

e mësimdhënie- mësimnxënies të anglishtes nga shqipfolësit. 

Anasjelltas nga metoda sasiore, hipotezat, janë nxjerrё si rrjedhojë e eksplorimit 

të fenomeneve dhe kontekstit të tyre.  

Rezultatet e ndërtuara do të jenë gjithmonë “universe të kuptuari“, aq më tepër që 

jemi në një qasje fenomenologjike. Nuk ka“shfaqje faktesh por lexim ngjarjesh“43. 

Duke bërë një ndërthurje të të dhënave mbi kontekstin , një punë mbi mjedisin e 

fenomeneve të studiuara dhe një analizë të thelluar cilësore të korpusit, kërkimi i 

prezantuar këtu  ka ndërtuar një të kuptuar progresiv të fenomeneve .  

Përdorimi i kuptimeve nga aktori/aktorët, ndodh përmes një procesi interpretimi. 

Pra aktorët e mësimdhënies - ashtu siç vihet re edhe në studim- ndërveprojnë me njëri 

– tjetrin, pra angazhohen në një proces komunikimi, dhe interpretimi të këtyre 

situatave komunikuese,duke nxjerrё kuptimet e tyre44. 

Tekstet mësimore, duke u parë në mënyrë universale, ngrenë probleme 

përshtatjeje kur ato vihen në kontekste specifike. Protokolli i kërkimit nuk teston dhe 

provon një hipotezë  nga eksperimentimi, por  afrohet në thellësi të fenomeneve dhe 

kontekstit të tyre, për të identifikuar kështu tendenca të caktuara.  

Gabriele Pallotti (Gabriela Paloti) parashtron njё koncept sistematik të klasës së 

gjuhës së huaj si një mjedis social45. Qasja e zbatuar nga ajo pozicionohet në një nivel 

përvetësimi, në mikromjedisin e klasës, ndërkohë që qasja sociodidaktike është më 

globale, me një vështrim të gjerë që përpiqet të përfshijë pafundësinë e ambjentit të 

klasës. 

Një vështrim etimologjik, kuadrin e kёtij studimi ka të bëjë me njohjen e mjedisit. 

Studimi  i kontekstit të objektit mësimdhënie- mësimnxënies së anglishtes në Shqipëri 

në përgjithësi dhe veçanërisht në qarkun e Korçës, përfaqëson një pjesë të 

rëndësishme të studimit, duke zbatuar kështu mendimin e David Nunan sipas të cilit: 

« Perspektiva e qasjes natyrore- ekologjike ka si parim bazë besimin që konteksti në 

të cilin ndodh një sjellje e caktuar ka një influencё domethënëse mbi këtë sjellje. »Pra 

nëse ne duam të zbulojmë një sjellje të caktuar, duhet ta investigojmë atë më mirë në 

kontekstet natyrale në të cilat ajo ndodh46. 

Ky kërkim ka përshkruar dhe analizuar në mënyrë të thelluar konteksin e 

« subjekteve » të studimit, të objektit « mёsimdhënie- mësimnxënie të anglishtes tek 

shqipfolësit.» Gjatë realizimit të studimit na është dashur të respektojmë parametra të 

ndryshme të mjedisit aktiv, të cilat mund të ndikojnë në objektin e studimit tonë , si : 

konteksti ndërkombëtar anglo- shqiptar (historik, bashkëpunimi), konteksti 

institucional, edukativ, sociologjik, socio- ekonomik, gjuhësor, gjë që sjell 

këndvështrime të ndryshme mbi këtë mjedis. 

Kjo punë është shtjelluar gjerësisht në kreun « Konteksi ». 

Në këtë studim janë përdorur gjithashtu edhe metoda fenomenologjike.Qëllimi i 

qasjes fenomenologjike është të identifikojë fenomenin, përmes së pjesёmarrёsit 

                                                      

43 Paillé, P. & Mucchielli, A. 2003 L’analyse qualitative. Paris : A. Colin.   

44Blumer H. Symbolic interactionism. Perspective and method. University of California press, 1986;  5 

45Pallotti G., 2002,  La classe dans une perspective écologique del’acquisition, nr 16 

46Nunan D. Research methods in language learning Cambridge Uniersity press, 1992 ; 53. 
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perceptohen si aktorë në një situatë. Siç shprehet Van Manen (1990; 12), 

fenomenologjia merret me studimin e eksperiencës nga perspektiva e individit. Parë 

nga këndvështrimi epistemologjik, qasjet fenomenologjike, janë të bazuara në 

subjektivitet e njohjeve personale  dhe theksojnë rëndësinë e perspektivës dhe 

interpretimit personal. Duhet të kuptohet fenomeni në jetë reale me qëllim që të shihet 

kuptimi pedagogjik i situatave47. 

Në sferën humane përkthehet në mbledhjen e informacionit të thelluar dhe 

perceptimeve përmes metodave induktive dhe kualitative  si intervista, diskutime, dhe 

vëzhgimet e pjesëmarrësve dhe prezantimi i saj nga perspektiva e pjesëmarrësit 

kërkues. 

Kërkuesit cilësorë përpiqen të kuptojnë njerëzit nga kuadri i tyre i referencës. 

Thelbësore në perspektivën fenomenologjike dhe kërkimin cilësor është ta perceptosh 

realitetin siç e perceptojnë dhe përjetojnë të tjerët”48. 

Fenomenologjia « përkufizohet si vullnet për t’u lidhur me fenomenet, i vetmi 

realitet që ne disponojmë, e për t'i përshkruar ato ashtu siç shfaqen, pa ju referuar 

teorive shpjeguese dhe as shkaqeve. Ajo përpiqet të shpjegojë  kuptimin që bota 

objektive e realiteteve ka për të gjithë njerëzit në eksperiencën tonë të përbashkët.  

Ajo kërkon të trajtojë në mënyrë intuitive fenomenet e ndërgjegjes së jetuar49. Këto 

janë zbatuar tek intervistat joformale me mësues të cikleve e shkollave të ndryshme. 

Personalisht, vlerësoj fuqinë komunikative të kësaj metode studimi, e cila sfidon 

dhe na njeh me eksperiencen e jetёs sё pёrditshme. Fenomenologjia arrin mё tё mirёn 

e saj, kur e kthen leximin e kërkimit në eksperiencë50. 

I. 7.1 Vëzhgimi 

Kombinimi i dy metodave, cilësore dhe sasiore, në ndarjen e teknikave dhe 

instrumentave, merr një rëndësi të veçantë në mësimdhënien dhe mësimnxënien e  

gjuhës së huaj. Ato janë përdorur gjerësisht në sondazhet, vëzhgimet, eksperimentet, 

pyetësorët, studimet e rastit. 

Përbërësit e një kërkimi cilësor : Qasja etnografike e kërkimit cilësor vjen nga 

fusha e Antropologjisë. Ajo e vë theksin tek studimi i një kulture të tërë, në mënyrë 

origjinale. Ideja e kulturës lidhet me nocionin e etnicitetit dhe vend ndodhjes 

gjeografike, por nuk është zgjeruar për të përfshirë virtualisht ndonjë grup ose 

organizatë. Qasja më e zakonshme etnografike është vëzhgimi i pjesëmarrёsit, si pjesë 

e punës kërkimore, ajo thellohet në aspektin kulturor si një pjesëmarrës aktiv dhe 

regjistron të dhëna nga fusha e interesit osee studimit.Ashtu si në teorinë e analizës së 

të dhënave, nuk ka limit të asaj që është vëzhguar. 

Qëllimi i pёrgjithshëm i metodës cilësore është të sigurojë të dhëna të pasura 

rreth asaj çka ndodh në klasat ku jepet mësim anglishtja.Një etnografi e një klase në 

                                                      
47O’ Donoghue Tom& Punch Keith Qualitative educational research in action- Doing and reflecting; 

Routledge Falmer London and Nee York, 2003 ; 55 

 
48Taylor Steven J., Bogdan Robert, 1984 Introduction to Qualitative Research Methods, John Eiley and 

Sons, Nee York ;  7(2nd edititon); 6 
49Mucchielli  A., 2004  « Compréhensive (approche) », tekDictionnaire des méthodes qualitatives en 

sciences humaines, Armand Colin, Paris, ;25 
50Frieses N. H. Carina and Saevi T. (Eds.) » Hermeneutic Phenomenology in Education, Method and 

procatice, Sense publishers 2012 ;  29 
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gjuhë të huaj përpiqet të kapë esencën e asaj çka po ndodh në praninë e vëzhguesit, 

dhe është sidomos e dobishme kur vëzhguesi do të kapë një pikturë të gjerë të një 

mësimi më tepër sesa të fokusohet në  një aspekt të vecantë. Etnografitë e shkruara 

janë të dobishme, sepse i ofrojnë vëzhguesit kompleksitetin e klasës ku mësohet gjuha 

e huaj.Shikohen gjithashtu rolet e shumëfishta të mësuesit të gjuhës së huaj.Etnografia 

duhet të jetë përshkruese dhe objektive.Për shembull, në vend që të thuhej: “Studentët 

janë të interesuar në mësim” do të ishte më mirë: “Studentët po fokusohen në detyrën 

që u është dhënë”51. 

Një regjistrim etnografik i plotë përfshin jo vetëm ndërveprimin mësues- nxënës por 

edhe informacione mbi klasën ( pajisjet fizike, cilësinë dhe sasinë e mjeteve vizuale, 

vendet etj). Një avantazh tjetër është se ato e lejojnë vëzhguesin të krahasojë dhe 

tëverё nё dukje ndryshimin e  përdorimitnga ana e mësuesit të njohurive mbi çështjet 

e lëndës dhe si i ve në përdorim këto njohuri. Gjithçka e sipërpërmendur është 

analizuar dhe është parë praktikisht tek vëzhgimi i zhvilluar në 4 klasa në dy tekste 

mësimorë të ndryshëm nё ciklin 9- vjeçar në qytetin e Korçës, mënyra si shfaqet 

aspekti kulturor në to, si aplikohet nga mësues të ndryshëm, si përvetësohet nga 

nxënës të niveleve të ndryshëm dhe me perspektiva të ndryshme, si dhe në ç’mënyrë 

materialet e këtyre teksteve i ndihmojnë nxënësit në shkëmbimin e kulturave, ndarjen 

e eksperiencave me njëri- tjetrin dhe si e shohin ata kulturën e huaj, gjuhën e së cilës 

ata po mësojnë. (Kapitulli V). 

Vëzhgimi në klasё është teori dhe praktike: Tek vëzhgimi i temave të caktuara të 

procesit mësimor në rrethin e Korçës, janë vëzhguar detyrat individuale, në grupe të 

vogla, si transmetohen aspekete të ndryshme të mësimit nga mësuesi dhe nxënësit 

pyeten cilat i konsiderojnë më të kënaqshme dhe pse. Nxënësit punojnë në grupe të 

vogla, ndajnë mendimet dhe mësuesit zbulojnë konceptet e tyre, vlerësojnë gjykimet, 

dhe perspektivat e tyre52. 

Vëzhgimi sistematik, i praktikuar edhe në kёtё studimin, është i nevojshëm dhe i 

një rëndësie të konsiderueshme sepse janë marrë shpesh masa objektive, të ndjekura 

nga përfundime të bazuar në fakte nga ana e vëzhguesit.  

Vёzhgimi është i saktë, sepse vendoset besueshmëri mes aktorëve të 

mësimdhënies. 

I.7.2 Intervistat 

Një sasi e madhe e materialit cilësor vjen nga intervistat formale ose joformale të 

aktorëve të përfshirë në studim. Nëse intervistat do të hyjnë në thellësi të realitetit të 

situatës ato do të zbulojnë kuptimet e subjekteve. Thelbësore për kërkuesin është të 

zhvillohet empatia me anë tëintervistave dhe të fitohet besim.Intervista nuk duhet të 

jenë imponuese, në mënyrë që imponojnë influencën e studiuesit tek tjetri. 

Woods (Uds) shprehet që  studiuesi duhet të jetë sa më i natyrshëm. Duhet pasur 

kujdes vendi ku duhet të zhvillohet intervista, mënyra e afrimit dhe gjithcka duhet e 

jetë e barabartë. Mund të behet një bisedë e thjeshtë para se të shpjegohet për se është 

kërkimi. Nëse vendoset raporti, nuk do të ketë vështirësi për t’i detyruar njerëzit të 

flasin.Problem mund të jetë fakti që të intervistuarit mund të mos jenë të qartë në atë 

që flasin kështu që kërkuesi mund të përdorëteknika dhe pyetje ndihmëse, duke 

kërkuar sqarime, opinione, të japë alternativa, të ndjekë logjikën e argumentit, të 

                                                      
51Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). Second Language teacher education. Cambridge University 

press.(I) ; 44 
52Po aty;  65 
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drejtojë pyetje hipotetike,të kërkojë krahasime nga pala e intervistuar, për të ndihmuar 

qartësinë dhe vlefshmërinë e intervistës53. 

Intervistat janë praktikuar në studim me mësues mbi probleme të lidhura me 

tekstet mësimore të  gjuhës angleze; përshatjen e tyre me nevojat e nxënësve, me 

gjuhën amtare, me kulturën, identitetin, me dijet e tyre.(Kreu V). 

 Gjatë këtyre intervistave ka patur një angazhim në dëgjim ”aktiv” dhe është 

përpjekur të mbahet i intervistuari i fokusuar në temë pa u imponuar. Janë përfshirë 

gjithashtu eksperienca vetjake të të intervistuarit, duke vendosur ndërveprim në 

interesat e mbajtjes së raportit dhe duke inkurajuar me shumë diskutim. Në këtë 

kuptim intervistat janë një mënyrë, një proces i ndërtimit të realitetit. Nga intervistat 

janë nxjerrë një numër i konsiderueshëm të dhënash dhe opinionesh mbi realitetin dhe 

situatën aktuale të mësimdhënies së gjuhës angleze në rrethin e Korçës në përgjthësi  

dhe mbi përdorimin e teksteve mësimorë të autorëve shqiptarë e të huaj, në veçanti. 

I. 7.3 Eksperimentet 

Eksperimentet janë shumë të dobishëm. Ato përfshijnë mbledhje të dhënash. Në 

menaxhimin e një eksperimenti, studiuesi duhet të jetë i kujdesshëm në lidhje me 

faktorët qё kufizojnë vlefshmёrinë e tij54. Eksperimenti është pjesë e kёtij studimi. 

Është fokusuar gjatë vitit akademik 2013- 2014, përkatësisht në muajin nëntor. 

Qëllim i eksperimentit në këtë studim ka qenë në çfarë mase përvetësohet aftësia e të 

shprehurit me shkrim tek nxënës të shkollave të mesme publike të rrethit të Korçës – 

zona urbane dhe rurale, të cilët përdorin të njëjtin tekst mësimor të autorëve të huaj. 

Është zhvilluar një punë me shkrim dhe është parë me detaje situata aktuale e 

nxënësve, vështirësitë, mangёsitë, çfarë e përmirëson ose pengon përvetësimin e 

gjuhës në aftësinë e të shprehurit me shkrim.  

Janë studiuar perspektivat e nxënësve dhe janë marrë në konsideratë në mjedise 

të ndryshëm, sepse sjellja ndryshon në situata të ndryshme.E njëjta gjë ka të bëjë dhe 

me kohën. Është zgjedhur jo pa qëllim muaji nëntor, sepse nëse kërkimi dhe 

sondazhet fokusohen në fillim ose fund semestri, do të dalë një studim jo i mirë55. 

I. 7.4  Materialet e shkruara 

Dokumentat janë një burim të dhënash në kërkimin cilësor, por duhet të trajtohen 

me kujdes. Dokumentet e përdorur më gjerësisht janë dokumentet zyrtarë, ata 

personalë dhe pyetësorët. Si materiale të shkruara, që i përkasin metodës cilësore, janë 

zhvilluar sondazhet dhe punët me shkrim. Rezultatet e tyre janë përdorur për të 

përcaktuar vlerat relative të rezultateve56.Ato duhet të jenë të vlefshme dhe të 

besueshme, japin informacinin e nevojshëm. Ato duhet të kontekstualizohen siç janë 

bërë në studim, dhe janë zhvilluar brenda rrethanave të ndërtimit të tyre57. Prezantimet 

                                                      
53Woods P. Faculty of Education, University of Plymouth, 2006 Qualitative Research 
54Ross  Kenneth N. “Educational research: some basic concepts  and terminology: International 

Institute for Educational Planning/UNESCO, 2005 (II) ; 35 
55Woods P. Faculty of Education, University of Plymouth, 2006  Qualitative Research 
56

Ross  Kenneth N. “Educational research: some basic concepts  and terminology: International 

Institute for Educational Planning/UNESCO, 2005 (II) ; 35 
57Woods P. Faculty of Education, University of Plymouth, 2006  Qualitative Research 
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e rezultateve të testeve dhe pyetësorëve mund të përfaqësojnë në një farëmënyre të 

vërtetën, por ndoshta jo të vertetën e plotë.  

Detyra e kërkuesit nuk është të marrë dokumentet në kuptimin formal, por të 

zbulojë si janë ndërtuar, si përdoren dhe si interpretohen.Një mënyrë e dobishme dhe 

më afër objektives mund të jenë vëzhgimet dhe intervistat- shprehet Woods (Uds). 

I.7.5 Pyetësorët 

Në disa situata pyetësorët i ndihmojnë të anketuarit të shprehin pikëpamje mbi 

çështje për të cilat nuk do të ndiheshin mirё t’i shprehnin gjatë një interviste58. 

Megjithatë ato mbledhin informacion nga një kampion mjaft i gjerë.Edhe pse 

informacioni është i limituar ai është mjaft i dobishëm.Për shembull, faktet dhe 

opinionet janë përcaktuar qartë dhe janë identifikuar nga metodat cilësore.Përmes 

pyetësorëve eksplorohen se si zbatohen këto në përgjithësi59. 

Tek ky studim, pyetësorët e zhvilluar si për nxënësit, ashtu edhe për mësuesit, 

përmbanin pyetje të hapura edhe të mbyllura, si dhe kombinim mes tyre, me qëllim që 

t’u lihej hapësira të anketuarve për të zhvilluar idetë e tyre, si dhe kishte lehtësi në 

llogaritjen e rezultateve dhe nxjerjen e të dhënave, me anë të grafikëve dhe tabelave. 

Pyetësorët u zhvilluan me qëllime të ndryshme, për të parë si dhe sa zbatohen 

silabuset mësimorë nga mësues të cikleve të ndryshëm në rrethin e Korçës, sa 

përshtaten ata me Kuadrin Europian të referencave për gjuhët. Janë marrë mendime 

mësuesish të anketuar mbi përdorimin e teksteve mësimorë, nëse ata e shohin tekstin 

si kuadër të sigurt për mësimdhënie, sa dhe si përshtaten ata me nxënësit; pyetësorët 

janë zhvilluar edhe me nxënës, për të parë sa i ndihmon ata teksti mësimor- i autorëve 

shqiptarë ose të huaj- në përvetësimin e gjuhës angleze, përmes trajtimit të aspektit 

kulturor. 

« Pyetësori jep një përgjigje, biseda ndërton një  bashkëbisedim . Ndryshe nga 

opinionet, bisedat e fituara nga bashkëbisedimi nuk janë krijuar nga pyetja por  

megjithëse të bashkëndërtuara nga procesi ndërbisedor japin zgjatimin e një 

eksperience konkrete ose imagjinare»60. 

Faktikisht bashkëbiseduesi ofron një kontakt, një shkëmbim idesh, një 

ndërveprim në kohë reale. Eshtë më e veshtirë për të intervistuarin që të fshehë 

realitetin, duke qenë përballë me intervistuesin;  është  më i lirë, më i hapur dhe më i 

thelluar në mendime. 

Përmes këtij studimi, është punuar  për të fituar njohuri të “brendshme” të jetës 

sociale. Është munduar të kuptohen  këndvështrimet dhe eksperiencat e aktorëve të 

mësimdhënies, për të qenë më afër tyre dhe për ta parë botën nga këndvështrimet e 

tyre,në situata të ndryshme dhe nëgjendje të ndryshme shpirtërore. Janё parё 

mospërputhjet dhe kontradiktat  në sjelljet e  tyre, janё eksplorohen interesat e tyre, 

janё kuptuar lidhjet mes vetes së tyre dhe grupeve të tjera. Kërkuesi përpiqet të 

vlerësojë kulturën e grupeve. Detyra është që të kapen kuptimet që përshkojnë 

                                                      
58

Boulton, M 1994 The methodological imagination. In M. Boulton (ed.) Challenge and Innovation 

Methodological Advances in social research London :1-21 
59Hannan A.Noe led by Dr. Julie AndersonA Hannan, Faculty of Education, University of Plymouth, 

2007 
60Blanchet A., Gotman A., 1992, L’enquête et ses méthodes : l’entretien,Nathan, Paris; 40 
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kulturën që kuptohet nga pjesëmarrësit61.Terminologjia e specialistit nuk është i vetmi 

kyç. Subjektet mund të përdorin të njëjtën gjuhë si kërkuesi , por nënkuptojnë gjëra të 

tjera me to. Për shembull të kuptuarit e punës nga nxënësit ka treguar që ai  ndryshon 

nga një grup në tjetrin. Studiuesi ka për qëllim “kuptime të ndara”, kur dikush ndihet 

si pjesë e kultures dhe mund t’i interpretojë fjalët dhe gjestet ashtu siç i bëjnë62. 

Kërkimi është cilësor sepse përmes përdorimit të mjeteve të metodave cilësore të 

ndërtimit dhe analizes të të dhënave, ka realizuar një analizë në thellësi të fenomeneve 

në procesin mësimor në qarkun e Korçës duke eksploruar « cilësinë », dhe natyrën e 

tyre. Ky kërkim ka investiguar një sasi të caktuar të çështjeve që ka shёrbyer për të 

identifikuar mekanizmat, tendencat,sistemet që bazohen në hipoteza. 

I. 8 Metoda sasiore 

Kjo metodë përshkruan struktura sociale të cilat nuk janë direkt të vëzhguara.Jep 

analiza dhe shpjegime për lidhjet dhe ndërvarjet që kanë fenomenet sociale.Në 

ndryshim me metodat cilësore, metodat sasiore përdorin të dhëna statistikore mbi 

eksperimentet, studimet e rastit, vëzhgimeve, etj. 

Zakonisht teknikat dhe instrumentat e përdorura në qasjet sasiore, zakonisht kanë 

formën e një formulari për të mbushur. Roli i vëzhguesit është të regjistrojë ndodhjen 

e tyre si edhe kohën e duhur kur ndodhin. Midis avantazheve kryesore vlen të 

përmendim faktin që janë të thjeshta të ndërtohen dhe të përdoren. Ato japin numrin 

aktual të sjelljeve në njësi kohore.duke lejuar krahasime midis nxënësve dhe klasave 

dhe metodave të marra në analizë63. Çdo e dhënë është analizuar nga ana sasiore, me 

anë të statistikave. 

Acheson (Ejçeson) dhe Gall (Gal) ju referohen kёtyre instrumentave të vëzhgimit 

si Seating Chart Observation Record(SCORE), duke përdorur një skicë të klasës në të 

cilën shihen dhe vëzhgohen sjelljet dhe reagimet e nxënësve gjatë fazave tëndryshme 

të procesit  mësimor, si dhe jepet shumë informacion për ndërveprimin në klasë. Kjo 

shihet në tre fusha; biseda mësues – nxënës, detyrat në klasë dhe modelet e lëvizjes në 

klasë64.Të dhënat e nxjerra nga vëzhgimi, në studim, janë analizuar tek Kreu V. 

Metoda sasiore është edhe metodë përshkruese sepse jep situatën aktuale të asaj 

çka do vëzhgohet. Këtu përshihen: të dhëna numerike përmes testimeve, vëzhgimeve, 

intervistave, pra kёto tё dhёna janë të matshme. Një element i rëndësishëm që aftëson 

kërkuesit të identifikojnë çështjet e vëzhgimit te tij është kontrolli. Eksperimentet 

bëhen në atë mënyrë që t’u përgjigjen disa pyetjeve të caktuara nga vëzhguesi. Ato 

kanë për tendencë të identifikojnë pse ndodh diçka, çfarëi shkakton disa ngjarje ose 

dhe në cilat kushte ndodhin ato.Kontrolli është i rëndësishëm të sigurojë përgjigje të 

qarta për pyetje specifike65. 

                                                      
61Woods P. run by Dr. Nick Pratt, 2006 
62Wax. R. (1971) Doing Fieldeork, Chicago, University of Chicago Press 
63Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). Second Language teacher education. Cambridge University 

press.(I). 48 
64Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). Second Language teacher education. Cambridge University 

press.(I). 52 
65Berry J. Quantitative methods in education research. University of Plymouth, 2005 
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KREU I DYTË 
 

II. KONTEKSTI 

II.1 Hyrje 

Në këtë kapitull jemi munduar tё paraqesim një numër të rëndësishëm 

reflektimesh mbi mjedisin e kërkimit. Koncepti qёndror i kontekstit këtu do të jetë në 

qendër të vëmendjes. Ky kapitull përqëndrohet tek konteksualizimi përballë kërkimit 

dhe harton angazhimet epistemometodologjike përballë reflektimeve, përqasjen e 

kontekstit të kërkimit duke u nisur nga jeta reale e kërkuesit dhe analizën e 

elementëve përbërës të situatës së mësimdhënie- mësimnxënies. 

Dihet që gjuha në përdorim varion gjerësisht sipas kërkesave të kontekstit në të 

cilën ajo përdoret. Në këtë vështrim, gjuha nuk është një instrument neutral i 

mendimit. Nevoja dhe dëshira për të komunikuar lind në një situatë të vecantë. 

Çdo akt komunimimi zhvillohet nё kontekstin e një situate të dhënë, në kuadrin e 

njërës nga sferat e veprimtarive apo interesit66. 

Përgatitja e mësuesve të gjuhës së huaj për të punuar në kontekste që kanë të 

bëjnë me jetën , konsiderohet si element kyç në arsim. Në tekste mësimore duhet të 

sigurohet përfshirje në lidhje me diversitete kulturash, statuse socio-ekonomikë, 

identitete fetarë etj.  

Përmes këtij studimi identifikojmë dhe përcaktojmë elementet më të spikatura të 

dimensionit kulturor që gjenden në këto tekste mësimorë. Theksi vihet tek kontekset 

kulturorë. Është parë si përshtaten këta elementë kulturorë në kontekstin shqiptar me 

kulturën e të mësuarit të nxënësve shqiptarë te rrethit të Korçës. Konteksti është 

qëllimi që përbën pikënisjen e procesit mësimor dhe jo fundin e tij 67.  

Në mësimdhënien e gjuhës angleze tek shqipfolësit po konsolidohet një edukim 

shumëkulturor i cili do të kontribuojë në një shkallë të gjerë, për të bërë të mundur që 

kulturat  të bashkëekzistojnë. 

Në ditët e sotme mësuesit e gjuhës së huaj në përgjithësi dhe te gjuhës  angleze 

në veçanti, po përballen me një sfidë të madhe duke i nxitur nxënësit të mësojnë 

anglishten në një sistem edukativ multikulturor. Ky proces mund të duket kompleks, 

meqënëse anglishtja si çdo gjuhë prezanton dhe transmeton ide dhe modele të një 

kulture specifike68. 

Tek ky studim, propozohet kontekstualizimi i mësimdhënies së gjuhës angleze në 

një realitet shqiptar, si edhe në punën me materiale të teksteve të gjuhës angleze. Nuk 

është çështje ndryshimi ajo çka shkruhet ose thuhet në tekstet mësimore, por është 

diçka që mësuesit shqiptarë mund të bëjmë. Gjatë punimit është munduar të shihet se 

kontestualizimi i mësimdhënies së anglishtes në Korçë nuk favorizon vetëm edukimin 

përmes transmetimit të kulturave, po gjithashtu faktin që i bën nxënësit të mësojnë 

gjuhën me një sens praktik. Anglishtja duhet shpjeguar bazuar në faktorë të njohur 

                                                                                                                                                        

 
66Common European Frameeork of Reference for Languages (CEFR), 2001 ; 62 
67Young Kenneth 2000 The contextual approach to teaching Department of Physics, The Chinese 

University of Hong Kong 20 October  

68http://www.eltcommunity.com 

http://www.eltcommunity.com/
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dhe situata familjare, ku nxënësit të shohin  sensin e dobishëm të gjuhës për qëllime 

komunikative reale.   

Vërehet se klasat përshtaten sipas nevojave dhe interesave të nxënësve, që 

përmbajtja t’i përgjigjet kontekstit gjuhësor, institucional dhe sociokulturor dhe të 

njohin sensin praktik të gjuhës së huaj.  

Duam të theksojmë që përveç teksteve mësimore, kontekstualizimi mund të 

aplikohet gjithashtu në elemente të tjera si ambjenti i klasës; Klasa duhet të jetë e 

organizuar, duke ju bindur normave, mënyrave dhe zakone të kulturave, asaj amtare 

dhe të huaj. 

Ajo çka na intereson konkretisht ështe kontekstualizimi i mësimdhënies dhe 

mësimnxënies së anglishtes tek shqipfolësit. I jemi afruar objektit të temës  duke nisur 

nga një prezantim i përgjithshëm i kontekstit lokal, për t’u fokusuar më tej tek 

konteksti edukativ i përgjithshëm në mjedisin e duhur shqipfolës në procesin mësimor 

të gjuhës  angleze, si dhe në marrëdhëniet  anglo- shqiptare. 

Më tej studimi ka të bëjë me qasjen sociodidaktike të marrjes së informacionit 

dhe analizës kontekstuale të realizuar, me kontekstualizmin përballë kërkimit, me 

shtjellimin e koncepteve dhe angazhimeve epistemologjike përballë reflektimin. 

II. 2 Një qasje sociodidaktike. 

Sociodidaktika pozicionohet në didaktikën e gjuhëve dhe në sociolinguistikë. Ajo 

studion në veçanti përvetësimin e gjuhëve në lidhje me kontekstin social dhe me 

kontekstet sociolonguistikë. Ajo përdor metoda kërkimi sociolinguistike, vëzhgime të 

praktikave sociale të kontekstualizuara, pyetësorë, intervista të strukturuara, dhe 

gjysëm të strukturuara69. 

Dutercq (Duterk)(2001) flet për një element të “një botë të jashtme” që 

parashtesa “socio”do t'i  shtonte objektit të didaktikës. Chevallard (Shëvalar) (2007) 

flet për “bashkëvendosje didaktike”.  Barre-de-Miniac (Bar de Miniak) (2000) flet për 

një sociodidaktikë që zhvillohej “në gji” të Didaktikës. Për Rispail (Rispai) (1998) 

sociodidaktika është më shumë një “konceptimi caktuar i shkollës”, sesa “një fushë e 

re shkencore”. Ajo nënvizon lidhjet  midis shkollës dhe shoqërisë të cilat mund të 

pasurohen e transformohen në mënyrë të vazhdueshme, për të sjellë tek nxënësi një 

vështrim që pajton dimensionet individuale dhe kolektive70. 

Termi për Rispai është referencë tek një nëndisiplinë të afirmuar, një përzjerje e 

sociolinguistikës dhe didaktikës të cilët do të japin si objekt studimi jetën e gjuhëve në 

dhe përmes shkollës, në ndërveprimet me përdorimet e tjera sociale71. 

Qasja sociodidaktike pozicionohet në Didaktika e gjuhëve dhe në 

Sociolinguistikë.  

                                                      
69 Blanchet Ph. et Chardenet P. Guide pour la recherche en didactiques des langues et des cultures. 

Appoches contextualisees.Universite Rennes, Agence universitaire de la francophonie 2011, Paris 

France; 463 
70

Rispail M.1998, Pour une socio-didactique de la langue en situation multiculturelle : le cas de l'oral, 

thèse soutenue à l'Université de Grenoble 3;  445 
71Rispail M, 2005, Plurilinguisme, pratiques langagières, enseignement : pour une socio-didactique des 

langues : sous la direction de Philippe Blanchet, Université de Rennes 2- Haute-Bretagne, Rennes: 100 



16 
 

Siç dihet Sociolinguistika e studion gjuhën jo si sistem abstrakt por si mjeti 

kryesor i komunikimit konkret që përdoret nga një bashkësi shoqërore; dmth ajo  

është disiplina që studion ndërlidhjet midis të folurit dhe shoqërisë72.  

Sociolinguistika është fusha që studion lidhjen midis gjuhës dhe shoqërisë, midis 

përdorimeve të gjuhës dhe strukturave sociale në të cilat jetojnë përdoruesit e gjuhës. 

Ajo është fusha e një studimi që supozon faktin që shoqëria humanepërbëhet nga 

shumë modele dhe sjellje të lidhura me njëra- tjetrën, shumica e të cilave 

janëgjuhësore, dhe komunikon kuptim, si dhe vendos dhe mban lidhje sociale73. 

Termi “sociodidaktikë” është shfaqur në Didaktikën e gjuhëve – kulturave. 

(Dabène, 1990). Duke u nisur  nga sociolinguistika që siç e përmendëm  merret me 

kontekstin social për kuptimin e fakteve gjuhësore, sociodidaktika fokusohet në 

mjediset makro (kombëtar dhe global dhe mikro (ndërveprues), atje ku zhvillohet 

procesi i mësimdhënie- mësimnxënies dhe atje ku nxënësit bëjnë pjesë. Ajo merret me 

karakteristikat mjedisore, kompetencat komunikative që janë të nevojshme dhe 

përcakton kështu zgjedhjet kurrikulare74. 

Sociodidaktika merret me integrimin e kulturave të mësimdhënie- mësimnxënies 

dhe marrjen në konsideratë të profilit socio- kulturor të nxënësve në përpunimin e 

silabuseve dhe metodologjisë së mësimdhënie- mësimnxënies. 

Qasja sociodidaktike ve në pah qasjen sipas kompetencave75. I konsideron aktet e 

komunikimit si aftësi sociale në klasë dhe si objektiva kryesorë në procesin e 

mësimdhënie- mësimnxënies. Programi mësimor përcaktohet nga nevojat e nxënësve 

dhe duhet t’u përgjigjen  praktikave të gjuhëve që do t’i zhvillojnë këto  në situata 

reale të komunikimit. Përshtatja e një qasjeje të bazuar në kompetenca, i konsideron 

nxënësit si agjentë, aktorët sociale të cilët  duhet të komunikojnë në një sërë 

situatash76. (Situata këto të përcaktuara në objektivat e aftësive gjuhësore të 

kurrikulave të cikleve përkatëse.) 

Ashtu siç shpjegon Steven L. Thorne (StivenThorn) nëse në pamje të parë mjedisi 

perceptohet si të jetë kuadri institucional, klasa, e integruar me cilësitë historike të 

shkollave, mënyra si institucionet përkufizojnë pozicionet e subjekteve të tyre, 

mësues, nxënës, studentë dhe si pozicionet e tyre janë investuar nga persona realë në 

situata konkrete çështjet epistemologjike në kuadrot kulturorë ndërveprues 

normativë77. 

Kështu puna e realizuar në kontekstin mësimdhënie- mësimnxënie shqiptar, ka 

materializuar këtë qasje kontekstuale dhe metodologjinë e sociodidaktikës. 

Sociodidaktika përcaktohet si teoria dhe praktika e edukimit social në kontekste 

të jetës, të ndryshme nga ato të shkollave, për realizimin e aftësive sociale. Me anë të  

sociodidaktikës krijohet një model i ri i arsimit social në shoqërinë e informacionit si 

                                                      
72Shkurtaj Gjovalin “Sociolinguistikë e shqipes Nga dialektologjia te etnografia e te folurit Botim i 

dyte Morava Tiranë 2009; 18 
73Spolsky B. Sociolinguistics series editor H. G. Widdowson Oxford University press 2010; 3 
74Bax. S. (2004) The end of CLT ; A context approach to language teaching ELT Journals 
75Beacco, 2007. 
76Conseil de l’Europe, 2005. Un cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier.: 

17 
77Thorne Steven L., 2000, « Second language acquisition theory and the truth(s) about relativity », in 

James P. Lantolf (Dir.), Sociocultural theory and second language learning, Oxford University Press ; 

224-225 
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një përgjigje të ndryshimeve të reja socio-politike në vend dhe në botë dhe do të 

ofrohet partneritet me arsimin si rezultatante e negociatave me didaktikat me të cilat 

arsimi të jetë pohim i një pushteti. 

Sociodidaktika përfshin ndërhyrjet në terren dhe vëzhgimet e këtyre ndërhyrjeve 

përshkruajnë kështu sipërmarrjen sociodidaktike: “ Këto kërkime karakterizohen nga 

një kërkim i dyfishtë; nga njëra anë analiza e heterogjenitetit të situatave formale dhe 

joformale të mësimdhënie-mësimnxënies së gjuhëve, duke nënkuptuar gjuhën amtare 

dhe nga ana tjetër përshkrimin dhe marrjen parasysh të praktikave gjuhësore 

individuale  dhe përfaqësimeve sociale të të shprehurit me gojë dhe me shkrimnë mes 

të kёtyre situatave dhe  mjedisit të tyre”78. 

Heterogjeniteti i terrenit, ka të bëje jo vetëm me mjedisin e klasës por me situata 

të tjera sociale në të cilat janë të implikuar aktorët e mësimdhënie- mësimnxënies, 

eksperienca linguistike dhe didaktike e të cilëve, regjistrohet në një eksperiencë 

sociale më të gjerë. Duhen parë praktikat e tyre gjuhësore jashtë klase, sepse ato hyjnë 

në ndërveprim me praktikat e tyre shkollore. Aktorët e shkollës, në rastin konkret të 

didaktikës së gjuhëve përfshijnë edhe prindërit, si vendimmarrës institucionalë, 

formatorët dhe inspektorët, drejtorët, projektuesit dhe autorët e teksteve mësimore. E 

gjithë kjo është një ind kontekstual me një qëllim të caktuar, me ndërveprime të 

pasura dhe komplekse me dinamike dhe me tensione evidente, që do të prekin me 

padiskutim politikat gjuhësore dhe mjediset politike dhe ideologjike në të cilat ato 

zenë një vend79. E gjitha kjo është e qartё edhe në kontekstin shqiptar të marrë në 

studim. 

Sociodidaktika në dimensionin teorik dhe metodik, shihet në sensin e një kërkimi 

didaktik të implikuar nga ana sociale që ka si objektiv ndërhyrjen në terrenet e 

analizuara.. 

Sociodidaktika e terrrenit është lidhur me kontekstualizimin në shumë aspekte: 

- Si në çdo kërkim terreni, ajo mbahet në një kontekst të caktuar. 

- Rezultatet veprojnë në kontekste të ndryshёm (çështje sociale, implikimet në 

trajnime, veprime). 

- Duke qenё një orientim ajo studion fenomente didaktike të cilat mendohen si të 

kontekstualizuara80. 

“Kontekstualizimi didaktik u kompletua duke transformuar një dinamikë të hapur 

nga “revolucioni komunikativ” i viteve 1970- 1980. Çështja e kontekstit në didaktikën 

e gjuhëve u zbulua në këtë epokë duke vendosur si objektiv dhe si mjet të 

mësimdhënie- mësimnxënies” përdorimet e duhura në situatat e komunikimit 

(kontekstet autentike) të prodhuara ose të imituara në situatat e klasës (kontekste 

pedagogjike) dhe në mënyrë realiste (kontekst social). Meqënëse kompetencat 

gjuhёsore tani e tutje përkufizohen si kompetenca që vendosin lidhje, që realizojnë 

aktet e gjuhës bashkëndërtojnë kuptimet, përvetësojnë dhe marrin në konsideratë 

                                                      
78Blanchet Ph. et Chardenet P. Guide pour la recherche en didactiques des langues et des cultures. 

Appoches contextualisees.Universite Rennes, Agence universitaire de la francophonie 2011, Paris 

France; 65 
79Po aty; 66 
80Po aty; 67 
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kontekstet, situata e klasës është një vend thelbësorpër përvetësimin e këtyre 

kompetencave81. 

E përkufizojmë Sociodidaktikën si teori dhe praktikë të edukimit shoqëror në 

kontekstin e jetës, për realizimin e kompetencave sociale. Përmes Sociodidaktikës ne 

kemi për qëllim të krijojmë një paradigmë të re të edukimit social në shoqërinë e 

njohjes si një përgjigje të transformimeve të reja sociopolitike në vend e në botë dhe 

të propozohet partneritet bashkëedukimi. Modeli i Sociodidaktikës që ne propozojmë, 

ndërtohet mbi vlerat dhe principet, normat dhe veprimet sociale për të reaguar në 

fushën socioedukative.  

Një pjesë e rëndësishme e kërkimit nё masterin shkencor bazohej në studimin e 

kontekstualizimit të teksteve mёesimore tё gjuhës angleze me të cilët mësuesit 

shqiptarë punojnë, kontekstualizim i cili vazhdon edhe tani në këtë studim doktoral,  

Aspekte të këtij kërkimi është kombinimi i perspektivave teorike, qasja dhe 

metodologjia e sociolinguistikës (qasjet sociale ndërkulturore, metodat etnografike), 

problemet didaktike (mësimdhënia e një gjuhe të huaj në një mjedis të përcaktuar, 

konkretisht, mjedisin shqiptar). 

Studimi i Didaktikës të lejon të kuptosh një pjesë të rëndësishme të modaliteteve 

të vendosura në mësimdhënie- mësimnxënie. Në një dinamizëm kontekstesh dhe 

situatash mësimdhënieje dhe përvetësimi konkret, përqasja sociolinguistike, na ka 

ofruar mjetet e duhura për një kuptim më të qartë të fenomeneve. 

J. Château (Shato) ka propozuar në 1976 një tabelë të shkencave të edukimit, që e 

poziciononte Didaktikën  si një nga përbërëset e shkencave të lidhjeve pedagogjike. 

Sipas tij, Pedagogjia përqëndrohet tek nxënësi, Didaktika tek dijet, tek përvetësimi i 

cili është kërkim. Ky përvetësim  integron reflektimet dyshe të nevojshme 

pedagogjike dhe didaktike82. 

Reflektimi didaktik, lejon në këtë sens të përkthejë  në akte pedagogjike një 

qëllim edukativ. Mësuesi është një artizan i cili duhet të kontekstualizojë mjetet që i 

propozon kërkimi në Didaktikë në funksion të kushteve të praktikave që ai aplikon në 

klasë. Për Astoflin, në këtë këndvështrim qasja didaktike merret me: reflektimin 

pedagogjik, duke marrë parasysh përbërësit e mësimdhënies si objekt studimi83. 

Didaktika interesohet në gjithë situatat e përvetësimit të dijeve shkencore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
81Blanchet Ph. et Chardenet P. Guide pour la recherche en didactiques des langues et des cultures. 

Appoches contextualisees.Universite Rennes, Agence universitaire de la francophonie 2011, Paris 

France; 68 
82Astolfi-  Michel Develay; La didactique des sciences; Presses universitaires de France, Paris1989;  7 

83 Astolfi-  Michel Develay; La didactique des sciences; Presses universitaires de France, Paris1989; 9 
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II. 3 Ç’ështё Konteksti? 

Sipas fjalorit Macmillian konteksi ёshtё situata e përgjithshme në të cilën ndodh 

diçka dhe e cila të ndihmon për ta shpjeguar atë84. 

Hymes (1972 ; xix), shprehet qё  “Çelësi për të kuptuar gjuhën në kontekst nuk 

do të thotë të fillosh  me gjuhën , por me kontekstin”85. 

Nga ana socioloinguistike, Claire Kramsch (Kler Kramsh) e koncepton 

kontekstin si një përbërës social të përcaktuar nga zgjedhjet gjuhësore të 

bashkёbiseduesve. Sipas saj, kontekstet janë bashkime të realitetit në 5 akse: 

linguistik, i situatës, ndërveprues, kulturor dhe ndërtekstor .Konteksti është matriksi i 

krijuar nga gjuha si ligjeratё dhe si formë e praktikës sociale.Ai nuk duhet parë si 

diçka natyrale e dhënë, por si një ndërtim shoqëror, produkt i zgjedhjeve gjuhësore, të 

bëra nga dy ose më shumë individë që ndërveprojnë përmes gjuhës»86. 

Konteksti përfshin situatat dhe kushtet e ndërlidhura fizike, etnike, historike, 

sociale, psikologjike, kulturore etj, në të cilat ndodh diçka87.  

 “Mësimdhënia e gjuhës së huaj, në rastin konkret të anglishtes, përbën një 

kompleksitet për faktin se ajo nuk do të thotë vetëm shkëmbim fjalësh me folësit e 

gjuhës së huaj, por edhe tё kuptuarit se çfarë ata thonë. Zgjedhja e fjalëve varet nga 

konteksti në të cilin përdoret gjuha. Pedagogjia e gjuhës së huaj trajton gjuhën e huaj  

- duke kontekstualizuar dhe duke i vendosuar situatat, ose ushtrimet gramatikore, të 

fjalorit etj në shkëmbime verbale88. 

Nëse shohim përkufizimine kontekstit në mësimdhënie dhe edukim, 

socioloinguistët e përdorin këtë term për të përshkruar ambjentet fizike, sociale dhe 

kulturore në të cilat interpretohet dhe prodhohet gjuha89. 

Hulumtime të tjera sugjerojne se 'konteksti nuk është një enë për një nxënës, por 

më tepër një gërshetim i nxënësit me njerëz të tjerë si dhe  ndërveprimet social-

kulturore dhe kuptimet që janë pjesë përbërëse të të mësuarit90. 

Siç e përmend edhe Hicks (Hiks) suksesi  i kërkuesve në procesin e 

mësimdhënie- mësimnxënies,varet nga pёrcaktimi e një kornize të përbashkët 

kontekstuale të referencës. Kjo mund tëmendohet si burim i “njohurive të 

përbashkëta” tё cilat zhvillohen me kohë, dhe prej së cilave një mësues pret qё 

pjesëtarët e tjerë të klasës së tyre të marrin pjesë91. 

Në çdo kontekst, gjuha përdoret jo vetëm për të krijuar një bazë të mirëkuptimit 

të përbashkët në mjediset arsimore, por edhe në shumë situata sociale, kur njerëzit 

                                                      
84Macmillian English dictionary for advanced learners New edition 
85Martinez Alicia Flor, Esther Uso Juan, Ana Fernandez Guerra (eds.) » Pragmatic competence and 

foreign language teaching ; Publicacions de la Universitat Jaume I, 2003(II) ;190 
86Kramsch C. “Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993(I): 46 
87Merriam Eebster online dictioanry 
88Kramsch C. “Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993(I ); 24 
89Graddol, D., Cheshire, J. and Seann, J. (eds) (1994) Describing Language, (second edition), 

Buckingham, Open UniversityPress.(II) ;  Rothery, 1996 
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janë në një aktivitet të përbashkët. Por procesi i krijimit të një konteksti të tillë mund 

të ketë rëndësi të veçantë në arsim, sepse njohuritë e përfshira gjithashtu shërbejnë si 

një bazë për të kuptuarit e zhvillimit të nxënësve. Ideja e dialogjeve gjatë procesit të 

mësmidhënies e mësimnxënies, duke u bazuar në një sërë rregullash normative është 

një aspekt kyç i një analize sociokulturore të ndërveprimit në klasë. Disa studiues do 

ti përshkruajnë ato si elemente të 'sistemit', veprimtari brenda të cilave zhvillohet  

mësimdhënia92. 

Fenomenet e mësimdhënies e mësimnxënies janë konsideruar këtu si pikë takimi 

e parametrave të situatës, me faktorët e brendshëm të situatave dhe pjesëmarrësvenë 

to. Kështu konteksti konsiderohet si mjedisi, në të cilën vendoset fenomeni. 

II.4 Konteksti lokal- situatat e studiuara 

Ështe tepër i rëndësishëm përcaktimi i terrenit të kërkimit. Terrenet e studiuara, 

japin realitetin aktual.Janë marrë në studim një numër i caktuar nxënësish dhe 

mësuesish nga sistemi parauniversitar në zonat urbane dhe rurale të qarkut Korçё si  

dhe tekstet mësimorë duke vëzhguar dhe analizuar thellësisht një sërë fenomenesh. Në 

fakt, nëse çdo situatë mësimdhënie- mësimnxënie, është e veçantë, ajo ndan një 

numёr të rëndësishëm ndryshimesh krahasuar me situata të tjera  të të njëjtit tip.  

Në kuadrin e kontekstualizmit të objektit të anglishtes tek shqipfolësit në 

përgjithësi, dhe në Korçë në veçanti, të dhënat e ndryshme të prezantuara janë 

analizuar në lidhje me situatat e mësimdhënie- mësimnxënie, duke nxjerrë përfundime 

përkatesë. 

II. 5  Përse duhet analizuar konteksti? Rëndësia e kontekstit 

Kërkimi është përkufizuar si një studim i mësimdhënie- mësimxëniesi anglishtes 

tek shqipfolёsit.Ky kërkim i jep një dimension lokal, pra është përshkruar didaktika në 

kontekst. 

Përmes anketimeve, analizave, etj janё parë lidhjet  e një sërë të dhënash në 

kontekstin lokal shqipfolës. 

Është e rëndësishme që për t’u kuptuar një fenomen, një objekt, përshkrimi dhe 

analiza e kontekstit të origjinës dhe parametrave të saj, përfaqëson tё gjitha veprimet 

thelbësore.  

Zgjedhja për të bërë një përshkrim konteksti mësimdhënie- mësimnxënie, të 

anglishtes në rrethin e Korçës, u përgjigjet pjesëve të ndryshme epistemologjike, që 

janë zhvilluar më parë dhe përfaqëson aplikimin e të gjitha metodave të 

sipërpërmendura e metodave koresponduese etnografike dhe përshkruese. 

Konteksti duke qёnё bashkësia e rrethanave që shoqërojnë një ngjarje, përfaqëson 

një element thelbësor të kërkimeve të tipit cilёsor, që insiston në faktin që subjektet 

konsiderohen si njё e tërë.  

Për tё kuptuar diçka  duhet kuptuar konteksti aktual, sepse vetëm konteksti na 

njeh jo vetem me shkaqet por edhe me tё gjithё elementёt. 
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II.6  Kontekstualizimi i kërkimit 

Në kuadrin cilёsor të kërkimit është e rëndësishme  tendenca drejt objektivitetit. 

Ёshtё parё konteksti duke ju adresuar atij në perspektiva të ndryshme. Pra vënia e një 

objekti studimi në mjedisin e caktuar nga i cili nxirren rezultate. 

II. 6.1 Roli përcaktues i institucioneve 

 Ndryshimet midis niveleve në mundësitë e arsimit vlerësohen për çdo shtet.Kёto 

ndryshime lidhen me ndryshimet në institucione të sistemit edukativ të çdo shteti. 

Institucioni është një vend social, midis dikujt që di dhe dikujt që është atje për të 

mundur të mësojë, ku një rregull superior i mban të lidhur protagonistët93. 

Teza, kërkimi, janë objektet e përcaktuara nga konteksti institucional. Individi 

është i orientuar nga identitete sociale dhe nga pozicione istitucionale, shoqёrore, të 

cilat janë të përcaktuara nga konteksti. 

Tjetër pjesë e kërkimit është më në veçanti komunikimi, vendosja e një lidhjeje 

sociale. Edmond Marcet (Marse)  dhe Dominique Picard (Domenik Pikar) shprehen 

që gjithë lidhja sociale regjistrohet nё një kontekst të caktuar institucional. Ky 

kontekst nuk është vetëm një kuadër, por është një matricë që ve në lidhje një kod, 

përfaqësime, norma, role dhe rituale që lejojnë lidhje dhe i japin atij karakteristika 

domethënëse. Konteksti institucional shënon lidhjet sociale në nivelet e  komunikimit, 

ndërveprimit dhe strategjive dhe lidhjeve që përcaktojnë ndërveprimet e kërkuesit me 

agjentët e tij94. 

Ky këndvështrim i dyfishtë bashkon ndryshimin midis personazhit dhe personit të 

marrë në studim.Ky studim është produkt i një trashëgimnie institucionale. Vlen të 

përmendim institucionet që më ndihmuan në këtë studim : Bashkia Korçё, DAR, 

Korçë, qarku Korçë, shkolla 9- vjeçare e të mesme publike e jopublike në qytet e në 

fshatra, drejtoritё e shkollave, mësues të gjuhës angleze e nxënës, Qendrat e gjuhëve 

të huaja ne qytetin e Korçës. 

Institucionet kanë filozofitë e tyre për sa u përket qellimeve, metodave, dhe 

politikave95. Në rastin konkret Ministria e Arsimit (Aktualisht dhe e Sporteve) në 

Shqipëri ka vënë si qëllim promovimin e mësimdhënies komunikative të gjuhës 

angleze, e cila nuk zbatohet si duhet në disa shkolla të zonave urbane dhe rurale në 

Korçë,  për shkak të materialeve dhe trajnimeve të pamjaftueshme të mësuesve, edhe 

pse janë bërë përpjekje në këtë drejtim. Pёr shembull përmes projektit të Këshillit 

Britanik dhe hapja e siteve « Global English Products » mbi mësimdhënien dhe 

mësimnxënien e gjuhës angleze- trajnime të kryera personalisht nga unë në 

kohëzgjatjen e 3 viteve (2010, 2011,2012). 

Mësuesit aftësoheshin mbi përdorimin e teknologjisë në mësimdhënien e gjuhës 

angleze. Gjithashtu edhe nxënësit u aftësuan mbi mësimnxënien e gjuhës angleze 

përmes përdorimit të siteve të Këshillit Britanik. 

Për Filloux (Filu) (1996), institucioni pozicionohet duke u dhënë garanci 

pjesëmarrësve të kalojnë raportin personal. Klasa e ndërton këtë vend me kushtet që 
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ajo pёrcakton, dukshëm që të mundet ta lejojë nxënësin të bëhet agjent i dijeve të tij96. 

Nxënësit kanë disa nevoja te cilat janë specifike pёr klasёn ku zhvillohet procesi 

mёsimor dhe nevoja të tjera që ndikohen nga eksperiencat   e tyre në klasë; vendosjen 

e një mjedisi produktiv të mësuari, si dhe faktorë emocionalë97. 

Institucionet, dhe konkretisht shkollat ndjekin politika mbi disiplinën, ndjekjen e 

procesit mësimor e vlerësimin. Pra atë që specifikojnë institucionet është se mësuesve 

u ngarkohet një rol dhe përgjegjësi mbi mbarëvajtjen e procesit mësimor98. 

Harmer (1983; 213) argumentonte se të gjithë mësuesit duhet të zhvillojnë tek 

nxënësit e tyre një kod sjelljeje në të cilën të dyja palët të bien dakort për kryerjen e 

detyrave, pjesëmarrjen në mësim etj. Duke pasur një kod të tillë sjelljeje edhe pse 

aktorët e mësimdhënie- mësimnxënies vijnë nga të kaluara të ndryshme ata mund të 

diskutojnë ndryshimet dhe të arrijnë kompromise me njëri- tjetrin99.Kjo është vënë re 

tek studimi kryer gjatë vëzhgimeve të kryera tek 4 klasat e ndryshme dhe tek trajtimi i 

aspektit kulturor – Kreu V. 

II.6. 2 Kontekti edukativ 

II.6.2.1 Historik mbi sistemin arsimor dhe mësimdhënien e gjuhës angleze në 

Shqipëri 

Arsimi është pjesë përbërëse e superstrukturës së shoqërisë, që përfshin një 

sistem institucionesh për t’u dhënë njerëzve dije e shprehi të shkallëzuara me program 

e sidomoos për edukimin e brezit të ri. Në trojet shqiptare prania e institucioneve 

arsimore dëshmohet që në periudhën antike dhe të principateve shqiptare në Mesjetë. 

Në vitet e pushtimit osman mësimi gjuhës shqipe bëhej fshehurazi. Në periudhën 

e Rilindjes Kombëtare çështja e arsimit u vu në qendër të vëmendjes. Pati botim tё 

abetareve N. Vehqilarxhi, K. Kristoforidhi, D . Boriçi. Krahas shkollave, u rrit numri i 

gazetave shqipe. Në 1909 u hap shkolla Normale në Elbasan, e para shkollë e mesme  

Me shpalljen e pavarësisë  në 1912, u krijuan kushtet për ngritjen e sistemit 

arsimor shtetëror, u shtypën tekste shkollore. U zhvilluan Kongrese arsimore në 

periudhën 1920 – 1924100. 

Nëse i referohemi kontekstit institucional, në rrethin e Korçës vlejnë të 

përmenden shumë institucione që ndër vite kanë luajtur një rol thelbësor në përhapjen 

e arsimit. të cilat i dhanë një hov përhapjes së dijes në Korçë. 

Lulëzimin e arsimit në Korçë e shënoi hapja  në 1887 e “Mësonjëtores së parë 

shqipe” dhe më pas në 1893 Shkolla Shqipe e vashave101, për të vënë në jetë 

programin arsimor të Rilindjes Kombëtare. U drejtua nga veprimtarë të shquar si 

Gjerasim Qiriazi, Parashqevi Qiriazi. Shkolla shërbeu si vatër e rëndësishme për 
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edukimin e ndjenjës kombëtare te vajzat  dhe për ngritjen e nivelit kulturor dhe rolit 

edukues të saj102. 

Një rol të rëndësishëm në kontekstin institucional ka luajtur prezenca franceze në 

krahinën e Korçës e cila ka lënë mjaft gjurmë. Liceu francez, i krijuar në 1917, luajti 

një rol të rëndësishëm midis dy luftërave deri në vitin 1939, dhe një rol të planit 

parësor të ndërthurrjes se kulturës franceze me atë shqiptare. Për vite të tëra, liceu 

është perceptuar si një elitë e themelimit dhe 80% e nxënësve të saj të hynin në  

administratën e lartë ose të mesme pas përfundimit të programit të tyre mësimor. 

Ky lice do të vazhdojë të veprojё pa ndërprerje gjatë gjithë periudhës së ndër-

luftës, deri në vitin 1939, edhe pasi francezët u detyruan të largohen  në vitin 1939 

pasi vendi u pushtua nga trupat italiane. 

Liceu i Korçës, formoi elitën e vendit për vitet në vijim.Franca në shpirtin e 

shqiptarëve dhe në vecanti të banorëve të Korçës, ruan një prestigj të madh. 

Krahas ekzistencёs sё liceut tё tipit francez, ekzistonin gjimnazet, normalet e tipit 

austriak dhe Instituti teknik i tipit Amerikan. Kjo provon ekzistencёn e gjuhёs angleze 

si gjuhë komunikimi dhe mësimdhënieje nё kёto institucione qё para luftës103. 

Duke mbetur tek institucionet, vlen të përmendim Shkollën e Kenedëve, në 

Korçë, (1908- 1933), shkollë fillore pesë vjecare, themeluar nga mësuesit 

amerikanëVioleta dhe Fines Kenedi, mbajtur nga Misioni Ungjillor Amerikan. Përveç 

dy mësuesve të huaj, ata tërhoqën edhe mësues shqiptarë. Në vitin arsimor 1930- 

1931 shkolla pati 131 nxënëse (djem e vajza). Në 1933, kjo shkollë u shtetëzua nga 

Reforma Arsimore dhe përfundimisht u mbyll104. 

Në zhvillimin e mëtejshëm të arsimit gjatë viteve 1920 – 1930 u ngritën shkolla 

teknike shqiptare, instituti “Nana Mbretneshë“ (1933), Tiranë, Gjimnazi i shtetit në 

Shkodër (1922), Liceu Kombëtar në Korçë (1921), Instituti Shqiptaro –Amerikan i 

Kavajës (1926) etj. 

Numri i shkollave të trashëguara nga viti shkollor 1938- 1939 ishte 643, ndërsa ai 

i shkollave të mesme të përgjithshme profesionale 11. Reforma arsimore e vitit 1946, 

përcaktoi kohëzgjatjen e arsimit të përgjithshëm në 11 vjet; arsimi fillor 4 vjet, arsimi 

unik 3 vjet dhe i mesmi 4 vjet. Në vitin 1963 arsimi idetyrueshëm kaloi nga 7 në 8 

vjecar dhe arsimi i mesëm nga 11 në 12 vjet. 

Një moment i rëndësishëm në vitin 1966, ishte hapja e shkollës së mesme të 

guhëve të huaja, e cila ishte një nga masat më të rëndësishme për forcimin e 

përgatitjes së kuadrit mësimdhënës për mësuesit e gjuhëve të huaja. 

Në vitin 2004- 2005 në Shqipëri çelën dyert 3350 shkolla publike (93%) dhe 244 

jopublike(7%); nga të cilat 1624 ishin kopshte (1539 publike dhe 85 jopublike). 

Duke filluar nga ky vit, arsimi i detyrueshëm nga 8 u bë në 9 vjet, sipas skemës 

5+4 për arsimin105. 

Shkolla  kombëtare shqiptare,  ka një histori relativisht të shkurtër, rreth 125 vjet. 
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Realiteti i mësimdhënies së gjuhës angleze në Shqipëri është përmirësuar 

dukshëm krahasuar me vite më parë. 

 Nëse i referohemi reformave arsimore, pёrmendim reformёn rrënjësore të vitit 

1934- 1944 e cila u parapri nga Dekretligji i 22 Prillit 1933, “ Mbi kombëtarizimin e 

arsimit dhe suprimimin e shkollave private “. Ligji që u quajt " Ligji i Ivanajt", sipas 

emrit të autorit të tij, Ministrit të Arsimit të asaj kohe, Dr. Mirash Ivanaj, u dekretua 

më 6 Shtator 1934. Ky ligj megjithë kundërshtimet që pati reformoi plotësisht 

shkollën shqipe106
.  Me reformën e Ivanajt, shkolla shqiptare e kohës ishte plotësisht e 

njohur (akredituar), në Perëndim. Nga kjo pikëpamje, ajo përbën një pikë referimi të 

pazëvendësueshme për zhvillimet e sotme të shkollës dhe arsimit shqiptar.Rrethanat 

historike të kohës, nuk lejuan që kjo shkollë e standardeve euro-amerikane, të shtrihej 

në të gjithë vendin. Në kushtet e një prapambetjeje të madhe, kjo reformë 

përfaqësonte në vetvete një revolucion arsimor për Shqipërinë  e asaj kohe107. 

Reformё e rëndёsishme në fushën e arsimit në Shqipëri ishte pas Luftës II 

Botërore (1946)108. Ajo hodhi bazat e sistemit të ardhshëm arsimor me karakter laik, 

shtetëror dhe demokratik. Arsimi fillor u bë u detyrueshëm, falas. Reforma arsimore e 

bëri procesin e edukimit më të centralizuar e më të kontrolluar. Shkollat private u 

mbyllën. 

Sot reforma e sistemit të arsimit gjithëpërfshirës, legjislacioni dhe strategjitë 

arsimore dhe në shumë raste mekanizmat e zbatimit siç janë kurrikulat e reja janë 

duke u zhvilluar dhe miratuar për të gjitha nivelet arsimore. Në qendër të vëmendjes 

gradualisht po lëviz drejt asaj se çfarë ndodh përbrenda shkollës në mes nxënësve dhe 

mësuesve. Kjo e vendos theksin tek aftësitë, njohuritë dhe motivimin e mësuesve drejt 

qasjeve të reja për edukimin e fëmijëve me prejardhje të ndryshme socio-ekonomike 

dhe kulturore gjë që  ndikon drejtpërdrejt  në rezultatet e mësimit109. Gjithçka mbi 

mësimdhënien aktuale të gjuhës angleze tek shqipfolësit dhe në veçanti përqëndrimi 

tek qarku i Korçës, gjendet i detajuar tek kapitulli pasardhës. 

Sot ka qasje të përmirësuar në ndërtesat ekzistuese dhe klasa për të gjithë 

nxënësit; një rrjet të zgjeruar të shkollave në zonat e largëta dhe zhvillimin e 

materialeve mësimore pajisur për të stileve të të mësuarit dhe aftësitë e secilit nxënës. 

Kjo do të thotë që reformat e nevojshme të arsimit janë edhe më shumë tё varura nga 

ata mësues të aftë dhe të motivuar të cilët janë: të përgjegjshme ndaj nevojave të 

komunitetit dhe të fëmijës individual; aftë për të adoptuar qasje të reja për edukimin e 

fëmijëve nga sfonde të ndryshme, dhe të gatshëm dhe në gjendje të marrin pjesë në 

mënyrë aktive në zhvillimin e kurrikulave të reja apo dokumenteve të reja të 

politikave dhe instrumenteve110. 

Qeveritё, fondacionet dhe individët privatë janë të gjithё të përfshirë në to. 

Institucionet klasifikohen në këtë mënyrë: 

Institucione publike- ata që mbёshteten nga fondet e qeverisë. 

Institucionet private- që marrin shumicën e fondeve nga burime të jashtme më 

tepër se nga qeveria(korporata, organizata fetare)111.  
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Në Korçë mësimdhënia e anglishtes është një çështje e sektorit publik dhe atij 

privat. 

Dihet që konteksti institucional i mësimdhënies ndikon çështje të ndryshme 

profesionale si metodologjia në klasë dhe përgjegjësitë profesionale. Sigurisht që 

institucionet shkollore në Shqipëri ndryshojnë në filozofinë e tyre, në qëllime, në 

metodologji dhe në politikat që ndjekin në klasë krahasuar me vendet e tjera. 

Ky studim përqëndrohet gjithashtu në një historik të shkurtër mbi ndikimin e 

gjuhës angleze në Shqipëri si dhe mbi mësimdhënien e saj gjatë viteve 1944- 1990. 

Qëllimi është të shihet si ka evoluar transmetimi i kësaj gjuhe dhe çfarё rol ka luajtur 

ajo tek shqiptarët. 

Në vitet e para të pasçlirmit u fut gjuha e huaj në shkollë, si dhe u bënë  

ndryshime të konsiderueshme në programe e tekst edhe në vetë procesin mësimor. 

Këto kanë sjellë ndryshime të ndjeshme në përvetësimin e kësaj lënde nga ana e 

nxënësve. Megjithatë ende nuk është kapërcyer kundërshtia që ka lindur ndërmjet 

kërkesës gjithnjë në rritje për zotërimin e gjuhëve të huaja nga njëra anë dhe të 

rezultateve ende të pakënaqshme nga ana tjetër. Dihet që në gjuhë të huaj nuk mund të 

përgatitesh vetëm për hir të notës të mirë. Tё mёsuarit e saj është një akumulim i 

pandërprerë fjalësh, modelesh gjuhësore, kështu që ajo që mësohet sot do tё duhet 

patjetër diku në jetë. Duke formuar një bindje të tillë, bën që pjesa më e madhe e 

nxënësve të punojnë sistematikisht, por kjo punë kërkon vullnet durim e 

këmbëngulje112. 

Në shkollat në Shqipëri janë futur si gjuhë të huaja krahas anglishtes, e cila ze një 

përqindje të lartë, edhe  frёngjishtja, italishtja. Shumë nga nxënësit e kanë mësuar këtë 

të fundit duke ndjekur stacionet italiane113. 

 Gjuha italiane është përdorur në sistemin arsimor të Shqipërisë në vitet 1939, 

pasi mbreti Zog lëshoi një dekret për këtë në 1933114. 

Gjuha angleze, është prezantuar në Shqipëri qysh në vitin 1921, në shkollën 

profesionale në Tiranë, me ndihmën e Kryqit të Kuq Amerikan që e sponsorizoi 

atë.Theksi u vu më tepër në udhëzimet teknike, sesa akademike115. 

Pas vendosjes së marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik, rusishtja 

ishte gjuha kryesore në Shqipëri pas vitit 1945 e në vazhdim. Në vitet 1964, anglishtja 

filloi të konkuronte me rusishten. Megjithatë vlen të përmendim që deri nga fundi i 

viteve 1980, nuk ka patur marrëdhënie diplomatike me Anglinë dhe Amerikën. 

Pavarësisht kësaj, shqiptarët kanë qenë të motivuar në mësimin e anglishtes. Ata e 

kanë konsideruar këtë gjuhë si një mjet të rëndësishëm në komunikimin me botën.Siç 

shprehet Dushku (1998) gjatë viteve 1990 kishte një  përhapje të shpejtë të gjuhës 

angleze në një numër të konsiderueshëm institucionesh si dhe një nevojë emergjente 

në mësimin e kësaj gjuhe116. 

                                                      
112 Tafani V.“Probleme psiko- didaktike të të shkruarit në gjuhën Angleze nё mjedisin shkollor 

shqiptar. Monografi shkencore, Tiranë 2010 ;34 
113Hemming, A. Albania: family, society and culture in the 20th century. Münster: LIT. 2010;132 
114Rista- Dema, M. Inverse- order constructions inAlbanian English discurse and prototype effects. 

(Bloomington, Ind.):Indiana University 2006; 14 
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Nё vitet ’70 kërkohej plotësim i  kushtit që gjuha e huaj të futej që në cikёl të 

ulët, kjo sepse, nxënësit në këtë moshë kanë aftësi për ta përvetësuar më mirë gjuhën 

e huaj. Pikërisht në moshën gjatë 7 viteve të parë ndodh pjekuria intensive e 

organizmit dhe e sistemit nervor117. 

Në përcaktimin e gjuhës së dytë duheshin  marrë parasysh faktorë historikë, 

shoqërorë, ekonomikë, kulturorë, sidomos kur vendoset të hyjë apo jo kjo gjuhë në 

ciklin e arsimit fillor. 

Kërkesa për një fillim të hershëm, bazohet në konsiderata psikologjike; fëmija 

zotëron jo vetëm aftësi të veçanta, por edhe zhdёrvjellësi më të madhe118. 

Gjatë kёtyre viteve  pёr mёsimin e  gjuhës së huaj në shkolla, u futёn  mjete të 

ndryshme teknike, filluan të zbatohen  metoda moderne aktive që kishin për qëllim të 

nxisnin nxënësin për një punë të pavarur, të  zhvillonin tek ata aftësitë dhe shprehitë e 

të kuptuarit dhe komunikimit me gojë dhe me shkrim në situata të reja dhe 

interesante, dhe që mbanin të gjallë vëmëndjen dhe interesin e tyre në mësim. 

Përdoreshin mjete teknike si regjistrime në shiritin e magnetofonit, vizatime, skica, 

riprodhime kartolinash, tablo, pllaka figurash me shkrim, etj. Pikërisht në këto vite 

kishte mjaft mësues që bënë këto përpjekje, për modernizimin e mësmdhënies119. 

U krijua ‘Kontrollori elektrik”  në kabinetin e gjuhëve të huaj qё u eksperimentua 

edhe nё fshatin Moglicë të rrethit të Korçës. Nxënësi vendosej në punë me karakter 

krijues. Ai vendosej nё tavolina dhe ushqehej me rrymё elektrike, pёrmes një 

transformatori. Përdorej për zgjidhjen e ushtrimeve me zëvendësim, mbështeteshin në 

punën e pavarur të çdo nxënësi si dhe përjashtonte kopimin. Bëhej kontrolli i 

detyrave, vendosej në aparat ushtrimi dhe u kërkohej nxënësve ta zgjidhin. Ai 

përdorej edhe në orët e konkurseve kur ushtrimet kanë karakter përsëritës. Vendosej 

ushtrimi i cili verifikohet prej mësuesit për dhënien e sinjalit pas zgjidhjes së drejtë të 

tij. Pra ai e ndihmonte nxënësin të njihte gabimet. Lindte nevoja e ndryshimit në 

tekstet e gjuheve të huaja, në përshtatje me përdorimin e sa më shume mjeteve 

konkrete e teknikë. Si metodë universale ishte edhe përdorimi i metodës audio- 

vizuale, e cila përfshinte vetëm etapën e parë të procesit të të mësuarit, pra është 

metodë e pjeshme ashtu si metoda direkte, e krahasimit aktive, komunikative. 

Përmendet termi “sistem metodik”për ta dalluar nga ‘metoda”. Demonstrimi dhe 

konkretizimi në gjuhën e huaj ishin  shumë të nevojshme, si në përvetësimin e 

materialit gjuhësor ashtu edhe në zhvillimin e shprehive në aktin e komunikimit. I 

jepej rëndësi leksikut dhe është nëvleftësuar demonstrimi i veprimeve. Përdorej 

sistematikisht shpjegimi120. Sipas Reshat Konçit dhe Ylvi Bashës, aspekti i të 

dëgjuarit në gjuhë të huaj ka një rëndësi të dorës së parë, ndërsa aspekti viziual 

përdoret si plotësues i aspektit dëgjimor. 

Duke krahasuar me mësimdhënien sot, dy aftësive qё u jepen prioritet janë të 

dëgjuarit dhe aspekti komunikativ, megjithёse këtij të fundit, nuk i kushtohej rёndёsi e 

madhe nё vitet e kaluara. 

Procedim metodike tё rёndёsishme gjatё zhvillimit tё gjuhёs sё huaj tё folur nё 

atё kohё ishte riprodhimi i materialit gjuhësor me anë të imitimit, ngulitja në mëndje 

                                                      
117 Revista pedagogjike 2 ; 1974 Gjuha e huaj dhe nxënësit e ciklit të ulët të shkollës 8 vjecare;71 
118Revista pedagogjike nr. 3, Thoma Sharra ; Argumente mbi një fillim të hershëm të studimit të gjuhës 

së huaj.  1972 ; 57 
119 Revista pedagogjike 1  Janar- Shkurt 1974 organ I institutit te Studimeve pedagogjike Gaqo Tasho 

Kontrollori elektrik ne mesimin e gjuheve të huaja; 77 
120Revista 3,1973 Probleme themelore pedagogjike të mësimit të gjuhës së huaj në shkollë;82 
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edhe riprodhimi gojor i fjalëve, ushtrimet pyetje- përgjigje, riprodhimi i një pjese të 

lexuar, parë ose dëgjuar, shprehja e mendimeve në gjuhën e huaj, lidhur me situatat e 

caktuara.Tё gjitha aftësitë duhen alternuar me njëra- tjetrën; dëgjimi me të foluri dhe 

leximin, leximi me shkrimin etj. Pra në të gjitha aktet kryesore të komunikimit, 

veprimtaria në gjuhë të huaj ka karakter krijues, dmth është produktive dhe jo thjesht 

riproduktive121. 

Qamil Bedhia shprehej se metodat e të mësuarit të gjuhëve të huaja duhet  t’u 

përgjigjen sa më mirë deyrave për një rritje cilësore të përvetësimit të tyre.  

Sipas tij metodat e të mësuarit duhen kuptuar e vlerësuar në 3 aspekte: 

Psikologjik, pedagogjik dhe social. 

Aspekti psikologjik kërkon  që të mësuarit e gjuhës së huaj të ndërtohet duke 

marrë në konsideratë moshën e nxënësve.  

Aspekti pedagogjik kërkon që të mësuarit të respektojë parimet bazë domethёnё 

parimet e përgjithshme e të veçanta didaktike. Lënda duhet dhёnë në mënyrë 

graduale. 

Aspekti social kërkon që puna mësimore- edukative në shkollë të përputhet 

plotësisht me kërkesat e shoqёrisë për formimin e brezit të ri. 

Përmenden forma të tilla pune si atë të prezantimit e zbërthimit  të kuptimit të 

njësive gjuhësore me mjete të shumta, konkretizimi me anë të  objekteve, figurave, 

skicave gjesteve, veprimeve konkrete, sinonimeve, antonimeve, me një fjalë gjejmë 

një material të bollshëm gjuhësor dhe jogjuhësor për zbërthimin ekuptimit të njësive 

gjuhësore pa ju referuar gjuhës shqipe. Po t’ju shtojmë këtyre edhe ushtrimet e 

larmishme me pyetje e përgjigje, biseda transformime e krijime mbi bazën e materialit 

të mësuar, krijohet në mësim një mikromjedis i këndshëm i përdorimit të gjuhës së 

huaj. 

Ai ka paraqitur disa ide në zbërthimin e kuptimit të njësive të panjohura 

gjuhësore që është  të përdoret rruga e drejtpërdrejtë e lidhjes së sendit, veprimit me 

njësinë gjuhësore, ose rruga e krahasimit, pra metodat duhen të pasurohen me forma 

të larmishme pune që krijojnë një lidhje të drejtpërdrejtë midis sendit e fjalës122. Disa 

çështje për përmirësimin e metodave të mësimdhënies është puna e pavarur, përsosja 

e formave të kontrollit (çfarë të pyesim e si të pyesim). 4 aftësitë gjuhësore duhen 

zhvilluar në një mënyrë të shkallëzuar; në fillim të folurit pastaj leximi e shkrimi, ka 

edhe mendime të tjera që aftësitë gjuhësore duhen përvetësuar në mënyrë paralele, 

sepse ndihmojnë në të mbajturit mend123. 

Që në ato vite rekomandohej shmangia e metodës së vjetër të lexim- përkthimit, 

por zëvendësimi me demonstrimin e sendit, të paraqitjes së tablove, të vizatimeve, të 

përshkrimit të situatave, të përdorimit të sinonimeve, antonimeve, të përdorimit të 

filmave. 

Moment i rëndësishëm është analiza ideore e pjesës dhe lidhja  e saj me 

aktualitetin, bëhen në përputhje me nivelin e njohurive gjuhësore të fituara nga 

nxënësit duke i thelluar dhe zhvilluar sipas cikleve të të mësuarit. Pra krijimi i 

                                                      
121Revista 3,1973 Q. Bedhia” Probleme themelore pedagogjike të mësimit të gjuhës së huaj në 

shkollë;79  
122Revista pedagogjike Nr. 3 korrik – shtator 1984; 69 
123Po aty;  65 
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mjedisit gjuhësor në gjuhë tё huaj jep në shkallë të konsiderueshme suksesin e 

përvetësimit nga nxënësit124. 

Një rëndësi e veçantë u jepej edhe përdorimit të metodave audiovizuale në 

mësimdhënien dhe mësimnxënien e gjuhës së huaj. Janë një nga format e efektshme të 

punës për modernizimin e thellimin e të mësuarit të gjuhëve të huaja. Kёto metoda 

shënojnë një hap të mirë përpara në krahasim me ato thjesht libreske. Më të 

përdorshme në këto vite ishte diapozitivi a filmi fiks që zhvillohen me anën e një 

projektuesi e të një ekrani e që shoqërohen me riprodhimin e dialogjeve, përmes një 

magnetofoni a laboratori gjuhësor. Ose mjete me të lira si epidioskopi, që shoqërohej 

me dialogje të regjistruara në magnetofon. Sipas metodistëve këto metoda në 

përgjithësi e metodat audiovizuale në veçanti, përshpejtojnë ritmin e përvetësimit të 

gjuhës, duke krijuar situate më të drejtpërdrejta, më konkrete me më të kapshme nga 

nxënësi. Kjo bëhet për të shmangur përkthimin, të mësuarin përmendësh të rregullave 

të gramatikës dhe trajtimin e saj vetëm në rrafshin thjesht teorik. Metodat 

audiovizuale mund të përdoren me sukses me fillesatarë. 

Metodat janë ndërtuar mbi një subjekt , situatat e të cilit  ngjasojnë me ato të jetës 

së përditshme u përshtaten moshësdhe interesave tё atyre që i mësojnë. Për shembull 

“Nxënësi shkon në shkollë” e shpjegojmë thjesht në mënyrë libreske, ai që mëson do 

të ketë si mbështetje për ta kuptuar e për të mbajtur mend fjalinë vetëm materialin 

gjuhësor. Por kur kjo situatë shoqërohet me një kuadër filmi a diapozitivi, jo vetëm që 

sqarohet drejt e më lehtë, por edhe ngulitet më fort në kujtesën e nxënësit. Ajo kthehet 

më shpejt në shprehi sepse nxënësi këtë kontekst gjuhësor e lidh edhe me një 

përfytyrim të caktuar konkret. Këto mjete i ndihmojnë nxënësit të fitojnë rrjedhshmёri 

në të folur dhe korrigjojnë shqiptimin e tingujve, përvetësimi i intonacionit, sipas 

formave që ajo paraqitet si dhe në respektimin e grupeve ritmike e të prozodisë së 

kësaj gjuhe në përgjithësi. Ndikon në përdorimin e frazave konkrete e të shkurtra 

tipike për gjuhën e folur si dhe në bashkërendimin e kohëve e mënyrave të foljeve në 

këtë lloj ligjërimi. Por ka dhe kufizime të metodës, si mospërdorimi ose përdorimi jo 

në shkallën e duhur i gjuhës së shkruar, ose nuk jep mundësi për nuanca të ndryshme 

duke hyrë në kuptime më të holla125. 

Përdorimi i tyre në sistemin parauniversitar tё asaj kohe është shumë efektiv, 

sepse tërheqin vëmëndjen e nxënësve të kësaj moshe, me larminë e 

situatave,mekuadrot vizatimorë. Në shkollën e mesme rekomandohej që këto metoda 

duhet të kombinohen me studimin e thelluar të copave të leximit në gjuhën 

përkatëse126. Që në ato vite ishte i nevojshëm revolucioni tekniko- shkencor, në këtë 

kaudër përdorimi i mjeteve teknike (audovizuale), do të rriste shumë elasticitetin, 

dinamikën, efektshmërinë, dhe rendimentin në njësinë e kohës.Përdorimi i filmit ose 

diapozitivat do tëndihmonte në orën e zhvillimit të të folurit. Kjo i ndihmon në 

përvetësimin dhe ushtrimin e gjuhës praktike. 

Sot ka mjete tё shumta audiovizuale qё ndihmojnё nё mësimdhënien dhe 

mësimnxënien e gjuhës së huaj; videoprojektorit, DVD, televisor; mënyra të qarta 

këto për përdorimin e pajisjeve vizuale, përdorimi i kompjuterit dhe i programeve të 

tij, i Internetit- gjë që krijon komunikim të drejtpërdrejtë me përdorues të tjerë online, 

                                                      
124Revista pedagogjike 1981, Mjedisi gjuhësor në mësimin e gjuhës së huaj Eftali Haxhi; 84 

125Revista pedagogjike nr. 3 1982 Metodat audiovizuale dhe përdorimi i tyre në rritjen e efikasitetit të 

mësimit të gjuhës frënge në shkollë; 83 
126Po aty; 88 



29 
 

biseda audio dhe video me përdorues të tjerë, leximin e informacioneve të ndrushme, 

shkarkimin e informacioneve, krijimin e faqeve individuale në rrjete të ndryshme.127 

Sot mësuesit kanë burime të shumta për përdorimin e tyre, të shoqëruara me materiale 

ndihmëse. Një numër në rritje i regjistrimeve gjenden të integruara në metodat e 

tekstet mësimore (të cilat përdorn gjerësisht edhe nga mësuesit ne shkollat e qarkut tё 

Korçës, sidomos tekstet mesimore të autorëve të huaj). Ato përfshijnë një varietet të 

gjerë qëllimesh dhe aktivitetesh. Mësuesi organizon aktivitete të ndryshme me 

regjistrime të bëra nga lajmet, reklamat, këngët etj128. 

Sipas Scrivener (Skrivener), teknologjia e DVD-ve, krijon mundësi si; kalimi në 

një moment nё tjetër, mund të luash pjesë të ndryshme me saktësi, ke nëntituj në 

ekran, e shpejtë dhe e saktë për t’u luajtur etj129. 

II.6.2.2 Marrëdhëniet shqiptaro- amerikane dhe shqiptaro- britanike 

Statusi i gjuhës angleze në Shqipëri ka ndryshuar dhe ky vend ish komunist ka 

hyrë në rrugën e ekonomisë së tregut të lirë. Ky studim siç e kemi përmendur edhe më 

sipër, midis të tjerave ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale dhe përdorimin e gjuhës 

angleze në Shqipëri. Duke marrë ketë qasje historike, ai përshkruan kontekstin 

sociolinguistik shqiptar në të cilin kanë ndodhur ndryshime qё kanё rritur kontaktet e 

gjuhës angleze dhe shqipe në rrethanat e reja social-politike dhe ekonomike pas rënies 

së komunizmit. Studimi tërheq vëmendjen për nevojën për kërkime të mëtejshme pёr 

vendin qё duhet tё ketё kjo gjuhё nё Shqipёri. 

Gjurmët e para të Krishterëve Ungjillore i gjejmë në vitin 1819 kur Shoqëria 

Biblike Britanike ngarkoi Vangjel Meksin të përkthejë Dhiatën e Re në gjuhën shqipe, 

e cila u botua në vitin 1827. Në vitin 1864 kjo shoqëri ngarkoi Kostandin 

Kristoforidhin ta ripërkthente Dhiatën e Re në dialektet geg e tosk, punë te cilen 

përfundoi në vitin 1884. Ndërkohë u financua edhe botimi “Gramatika” e 

Kristoforidhit130. 

Kleriku dhe Zonja Fineas Kenedy (Kenedi) ishin amerikanët e parë protestanë, 

që i shërbyen Shqipërisë, arritën në momentin e duhur pёr t’u përfshirë në 

përpjekjen për pavarësi dhe që shënuan kontaktet e para në këto lloj marrëdhëniesh. 

Siç është përmendur edhe më sipër te konteksti institucional, shkolla e parë shqipe 

për meshkuj u hap në Korçë, në vitin 1887, e sponsorizuar nga shoqёria patriotike 

bashkimi i Kostandinopojës. Me patriotë si Pandeli Sotir, Thanas Sina, Petro Nini 

Luarasi, Nuçi Naçi etj. Në 1891, familja Qiriazi hapi shkollën e vashave ne Korcë. 

Shkolla Qiriazi mbijetoi si e vetmja shkollë shqiptare në Shqipëri. Ishte kjo shkollë , 

e cila kishte rrёnjë në shkollat e misionit Amerikan Protestan dhe motrat Qiriazi që i 

bënë thirrje shoqërisë në Boston me këtë mision  për sponsorizim dhe përkrahje. 

Në personelin shkollor në  Korçë mars, 1908,131 gjejmё Violet Bond, Kennedy, 

vajza e misionarëve  në Manastir, dhe shoqe shkollё e motrave Qiriazi në shkollat 

misionare në Manastir dhe në Kolegjin Amerikan i Grave në Konstandinopojë. Ajo, 

                                                      
127Scivener J. Learning teaching A guidebook for english language teachers Second edition Macmillian 

2005; 356 
128Po aty; 351 
129Scivener J. Learning teaching A guidebook for english language teachers Second edition Macmillian 

2005; 353 
130 http://reformation.edu/albania/pages/phineas-kennedy.htm 
131Edein E. Jacques« A Tribute to Rev. and Mrs. Phineas B. Kennedy » 1887- 1963 
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ishte diplomuar në Kolegjit Mount Holyoke, dhe bashkëshorti i saj Rev Phineas B. 

Kennedy (Fienas Kenedi), ishte diplomuar në Universitetin Princeton klerik 

prezbiterian. 

Edhe pasi u shpall pavarësia e Shqipërisë, shkollat ishin të pakta. Kushtet politike 

të shkaktuara nga luftërat ballkanike dhe Luftës së Parë Botërore kishin penguar 

zhvillimin e një sistemi të unifikuar arsimor.Fuqitë e huaja pushtuese, megjithatë, 

hapën disa shkolla në zonat e tyre të kontrollit,por gjithmonё nё funksion tё interesave 

tё tyre. Nё disa nga këto shkolla, rëndësi të madhe, për arsimin shqiptar, pati Kolegji i 

Shën Mitrit në Kozenca të Italisë, si dhe Liceu Kombëtar Francez në Korçë. Kёto 

shkolla, kishin nivelin e shkollës së mesme. Breza të tërë shqiptarësh u pajisën me 

kulturën shqiptaro-italiane dhe franceze 132. Ato vazhduan të funksionojnë pas Luftës 

së Parë Botërore dhe luajti një rol të rëndësishëm në futjen e metodave arsimore 

perëndimore. Arsimi dhe pedagogjia amerikane e kanë zanafillën e tyre në Shqipëri 

që në vitin 1908, atëherë kur erdhi në Korçë çifti amerikan Violeta e Fines Kenedi”133. 

I.Gogaj vazhdon shkruan se në 10.9.1924 qeveria e Nolit e njohu zyrtarisht shkollën e 

çiftit Kenedi: “…me personel mësimor Fines Kenedi, Violet Kenedi, Aspasia Efthim 

e Shega Luarasi…” Në vitin shkollor 30-31 shkolla arriti numrin më të madh të 

nxënësve, me 123 nxënës dhe me dhjetë mësues …Mila Gjokoreci, Ollga Plumbi, 

Shega Uçi(Luarasi), Aspasia Efthim134. 

Nga rreth 1880-1910, qëllimi i disa patriotëve shqiptarë për të krijuar një ndjenjë 

të vetëdijes kombëtare  themeluan shkolla fillore në disa qytete dhe qyteza, kryesisht 

në jug, por këto institucione nuk lejoheshin nga autoritetet osmane. 

Në vitin 1908 patriotët shqiptare intensifikuan përpjekjet e tyre, dhe në të njëjtin 

vit një grup intelektualësh u mblodh në Manastir për të zgjedhur një alfabet shqiptar. 

Libra të shkruar në gjuhën shqipe para vitit 1908 kishin përdorur një përzierje të 

alfabeteve, e përbërë kryesisht nga kombinimet e shkronjave latine, greke dhe turke-

arabe135. Kongresi i Manastirit, i njohur ndryshe edhe me emrin “Kongresi i Alfabetit” 

(14 nëntor - 22 nëntor 1908) është një nga ngjarjet më të shënuara të arsimit dhe 

kulturës shqiptare. Merita më e madhe e Kongresit të Manastirit qëndron në faktin se 

ai bëri të mundur që, më në fund, pas shumë përpjekjeve historike, shqiptarët të 

përdornin një alfabet të vetëm, që reflektonte identitetin e tyre kombëtar: një alfabet jo 

me shkronja arabe, as turke, apo greke, por me shkronjalatine. 

Gjergj Qiriazi, dhe Parashqevi Qiriazi ishin themelues dhe drejtues të 

institucioneve si Kisha Ungjillore Korçë, më 1891; Shkolla e të Dielës, më 1891(si 

pjesë e Kishës Ungjillore të Korçës); Shkolla e Vajzave, më 1891 (shkollë laike, që 

udhëhiqej kryesisht nga Sevasti Qiriazi); Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë, më 1892 

(shoqëri ungjillore dhe letrare); Letra e Vëllazërisë, më 1892 (gazetë) dhe Ylli i 

Mëngjesit (shoqatë e grave). Kongresi nuk do të kishte patur kurrë suksesin që pati, pa 

ndihmën e klubit "Bashkimi" të Manastirit, i cili u drejtua për shumë kohë nga Gjergj 

Qiriazi .Komisioni i Punës së Alfabetit i kreu punimet e tij pikërisht në shtëpinë e 

Gjergjit.Gjergji ishte nënkryetar i Kongresit dhe anëtar i Komisionit.Ai ishte 

përfaqësues i Shoqërisë Biblike Britanike. Protestantë të tjerë, që ishin të përfshirë në 

udhëheqjen e Kongresit të Alfabetit ishin: Grigor Cilka, nënkryetar i Komisionit; 

Parashqevi Qiriazi, sekretare e Komisionit të ABC-së; Kristo Dako, pjesëmarrës; 

                                                      
132 Shahini L. “Rrenjët historike perëndimore të arsimit shqiptar” 
133Gogaj I.:Shkolla teknike e Harri Fulcit, .7 
134Gogaj I. ”Shkollat amerikane në Shqipëri”, 1995 ; 20 
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Fineas Kenedi, vëzhguese (e vetmja amerikane, që mori pjesë në Kongres); Fillomena 

Bonati, vëzhguese etj. Në Kongres morën pjesë 150 delegatë, nga të cilët mbi 35 ishin 

shqiptarë protestantë, kurse të tjerët ishin shqiptarë myslimanë, katolikë dhe 

ortodoksë. 

         Kongresi mori vendim për të hapur shtypshkronjën e vet. Kjo ishte 

shtypshkronja e parë shqiptare, e cila u bë shumë e njohur kudo ndër shqiptarët, por u 

mbyll më vonë nga turqit136. 

Si i krijuan ose cilat ishin kontaktet e para të Gjerasimit dhe Sevastisë me 

anglishten? Nё vitin 1863, kur Sevastia u sëmur rëndë prej malarjes disa 

misionarëamerikanë, qё administronin një shkollë anglishteje gjate javës137. Njëri prej 

tyre ishte Z. Jenney e ndihmoi me barëra të sëmurën. Sevastia filloi të shkonte 

nëshkollën amerikane. Misionari amerikan e ftoi edhe Gjerasimin të ndiqte shkollën, 

si dhe i bënte mësim privat të gjuhës angleze. Ai provoi se ishte gjuhёtar i vёrtetё.Pasi 

Gjerasimi mbaroi shkollën greqishte të mesme Z.Jenney (Xheni) e këshilloi të 

vazhdonte studimet në kolegjin amerikan te Samokovit në Bullgari. Kur mbaroi 

mësimet Shoqëria Biblike Britanike në Stamboll, që kishte pasur në shërbimin e saj 

Kostandin Kristoforidhin,e ftoi Gjersimin si përfaqësues të saj në Maqedoni e 

Shqipëri. Ai e pranoi këtë propozim dhe filloi si hartues tekstesh për shkollën shqipe. 

Me krijimin e shtetit shqiptar shkolla amerikane filloi të shtrijë ndikimin e vet 

veçanërisht me hapjen e shkollave amerikane, në të cilat jepnin mësim dhe instruktorë 

amerikanë138. 

Edhe Sevastia hyri në shkollën e misionit amerikan mësoi gjuhën angleze me 

themel. Ajo e mbaroi shkollën e Misionit amerikan në 1888.Vula e qeverisë i dha 

vlerë diplomës së saj dhe i dha sigurinë për të çelur shkollën e parë shqipe139. Me këtë 

rast Gjerasimi bisedoi me përfaqësuesin e shoqërisë Biblike cështjen e alfabetit. 

Parashqevi Qiriazi,(1880-1970) motra e vogël e Gjerasim, Gjergj e Sevasti 

Qiriazit, ju kushtua mësuesisë dhe shërbeu në shkollën shqipe të vashave të Korçës. 

Ishte e para grua, autore tekstesh, vazhdoi kurse kualifikimi në Universitetin e 

Oberlinit (ShBA), dhe hartoi programin arsimor të Qeverisë të përkohёshme të 

Vlorës. Ajo drejtoi shkollat e mbrëmjes për emigrantët shqiptarë në SHBA, 

Masachusets. Ajo mori pjesë në Konferencën e paqes (Paris 1919) si delegate e 

“partisë kombëtare Shqiptare “ të shqiptarëve të Amerikës140. 

Menjëherë pas krijimit , qeverie kombëtare në vitin 1920,  hodhi themelet për një 

sistem arsimor kombëtar. U hapёn shkollat fillore nё disa nga qytetet më të mëdha. 

Shkollat italiane dhe franceze që ishin hapur gjatë Luftës së Parë Botërore u forcuan. 

Ndërkohë, u themeluan dy shkolla të rëndësishme amerikane; Shkolla Profesionale 

Amerikane në Tiranë, themeluar nga Kryqi i Kuq Amerikan Junior në vitin 1921, dhe 

Shkolla Amerikane bujqësore në Kavajë, sponsorizuar nga Fondacioni I Lindjes se 

Afërme. Disa komuniste dhe ndriçues qeveritare u arsimuan në shkollat e huaja: 

Enver Hoxha u diplomua nga Liceu Kombëtar Francez në vitin 1930, dhe Mehmet 

                                                      
136Cakolli F.“Historia e panjohur e kongresit të Manastirit“; 2008 
137Qiriazi Gj. Shkrime pedagogjike  ,1966; 23 
138 Shahini L. “Rrënjët historike perëndimore të arsimit shqiptar 
139Qiriazi Gj. Shkrime pedagogjike 1966; 33 
140Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Vёllimi i tretё, Tiranё 2009 ;2183 
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Shehu, i cili do të bëhej kryeministër, përfundoi studimet në Shkollën Amerikane 

Profesional në vitin 1932141. 

Lufta Ballkanike dhe Lufta I Botёrore, sollën ndërprerje. Kenedy shkruante:“me 

mësimdhënie, predikim, dhe punë unë vazhdoj,shpresoj... „ Grekët pushtuan çdo gjë, 

por shkolla nuk u prek". U fituan bursa per studime në Itali dhe kolegjet amerikane.  

Roli i Kenedit ishte domethënës në vendosjen e marrëdhënieve shqiptaro- amerikane 

në atë kohë. Shtëpia e tij u bë bazë për kryqin e kuq britanik dhe amerikan.Ai 

ndihmoi edhe me korrespondencën në gjuhë angleze të dokumentave të 

emigracionit,udhëtimit, testamenteve, çertifkikatave të lindjeve, sigurimeve, 

pensioneve etj.  

Edhe kur misionit protestant, iu desh të tërhiqej në 1922, Kenedit nuk u tërhoqёn. 

Ata ndërtuan misionin shqiptar evangjelist dhe rihapën shkollën amerikane me 

mbështetjen e Princeton dhe miqve të tyre nga kolegji Mount Holyoke. U ndihmuan 

nga Kelly G. Tuckers (Keli Tuker)  (1928-29), dhe  Edein E. Jacques (Edvin Zhak) 

(1932-40). Edhe kur të gjitha shkollave në Shqipëri u bёnё plotesisht kombёtare, e per 

rrjedhoje në 1933 shkolla ameikane u mbyll, aktivitetet e misioneve vazhduan deri me 

shpёrthimin e luftës së II Botërore. Por Kenedit i mbajten kontaktet e tyre me 

shqiptarët. Shumё shqiptarë kanë arsye për ti kujtuar ata me respekt e mirënjohje142. 

Emigracioni ka luajtur një rol në përhapjen e anglishtes në Shqipëri. Në fund të 

shekullit të XIX dhe fillimin e shekullit tё XX u rrit emigrimi i shqiptarëve. Shqiptarët 

u ndodhën në kushtet e dygjuhësisë me anglishten. 

 Pas vitit 1945 ndikimi i anglishtes amerikane dhe britanike ishte tepër i madh në 

të gjithë Evropën, me një ndikim në revista, gazeta, filma dhe muzikë. 

Pas viteve 1945, për shkak të regjimit komunist, Shqipёria nuk pati kontakte me 

botën anglishtfolëse. Para viteve 90 kultura angleze përfaqësohej nga emra të njohur 

si Shekspiri dhe Bajroni. 

Në fillim të viteve 90, u krijua terreni i favorshёm pёr mёsimin dhe prezencёn e 

domosdoshme tё gjuhёs angleze.Vendet e BE dhe SHBA i ofruan Shqipërisë ndihma 

teknike dhe juridike. U nënshkruan marrëveshje politike, ekonomike, ushtarake- 

Shqipëria u bë anëtare e OSBE, nënshkroi marrëveshjen me Bankën e zhvillimit 

Evropian, Bankën botërore dhe Fondin Ndërkombëtar. Në vitin 1995, SHqipëria u bë 

anëtare e Këshillit të Evropës.Në 1999, u fut në Paktin e Stabilitetit, si dhe shumë 

projekte janë nënshkruar për zhvillimin dhe demokratizimin e shoqërisë shqiptare. 

II.6.2.3 Sistemi arsimor shqiptar  në vite. 

Qëllimi i shërbimit arsimor kombëtar është t’i sigurojë qytetarët e ardhshëm me 

njohuritë e duhura, aftësitë e mjaftueshme dhe kapacitetet në mënyrë që të edukohen 

me implementimin e planit ekonomik kombëtar. Ky sistem ka për qëllim të plotësojë 

nevojat e tregut të punës dhe aspiratave socio- kulturore të njerëzve, një kusht 

paraprak për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e një vendi143. 
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Në vitet e pushtimit osman mësimi i shqipes jepej fshehtaz, në ato pak shkolla 

fetare që u lejuan të vazhdonin veprimtarinë e tyre si në Himarë (1627),  Bilisht 

(1639), Dhërmi (166) etj144.  

Pas çlirimit të vendit, arsimi ynë kombëtar, njohu zhvillime sasiore, të orientuara 

sipas konceptimeve dhe zhvillimeve lindore për edukimin, (shkolla jugosllave, 

sovjetike e kineze). Kjo kishte të bënte me epërsinë e sistemit socialist mbi atë 

kapitalist145. 

Në këtë kohë doli dhe botimi i revistës Arsimi popullor, e mё pas Revista 

pedagogjike, organ i institutit të studimeve pedagogjike, e cila botonte materiale me 

karakter studimor eksperimental, dhe çështje të punës mësimore – edukative146. 

Në vitet 60- 70, sistemi i mësimdhënies kishte karakter masiv. Reforma solli një 

transformim radikal të metodave të mësimdhënies duke eliminuar formalizmin dhe 

shfaqjet e burokratizmit didaktik, i cili kufizonte përpjekjet kreative të mësuesve 

pengonin inisjativën e nxënësve. Reforma u krijonte këtyre të fundit kushtet më të 

favorshme për të marrë pjesë në organizimin dhe drejtimin e jetës së shkollës. Kështu 

lëvizjet revolucionare të viteve 60-70 hapën horizonte progesit ekonomik, social dhe 

kulturor të Shqipërisë147. 

Sistemi arsimor para viteve 90, ishte i detyruar për fëmijët e shkollës 8 vjeçare, u 

sigurohet e drejta e barabartë burrit dhe gruas pr t’u arsimuar  në të gjitha hallkat, si 

dhe ju sigurua e drejta pakicave kombëtare.Struktura  e arsimit ishte: 

Arsimi parashollor me dy tipa institucionesh: çerdhet e fëmijëve ( 1- 3) vjeç, dhe 

kopshtet e fëmijëve ( 3- 6, 7 vjeç). 

Shkolla 8 vjeçare e detyruar e arsimit të përgjithshëm ( Kl I- VIII). 

Shkollat e mesme të përgjithshme dhe profesionale ( Kl. IX- XIII) 

Shkollat e ulëta tekniko- profesionale mbi bazën e shkollës 8 vjeçare me afat 1 

ose 2 vjeçar. 

Shkollat e larta mbi bazën e arsimit të mesëm më afat 4 ose 5 vjeçar studimesh. 

Kurset pasuniversitare si dhe shkalla e parë e kualifikimit shkencor mund tё ndiqeshin 

pas mbarimit të shkollës së lartë148. 

II.6.2.4 Sistemi arsimor sot 

Pas ngjarjeve të viteve 1990 u vu në krizë i gjithë sistemi ekzistues i edukimit.  

Pas ndryshimeve të mëdha në sistemin politik, ekonomik e legjislativ të vendit, u pa 

qartë që, edhe në arsim, do të duhej të futeshin koncepte e praktika të reja, të cilat do 

të modifikonin tërësisht përfytyrimet ekzistuese mbi vendin dhe rolin e arsimit në një 

shoqëri liberale të tregut të lirё. Politika e integrimit të vendeve të Evropës Lindore, 

drejt vendeve perëndimore, bën të domosdoshme, midis tё tjerave, edhe përgatitjen e 

njerëzve të aftë për t’u integruar në tregun rajonal e global të punës149. Arsimi është 
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funksion i zhvillimit ekonomik të shoqërisë dhe, vetë edukimi, nga ana e tij, shërben 

si faktor i zhvillimit të shpejtë ekonomik. Vizioni i Shqipërisë në kuadrin e Strategjisë 

kombëtare për zhvillimin dhe Integrimin 2007- 2013, është ajo e një vendi me 

standarte të larta jetese, e cila është integruar në strukturat Europiane dhe Euro-

Atlantike, është demokratike dhe garanton liritë dhe të drejtat bazë të njeriut. Një 

sistem edukativ fleksibël, gjithëpërfshirës do i përgjigjet kërkesave të ekonomisë së 

tregut. Objektivi i sektorit të arsimit parauniversitar, është të sigurojë një system 

edukativ kombëtar, i cili do të nxisë rritjen e qëndrueshme ekonomike, do të rrisë 

konkurrencën  në rajon e më gjerë, dhe do të ndihmojë të konsolidojë ndërgjegjësimin 

qytetar150. Arsimi i mesëm dhe sistemi i kërkimit do të krijojnë, zhvillojnë, dhe 

transmetojnë njohuritë përmes mësimdhënies, kërkimit, dhe dispozitave. Ajo do të 

ndihmojë zhvillimin ekonomik, dhe do të kontribuojё në standarte me të larta të 

demokracisë dhe të qytetarisë. 

Pas zgjedhjeve shumëpartiake në vitin 1992, instrumentat ligjorë në lidhje me 

edukimin, u vendosën në vitin 1990, duke përfshirë ligjin e dukimit paruniversitar, nr. 

7952, në qershor 1995, dhe amedamente si dispozitat normative për shkollat publike 

dhe kodin e punës të RSH (1995), ligjin e arsimit privat (1995) dhe ligjin e arsimit të 

lartë Nr. 8461 të 25 Shkurt 1998. Në lidhje me këto ligje janë përshtatur rregulla të 

reja në lidhje me vlerësimin e nxënësve dhe studentëve, shpërblimet që u jepen, 

regjistrimet në shkollat e mesme, standartet e mësimit si dhe praktikat mësimore 

nëpër shkolla. 

Ligji i arsimit të lartë, u ndryshua në Korrik të 2003 me qëllim që të vendosej një 

sistem i arsimit të lartë bazuar në ciklin e studimeve të modelit të Bolonjës. Ligji nr. 

9741, i 21 maj 2007, i ndryshuar nё Korrrik 2010, rregullon aspektet e organizimit, 

administrimit, menazhimit, financimit dhe sigurimit, në institucionet e arsimit tё lartё 

në përputhje me standartet Evropiane. Ligji Nr. 78 i 8 Shkurt 2006, siguron për 

vendosjen e provimeve të maturës së shtetit.  Në fund të shkollës së mesme nxënësit i 

nënshtrohen provimeve të detyruara me qëllim që të kenë tëdrejtën të ndjekin 

studimet e larta151. 

Bazuar tek raporti i parë për reformimin e arsimit të lartë dhe kërkimit 

shkencor152, 2014, janë bërë sugjerime mbi rishikimin e standarteve në arsimin 

parauniversitar. Mangësitë e ndeshura në formimin bazë të një numri të 

konsiderueshëm studentësh që hyjnë në Arsimin e lartë, të konstatuara në mjaft IAL, 

shtrojnë nevojën e rishikimit tërësor të strukturës dhe përmbajtjes së kurrikulave të 

Arsimit të mesëm. Reformimi i sistemit arsimor parauniversitar  nga 4+4+4 në atë 

9+3, çoi në shkurtimin në një vit të formimit në AM, duke ja kaluar atë arsimit 8- 

vjeçar, dhe për pasojë çoi në reduktimin në një vit të ngarkesës formuese të nxënësve, 

pikërisht në periudhën e arritjes së maturitetit, kur kapaciteti nxënës dhe analitik janë 

në fazën rritëse. 

Sistemi arsimor parauniversitar nuk do tё jetё ai 6+3+3 siç e parashikonte ligji i 

sistemit parauniversitar, por do tё ndiqet modeli i Kosovёs dhe ai i disa vendeve 

evropiane 5+4+3. 

Në këto kushte rekomandohet rikthimi i kohëzgjatjes të AM në minimalisht 4 

vjet. Arkitektura e arsimit parauniversitar mund të strukturohet në 2 variante: 

                                                      
150Strategjia kombetare per zhvillim dhe integrim 2007- 2013; 9 
151World data on education / Albania. VII Edition. 2010- 2011, 3 
152Reformimi i arsimit te larte dhe kerkimit shkencor, KPALKSH, E. Rama, A. Gjonça, Tiranё, Janar- 

prill 2014; 40-43 
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Me kohëzgjatje 12 vjet dhe strukturë 4+4+4 (sistem i vjetër, por më i konsoliduar 

dhe rezultativ.) 

Me kohëzgjatje 13 vjet dhe me 2 opsione strukture:9+4 ose 8+5. Ky variant është 

më i miri, pasi krijon  më shumë mundësi për formimin e maturantëve. Ai zbatohet në 

vendet evropiane dhe është i justifikuar për vendin tonë po të konsiderojmë diferencat 

në disnivelin kulturor mesatar midis Shqipërisë dhe BE153. 

Bazuar në evolucionin e strukturave arsimore,u propozua shtimi i një viti shkollor 

pas klasës së katërt për të kaluar në një shkollë fillore bazë me 5 klasë, si dhe shtimi i 

një viti shkollor pas mbarimit të klasës së tetë. 

Një çështje kyç në arsimin sot është çertifikimi dhe liçensimi i mësuesve. 

II.6.2.5 Arsimi parauniversitar; Arsimi bazë i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm 

Qëllimi i Arsimit të detyruar është pajisja e nxënësve me aftësi intelektuale, 

krijuese, praktike, nё mёnyrё qё të zhvillohet personaliteti i tyre dhe të jepen 

elementët bazë të kulturës së përgjithshme dhe të sjelljes së qyteteruar154. Fillon në 

moshën 6 vjeçare dhe zgjat jo më shumë se 9 vjet. Ai zgjat 9 vjet dhe është i 

detyrueshëm me Ligj dhe është baza e gjithë arsimit parauniversitar. Struktura e Ciklit 

të Ulët në arsimin e detyruar ka ndryshuar me planin e ri mësimor të miratuar nga 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës në vitin 2004. Në bazë të kësaj strukture kohëzgjatja 

e këtij cikli ka ndryshuar nga 4 në 5 vjet155. 

Infrastruktura fizike nuk i përgjigjet në të gjithë shtrirjen e tij (sidomos në zonat 

rurale) kërkesave bashkëkohore. Këtu shtohet problemi i mbështetjes së 

pamjaftueshme të procesit mësimor me mjete shkencore didaktike, laboratorë 

kompjuterash , aplikativë ose demonstrativë, dixhitilazimi i proceseve administrativë 

e vendimmarrës, pajisja me mobilje të përshtatshme në mbështetje të mësimit156. Kjo 

gjë vihet re edhe në qytetin e Korçës.  

Të pakta janë shkollat 9- vjeçare që ofrojnë mjetet e nevojshme për zhvillimin e 

procesit mësimor në gjuhë të huaj. 

Aktualisht, në Shqipëri,  numërohen mbi 1477 shkolla 9-vjeçare, ndërkohë që 

numri i atyre jopublike shënon 128, rreth 380 shkolla të mesme, të përgjithshme e 

profesionale publikë, dhe 121 shkolla të mesme jopublike. Aktualisht funksionojnë 

rreth 50 shkolla profesionale, të dy niveleve, 3 dhe 5-vjeçar, të shpërndarë në gjithë 

vendin. Ato janë në profilet bujqësore, mekanike, elektrike, teknologjike ekonomike, 

për sektorët e pyjeve, veterinari e gjeologji-miniera, etj.157 

Struktura e  Arsimit të deyruar 5+4 ka ndryshuar me planin e ri mësimor të 

miratuar nga Ministria e Arsimit dhe  Shkencës në vitin 2004. Struktura e re 6+3, 

tashmë e miratuar me ligj. Janë shtuar nevojat për zgjerim të shkollave në hapësirat 

urbane158. 

                                                      
153Reformimi i arsimit tё lartё dhe kёrkimit shkencor, KPALKSH, E. Rama, A. Gjonca, Tiranё, Janar- 

prill 2014;42 
154Education system , skills and strategies, AIDA fq .15 
155 Strategjia kombetare e arsimit parauniversitar 2009- 2013;  6 
156 Strategjia kombetare e arsimit parauniversitar 2009- 2013;  7  
157Arsimi në Shqipëri, nga shkolla e parë shqipe e deri në ditët e sotme ;Janar 2010 ;Observer sociale 
158 Gjokutaj M. Shqiperia:Situata ne arsimin parauniversitar 2013; 25  

http://www.zeriyt.com/arsimi-ne-shqiperi-nga-shkolla-e-pare-shqipe-e-deri-ne-ditet-e-sotme-t63176.0.html;msg949353#msg949353
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Arsim bazë: Përfshin ciklin e ulët (klasa I deri V)  dhe ciklin 9- vjeçar (klasa VI 

deri IX) 

Nxënësit hyjnë në arsimin bazë kur mbushin moshën 6 vjeçare. Në vitin 2008- 

2009 u fut sistemi 9 vjeçar në arsimin e ulët. Pas përfundimit të tij nxënësit i 

nënshtrohen provimeve të lirimit159. 

Arsimi i mesёm: Përfshin  gjimnaze, të përgjithshme, shkolla teknike , 

profesionale, të gjuhëve të huaja, shkollat e mesme artistike 3-vjeçare dhe 

koreografike, shkollat e mesme artistike 4-vjeçare, shkollat e mesme sportive. 

 Arsimi profesional: Struktura (2+1+1) Struktura 2+2 Struktura 4 vjet 

bllok,struktura e arsimit të mesëm me kohë të pjesshme. 

Gjuha e huaj do të bëhet provim i detyrueshëm për  arsimin 9- vjeçar në vitin  

2015 dhe për gjimnazet këtë vit (2014). Gjuha e huaj  implimentohet  që në arsimin 

fillor duke nisur nga klasa e tretë në shkollat publike dhe klasa e dytë në arsimin 

jopublik.  

Arsimi i mesëm siguron një kulturë të përgjithshme duke zgjeruar kulturën dhe 

njohuritë e marra nga arsimi bazë, programe edukimi për të aftësuar nxënësit të 

marrin aftësi, njohuri për përgtitje personale , këto studime zgjasin 3 vjet. 

Arsimi profesional përgatit brezin e ri të punonjësve të aftë. Për të përforcuar 

sistemin edukativ professional Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka ndërmarrë 

reforma që zgjatin minimum 2 vjet deri nё 4 vjet. Në plotësimin e çdo  niveli (2+1+1) 

nxënësi çertifikohet dhe lëviz në një nivel tjetër trajnimi profesional ose fillon punë. 

Në rast arsimimi teknik, programi zgjat 4 vjet. 

Shkollat e Mesme të Gjuhëve të Huaja, janë një pjesë integrale e arsimit të 

mesëm, me një zgjatje kohore 3 vjeçare ka për qëllim ta thellojë më tepër 

mësimdhënien në një ose më shumë gjuhë të huaja plus kurrikulës së përgjithshme. 

Arsimi i mesëm i përgjithshëm vazhdon të paraqesë probleme infrastrukture duke 

filluar me mbipopullimin e  klasave në qytet, apo me numrin e paktë të nxënësve në 

zonat rurale, gjë e cila rrit  shpenzimet për nxënës në to, me mësimin me turne etj160. 

Sistemi aktual i Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP) në Shqipëri është i 

dobët, megjithë ndërhyrjet reformuese të ndërmarra vitet e fundit, si dhe mbështetjen 

e donatorëve të huaj. Në përgjithësi, ka një infrastrukturës të papërshtatshme, 

financim të pamjaftueshëm e mekanizma financiarë të paqëndrueshëm, nivel të ulët të 

burimeve njerëzore, kurrikula të vjetëruara dhe metodë menaxhimi të tejkaluar. 

Mungon sistemi i trajnimit paraprak. 

Aktualisht në shkallë vendi funksionojnë 41 shkolla të arsimit teknik e 

profesional si dhe 33 shkolla social - kulturore, të shpërndara në 22 rrethe. Nga këto, 

në zonat rurale funksionojnë 3 shkolla profesionale, me drejtim kryesor bujqësi-

agrobiznes. Shkollat janë të ndara në 4 fusha kryesore: elektro-mekanike (19 shkolla), 

ekonomike (9 shkolla), ndërtim-mobilieri (4 shkolla); bujqësi, pyje, veterinari (9 

shkolla). Nxënësit përgatiten në rreth 35 specialitete kryesore161. 

                                                      
159World data on education / Albania. VII Edition. 2010- 2011, 7 
160Gjokutaj M.  Shqipёria: 2013; 26 
161Strategjia kombёtare e arsimit parauniversitar 2009- 2013; 8 
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Sot, me ndryshimet në sistemin politik në vend, lindi nevoja për ndryshime 

kurrikulare, për të drejtuar nxënësit drejt zhvillimit të aftësive për të zgjidhur 

problemet dhe situatat praktike, sidomos në përvetësimin e gjuhës së huaj. 

Integrimi në epokën digjitale, rritja e ndërvarësisë dhe lëvizshmërisë, ndryshimet 

në konceptimet për procesin e të nxënit (ku nxënësi të shihet si veprimtar aktiv), rritja 

e rolit të komunitetit, janë disa tregues që cuan drejt nevojës për ndryshimin e 

kornizës kurrikulare në sistemin arsimor sot (2014)162. 

Qëllimi  i kornizës  së re kurrikulare është mësimdhënia bazuar në kompetenca, 

të cilat shprehen përmes përdorimit të njohurive, shkathtësive, vlerave dhe 

qëndrimeve, në trajtimin  e plotë dhe të kuptueshëm të situatave të kontekstit163. Ajo 

nxit dhe zhvillon më mirë burimet vetjake të nxënësve (njohuritë e reja, kompetencat, 

vetëbesimin, vetëshprehjen, bashkëpunimin me të tjerët, shpirtin sipërmarrës etj.), të 

ndihmuar ata nga mësuesit dhe nga dijet e teksteve shkollore, nga laboratorët, nga 

punishtet, nga kompjuterët, nga tabletat, nga CD-të, nga videot, nga ndërveprimet 

praktike me mjedisin. 

Në përputhje me qëllimet e arsimit parauniversitar, këto kompetenca janë: 

Kompetenca e komunikimit, e të menduarit, e të mësuarit për të nxënë, për jetën, 

sipërmarrjen, personale, qytetare, dixhitale dhe mjedisin164. 

Duke u ndalur tek kjo kornizë dhe duke bërë një krahasim me sistemin aktual, 

është paraqitur ideja e shkallëve të kurrikulës dhe roli i tyre në organizimin dhe 

vlerësimin e procesit mësimor. 

Shkalla përgatitore- edukimi në fëmijërinë e hershme (fëmijët 3-6 vjecarë) në 

institucionet parashkollore dhe klasat përgatitore, të hapura pranë shkollave fillore ose 

9- vjeçare. 

Shkalla e parë – përvetësimi i bazave për njohje, të nxënit sistematik (Klasa I- II) 

Shkalla e dytë – Përforcim i bazave dhe zhvillim. Nxënësit konsolidojnë 

përvetësimin e bazave në lexim, shkrim, komunikim, për zhvilim të mëtejshëm (III- 

IV –V). 

Shkalla e tretë- zhvillim i mëtejshëm i bazave dhe orientim (thellim njohurish, 

duke u siguruar nxënësve bazën filllestare për orientim akademik dhe karriere ((VI –

VII). 

Shkalla e katërt- Përforcim i arritjeve dhe orientim në karriere (VIII- IX). 

Shkalla e pestë – Zhvillim themelor i përgjithshëm dhe profesional. Studime të 

specializuara, në mënyrë që nxënësit të jenë të gatshëm të vazhdojnë arsimin e lartë 

dhe të hyjnë në tregun e punës (X- XI). 

Shkalla e gjashtë – konsolidim arritjesh dhe specializim. Nxënësi përgatitet për 

përfshirje në tregun e punës ((XII)165. 

Arsimi i Lartë 

Arsimi i Lartë në Shqipëri e ka zanafillën në vitin 1946, me Institutin 2-vjeçar të 

                                                      
162Korniza kurrikulare e sistemit parauniversitar tё Republikёs sё Shqipёrisё (MAS), Tiranё 2014 ; 9 
163Po aty; 13 
164Po aty ;13 
165Korniza kurrikulare e sistemit parauniversitar tё Republikёs sё Shqipёrisё (MAS), Tiranё 2014 ; 30- 

35 
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Tiranës. Aktualisht në të gjithë vendin funksionojnë 11 universitete, 4 nga të cilët në 

Tiranë.  Funksionojnë gjithashtu, Akademia e Arteve, Akademia e Edukimit Fizik dhe 

Sporteve “Vojo Kushi” dhe Akademia e Policisë. Rëndësi e veçantë i është kushtuar 

programeve e kurrikulave të reja mësimore, duke kërkuar afrimin e universiteteve 

tona me institucionet analoge perëndimore. 

Janë 15 universitete publike dhe 44 private të arsimit të lartë në Shqipëri. Numri i 

studentëve në të gjithë vendin është rreth 160.000 ndërsa numri i programeve të 

studimit ku ata mund të studiojnë është 1350. Aktualisht institucione të arsimit të lartë 

janë166: 

 IAL Publike IAL Private 

Universitete 12 7 

Shkolla të larta 0 26 

Akademi 2 6 

Kolegje profesionale 0 5 

Qendra ndëruniveristare 1 0 

Totali 15 44 

 

Arsimi jopublik 

Arsimi jopublik e ka zanafillën në vitin 1992, me hapjen e shkollave të para të 

këtij lloji, medresetë. Aktualisht në Shqipëri funksionojnë 266 institucione arsimore 

jopublike te tille si shkolla 9-vjeçare e te mesme, universitete, që ekzistojnë në 

Shqipëri.  

Ndërkohë që është rritur edhe numri i kopshteve jopublike që janë shumë të 

frekuentuara vitet e fundit. Edhe pse numri i shkollave publike e jopublike në të gjitha 

hallkat e nivelit arsimor është rritur ndjeshëm, përsëri vihet re se ka fëmijë që 

largohen nga shkolla. Sipas specialistëve, një nga shkaqet kryesore është niveli i ulët 

ekonomik, i lidhur ngushtë me shkaqet sociale. Analfabetizmi në zonat urbane 7 për 

qind, ndërsa në zonat rurale 19 për qind. Arsimi privat  përfshin 4.9% të fëmijëve në 

arsimin parashkollor; 5.5% të nxënësve në arsimin parauniversitar (4.46% në arsimin 

bazë, 9.9% në arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe 8% në arsimin e mesëm 

profesional). 

Në total për vitin shkollor 2011-2012 në vend funksionojnë 580 institucione 

arsimore jopublike të sistemit parauniversitar miratuar me Vendim të Këshillit të 

Ministrave (VKM), Urdhër të ministrit të Arsimit ose akt të Qendrës Kombëtare të 

Licencimit (QKL). Këto institucione janë të cikleve të ndryshme të studimeve duke 

filluar nga kopshti, shkolla 9-vjeçare, gjimnaze si dhe tipe të tjera institucionesh 

plotësuese, profesionale ose të edukimit fetar. Në vend funksionojnë 188 kopshte, 195 

shkolla 9- vjeçare, 146 gjimnaze jo-publike të sistemit parauniversitar. Në tërësinë e 

institucioneve arsimore jopublike parauniversitare janë 14 institucione fetare të 

sistemit parauniversitar. Këto institucione arsimore jopublike parauniversitare janë 

miratuar me Vendim tё Këshillit të Ministrave", thuhet në publikimin e bërë në faqen 

zyrtare të "Open Data Albania"167. 

 

                                                      
166www.aaal.edu.al- APPAL 
167D.ZH.A.jo-Publik .Hulumtime dhe Komente: Open Data Albania MASH  

http://www.aaal.edu.al-/
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II.6.2.6 Sistemi arsimor në Korçë 

Qarku i Korçës dallohet për një zhvillim të hershëm të arsimit. Gjatë viteve të 

Rilindjes Kombëtare, në rajonin e Korçës u zhvillua një veprimtari e gjerë, e 

mbështetur nga shumë atdhetarë të mërguar. Fryt i këtyre përpjekjeve ishte hapja më 7 

mars 1887 e Mësonjëtores së parë shqipe në Korçë. Më 14 mars 1887 u hap shkolla e 

parë shqipe në Pogradec dhe në shtator të po ketij viti shkolla e parë shqipë në Ersekë. 

Me 1891 u hap shkolla e Vashave në Korçë. Në vitin 1917 u formua “Liceu francez”, 

i cili më vonë u kthye në një shkollë kombëtare168.(Përmendur më sipër). 

Nga statistika të marra në vitet‘80, në periudhën para çlirimit rrethi i Korçës 

(përfshirë Bilishti  Maliqi dhe 189 fshatra të grupuara në 27 fshatra të grupuara) kishte 

1 shkollë të mesme 90 shkolla fillore, 3 kopshte. Në vitet‚ 80 kishte 23 shkolla të 

mesme, 93 8- vjeçare, 114 fillore, 200 kopshte169. Në këtë periudhë arsimi pati 

periudhën e lulëzimit të tij. 

Sot nga materiale statistikore të marra nga qarku Korçë, dhe materiale të DAR, 

Korçë, rezultojnë këto të dhëna për Korçën dhe fshatrat rreth saj:170 

 Numri i kopshteve, shkollave Nr. i nxënësve në Nr.i 

mësuesve tё 

gjuhёs 

angleze 

(qytete 

fshat) 

Korçë Kopshte CF 9 

vj. 
Pёrgj. Prof. Kopsht 9 vj. Mesme 9 

vj. 

Mesme 

91 48 58 15 7 4129 15852 6127 43 16 

 

Në qytetin tonë janë 3 (tre) shkolla të mesme të përgjithshme, 12 (dymbëdhjetë) 

shkolla 9-vjecare, 5 (shtatë) shkolla profesionale, 2 (dy) shkolla të mesme jo publike 

dhe 2 (dy) shkolla 9-vjecare jo publike171. Në fshat numri i shkollave 9- vjeçare është 

46 shkolla dhe 11 shkolla të mesme të përgjithshme172. 

Nё grafikun e mёposhtёm  është paraqitur ndarja e shkollave në qytetin e Korçës 

dhe numri  i nxënësve : 

 

 

 

 

 

                                                      
168Strategjia e arsimit për të gjithë e qarkut të korçës 2007-2015  ; 5 
169Fjalori enciklopedik shqiptar , 1985 ; 531 
170Materiale statistikore të marra nga Qarku Korçë ; Materiale të DAR-it Korçë  
171http://www.bashkiakorce.gov.al/site/articles.php?cid=96 
172 DAR, Korçё 

http://www.bashkiakorce.gov.al/site/articles.php?cid=96
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Shkollat e mesme të përgjithshme janë të ndara në dy profile: 

1. Shkenca natyrore 

2. Shkenca shoqërore 

Shkollat profesionale janë të ndara në; 

1. Social kulturore 

“Faik Konica” në: anglisht, frëngjisht, gjermanisht. 

“Tefta Tashko Koço” në: arte figurative, arte muzikore 

Pedagogjikja në: mësuesi 

2. Teknike profesionale 

“Isuf Gjata” në: konfeksione (3+2 vjeçare), hoteleri-turizëm(3+2 vjeçare), teknologji 

ushqim (3+2 vjecare), ekonomik(5 vjeçare), ndёrtimi në: teknikë ndërtimi (5 vjeçare), 

ndërtues(3 vjeçare), mobileri (3 vjecare), hidrosanitar (3 vjecare) 

“Irakli Terova” në: agrobiznes 
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“Demir Progri” në: mekanik automjetesh(3+2 vjecare), mekanik i përgjithshëm(5 

vjecare), elektriçist i pёrgjithshëm (5 vjeçare) 

Vëmendja gradualisht po fokusohet drejt asaj se çfarë ndodh aktualisht brenda 

shkollave mes nxënësve dhe mësuesve. Kjo e vendos theksin mbi aftësitë, njohuritë 

dhe motivimin e mësuesve që përshtasin qasje të reja për edukimin e nxënësve me 

prejardhje të ndryshme socio-ekonomike, kulturore173. 

Universiteti i Korçës 

Universiteti i Korçës u krijua me vendim të Këshillit të Ministrave nr.5, 

dt.07.01.1992.  Në vitin 1994 atij iu dha emri “Fan Noli”. Universiteti u çel mbi bazën 

e Institutit të lartë Bujqësor dhe të filialit të universitetit të Tiranës me degë të tilla si 

inxhinieria, ekonomiku e mësuesia. 

Universiteti është një institucion publik ku organi më i lartë është senati i cili 

përbëhet nga 20 (njëzet) anëtarë dhe është një organ vendimarrës. Puna në këtë 

universitet zhvillohet në nivel departamentesh dhe seksionesh , ku secili prej tyre 

është përgjegjës për procesin e mësimit dhe të kërkimit shkencor në fusha të veçanta 

studimi. Depatamentet janë qeliza funksionale të strukturës universitare. 

Universiteti “Fan.S.Noli” mban lidhje e bashkёpunon me shumë institucione 

mësimore dhe shkencore brenda dhe jashtë vendit. Mund të veçohen marrdhëniet me 

universitetet: “Aristoteli” dhe “Macedonia” të Greqisë, West of England University të 

Britanisë së madhe, universitet e Angerit dhe tё Montpelliesё të Francës, universitetin 

e Nebraskës , USA, e me atë të Bitolës në Maqedoni174. 

II.6.2.7 Shkollat dhe gjuha e huaj në shkollat në qarkun e Korçës. 

Në qarkun e Korçës ka një numër të madh nxënësish që studiojnë anglisht. 

Anglishtja ëshë pjesë e programit në shumicën e shkollave është gjuhë e parë dhe e 

detyruar dhe prej 4 vitesh. Ajo është futur edhe si gjuhë e dytë në shkolla 9 vjeçare  e 

të mesme dhe si lëndë me zgjedhje nё maturë. Këtë vit akademik 2013- 2014, 

anglishtja u bё provim i detyruar për maturantët. Matura e viteve të fundit ka treguar 

se anglishtja, është një ndër lëndët më të preferuara nga maturantët, për ta dhënë si 

provim me zgjedhje. Kjo pasi vlerësimi i kësaj lëndë me koefiçiente maksimalë, i ka 

ndihmuar ata që të grumbullojnë sasi të larta pikësh, e për rrjedhojë të kenё mё shumё 

mundёsi pёr të  siguruar të drejtë studimi në universitetet publike të vendit. 

Përsa u përket shkollave publike në qytet vetëm disa prej tyre janë të pajisura me 

mjetet e nevojshme për zhvillimin e gjuhës sё huaj. Ndërkohë që po i kushtohet një 

vëmendje e madhe aksesit te Internetit nëpër shkolla pёr lehtësimin e gjetjes së 

materialeve në gjuhë të huaj. 

Shkollat private janë të pajisura më mirë me mjetet e duhura . Zakonisht ato kanë 

numër më të vogёl nxënësish . 

Numri mesatar i nxënësve në klasë në shkollat e qytetit, shkon diku tek 30- 35 

nxënës, ndërsa në shkollat e fshatit, diku tek 20- 22 nxënës, tek shkollat private 

mesatarja e numrit të nxënësve shkon tek 15. 

                                                      
173Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of 

social and cultural diversity Albania country report, ETF january 2010; 12 
174http://www.unkorce.edu.al/ 

http://www.unkorce.edu.al/
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Shumica e orëve të gjuhës së huaj zhvillohet në institucione arsimore, shkolla 

publike e private, qendra të gjuhëve të huaja, kolegje e universitete. Mësuesit në keto 

situata duhet  të ndërgjegjësohen për politikën e shkollës dhe të jenë konform me 

programin mësimor dhe kurrikulën. 

Përveç këtyre që përmendëm më lart mësimi i gjuhës së huaj tradicionalisht 

përfshin nxënësit dhe mësuesit që janë në të njëjtën hapësirë fizike. Por sidoqoftë, 

zhvillimi i aksesit në Internetit, ka ndihmuar të sjellë mjedise të mësimit virtual, në të 

cilat nxënësit, mund të mësojnë edhe kur janë mijëra kilometra larg; një praktikë kjo e 

cila nuk është vënë në përdorim të gjerë në rajonin tonë. Por sidoqoftë përveç 

avantazheve, mësimi online, është disavantazh, sepse ndryshe është ndjesia fizike e 

mësuesit dhe nxënësve në klasë; ata mund të shohin shprehjet e tyre, gjestet, tonin e 

zërit dhe marrin mesazhe nga to. 

Në kontekstin shqiptar përgjithësisht praktikohen mësimdhënia në grup, puna në 

çift, por është objektivisht i vështirë fokusimi në një nxënës të vetëm. 

Konteksti  didaktik integron  « mjedisin sociolinguistik, kulturor, social, duke 

përfshirë parametrat didaktikë të cilat janë të integruara në bashkësinë e kontekstit 

global”175. 

Një rol të rëndësishëm luan edhe konteksti personal që çdo mësues dhe çdo 

nxënës sjell në klasë. Në të përfshihen qëndrimet e mësuesve ndaj nxёnёsve, rreth 

mësimit, shpjegimit, aftësive  të tyre dhe çështjeve që trajtohen; Mësuesi që të ketë 

sukses duhet të besojnë në aftësitë e tyre, nxënësit dhe bukurinë e lëndës që ata japin. 

II.7 Konteksti gjeografik 

Qarku i Korçës, shtrihet në 40o 57’ gjerësi veriore dhe 21o 19’ gjatësi lindore. 

Është i vendosur në jug-lindje të vendit dhe kufizohet me qarkun e Elbasanit dhe me 

Republikën ish Jugosllave të Maqedonisë në veri, Qarkun e Beratit në perëndim, 

Republikën e Greqisë në lindje dhe qarkun e Gjirokastrës në jug.  

Qarku ka një pozitë të favorshme gjeografike dhe afron lidhje të shpejta brenda 

vëndit dhe me shtetet fqinje. Malet zenë 58%  të sipërfaqes, kodrat 17%,  rafshnaltat 

25%,  lloji i klimës është mesdhetare- kontinentale, temperatura mesatare: 10.6 o 

Celsius. 

Korça është një nga qytetet kryesore të vendit i banuar me rreth 10% të 

shqiptarëve popullsia dhe ajo administron rreth 12% të territorit të vendit. 

II. 8 Konteksti demografik 

Dendësia  Banorë/km2 është 113,3 Korca përfshin 2 bashki, 14 komuna dhe 152 

fshatra176. Në qarkun e Korçës 57% e popullsisë jeton në zonat rurale dhe 43% në 

zonat urbane 

Korça ka infrastrukturë shumë të mirë. 

                                                      
175Blanchet P., Asselah-R.S, « Pourquoi s'interroger sur les contextes en didactique des langues ? », tek 

Perspectives pour une didactique des langues contextualisée, Paris, éditions des archives 

contemporaines, agence universitaire de la francophonie 2008;9 
176Strategjia e arsimit për të gjithë e Qarkut të Korçës 2007-2015; 4 
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Qyteti i Korçës padyshim është i njohur si qendër e arsimit në Shqipëri. Për 

shekuj me radhë, Korça ka qenë konsideruar si një qendër e rëndësishme e arsimit, 

artit dhe fesë. Si kudo në Shqipëri ajo është një shembull i harmonisë fetare dhe 

mirëkuptimit177. 

Në fund të vitit 2008, popullsia e qarkut të Korçës është vlerësuar 200.626 

banorë, nga të cilat 92.690 banorë ose 46.2% banonin në qytetet e Korçës dhe të 

Maliqit dhe 107.936 banorë ose 53.8% jetonin në zonat rurale. Qyteti i Korçës ka 

86.443 banore ose 43.1% të popullsisë së rrethit të përgjithshëm178. 

Korça po pëson rritje të qëndrueshme të popullsisë, duke demonstruar potencialin 

e saj të zhvillimit dhe forcimit të rolit të saj si një qendër ekonomike. 

Në Shqipëri, ka disa minoritete; grek, arumun, maqedonas, rrom, egjyptian, 

serbo-malajzes. 

Edhe në  qarkun e Korcës ka minoritete të ndryshëm dhe vihet re një përzjerje e 

përkatësive të ndryshme të origjinës për të krijuar një kulturë të përbashkët.  Është 

interesant fakti  në integrimin e këtyre të dhënave në procesin e mësimdhënie-

mësimnxënies të gjuhës angleze. 

Minoriteti maqedon ndodhet i përqëndruar në zonën e Prespës që shtrihet në 

verilindje të qytetit të Korçës, 30 km larg tij. Kjo zonë është e vendosur në skajin 

juglindor të territorit shqiptar në kufi me Maqedoninë dhe Greqinë. Sipërfaqja e zonёs 

së Prespës është 213.9 km2. Popullsia aktualisht përbëhet nga 4548 banorë. Vija 

përgjatë liqenit të Prespës me kufirin shqiptar është 35 km. Gjatë kësaj vije shtrihen të 

9 fshatrat minoritare të zonës së Prespës që janë: Liqenasi (Pustec), Lajthiza, 

Zaroshka, Cerja, Shulini, Gollombopi, Gorica e Vogël, Bezmishti dhe Gorica e 

Madhe. Nga pikëpamja administrative, të 9 fshatrat minoritare përbëjnë një komunë 

me emrin Komuna e Liqenasit sipas emrit të fshatit Liqenas që është më i madhi. Ky 

fshat e ka patur emrin Pustec, por më vonë emri i tij dhe emrat e fshatrave të tjerë janë 

shqipëruar179. 

Në komunën e Liqenasit, me minoritet maqedonas, mësojnë 313 nxënës në 8 

shkolla. Ashtu si në shumë shkolla të tjera rurale të qarkut, edhe shkollat e kësaj zone 

përballen me njësërë vështirësish, që ndikojnë direkt në arritjet e nxënësve. Ka 

mungesa në laboratorë dhe mjetetë domosdoshme për procesin mësimor; 

infrastrukturën e shkollave, sidomos në ato të ciklit të ulët, e cila është e amortizuar; 

mungojnë disa programe dhe tekste në gjuhën maqedonase të disalëndëve në ciklin e 

ulët dhe ciklin e lartë; megjithëse situata po përmirësohet, ka ende mësues pa arsimin 

përkatës180. 

Në Korçë ekziston minoritet rrom. Origjina e romëve ka rrënjët në fiset e 

vendosura para shumë kohësh në Shqipëri. Ata janë vendosur në fund të shekullit XIII 

nga Mali i Zi, Greqia dhe Turqia. Fise tё tjera si Karbuxhijtë. Cergarët dhe Kurtofët 

janë të vendosur kryesisht në Devoll (Korçë dhe Bilisht)181. 

Komuniteti egjyptian.Një pjesë e vogël jeton në vendet rurale, kurse pjesa më e 

madhe është e vendosur në zonat urbane. 

                                                      
177Marketing Information  Brochure 2008;  6  
178http://www.rda-korca.org 
179Komiteti shqiptar I 

Helsinkit:http://www.ahc.org.al/deklarata/Raport%20vezhgimi%20per%20minoritetin%20maqedon 
180Strategjia e arsimit për të gjithë e Qarkut të korçës 2007-2015; 38 
181Minoritetet nё Shqipëri, Tiranё 2003 ; Komiteti shqiptar i Helsinkit 

http://www.rda-korca.org/
http://www.ahc.org.al/deklarata/Raport%20vezhgimi%20per%20minoritetin%20maqedon


44 
 

II.9  Konteksti ekonomik dhe social 

Pjesa më e madhe e popullsisë merret me bujqësi, më pas vijnë industria 

agroushqimore, tekstilet, shërbimet tregtare, ndërtimi, artizanati, transporti, turizmi, 

arsimi, shëndetësia dhe administrata publike. Bujqësia siguron 29-30% të prodhimit të 

përgjithshëm në nivel qarku. Blegtoria është sektori që u zhvillua me ritme më të 

shpejta se sektorët e tjerë gjatë 10 viteve të fundit.Të përhapura janë industria e 

përpunimit të mishit, të qumështit, industria e pijeve alkolike dhe të buta, industria e 

konservimit të frutave dhe perimeve, industria e birrës.  

Zhvillim të dukshëm kanë marrë ndërmarrjet e konfeksioneve, po ashtu sektori i 

ndërtimit dhe transportit. Bazën e biznesit të rajonit tonë e përbëjnë bizneset shumë të 

vogla 94.4% dhe të vogla 3.7%, ndërsa bizneset e mesëm dhe të mëdhenj përbëjnë 

vetëm 1.9%.  

Migracioni është një dukuri e theksuar në qarkun e Korçës. Ai është i jashtëm, i 

drejtuar më shumë në Greqi dhe më pak në Itali, dhe i brendshëm, drejt zonave 

urbane. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë të vitit 2001, popullsia e qarkut te 

Korçës numëronte 46.266 banorë, më pak se në vitin 1989, pavarësisht nga rritja 

natyrore që ka qënë relativisht e lartë. Rrethet Kolonjë dhe Korçë kanë rënien më të 

madhe të popullsisë. Popullsia rurale është pakësuar me rreth 30%.  

Konteksti ekonomik përfaqëson një element thelbësor të mjedisit mësimdhënie- 

mësimnxënies në masën se ai kondicionon situata mësimdhëne – mësimnxënie në 

aspekte që varojnë. 

Nga këndvështrimi i objektivave të mësimdhënie- mësimnxënies, faktori 

ekonomik është përcaktues. Aftësitë gjuhësore luajnë një element thelbësor në një 

vend ku ka një rol të rëndësishëm ekonomia, kompetenca tё vlefshme në planin 

profesional. 

Nevojat në termin e përvetësimit të aftësive komunikative, janë të përcaktuara 

nga nevoja e  sipërmarrjeve. Silabuset duhet t’u përgjigjen nevojave të tregut të punës. 

Kushtet materiale të procesit të  mësimdhënie –mësimnxënies (blerja e teksteve 

mësimore, pajisjet audio-vizuale, fotokopjet) janë të përcaktuara nga faktorët 

ekonomikë. Janë elementë të rëndësishëm dhe të domosdoshëm edhe në mjedisin ku 

është kryer ky studim. Më gjerësisht, mjedisi ekonomik ndikon në jetën e përditshme 

të nxënësit dhe mësuesit. Një qasje kontekstuale duhet të  shqyrtojë  jetën e atyre që 

janë përfshirë në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit në mënyrë që të integrojë më 

mirë të mësuarit me problemet  dhe interesat e nxënësve e mësuesve. 

Ne mund të shohim një ndikim të drejtpërdrejtë mbi aspektet financiare mbi 

mësimdhënie -mёsimnxënie të tilla si fakti se rrogat e ulëta të mësuesve i çon ata drejt 

bërjes së kurseve private. Ose edhe fakti i pagës së tyre të ulët, i ndalon ata të 

përgatiten siç duhet dhe të implementojnë teknika të reja drejt zhvillimit të 

mësimnxënies. 

II.10  Konteksti sociodidaktik. 

Didaktika për J.P. Astolfi merret me rrjedhën e refletimit pedagogjik , merr në 

konsideratë përbërësit e mësimdhënies si objekt studimi. Ajo lejon kështu 

identifikimin e koncepteve kryesore që funksionojnë në disiplinë  dhe analizën e 

lidhjeve të tyre, interesohet  në historia e tyre, modalitetin e hyrjes së tyre në 
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mësimdhënie. Ajo ekzaminon funksionimin social të këtyre koncepteve, dhe praktikat 

shoqërore dhe nga ana tjetër analizën e situatave në klasë për të kuptuar më mirë si 

funksionon, studimin  e asaj çka përfaqësojnë nxënënsit , mënyrat e tyre të arsyetimit . 

Reflektimi  didaktik kthen në akte pedagogjike një qëllim edukativ. Mësimdhënësi 

është një artizan gjenial i cili duhet të kontekstualizojë mjetet që propozon në 

kërkimin e tij në Didaktikë në funksion të kushteve të praktikës së tij182.  Gjithashtu 

Didaktika merret dhe me mënyrën e ndërhyrjes së mësimdhënësit për t’i sugjeruar një 

gamë mundësish dhe jo mbylljen e tij në një modalitet të vetëm ndërhyrjesh183. 

Mësimdhënia dhe të mësuarit e gjuhës angleze  është parë në gjithë globalizmin e 

saj nga një numër perspektivash; kёndvёshtrim sociologjik, etnologjik, gjeografik, 

demografik, gjuhёsor, politik, social, ekonomik, duke vënë së bashku pёrqasje tё 

shkencave humane dhe sociale. Studimi i Didaktikës të lejon të kuptosh një pjesë të 

rëndësishme të modaliteteve të vendosura në mësimdhënie- mësimnxënie. Në një 

dinamizëm kontekstesh dhe situatash mësimdhënieje dhe përvetësimi konkret, 

përqasja sociolinguistike, na ka ofruar mjetet e duhura për një kuptim më të qartë të 

fenomeneve. 

Blanchet (Blanshe) shprehet se çështja e kontekstit në Didaktikën e gjuhëve 

vendos si objektiv dhe si mjet mësimdhënie- mësimnxënie përdorimet efektive në 

situatat e komunikimit, kontekste autentike, të prodhuara në  klasës, kontekste 

pedgogjike e kontekste sociale. Nëse situata e klasës është një vend esencial kryesor i 

transmetimit të kompetencave gjuhësore , karakteristikat e kontekstit dhe marrja e tyre 

në konsideratë për të dhënë mësim, për të mësuar, për të vlerësuar mësimin e për të 

komunikuar bëhen kryesore.  

Aksi kryesor është ai i kontekstualizimit të  ndërveprimeve të shpjeguara e të 

mësuara; studimi i ndërveprimeve në klasë, ekzaminimi  i modaliteteve kulturore 

ndërvepruese në kontekste sociolinguistike. 

Aksi i dytë, përpiqet t’i  përgjigjet mangësive të politikave gjuhësore edukative, 

programeve, metodave, mbi kontekste për të cilat ata nuk janë projektuar dhe janë 

keqpërshtatur. Për këtë është e nevojshme një  e kuptuar e çdo konteksti pedagogjik, 

institucional, edukativ, social, kulturor, gjuhësor184.  Pra ky aks fokusohet jo vetëm 

tek praktikat gjuhësore  efektive, por gjithashtu tek përfaqësimet e tyre të gjuhës  e 

lidhjeve humane. 

Siç dihet Sociolinguistika e studion gjuhën jo si sistem abstrakt, por si mjetin 

kryesor të komunikimit konkret që përdoret nga një bashkësi shoqërore; dmth ajo  

është disiplina që studion ndërlidhjet midis të folurit dhe shoqërisë185. 

Termi « sociodidaktikë » ka për tendencë të ecë në të njëjtën mënyrë si fjala 

« sociolinguistikë » , duke insistuar në karakterin e fjalës « socio ». E parë nga ky 

vështrim, gjithë praktika didaktike dhe gjithë praktika linguistike është ku duhet të 

jetë menduar, sipas kontekstit social që e ndërton dhe që kontribuon në dhënien e 

formës. 

                                                      
182 Astolfi-  Develay M.; La didactique des sciences; Presses universitaires de France, Paris1989 ;  9 
183 Po aty ; 10 
184Blanchet,Ph.,2010,«Post-face- en forme de coup de gueule pour une didactique de l’hétérogénéité 

linguistique contre l’idéologie de l’enseignement normatif et ses discriminations glottophobes 
185Shkurtaj Gj. “Sociolinguistikë e shqipes Nga dialektologjia te etnografia e tё folurit Botim i dytё 

Morava Tiranë 2009; 18 
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Kjo marrje aktive në konsideratë e praktikave didaktike quhet 

« kontekstualizëm ». 

II.11  Konteksti sociokulturor 

Konteksti sociokulturor është një kontekst, i cili ze një vend shumë të 

rëndësishëm në këtë studim. Sipas fjalorit të Oxfordit aspekti sociokultur është 

kombinim i faktorëve socialë me ata kulturorë. 

Konteksti i kulturës, është një term nga Malinowski për të përshkruar njohuritë e 

kaluara institucionale dhe ideologjike të ndara nga pjesëmarrësit në biseda. Ky 

kontekst, i quajtur nga Fowler (Foler) (1986; 19) si pajisja e njohurisë së themeluar të 

komunitetit, konsiston në “struktura pritshmërie“ që lejojnë njerëzit t’i japin kuptim 

botës rreth tyre. Tannen (Tanen) (1979; 144) i përshkruan këto struktura si më poshtë: 

Njerëzit i afrohen botёs jo si naivë, por si njerëz me eksperiencë e të sofistikuar 

që kanë organizuar njohuritë e tyre të mëparshmedhe që i shikojnё ngjarjet në botë të 

lidhura me njëra- tjetrën dhe me eksperiencën e tyre të mëparshme. Kjo eksperiencë e 

mëparshme merr formën e pritshmërive  për botën dhe bota është një vend sistematik 

që i konfirmon këto pritshmëri. 

Folësit e gjuhës amtare nuk flasin vetëm me zërin e tyre individual, por përmes 

tyre  flet edhe njohuria e vendosur e komunitetit, shoqërisë së tyre dhe kategoritë që 

ata përdorin për të përfaqësuar eksperiencën e tyre (Lakoff 1987)186. 

Kjo e bën gjuhën amtare të folësit të kuptueshme nga folësit e tjerë me të njëjtën 

gjuhë amtare, por të vështirë për folësit e tjerë. Edhe nëse të parët zotërojnë rregullat 

bazë të gjuhës, ata mund të kenë vёshtirësi në kuptimin  e pritshëmrive sociale të 

folësve nga komuniteti që flet gjuhën tjetër. 

Problemi nuk ёshtë në mësimdhenien e gjuhës së huaj sesa në mësimdhёnien e 

kulturёs së huaj. Përtej strukturave të gjuhës që ata pёrdorin, mësuesit dhe nxënësit 

shpesh nuk janë të vetëdijshëm për natyrën kulturore të bisedës së tyre gjë që ndodh 

edhe në klasat shqiptare te marra ne studim. Gjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj, 

anglishtes në rastin konkret, duhen objektizuar modelet e bisedës tёfolësit amtar dhe 

të ndihmohen të përshtasin modelet e gjuhës së re187. 

Në klasën e gjuhës së huaj,  kultura krijohet dhe luhet përmes dialogut mes 

nxënësve dhe mësuesve. Përmes këtij dialogu pjesëmarësit nuk replikojnë një 

kontekst të caktuar të kulturës, dhe fakti që ndodh në një gjuhë të huaj, ka potencialin 

e formimit të një kulture të re188. 

Aftësitë e ndërgjegjësimit ndërkulturor, sipas Byram janë:189 

 -Mbikqyrja,identifikimi dhe njohja. 

- Krahasimi dhe dallimi. 

- Vendosja e marrëveshjeve. 

- Tolerimi i dykuptimësisë . 

- Interpretimi i mesazheve.  

                                                      
186Kramsch C. Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993(I) ; 43 
187Po aty; 46 
188  Po aty; .47 
189Byram M.; Teaching and assessing intercultural communicative competence”, Multilingual Matters , 

Ltd, :1997 
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- Kufizimi i mundësisë të keqinterpretimit.  

- Mbrojtja e këndvështrimit tënd duke njohur legjimitetin e të tjerëve. 

- Pranimi i ndryshimeve. 

Të rinjtë, pra nxënësit në përgjithësi, i jetojnë eksperiencat shumë intensivisht 

dhe janë të hapur për të gjitha llojet e ndryshimeve. Ata janë shpesh ekonomikisht 

dhe shoqërorisht të varur dhe të prekshem për rrethanat ndaj tё cilave  janë të 

ekspozuar. Si pasojë, të rinjtë janë më të hapur ndaj  proceseve nderkulturore te të 

mësuarit, duan të marrin kontakt me njëri- tjetrin për të zbuluar dhe eksploruar 

ndryshimet. Kur ne flasim për tu ambjentuar me aspektin sociokulturor, ne flasim për 

të rinj që përballen  me komplekse dhe me të kaluara të ndryshme , dhe kjo do të thotë 

egziston mundesiapër t'u përballur me gjëra që mund të duken kontradiktore190. Janё 

ballafaqime me situata e fakte tё reja, zhvillime të ndryshme në shoqërielementet 

kryesore të të mësuarit ndërkulturor,  me tё cilat tё rinjtё duhet të perballen.Kultura 

moderne transmeton ndjenja të forta e rezultate të menjëhershme, duke e prezantuar 

botën si një seri ngjarjesh intensive. E mësuara ndërkulturore është një proces i 

vazhdueshëm që jep arsyetim për jetën. Kjo gjë synohet të përcillet edhe përmes 

teksteve mësimore, materialeve të ndryshme burimeve elektronike,  në ciklin 9- vjeçar 

e të mesëm, edhe në qarkun e Korçës. 

Nga vëzhgimi i zhvilluar në klasat e VIII të qytetit, u vёre si shfaqet e trajtohet 

aspekti kulturor në dy tekste të ndryshëm, u vëzhgua si aktivitetet me mësimdhënien e 

gjuhës komunikative ku nxënësit pёrfshihen në komunikim real, ku arritja e 

suksesshme e detyrës komunikative që ata kryejnë ështe po aq e rëndesishme sa edhe 

përpikmeria e përdorimit të gjuhës. Kështu role-play, simulation janë aktivitete shumë 

të përdorshme në mёsimdhënien komunikative të gjuhës së huaj191 dhe tregojnë një 

rritje të dëshirës së nxënësve për të komunikuar së bashku. Siç shprehet edhe Harmer , 

u vu re një tendencë e nxënësve ndaj fokusimit  më tepër në përmbajtja e asaj që 

thoshin sesa ne format gjuhësore që përdornin192. Faktikisht mësuesi nuk duhej të 

ndërhynte, por në klasat që u vëzhguan, mësuesi  ndërhynte dhe korrigjonte gabimet, 

sa nxënësit në disa raste e humbnin fillin e bisedës. 

« Njohja është në kulturë dhe kultura është në njohje. Një akt njohës është një 

fenomen kulturor dhe gjithë  elementi i kompleksit kulturor kolektiv, aktualizohet në 

një akt individual njohës”193. 

Meqënëse qasja kulturore dhe ndërkulturore është një pjesë e rëndësishme e 

kërkimit  të fenomeneve të zhvilluara, reflektimi kritik, nuk  mund ta linte pa marrë në 

konsideratë, identitetin e kërkuesit dhe influencat e tij në kërkim. 

Kështu studimi, identifikon një numër të caktuar të tipareve kulturore. 

Është detyra e mësuesve të gjuhës së huaj të shpjegojnë ndërgjegjësimin 

ndërkulturor. Gjuha dhe kultura janë të pandara nga njëra tjetra dhe të dyja 

kontribuojnë njëlloj  tek ajo cka duhet të jetë objektivi primar në gjuhë dhe në klasën 

e gjuhës së huaj ; komunikimi efektiv. Pasojat e injorimit të aspektit sociokulturor në 

situatat komunikative mund të përfshijnё konfuzion dhe surpriza, një perceptim 
                                                      
190Schachinger C.  Taylor  M. ; “Intercultural learning” T-Kit,”Council of Europe publishing 2000; 15 
191 Harmer Jeremy The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 

2007; 70 
192 Po aty; 69 
193Morin E.1991, La méthode 4, Les idées, leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organisation, 

Éditions du Seuil, Paris; 21. 
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ofendimi, gjё qё çon në shkatërrim të komunkimit. Mësuesit e gjuhës angleze, në ato 

klasa që u vëzhguan, ishin të përgjegjshëm  që t’i pajisnin nxënësit  me mjetet për të 

zhdukur keqkuptimin dhe paragjykimet dhe mundoheshin të ndërtonin  komunikimin 

dhe mirëkuptimin mes kulturës amtare dhe asaj angleze. 

II.12  Konteksti gjuhësor 

Gjuhët përfaqësojnë një përbërës thelbësor të situatave të mësimdhënie- 

mësimnxënies ; nuk mund të flitet për  qasjen e  kontekstit të  mësimdhënie- 

mësimnxënie pa u përqëndruar tek  kuadri gjuhësor. 

Gjuha është element themelor i kulturës kombëtare.Kultura është dinamike dhe si 

e tillë ndryshon me kohën. Risitë e mëdha të kulturës, kanë sjellë ndryshime në 

kulturën mbarëboterore. Pra thuhet se ekziston një lidhje midis risive dhe ndryshimit 

kulturor. Të rejat e përftuara nga zhvillimi i gjithanshëm i shqiptarëve nuk mund të 

mos pasqyrohen ne risi përtëritëse të gjuhës shqipe, sidomos të leksikut dhe të 

etnografisë së të folurit ndër shqiptarët194. 

Eshtë e qartë që kultura e gjuhës është pjesë përbërëse dhe mjet shprehjeje i 

kulturës sonë kombëtare. Duke e pasuruar, dhe përsosur gjuhën tonë letrare 

kombëtare i japim ndihmë edhe kulturës sonë kombëtare. Në shoqërinë shqiptare , 

tashmë pluraliste kultura e gjuhës duhet të jetë githnjë e më tepër pjesë përbërëse e 

brumosjes kulturore të popullit195. Edukimi i një sjelljeje gjuhësore është proces i 

gjatë dhe i vështirë dhe kërkon punë të bashkërenduar nga familja, shkolla, dhe 

shoqëria. Pra themi se kultura gjuhësore është njëkohësisht edhe mjet për formimin 

kulturor të njeriut edhe fryt i kulturës në përgjithësi. 

Rëndёsia dhe përhapja e Anglishtes në botë dhe Shqipëri. 

Gjuha anglishtja është futur si gjuhë e parë në procesin mësimor, si element i 

bilinguizmit. Pas një izolimi 50 vjeçar, mësimi i gjuhës së huaj në përgjithësi dhe i 

anglishtes në veçanti u pa si element emancipimi. 

Anglishtja në mbarë botën është bërë gjuha e komunikimit profesional. 

Frëngjishtja është konsideruar si gjuhë e diplomacisë, Gjermanishtja si gjuha e 

shkencës dhe e kërkimit mjeksor. Anglishtja është e rëndësishme jo vetëm si mjet 

komunikimi, por edhe si një mjet për të ndjekur një varietet të gjerë karrierash. 

Procesi është përshpejtuar , sepse anglishtja ka shkuar përtej publikimit të librave e 

materialeve në internet. 

Siç shprehet Nicholas Cannon (Nikolas Kenon), ambasadori britanik në 

Shqipëri196, përhapja e anglishtes është një fenomen relativisht i ri; në fillim të 

shekullit XIX, gjuha ndërkombëtare e komunikimit në Evropë ishte frëngjishtja. 

Roli i anglishtes u rrit nga Britania në mes të shekullit të XIX dhe Amerika në 

mes të shekullit të XX. Këto momente historike, nuk ishin vetëm rreth teknologjisë , 

por edhe rreth ndryshimit kulturor dhe institucional. Për një periudhë në Britani, vendi 

krijoi shtetin e parë industrial, në të cilin, ashtu si edhe Shqipëria tani, shumica e 

popullsisë jetonte në qytete.U ndërtuan strukturat globale tregëtare, emergjencën e 

                                                      
194 Shkurtaj Gjovalin Kultura e gjuhës”, SHBLU, Tiranë, 2006; 21 

195Po aty;25 
196https://www.gov.uk/government/speeches/benefits-of-learning-english-in-albania 
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menyrave modern të jetësës. Lidhja midis gjuhës angleze dhe kulturës ishtë një 

inkurajim për përhapjen e anglishtes. 

Në mesin e shekullit të XX, u fut dominimi tregëtar, teknologjik dhe politik 

Amerikan, dhe për më tepër, futja e mënyrës Amerikane të jetesës; qëndrimet 

Amerikane të lirisë, së zgjedhjes, të karrierave, barazia shoqërore, lidhjet mes burrave, 

grave e fëmijve, të gjitha këto vlera ishin po aq të rëndësishme sa paraja dhe 

teknologjia. Kështu u fut impakti i amerikanizimit,  jo vetëm në Evropë, por në mbarë 

botën. 

Gjuha Angleze është krijuar nga një përzjerje midis dialektit Norman Francez të 

pushtuesve dhe anglishtes së vjetër. Pra anglishtja nga origjina e saj është gjuhë e 

komunikimit ndërkulturor. Kjo do të thotë qё ajo ka një gramatikë të thjeshtë dhe një 

varitet të gjerë fjalori, të frëngjishtes dhe anglishtes të vjetër si dhe të dhëna nga 

gjuhët gjermanike dhe skandinave197. 

Pёrhapja e pёrdorimit tё anglishtes nё njё shumёllojshmëri tё zonave politike dhe 

intelektuale e bёn tё detyrueshme pёr cdo vend tё dёshirojё tё ketё akses nё 

komunitetin global. Fakti qё industritё muzikore dhe ato tё filmave, janё nё gjuhёn 

angleze, bёjnё qё shpesh nxёnёsit tё motivohen nё mёsimin e anglishtes198. 

Tё njёjtin impakt anglishtja ka krijuar edhe nё kontekstin shqiptar. 

Siç shprehet edhe Gradool (1997), udhёtimi dhe turizmi ndёrkombёtar ka njё 

efekt globalizues, duke promovuar nevojёn e njё gjuhe tё pёrbashkёt. Dhe kjo gjuhё 

sot ёshtё anglishtja. Roli i rёndёsishёm qё anglishtja luan sot nё pёrhapjen e 

informacionit ёshtё njё faktor tjeter i rёndёsishёm nё pёrhapjen e vazhdueshёm. 

Aq mё tepёr aksesi nё arsimin e lartё nё shumё vende, varet nga njohuritё nё 

gjuhёn angleze. Njё nga arsyet primare tё pёrhapjes sё anglishtes sot ёshtё sepse ajo 

ka njё varietet tё qёllimeve specifike. Njohja e anglishtes ёshtё e nevojshme pёr akses 

nё shumё ligjёrata  nё nivel global nga lidhjet ndёrkombёtare nё kultura e popujve199. 

Gjuha është realiteti i menjëhershëm  i mendimit, por edhe pasqyrë e edukatës, e 

koncepteve dhe moralit të një shoqërie, të një mjedisi të saj , por dhe të çdo individi të 

veçantë që e përdor gjuhën kombëtare. 

Statusi i gjuhës angleze në Shqipëri ka ndryshuar, pasi ky vend ish komunist ka 

hyrë në rrugën drejt një ekonomie të tregut të lirë.  

Tek ky studim krahas çështjeve aktuale të mësimdhënie- mësimnxënies në 

kontekstin shqiptar, ofrohet një pasqyrë e gjendjes aktuale dhe përdorimi i gjuhës 

angleze në rrethin e Korçës. Duke marrë edhe një qasje historike, përshkruhet 

konteksti shqiptar sociolinguistik në të cilin kanë ndodhur ndryshime ndër vite. 

Gjithashtu duke parë këtë kontekst gjuhësor, paraqitet evidenca e zonave të kontaktit 

në rritje të anglishtes dhe shqipes standarde në rrethanat e reja sociopolitike dhe 

ekonomike pas rënies së komunizmit. 

Ajo çka vihet re në procesin mësimor të gjuhës angleze, që shfaqet në këtë 

studim, janё edhe interferencat sociolinguistike. Përderisa në mësimdhënien e gjuhës 

angleze transmetohet një kulturë e huaj, ndodh interferencat janё tё pashmangshme. 

Ka avantazhe dhe disavantazhe të përdorimit të gjuhës amtare në mësimin e gjuhës së 

                                                      
197https://www.gov.uk/government/speeches/benefits-of-learning-english-in-albania 
198McKay L. Sandra:”Teaching English as an international language 2002; 18 
199McKay L. Sandra:”Teaching English as an international language 2002; 18 
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huaj, pra kur gjuha amtare interferon në mësimin e gjuhës së huaj. Ka një efekt 

pozitiv në dinamikën e grupit dhe i lejon nxënësit të japin reagim të vazhdueshëm dhe 

eksperiencat e tyre dhe një të mësuar më të rrjedhshëm se sa po të ishte vetëm në 

anglisht200. Shembujt konkretë gjatë orëve të anglishtes janë të shumtë: 

Përgjithësimet e një rregulli gjuhësor, ku një rregull i gjuhës përdoret në një 

kontekst të papërshtatshëm, krijimi i fjalëve të reja, të shpikura, ose edhe të huazuara 

nga  gjuha amtare(shqipe), përdorimi i parafjalëve të gabuara, duke u nisur nga fjala 

ekuivalente në shqip, në përdorimin e përemrave, ngatërrimi i shprehjeve fraziale, 

ngatërresat e gerundeve dhe infinitiveve, përdorimi i mohores me përemra mohorë, 

harresa e foljes ndihmëse në fjalitë mohore etj. 
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KREU I TRETЁ 
 

III. MËSIMDHËNIA E GJUHËS ANGLEZE NË SHQIPËRI 
 

III.1 Mësimdhënia e gjuhëve në Shqipëri 

Gjuha është një pjesë vitale e proçesit të njohjes dhe zhvillimit. Është një akt 

social, një mjet rregullimi dhe kontrolli mes njerëzve. I gjithë procesi i socializimit 

është një proces i zhvillimit të gjuhës201. Gjuha është simbolike, dinamike, një system 

i strukturuar dhe unik, një karrierë civilizimi dhe kulture, si dhe një formë e sjelljes 

shoqёrore202. 

Mësimi i gjuhëve të huaja është një proces shumë i rëndësishëm në kontekstin 

shqiptar. 

Gjuha e huaj në Shqipëri, është lëndë e detyruar pas klasës së dytë ose të tretë të 

arsimit fillor. Kurrikula e arsimit bazë në Shqipëri nuk është e organizuar në bazë 

fushash por në bazë lëndësh, kurse kurrikula e arsimit të mesëm të lartë (gjimnazi) 

është e organizuar në fusha të të nxënit203. 

 “Arsimi jo vetëm e bën demokracinë të mundshme; ai e bën atë thelbësore. 

Arsimi jo vetëm sjell në jetë një popullsi që kupton detyrat publike, por ai krijon edhe 

kërkesën e popullit për t’u dëgjuar204. 

Institucionet arsimore nё Shqipёri kanë: 

Synime të pёrcaktuar nga MASH,  që nxënësit të marrin njohuritë e duhura në 

shfrytëzimin e materialevetë disponueshme në anglisht, si dhe të komunikojnё me ata 

që flasin këtë gjuhë dhe tё tregojnё tolerancё drejt njerëzve përtej kufijve205. 

 Metoda Institucionet shqiptare përkrahin metodologji të caktuara. Meqënëse 

anglishtja është një mjet komunikimi, mësimi bëhet sa më relaksues për nxenësit, në 

mënyrë që të arrihen qëllimet komunikative të mësimdhënies. Ankthi dhe tensioni e 

vështirësojnë komunikimin206. Pёrgjithёsisht mësuesit shqiptarë tё gjuhёs angleze në 

Korçë, inkurajojnë nxënësit të shprehen lirshëm. Kjo u vu re gjatë procesit të 

vëzhgimit, trajtuar në mënyrë të detajuar V.5. 

Politikat. Në kontekstin shqiptar sikundër në çdo vend tjetër ndiqen politika si 

disiplina, frekuentimi i procesit mësimor, vlerësimi. Disiplina ka qenë shumë më e 

fortë në sistemin totalitar. Ajo shihet si përgjegjësi e mësuesit. Në sistemin 9- vjeçar 

në Shqipëri, dhe kur nxënësi thyen normat e sjelljes, nuk ka përjashtim nga ky sistem, 

vetёm masa paralajmëruese, takim me prindër dhe thyerje e notës në sjellje. 

Në arsimin e mesëm, përjashtohen nga shkolla nxënësit që thyejnë disiplinën ose 

plotësojnë numrin e mungesave.  

                                                      
201 Patel M.E. Jain M. Praveen “English language teaching “Methods, tolos and techniques, Sunrise 

publishers and distributors, 2008 (I) ; 29 
202 Po aty; 31 
203Llambiri S. Abdurrahmani T. Mulla A. “Analiza krahasuese e kurrikulës aktuale të arsimit bazë me 

atë të vendeve të tjera, MASH, 2011;11, 16 

204Fullan M.“Kuptimi i ri i ndryshimit nё arsim” Botimi i tretё. Soros 2001; 36 
205 Mckay L. Sandra « Teaching english overseas. An introduction. Oxford University press 1992 ;114 
206 Po aty; 116 
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Sipas sociologjisë së edukimit dhe sipas Charlot (Sharlot), Bautier (Botie) dhe 

Rochex (Rosheks) (1992, fq 29), është e nevojshme të ndahet raporti i dijes me 

raportin e shkollës; Janë një lidhje ndjenjash, vlerash, mes një individi (ose një grupi) 

me proceset dhe produktet e dijes si dhe me situatat dhe personat. 

Raporti i dijes ndërtohet duke hyrë në lidhje me një tjetër dhe me objektet 

kulturore të dijes (Charlot 1997, 89)207 dhe gjithashtu përmes projekteve personale të 

së ardhmes, aspiratave profesionale dhe sociale. Kjo është ajo çka nxënësit priten të 

marrin në shkollë përmes mësimit të gjuhës së huaj. 

Përmirësimi i mësimdhënies është një proces që kërkon dhe kalon në shumë faza, 

dhe ka të bëjë me ndërgjegjësimin, planifikimin, zbatimin dhe reflektimin. Idetë e 

mira vijnë nga njerëz të talentuar që punojnë së bashku.Caktohen kërkesa të qarta dhe 

pastaj puna çentralizohet208. 

Shtrirja e përdorimit të gjuhës angleze në Shqipëri si mjet kryesor dhe i 

domosdoshëm komunikimi, ka sjellë padyshim edhe shumë ndryshime kurrikulare. 

Qëllimi kryesor i mësimit të gjuhës së huaj është që të mundësojë nxënësit, të 

komunikojnë në mënyrë efektive në këtë gjuhë të huaj. Në ditët e sotme, një 

përqëndrim i veçantë është vendosur në katër aftësitё themelore: dëgjim, lexim, 

shkrim dhe të folur. Për këtë arsye, janë bërë ndryshime në Maturën shtetërore, ku 

anglishtja është përfshirë si lëndë me zgjedhje. Për më tepër kompetenca 

komunikative po bёhet qëllimi i mësimdhënies së gjuhës së huaj në përgjithësi dhe i 

anglishtes në veçanti.  

Mësimdhënësit e gjuhës angleze duhet të përpiqen të ndërthurrin gjuhën që ata 

shpjegojnë me realitetin jashtë klasës në atë çka ata i referohen “botёs së vërtetë”, 

familjes, pushimeve, sporteve etj. Por shkolla është gjithashtu pjesë e botës së vërtetë 

të fëmijës, ajo pjesë ku eksperienca familjare formalizohet dhe shtrihet në koncepte të 

reja209. 

 Në përgjithësi mendohet se gjuha amtare dhe ajo e huaj ndikojnë mbi njëra- 

tjetrën. Edhe gjuha e huaj nga ana e saj ndikon pozitivisht dhe negativisht në 

përdorimin e drejtë të guhës amtare. Kur kemi të bëjmë me nxënës që do të mësojnë 

një gjuhë të huaj, sistemi i saj është një sistem neutral, pasi është i panjohur për ta. 

Ndërsa gjuha amtare është një sistem veprues që ndikon. Një rregull mësohet lehtë në 

gjuhën e huaj kur  ështëi njëjtë në gjuhën amtare dhe e kundërta. Pra për të dhënë një 

gjuhë të huaj, duhen njohur jo vetëm veçoritë e sistemit të saj, por po aq mirë dhe ato 

të gjuhës amtare. 

Nxënësve do t’u mësohen më parë rregullat më të përgjithshme, që përfshijnë një 

sasi më të madhe rastesh; pёr ato ngulmohet që  të përsëriten vazhdimisht. 

Përjashtimet mbeten të mësohen bashkë me fjalën përkatëse që e bën formën të 

çrregullt: “mouse- mice”, fjala duhet të jepet bashkë me shumësin210. 

 

 

                                                      
207Jonnaert Ph., Laurin S.e « Les didactiques des disciplines, un debat contemporain ». avec le 

collaboration de Pauline Provencher Presses de l’universite de Quebec , 2001 ; 118 
208Fullan M.Kuptimi i ri i ndryshimit nё arsim Botimi i tretё. Soros 2001 262 
209Widdowson H.G. Teaching language as communication Oxford university press 1978; 16 
210Lloshi Xh. “Arsimi popullor “Nr. 2  fq 81. Gramatika e gjuhёs sё huaj 1966; 81. 
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Mësimdhënia e anglishtes sot 

“Mënyra më e mirë për të promovuar një të mësuar efikas të gjuhës, është 

vendosja e gjuhës “target” si gjuhë udhëzuese. Për të bërë këtë na nevojitet te 

ndertojmë aftësinë e nxënësve për të punuar me gjuhën. Një nga mënyrat më efektive 

dhe më të rëndesishme në mësimdhënie është mënyra si mësuesit komunikojnë me 

nxënësit (Dave Willis)211. 

Ekziston mendimi që mësuesit më të mirë dhe më të kërkuarit janë ata që e kanë 

anglishten gjuhë amtare. Por kjo nuk është e thënë të jetë e vërtetë. Mësuesi që e ka 

anglishten gjuhë të mësuar (të dytë)- në rastin konkret mësuesit shqiptarë, kanë kaluar 

të njëjtin proçes të mësimit të kësaj gjuhe si nxënësit e tyre dhe e dinë si mund të 

përvetësohet një gjuhë e dytë për qëllime të veçanta. Kjo është një përvojë që ndahet 

vetëm midis mësuesve dhe nxënësve që e kanë gjuhë të dytë. Thuhet që folësit amtarë 

njohin destinacionin por jo terrenin nga ku kalohet për të shkuar aty; ata vetë nuk 

kanë udhëtuar në të njëjtën rrugë. Mësuesit që e kanë anglishten gjuhë të mësuar nga 

ana tjetër e dinë këtë gjuhë si gjuhë të huaj. Në mënyrë paradoksale kjo perceptohet si 

dobësi, megjithëse mund të kuptohet si burim i rëndësishëm përvoje. Kjo duhet të 

ndërtojë bazat për të fituar besimin te këta mësues (Seidlhofer 1999;238)212. 

Të mësuarit e gjuhëve të huaja ka për synim zhvillimin gjuhësor, intelektual dhe 

kulturor të nxënësve, në mënyrë që ata të jenë të aftë të përballen me situatat e jetës së 

përditshme dhe të nxënit gjatë gjithë jetës. Ai u ofron nxënësve mundësinë të njohin 

dhe të kuptojnë mënyrën e të menduarit dhe të sjelljes së popujve të tjerë, për të 

lehtësuar komunikimin ndërmjet njerëzve, në një botë të larmishme e me shumë 

kultura.Mësimi i gjuhës së huaj mbështetet në filozofinë dhe në udhëzimet e Kuadrit 

të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët dhe në dokumente të tjerë 

kurrikularë të arsimit parauniversitar në Shqipëri.  

Fusha e gjuhëve të huaja synon që, gjatë viteve të arsimit parauniversitar, 

nxënësit të ndërgjegjësohen për nevojën e përdorimit të gjuhës së huaj, të zhvillojnë 

aftësitë e tyre njohëse, gjuhësore, ndërkulturore dhe emocionale, të përdorin gjuhën e 

huaj si mjet komunikimi; të krijojnë shprehitë për një punë fillestare të pavarur dhe të 

përdorin strategji të të mësuarit, që e bëjnë atë sa më krijues, të thellojnë njohuritë 

gjuhësore, për të marrë dhe për të shprehur informacion, përmes të cilave ata të 

zgjerojnë njohuritë për botën si dhe  tёformohen nga ana intelektuale213. 

Kur flasim për mënyrën e komunikimit dhe të shprehurit, bëhet fjalë për 

kompetencë në të mësuar e në të nxënë, kompetencë personale, kompetencë digjitale, 

si dhe fokusim më tepër në praktikë dhe aplikim njohurish në praktikë, kërkon 

ndryshime të thella që prekin gjithë sistemin arsimor, dokumentacionin kurrikular, 

organizimin dhe vlerësimin e nxënieve. Kjo qasje e re merr parasysh vizionin 

bashkëkohor rreth nxënies, dijes, njohurisë, inteligjencës, vlerave dhe qëndrimeve dhe 

krijon mundësi më të mëdha për të shtjelluar dhe kuptuar kurrikulën e bazuar në 

kompetenca. 

MAS shprehet se në themelin e këtij modeli qëndron ideja që përvetësimi në 

procesin e nxënies synon gjetjen e përgjigjeve që shtrojnë situatat reale, duke 

vendosur lidhjet mes dijeve lëndore dhe koncepteve jetësore. Programet synohen të 

                                                      
211 Teaching English- training videos. Teaching speaking DVD training 

booklet;www.teachingenglish.org.uk 
212Jenkins J.“ Word Englishes”2nd editions” Routledge London and New York, 2009 ; 120 
213 Korniza kurrikulare e arsimit parauniversitar MASH, IZHA 2012;;14 
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mbështeten në parimin e shumëgjuhësisë dhe të shumë kulturave, duke i dhënë 

rëndësi nxënies së gjuhëve të huaja. 

III.1.1 Zgjedhja e anglishtes 

Numri total i folësve të anglishtes si gjuhë të parë e të dytë, është 329 140 800 

dhe 430 614 500 dhe të gjithës bashkë përbëjnë pothuajse njё të tretën e popullsisë 

totale të territoreve të mësipërme (2 236 730 000) në total214. Folësit e  anglishtes si 

gjuhë të huaj (EFL), i dallon nga folësit e anglishtes si gjuhë e dytë (ESL). Qysh prej 

viteve 1990 është bërë i zakonshёm përdorimi i anglishtes si lingua franca (ELF) dhe 

më pak shpesh anglishtja si gjuhë ndërkombëtare (EIL). ELF reflekton trendin nё 

rritje të përdoruesve të anglishtes  dhe përdorimin e saj më të shpeshtë  si një gjuhë në 

kontakt mes tyre më tepër se mes folësve amtarë të anglishtes215. 

Në Shqipëri anglishtja është zgjedhur si gjuhë kryesore për t’u mësuar nëpër 

shkolla 9- vjeçare, e të mesme. Edhe në arsimin e lartë, kjo gjuhë është futur e 

detyruar për t’u mbrojtur. Vitet e fundit gjuhës angleze i është dhënë së tepërmi 

përparësi në krahasim me gjuhët e tjera të huaja në Korçë si në gjithë Shqipërinë. 

Gjuha angleze është gjuha ndërkombëtare në shkencë, diplomaci, media, biznes, dhe 

profesione të tjera. Vlen të theksohet fakti që gjuha angleze luan një rol të 

rëndësishëm në zhvillimin e turizmit dhe do të jetë vitale për suksesin e biznesit në 

Shqipëri.  Mësimdhënia e gjuhës angleze si gjuhë e huaj është e rëndësishme. 

Ekziston një lidhje e ngushtë midis përdorimit të gjuhës dhe ligjshmërisë sё 

institucioneve që i shërbejnë përhapjes së saj. Ekziston gjithashtu përputhje midis 

përdorimit gjuhësor dhe formës së organizimit shoqëror216. 

Përfshirja në BE e Anglisë217, i dha shtysë të re përdorimit të anglishtes si gjuhë e 

komunikimit ndërkombëtar, përderisa sot anglishtja ëshë e para si gjuhë e 

komunikimit ndërkombëtar, si dhe e  para në hierarkinë e dobishmërisë në fushën 

ekonomike dhe atë teknologjike- shkencore.  Ky pozicion e bën anglishten si një 

gjuhë mjaft të kërkuar si gjuhë të huaj përkrah gjuhëve  amtaretë cdo vendi anëtar të 

BE-së. Anglishtja që është pranuar këta 10 vjeçarë tё fundit si gjuhë e 

komunikimitndërkombëtar, bazohet mbi variantin standart. Anglishtja hyn në gjuhët 

gjermanike. Gjuha e Shekspirit dhe e Darvinit përbëjnë dy përparësi të saj. Ajo u 

imponohet syve dhe veshëve të shumë evropianëve dhe neolatinëve. Në shekujt e 

mesjetës saksonët kulturoheshin në takim me frankofonët dhe merrnin së andejmi 

fjalorin, rreth 27 % e fjalëve të anglishtes është me origjinë franceze. Më shumë se 

gjysma e fjalëve të përgjithshme të anglishtes është me origjinë latine. 

Përparësia e dytë është sasia e madhe numerike e shpërndarjes planetare të 

anglishtfolësve. Janë 6 vende ku anglishtja është gjuhë kombëtare dhe 60 ku 

anglishtja është gjuhë zyrtare. Më shumë se 1 miliard e gjysëm njerëz praktikojnë 

anglishten aktivisht në përdorimin e përditshëm218. 

 

                                                      
214Jenkins J.“ Word Englishes”2nd editions” Routledge London and New York, 2009 ; 4 
215Po aty;  4 
216Shkurtaj Gj. Kultura dhe gjuha  ShBLU 2006 fq 60-67; 62 
217 Po aty; 65 
218Shkurtaj Gj. Kultura dhe gjuha  ShBLU 2006 fq 60-67 ; 70 
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III.1.2 Anglishtja në arsimin publik 

Mёsimdhënia e gjuhës angleze në arsimin publik administrohet nga qeveria dhe 

nga Ministria e Arsimit, të cilat ushtrojnë një kontroll të plotë mbi këto institucione219. 

Që procesi mësimor të jetë sa më frytdhënës është e rëndësishme që mësuesit t’u  

nënshtrohen trajnimeve dhe kualifikimeve të ndryshme. 

Në Shqipëri ka 4700 institucione arsimore publike në të gjitha nivelet. 

Sipas të dhënave të Institutit të Zhvillimit për Arsimin (IZHA), qëllimi i tij është 

të zhvillojë punë kërkimore-studimore, të zhvillojë kurrikula të arsimit parauniversitar 

dhe të ofrojë ekspertizë e këshillim për institucionet arsimore të të gjitha niveleve si 

dhe të zhvillojë dhe ofrojë programe dhe standarde në fushën e zhvillimit profesional 

të personelit arsimor. 

 Në detyrat që ky institut ka, është studimi analitik i performancës sё mësuesve të 

gjuhëve të huaja në kualifikimin 2013220. 

Disa mësuese të gjuhës angleze që japin mësim në institucione publike në qytetin 

e Korçës, shprehen: “Kemi liri të plotë veprimi, në planifikim dhe mësimdhënie. Kjo 

situatë na lejon për kreativitet maksimal, gjë që na bën të ndihemi mirë. Vitet e fundit 

na kanë lejuar të përzgjedhim tekstet mësimorë sipas dëshirës.” 

Pёrparёsia e mёsimdhёnies sё gjuhёs angleze nё arsimin publik krahasuar me atё 

jopublik ёshtё se ajo bazohet nё integrimi ndёrlёndor, qё lidhet ngushtё me njohuritё 

qё nxёnёsit marrin nё lёndё tё ndryshme, gjё qё nuk aplikohet tek arsimi jopublik.  

Lёndёt me tё cilat gjuha angleze mund tё ndёrveprojё janё: teknologjia- ku nxёnёsit 

eksplorojnё tё rejat mbi botёn, gjeografia- lehtёsohet kuptimi i temave mbi turizmin, 

zakonet, kulturёn, shijet, sociologjia- transmetohen vlerat shoqёrore tё njё populli tё 

huaj qё kushtёzohen nga njё kontekst shoqёror dhe i ndryshёm nga i yni. Vetё njohja 

e gjuhёs sё huaj dhe e kulturёs sё huaj, kultivon tek nxёnёsit tolerancёn diversitetin qё 

lidhet me zbatimin e tё drejtave tё njeriut dhe edukimit qytetar. Historia- ngjarjet dhe 

faktet ndikojnё nё formimin kulturor dhe intelektual tё nxёnёve, njohjen e vlerave 

historike- shoqёrore tё vendeve anglishtfolёse, ngjarjeve historike, personaliteteve etj. 

III. 1.3 Programet mësimore 

Sot përdorimi i metodave dhe i teknikave të mësimdhënies bën të mundur 

përgatitjen e nxënësve për jetën dhe shoqërinë, për punë të pavarur, liri shprehjeje në 

gjuhën angleze, të drejta të barabarta në klasë, pjesmarrje aktive në veprimtari të 

ndryshme që organizon klasa apo shkolla në gjuhën angleze, etj.  

Aftësitë që përftojnë nxënësit falë mësimit të gjuhës angleze janë: aftësia e 

përdorimit gjuhësor të gjuhës angleze, aftësia e komunikimit në gjuhë të huaj, aftësia 

e përdorimit të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit (TIK në 

përvetësimin e gjuhës angleze), aftësia e të menduarit kritik dhe krijues, aftësia e 

përdorimit dhe e përpunimit të informacionit, aftësia e të punuarit në grup, aftësia e 

qëndrimit etik e social për të qenë të barabartë me moshatarët e tyre në botë221. 

Nëse u referohemi programeve mësimore vite më parë, në programet dhe planet 

mësimore futej minimumi leksikor, por mungonte puna eksperimentale konkrete e të 
                                                      
219Mckay L. S. « Teaching English overseas. An introduction. Oxford University press 1992 ;110 
220http://www.izha.edu.al/ 
221 Kurrikula kombëtare e arsimit bazë  program lëndor  klasa 3-9, tiranë 2012 (draft) MASH 

http://www.izha.edu.al/
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detajuar për çdo klasë. Siç shprehet Q. Bedhia dhe V. Angoni: “Për shembull, në 

programe nuk janë reflektuar kërkesat dhe nevojat e shkollave profesionale, pra 

krahas gjuhës letrare me karakter të pergjithshëm të mësohej dhe ajo tekniko- 

shkencore. Para së gjithash duhet të dilinn mirë në pah faktorët gjuhësorë, që e bëjnë 

të vështirë zotërimin e gjuhës së huaj në shkollën e këtyre viteve, domethënë lind 

nevoja e bërjes së studimeve krahasuesetë të dyja gjuhëve, asaj amtare dhe të huaj, si 

dhe minimumet gjuhësorë duhet të jenë të mbështetura në baza shkencore, dhe duhet 

të përpilohen nisur nga objektivat e mësimit, si dhe nga të dhënat e analizave të 

fenomeneve gjuhësore në planin krahasues222.” 

Sot me kurrikul shpeshherë nënkuptohet programi lëndor, i cili është ndër  

dokumentet kryesore për hartimin e teksteve shkollore dhe të punës së mësuesit në 

klasë. Programet lëndore duhet të jenë në harmoni të  plotë me të gjitha dokumentet 

bazë që përcaktojnë kurrikulën qendrore  dhe me parimet mbi të cilat ajo është 

ndërtuar. 

Në vitet e kaluara përgjithësisht të mësuarit e gjuhës së huaj në shkollën fillore 

është223 parё nga eksperimentuesit si një etapë përgatitore, me synime shumë të 

kufizuara, qëllimi kryesor i të cilës është parapërgatitja e nxënësit për të filluar kursin 

sistematik. Leksiku dhe aftësia komunikuese e nxënësve të ciklit të ulët ishin të 

përqëndruara rreth një tematike, që ishin bërë të zakonshme për fazën fillestare të 

mësimit të gjuhës së huaj si familja, klasa me objektet e saj ,objektet social –kulturore 

në rrugë e në qytet224. 

III.1.4 Ç’kuptohet me program mësimor? 

Siç është caktuar nga KPEGJ, kurrikula shqiptare  ka tendencë të jetë në linjë me 

objektivin e përgjithshëm të promovimit të plurilinguizmit dhe diversitetit gjuhësor. 

Kjo do të thotë se mësimdhënia dhe nxënia e çdo gjuhë duhet gjithashtu të shqyrtohen 

në lidhje me ofrimin e gjuhëve të tjera në sistemin e arsimit dhe të rrugëve të cilat 

nxënësit mund të zgjedhin për të  thelluar me tej njohuritё gjuhёsore. 

Përkufizim i silabusit/ programit mёsimor: 

- . . “ Dua të bëj një dallim midis kurrikulës dhe silabusit- i cili është përmbajtja 

e saj , struktura, pjesët dhe organizimi dhe atëqë quhet proces i kurrikulës, dhe ka të 

bëjë me zhvillimin  e kurrikulës, zbatimin, dhe vlerësimin. E para ka të bëjë me 

“çfarё” të kurrikulës, pra si është dhe si duhet të jetë kurrikula; silabusi ka të bëjë me 

“kush” dhe “si” të vendosjes së kurrikulës225.”  

- Silabusi zëvendëson konceptin e “ metodës” dhe ai shihet si një instrument me 

anë tësё cilës mësuesi , me ndihmën e programuesit të programit arrin një përshtajte 

midis nevojave dhe qëllimeve të nxënësit dhe aktiviteteve që ndodhin në klasë. 226 

                                                      
222 Angoni V. Bedhia Q.“Mbi mësimin e gjuhëve të huaja”. R pedagogjike nr. 3 maj – qershor 1982; 84  
223Bedhia Q. “Gjuha e huaj dhe nxënësit e ciklit të ulët të shkollës 8- vjecare.” Revista 2 1974; 78  
224 Po aty ;72 
225Stern, H. H. “Introduction, review and discussion” in C. J. Brumfit (ed.) General English Syllabus 

Design. Oxford: Pergamon 1984;10-11 

226Yalden, J. “Syllabus design in general education” in C. J. Brumfit (ed.) General English Syllabus 

Design. Oxford: Pergamon 1984;14 
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- Silabusi shpreh në mënyrë indirekte supozime rreth gjuhës së huaj , për 

procesin psikologjik të të mësuarit dhe për proceset sociale dhe pedagogjike brenda 

klasës227. 

- Sipas Candlin (Kandlin) silabuset/ programet mësimore janë lokalizuar dhe 

bazohen në atëçka ndodh aktualisht në nivelin e klasës dhe si mësuesit dhe nxёnësit 

aplikojnë një kurrikul të dhënë në situatat e tyre. Këto përdoren për të bërë 

modifikimet e duhura në kurrikul, në mënyrë që procesi i zhvillimit të jetëi 

vazhdueshëm dhe ciklik228. Duke ju referuar ketij pёrkufizimi tё Kandlin nё terrenin 

shqiptar,  themi seprogramet mësimoretё gjuhës angleze për sistemin parauniversitar 

janё hartuar në përputhje me Kurrikulën Kombëtare të Gjuhëve Moderne për Arsimin 

Publik Parauniversitar, si dhe në përputhje me Kuadrin Evropian të Referencave për 

Gjuhët që t’i përgjigjet një shoqërie të hapur sipas kërkesave dhe nevojave që 

shtrohen përpara mësimit dhe përvetësimit të gjuhës angleze në vendin tonë. 

Ky program paraqet njohuritë gjuhësore, aftësitë e shprehitë komunikuese, si dhe 

vlerat kulturore përmes të cilave nxënësi përforcon e thellon njohuritë e fituara në 

klasat e mëparshme duke rritur aftësitë e tij shprehëse në gjuhën angleze. Ai shërben 

për formimin e përgjithshëm të nxënësit nga ana gjuhësore, social-kulturore dhe 

intelektuale. Niveli gjuhësor rritet në mënyrë spirale duke përsëritur çfarë është 

zhvilluar nëvitet e mëparshme dhe duke nxënë njohuri të reja në mënyrë të 

përshkallëzuar. Programi mban parasysh  grup-moshën e nxënësve  dhe 

karakteristikat e tyre përkatëse. Në të përfshihen objektiva, linja dhe nënlinja që jo 

vetëm lidhen me interesat e tyre moshore, por edhe nxitin interesin dhe zgjojnë 

kureshtjen e tyre për mësimin e gjuhës angleze. Si lëndë akademike, gjuha e huaj në 

përgjithësi dhe ajo angleze në veçanti, është një lëndë kulture dhe aftësish229. 

Një hap i rëndësishëm në zhvillimin e një program mësimor të gjuhës së huaj, 

është identifikimi i qëllimeve mësimore. 

Programet mësimore kontribuojnë në zhvillimin intelektual, personal dhe 

profesional të individit, duke zhvilluar sensin e besimit dhe vetë vlerësimit, pёr tё 

qenё kompetent në përdorimin e gjuhës angleze në situata të jetës reale për zhvillimin 

dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve ndërpersonale, zhvillojnë aftësitë komunikative 

me qëllim që të përvetësojnë dhe të përdorin informacionin nga një varietet burimesh, 

zhvillojnë zotërim mbi gjuhën angleze si një sistem gjuhësor.  

Programet mësimore në kontekstin shqiptar, janё të orientuara drejt këtyre 

qëllimeve: marrin parasysh specifiken e gjuhës së huaj, u ofrojnë mësuesve një mjet 

për të reflektuar në praktikë, lejojnë një riciklim gjuhësor, inkurajojnё ndërveprimin 

midis institucioneve230. 

 

 

                                                      
227Breen, M.P. “Process Syllabuses for the Language Classroom.” Oxford Pergamon press:1984 49 
228Candlin, C.N. Syllabus design as a critical process. In C.J. Brumfit (Ed.) General English 

syllabus 1984; 29 
229Program mësimor për ciklin fillor lënda: gjuhë angleze klasa e tretë, IKT ; 2008; 3 
230Castellotti V, De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 

des langues etrengeres 1995; 104 
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III.1.5 A bëhet vlerësimi konform Kuadrit Evropian të përgjithshëm të 

Referencave për gjuhët, në kontekstin shqiptar? 

Para se të ndalemi tek vlerësimi, vlen të përmendet që procesi i mësimdhënie- 

mësimnxënies në kontekstin shqiptar është i prirur drejt të mësuarit mbi kompetenca; 

një çështje kjo që do ketë vemëndjen kryesore tek korniza e re kurrikulare. 

Këto kompetenca të përgjithshme përfshijnë njohjen e botës nga nxënësi, njohjen 

sociokulturore, aftësi dhe kompetenca praktike, prirjet e tyre (të vëzhguara këto gjatë 

studimeve dhe sondazheve), kompetenca personale, kompetencë komunikative 

gjuhësore (leksikore, gramatikore, fonetike). 

Nё korrigjimin gojor mёsuesi duhet tё shikojё : Strategji bashkёpunimi, kёrkesa 

pёr sqarime, lirshmёria, fleksibiliteti, koherenca, zhvillimi tematik, saktёsia, aftёsia 

sociogjuhёsore, fusha e pёrgjithshme, shtrirja e fjalorit, saktёsia gramatikore, kontrolli 

i fjalorit, kontrolli fonologjik. Tё gjitha kёto janё standarte tё vendosura nga Kuadri i 

Pёrgjithshёm i Referencave pёr gjuhёt, tepёr tё rёndёsishme pёr t’u praktikuar. Tё 

gjitha kёto nuk ndiqen me pёrpikmёri nga mёsuesit e gjuhёs angleze nё Korçё. 

Vlerësimi mbështetet tërësisht në objektivat e programit lëndor dhe mësuesi nuk 

ka të drejtë të vlerësojë nxënësit për ato objektiva të arritjes që nuk përshkruhen në 

program. Objekt i vlerësimit nuk janë vetëm njohuritë dhe aftësitë, por edhe 

qëndrimet e nxënësve, si qëndrimet etiko-sociale në përgjithësi dhe ato të 

bashkëpunimit me të tjerët, në veçanti. Vlerësimi i nxënësve duhet të jetë sa më 

objektiv dhe i matshëm. Asgjë nuk është më nxitës, sesa suksesi i arritur duke u 

përballur me gjendjen reale në të cilën ndodhet një nxënës. Mësues/i,-ja monitoron 

dhe vlerëson detyrat, duke përcaktuar objektiva të qartë. Mësues/i,-ja ndihmon edhe 

nxënësit që të përdorin një larmi mënyrash vlerësimi. 

 Vlerësimi mund të organizohet në disa forma: 

Vlerësimi i dijeve (ose i niveleve), ku përfshihet vlerësimi i objektivave specifikë. 

Ky vlerësim ka lidhje me atë çka është mësuar gjatë një jave, muaji ose semestri, pra 

me punën që është bërë me tekstin dhe programin.Vlerësimi i dijes është i bazuar në 

orën e mësimit. Kështu, ai i përgjigjet një vështrimi të brendshëm. Ky lloj vlerësimi 

është pozitiv për faktin se është më afër përvojës së nxënës/it,-es . 

Vlerësimi i kapaciteteve (ose i zbatimit të aftësive, ose i performancës) që është 

vlerësimi i asaj çka nxënësit mund të bëjnë ose dinë në raport me zbatimin e saj në 

jetën e përditshme dhe i lejon çdonjërit të pozicionohet aty ku e meriton, pasi 

rezultatet janë mëse të dukshme. Vlerësimi mund të bëhet individual ose në grup, në 

klasë ose jashtë saj. Nxënës/i,-ja vlerësohet me notë, ndërsa demonstron arritjet e 

tij/saj me gojë, me shkrim, ose nëpërmjet veprimtarish e produktesh të tjera231. 

Çdo kontroll është një formë vlerësimi. Por në një program gjuhe aftësia e 

nxënësit nuk është e vetmja gjë që duhet vlerësuar; duhen marrë parasysh edhe 

faktorë të tjerë ndikues në këtë drejtim si : rendimenti i disa materialeve ose metodave 

pedagogjike , tipi dhe cilësia e ligjërimit të përgatitur si duhet, kënaqësia e mësuesit 

dhe nxënësit, efektshmëria e mësimit etj232. 

                                                      
231Common European Framework of Reference for Languages(CEFR), 2001 ;178 
232Haloci A. Delija Sh.  Tabaku E A .Sula (2008) Didaktika e gjuheve te huaja; Shblu 163 



59 
 

Bazuar në programet mësimore të arsimit bazë të ciklit nëntëvjeçar si dhe në 

programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit për gjuhën angleze, vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi i nxënësve është i rëndësisë thelbësore. 

Mësuesi/ja duke u mbështetur te standardet e dhëna në program, përcakton 

standarde të pritshme për të gjithë nxënësit, pavarësisht nga ndryshimet e tyre 

individuale, gjuhësore, emotive dhe kulturore. Rëndësi ka vlerësimi pozitiv i tyre. 

Asgjë nuk është më nxitëse sesa suksesi i arritur.Mësuesi/ja monitoron dhe qorton 

detyrat duke përcaktuar objektiva të qartë.Ai/ajonëpërmjet vlerësimit, “zbulon”  

shkallën e përfitimit e të konsolidimit të njohurive, aftësive dhe shprehive të përfshira 

në këtë program nga ana e nxënësit. 

Vlerësimi organizohet në disa forma: 

1. Vlerësim i vazhdueshëm me gojë.  

2. Vlerësim me shkrim. 

Ky vlerësim bëhet në mbështetje të realizimit të objektivave të linjave dhe 

nënlinjave. 

Vlerësimi me shkrim dhe me gojë klasifikohet në: 

- Vlerësim formues, me anë të cilit merret informacion rreth asaj që është arritur 

nga nxënësi/ja në formimin e tij/saj gjuhësor në përputhje me objektivat e caktuara. 

- Vlerësim diagnostikues, i cili bëhet në mënyrë të vazhdueshme për të marrë 

informacion rreth përgatitjes ditore dhe përvetësimin e materialit gjuhësor të dhënë 

më parë. Ai, gjithashtu, jep informacion për efektshmërinë e të nxënit dhe ndihmon në 

ecurinë e mëtejshme të mësimdhënies/nxënies. 

- Vlerësim i planifikuar mbi bazën e realizimit të objektivave të nënlinjave, pra në 

bazë kapitulli. Ky vlerësim bëhet me notë dhe realizohet në fund të çdo mësimi 

përsëritës. 

- Vlerësim motivues, ndihmon për të nxitur dëshirën e nxënësit për mësimin e 

gjuhës angleze. Ky vlerësim është i vazhdueshëm dhe gjatë gjithë procesit mësimor. 

- Vlerësimi përfundimtar është vlerësimi me notë që finalizon arritjet e 

objektivave të linjave dhe nënlinjave për këtë grup-moshë. 

Sipas propozimeve për futjen e kornizës së re kurrikulare233, sistemi i vlerësimit 

synon të mundësojë marrjen e informacionit sa më të plotë e tërësor për arritjet e 

nxënësit dhe shkallën e zotërimit të kompetencave kyçe. Këtu përfshihet vlerësimi i 

brendshëm që realizohet nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollës, në nivel klase – ku 

përfshihet vlerësimi i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit shkollor, atë përfundimtar dhe 

vlerësimin përmbyllës (me rastin e përfundimit të shkallës së kurrikulës) dhe 

shkolle.Vlerësimi i jashtëm që organizohet nga autoritete qendrore të arsimit (MAS, 

AKP, ISHA, DAR/Zetj ). 

Dhe vlerësimet e standartizuara shtetërore organizohen në përfundim të klasës IX 

dhe XII. 

Vetëvlerësimi është element i rëndësishëm në mësimin e gjuhës angleze. Vënia e 

synimeve të qarta në program mundëson vetëvlerësimin e tyre në vazhdimësi. Gjatë 

vetëvlerësimit në procesin mësimor ndiqen këta hapa : (Kёto hapa janё zbatuar  edhe 

në shkollat e Korçës.)  

                                                      
233 Korniza kurrikulare e sistemit parauniversitar te Republikёs sё Shqipёrisё (MAS), Tirane 2014 
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Mësuesi/ja  diskuton me nxënësit atë që ata do të arrijnë në klasë. 

Nxënësit  vlerësojnë punën e tyre në  çifte.  Më pas mësuesi/ja dhe nxënësit bëjnë 

komentin përfundimtar; 

Nxënësit  vlerësojnë punën e njëri-tjetrit në grupe duke marrë role te ndryshme, 

madje dhe  pa nevojën e ndihmës së mësuesit/es; 

Nxënësi mban shënim arritjet e tij duke përdorur edhe gjuhën amtare; 

Mësuesi/ja bisedon me nxënësin individualisht dhe i tregon arritjet. 

Nga vetëvlerësimi përfiton si nxënësi, ashtu edhe mësuesi. Njohja e nxënësit me  

vetëvlerësimin e ndërgjegjëson atë të kuptojë më mirë problemet e të mësuarit234. 

Vënia e synimeve të qarta në program, mundëson vetëvlerësimin e tyre në 

vazhdimësi. Si mjet në vlerësim dhe vetëvlerësim shërben Portofoli Evropian i 

Gjuhëve (PEGJ), që me anë të tri pjesëve të tij: Pasaportës Gjuhësore, Biografisë 

gjuhësore dhe Dosjes, nxisin nxënësin të mendojë mbi nivelin e tij gjuhësor, duke 

vetëvlerësuar njohuritë e marra, dhe dokumentimin e arritjeve të tij gjuhësore të cilat 

mund të jenë: provime me shkrim, detyra tematike, çertifikata, projekte kurrikulare, 

fotografi e produkte të veprimtarive kurrikulare. Nxënësit, gjithashtu, vlerësojnë 

punën e njëri-tjetrit në grupe, duke marrë role të ndryshme, madje dhe pa nevojën e 

ndihmës së mësuesit. 

Nxënës/i,-ja mban shënim arritjet e tij/saj, duke përdorur edhe gjuhën amtare. 

Mësues/i,-ja bisedon me nxënës/in,-en individualisht dhe i tregon arritjet. Interesi më i 

madh i vetëvlerësimit qëndron në faktin se ai është faktor motivimi dhe 

ndërgjegjësimi; ai i ndihmon nxënësit të njohin pikat e tyre të forta dhe të dobëta dhe 

kështu, të organizojnë më mirë të nxënët e tyre. Nga vetëvlerësimi përfiton si 

nxënës/i,-ja, ashtu edhe mësues/i,-ja.  

Vetëvlerësimi praktikohet në  mjaft shkolla të qarkut Korçë, sidomos tek ato 

shkolla të cilat përdorin tekste mësimore të autorëve të huaj, ku ka rubrika të veçanta 

(Portofolio, Self check), ku nxënësit vlerësojnë arritjet e tyre. 

Në qarkun e Korçës,  ka pak shkolla të qytetit me një tendencë për t’ju 

përmbajtur kritereve të vlerësimit të KPEGJ-sё. Në rezultatet e dhëna nga pyetësorët e 

mëposhtëm, ka të dhëna edhe mbi vlerësimin që praktikojnë mësuesit e shkollave 9- 

vjeçare e të mesme. Nga vëzhgimet e bëra si dhe nga rezultatet e nxjerra nga 

pyetësorët mbi idenë sa praktikohen dhe sa përqind ndiqen kriteret e vlerësimit 

konform KPEGJ-së,  janë parë këto rezultate: 

Në shkollat 9- vjeçare; Vlerësimi i nxënësve është një aspekt tepër i rëndësishëm 

i mësimdhënies së gjuhës angleze në mjedisin shqiptar. Është e rëndësisë thelbësore 

që vlerësimi të kryhet konfrom me llojet e vlerësimit dhe mënyrën përcaktuar nga 

KPEGJ në mënyrë që ato të përshtaten sa më mirë me nevojat e nxënësve në sistemin 

arsimor shqiptar 235. 

Bazuar në përgjigjet e mësuesve të këtyre shkollave (78 mёsues, 50, nga zona 

urbane dhe 28, nga zona rurale) përqindja më e lartë tek mësuesit e dy shkollave, 

publike dhe jopublike ishte që vlerësimi bëhet bazuar tek këto kritere tё KPEGJ-së. 

Por  për një përqindje relativisht jo të ulët, vlerësimi nuk bëhet bazuar në KPEGJ. 

                                                      
234Programet mёsimore; lënda Gjuhë angleze IKT 2008-2011; 11-13 
235Common European Framework of  References; Assessment; 2001; 178 
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 9- vjeçare publike% 9 vjeçare jopublike% 

Vlerёsimi sipas KPEGJ Po 66 75 

Vlerёsimi sipas KPEGJ Jo 33 25 

 

100% e mësuesve të gjimnazeve jopublike e bëjnë vlerësimin sipas KPEGJ, krahasuar 

me 42,8% të mësuesve të gjimnazeve publike. 

 Gjimnaze publike% Gjimnaze 

jopublike% 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Po 57.1 100 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Jo 42.8 0 

 

 9- vjeçare qytet% 9- vjeçare fshat% 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Po 66 22,5 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Jo 33 76,5 

 

 Gjimnaz publik 

qytet% 

Gjimnaz publik 

fshat% 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Po 57.1 28 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Jo 42.8 72 

 

Njё numёr mё i madh mёsuesish tё shkollave 9- vjeçare publike zonё urbane dhe 

tёgjimnazeve publike zonё urbane, vlerёsojnё nё pёrshtatje me kriteret e KPERGJ, 

krahasuar me njё numёr tё vogёl mёsesish nga po kёto shkolla, nё zonat rurale, tё 

cilёt nuk vlerёsojnё nё pёshtatje me kriteret e KPERGJ. 

Pavarësisht këtyre rezultateve në lidhje me vlerësimin, nga intervista si dhe nga 

pyetja në pyetësor mbi llojet e  vlerësimeve që mёsuesit përdorin, pak prej tyre ishin 

në dijeni të kuptimit te tyre, rezultat ky që tregon që shumica e mësuesve të gjuhës 

angleze në Korçë, nuk kanë dijeni mbi të gjitha llojet e vlerësimeve caktuar nga 

KPERGJ si : vlerësimi i kapaciteteve, vlerësimin formues/ vlerësim përmbedhës 

(Somativ) ; vlerësim formativ, vlerësim normativ/ vlerësim sipas kritereve ; vlerësim i 

vazhdueshëm ; vlerësim direkt/ vlerësim indirekt ; vlerësim subjektiv/ vlerësim 

objektiv ; vlerësim holistik/ vlerësim analitik ; vlerësim i dyanshëm/ vetëvlerësim etj. 

Vlerësimi më efektiv qё aplikohet nga mësuesit e gjuhёs angleze në Korçë është 

përgjithësisht vlerësimi tradicional. Ata bazohen tek vlerësimet e përditshme,- 

vlerësimin formativ- gjatë orëve të mësimit ato periodike me shkrim- vlerësim në 

vazhdimësi/ vlerësim i përpiktë  si dhe testet në fund të kapitujve. Vlerësimi formativ, 

aplikohet më rrallë nga mësuesit e Korcës. Vlerësimi me kritere nuk është  aplikuar në 

sistemin parauniversitar në Korçë. 

Sistemi i vlerësimit në Shqipëri ka këto nota; 10 (Shkëlqyeshëm), 9 (Shumë mirë) 

8 (Mire) 7(Shumë kënaqshëm) 6 (kënaqshëm) 5 (pothuajse kënaqshëm- nota më e ulët 

kaluese)  4 (dobёt)Notat 3 , 2 ,1 , sipas udhezimeve te MASH-it nuk aplikohen qe prej 

disa vitesh.  

Vlerësimi me notë Vlerësimi i nxënës/it,-es bëhet me notë sipas sistemit të 

vlerësimit të vendosur nga MASH-i. Ky vlerësim nuk përfundon me vendosjen e 

notës. Ai përqëndrohet tërësisht në monitorimin dhe vlerësimin e njohurive të 
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nxënësve të përftuara në vazhdimësi, si dhe të rezultateve të arritura gjatë procesit të 

mësimdhënies/nxënies. Mësues/i,-ja vlerëson nxënës/in,-en me notë gjatë vitit 

shkollor, ndërsa ai/ajo demonstron zotërimin e njohurive dhe aftësive, si dhe 

qëndrimet të cilat janë parashikuar te kurrikula e gjimnazit dhe programet e lëndëve 

ose të moduleve. 

Vlerësimi përfundimtar  Në përfundim të semestrit të parë, për çdo nxënës/e 

dhe lëndë përllogaritej nota semestrale dhe në përfundim të vitit shkollor, nota vjetore. 

Nota e semestrit të parë dhe ajo vjetore përllogaritej duke pasur si të dhëna fillestare 

të gjitha notat e nxënës/it-es të shënuara në regjistër. Pesha e një note përcaktohet nga 

lloji i saj. Janë katër lloje236:  

- vlerësimet e përditshme,  

- provimet periodike me shkrim,  

- punimet e nxënësve,  

- provimi përfundimtar. 

Ky lloj vlerësimi dhe dhënia e rezultateve semestriale ekzistonin para 3 viteve në 

arsimin e mesëm. Këto vite nxirren vlerësime vjetore. Në arsimin bazë 9- vjeçar, 

aktualisht bёhet vetёm vlerёsimi vjetor duke aplikuar formulën e rekomanduar nga 

MASH-i. 

Vlerësimi në lëndën e gjuhës së huaj fokusohet në aftësinë e zotërimit të 

koncepteve kyç të gjuhës sё huaj dhe të aplikimit të këtyre koncepteve. Vlerësimi i 

aftësive ve theksin në sjelljen e nxënësve në një punim të caktuar, sjelljen në grup dhe 

aftësinë e tyre për të përdorur burime të ndryshme për marrjen e informacionit në 

gjuhë të huaj si dhe vlerësimin në mënyrë kritike të këtij informacioni. Vlerësimi 

mbështetet tërësisht në objektivat e programit lëndor dhe mësuesi nuk ka të drejtë të 

vlerësojë nxënësit për ato objektiva të arritjes që nuk përshkruhen në program. 

Objektiv i vlerësimit nuk janë vetëm njohuritë dhe aftësitë, por edhe qëndrimet 

etike e sociale të nxënësve në përgjithësi dhe ato të bashkëpunimit me të tjerët, në 

veçanti. Metodat e vlerësimit të përdorura në gjuhë të huaj, aplikuar edhe nga 

mësuesit e anketuar e të intervistuar përfshijnë: teste me shkrim për të kontrolluar 

arritjet e nxënësve në lidhje me objektivat e programit, monitorimin e punës në grup 

të nxënësve, punët eksperimentale, raportet e punës, projektet, prezantimet e 

kërkimeve.  

Vlerësimi bëhet individual ose në grup. Nё gjuhёn e huaj mësues/i,-ja nuk e ka të 

detyrueshëm vlerësimin me notë të nxënësve në çdo orë mësimore,  Nxënësit dhe 

mësuesit bashkëbisedojnë lirshëm si partnerë rreth përvetësimit të materialeve 

mësimore të zhvilluara në klasë dhe kryerjes së detyrave jashtë klase.  

Në përshtatje me qëllimin e vlerësimit me shkrim, ai/ajo përdor lloje të ndryshme 

testesh, që nga minitestet disa minutëshe për një objektiv të veçuar të nxënit, tek ato 

njëorëshe. Planifikohen teste me alternativa ose zhvillim, detyra tematike, projekte 

kurrikulare etj. Një formë e parashtrimit me shkrim nga nxënësit është dhe provimi 

përfundimtar. 

Vlerësimi në gjuhë të huaj fokusohet në aftësitë e nxënësve në lidhje me të 

kuptuarit dhe përdorimin e këtyre njohurive. Mësuesit e anketuar që përdorin tekste të 

autorёve të huaj, e aplikonin rubrikën portofolio,në masën 65- 75%, sidomos me 

                                                      
236Programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit, Gjuhë angleze IZHA ; 2009; 18-20 
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nxënës tё klasave IV- VII. Përzgjedhjet për portofolin bëhen nga nxënës/i,-ja, ndërsa 

mësues/i,-ja rekomandon.  

III. 1.6 Mësimdhënia e anglishtes në arsimin bazë 9- vjeçar 

Arsimi bazë përfshin ciklin  fillor dhe atë 9- vjeçar. Ky arsim është i detyruar dhe 

synon të zhvillojë aftësitë intelektuale, krijuese, praktike dhe fizike të nxënësve, të 

zhvillojë personalitetin e tyre dhe t’i pajisë ata me elementet themelore të kulturës së 

përgjithshme dhe edukatën qytetare. Arsimi bazë i detyruar fillon në moshën 6 vjeç 

dhe zgjat 9 vjet. Nxënësi është i detyruar të ndjekë arsimin bazë deri në moshën 16 

vjeç. 

Institucionet e tij shtrihen në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Shtetasit që mbushin moshën 16 vjeç, por që nuk arrijnë ta përfundojnë arsimin bazë, 

mund ta përfundojnë atë në shkollat me kohë të shkurtuar. 

Arsimi bazë përbëhet nga dy cikle: Cikli fillor, (klasa I-V) dhe Cikli i mesëm i ulët, 

(klasaVI-IX). 

Arsimimi i nxënësve me aftësi të kufizuar bëhet në shkolla speciale, në klasa 

speciale brenda shkollave normale ose të integruar në klasa normale237. 

Në Shqipëri, mësimdhënia e të paktën një gjuhe të dytë bëhet e detyrueshme në 

arsimin publik në klasën e tretë dhe në arsimin jopublik në klasën e parë. 

Norma javore e mësuesit të gjuhës angleze në ciklin 9- vjeçar është 24 orë në 

javë. Realizimi i objektivave të mësipërm mbështetet në: krijimin e një mjedisi real të 

të mësuarit të gjuhës angleze, shumëllojshmërinë e veprimtarive, rëndësinë e të 

dëgjuarit, njohjen me gramatikën, trajtimin e të shkruarit, trajtimin e gabimeve.  

III. 1.7 Mësimdhënia e anglishtes në arsimin e mesëm 

Arsimi i mesëm në Republikën e Shqipërisë nuk është i detyrueshëm. 

Arsimi i mesëm në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga gjimnazet (me kohë të plotë 

dhe të shkurtuar) si dhe nga shkollat e mesme profesionale. 

Gjimnazet me kohë të plotë 

 Gjimnazet publike japin një kulturë të përgjithshme që është zgjerim i njohurive 

e thellim i kulturës dhe njohurive të fituara në shkollat e arsimit bazë. Kohëzgjatja e 

gjimnazit është 3 vjet dhe përfundon me provimet e Maturës Shtetërore. Struktura e re 

e gjimnazit dhe plani i ri mësimor u zbatuan për herë të parë në vitin shkollor 2009 -

2010. 

Gjimnazet me kohë të shkurtuar, shërbejnë edhe për arsimimin e të rriturve. 

Kohëzgjatja e studimeve në gjimnazet me kohë të shkurtuar, është 4 vjet dhe ato 

përfundojnë me dhënien e provimeve të Maturës Shtetërore (MSH). Plani mësimor 

dhe programet kurrikulare, miratohen nga Ministri i Arsimit dhe Sportit238. 

Gjuha e huaj në kurrikulën bërthamë të gjimnazit zhvillohet përkatësisht në klasat 

10-të dhe 11-të  me tre orë në javë dhe në klasën e 12-të me 4 orë në javë. 

Mësuesi në planin analitik vjetor/semestral planifikon shpërndarjen e orëve sipas 

objektivave mësimorë për tema të veçanta, pa neglizhuar planifikimin vjetor 70% të 
                                                      
237http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/shkolla/nxёnёsit 
238http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/shkolla/nxёnёsit 

http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/shkolla/nxёnёsit
http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/shkolla/nxenesit
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orëve të mësimit për shtjellimin e njohurive të  reja dhe 30% e përpunimit të 

njohurive në përgjithësi. 

Në këtë fazë duhen zhvilluar së tepërmi aftësitë gjuhësore. Sidomos aftësia e të 

shkruarit. Kjo aftësi është një objektiv kryesor në këtë fazë të studimeve.  

Jo pa qëllim tek ky studim, është realizuar (shih kapitulli  IV.10) eksperimenti me 

nxënës të gjimnazeve publikë në zonat urbane dhe rurale të qarkut Korçë, që përdorin 

të njëjtin tekst mësimor, për të parë përvetësimin e aftësisë së të shkruarit, si dhe janë 

bërë analiza dhe janë nxjerrë përfundime. Zhvillimi i aftësisë së të shkruarit 

nënkupton: 

- Nxitjen e dëshirës për letërsinë në përgjithësi: prozë, poezi, ese, tregim, letër etj. 

-  Nxitjen e mendimit dhe qëndrimit kritik239. 

Objektivat e përgjithshëm të mësimdhënies së anglishtes janë globale dhe 

afatgjata. 

1.Aftësimi i nxënësve të kuptojnë gjuhën e shkruar dhe të folur. 

2. Aftësimi i nxënësve të flasin anglishte të thjeshtë dhe korrekte. 

3. Aftësimi i nxënësve të shkruajnë gjuhën në mënyrën e duhur. 

4. Aftësimi i tyre të lexojnë rrjedhshëm.  

Objektivat specifike tregojnë ato çka duhet të arrijnë nxënësit në fund të çdo 

mësimi240. 

Norma javore e mësuesit të gjuhës angleze në ciklin e mesëm është 22 orë në 

javë. 

Gjuha e huaj është planifikuar në kurrikulën bërthamë të gjimnazit si një lëndë 

me rëndësi në formimin e nxënësve. Në kontekstin e sotëm social dhe politik ku 

lidhjet me Evropën, ku Shqipëria aspiron të integrohet,  janë gjithnjë dhe më të 

qenësishme si dhe prirja kryesore është krijimi i njëmjedisi shumëgjuhësor e 

shumëkulturor, në të cilin, mësimi i gjuhës së huaj kontribuon jo vetëm për formimin 

gjuhësor dhe kulturor të nxënësve, por ka një ndikim të veçantë në shkëmbimet 

kulturore midis vendit tonë dhe vendeve të ndryshme. 

Të nxënit e gjuhës së huaj do të mundësojë integrimin gjithnjë e më të shpejtë të 

nxënësit shqiptar në një realitet shumë gjuhësor dhe kulturor. Aftësimi i nxënësve në 

gjuhën e huaj krijon kushte për njohjen e thellimin në vlerat kulturore të pjesës tjetër 

të botës si dhe prezantimin dheshpalosjen e vlerave tona kombëtare ndërmjet kulturës 

së popujve të tjerë evropianë. 

Një përvetësim i mirë i gjuhës së huaj do të ndihmojë nxënësit në aftësimin e tyre 

për të nxënit gjatë gjithë jetës, për të përdorur gjuhën e huaj në vendimmarrje që 

ndikojnë në përparimin e tyre si individ dhe të komunitetit që e rrethon në nivel lokal 

e kombëtar. 

Kurrikula e gjuhës së huaj pёr klasat 10-të - 12-të ndihmon jo vetëm pasurimin e 

individualitetit të nxënësit, por edhe ndërtimin e qëndrimeve dhe sjelljeve etike që i 

shërbejnë komunitetit dhe që krijojnë një qytetar të ri, ndërtues i një të ardhme 

                                                      
239 Patel M.E. Jain M. Praveen “English language teaching Methods, tools and techniques” Sunrise 

publishers and distributors, 2008(I); 53 
240 Po aty; 54 



65 
 

evropiane, në bazë të së cilës do të jenë vlerat kombëtare si dhe këmbimet e 

gjithanshme në shërbim të bashkëpunimit dhe progresit. 

Duke iu referuar nivelit të arritur deri në klasën e nëntë dhe përshkruesve të 

aftësive sipas Kuadrit Evropian të Përgjithshëm tëReferencave, kurrikula e gjuhëve të 

huaja 10-të - 12-të synon të realizojë nivelin B2 nivel i cili duhet të shfaqet në arritjet 

e nxënësit në katër kompetencat e domosdoshme për përvetësimin e gjuhës së huaj241. 

Në janar të vitit 2014, MAS, ka nxjerrë programin orientues i cili mbështetet në 

standartet e arritjes së mësimit të gjuhës angleze, bazuar në udhëzimin e datë 26. 12. 

2013 të MAS, “për zhvillimi e provimeve të maturës shtetërore, ku gjuha e huaj është 

provim i detyruar. Si synime të programit janё paraqitur: 

- Të ndihmohet nxënësi maturant në përgatitjen e tij për provimin e gjuhës 

angleze si provim i detyruar. 

- Të ndihmohet mësuesi i lëndës në punën e tij për zbatimin e programit dhe për 

t’u dhënë orientimet e duhura nxënësve. 

- Vlerësimin e njëkohshëm të 2 aftësive kryesore dhe dy konceptet bazë: të 

kuptuarit dhe të shprehurit me gojë , dhe të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim242. 

Nё tabelёn e mёposhtme ёshtё paraqitur struktura e provimit në përqindje243: 

 

Aspektet gjuhësore që do vlerësohen Përqindja 

Reading and Comprehension 

Të kuptuarit e një teksti të shkruar (letrar 

ose jo letrar) 

40% 

Use of English (grammar and 

vocabulary) 

Përdorimi i gjuhës (gramatika dhe 

leksiku) 

40% 

Writing 

Të shkruarit (ese, letër, kërkesë, 

përshkrim, artikull, përmbledhjë, etj.) 

20% 

 

III.2 Mësimdhënia e anglishtes në arsimin jopublik. 

Ndjekja e shkollave private nuk i detyrohet larmisë së ofertës sё tyre  kurrikulare, 

pasi ndryshimet janё tё pakta nga shkollat publike, por numrittë vogël të nxënësve për 

klasë, pajisjeve më të mira me laboratorë dhe mjeteve didaktike dhe në disa raste një 

personeli mësimor më të përzgjedhur. Kjo është aktuale në Shqipëri dhe në Korçë. 

Ndërsa krahasimi ndërmjet arritjeve të nxënësve të shkollave private me ato publike 

(Matura Shtetërore dhe Olimpiadat Kombëtare si testime të standardizuara) nuk 

shënon ndonjë dallim tё madh.  

Është i pranishëm rreziku që në disa nga këto shkolla interesat e biznesit arsimor 

të zbehin cilësinë e shërbimit arsimor. Për këtë arsye, MAS duhet t’i kushtojë më 

shumë rëndësi zbatimit të standardeve dhe sigurimit të cilësisë në arsimin privat.   

                                                      
241Programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit,Gjuhë angleze, X, XI, XII IZHA; 2010;2 
242Program orientues per maturen shteterore (provim i detyruar). Lenda gjuhe angleze, R.Sh.MAS, 

IZHA. Viti shkollor 2013- 2014, Tirane 2014 ; 2-3 
243 Po kёtu ; 7 
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Përqendrimi i shkollave private në disa qytete më të mëdha ka kufizuar fort 

aksesin ndaj tyre sidomos për zonat rurale, kurse çmimet përgjithësisht të larta, i bëjnë 

ato një privilegj të shtresave me mundёsi financiare pёr t’i ndjekur.  

Zgjerimi i tregut të shërbimit arsimor privat përtej thjesht shkollimit privat, do të 

sigurojë konkurrencën e mjaftueshme si një parakusht i përmirësimit cilësor të këtyre 

shërbimeve në përgjithësi. Rreziku që konkurrenca e shkollave private ndaj atyre 

publike të përkeqësojë shërbimin arsimor publik do të parandalohet nëpërmjet 

menaxhimit dhe mësimdhënie mësimnxënies mbi bazën e arritjeve të nxënësve dhe 

transparencës së këtyre arritjeve ndaj opinionit publik dhe profesional244. 

Përsa u përket programit mësimor, shkollat private në qytetin e Korçës, ndjekin 

programin e MASH. Ndarja e orëve në dallim nga arsimi publik, është respektivisht:  

Klasa I- IV 3 orë në javë. 

Klasa V- IX 4 orë në javë 

Ndarja e orëve në gjimnazet private është e njëjtë më ato publike. Klasat X- XI e 

zhvillojnë anglishten 3 orë në javë dhe klasat XII 4 orë në javë. 

Tekstet shkollore mund të zgjidhen më tepër për  arsye pedagogjike, fillimisht të 

kenё aftёsi sa mё tё mira në gjuhë  më tepër sesa të promovojnë qëllime sociale, 

sidomos tani që ka më shumë liri zgjedhjeje245. Kjo vihet re tek shkollat private në 

qytetin e Korçës, (shqiptare  “Thimi Marko” e te huaja ”Kolegji Preka” “Omiros”).  

Nga mendime të marra nga mësues të shkollave jopublike në Korçë (“Thimi 

Marko) mësuesit shprehen se “Edhe pse përdoren një shumëllojshmëri tekstesh 

mësimore, nxënësit hezitojnë në përdorimin e tyre , sepse ka mjaft nxënës të ardhur 

nga shkollat publike. Kështu që ka dalё e nevojshme në disa raste të shqyrtojmë 

tekstet dhe të shohim ndryshimet që ekzistojnë në zgjedhjen e metodologjisë midis dy 

llojeve të shkollave; asaj publike dhe jopublike”.  

III.3 Mësimdhënia private e gjuhëve 

Një mënyrë tjetër e përvetësimit të gjuhës Angleze janë qendrat e gjuhëve të 

huaja tё licensuara ose jo. 

Situata e mësimdhënies në shkollat publike , siç shprehen dhe disa mësues, le për 

të dëshiruar, sidomos në zonat rurale dhe në disa shkolla të qytetit; mungojnë mjetet 

bazë për një mbarëvajtje të duhur të proçesit mësimor, magnetofon, projektor; nga ana 

tjetër në mjaft shkolla ka një përqindje të konsiderueshme të nxënësve që nuk e 

përballojnë dot blerjen e metodave të gjuhës angleze. Numri i madh i nxënësve nëpër 

klasa, sidomos në arsimin publik në zonën urbane, është një vështirësi e madhe në 

përvetësimin e gjuhës së huaj. Prindërit detyrohen t’i shpien fëmijët në kurse private 

nё qendra tё licensuara ose jo. 

Nga ana tjetër suksesi i kurseve private , në qytetin e Korçës, konkretisht, është 

për shkak të mungesës së cilësisë në sistemet arsimore publike, mungesë materialesh, 

ose mësues më pak të kualifikuar. 

Ky privatizim i mësimdhënies, favorizon mësimin e gjuhëve të huaja vetëm ata 

persona që gëzojnë të ardhura të mira financiare. Por njёkohёsisht i lihet shteg 

                                                      
244Strategjia kombëtare e arsimit mash 2009 – 2013; 33 
245

Mckay L. Sandra « Teaching english overseas. An introduction. Oxford University press 1992 ;121 
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abuzimeve e spekullimeve. Megjithёse janё ndёrmarrё herё pas here veprime pёr 

parandalimin  e kёtij fenomeni, deri tani rezultati ka qenё pothuajse i pa efektshёm. 

III.3.1 Qendrat e gjuhëve të huaja në Korçë 

Në qytetin e Korçës ekzistojnë disa qendra të gjuhëve të huaja: 

Language schools in Albania, është hapur në Korçë që prej vitit 1994, me 

filialin kryesor në Tiranë. Ajo ofron gjuhën angleze për të gjitha nivelet e moshat.  

Në qendër janë 6 mësues dhe punohet me grupe me nga 10 deri 13 nxënës. 

Metodat janё ndryshuar disa herë për nivele të ndryshme. 

Metodat të cilat përdorin këtë vit janë :”Tell  me more” Education online , 

Aurolog. Ka rishikim metodash . Çerifikatat janë të njohura nga MASH, në përputhje 

me standartet e përshkrimin e niveleve të KPEGJ. Sipas kësaj shkolle, u ofrohet 

nxënësve mundësia për të studiuar në kolegje amerikane dhe angleze, si dhe përgatitje 

për TOEFL, FCE. Kurrikulat hartohen në fillim të kursit dhe u komunikohen 

nxënësve në momentin e pranimit. Kohëzgjatja e mësimi  bazohet në një vit mësimor, 

por mund të shtrihet edhe më shumë në kohë sipas interesave të pjesëmarrësve. Në 

fund të secilës metode studimi kryhet një test përfundimtar. Krijohet gjithashtu 

mundësia per t’u lidhur përmes programit Pen Pal dhe School and classroom me 

studentё tё tjerë nëpër botë, në bashkëpunim me People to People International. 

ODC-Community Development center- English language club Gjuha angleze 

ofrohet për të gjitha nivelet e moshat(A1- C1)me nje staf prej 4 mësuesish e rreth 140- 

160 nxënës. Metodat të cilat përdoren janë: New English file (beginner – advanced) 

(Oxford University press 2013) me autorë Clive Oxenden and Christina Latham-

Koenig. 

 Headway, Solutions,( Tim Falta, Paul A davies (Elementary- Advanced) (Oxford 

University press) Adventure (Pearson Longman 2007), Incredible 1-6 .Sarah 

Phillips (Author), Michaela Morgan (Author), Peter Redpath (Author), Mary 

Slattery (Author), Oxford.  

Your English school- YES english for your future, me filialin kryesor në 

Tiranë dhe filiale të tjera në Bilisht, Pogradec.  

Ajo ofron gjuhën angleze për të gjitha nivelet e moshat, me njё staf prej 5 mësues 

e rreth 75  nxënës. 

Programet mёsimore të ofruara nga kjo qendër janë :”Superkids” Aleda Crause, 

Greg Cossu 2005 Pearson Education Asia Limited (për nxënës 6- 10 vjeç); metodë që 

zhvillon aftësitë kryesore gjuhësore dhe u japin nxënësve njohuritë bazë të gjuhës 

angleze. 

Flying Seniors (nxënës 10-15 vjeç) , bëjnë përgatitjen graduale të nxënësit për 

provimet e maturës dhe testet ndërkombatare dhe diplomave Cambridge, ESOL. 

English for success- Përgatitje e provimeve TOEFL, TOEIC IELTS Cambridge 

ESOL 

Express English- Programe për studentë dhe të punësuar me metoda të veçanta 

mes të cilave synohet përvetësimi i gjuhës angleze brenda një kohe të shkurtër. 

Professional English – Program i pёrshtatur sipas kërkesave të vecanta për 

profeesionistët e fushave të ndryshme, turizëm, biznes etj. 

http://www.amazon.ca/s/185-3247976-2335749?_encoding=UTF8&field-author=Sarah%20Phillips&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/185-3247976-2335749?_encoding=UTF8&field-author=Sarah%20Phillips&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/185-3247976-2335749?_encoding=UTF8&field-author=Michaela%20Morgan&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/185-3247976-2335749?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Redpath&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/185-3247976-2335749?_encoding=UTF8&field-author=Mary%20Slattery&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/185-3247976-2335749?_encoding=UTF8&field-author=Mary%20Slattery&search-alias=books-ca
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Në vitin 2012- 2013 janë futur këto metoda të huaja të gjuhës angleze: 

YIPPE – Pre- junor  H.Q. Mitchell  publications 2011për fëmijët e paraskollorit 

FULL Blast 1-4 H.Q. Mitchell A1 senior- D1 Senior për nxënësit e klasave 5- 9 

BLT (Games) 

Language to go Elementary- advanced Gillie Cunningham, Sue Mohamed 

Pearson Longman 2002 për të rriturit. 

FCE (Gold PLUS) exam maximiser + coursebook Sally Burgesss with Jacky 

Newbrook & Judith Wilson, Richard Acklma,  Pearson Longman 2008. 

III. 3.2 Çertifikimet dhe vlerësimet e gjuhës Angleze në Shqipëri 

Në Shqipëri ekziston Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës ku ofrohen Trajnime 

për çertifikimin IELTS (International English Language Testing System),TOEFL (Test 

of English as a Foreign Language), TOEIC (Test of English for International 

Communication), PTE (Pearson Test of English), Cambridge ESOL (English for 

Speakers of Other Languages), Michigan (ECCE- Examination for the certificate of 

Competency in english; B2 level) dhe ECPE (Examination for the certificate of 

Proficiency in English (C2 level) nga ITKpajisin studentin me aftësi cilësore për 

sukses në provimin çertifikues. Trajnimet zgjasin 90 minuta me nga 36 seanca dhe 

ofrohen për nivele të ndryshme performance dhe kërkese duke ndihmuar studentin që 

të arrijë të kuptojë sekretet e provimit, manaxhimin e kohës gjatë provimit dhe 

rifreskim të gjuhës Angleze për nivelin përkatës. 

Gjithashtu këto kurse mundësohen edhe në Korçë nga qendrat e gjuhëve të huaja 

të përmendura më sipër. Provimi i TOEIC dhe TOEFL mundësohet edhe në 

Universitetin :”F. S. Noli”, Korçë. 

 

III.4 Shoqata e mësuesve te gjuhës angleze ELTA dhe roli i saj në arsim. 

ELTA (Shoqata Shqiptare e Mësuesve të Gjuhës Angleze) është një shoqatë që 

ka qenë aktive në Shqipëri që në vitin 2002. Ajo është themeluar nga një grup i 

përkushtuar i mësuesve të gjuhës Angleze të cilët panë nevojën e një bashkëpunimi, 

integrimi dhe profesionalizmi më të madh në fushën e mësimdhënies së gjuhës 

Angleze. 

Zhvillon bashkëpunimin dhe bashkëveprimin mes mësuesve të vendit dhe rajonit 

dhe i siguron mësuesit me mundësi për rritje profsionale, duke rritur standartet 

edukative dhe të përmirësojë performancën e nxënësve në shkolla. Aktivitetet 

përfshijnë: 

Pjesëmarrja e mësueve të anglishtes dhe studentëve të tyre në kursin mbi 

Hartimin dhe Shkrimin e një projekt propozimi. 

Anëtarët e ELTA-s u përfshinë në Studimin Paraprak të financuar nga Këshilli 

Britanik. Drejtuesit e ELTA-s morrën pjesë në konferencën rajonale të ELT të 

financuar nga Këshilli Britanik. ELTA ka qenë aktiv në të gjithë Shqipërinë dhe ka 

krijuar lidhje me homologët në vendet fqinje. 

 

 

http://www.britishcouncil.org/sq/albania-english-baseline-study.htm
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Objektivat 

• Koordinon aktivitetet e gjuhës angleze për të arritur të gjithë mësuesit anglisht 

në Shqipëri, në sektorët e arsimit publik dhe atij privat. 

• Organizon dhe të motivuar pjesëmarrjen e mësuesve angleze për seminareve 

trajnuese dhe seminare në shtëpi dhe jashtë vendit. 

• Mbёshtet dhe mbron të drejtat e mësuesit anglisht, duke negociuar me 

Ministrinë e Arsimit, Drejtorinë arsimore apo sindikatat. 

• Ndihmon mësuesit e anglishtes me punën e tyre duke i furnizuar ata me 

materiale të përditësuara (video, kaseta, kasetë regjistruesit, CD-ROM) dhe abonimet 

për revistën "Forum". 

• Inicion dhe organizon ngjarjet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe aktivitete. 

• Krijon lidhje me shoqata të ngjashme jashtë vendit. 

Kjo organizatë jo fitim prurëse implimenton projekte të ndryshme me organizata 

të tjera Brenda dhe jashtë vendit. 

ELTA  promovon një arsimim kulturor, i cili mbështet të mësuarin gjatë jetës në 

një qëllim më të madh jashtë mësimdhënies dhe mësimnxënies së anglishtes. Kjo 

organizatë mbështetet nga Këshilli Britanik dhe Ambasada Amerikane të cilat u 

krjojnë mundësi anëtarëve të saj të kenë akses ne Inteneti dhe anëtarësim falas në 

bibliotekën e Këshillit Britanik, si dhe regjistrime falas të revistës “Forum “të 

anëtarëve të ELTA-s. 

Ultimate teacher magazine No 1 Oct. 2009 ELTA publication, është revistë e cila 

i ndihmon mësuesit e gjuhës angleze që japin anglishten si gjuhë të huaj në Shqipëri, 

si dhe për të ndarë idetë dhe eksperiencat e mësimdhënies me njëri – tjetrin246. 

Duke mbetur tek teknologjia përmendim edhe produktet globale të anglishtes nga 

Këshilli britanik (GEP) për nxënësit të grupmoshave të 

ndryshme:http://learnenglish.britishcouncil.org/,http://learnenglishkids.britishcouncil 

org/, ku nxënës e studentë gjejnë lojra, tregime, aktivitete dëgjimi, aktivitete fjalori e 

gramatike, materiale videosh, materiale per praktika provimesh etj. Ose dhe site të 

tjerë: www.teachingenglish.org; http://www.globalgateway.org.uk/; http://www. 

globalgateway.org.uk;http://www. elanguages.org/247 www. epals.org 

III.4.1 Këshilli Britanik 

Këshilli Britanik është organizata ndërkombëtare kryesore e Britanisë së Madhe 

për marrëdhëniet arsimore dhe kulturore.Ai punon me partnerë, si në Shqipëri ashtu 

edhe në Britani, për të ekspozuar ekselencën, inovacionin dhe krijimtarinë britanike si 

dhe mbi përfitimet e individit dhe për përfitime reciproke të Britanisë dhe Shqipërisë. 

Në Mbretërinë e Bashkuar, Këshilli Britanik është rregjistruar si një organizatë 

bamirësie (organizatë – jofitimprurëse) dhe funksionon në mënyrë të pavarur nga 

qeveria, nga e cila merr ndihmë financiare.Këshilli Britanik ka një staf prej 7900 

vetësh në zyrat, qendrat e mësimdhënies, libraritë dhe qendrat e informacionit dhe të 

burimeve në 110 shtete e territore anembanë botës. 

                                                      
246http://www.eltaal.org 
247Teaching English- learning technologies; , British council 2008 Design department ; fq.100-102 

http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.teachingenglish.org/
http://www.globalgateway.org.uk/
http://www.epals.org/
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Ky këshill vendos marrëdhënie dhe shkëmbim  dijesh dhe idesh midis njerëzve 

anembanë botës. 

Puna e Këshillit Britanik në Shqipëri ka qenë tradicionalisht në sektorin e arsimit. 

Duke punuar me partnerët në sektorët publik dhe privat si edhe me shoqërinë civile, 

Këshilli Britanik promovon reformat, përmirëson cilësinë dhe mundëson aksesin në 

një arsim me cilësi të lartë, ndërkohë që përforcon një mirëkuptim më të mirë kulturor 

ndërmjet qytetarëve të Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë. 

- Më shumë se 700 kandidatë në  vit testojnë nivelin e tyre duke përdorur 

sistemin ndërkombëtar të testimit anglez sistemit gjuhësor (IELTS), i cili menaxhohet 

nga Këshilli Britanik. Ky testim sjell një standard britanik dhe ndërkombëtar të 

cilësisë në universitetet shqiptare. 

- 1.851 mësues janë trajnuar, në përdorimin e teknologjisë në klasë dhe në 

përdorimin e materialeve të reja për të inkurajuar nxënësit që të mësojnë më mirë. 

- Pothuajse 10,000 mësuesit dhe nxënësit në mënyrë aktive përdorin burimet 

online nga shkolla apo në shtëpi nepermjetInternetit, si përdorues të regjistruar, dhe 

20.000 Mësime në  website angleze dhe shkarkimin e burimeve falas. 

- Përdorimin e aplikacioneve në celulare është një prirje e re dhe vetëm vitin e 

kaluar 500 aplikacione janë shkarkuar nga nxënësit në Shqipëri 

-Në janar 2012 në Radio Tirana programi i mësimdhënies së anglishtes ka 

ndihmuar nxënësit të mësojnë gjuhën pa patur  Internet për të përmirësuar nivelin e 

tyre të gjuhës angleze. 

- Në prill 2012 një program televiziv ka ofruar një mundësi të rinjve për të 

mësuar më shumë rreth kulturës britanike duke përmirësuar njekohesisht anglishten e 

tyre. 

Këshilli Britanik ka ofruar 3 faza trajnimesh 2009-2012 në rrethe të ndryshme të 

Shqipërisë nё pёrgjithёsi e nё rrethin e Korçёs nё veçanti mbi mësimdhënien dhe 

mësimnxënien e gjuhës angleze përmes Internetit (Produktet globale të anglishtes).248 

III.4.2 Trajnimi i mësuesve 

Është e vërtetë që një trajnim i mësuesve, pasurimi i dijeve akademike dhe 

profesionale te tyre, influencojnë pozitivisht në arritjete nxënësve në shkollë249. Është 

rasti të punohet duke u nisur nga prezantimet e nxёnёsve, të parashikohet një 

reflektim epistemologjik duke integruar një histori idesh në shfaqjen e dijeve; thjesht 

të integrohet auditorinë klasë. 

Profesioni i mësuesit është një profesion i marrjes së vendimeve në situatë 

komplekse. Të japësh mësim do të thotë të komunikosh, të kesh mjeshtëri në atë që do 

të shpjegosh250. Mësuesi për të vëzhguar, analizuar, menaxhuar rregulluar e vlerësuar 

situatat e mësimnxënies ka nevojë për mjete të ndryshme që mbështëten në 

reflektimim didaktik, Ai  referohet një bashkësie vlerash dhe synimesh për të cilat 

duhet të jetë i ndërgjegjshëm. 

                                                      
248http://www.britishcouncil.al/ 
249Astolfi-  Michel Develay; La didactique  des sciences; Presses universitaires de France, Paris1989 ; 

112  
250 Po aty ;  113 

http://www.britishcouncil.al/
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Për G.Le Bouedec (Budek), të trajnosh dikë do të thotë të ndryshosh përfaqësimet 

e tij. Përfaqësimet asimilohen dhe përmes filtrave individi mëson dhe ndërton botën, 

përcakton ndryshimet e tij dhe sjelljen e tij251. 

“Nxënësit marrin shumë nga mënyra si mësuesi ecën në klasë dhe si shpjegon 

“(Senior 2006; 93) 252(mësuesi duhet të përshtatin një shumëllojshmëri rolesh në klasë 

që të lehtësojnë të mësuarin: Kontrollues, nxitёs, pjesëmarrës, e burimor253. 

Edhe në kontekstin shqiptar, konkretisht edhe në rrethin e Korçës, janë zhvilluar 

trajnime për mësuesit e gjuhës angleze. Ashtu siç u pёrmend mё sipёr, disa prej tyre 

janë ofruar nga Këshilli Britanik në 3 faza trajnimesh 2009-2012 në rrethe të 

ndryshme të Shqipërisë mbi mësimdhënien dhe mësimnxënien e gjuhës angleze 

përmes Internetit (Produktet globale të anglishtes)254. 

Janё zhvilluar 3 faza trajnimesh gjatё këtyre viteve me të gjithë  mësuesit  e  

rrethit të Korçës. Ata krijuan llogarinë e tyre në sitin: www teachingenglish.org.uk, si 

dhe regjistruan disa nga nxënësit e tyre në sitin http:// 

learnenglish.britishcouncil.org/en/ dhe http:// learnenglishkids.britishcouncil.org.  

Kёto site ofrojnë një ndihmë të madhe për mësuesit në përmirësimin e mësimdhënies 

së tyre, si dhe shkëmbim dhe ndarje eksperiencash me kolegë në mbarë botën. 

Gjithashtu këto site i ndihmojnë nxënësit në përmirësimin dhe përvetësimin e gjuhës 

angleze. 

Trajnimet e zhvilluar në qarkun e Korçës në këtë periudhë i ndihmuan mësuesit 

për të lehtësuar procesin e mësimdhënie- mësimnxënies, duke ofruar informacion mbi 

kualifikimet, konferencat profesionale nga Britania dhe nga Këshilli Britanik. 

Informacionet janё tё disponueshёm online.U synua tё ndihmohen mësueset; me 

aktivitete për t’u zhvilluar në klasa, me guida për përgatitje dhe materialetё ndryshme. 

Trajnimet dhe kualifikimet e mësuesve  për marrjen e krediteve, tepër të kërkuara 

sot zhvillohen edhe tek universiteti ynë “Fan S. Noli’, ku pedagogët e Fakultetit të 

Edukimit dhe Filologjisë, përgatisin modulet për temat me interes për mësuesve. 

Eklusivitetin e këtyre trajnimeve dhe kualifikimeve me kredite, e ka qendra e 

Ekselencës. 

 

III.5  Sondazhet me nxënës të shkollave 9-të vjecare dhe të mesme mbi 

përvetësimin e aftësive gjuhësore, bazuar në programet mësimore. 

III.5.1  Programet mësimore, për sistemin arsimor 9- vjeçar (arsimi bazë), në 

Shqipëri, qarku i Korçës, sipas aftësive gjuhësore. 

Sistemi arsimor duhet t’u ofrojë nxënësve burimet e nevojshme pёr tё marrё 

njohuritë si dhe t’u krijojё mundësinë për të shfrytëzuar potencialin e tyre, duke i  i 

motivuar për një sukses të mëvonshëm. Në këtë kuadër, didaktika synon të krijojë 

situata që lejojnë nxënësit ta kuptojnë mësimin në atë mënyrë që të arrihen objektivat 

e caktuara: të njohin, të kuptojnë, të aplikojnë, të analizojnë, dhe kritikojnë. Qëllimi  i 

mësimit është që të udhëzojë nxënësin për të marrë këtë informacion të besueshëm në 

                                                      
251 Po aty; 116 
252 Harmer J .The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

108 
253 Po aty; 110 
254http://www.britishcouncil.al/ 

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.britishcouncil.al/
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lidhje me natyrën e gjërave dhe ta investojnë këtë informacion në dinamikën më të 

gjerë të kërkimit dhe krijimit255. 

Programi dhe kurrikulat janë një pjesë thelbësore e arsimit. Ata janë të vendosur 

nga qeveria dhe nga Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit, pjesë e Ministrisë së Arsimit 

në Shqipëri. Ata vijnë në formën e një grup parimesh arsimore, udhëzime për 

mësuesit për të ndjekur, zbatuar dhe i  përshtatur ato në praktikën e tyre. Ata janë 

krijuar për të ndihmuar mësuesit të ndërtojnë planin e tyre mësimor. Ato përfshijnë 

hulumtime të fundit në mësimin e gjuhëve të huaja dhe propozimet e Kuadrit të 

Përbashkët Evropian të referencave për gjuhët. 

Të gjitha programet mёsimore janë ndërtuar dhe bazuar në interesat dhe 

karakteristikat e grupeve të nxënësve, dhe kjo në masë të madhe kontribuon në 

zhvillimin e pavarur, intelektual dhe social-kulturor të tyre. Ato kanë për qëllim të 

zhvillojnë tek nxënësit të menduarit kritik, të punuarit të pavarur, duke nxjerrë forma 

të ndryshme të punës individuale dhe në grup. 

Nga ana tjetër të gjitha qëllimet, idetë dhe temat e paraqitura në programet 

mësimore, duhen të ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe të  përshtaten sipas 

personaliteteve, eksperiencave, konceptimeve të mësuesve dhe të rezultojnë në një stil 

të mësimdhënies që mësuesi kërkon të zbatojë në klasë256. 

III.5.2 Parimet e përcaktimit të programeve mësimore. 

Programi mёsimor është një specifikim i një axhende pedagogjike, që përcakton 

një subjekt të veçantë për një grup të caktuar të nxënësve. Ajo është një formulim i 

qëllimeve pedagogjike, por është edhe një instrument i politikës arsimore. Qëllimet 

janë të formuluara jo vetëm në lidhje me efektivitetin pedagogjik, por edhe në 

përputhje me pozicione ideologjike në lidhje me natyrën e arsimit në përgjithësi, me 

atë çka Clark (Klark) i referohet si "sistemet e vlerave arsimore”257. 

Programet mёsimore frymëzojnë mësuesin për të prezantuar risitë metodologjike 

në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve në klasë, të cilat janë tё qёndrueshme në 

një farë mënyre me konceptimin e përmbajtjes258. Qëllimi kryesor i planit mësimor, 

është të orientojё  mësuesit, me udhёzime tё ndryshme. 

Programet mёsimore në sistemin arsimor shqiptar, janë ndërtuar në një bazë të 

përbashkët kombëtare. sipas karakteristikave sociale, kulturore dhe ekonomike të çdo 

rajoni. Parametrat e kurrikulës kombëtare janë futur në bashkësinë e parimeve 

didaktike dhe orientimet që mësuesit duhet të ndjekin për të aplikuar në praktikën e 

tyre dhe përshtatjen me planin mësimor si dhe në përputhje me tekste të zgjedhura. 

Këto parametra kurrikulare përgjuhëte huaja janё hartuar sipas propozimeve të e 

Kuadrit të Përbashkët Evropian tё Referencave për gjuhët. 

 

                                                      
255 Sabbath; 39, 1984 
256Richards Jack C. and Nunan D.Language and Second Language teacher education Cambridge 

University press 2002;270 

257 Widdowson H.G.Aspects of language teaching Oxford Univesity press 2008 ; 127 
258Po aty;129 
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III. 5.3 Struktura e programit arsimor. Arsimi bazë. 

Në bazë të ligjit, plani mësimor, i arsimit bazë dhe të mesëm, duhet të bazohet në 

një bazë të përbashkët kombëtare. Kurrikula e gjuhës Angleze për arsimin fillor është 

hartuar në përputhje me Kurrikulën Kombëtare të Gjuhëve Moderne për Arsimin 

publik Parauniversitar, Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët, në 

mënyrë që t'i përgjigjet një shoqërie të hapur në përputhje me nevojat që shtrihen 

përpara mësimdhënies dhe për përvetësimin e gjuhës angleze në Shqipëri259. 

Kuadri i Përbashkët Europian i Referencave për gjuhët tregon kategoritë kryesore 

të përdorimit të gjuhës në secilin nga gjashtë nivelet.Ai ka për qëllim të ndihmojë 

nxënësit duke pёrcaktuar aftësitë kryesore të gjuhës qё duhet tё ketё ai sipas çdo 

niveli, duke dhёnё njё listё tё plotё tё treguesve260. 

Klasat e 3-ta të arsimit bazë, në kontekstin shqiptar, fillojnë me nivelin A1 duke u 

përqёndruar në të kuptuarit e gjuhës kryesisht duke u përqëndruar tek aftësia 

gjuhësore e të dëgjuarit, duke iu përgjigjur në mënyra të ndryshme me gjeste, imitim, 

me shkrim ose me gojë, përsëritur dhe përdorur  strukturat, fjalët themelore dhe frazat 

e gjuhës angleze. 

Ky nivel vazhdon në klasat e  4-ta dhe tё 5-ta. Njohuritë e fituara në dy vitet e 

mëparshme janë pasuruar gradualisht duke motivuar nxënësit e kësaj grup moshe. Ky 

program përgatit nxënësin për të kaluar në një nivel të ri dhe më të avancuar në 

aspektin ndërkulturor të gjuhës. 

Në klasën e 6-të dhe të 7-të, përvetësimi i gjuhës ka bërë  një hap përpara, duke 

kaluar në nivelin A2. Nxënësi zgjeron njohuritë për kulturën e vendeve ku flitet 

anglisht, duke zgjeruar më tej njohuritë e tij të përgjithshme. 

 Klasa e 8-tё vazhdon me nivelin A2 + duke u përgatitur për të kaluar në nivelin 

B1 dhe nxënësit janë në gjendje për të folur për botën rreth tij, duke zgjeruar njohuritë 

e tij në lidhje me kulturën e vendeve ku flitet anglisht, si dhe njohuritë e tij të 

përgjithshme. 

Gjuha në klasën e 9-të vazhdon me nivelin B1. Plan programi paraqet njohuritë 

gjuhësore, aftësitë e komunikimit, dhe vlerat kulturore nëpërmjet të cilave nxënësi 

përforcon dhe thellon njohuritë e nxënësit e fituara në klasat e mëparshme, duke rritur 

aftësitë e saj shprehëse në gjuhën angleze. Ai shërben në formimin e përgjithshëm 

gjuhësor, social-kulturor dhe intelektual të nxënësve261. 

Programi mësimor për klasat e 3-ta -9- ta  në gjuhën angleze i arsimit bazë ka si 

objekt i nivelet e studimit A1-B1 dhe krijimin e aftësive të qëndrueshme të 

komunikimit dhe njohjes të  njohurive socio kulturore të nxënësve si përdorues 

fillestarё të gjuhës angleze nga klasa e 3-të në klasën e 9-të të arsimit bazë, sipas 

Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave. 

Programi mësimor në gjuhën angleze në klasat e 3-ta -9-ta aftёson nxënësit e 

gjuhës angleze në të katër aspektet gjuhësore (të dëgjuarit, të folur, lexim dhe shkrim) 

dhe i ndihmon ata për të marrë informacion dhe të njohin realitetin gjuhësor dhe 

kulturor të vendeve ku flitet anglisht, të kuptojnë natyrën e një gjuhë të huaj, duke u 

                                                      
259Program mësimor për ciklin fillor lënda: gjuhë angleze klasa e III, IV, V, IKT ; 2008 
260Common European Framework of References; 2001;25 
261Program mësimor për ciklin fillor lënda: gjuhë angleze klasa e III, IV, V, IKT ; 2008 
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mbështetur në njohuritë e gjuhës amtare për të realizuar lidhjen e gjuhës së huaj me 

subjektet e tjera262. 

Gjuha angleze në sistemin e arsimit bazë, zhvillohet 2 herë në javë në klasat e 3-

ta dhe tё 7-ta dhe 3 herë në javë në klasat e 8-ta dhe tё 9-ta:  

 

Klasa Orët në javë Numri i javëve Totali 

3 2 35   70 

4 2 35   70 

5 2 35   70 

6 2 35   70 

7 2 35   70 

8 3 35 105 

9 3 35 105 

 

Programi mёsimor i çdo klase ndahet në: Komunikimi dhe formimi kulturor (32 

orë), Formimi gjuhësor (28 orë) dhe orë të lira (10 orë) ; për klasat e treta deri në të 

shtatat (70 orё vjetore) : Komunikimi dhe formimi kulturor (57orë), Formimi gjuhësor 

(38) dhe orë të lira (10 orë) për klasat e teta dhe të nënta (105 orё vjetore). 

Numri total i orëve të gjuhës angleze për arsimin bazë është 560. 

Kuadri i Përbashkët Europian i referencave për gjuhët jep udhëzime në numrin e 

orëve mësimore të nevojshme për të përmbushur qëllimet e çdo niveli të KPEGJ. Këto 

orë mësimi janë 60 minutëshe: 

Niveli A1- afërsisht 90 - 100 orë 

Niveli A2- afërsisht 180 - 200 orë 

Niveli B1- afërsisht 350 - 400 orë 

Këto orë orientuese mësimore janë orët gjatë të cilave nxënësi është në një 

kontekst të nxënit formal i tillë si klasa. Në total janë afërsisht 400 orë mësimi 60 

minuëshe, ose të konvertuara në orë 45 minutëshe janë 533. Nëse shohim përputhjen e 

programeve mёsimore të IKT të MAS që përfshijnë nivelin A1- B1, ku numri total i 

orëve 45 minutëshe të mësimit është 560. Nëse konvertohen në orë mësimi 60 

minutëshe ato janë 420. Pra pak a shumë numri total i orëve është pothuajse i njëjtë. 

Më poshtë ështё prezantuar analiza e të dhënave dhe janë nxjerrë statistika mbi 

situatën aktuale në shkollat e arsimit bazë në Shqipëri, dhe në veçanti në qarkun e 

Korçës; klasat e 6-ta dhe të 8-ta. 

III.5.4  Studimi. Vëzhgimi dhe sondazhet me nxënës të shkollave nëntëvjecare 

(arsimi bazë) dhe të mesme në qarkun e Korçës; arritjet gjuhësore. Si përshtaten 

programet mësimore me nevojat e nxënësve në mësimin e gjuhës angleze. 

Vëzhgime dhe krahasime. 

Aftësitë gjuhësore shpesh janë të ndara në 2 lloje, aftësitë perceptuese - një term i 

përdorur për lexim dhe dëgjim, aftësi ku kuptimi është nxjerrë nga biseda. Aftësi 

                                                      
262Program mësimor për ciklin fillor lënda: gjuhë angleze klasa e III, IV, V, IKT ; 2008 
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produktive është një term për të folur dhe të shkruar aftësitë ku nxënësit në të vërtetë 

kanë për të prodhuar gjuhën vetë263. 

Është bërë një krahasim i programeve mёsimore të gjuhës angleze të arsimit 

parauniversitar në shkolla të ndryshme të Korçës dhe shkollave në zonat rurale 

përreth. Është parë nëse ka një përputhje me nivelet e përbashkëta të Kuadrit tё 

pёrgjithshёm Evropian tё referencave pёr gjuhёt (KPEGJ). 

Qëllimi 

Ky sondazh është fokusuar në krahasimin e objektivave aktuale të parashtruara 

nga Instituti i Kurrikulave dhe Vlerësimit në Shqipëri dhe Kuadrit të Përgjithshëm 

Europian tё Referencave për gjuhët. Ёshtё vёzhguar sa janё nxënësit nё gjendje   të 

aktualizojnë elementet gjuhësore, si ёshtё  niveli  i tyre  në përputhje me nivelet e 

duhura  në klasat III- IX dhe X -XII. 

Objektivat e programit mёsimor u kushtojnë vëmëndje të veçantë përpikmërisë 

dhe rrjedhshmërisë të elementeve gjuhësorë në situata të ndryshme bashkëbiseduese, 

në mënyrë që nxënësit të rrisin nivelin e vetëndërgjegjësimitnë përdorimin e njohurive 

gjuhësore264. 

Metodologjia 

Janë marrë në shqyrtim nxënës të arsimit nëntëvjecar e të mesëm gjatë vitit 

shkollor 2012- 2013. Ky studim është bazuar në mbledhjen e të dhënave, pyetësorëve 

dhe sondazheve të kryera me nxënës shqiptarë që mësojnë gjuhën angleze në qytetin e 

Korçës dhe fshatrat e saj. E gjithë analiza e të dhënave është paraqitur në grafikë. 

Nxënësit kanë plotësuar pyetësorë, të cilët ekzaminojnë arritjet e tyre gjuhesore. Ata 

demonstrojnë kuptimin e tyre në përvetësimin e gjuhës angleze dhe nivelin të cilit ata 

i përkasin.  Ky kërkim siguron informacion të mjaftueshëm dhe çdokush do jetë në 

gjendje të bëjë krahasime me situatat në kontekstin shqiptar. 

Pyetësori është përpiluar duke u bazuar në katër aftësitë gjuhësore që ishin në 

praktikën e shkollave tona, dhe në praktikën e të mësuarit të gjuhëve, prandaj dhe 

nxënësve ju dha në këtë formë pyetësori: Aftësitë gjuhësore; Tё lexuarit, të 

shkruarit,të dëgjuarit, të folurit, e jo sipas Kuadrit të përgjithshëm Evropian të 

referencave për gjuhët ku  aftësitë gjuhësore paraqiten nё katёr kompetencat bazё; të 

kuptuarit me shkrim, të shprehurit me shkrim, të kuptuarit me gojë, të shprehurit me 

gojë.(Shih shtojcёn 8). 

Të dhënat e sondazhit janë analizuar në mënyrë cilёsore dhe sasiore, duke nxjerrë 

supozime, parime, dhe madje vlera rreth realitetit të mësimdhënies në Shqipëri.  

Analiza cilёsore, e cila përfshinte një ekzaminim të aftësive gjuhësore, zbuloi që 

klasat e marra në pyetje u përkisnin niveleve të ndryshme tё shkollave të ndryshme, 

dhe përdornin tekste të gjuhës angleze të autorëve të huaj, të bazuar në i njëjti 

program, i hartuar nga MASH. Aftësitë gjuhёsore që nxënësit supozohej të vlerësonin 

                                                      
263Harmer J.The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

265 
264Programet e kurikulës bërthamë të gjimnazit fusha: gjuhët e huaja lënda: anglisht kodi: 3.1.12.B. 

programi i lëndës anglisht për klasën XII; Instituti i kurikulës dhe i trajnimit Tiranë, prill 2010 
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veten u zgjodhën bazuar në tabelën e vetëvlerësimit e niveleve të përbashkëta të 

aftësive te KPERGJ dhe mbi objektivat hartuar nga IKT, pjesë e MASH. 

Kjo analizё është e qartë dhe transparente, dhe demonstron nivelin aktual dhe të 

vërtetë të nxënësve shqipfolës në gjuhën Angleze. 

Analiza sasiore, u realizua me anën e pyetësorëve, dorëzuar nxënësve, për të 

analizuar çfarë duhet të dinë nxënësit aktualisht dhe cila është situata e tyre aktuale, si 

aplikohen këto aftësi gjuhësore gjatëorёve të gjuhës angleze në Korçë dhe nëse 

përmbushen standartet vendosur nga KPEGJ. Rezualtatet kryesore të studimit janë 

prova të ndryshimeve në njohuri dhe qëndrimet e nxënësve, pasi ata kanë përvetësuar 

njohuritë e mjaftueshme, duke bërë një vetëvlerësim, përmes pyetësorit. 

Nivelet e nxënësve variojnë në shkollat- zonë urbane ose rurale. Sondazhi u 

zhvillua gjatë një periudhë 3 mujore në shkolla të ndryshme të qarkut të Korçës. 

Në këtë studim janë marrë këto grupe shkollash: 

Klasat e VI dhe të VIII (arsimi bazë) 

a. Shkollë 9- vjeçare publike- zonë urbane 

b. Shkollë 9- vjeçare publike- zonë rurale 

c. Shkollë 9- vjeçare jopublike shqiptare, zonë urbane 

d. Shkollë 9- vjeçare jopublike e huaj (greke), zonë urbane 

Klasat X dhe të XII (arsimi i mesëm) 

e. Gjimnaz jopublik shqiptar – gjimnaz jopublik i huaj  

f. Gjimnaz publik zonë urbane- zonë rurale  

g. Gjimnaz i përgjithshëm dhe i profilizuar   

Pyetësori konsistonte në 18 pyetje të grupuara sipas 4 aftësive gjuhësore. Pyetjet 

ishin të shumta dhe në analizë rezultatet janë grupuar sipas çdo aftësie gjuhësore, dhe 

duke i konvertuar në përqindje.Pra nga 5- 6 pyetje qëi përkisnin çdo aftësie janë 

përmbledhur dhe është nxjerrë një rezultat në përqindje për secilin nivel; “Shumë 

mirë”,“mirë”, ‘mjaftueshëm”, “jo mirë” dhe “nuk jam në gjendje”. Tё gjitha tё dhёnat 

janë paraqitur në grafikë. 

Pyetësori dhe sondazhi në arsimin bazë nëntëvjecar, u zhvillua me një numër 

total 622 nxënës 300 prej të cilëve i përkisnin klasave të VI (gjashta) dhe 322 klasave 

të VIII (teta), të grupmoshës 12-14 vjeç, me të kaluara të ndryshme dhe që u përkisnin 

niveleve të ndryshme shoqërore.  

 Nr. i nxënësve klasat VI 

Shk. 9-vjeçare publike- zonë 

urbane 

Nr. i nxënësve klasat VIII 

Shk. 9-vjeçare publike- zonë urbane 

Shkolla 9-vjeçare që 

përdorin tekste të 

autorëve të huaj. 

45 67 

Shkolla 9-vjeçare që 

përdorin tekste të 

autorëve shqiptarë. 

60 50 

 Nr. i nxënësve në klasat VI 

Shk. 9-vjeçare publike –zonë 

urbane dhe rurale 

Nr. i nxënësve klasat VIII 

Shk. 9-vjeçare publike –zonë urbane 

dhe rurale 

 

   

Shk.9-vjeç. Publike, 

zonë rurale-tekste të 

45 33 
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autorëve të huaj. 

Shk. 9- vjeçare, zonë 

urbane – tekste të 

autorëve të huaj. 

45 67 

 Nr.i nxënësve, kl.VI shkolla 

jopublike , zonë urbane. 

Nr.i nxënësve, kl.VIII shkolla 

jopublike, zonë urbane. 

Shkollë 9- vjeçare 

Jopublike, shqiptare 

zonë urbane . 

52 60 

Shkollë 9- vjeçare e huaj 

jopublike (greke), zonë 

urbane. 

53 45 

Total 300 322 

  622 

 

Pyetësori dhe sondazhi në arsimin e mesëm, u zhvillua me një numër total prej 

794 nxënësish, 358 prej të cilësve i përkasin klasave të X-ta dhe 436, klasave të XII-ta 

grupmoshat 16- 18 vjecarë.  

 Nr. i nxënësve Klasat X 

Zonë urbane 

Nr. i nxënësve. Klasat XII 

Zonë urbane 

Gjimnaz jopublik 

shqiptar 

58 32 

Gjimnaz jopubli i huaj 65 51 

 Nr. i nxënësve Klasat X 

Zonë urbane dhe rurale 

Nr. i nxënësve. Klasat XII 

Zonë urbane dhe rurale 
   

Gjimnaz publik fshat 57 55 

Gjimnaz publik qytet 86 100 

 Nr. i nxënësve Klasat X 

Zonë urbane 

Nr. i nxënësve . Klasat XII 

Zonë urbane 
Gjimnaz i përgjithshëm 

qytet 

86 100 

Gjimnaz i profilizuar 

qytet 

60 98 

Total 358 436 

  794 

 

Diskutimi i rezultateve265 

Siç është paraqitur më lart janë marrë në analizë shkollat e arsimit bazë të 

grupuara në këtë mënyrë dhe të dhënat janё krahasuar në këto grupime. Në çdo grafik, 

në boshtin vertikal, janë paraqitur në mënyrë të qartë përqindjet e çdo niveli të 

nxënësve të intervistuar. Vlerësimet përkatëse janë paraqitur në ngjyra dhe aftësitë 

gjuhësore janë paraqitur në boshtin horizontal. 

Klasat 6 Niveli A2.2 

1. Shkollat 9 vjeçare publike- zonë urbane 

Shkollë 9 vjeçare publike “Pandeli Cale” – tekste të autorëve shqiptarë. -“Off we go 

6”- Arbёria Press. 

                                                      
265Xega E.“Teaching English language in Elementary Education in the Albanian context, Korca region; 

the syllabuses and their conformity to the Common European framework levels of linguistic skills for 

assessment”Journal of Educational &Social research . Vol. 3 No.7 MCSER Publishing Rome, Italy 
October 2013;  64 
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Shkollë 9 vjeçare publike “Mёsonjёtorja I Shqipe “- tekste të autorëve të huaj, -

“Access 2 - Express publishing Press. 

Shkolla 9 vjeç.  publike autorë shqiptarë       Shkolla 9 vjeç.publike autorë të huaj 

                                                                         

Grafik 1           Grafik 2 

 Ashtu siç është paraqitur nga totali i 105 nxënësve të pyetur në këto klasa, 

përqindja më e lartë në zotërimin shumë mirë të katër aftësive gjuhësore është  në 

shkollën 9 vjeçare publike ku përdoren tekste të autorëve të huaj. Përqindja më e lartë 

në zotërimin mirë dhe mjaftueshëm të aftësisë gjuhësore të dëgjuarit dhe të lexuarit, 

është në shkollën 9 vjeçare publike, ku pёrdoren tekste të autorëve shqiptarë, kurse nё 

shkollën 9 vjeçare publike ku përdoren tekste të autorëve të huaj, ka një përqindje më 

të lartë në zotërimin mjaftueshëm të aftësive të të folurit, të dëgjuarit, dhe të shkruarit. 

Në të dyja shkollat del përqindja më e lartë në zotërimin shumë mirë të aftësisë të të 

shkruarit në gjuhën angleze, ndërsa përqindja më e ulët është në aftësinë e të folurit, 

sërisht në të dyja shkollat, pra vihet re një vështirësi në të shprehurin me gojë të 

nxënësve në këtë nivel. 

2. Shkollat 9- vjeçare publike- zona urbane dhe rurale266. 

Shkollat 9- vjeçare publike- zona rurale, “Fshati Barç”, “Mehemet Fejzolli”- që 

përdorin tekste të autorëve të huaj. “Access 2”, Express publishing Press. 

Shkollat 9- vjeçare publike- zona urbane, “Mёsonjёtorja I Shqipe”-që përdorin 

tekste të autorëve të huaj “Access 2”, Express publishing Press. 

Shk. 9-vjec. Publike, qytet. tekst i huaj             Shk. 9-vjeç. Publike, fshat tekst i huaj    

                                                                      

 Grafik 3                                                         Grafik 4 

                                                      
266Xega E.“Teaching English language in Elementary Education in the Albanian context, Korca region; 

the syllabuses and their conformity to the Common European framework levels of linguistic skills for 

assessment”journal of Educational &Social research . Vol. 3 No.7 MCSER Publishing Rome, Italy 

October 2013; 65 
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Nga 90 nxënësit e interivstuar në këto shkolla, që u përkasin klasave të gjashta, 

përqindja më e lartë në zotërimin shumë mirë të katër aftёsive gjuhësore, i kanë 

nxënësit në shkollën 9- vjeçare, zonë urbane, ku përdoren tekste të autorëve të huaj. 

Përqindja e zotërimit shumë mirë në shkollën 9- vjeçare publike, zonë rurale, ku 

përdoren tekste të huaj, është mjaft ulët, krahasuar me shkollën në zonën urbane.Nga 

të dhënat e mësipërme në grafikë, kjo përqindje është më e lartë në zotërimin mirë, 

mjaftueshëm dhe jo mirë të këtyre aftësive, kështu që nxënësit në këtë shkollë, nuk 

janë të aftë sa duhettë zotërojnë gjuhën angleze shumë mirë, sidomos përmes 

përdorimit të teksteve mësimorë të autorëve të huaj. Nxënësit e zonave rurale nuk janë 

të aftë në aftësinë e të shkruarit dhe të folurit, fakt qёtregohet me përqindjen 20%. 

Dukshëm nxënësit që u përkasin zonës rurale kanë vështirësi në gjuhën angleze 

.Kjo ndoshta për faktin se Materialet audio- vizuale, transmetimi i aspektit 

sociokulturor kanë më tepër mangësi në zonat rurale. 

Përqindja më e lartë në zotërimin shumë mirë të aftësisë se të shkruarit dhe mirë 

tё aftësisë së të dëgjuarit dhe të lexuarit ёshtё në shkollën publike 9 vjeçare, zonë 

urbane, ku përdoren tekstet të autorëve të huaj. Në lidhje me shkollën 9 vjeçare 

publike, zonë rurale, ku përdoren tekstet mësimorë të autorëve të huaj, përqindja më e 

lartë në zotërimin mirë  janë në aftësitë e të dëgjuarit dhe të shkruarit. 

3. Shkollat 9- vjeçare jopublike –zona urbane 

Shkollat 9- vjeçare jopublike shqiptare –zona urbane.“Thimi Marko” që përdorin 

tekste të autorëve të huaj. “Access 2 ” textbook, Express publishing Press 

Shkollat 9- vjeçare jopublike e huaj, greke –zona urbane -“Omiros” që përdorin 

tekste të autorëve të huaj.- “Access 2” textbook- Express publishing Press. 

9- vjeç. Jo publike Greke, autorë të huaj. 9- vjeç. Jo publike shqiptare, autorë të huaj.  

  
Grafik 5                                                           Grafik 6 

Nga të dhënat e mësipërme, (grafiku 5 dhe 6), dukshëm vihet re që nga 105 të 

intervistuarit e këtyre shkollave, përqindja më e lartë e nxënësve shqipfolës, që 

zotërojnë shumë mirë dhe mirë katër aftësitë gjuhësore në këtë nivel (A2.2), është në 

shkollën 9 vjeçare jopublike greke, ku përdoren tekste të autorëve të huaj. Përqindja 

më e ulët e zotёrimit të këtyre aftësive, është në shkollën 9 vjeçare jopublike 

shqiptare, zonë urbane, ku përdoren tekste të autorëve të huaj. 

Aftësitë në të cilat nxënësit ndihen me vetëbesues janë të shkruarit dhe të lexuarit 

nё shkollën 9 vjeçare jopublike shqiptare, zonë urbane , ku përdoren tekste të autorëve 

të huaj dhe mirë në të dëgjuarit dhe të folurit në shkollën 9 vjeçare jopublike greke, ku 

përdoren po të njёjtёt tekste. 
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KLASAT E TETA NIVELI B1.1 

1. Shkolla publike nëntëvjecare- zona urbane 

Shkolla publike nëntëvjecare “Pandeli Cale”- zonë urbane, që përdorin tekste të 

autorëve shqiptarë. “Off we go 8” - Arbёria Press 

Shkolla publike nëntëvjeçare “Mёsonjёtorja I Shqipe”- zonë urbane që përdorin 

tekste të autorëve të huaj. “Access 4”- Express publishing Press. 

Publike 9-vjeçare – tekste autorë shqiptarë       Publike 9-vjeçare. –autorë të huaj                                                                             

    

Grafik7                                                         Grafik 8 

Nga rezultatet e nxjerra më sipër, grafiku 7 dhe 8, nga 117 nxënës të pyetur në 

sondazh, përqindja më e lartë në zotërimin shumë mirë të 4 aftësive gjuhësore është 

në shkollën 9 vjeçare publike, ku përdoren tekste të autorëve të huaj. Përqindja më e 

lartë në zotërimin mirë të aftësive gjuhësore, është në shkollën 9 vjeçare publike, ku 

përdoren tekste të autorëve shqiptarë.  

Përqindja më e lartë në zotërimin mirë të aftësisë së të lexuarit, është  në shkollën 

9 vjeçare publike, ku përdoren tekste të autorëve shqiptarë. Përqindja më e ulët në 

këtë shkollë, është  në aftësinë e të folurit dhe të dëgjuarit. Këtë e tregon fakti, që një 

përqindje e vogël e nxënësve pohojnë se nuk janë mirë në të dëgjuar dhe të folur.Kjo 

mund të vijë nga pamjaftueshmëria e materialeve dëgjimore dhe komunikative në 

këto tekste, krahasuar me materialet e shumta në tekstet e autorëve të huaj. 

Në lidhje me shkollën 9 vjeçare publike, ku përdoren tekste të autorëve të 

huajpërqindja më e lartë në zotërimin e aftësive gjuhësore, është shumë mirë dhe mirë 

në të folur dhe në të lexuar. 

2. Shkolla publike 9- vjeçare –zonë urbane dhe rurale267 

Shkolla publike 9- vjeçare “Mehmet Ferolli” fshati Barç, zonë rurale- ku 

përdoren tekste të autorëve të huaj. “Access 2 ”,  Express publishing Press 

Shkolla publike 9- vjeçare “Mёsonjetorja I Shqipe”, zonë urbane-. ku përdoren 

tekste të autorëve të huaj “Access 2” - Express publishing Press.      

 

 

                                                      
267Xega E.“Teaching English language in Elementary Education in the Albanian context, Korca region; 

the syllabuses and their conformity to the Common European framework levels of linguistic skills for 

assessment”journal of Educational &Social research . Vol. 3 No.7 MCSER Publishing Rome, Italy 
October 2013;  66 
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Shk. publike 9- vjeçare qytet tekste të huaj     Publike 9 vjeçare fshat tekste të huaj  

    
 Grafik  9                                              Grafik 10 

Nga 100 nxënësit e intervistuar në këto dy shkollave të zonës urbane dhe rurale, 

që i përkasin këtij niveli, përqindja më e lartë në një përvetësim shumë mirë të katër 

aftësive gjuhësore, është për shkollën 9- vjeçare publike, zonë urbane, ku përdoren 

tekste të autorëve të huaj, krahasuar me shkollën 9- vjeçare publike, zonë rurale, ku 

përdoren tekste të autorëve të huaj .Përqindja më e lartë në zotërimin mirë të aftësive 

të të shkruarit, është tek nxnëësit e shkollës 9- vjeçare publike, zonë urbane, ku 

përdoren tekste të autorëve të huajdhe për aftësinë e të lexuarit janë nxёnësit e 

shkollës 9- vjeçare publike, zonë rurale, ku përdoren tekste të autorëve të huaj. Në 

lidhje me aftësinë e të shkruarit,nxёnësit e shkollës 9- vjeçare publike, zonë rurale, ku 

përdoren tekste të autorëve të huaj kanë më tepër vështirësi, krahasuar me nxënësit e 

shkollës 9- vjeçare publike, zonë urbane, ku përdoren të njëjtët tekste. Këtu është 

përqindja më e lartë në zotërimin mjaftueshëm dhe jo mirë të aftësisë së të folurit. 

Vihet re se me rritjen e moshës, ka një rritje në përqindjen e moszotërimit mirë të 

aftësive gjuhësore, dhe një rënie në nivelin shumë mirë dhe mirë. Kjo tregon se nё 

moshё mё tё vogёl aftёsi tё caktuara gjuhёsore pёrvetёsohen mё mirё nga nxёnёsit. 

 

3. Shkolla 9-vjeçare jopublike –zonë urbane 

Shkolla 9-vjeçare jopublike shqiptare “Thimi Marko”, zonë urbane, ku përdoren 

tekste të autorëve të huaj. “Access 4 ”,  Express publishing Press. 

Shkolla 9-vjeçare jopublike greke “Omiros’, zonë urbane, ku përdoren tekste të 

autorëve të huaj “Access 4”, Express publishing Press. 

Shk. 9-vjeç. jopublike greke tekste të huaj       9-vjeç. jopublike shqiptare tekste të huaj 

        

  Grafik 11                                                         Grafik 12 
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Nga statistikat e marra nga klasat e teta në këto dy shkolla jopublike (grafiku 11 

dhe 12), ku janë marrë në pyetje 105 nxënës, janë nxjerrë këto rezultate: Përqindja më 

e lartë në zotërimin shumë mirë të 4 aftësive gjuhësore, janë në shkollën 9 vjeçare 

jopublike shqiptare, zonë urbane, ku përdoren tekstet të autorëve të huaj. Në këtë 

shkollë nxënësit ndihen se i zotërojnë mirë aftësitë e të lexuarit dhe të folurit. 

Përqindja më e lartë në zotërimin mjaftueshëm dhe jo mirë të aftësive gjuhësore 

është në shkollën 9 vjeçare jopublike greke, zonë urbane, ku përdoren tekstet e 

autorëve të huaj. Një tregues i mirë për shkollën 9 vjeçare jopublike shqiptare, zonë 

urbane, ku përdoren tekstet të autorëve të huaj, është fakti që nuk ka nxënës që nuk 

ndihen mirë në ndonjë prej aftësive gjuhësore. Nxënësit që i përkasin kësaj shkolle, i 

zotërojnë më mirë aftësitë e të shkruarit dhe të lexuarit; përqindjet në grafikёt (11- 12) 

e tregojnë këtë. 

Nxënësit që i përkasin shkollës 9 vjeçare jopublike greke, zonë urbane, ku 

përdoren tekstet të autorëve të huaj, zotërojnë shumë  mire të dëgjuarit dhe të 

shkruarit. Nxënësit shqiptarë përgjithësisht kanë mangësi në aftësinë e të shprehurit 

me gojë dhe ndihen më mirë në aftësinë e të lexuarit. 

Pёrfundime 

Nga krahasimi i rezultateve të mësipërme shohim se sa objektivat aktuale të 

formuluara nga IKT dhe MAS në Shqipëri përputhen me KPEGJ dhe sa  këto 

objektiva i ndihmojnë nxënësit shqipfolës të aktualizojnë elementët gjuhësorë në 

përputhje me nivelet e duhura të çdo cikli përkatës në arsimin bazë 9 vjeçar. 

Duhet vërejtur që të gjitha të dhënat dhe rezultatet e nxjerra, njohim situatën 

aktuale të përvetësimit të gjuhës angleze nga nxënësit e cikleve të ndryshme në 

shkolla të ndryshme nëntëvjecare, duke shfaqur ndryshime në nivelet e ndryshme 

sociale, ku ata bëjnë pjesë. Tekstet mësimorë që ata përdorin janë të ndryshëm dhe 

shkollat janë të ndryshme. Si rrjedhim kushtet nuk janë të njëjta nga një klasë në 

tjetra. 

Analiza statistikore zbuloi që përqindjet në përvetësimin e aftësive gjuhësore 

varion nga shkolla, tekstet dhe zonat; urbane ose rurale. Rezultatet kryesore të 

sondazheve dhe të studimit janë prova të ndryshimeve në njohuri dhe në qëndrimin e 

nxënësve, me anë të vetëvlerësimit që atyre ju kërkua të bënin, pasi kishin përvetësuar 

njohuritë e duhura. 

- Në klasat e 6-shta dhe të 8-ta të shkollës 9 vjeçare publike- zonë urbane që 

përdorin tekste të autorëve të huaj, dhe nё shkollën 9 vjeçare publike – zonë urbane , 

ku përdoren tekstet të autorёve shqiptarë, aftësitë gjuhësore që zotërohen më mirë nga 

përdoruesit e teksteve shqiptare janë të shkruarit dhe të lexuarit. Nxënësit kanë 

mangësi në aftësitë shprehëse komunikative, kurse aftësitë që zotërohen më mirë nga 

përdoruesit e teksteve të autorëve të huaj janë të dëgjuarit dhe të shkruarit. 

- Sipas përqindjeve të shkollave publike – zona urbane dhe rurale, klasat e 6-shta 

dhe të 8-ta të të dy cikleve përdorin tekste të autorëve të huaj. Vihet re një diferencë e 

konsiderueshme midis dy shkollave, nxënësit e zonës urbane kanë përvetësimin më të 

mirë në 4 aftësitë gjuhësore. Aftësitë që ata i zotërojnë më mirë janë të shkruarit dhe 

të dëgjuarit. Rezultatet e vlerësimit gjuhësor në zonën rurale janë tepër të ulëta 

krahasuar me zonën urbane. Materialet audio- vizuale, transmetimi i aspektit 

sociokulturor kanë më tepër mangësi në zonat rurale. Nga rezultatet e shkollave 9 

vjeçare jopublike shqiptare e të huaj, zonë urbane, që përdorin tekste të autorëve të 

huaj, rezulton se: nxënësit e shkollës jopublike greke, që përdorin tekste të autorëve të 
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huaj dhe që u përkasin klasave të gjashta asimilojnë më mirë 4 aftësitë gjuhësore, 

krahasuar me shkollën 9 vjeçare jopublike shqiptare të kësaj klase.  

Sidoqoftë, duke u bazuar në këto rezultate, arrijmë në konkluzion se nxënësit 

shqiptarë kanë mangësi në aftёsinë e të folurit/ të shprehurit me gojë. 

Të gjitha objektivat e programit mёsimor i kushtojnë rëndësi të vecantë 

përpikmërisë dhe rrjedhshmërisë të elementëve gjuhësorë në situata të caktuara268, 

kështu që nxënësit shqiptarë duhet të rrisin nivelin e vetëndërgjegjësimit në 

përdorimin e njohurisë gjuhësore. 

Diskutimi i të dhënave për sondazhet me nxënësit e shkollave të mesme: 

III.6 Struktura e programeve mёsimore të arsimit të mesëm 

Specialistet pranojnë se risia kurrikulare është një çështje jashtëzakonisht 

komplekse për shkak të nevojës për të marrë parasysh perceptimet e aktorëve kyç 

brenda konteksteve të veçanta social-kulturore. Nga këto paletë interesuara, mësuesit 

luajnë rolin kyç në suksesin apo dështimin e një risie të planifikuar, sepse ata janë 

vendimmarrësit ekzekutive në vendosjen aktuale në të cilën risi e qëllimshme 

realizohet –pikërisht klasa269. 

Carless (Kerlis) theksoi se " mësuesit jo vetëm qё duhet të kuptojnë mbështetjet 

teorike të inovacionit, por më e rëndësishmja, se cila risi është aplikuar më të mirë në 

klasë”270. 

Arsimi i mesëm 

Arsimi i mesëm i përgjithshëm ofron një kulturë të përgjithshme që është zgjerim 

dhe thellim i kulturës dhe njohurive të fituara përmes arsimit bazë. Shkollat e mesme 

të përgjithshme kanë hartuar programe edukative që u mundësojnë nxënësve të fitojnë 

njohuri, aftësi për përgatitjen personale të nevojshme për studime në shkollë të mesme 

apo për një trajnim specifik profesional. Kohëzgjatja e arsimit të mesëm të 

përgjithshëm është tre vjet271. 

Gjuha e huaj në kurrikulumin e shkollës të mesme, zhvillohet respektivisht në 

klasat 10 dhe të 11 me tre orë në javë dhe në klasat e 12 me katër orë në javë. 

Klasa    

 

Orët në javë       Javët  Totali 

10 3 orë                   36 108 

11 3 orë 36 108 

12 4 orë                    34 136 

 

                                                      
268Xega E.“Teaching English language in Elementary Education in the Albanian context, Korca region; 

the syllabuses and their conformity to the Common European framework levels of linguistic skills for 

assessment”journal of Educational &Social research . Vol. 3 No.7 MCSER Publishing Rome, Italy 
October 2013;68 
269Markee, N. “Managing curricular innovation”. Cambridge, England: Cambridge University Press, 

1997 
270Carless, D, “A case study of curriculum implementation in Hong Kong” , 2001 
271Albanian Investment, Development Agency, 2010; 15 
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Në planin analitik, mësuesi planifikon shpërndarjen e objektivave të të mësuarit 

sipas temave specifike, pa neglizhuar 70% të orëve vjetore të planifikuara  për 

zhvillimin e njohurie të reja dhe 30% të përpunimit të njohurive272. 

Gjuhë e huaj në programin mësimor është planifikuar si një bërthamë e shkollës 

së mesme dhe tepër e rëndësishme në formimin e studentëve. Në kontekstin e sotëm, 

ku marrëdhëniet shoqërore dhe politike me Evropën janë gjithnjë e më shumë 

thelbësore dhe në të cilat Shqipëria synon për tu integruar, prirje kryesore është 

krijimi i një mjedisi shumёgjuhёsor e shumёkulturor, në të cilat mësimi i gjuhës së 

huaj kontribuon jo vetëm në formimin gjuhësor dhe kulturor të nxënësit, por ka një 

ndikim të veçantë në shkëmbimet kulturore midis vendit tonë dhe vendeve të 

ndryshme. 

Në shumë vende në kurrikul është përfshirë  dukshëm komunikimi i orientuar,nga 

hartuesit e politikave kombëtare, me mendimin se çfarë rezultate të pritshme presin 

mësuesit e gjuhës anglezeduke siguruar  në këtë mënyrë mbështetjen e duhur 

mësuesit273. 

Mësimi i një gjuhë të huaj mundëson integrimin gjithnjë e më të shpejtë tё 

nxënësve shqiptarë në një realitet multigjuhёsor dhe kulturor. Trajnimi i nxënësve të 

gjuhëve të huaja krijon kushte për thellimin e njohurive të vlerave kulturore e pjesës 

tjetër të botës, si dhe prezantimin dhe shpalosjen e vlerave tona kombëtare përmes 

kulturave të kombeve të tjera europiane. 

Një përvetësim i mirë i një gjuhe të huaj i ndihmon nxënësit në përgatitjen e tyre 

për mësimin gjatë gjithë jetës, për të përdorur një gjuhë të huaj në vendimet që 

ndikojnë në përparimin e tyre si individë dhe progresin e bashkësisë në nivel lokal dhe 

kombëtar. 

Duke ju referuar nivelit të arritur në sistemin nëntë vjeçar të arsimit bazë, dhe 

përshkruesve të aftësive , sipas KPEGJ, të trajtuar edhe më sipër, kurrikula e gjuhës 

angleze për klasat 10- 12 të arsimit të mesëm, synon të arrijë nivelin B2, i cili duhet të 

shfaqet në përvetësimin e katër kompetencave gjuhësore të nevojshme të gjuhës 

angleze. 

Silabusi i çdo klase ndahet në:Komunikimi dhe formimi kulturor (85 orë), 

formim gjuhësor (23), për klasën X dhe XI. Komunikimi dhe formimi kulturor (104 

orë), formim gjuhësor (32) për klasën XII274. 

Numri total i orëve të gjuhës angleze në arsimin e mesëm është 352. 

KPERGJ siguron udhëzime mbi numrin e orëve të mësimdhënies së gjuhës 

angleze, për të përmbushur qëllimet për cdo nivel te KPEGJ. Kёo orë mësimdhënieje 

janë 60 minutëshe: 

Niveli B1+ Afërsisht: 350- 400 orë 

Niveli B1.2 Afërsisht: 400 -450 orë 

Niveli B2+ Afërsisht: 500-600 orë275. 

                                                      
272 Instituti i zhvillimit të arsimit. Udhëzues kurrikular (material ndihmës për mësuesit e gjimnazit) 

fusha: gjuhët e huajapër klasën e 10- 12 . Tirane 2010; 11 
273Holliday A. The Struggle to Teach English as an International Language, New York: Oxford 

University Press, 2005 
274Programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit (klasa X- XII), Gjuhe angleze, 2010; 12 
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Këto orë të KPEGJ, janë orët mësimore gjatë të cilave nxënësi është në një 

kontekstformal mësimnxënieje, siç është klasa. Në total këto janë afërsisht 600 orë 

mësimdhënieje 60 minutëshe, ose të konvertuara në orë 45 minutëshe janë 800 orë. 

Nëse shohim përputhjen e programeve mesimore hartuar nga  Instituti i 

Kurrikulës dhe trajnimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, në Shqipëri, rezulton 

se në arsimin e mesëm ,që përfshin nivelet B1+- B2+  numri total i orëve 45 

minutëshe është 352. Nëse ato konvertohen nëorë mësimdhenieje 60 minutëshe 

rezultojnë 264 orë.  

Siç vihet re dukshëm, numri i orëve të gjuhës angleze në arsimin e mesëm, në 

kontekstin shqiptar, është shumë i vogël, krahasuar me standartet e orëve, vendosur 

nga KPERGJ. 

Programi i gjuhës angleze për klasën X ka për qëllim të arrijë dhe të realizojë 

standardet e mësimdhënies, të mësimnxënies dhe të vlerësimit të nxënësit, në nivelin 

gjuhësor B1+, sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian për Gjuhët. Mbështetur në 

filozofinë dhe në udhëzimet e Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për 

Gjuhët dhe në Kurikulën Kombëtare të Gjuhëve Moderne për Arsimin Publik 

Parauniversitar, programi i klasës X ravijëzon të gjitha njohuritë gjuhësore, 

ndërlëndore dhe ndërkulturore të përftuara nga klasa III deri në klasën IX, duke 

nxjerrë në pah baraspeshën e njohjes së gjuhës angleze me nevojën e nxënësit për të 

thelluar këto dije dhe, njëkohësisht, për të rritur aftësitë e tij shprehëse në gjuhën 

angleze, drejt formimit të tij si përdorues i pavarur. 

Programi i gjuhës angleze për klasën X ka për synim zhvillimin gjuhësor, 

intelektual dhe kulturor të nxënësit, në mënyrë që ai/ajo të jetë i/e aftë të përballojë të 

nxënit gjatë gjithë jetës. Ai synon të zhvillojë të menduarit kritik dhe pavarësinë e 

nxënësit, në klasë e jashtë saj, duke nxitur forma të ndryshme të punës individuale dhe 

të asaj në grup. 

Në këtë fazë të formimit, synimi i gjuhës së huaj është të pasurojë aftësitë e 

fituara në nivelet e mëparshme, në mënyrë që nxënës/i,-ja të arrijë të konsolidojë 

nivelin B1 dhe të kalojë në atë B1+, duke u aftësuar gjithnjë e më shumë si një 

përdorues i pavarur i gjuhës 276. 

Ky program mbështetet edhe te udhëzimet e Kurrikulës Kombëtare të Gjuhëve 

Moderne për Arsimin Publik Parauniversitar. Programi i klasës XI mishëron të gjitha 

njohuritë gjuhësore, ndërlëndore dhe ndërkulturore të përftuara nga klasa e III deri në 

klasën e X.  

Programi i gjuhës angleze për klasën e XI është një shkallë më e lartë se niveli 

prag dhe synon të pasurojë aftësitë e fituara në nivelet e mëparshme, në mënyrë që 

nxënës/i,-ja të arrijë të konsolidojë nivelin B1+ dhe të kalojë në atë B1.2, ku 

nxënës/i,-ja nga përdorues i nivelit prag të gjuhës (B1+ në klasën e X-të), bëhet 

përdorues prag i pavarur 277. 

Programi i gjuhës angleze për klasën e XII është një dokument zyrtar i përpiluar 

me qëllimin e realizimit të standardeve të mësimdhënies dhe mësim-nxënies dhe të 

vlerësimit të nxënësit, në nivelin gjuhësor B2 (me tendencë për përftimin e aftësive 

drejt nivelit B2+), sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët 

                                                                                                                                                        
275 Teacher’s guide to the Common European Framework, Pearson longman; 7 
276Programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit, kl.X, Gjuhe angleze, 2008,2 
277Programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit kl.XI, Gjuhe angleze, 2009, 2 
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(KPER), duke mundësuar që nxënësi, nga përdorues i nivelit prag i pavarur i gjuhës 

(B1.2 në klasën e XI), të bëhet përdorues i pavarur. 

Ky program synon të rrisë më tej mundësitë që ju ofrohen nxënësve për të 

zhvilluar kompetencën gjuhёsore ndaj kulturave të tjera. 

Programi gjithashtu synon të forcojë dhe zgjerojë njohuritë e materialeve 

gjuhësore dhe gramatikore, për të zhvilluar më tej njohjen e dimensionit kulturor dhe 

shoqëror të vendeve ku flitet anglisht, për të përmirësuar aftësitë e komunikimit në 

gjuhën angleze dhe të leximit dhe të kuptuarit e kësaj gjuhe278.  

Le të fokusohemi tek analiza e sondazheve, që vijon nga mё sipër, në lidhje me 

përvetësimin e gjuhës nga ana e nxënësve të shkollave të mesme dhe përshtatjen e 

programeve mёsimore hartuar nga MAS dhe kriteret vendosur nga KPERGJ: 

Në secilin grafik në boshtin vertikal, janë paraqitur përqindjet e çdo niveli të 

nxënësve të pyetur. Gjimnazet korresponduese janë paraqitur në dy ngjyra, aftësitë 

gjuhësore janë paraqitur në boshtin horizontal dhe në çdo grafik përkatës është 

paraqitur vlerësimi: Shumё mirë, mirë, mjaftueshëm, jo mirë, nuk jam në gjendje. 

Krahasimi është bërë në këtë mënyrë: 

Klasat X – niveli B1+ 

1. Gjimnaz jopublik shqiptar – Gjimnaz jopublik i huaj  

Gjimnazi jopublik shqiptar:”Thimi Marko” – Përdorin tekstin mësimor:”Upstream”. 

Gjimnazi jopublik i huaj: Kolegji:”Preka”- Përdorin tekste mësimore;”Solutions 

intermediate (Oxford). 

Shumë mirë                                                    Mirë 

         

Mjaftueshëm                                              Jo mirë 

        

                                                      
278Programet e kurrikulës bërthamë të gjimnazit klasa XII, Gjuhe angleze,2010, 12 
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Grafik 15                    Grafik 16 

Siç duket qartë nga grafikët e mësipërm dhe të dhënat e shprehura në përqindje, 

vihet re që ka një diferencë tё konsiderueshme në përqindje më të lartë në të gjitha 

aftësitë gjuhësore.tek nxënësit e shkollës jopublike të huaj (Malteze), gjë qё pritej. 

Përqindja është shumë më e ulët në vlerësimin “mjaftueshëm” tek kjo shkollë. Aftësia 

që zotërohet shumë mirë nga nxënësit e gjimnazit jopublik shqiptar janë të dëgjuarit 

dhe të shkruarit, mirë, të lexuarit e të folurit, ndërkohë tek gjimnazi jopublik shqiptar 

aftësitë që zotërohen shumë mirë janë: të dëgjuarit e të shkruarit, mirë të folurit e të 

lexuarit. 

Kolegji maltez shumicën e lёndëve e zhvillon në gjuhën angleze , atje gjithashtu 

zhvillohen lëndë në gjuhën angleze që gjimnazi  i pergjithshëm publik ose jopublik 

nuk i zhvillon (letërsi angleze; analizë romanesh).Vihet re qëtë dyja shkollat 

jopublikei përmbahen shumë KPEGJ në vendosjen e objektivave. Gjimnazi jopublik 

shqiptar ka një përqindje të konsiderueshme në vlerësimin mjaftueshëm dhe jo mirë , 

krahasuar me gjimnazin jopublik Maltez. 

2. Gjimnaz publik i përgjithshëm Zonë rurale- Zonë urbane 

Gjimnazi i përgjithshëm publik « Raqi Qirinxhi »- qytet. Përdor tekstin mësimor 

« Blockbuster 3 » 

Gjimnazi i përgjithshëm publik « Isuf Dalipi »- Barç  Përdor tekstin mësimor 

« Blockbuster 3 » 

Shumё  mirë                                                  Mirë 

       

Grafik 17      Grafik 18 

 

Mjaftueshëm  Jo mirë 

  

Grafik 19           Grafik 20 
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        Përqindja më e lartë në aftësinë e të dëgjuarit shfaqet tek gjimnazi publik i 

përgjithshëm , zonë urbane;në aftësinë e të folurit dhe tё lexuarit ndihen njëlloj të dy 

gjimnazet. 

        Përsa i përket vlerësimit mirë, të lexuarit, tё folurit dhe të shkruarit janë në 

përqindje më të lartë në gjimnazin e qytetit. 

        Përqindja më e ulët në vetёvlerësimin e zotёrimit tё aftësive gjuhёsore është në 

zonёn rurale.Vërehet që një përqindje e vogël e nxënësve të qytetit qё nuk ndihen 

mirë aftësinë e të folurit dhe të shkruarit. 

        Nuk vërehet ndonjë ndryshim i madh në gjimnazet qytet- fshat në këtë nivel 

B1.2, krahasuar me ciklin 9- vjeçar, ku vërehej njё ndryshim mё i madh. 

 

3. Gjimnaz publik i përgjithshëm dhe i profilizuar- Zona Urbane. 

Gjimnazi i përgjithshëm publik « Raqi Qirinxhi »- qytet. Teksti mësimor 

« Blockbuster 3 », autorë të huaj. 

Gjimnazi publik i Profilizuar i Gjuhëve të Huaja « Faik Konica »- qytet. Teksti 

mësimor « Oportunities”, autorë të huaj.  

Shumë mirë                                                  Mirë 

       

Grafik 21                                               Grafik 22 

 

Mjaftueshëm                                                Jo mirë 

       

 

Grafik 23                                                           Grafik 24 

Përqindjet më të larta në përvetësimin shumë mirë të aftësive gjuhësore janë në 

gjimnazi publik i përgjthshëm, krahasuar me të profilizuarin. Nxёnёsit e  kёtij tё 

fundit i ndihen mё mirё në vlerësimin “mirё”. Aftësia që zotërohet shumë mirë nga 

gjimnazi i përgjithshëm është të dëgjuarit, pastaj të shkruarit. Materialet audio kanë 
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luajtur një rol të rëndësishëm në këtë aspekt. Aftësia që nuk zotërohet mirë nga ky 

gjimnaz është të folurit, vihet re vështirësi në aspektin komunikativ. 

Aftësia që zotërohet më mirë nga gjimnazi i profilizuar është të shkruarit dhe 

mirë të dëgjuarit, ndërkohë aftësia qё nuk zotërohet mirë, të folurit. Gjendja reale e 

nxënësve në këtë gjimnaz nuk është në nivelet që pritej. 

Komente: Gjimnazet në Korçë dhe në fshatrat përreth kryesisht punojnë më 

tekste mësimorë të autorëve të  huaj, rrallë gjenden tekste mësimore shqiptare. 

Klasat XII– niveli B2+ 

1. Gjimnaz jopublik shqiptar – Gjimnaz jopublik i huaj  

Gjimnazi jopublik shqiptar:”Thimi Marko”,  teksti mësimor: “Upstream B2+” 

Gjimnazi jopublik i huaj: Kolegji:”Preka”,  teksti mësimor: “Solutions” advanced. 

Shumë mirë                                                              Mirë 

     

Grafik 25                          Grafiku 26 

Mjaftueshëm                                                            Jo mirë 

    

Grafiku 27              Grafiku 28 

Në gjimnazin jopublik Maltez pak a shumë përqindjet luhaten tek të njëjtat vlera 

dhe dukshëm vërehet një përqindje shumë e lartë në vlerësimet shumë mirë dhe mirë 

krahasuar me gjimnazin jopublik shqiptar. Nxënësit tek e para ndihen kompetente në 

zotërimin e afësive gjuhësore në nivele shumë të kënaqshme.  

Në gjimnazin jopublik shqiptar përqindja më e lartë është tek të zotёruarit shumё 

mirё tё shkruarit dhe mirë të folurit. Janë tekstet mësimore të autorëve të huaj të cilët 

nxisin aftësinë komunikative. 

Në gjimnazin Maltez, përqindja më e lartë është në vlerësimin shumë mirë tek 

aftësia e të shkruarit dhe të dëgjuarit dhe mirë tek aftёsitё e të folurit e të lexuarit. 
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Vihet re njё përqindje e konsiderueshme në vlerёsimin mjaftueshëm e jo mirë tek 

gjimnazi jopublik shqiptar, krahasuar me gjimnazin Maltez.  

 

2. Gjimnaz publik i përgjithshëm Zonë rurale- Zonë urbane 

Gjimnazi i përgjithshëm publik « Raqi Qirinxhi »- qytet, teksti mësimor « Wishes » 

Gjimnazi i përgjithshëm publik « Isuf Dalipi »- Barç, teksti mësimor « Wishes”  

Shumë mirë                                                        Mirë 

       

Grafiku 29           Grafiku 30 

Mjaftueshëm                                                 Jo mirë 

       

Grafiku 31                      Grafiku 32 

Nuk jam në gjendje 

 

Grafiku 33 

Nga të dhënat e mësipërme vihet re se përqindja më e madhe e nxënësve në 

vetëvlerësimin e tyre shumë mirë në aftësitë e të lexuarit dhe tё shkruarit janë në 

gjimnazin e përgjithshëm zonë urbane, ndërsa përqindja më e lartë në aftësitë e të 

folurit dhe të lexuarit është në gjimnazin publik zona rurale. 
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Në vlerësimin mjaftueshëm përqindjen më të madhe në aftësinë e të lexuarit e 

kanë nxёnësit e fshatit, ndërsa  nxënësit e gjimnazit të qytetit zotërojnë mjaftueshëm 

aftësitë e të folurit e të shkruarit. 

Fatkeqësisht ka nxënës në gjimnazet më të mira të qytetit, edhe pse në një 

përqindje shumё të vogël, që nuk janë në gjendje ta flasin gjuhën e huaj madje edhe 

nivelin fillestar te saj. 

Kjo duket qartë nga grafiku i fundit. 

3. Gjimnaz publik i përgjithshëm dhe i profilizuar- Zona Urbane. 

Gjimnazi i përgjithshëm publik « Raqi Qirinxhi »- qytet, teksti mësimor « Wishes » 

Gjimnazi publik i Profilizuar i Gjuhëve të Huaja « Faik Konica »- qytet teksti 

mësimor « Opportunities » 

Shumë mirë                                                                     Mirë 

     

Grafiku 34                      Grafiku 35 

Mjaftueshëm                                                 Jo mirë 

    

Grafiku 36                  Grafiku 37 

Nuk jam në gjendje 

 

Grafiku 38 

0

10

20

30

40

Gjimnaz i 

pёrgjithshёm 

publik

Gjimnaz i

profilizuar
0

10
20
30
40
50
60

Gjimnaz i 

pёrgjithshёm 

publik

Gjimnaz I

profilizuar

0
5

10
15
20
25
30

Gjimnaz i 

pёrgjithshёm 

publik

Gjimnaz i

profilizuar

0

5

10

15

20

Gjimnaz i 

pёrgjithshёm 

publik

Gjimnaz i

profilizuar

0

0.5

1

1.5

2

Gjimnaz i 

pёrgjithshёm 

publik

Gjimnaz i

profilizuar



92 
 

Klasat e XII në gjimnazi publik i profilizuar krahasuar me përqindjen e 

gjimmnazit të përgjithshëm publik e ka më të lartë në aftësinë gjuhësore të të folurit. 

Gjithashtu nga statistikat e mësipërme vihet re se përqindja më e lartë në 

vetëvlerësimin shumë mirë nga ana e nxënësve në gjimnazi i përgjithshëm është në 

aftësitë e të shkruarit dhe të lexuarit , krahasuar me aftësinë e të folurit që kryeson me 

përqindje më të lartë tek gjimnazi i profilizuar i Gjuhëve të Huaja krahasuar me 

nxënësit e gjimnazit të përgjithshëm. 

Aftësitë e të dëgjuarit, të folurit perceptohen më mirë në gjimnazi i profilizuar, 

krahasuar me aftësinë e të lexuarit që është disi më e lartë në gjimnazi i përgjithshëm. 

Në aftësinë e të shkruarit janë pothuajse njëlloj të dy gjimnazet. 

       Vihet re që për fat të keq rezulton edhe një përqindje në vetëvlerësimin jo mirë, 

ku përqindjen më të lartë e ka gjimnazi i përgjithshëm në aftësinë e të folurit, të 

dëgjuarit dhe të lexuarit, krahasuar me të profilizuarin që e ka këtë përqindje të lartë të 

vlerësimit jo mirë në aftësinë e  të shkruarit. 

      Një përqindje edhe pse e vogël vërehet në gjimnazin e përgjithshëm ku ka nxënës, 

të cilët nuk janë në gjendje të arrijnё objektiva që u përkasin aftësive të ndryshme 

gjuhësore. 

Pёrfundime 

Nga të dhënat e mësipërme, në mënyrë të përmbledhur, ajo çka vërehet në 

sondazhet zhvilluar mbi përvetësimin e aftësive gjuhësore të gjuhës angleze në 

gjimnazet e qarkut të Korçës, përkatësisht në klasat e dhjeta dhe të dymbëdhjeta, del 

se: 

Në gjimnazin jopublik të huaj (Maltez), vihet re një nivel shumë i lartë në 

zotërimin e 4 aftësive gjuhësore nga ana e nxënësve. 

Të dyja gjimnazet u përmbahen realizimit të objektivave caktuar nga KPEGJ, 

mbi aftësitë gjuhësore. 

Tek gjimnazi jopublik shqiptar , vihet re që me rritjen e moshës, ulet përqindja e 

përvetësimit shumё mirë dhe mirë të aftësive gjuhësorë, gjë që nuk ndodh tek 

gjimnazi maltez. Nxënësit e gjimnazit shqiptar ndihen shumë mirë në aftёsinё e të 

shkruarit  dhe mirë në aftёsine e  të shprehurit me gojё. 

Tek gjimnazi i zonës urbane zotërimi i aftësive të të shprehurit me gojë, të të 

kuptuarit dhe të leximit, paraqiten më mirë, krahasuar me nxënësit e zonës rurale të 

kësaj grupmoshe. Nuk vihet re ndryshim i madh krahasuar me ciklin 9 – vjeçar. 

Ndërsa nëse ju referohemi klasave të XII, vihen re  vështirësi në aftësinë e të dëgjuarit 

në zonën urbane dhe në të shkruarit në zonën rurale. Duke kaluar në fund tek gjimnazi 

i përgjithshëm dhe ai i profilizuar, nga vetëvlerësimi  i nxënësve u vu re një rezultat i 

ndryshëm nga ai që aktualisht mund të pritej;  gjimnazi i përgjithshëm ka përqindje 

më të lartë në vlerësimin shumë mirë në përvetësimin e 4 aftësive gjuhësore, kurse 

gjimnazi i profilizuar, mirë. Për më tepër tek ky i fundit aftësitë në të cilat nxënësit 

kanë mangësi janë të folurit dhe të lexuarit, por ndihen më mirë në të shkruarit. Pra 

aftësia komunikative vazhdon të ketë mangësi jo vetëm tek gjimnazi i përgjithshëm, 

por edhe tek i profilizuari, nga i cili priteshin përqindje të larta në zotërimin e aftësive 

gjuhësore nga nxënësit. Megjithatë aftësia e të folurit, del në një përqindje pak më e 

lartë tek gjimnazi i profilizuar, krahasuar me të përgjithshmin, nxёnёsit e tё cilit  

ndihen mё mirё tek aftësia e të lexuarit. 
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Ajo çka vlen të përmendet është fakti që nxënësit e gjimnazeve të përgjithshme 

ndihen më kompetentë në zotërimin e aftësive gjuhësore, krahasuar me gjimnazin e 

profilizuar, interesi në të cilin ka rënë vitet e fundit. 

Rezultatet e nxjerra tregojnë situatën aktuale të nxënësve shqiptarë në qarkun e 

Korçës në arsimin bazë e të mesëm, në përdorimin e aftësive gjuhësore dhe vihet re 

një përpjekje e vazhdueshme në hartimin e silabuseve të gjuhës angleze , në mënyrë 

që ata të përshtaten dhe të ndiqen në mënyrën e duhur për t’u përputhur me standartet 

e KPERGJ.  

 

III.6.1 Lidhja e KPERGJ (Kuadrin e Pёrgjithshёm tё Referencave pёr Gjuhёt) 

me silabusin e IKT (Institutin e Kurrikulave dhe Trajnimeve) 

Qëllimet dhe objektivat e mësimit të gjuhës angleze, duhen bazuar në vlerësimin 

e nevojave të nxënësve dhe të shoqërisë, mbi detyrat, aktivitetet, proceset që nxënësve 

u nevojiten për të kryer me qëllim që të përmbushin këto nevoja, si dhe mbi 

kompetencat dhe strategjitë që ju nevojiten për të bërë këto279. 

Kur hartohen udhëzues kurrikulare ose formulohen programe mёsimore, 

përqёndrimi bëhet në specifikimin e objektivave të të mësuarit. Duke vepruar kështu, 

ata mund të specifikojnë vetëm objektivat e nivelit më të lartë në drejtimine detyrave, 

temave, kompetencave etj. Ata nuk janë të detyruar, edhe pse ata mund të dëshirojnë 

ta bëjnë këtë, që të përcaktojnë në detaje fjalorin, gramatikën të cilat do të 

mundësojnë nxënësit për të kryer detyrat dhe të trajtojnë temat. Ata nuk janë të 

detyruar, por mund të dëshirojnë të bëjnë sugjerime në lidhje me metodat që mund të 

përdorin në klasë dhe fazat përmes të cilave nxënësit priten të përparojnë280. 

Mësuesit përgjithësisht priten të respektojnë udhëzimet, përdorin tekstet dhe 

materialet e kursit, administrojnë testet dhe të përgatitin nxënësit për provimet 

kualifikuese. Ata duhet të menaxhojnë aktivitetet në klasë, të cilat ata mund të 

përgatisin më pare. Ata pritet të monitorojnë progresin e nxënësve dhe për të gjetur 

mënyra për të njohur, analizuar dhe tejkaluarproblemet e tyre të të mësuarit, si dhe 

zhvillimin e aftësive të tyre individuale të të mësuarit281. 

Në këtë kontekst, promovimi i respektit për diversitetin e gjuhëve në shkollë 

është i rëndësishëm pёr faktin se: 

• ndërton identitetin e tyre gjuhësor dhe kulturor, duke e integruar në një 

eksperiencë tjetër. 

• zhvillon aftësinë e tyre për të mësuar përmes kësaj përvoje të njëjtë e të 

larmishme, të lidhurnë disa gjuhë dhe kultura282. 

III.6.2 Rezultate pyetësorësh drejtuar mësuesve mbi programet mësimorë në 

ciklin nëntëvjeçar e të mesëm. 

 Zbatimi i programeve nga mësuesit e gjuhës Angleze, arsim bazë dhe arsim 

i mesëm, në qytetin e Korçës dhe përshtatja e tyre me KPERGJ (Kuadri i 

përgjithshëm i Referencave për gjuhët) 

                                                      
279Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), 2001 ; 131 
280

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), 2001 ;;141 
281  Po aty; 141 
282 Po aty ;134 
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Mbledhja e të dhënave 

Pyetësori është zhvilluar me mësuesit e gjuhës angleze që  japin mësim  në 

shkolla të ndryshme publike dhe jo-publike nëntëvjecare e të mesme, në zonat urbane 

dhe rurale të qarkut Korçë. Mësuesit e shkollave të cilët janë intervistuar u përkasin 

moshave dhe kualifikimeve të ndryshme. Tekstet që përdorin janë tekstet e autorëve 

shqiptarë dhe të huaj. 

Idetë e paraqitura përmes rezultateve të pyetësorit, ndërveprojnë me 

personalitetin, përvojën dhe konceptimet e mësuesve dhe rezultojnë në një stil të 

mësimdhënies ose një plan veprimi që mësuesi duhet të zbatojë në klasë. Është shumë 

e rëndësishme që të zotёrohen njohuritё dhe tё pёrcaktohen qëllimet, por më e 

rëndësishme është komunikimi i tyre në mënyrë efektive283. 

Ky pyetësor është zhvilluar për të parë mënyrën se si mësuesit ndërveprojnë me 

nxënësit, transmetojnë njohuri në klasë dhe mendimet që ndajnë mbi mësimdhënien, 

programet mёsimore dhe objektivat e të mësuarit. 

Subjektet e studimit 

Ky studim është përqendruar në një pyetësor, i zhvilluar me një numër të 

konsiderueshëm mësuesish, 90 mësues, 60 prej tyre i përkasin zonave urbane dhe 30 

ruraleve. Të dhënat që janë analizuar duke përdorur metoda përshkruese statistikore 

në përqindje. 

Qëllimet e studimit 

Pyetjet e studimit që orientuan studimin kryesisht u përqendrua në vazhdimin e 

sondazhit të nxënësve, realizuar dhe analizuar më sipër, në mënyrë që të shihen dhe të 

vëzhgohen mendimet e mёsuesve për programet mёsimore tё gjuhës angleze, 

mënyrën e organizimit të klasës, plani mësimor që është ndjekur, si e përshtatin dhe e 

përdorin  atë në tekstet mësimore, sa të kënaqur janë mësuesit me ta, se si ato 

zbatohen dhe se si ata të kontribuojnë në realizimin e ideve të duhura në arsim gjatë 

procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies të gjuhës së huaj angleze në Korçë dhe 

në fshatrat e tij përreth. Kjo qasje mundëson zhvillimin e të kuptuarit tё fenomenit 

sipas mësuesve284. 

Fusha e studimit 

Studimi është kryer me mësuesit e shkollave të poshtëpërmendura. Pyetësorët u 

shpërndanë gjatë muajve prill – maj 2013. Mësuesit u sqaruan mbi qëllimin e 

pyetësorit. Disa pyetësorë u shpërndanë përmes siteve në internet. Përmendim këtu që 

një pjesë e mësuesve refuzuan të kthenin përgjigje përmes internetit. Nga 90 të 

anketuar, numri u reduktua në 78. Numri mesatar i klasave të gjimnazeve ishte 35- 40 

nxënës për zonën urbane dhe 25- 30 nxënës për zonën rurale. Numri i nxënësve në 

shkollat 9- vjeçare, zonë urbane, ku mësuesit zhvillonin procesin mësimor, ishte 30- 

35 nxënës dhe në zonën rurale 15- 20 nxënës. 

Metodologjia 

E gjithë analiza e të dhënave është prezantuar në grafikët e mëposhtëm përmes 

përqindjeve. 

                                                      
283Richards Jack C. and Nunan D. Language and Second Language teacher education Cambridge 

University press 2002 ;271 

284Carless, D., “A case study of curriculum implementation in Hong Kong” , 2001;266 



95 
 

Mësuesve u është kërkuar të plotësojnë një pyetësor që ekzaminon opinionet e 

tyre aktuale mbi silabusin e gjuhës angleze. (Shih shtojcën 4.) 

Këto të dhëna të nxjerra nga pyetësorët, janë analizuar në mënyrë cilёsore, dhe 

sasiore duke nxjerrë supozime, parime, dhe vlera rreth realitetit shqiptar dhe rolin që 

luan silabusi në një përvetësim sa më të mirë të gjuhës angleze nga nxënësit shqiptarë.  

Analiza sasiore është kryer përmes pyetësorëve që ju shpërndanë mësuesve, për 

të analizuar aspektet e implementimit të programit mёsimor në mësimdhënien e 

gjuhës angleze në shkolla të ndryshme publike dhe jopublike në arsimin bazë e të 

mesëm, zona urbane dhe rurale, dhe për të parë nёse programi mёsimor përputhet me 

standartet e KPERGJ. 

Analiza cilёsore është një analizë subjektive, bazuar në përgjigjet dhe të dhënat e 

mesuesve të anketuar. Siç citon edhe Paille (Paje) kërkimi cilёsor është opinion direkt 

me subjektet e studimit, dhe bëhet përmes gjuhës, pa mjete teknike285. 

Pyetësorët përkufizojnë qartësisht fakte dhe  opinionet identifikohen nga metodat 

cilёsore286. Përgjithësisht pyetësorët përmbajnë pyetje të mbyllura po/ jo pyetje të 

shprehura me përqindje, si dhe pyetje ku kërkohet opinion i mësuesve i detajuar, si 

dhe pyetje të hapura. Sipas pyetjeve janë nxjerrë pёrfundime sipas mendimeve të 

mësuesve mbi përshtajtjen e programeve mёsimore me moshën e nxënësve, rolin që 

ze aspekti kulturor tek programi, si reflektohen objektivat e tij në tekstet mësimore, si 

objektivat e KPERGJ reflektohen në programin mёsimor hartuar nga IKT. 

nëse,Gjithashtu u pa nёse mund të realizohen në klasa me numër të madh 

nxënësishobjektivat e orëve të gjuhës angleze në kontekstin shqiptar, nëse vlerësimi 

nga mësuesit shqiptarë bëhet sipas standarteve të vendosur nga KPERGJ si dhe në 

çfarë shkalle ndiqet programi mёsimor prej tyre. 

Interpretimi i të dhënave 

Vetëdija gjuhësore është thelbësore për të siguruar mirëkuptim.Njohja rreth një 

gjuhë, për një mësues është më e rëndësishme se njohja e kësaj gjuhe287. 

Në mënyrë specifike siç vihet re edhe nga analiza e përqindjeve të marra, pyetjet 

janë grupuar me përgjigje po/ jo, të shprehura me përqindje, pyetje që vlerësojnë 

aftësitë gjuhësore, objektivat, monitorimin dhe zbatimin e silabusit nga mësuesit në 

orët e gjuhës angleze në kontekstin shqiptar. Pyetësori konsiston në 22 pyetje. 

Rezultatet janë paraqitur në grafikë, duke krahasuar përgjigjet e mësuesve që u 

përkasin shkollave të ndryshme të qarkut të Korçës. 

Përgjigjet janë analizuar në mënyrë cilёsore  dhe sasiore. Për të dhënat dhe 

analizën sasiore janë përdorur statistika përshkruese; për analizën cilesore, pyetjet 

janë analizuar në kategori specifike dhe të përgjithshme. Zhvillimi i aftësive 

interpretuese dhe reflektuese ofron një alternativë shumë praktike dhe të frytshme për 

edukimin gjuhësor të mësuesve288. 

                                                      
285PailléP. « Pertinence de la recherche qualitative », ne Alex Mucchielli Dictionnaire des méthodes 

qualitatives en sciences humaines, Armand Colin 2004 ;189 
286http://www.edu.plymouth.ac.uk 
287Jenkins J.Current Perspectives on Teaching World Englishes and English as a Lingua Franca 

TESOL QUARTERLY Vol. 40, No. 1, March 2006 

288Sauvignon, S. “Teaching English as communication”: A global perspective World Englishes 2003; 

64 

http://www.edu.plymouth.ac.uk/
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III.6.3 Rezultatet e mësuesve tё shkollës 9- vjeçare publike dhe jopublike zonë 

urbane.289 

Janё marrё nё pyetje 20 mësues në shkolla 9- vjeçare publike dhe 10 në shkolla 

jopublike (30 total). 

- Në lidhje me pyetjen sa të kënaqur janë mёsuesit me programet mësimore dhe sa 

përshtatet programi me nivelin e nxënësit, përqindja rezulton si më poshtë: 

Siç vihet re nga grafiku, mësuesit e shkollave 9- vjeçare publike janë të kënaqur 

mjaftueshëm më tepër me programet mёsimore se mёsuesit e shkollave 9- vjeçare 

jopublike, krahasuar me faktin se këto të fundit janë të kënaqur më shumë se mësuesit 

e shkollave publike. Sipas mësuesve të shkollave 9- vjeçare publike, programi 

përshtatet me nivelin e nxënësit, krahasuar me një përqindje më të ulët tek mësuesit e 

shkollave jopublike të cilët nuk janë të këtij mendimi. 

  

 

Tabela 1               Grafik 1 

Nëse  i referohemi tabelёs 2 dhe grafikut 2, pyetjet e grupuara konsistonin në 

vendin që ze kultura në programet mësimore; nga  30 mësuesit e intervistuar, 20 nga 9 

vjeçare publike dhe 10 nga 9 vjecare jopublike. 66% e mësuesve tё shkollave 9 

vjeçare publike, mendonin se kultura ze një vend të madh në programet mësimore 

krahasuar me një përqindje më të ulët të mësuesve të shkollave publike që ndanin të 

nëjtin mendim. Pyetja tjetër në lidhje me faktin se sa përqind merret parasysh mosha 

dhe niveli i nxënësve,në programet mësimore,të gjithë mësuesit e shkollave jopublike 

janë të mendimit se mosha merret parasysh në masën 80% në programet mësimore. 

Nё lidhje me faktin se sa përqind janë pasqyruar në tekste objektivat e programit,  

16% e mësuesve të shkollave publike, mendojnё se ato zenë vend 20% dhe 60%; 33% 

janë për 80% dhe 33% për 100%. Ndërkohë qё përqindja më e lartë prej 75% e 

mësuesve të shkollave 9 vjeçare jopublike, mendojnë se objektivat e programit zenë 

vend 100 % në tekstet mësimore të gjuhës angleze. 

       Me interes ishte edhe pyetja në lidhje me përshtatjen e programit me KPEGJ. 

33% e mёsuesve tё shkollave publike mendonin se përshtatet 60%, 33% mendonin 

80% dhe po 33% mendonin se përshtatet 100 %, krahasuar me një përqindje më të 

lartë të mësuesve të shkollave jopublike, të cilët mendonin se programi përshtatet 

100% me Kuadrin e Përgjithshëm të Referencave për gjuhët. 

                                                      
289Xega  E. The application of english syllabuses by teachers of elementary education in the teaching- 

learning process, in korça region European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 

2312-8429 Vol. 1, Nr. 3, September 2014 EUSER Publishing; 108 
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Nga statistikat vërehet se pjesa me e madh e mësuesve nga shkollat jopublike e 

realizojnë 80% programin mësimor dhe një numёr akoma mё i madh nga shkollat 

publike e realizojnë 100 % programin mësimor. 

 9 vjeçare publike (%) 9 vjeçare jopublike (%) 

 

kultura nё progr 20% 0 % 50% 

kultura nё progr 40% 33% 0% 

kultura nё progr 60% 0% 25% 

kultura nё progr 80% 66% 25% 

Marrja parasysh e moshёs/niv te nx. 40% 33% 0% 

Marrja parasysh e moshёs/niv te nx. 80% 66% 100% 

Objektivat e progr. nё tekste 20% 16% 0% 

Objektivat e progr. nё tekste 60% 16% 0% 

Objektivat e progr. nё tekste 80% 33% 25% 

Objektivat e progr. nё tekste 100% 33% 75% 

Pёrsht e progr me KPEGJ 60% 33% 0% 

Pёrsht e progr me KPEGJ 80% 33% 25% 

Pёrsht e progr me KPEGJ 100% 33% 75% 

Realizim programi 80% 33% 75% 

Realizim programi 100% 66% 25% 

Tabela 2 

 

  Grafiku. 2 

100% e mësuesve tё shkollave jopublike mendojnё se objektivat e KPERGJ janë 

pasqyruar ne program, krahasuar me 33%  tё mёsuesve të shkollave publike mendojnё 

se objektivat e KPERGJ nuk pasqyrohen në programin mësimor. 

75% e mësuesve të shkollave jopublike ishin të mendimit se objektivat arrihen në 

klasa me numёr të madh nxënësish. Për mësuesit e shkollave 9 vjeçare publike, vetёm 

50% tё mёsuesve janё tё kёtij mendimi. 

Vlerësimi i nxënësve është një aspekt tepër i rëndësishëm i mësimdhënies së 

gjuhës angleze. Është e rëndësisë thelbësore që vlerësimi të kryhet sipas  mënyrës tё 

përcaktuar nga KPEGJ në mënyrë që ato të përshtaten sa më mirë me nevojat e 

nxënësve në sistemin arsimor shqiptar290. 

                                                      
290Kuadri Europian i perbashket i references pёr gjuhёt. Kёshilli i Europёs Kёshilli i bashkёpunimit 

kulturor Komiteti i Edukimit Divizioni i politikave gjuhesore ; 235 
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Bazuar në përgjigjet e mësuesve të këtyre shkollave, përqindja më e lartë tek 

mësuesit e dy shkollave ; publike dhejopublike ishte që vlerësimi bëhet sipas kritereve 

te KPEGJ-së. Por kishte edhe një përqindje relativisht jo e ulët mёsuesesh qё 

mendonin se vlerësimi nuk bëhet bazuar në KPEGJ. (Tabela 3, Grafiku 3) 

 9 vjeçare publike (%) 9 vjeçare jopublike (%) 

 

Marrja parasysh e moshёs Po 100 100 

Objektivat nё tekste Po 83 100 
Objektivat nё tekste Jo 16 0 

Objektivat KPERGJ nё program Po 33 100 

Objektivat KPERGJ nё program Jo 33 0 

Objektivat nё klasa me nr tё madh nx.Po 50 75 

Objektivat ne klasa me nr. tё madh nx.Jo 50 25 

Vlerёsimi sipas KPEGJ Po 66 75 

Vlerёsimi sipas KPEGJ Jo 33 25 

Tabela 3 

 

Grafiku 3 

Grupi tjetër i pyetjeve të pyetësorit (tabela 4, grafiku 4) ka të bëjë me objektivat 

dhe mendimin e nxënësve për programin.Mësuesit e shkollave jopublike i vendosin 

objektivat nёçdo orë mësimore. Gjithashtu një përqindje e lartë (83%) e mёsuesve tё 

shkollave 9 vjeçare publike i vendosin objektivat nёçdo orë mësimore.Vetëm një 

përqindje e vogёl (16%) të mësuesve të shkollave jopublikei vendosin në fillim te 

kapitujve.  

Ndërkohë mësuesit e shkollave publike e marrin më tepër mendimin e nxënësve 

për zhvillimin  e mësimit krahasuar me jopubliket. Programi relativisht respektohetne 

masen 66% tek shkollat publike dhe 75% tek shkollat  jopublike. 
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Ndiqet progr, jo me 

pёrpikmёri 

66% 75% 

Tabela 4           Grafik 4 

III.6.4 Krahasimi i rezultateve të mësuesve të mësuesve të shkollave të mesme 

publike dhe jopublike në zonë urbane 

Janё marrё nё pyetje 23 mësues nga shkolla të mesme publike dhe 15 mësues nga 

shkolla të mesme jopublike shqiptare291.(Total 38) 

Në lidhje me pyetjen sa të kënaqur janë mësuesit me programet mësimore dhe sa 

pështatet programi me nivelin e nxënësit rezultatet janë si vijon: 

Siç vihet re nga grafiku, mësuesit e gjimnazeve publike janë të kënaqurme 

programin mësimor në një përqindje mё tё ulёt se gjimnazet jopublike ndërkohë që 

këto të fundit janë të kënaqur më shume se ato publike. Sipas mësuesve të gjimnazeve 

publike 85,7% mendon se programi përshtatet mjaftueshëm me nivelin e nxënёsit, 

14,2% mendojnë se përshtatet pak, krahasuar me rreth 33,3 % të mësuesve të 

gjimnazeve jopublikë të cilët jane të mendimit se programet përshtaten  me nivelin e 

nxënësve, në klasat ku ata zhvillojnë gjuhën e huaj. (tabela dhe grafiku 5) 

 

 

Tabela 5                                                          Grafiku 5 

Duke ju referuar tabelës 6 dhe grafikut 6, vërehet se sipas mendimit të 71,5% tё 

mësuesve të gjimnazeve publike aspekti kulturor ze 40% të programit mësimor, kurse 

për 66.6% të gjimnazeve jopublike kultura ze 80% të programit mësimor. Sërisht një 

përqindje më e lartë e mësuesve të gjimnazeve jopublike , janë të mendimit se mosha 

dhe niveli i nxënësve merren parasysh në masën 80% të programeve mësimore, 

krahasuar me 42,8% të mësuesve të gjimnazeve publike që ndanin të njëjtin mendim. 

Objektivat e programeve në tekste sipas 28,5% të mësuesve të gjimnazeve 

publike pasqyrohen  nё masёn 40% ndёrsa për 42,8% prej tyre,  pasqyrohen nё masёn 

80%. Shumica e mësuesve të gjimnazeve jopublike (71,5%) e tyre,  janë të mendimit 

se programet përshtaten 80% me KPEGJ , kurse 28,5% mendojnë se përshtaten 100%. 

                                                      
291Xega E.  “Diversité et identité culturelle en europe tome 11/1 editura muzeul literaturii române 

bucureşti, the implementation of syllabi for the study of english in conformity with the common 

european framework of reference 2014; 88 
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Të gjithë mësuesit e gjimnazeve jopublike e realizojnë programin100%  

kursevetem 42,8% e mësuesve të gjimnazeve publike e realizojnë në masën 80%. 

(Tabela dhe grafiku 6) 

 Gjimnaz publik Gjimnaz jo publik 

Kultura nё program 40% 71.5 0 

Kultura nё program 60% 28.5 33.3 

Kultura nё program 80% 0 66.6 

Marrja parasysh e moshёs/niv tё nx. 40% 0 33.3 

Marrja parasysh e moshёs/niv tё nx. 80% 42.8 66.6 

Objektivat e programit nё tekste 40% 28.5 0 

Objektivat e programit nё tekste 80% 42.8 33.3 

Objektivat e programit nё tekste 100% 0 66.6 

Pёrsht e programit me KPERGJ 60% 14.2 0 

Pёrsht e programit me KPERGJ 80% 28.5 100 

Pёrsht e programit me KPERGJ 100% 28.5 0 

Realizim programi 60% 28.5 0 

Realizim programi 80% 42.8 0 

Realizim programi 100% 28.5 100 

Tabela 6 

 

Grafiku  6  

Siç u përmend edhe më lart, një përqindje e konsiderueshme mësuesish në të dy 

kategoritё e gjimnazeve mendojnë se mosha ёshtё marrё parasysh në hartimin e 

programeve mësimore. Gjithashtu në të dy gjimnazet mёsuesit mendojnë se objektivat 

pasqyrohen në tekstet mësimore.  

 66,6% e mësuesve të gjimnazeve jopublike i arrijnë objektivat mësimore në 

klasa me numër të madh nxënësish, krahasuar me 28,5% të mësuesve të gjimnazeve 

publike. Pjesa më e madhe e mësuesve të këtyre gjimnazeve e shohin të vështirë 

arritjen e objektivave në klasa me numër të madh nxënësish. 

Mësuesit i njohin nxënësit me objektivat mësimore që ata vendosin përgjithësisht 

në fillim të çdo ore mësimi. 

Objektivat konform KPERGJ pasqyrohen nё programin mёsimor sipas mendimit 

tё 71,5% tё mёsuesve tё gjimnazeve publike dhe tё gjithё mёsuesve te gjimnazeve 

jopublike. 

0

20

40

60

80

100

120

Gjimnaz publik

Gjimnaz jo publik



101 
 

Pyetja tjetër ka të bëjë me vlerësimin. Michel Barlow (Mishel Barlou) shprehet 

“të vlerësosh është të vëzhgosh292.” 

Përsa i përket vlerësimit, 100% e mësuesve të gjimnazeve jopublike e bëjnë 

vlerësimin sipas KPERGJ, krahasuar me 42,8% të mësuesve të gjimnazeve publike. 

(Tabela7 dhe grafiku 7) 

 Gjimnaz publik Gjimnaz jo publik 

Marrja parasysh e moshёs jo 42.8 0 

Marrja parasysh e moshёs Po 57.1 100 

Objektivat nё tekste Po 85.7 66.6 

Objektivat nё tekste Jo 14.2 33.3 

Objektivat KPERGJ nё program Po 71.5 100 

Objektivat KPERGJ nё program Jo 28.5 0 

Objektivat nё nr tё madh nx.Po 28.5 66.6 

Objektivat nё nr tё madh nx.Jo 42.8 33.3 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Po 57.1 100 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Jo 42.8 0 

Njohja e nx. me objektivat Po 100 100 

Tabela 7 

 

Grafik 7 

100% e mësuesve të gjimnazeve jopublike dhe publike i vendosin objektivat në 

fillim të orës së mësimit dhe në  fillim të  kapitujve. 

Për të dyja gjimnazet si ato publike dhe jopublike, përqindja më e madhe e 

mësuesve preferonin të  ndjekin programin por jo me përpikmëri.(Grafiku 8) 

                                                      
292Barlow. M. , “Le travail en groupe des eleves” formation des enseignanats Bordas VUEF , 

Paris2000; 95 
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Tabela 8                                                              Grafiku 8 

III.6.5 Krahasimi i rezultateve të pyetësorëve drejtuar dy grupeve mësuesish nga 

shkollat 9- vjeçare zonë urbane dhe 9- vjeçare zonë rurale. Numri i mёsuesve 

ёshtё 15 mësues në qytet e 15 në fshat (30 total)  

Në lidhje me pyetjen sa të kënaqur janë me programet mësimore dhe sa përshtatet 

programi me nivelin e nxënësit, përqindja rezulton si më poshtë: 

Nga rezultatet vihet re se: mësuesit e gjuhës angleze në zonën rurale janë shumë 

të kënaqur me programet mësimore dhe mësuesit e zonës urbane janë mjaftueshëm të 

kënaqur. Programi sipas të gjithё mësuesve të shkollave 9- vjeçare të fshatit përshtatet 

me nivelin e nxënёsve, krahasuar me 75% të mёsuesve tё qytetit që mendojnë tё 

njёjtёn gjё.(tablela 9; grafiku 9) 

 

Tabela 9                                                              Grafiku 9 

Pyetjet e tjera kishin tё bënin me aspektin kulturor dhe trajtimin e tij në 

programet mësimore, hapësirën që i lihej këtij aspekti, a ёshtё marrё parasysh mosha 

e nxënësve, sa respektohej KPEGJ, dhe në ç’përqindje realizohej programi. 

Nga pyetësorët si dhe nga paraqitja në tabelën dhe grafikun 10 rezultatet tregojnë 

se: 

Shumica e mësuesve të 9- vjeçares fshat, 75% janë tё mendimit se kultura ze një 

hapёsirё prej 40% në programet mësimore, krahasuar me 66% tё mёsuesve të qytetit 

që mendojnë se kultura ze 80% në programeve mësimre. 

Përqindja më e madhe e mësuesve të qytetit mendon se niveli e mosha e 

nxёnësve merren 80% parasysh në hartimin e programeve mësimore, krahasuar me 

75% të mësuesve të fshatit që janë të mendimit se ajo merret parasysh në masën 60%. 

Në lidhje më vendosjen e objektivave të programit në tekste, përqindja më e lartë 

si në fshat dhe në qytet mendonin se ato pasqyrohen në masën 80 %. 

Përsa i përket përshtatjes së programeve me KPERGJ, 50% e mësuesve të fshatit 

beson se përshtatet në masën 60% me Kuadrin, ndërsa 33% të qytetit janë tё mendimit 

se programi përshtatet 60%, 80% dhe 100%. 

Programi realizohet 100 % nga 100% të mësuesve të fshatit dhe 100% nga 66% 

të mësuesve të sistemit nëntëvjeçar të qytetit. 

 9 vjeçare qytet (%) 9 vjeçare fshat (%) 

 

Kultura në progr 40% 33 75 

Kultura në progr 80% 66 25 

Marrja parasysh e moshës/niv të nx. 40% 33 25 
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Marrja parasysh e moshës/niv të nx. 60% 0 75 

Marrja parasysh e moshës/niv të nx. 80% 66 0 

Objektivat e programit në tekste 20% 16 0 

Objektivat e programit në tekste 60% 16 25 

Objektivat e programit në tekste 80% 33 50 

Objektivat e programit në tekste 100% 33 0 

Pёrsht e programit me KPERGJ 60% 33 50 

Pёrsht e programit me KPERGJ 80% 33 25 

Pёrsht e programit me KPERGJ 100% 33 25 

Realizim programi 80% 33 0 

Realizim programi 100% 66 100 

Tabela 10  

 

Grafiku 10 

Nga të dhënat e mëposhtme (tabela 11 ; grafik 11), mosha merret parasysh në 

hartimin e programeve, gjithashtu edhe objektivat paraqiten në tekste, vetëm një 

përqindje e vogël prej 16% e mësuesve të qytetit nuk mendojnë kёshtu. Sipas 100% të  

mësuesve të fshatit objektivat arrihen në klasa me numёr të madh nxënësish, 

krahasuar me  50%  të mёsuesve tё qytetit të cilët mendojnë se objektivat është shumë 

vështirë të arrihen në klasa me numër të madh nxënësish. 

100% të mësuesve të fshatit e bënin vlerësimin sipas KPERGJ,  krahasuar me 

vetëm 66% të mësuesve të qytetit që i përmbaheshin KPERGJ-së në vlerësim. Nga të 

gjithë mësuesit si në zonat urbane ashtu edhe rurale, nxënësit njihen me objektivat. 

 9 vjeçare qytet (%) 9 vjeçare fshat  (%) 

Marrja parasysh e moshes Po 100 100 

Objektivat nё tekste Po 83 100 

Objektivat nё tekste Jo 16 0 

Objektivat KPERGJ ne program Po 33 75 

Objektivat KPERGJ ne program Jo 33 25 

Objektivat ne numёr te madh nx.Po 50 100 

Objektivat ne numёr te madh nx.Jo 50 0 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Po 70 66 

Vlerёsimi sipas KPERGJ Jo 30 33 

Njohja e nxёnёsve me objektivat Po 100 100 

Tabela 11 
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Grafiku 11  

100 % e mësuesve të fshatit i vendosin objektivat në çdo orë mësimi dhe 83% të 

mësuesve të qytetit i vendosnin në çdo ore; vetëm 16 % prej tyre i vendosin në fillim 

kapitujsh. 

Sipas 66% të mësueve të qytetit dhe 75% të mësuesve të shkollave nëntë-vjeçare  

të zonave rurale, programi ndiqet, por jo me përpikmëri.(Tabela 12; grafiku 12) 

 9 vjeçare 

qytet % 

9 vjeçare 

fshat  % 

Objektivat vendosen nё 

çdo orё 

83 100 

Objektivat vendosen nё 

fillim kapitujsh 

16 0 

Merret mendim i nx pёr 

programin 

33 25 

Ndiqet progr, jo me 

pёrpikmёri 

66 75 

Tabela 12 Grafiku 12  

III.6.6 Krahasimi i rezultateve të mësuesve të gjimnazeve nё zonë urbane dhe 

rurale. 

Janё marrё nё pyetje 25 mësues zonë urbane dhe 15 mësues zonë rurale293. 

Nga mësuesit e intervistuar rezulton që pjesa mё e madhe e mësuesve e 

gjimnazeve si në zonat urbane ashtu edhe ato rurale, tregon se ata janё disi të kënaqur 

me programet mësimore, hartuar nga MASH. 

100% e mësuesve të gjimnazeve të fshatit dhe 85,7% të qytetit janё tё mendimit 

se programi pёrshtatet nё mёnyrё tё kёnaqshme me nivelin e nxёnёve; vetëm një 

përqindje e vogël e tyre mendojnë se programet përshtaten pak me nivelin e nxënësve, 

14,2%.(Tabela 13 , grafiku 13) 

 

 

                                                      
293Xega E. “Diversité et identité culturelle en europe tome 11/1 editura muzeul literaturii române 

bucureşti, the implementation of syllabi for the study of english in conformity with the common 

european framework of reference 2014; 85 
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Tabela 13                                                             Grafiku 13  

Duke ju referuar tabelës dhe grafikut të mëposhtëm ( Tabela 14; Grafiku 14)  vërehet 

se: njё pjesё e madhe e mësuesve të fshatit mendon se kultura zë 80% të programeve 

mësimore, krahasuar 71,5% dhe 28,5% të mësuesve të qytetit të cilët mendojnë se 

kultura ze respektivisht 40% dhe 60% të programeve mësimore. 

Mosha e nxënësve sipas 42,8% të mësuesve të gjimnazeve tё qytetit dhe 66,6% të 

mësuesve të fshatit merret parasysh  nё masёn 80%. 

Objektivat e KPERGJ paraqiten në programet mësimore në masën 80%, sipas 

mendimit të një numri më të madh mësuesish të gjimnazeve publike qytet.           

Programi realizohet 100% prej numrit më të madh të mësuesve të gjimnazeve publike 

të qytetit, krahasuar me një numër më të vogël të mësuesve të gjimnazeve të fshatit. 

 Gjimnaz publike qytet 

(%) 

Gjimnaz publik fshat 

(%) 

 

Kultura nё programe 40% 71.5 33.3 

Kultura nё programe 60% 28.5 0 

Kultura ne programe 80% 0 66.6 

Marrja parasysh e moshёs/nivelit te nx. 60% 0 33.3 

Marrja parasysh e moshёs/nivelit te nx. 80% 42.8 66.6 

Objektivat e KPERGJ ne program 60% 0 66.6 

Objektivat e KPERGJ ne program 40% 28.5 0 

Objektivat e KPERGJ ne program 80% 42.8 33.3 

Pёrshtatja e programit me KPERGJ 60% 14.2 66.6 

Pёrshtatja e programit me KPERGJ 80% 28.5 33.3 

Pёrshtatja e programit me KPERGJ 100% 28.5 0 

Realizim programi 60% 0                    66,6 

Realizim programi 80% 42.8 0 

Realizim programi 100% 57 33,3 

Tabela 14 
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Grafik 14 

Përqindja më e madhe e mësuesve mendojnë se mosha merret parasysh në 

programet mësimore. Mësuesit e fshatit mendojnë se mosha merret më tepër parasysh 

në hartimin e programeve mësimore. Nga përqindja më e madhe e mësuesve e në 

veçanti 85,7% e mësuesve të qytetit, janë të mendimit se objektivat paraqiten në 

tekste. 

Sipas mendimeve të një përqindjeje relativisht të lartë të mësuesve si të qytetit 

ashtu edhe të fshatit, objektivat e KPERGJ janë pasqyruar në programin mësimor. 

Objektivat nuk arrihen me numër të madh nxënësish sipas 100% të mësuesve të 

fshatit dhe 71.5 % të mësuesve të qytetit. Ata e shohin të vështirë arritjen e tyre. 

Përqindja më e madhe e mësuesve të qytetit vlerësojnë bazuar më KPEGJ, 

krahasuar me një përqindje më të ulët të mësuesve të fshatit që vlerësojnë sipas 

KPERGJ.Ndërkohë që të gjithë mësuesit i njohin nxënësit më objektivat. (Tabela 15, 

grafiku 15) 

 Gjimnazet publike qytet 

(%) 

Gjimnaz publik  fshat 

(%) 

Marrja parasysh e moshës së nx.Jo 42.8 33.3 

Marrja parasysh e moshes së nx.Po 57.1 66.6 

Objektivat nё tekste Po 85.7 66.6 

Objektivat nё tekste Jo 14.2 33.3 

Objektivat KPEGJ nё program Po 71.5 100 

Objektivat KPEGJ nё program Jo 28.5 0 

Objektivat në nr të madh nx.Po 28.5 0 

Objektivat në nr të madh nx.Jo 71.5 100 

Vlerёsimi sipas KPEGJ Po 57.1 33,3 

Vlerёsimi sipas KPEGJ Jo 42.8 66,6 

Njohja e nx. me objektivat Po 100 100 

Tabela 15 

 

Grafiku 15 

Duke u bazuar në tabela16 dhe grafiku 16, përqindja më e lartë e mësuesve që u 

përkasin të dyja zonave urbane dhe rurale, i vendosin objektivat në çdo orë mësimi. 

42, 8% të mësuesve të zonës urbane i vendosin ato në çdo modul, krahasuar me 

33,3% të mësuesve të zonës rurale. 

Një numër shumë i vogël i mësuesve të gjimnazeve të zonës urbane marrin në 

konsiderate  mendimet e nxënësve për zhvillimin e mësimit. Përsa i përket programit, 
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nuk ndiqet me përpikmëri nga numri më i madh i mësuesve në të dy zonat urbane dhe 

rurale. 

 

Tabela 16                                                               Grafiku 16 

III.6.7 Pёrfundime 

Bell (1983) shprehej se mësuesit janë konsumuesit e programeve mësimorë, 

ndërtuar nga të tjerët; me fjalë të tjera roli i tyre është të zbatojnë planet e gjuhëtarëve, 

agjensive qeveritare. Ndërkohë që disa mësues kanë një liri veprimi në hartimin e 

programeve mësimorë, mbi të cilin bazohen planet e tyre mësimorë që ata aplikojnë 

në mësimdhënien e përditshme294. 

Shumë nga mësuesit shqiptarë të marrë në pyetje nga zona urbane dhe rurale, 

publike dhe jopublike të arsimit bazë e të mesëm, i ndjekin, ndonëse jo me përpikmëri 

programet mёsimore hartuar nga IKT, MAS. 

Ky studim tregon se mësuesit shqiptarë kanë të drejtë të bëjnë gjykime dhe se si 

këto gjykime mund të ndikojnë në rishikimin e hartimit të planeve mësimore të gjuhës 

angleze. 

Më poshtë janë përmbledhur rezultatet kryesore nga statistikat e paraqitura më 

sipër dhe cila është situata aktuale dhe mendimet e mësuesve të shkollave 9- vjeçare e 

të mesme në programet mësimore në kontekstin shqiptar aktual mbi probleme të 

ndryshme të mësimdhënies dhe mësimnxënies të gjuhës angleze në qarkun e Korçës. 

Për mësuesit e zonave urbane dhe rurale në arsimin bazë e të mesëm, programi 

është në përputhje me nivelin e nxënësve. Përqindja më e madhe e tyre besojnë se 

niveli i moshës merret më tepër në konsideratë. Objektivat vendosur nga KPEGJ në 

programin mёsimor shfaqen në masën 100% sipas mendimit të përqindjes më të lartë 

të mësuesve të zonës urbane dhe 80% të mësuesve të zonës rurale. 

Si mësuesit e arsimit bazë ashtu edhe ata të gjimnazit, në të dyja zonat; urbane 

dhe rurale, janë të mendimit se objektivat e KPEGJ, pasqyrohen në tekstet mësimore 

të cilat ata përdorin. 

Numri më i madh i mësuesve të qytetit realizon  programin në masën 100%. 

Marrja në konsideratë e moshës në hartimin e programeve mësimorë është pothuajse 

në të njëjtën përqindje sipas mësuesve të dy cikleve dhe shkollave që u përkasin të dy 

zonave. 

Sipas mendimit të pjesës më të madhe të mësuesve të zonave urbane, vlerësimi 

bëhet në përputhje me kriteret vendosur nga KPEGJ. Objektivat mësimore vendosen 

                                                      
294 Nunan D.Callan C.N. and H G Widdowson (ed.)Syllabus design. Oxford Press 1987 ; 10 
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në çdo orë mësimi, si dhe përgjithësisht nxënësit njihen me objektivat. 50% e 

mësuesve të qytetit mendojnë se objektivat nuk arrihen në klasa me numër të madh 

nxënësish. 

Sipas mendimeve të mësuesve të shkollave publike dhe jopublike të shkollave 9- 

vjeçare dhe të mesme sidomos tek shkollat publike nuk janë shumë të kënaqur nga 

programet mësimore, krahasuar me ato jopublike. 

Aspekti kulturor zё një vend tepër të gjerë në programin mësimor të gjuhës 

angleze sipas pjesёs më të madhe të mësuesve të shkollave publike;  

Sipas mendimit të një numri të konsiderueshëm të mësuesve të shkollave të 

mesme publike e jopublike mosha e nxënësve ёshtё marrё në konsideratë në hartimin 

e programit, ky mendim mё pozitiv tek tё dytat.  

Sipas pikëpamjeve të dy grupeve të mësueve; si në shkollat e arsimit bazë, ashtu 

edhe në të mesëm, por në një përqindje më të lartë për mësuesit e shkollave të mesme 

jopublike, objektivat e hartuar sipas KPERGJ janë paraqitur në programet mësimore. 

Përshtatja e programit mёsimor me KPERGJ behet nga mësuesit e shkollave 

jopublike; 9- vjeçare dhe gjimnaze nё masёn 80%.  

Objektivat paraqiten në tekstet mësimore, sipas mendimit të një përqindjeje më të 

lartë mësuesish të shkollave publike, por janë të vështira të arrihen në klasa me numёr 

të madh nxënësish, krahasuar me mendimet e mësuesve të shkollave jopublike të cilët 

mendonin se arrihen. Mësuesit e intervistuar të shkollave jopublike bazohen më tepër 

tek kriteret vendosur nga KPEGJ për vlerësim, krahasuar me mësuesit e shkollave 

publike. Objektivat në të dy ciklet ; 9 vjeçar e i mesëm, vendosen nga mësuesit në çdo 

orë mësimi. Programi respektohet 66% në shkollat 9 vjeçare e të mesme publike dhe 

75% nё shkollat 9 vjeçare e të mesme jopublike. 

Pra, ky studim është një pasqyrë e rolit që luajnë mësuesit shqiptarë të gjuhës 

angleze në mësimin e kësaj gjuhe në arsimin bazë dhe të mesëm publik e jo publik,nё 

zonaturbane dhe rurale , duke reflektuar në këtë mënyrë mendimet dhe pikëpamjet e 

tyre mbi programet mёsimore tё gjuhës angleze, si “njё guidë në lidhje me kapacitetet 

e përdoruesve të saj”295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
295Nunan D.Callan C.N. and H G Widdowson (ed.)Syllabus design. Oxford Press 1987 ; 58 
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KREU  I KATЁRT  
 

KOMPLEKSITETI I KONTEKSTIT TË MËSIMDHËNIE - MËSIMNXËNIES 

IV.1 Situata e mёsimdhёnie-mёsimnxёnies 

“I arsimuar është ai, i cili ka mësuar si të mësojë dhe të ndryshojë”296. 

Hill (2007) sugjeron që mësuesi duhet të kuptojnë në fillim se çfarё niveli ka 

arritur nxënësi në lidhje me mësimin, përvojat e mëparshme dhe nevojat për të arritur 

synimet të mësuarit. 

Në ciklin 9 vjeçar, veçanërisht, nxënësit nuk e kuptojnë shprehësinë letrare të 

gjuhës, prandaj mësuesi duhet të transmetojë tek nxënësit interesin për gjuhën, 

aftësinë e përkthimit, kuptimin e vlerës kritike dhe të përcjellë kënaqësi estetike. Në 

klasat 1, 3- 9 nxënësi duhet të aftësohet të kuptojë gjuhën e folur, të aftësohen 

nxënësit të flasin anglisht në mënyrë korrekte dhe ta shkruajnë dhe ta lexojnë gjuhën 

siç duhet. 

Shfrytëzimi i teksteve letrare të gjuhës së huaj bëhet në ciklin e mesëm, ku disa 

nga objektivat e përgjithshme janë:leximi i prozës, poezisë, zhvillim në aftësitë 

përkthyese, të kuptuarit e vlerës kritike, kënaqësi estetike297. 

 

IV.2  Kompleksiteti i kontekstit të mësimdhënie- mësimnxënies. 

Situata e mësimdhënie- mësimnxënies përbëhet nga: 

Nxënësit, mësuesit, hapësira e mësimdhënies (organizimi i saj, materialet që vijnë 

në ndihmë të mësimdhënies- video, audio, materiale autentike, banga e karrige, 

tabela.) 

Situata shihet si bashkësi e parametrave më imediate të mësimdhënie- 

mësimnxënies, kur konteksti përfaqëson faktorët më të tërthortë jashtë klase dhe në 

situatën e mësimdhënie- mësimnxënies. 

Një gjuhë e huaj mund të shoqërohet me ato fusha që përfaqësohen nga lëndët e 

tjera në kurrikulën e shkollës dhe kjo ndihmon për të siguruar ura lidhëse me 

realitetin. Mësuesi duhet të familjarizohet me tema që janë të përfshira në programin 

dhe me metodologjinë. Ai duhet të dijë më tej dhe më shumё sesa gjuha që ai 

shpjegon; për kulturën, institucionet, zakonet e traditat e kështu me rradhë. Pra 

mësuesi duhet të ketë njohuri edhe për lëndët e zhvilluara nga kolegët e tij.298 

                                 Dija 

 

 

Mёsimdhёnie Mёsimnxёnie 

 

 

        Mёsues      Pёrgatitje            Nxёnёs 

                                                      
296Samovar A. Larry, Porter E. Richards, McDaniel R. Edwin “Intercultural 

communication”Wodsworth Cengage learning 2007; v 
297Parel M.F., Praveen M. Jain English language teaching method , tools and techniques Sunrise 

publishers and distributers 2008 ;25 
298Widdowson H.G. Teaching language as communication Oxford university press 1978; 16 
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Trekëndёshi didaktik jep një përfaqësim përkatës në situatën mësimdhënie- 

mësimnxënie. 

Shumë mësues pohojnë se mënyra e tyre për të kuptuar nocionin, transformohet 

për shkak të mësimdhënies së tij, mësimdhënie që do t'i detyronin të reflektonin në 

mënyrë sistematike mbi kuptimin e nocionit, duke pasur parasysh vështirësitë që 

nocionet paraqesin tek nxënësit. Prandaj duhet treguar kujdes përnivelin e gjuhës që 

përdoret në klasë, për t’u siguruar që nxënësit kuptojnë, dhe të kërkohen shembuj 

domethënës, për të ilustruar fenomene të ndryshme të studiuara299. 

Sipas Astoflit dhe Develay (1989) 300 situata pedagogjike, mendimi didaktik 

përpunohet  nga 3 tipe të mëdha reflektimesh : epistemologjik, për të kuptuar logjikën 

e mësimdhënies ; psikologjik, për të kuptuar fenomenin  e përvetësimit të dijeve  dhe 

pedagogjik pёr të kuptuar rolin e shkencave të edukimit dhe lidhjeve që vendosen në 

situatat pedagogjike. 

 « Njohjet avancojnë dhe ne avancojmë brenda njohjeve »301. 

Qëllimi i mësuesve është të nënvizojnë rëndësinë e kuptimit që ata kanë, të asaj 

që transmetohet në klasë dhe tek nxënësit. Kjo do të thotë që ata duhet të ndihen mirë 

me « njohuritë që transmetojnë ». Perspektiva  e ndarjes së dijeve të mësuesit me 

nxënësit është qëllimi i mësimdhënies. Mësuesit janë ndërmjetësit kompetentë, 

mbartësit dhe animatorët e dijes që transmetojnë në klasë ; këto vërtetojnë rolin aktiv 

të menaxhuesit aktiv të « tё diturit të japësh mësim »302. 

Situata e mësimdhënie – mësimnxënies bazohet kryesisht në vendosjen e 

detyrave për nxënësin303. Këto kërkojnë që aktorët të funksionojnë si përdorues të 

gjuhës, në kuptimin që duhen të angazhohen me ato lloj procesesh komunikative, si të 

përfshiheshin në botëm reale. Pra aftësitë gjuhësore të shihen sikur zhvillohen përmes 

aktiviteteve konunikative. Detyra është një aktivitet i cili kërkon që nxënësit ta 

përdorin gjuhën, me theks tek kuptimi, për të arritur një objektiv304. 

Detyrat qartësisht  përfshijnë proçese njohëse, si arsyetim, klasifikim, ndarje 

informacioni dhe transformim informacioni. Robinson (2001) sugjeron që detyrat 

variojnë në kompleksitetin e tyre sipas kërkesave që u vendosen nxënësve; Detyra të 

tilla praktikohen shpesh ; një prej tyre është eksperimenti që është zhvilluar me 

nxënës mbi aftësinë gjuhësore të të shprehurit me shkrim.  

Mjedisi sot vendoset në qendër në didaktikën e gjuhëve sepse tregon zhvillimin 

socio- didaktik. Vygotski, (1997) shprehet që mësuesit gjuhën e huaj e shohin më 

tepër si një mjet mësimnxënieje sesa si mjet komunikimi social. Kjo është e vërtetë 

edhe në kontekstin shqiptar. 

 

 

                                                      
299

Jonnaert Ph., Laurin S. « Les didactiques des disciplines, un debat contemporain ». avec le 

collaboration de Pauline Provencher Presses de l’universite de Quebec, 2000 ; 215 
300

Po aty ;  20 
301

Po aty ; 216 
302

Po aty ;  221 
303

Ellis R., “Task- based language learning and teaching”, Oxford, university press, 2003; 3 
304

Ellis R., “Task- based language learning and teaching”, Oxford, university press, 2003; ; 5 
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IV.2.1 Një vёshtrim mbi kontekstin shqipfolës të proçesit të mësimdhënie- 

mësimnxënies 

Cilësia e mësimdhënie-mësimnxënies  

Gjëndja  

Mësuesi tipik në qarkun e Korçës, sikundër ngjet në gjithë Shqipërinë, kryesisht 

është ai me ne qendër tekstin, që priret nga mësimdhënia verbale, që shkarkon 

përgjegjësinë te nxënësit dhe prindërit e tyre pёr arritjet e pakënaqshme lëndore dhe 

që nxit te fëmijët të nxënit kryesisht mekanik. Mësuesit, në mjaft raste, lenë pas dore 

nxënësit me vështirësi në të nxënë, madje qysh në vitet e para të shkollimit, duke e 

shtrirë tepër dukurinë e “braktisjes së fshehtë”.  

Një pjesë e mirë e mësuesve shkruajnë në ditarin e tyre profesional këto objektiva 

për orë mësimore, por këto përgjithësisht nuk janë të matshme dhe, në të vërtetë, 

mësuesi nuk  udhëhiqet prej tyre në përzgjedhjen e strategjive të veta të mësimdhënie-

mësimnxënies.305 

Megjithatë vitet e fundit është vënë rëndësia  mbi vendosjen e objektivave të 

matshme dhe gjendja është përmirësuar disi. Qëllimi i mësimdhënies së anglishtes 

është të sigurojë kuptueshmëri mes folësve të kësaj gjuhe. 

Në disa shkolla të qytetit të Korçës, kryesisht, dhe në disa të tjera të shpërndara 

në qytete dhe disa fshatra të qarkut ka një lëvizje për kthimin e mësimdhënie-

mësimnxënies në kahun thuajse të kundërt e pikërisht nga ajo me qendër tekstin në atë 

me qendër rezultatet e të nxënit. Sipas këtij parimi, objektivat e të nxënit për kapitull 

përbëjnë pikënisjen e strategjive të mësimdhënie-mësimnxënies dhe çdo risi metodike 

vlerësohet nga përmirësimet në rezultatet e vërteta të nxënësve.  

Trajnimi i brendshëm i mësuesve është më shumë burokratik, pasi kryhet 

zakonisht nëpërmjet mbledhjeve të pakta të këshillit pedagogjik, ku temat e ngritjes 

profesionale mbushen me  huazime teorike dhe nuk nxitin ide për ndryshime 

konkrete306. 

Brenda stafit pedagogjik të një shkolle ka diferenca të theksuara të nivelit të 

profesionalizmit. Ilich (1972; 56) shprehet : « Mësimdhënia- mësimnxënia është 

aktiviteti njerëzor  i cili kërkon më pak manipulim nga të tjerët. Shumica e 

mësimdhënie- mësimnxënies nuk është rezultat i udhëzimeve, por rezultat i 

pjesëmarrjes  të papenguar në një ambjent kuptimplotë". 

Allwright (1979; 170) shprehet : « Nëse aktivitetet e menaxhimit të një mësuesi 

të gjuhës së huaj, drejtohen ekskluzivisht në përfshirjen e nxënësvve në zgjidhjen e 

problemeve të komunikimit në gjuhën që synohet të mësohet, atëhere vetë mësimi i 

gjuhës do te kujdeset për veten307. 

E rëndësishme është të dallohen ndryshimet gjuhësore që krijojnë probleme të 

kuptueshmërisë. Ndryshimet e gjuhës që reflektojnë qëndrime negative, nevojiten të 

adresohen  në këtë rast,tek e ashtëquajtura mungesë e kuptueshmërisë,e cila  rezulton 

jo nga karakteristikat e vetë gjuhës, por nga qëndrimet sociale që rrethojnë tipare të 

veçanta gjuhësore. Këto lloj ndryshimesh nevojiten që të adresohen në kontekstin e 

                                                      
305Strategjia e arsimit për të gjithë e qarkut të Korçës 2007-2015; 8 
306Strategjia e arsimit për të gjithë e qarkut të Korçës 2007-2015;  10 
307Harmer Jeremy .The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 

2007; 52 
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qëndrimeve të gjuhës, në të cilën specialistet theksojnë faktin që një gjuhë 

ndërkombëtare si anglishtja i përket të gjithë përdoruesve të saj.  

Qëllim tjetër i anglishtes si gjuhë e huaj është të ndihmojë nxënësit të zhvillojnë 

strategji për të arritur lidhje miqësore kur anglishtja përdoret me folës të kulturave të 

tjera për qëllime me piksynime pragmatike. Pra mësimdhënia e aspektit pragmatik 

është të inkurajojë përvetësimin e strategjive ndërvepruese, te cilat përfshijnë mënyra 

për të vendosur raporte dhe minimizojnë ndryshimet kulturore.Tjetër qëllim është 

zhvillimi i kompetencës tekstuale, zhvillim i aftësive lexuese dhe shkruese, ku 

faktorët kulturorë të luajnë një rol në to. 

Njё vend tё rёndёsishёm ze inkurajimi i pikëpamjes të një procesi interaktiv në të 

cilin lexuesit duhet të marrin një rol aktiv në dhënien kuptim të teksteve308. 

Qasja ndaj mësimdhënies së gjuhës angleze, nevojitet të jetë e ndjeshme ndaj 

kulturës, ndaj diversitetit të konteksteve në të cilat anglishtja shpjegohet dhe përdoret. 

Ka avantazhe për përdorimin e materialeve të kulturës burimore, për shembull tekstet 

shqiptarë, pra ku nxënësit shohin kulturën e tyre dhe si mund t’i shpjegojnë këto 

elemente të kulturës së tyre tё tjerëve, dhe pikëpamjet qё mund të ndajnë me ta. 

Anglishtja duhet shpjeguar në një ambjent që respekton kulturën lokale të të mësuarit. 

Një kuptim i kulturës lokale të të mësuarit, nuk duhet të bazohet në stereotype duke 

patur parasysh që mësimdhënia influencohet nga faktorë politikë, socialë, dhe 

kulturorë që ekzistojnë në komunitet. 

Sipas Linda B. Nilson, ka disa parime bazë të mësimdhënies, që mësuesit duhen 

të aplikojnë (të cilat jepen ne vijim)309,  disa prej të cilave, janë parë gjatë vëzhgimit 

në klasat e ndryshme në Korçë, si dhe praktikohen nga disa mësues ; 

Mёsuesi nuk duhet tё përdorё veten si standart. 

- Të gjejё tek nxënësit çfarë dinë aktualisht.  

-Tё familjarizohet me mënyrën e tyre të jetës.  

-Të lidhë përmbajtjen, aftësitë, duke i ndihmuar ata të mësojnë atë çka është 

familjare. 

-Të përdorë shembuj dhe analogji. 

 Kjo praktikë është vënë re gjatë vëzhgimit të aspekteve të ndryshme të 

mësimdhënies. (Kreu V. 10) 

- Të lidhë materialin me eksperiencën e përditshme të nxënësve, me karrierat e 

tyre në të ardhmen, ose me problemet e jetës së përditshme. 

- Të demonstrojë entuziasëm dhe pasion për lëndën.  

- Të shpjegojë në një shumëllojshmëri mënyrash. T’u japë nxënësve mundësi të 

lexojnë, dëgjojnë, flasin, shkruajnë, shikojnë, vizatojnë, veprojnë, dh eta ndiejnë 

materialin e ri. 

- T’u japë shumë mundësi në përgatitjen e detyrave të shtëpisë, duke përfshirë, 

kuize, teste praktikë, që u tregojnë nxënësve se sa shumë ata mësojnë. 

                                                      
308McKay Lee Sandra : “Teaching english as an international language ; rethinking goals and 

approaches Oxford University press 2002; 127 
309Nilson B. Linda “Teaching at its best”A Research-Based Resource for College Instructors, Third 

edition Jossey – Bass a Wiley imprint,  5 
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Shumëllojshmëri ushtrimesh praktike ofrohen kryesisht tek tekstet me autorë të huaj, 

ku gjendet një gamë e gjerë mundësish për kontroll e vetëkontroll. 

- Një sugjerim tjetër i Linda B. Nilson ёshtë ideja e bërjes të orës së mësimit një 

eksperiencë dramatike, humoristike, surprizuese, të gëzuar, të çmendur, emocionuese, 

pra të motivohen emocione. Nxënësit të lihen të reflektojnë, debatojnë, të ndajnë 

shumë këndvështrime, të punojnë në grup. Këto eksperienca janë vërejtur tek klasat e 

vёzhguara (përshkruar me detaje në kapitulli pasardhës). 

Çdo klasë është unike në mënyrën se si nxënësit dhe mësuesit ndërveprojnë me 

njëri tjetrin në mësimin e gjuhës angleze. Duke parë diversitetin e kulturave lokale të 

të mësuarit, është jo realiste të imagjinosh që një tekst mësimor, do të plotësojë 

nevojat e nxënësve. Kështu mësuesve duhet të kenë të drejtën dhe përgjegjësinë për të 

ndërthurur metoda që përshtaten kulturalisht dhe janë produktive. 

Koncepti i të menduarit globalisht, por të vepruarit logjikisht është i përshtatshёm 

me mësimdhënien e gjuhës angleze. Pra përdorimi i anglishtes ёshtё nё rritje si një 

gjuhë ndërkombëtare që i përket jo vetëm folësve amtare, por edhe të gjithë 

përdoruesve të saj. 

Në mësimdhënien e gjuhës së huaj janë bërë përmirësime të ndjeshme në 

kontekstin shqiptar edhe përsa i përket shmangies së mbingarkesës, duke hequr dorë 

nga rregullat e gramatikës, që ngarkonin kujtesën e nxënësit dikur dhe  që nuk i 

shërbenin aftësimit praktik të gjuhës së huaj. Duhen ushtrime me karakter zbatues e 

krijues. 

Në mësimin e gjuhës së huaj janë të rëndësishëm 3 faktorë kryesorë:  

  Nxënësi që mëson,  

 Mësuesi që e jep lëndën  

  Mjetet e metodat për përvetësimin e saj. 

Nga bisedat e ndryshme me nxënës rezulton fakti se nxënësit i lenë pak kohë 

anglishtes, ata mjaftohen me kryerjen e ushtrimeve dhe nuk përqëndrohen nё 

përvetësimin e tyre nё mёnyrё aktive, dhe për pasojë mbeten njohuri zbatuese dhe nuk 

kthehen në shprehi praktike për të folur e shkruar gjuhën e huaj310. 

Në situatën e mësimdhënie- mësimnxënies përfshihen : 

Kushtet – vendi,  moment, gjendja fizike e nxënësit, motivimi i tij, ecuria 

shkollore; Situata e klasës që i referohet situatës nxënës mësues, përmbajtje; situata e 

komunikimit që ka të bëjë me aktet e komunikimit të bisedës si dhe ajo e 

mësimdhënies; organizimi i saj, struktura hapësinore, materialet)311. 

Fjala « mësimdhënie »  sipas enciklopedisë Universel édicioni 6 përkufizohet si 

një veprim, një mënyrë e të shpjeguarit, e të dhënit mësim. 

Sipas fjalorit të Oxford « mësimdhënia » përkufizohet si shpjegim se si mund të 

bëhet dicka, dhënia e udhëzimeve në mënyrë profesionale, inkurajimin e dikujt për të 

pranuar dicka si një fakt ose parim312. 

                                                      
310Tafani Vilma “Probleme psiko- didaktike të të shkruarit në gjuhën Angleze në mjedisin shkollor 

shqiptar. Monografi shkencore, Tiranë 2010; 50- 51 
311Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et langue seconde, sous la direction  de Jean-

Pierre CUQ(2003), CLEinternational.; 222 
312Concise Oxford American Dictionary Oxford University press 2006; 933 
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Ky term sipas  F.Macaire, është “ Arti i zgjimit të kuriozitetit tek mendjet e reja 

për të gjetur kënaqësi më vonë”313. Mësimnxënia përshkruan përvetësimin e një 

formimi profesional. Mund gjithashtu të përkufizohet si një modifikimi sjelljes sipas 

një mësimdhënësi. 

Sipas mendimit tim, bazuar edhe tek puna aktuale  procesi i mësimdhënie- 

mësimnxënies mund të përkufizohet si transmetim i njohurive, si një lloj ndihmese 

drejt të kuptuarit dhe asimilimit të gjuhës së huaj ; në rastin konkret të anglishtes. 

Këto njohuri para se të transmetohen, duhet të strukturohen dhe organizohen në 

një bazë shkencore. Për t’u bërë kjo është e nevojshme që të kihet një njohuri në 

pedagogji dhe didaktikë; pra njohuri jo vetëm në artin e mësimdhënies dhe 

organizimit të klasës, por edhe tek arti i shpjegimit të nocioneve dhe vështirësive të 

fushave të caktuara314. Këto nocione përbëjnë bazën e mjeteve dhe teknikave që vihen 

në dukje në konceptimin  e orëve mësimore të gjuhës angleze. 

Nё Shqipëri ka njё publik shkollor dhe joshkollor tё motivuar, qё bёn investime 

personale, ka objektiva, investon nё  periudha mësimnxënieje, në klasë e jashtё saj. 

Situata e mësimdhënie- mësimnxënies, është shumë komplekse, sepse ka një 

numër parametrash të kontekstit, i cili influencon, shpesh në mënyrë indirekte mbi 

fenomenet pedagogjike. Sipas Harmer disa nga kёta faktorё janё : 

1. Mjediset reale dhe virtuale të të mësuarit. 

Këto të fundit kanë filluar të aplikohen edhe në kontekstin shqiptar. Megjithatë 

sitet virtuale të të mësuarit të gjuhës së huaj kanë tutorë online të cilët ndërveprojnë 

me studentët e tyre mes emaileve ose forumeve online.315 Kjo procedurё nuk 

aplikohet tek arsimi bazë dhe i mesëm në qarkun e Korçës. Ky aplikim është më i 

përhapur në komunikimin pedagog- student. Edhe pse janë bërë trajnime mësuesish 

për aplikimin dhe regjistrimin në këto site ende situata le për të dëshiruar. Një 

përqindje shumë e vogël e mësuesve dhe akoma më e vogël e nxënësve janë të 

ingranuar në këtë proces. 

2. Numri i madh i nxënësve në klasa.  

Klasat me numër të madh nxënësish paraqesin sfida, gjë qё nuk e bëjnë klasat me 

numër të vogël nxënësish .Ka disa elemente bazë në të qënit i suksesshëm në procesin 

e mësimdhënie- mësimnxënies në këto klasa: 

- Të qënit e organizuar.  

- Përdorimi i një ritmi të ndryshëm për aktivitete të ndryshme. 

- Rritja e  punës  individuale. 

- Përdorimi i punës  në çift ose në grup. 

- Përdor reagimin në kor ( në klasat fillore)316 

Nga vëzhgimet e bëra në shkolla të ndryshme në Korçë mësuesit në klasa të 

ndryshme u jepnin nxënësve detyra të ndryshme , role të ndryshme, në mjaft prej tyre 

                                                      

313
F. Macaire, P. Raymond Notre beau métier: manuel de pédagogie appliquée : pédagogie générale, 

discipline scolaire, psychologie éducativ. Editions Saint-Paul, 1964 
314Haloci A., Delija Sh., Tabaku E., Sula A. Didaktika e gjuhëve të huaja I (2008), Shblu Tiranë; 9 
315

Harmer J.The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

122 
316Harmer J.The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

125 

http://www.google.al/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22F.+Macaire%22
http://www.google.al/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.+Raymond%22
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kishte inkurajim si dhe nxjerrje në pah të anëve të mira të tyre.( ёshtё trajtuar në 

kapitullin pasardhës, VI) 

 

IV.3 Aktorët e situatës mësimdhënie- mësimnxënies 

 Konteksti didaktik integron “mjedisin sociolinguistik, kulturor, social, duke 

përfshirë parametrat didaktikë të cilat janë të integruara në bashkësinë e kontekstit 

global317”. 

Ndryshimet shoqërore në gjithë botën kërkojnë nivele të larta aftësimi, zotësi dhe 

cilësi të reja, qё ndikojnё mbi arsimin, nëpërmjet të cilit transmetohen dhe zhvillohen 

këto veti. Realizimi i tyre kërkon që arsimi të bëhet gjithnjë e më i diferencuar dhe i 

personalizuar, për të plotësuar nevojat e nxënësve dhe për të zhvilluar potencialet e 

tyre krijuese. 

Dy janë aktorët më të rëndësishëm, që përfshihen aktivisht në këtë proces 

përvetësimi dhe krijimi aftësish: mësuesi dhe nxënësi318. 

Përdorimi i klasës dhe mësimdhënies së gjuhës së huaj është një burim për të 

gjithë ata që duan të njohin dhe kuptojnë një funksion të tillë social. 

Siç shprehet Kathy Bird319(Keti Bërd) : “Mësuesit duhet t’u japin udhëzime 

nxënësve për një detyrë të caktuar, dhe të kërkojnë prej tyre se cilat janë qëllimet e 

detyrës që u caktohet. Pasi detyra të përfundohet, ata shohin nëse e kanë ndryshuar 

mendimin në lidhje me qëllimet. Kjo gjë i ndihmon aktorët nxënës të ndërgjegjësohen 

se sa shumë mund të mësojnë në një kohë të dhënë. Nxënësit përfshihen në arritjen e  

qëllimeve dhe nuk krijohen probleme me disiplinën. 

Edukimi është procesi me të cilin një shoqёri transmeton tek anëtarët e rinj të saj 

vlerat, besimet, dijet dhe shprehitë simbolike për të realizuar komunikimin brenda 

shoqërisë320. Arti i mësimdhënies është menaxhim i përvojës së nxënësve, më së 

shumti në klasë, e cila krijon mundësinë e të nxënit; mësimdhënia është objekt 

kryesor i psikologjisë të edukimit. 

Marrëdhëniet midis strategjive të mësimdhënie- mësimnxënies janë të 

ndërlikuara. Veprimet e mësuesit nuk mund të përvetësohen në mënyrë magjike në të 

nxënët e nxënësve; vetëm nxënësi mund të mësojë. Mësuesit shpenzojnë shumë kohë 

për të nxënët, duke përmirësuar menaxhimin e klasës  e duke i mbajtur ata të motivuar 

e të përfshirë nё kёtё proces. Por koha dhe përkushtimi nuk mund të garantojnë të 

nxënit e duhur e të efektshëm. Një lidhje e rëndësishme midis mësimdhënie -  

mësimnxënies është detyra që mësuesi shtron për nxënësit321. 

Sipas Madeline Hunter322, teoria e mësimdhënies së drejtpërdrejtë ku mësuesit 

demonstrojnë dhe marrin përgjegjësi për mësimin, përshtatin punën me moshën dhe 

aftësinë e nxënësve, ku mësuesi është një vendimarrës profesionist përbëhet nga: 

                                                      
317 Blanchet P., Asselah R.S, “Pourquoi s’interroger sur les contextes en didactique des langues?”, tek 

“perspectives pour une didactique des langues contextualisee, Paris, editions sur archives 

contemporaines agence universitare de la francophonie, 2008; 9 
318Tabaku Elida, Mita Nikoleta:”Reformimi i kurrikulave të programeve “Master” të mësuesisë Buletin 

shkencor nr. Nëntor  2010, Universiteti planetar I Tiranws; 93 
319Forum Volume 31, nr. 4 Oct. 1993 ; fq.27 
320Musai B.Psikologji edukimi ; zhvillimi , të nxënit, mësimdhënia, Tiranë 1999;21, 23. 
321Po aty; 279 
322Musai B.Psikologji edukimi ; zhvillimi , të nxënit, mësimdhënia, Tiranë 1999; 286 
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Hyrja, objektivat, dhënia e njohurive, modelimi, kontrolli për të kuptuarit, praktikë e 

udhëhequr, praktikë e pavarur. Shumë mësues në Korçë e praktikojnë këtë lloj 

mësimdhënieje. Mësimi zbulues- term i Brunerit323 për mësimdhënien lejon nxënësit 

të jenë pjesëmarrës aktivë në kërkimin e njohurive, duke bërё më tё kuptueshme atё 

që mësohet. 

Karakteristikat e një marrëdhënie të favorshme mësues- nxënës janë: 

Transparenca, kujdesi, ndërvarësia, zhvillimi i individualitetit), plotësimi i 

ndërsjelltë i nevojave324. 

IV.3.1 Nxënësit 

Roxhers shprehet : “Duhet një arsim që të ketë në qendër nxënësin”325. Sipas tij 

nxënësi duhet tё vetë kontrollojë sjelljen e tij, asnjë biheiviorist nuk mund ta bëjë këtë 

më mirë se vetë personi. 

Sipas Kombs326 :« Mësuesi i mirë është thjesht ndihmës i nxënësit ». Që të 

ndikosh mbi nxënësin, duhet të ndikosh mbi bindjet dhe perceptimet e tij, pasi janë 

pikërisht perceptimet e vetë nxënësit, ato që përcaktojnë edhe sjelljet e tij. Mësuesi 

duhet të jetë i ndjeshëm, bindës, ndihmës, e shok i nxënësit. 

Ndërsa Gordon shprehet: “Nuk ka të mësuar modern pa një marrëdhënie të 

favorshme mësues- nxënës327”. 

Duhen marrë në konsideratë faktorët që kondicionojnë aktin edukativ, nevojat 

dhe motivimet,profilin e kërkuesit,  nivelin dhe llojin e studimeve që ka përfunduar, 

gjuhët, statusin social, aksesin në burimet e informacionit,  formimin dhe 

eksperiencёn e nxënësit, tipin i mësimdhënies ( ekstensiv, intensiv), kuadrin 

(institucional, privat), mjetet (sallat, materialet, dokumentat.)328 

Nxënësit duhen parë nga një këndvështrim shumë dimensional, si subjekte 

psikologjikë dhe shoqërorë, duke patur praktika shoqërore të gjuhës e që zhvillohen 

në respekt të gjuhës dhe praktikave të qëndrimeve329. « Nxënësi nuk është individ i 

izoluar, por aktor social, anëtar i një ose shumë grupeve, i angazhar në mënyrë 

konstante në veprime kolektive330». 

Mësuesi duhet të pyesë dhe investigojë mbi njohuritë e nxënësve. Mësimnxënia 

ështënjë proces individual i influencuar nga gjithçka që e përbën individin. Pra merr 

në konsideratë kontekstin social, familiar dhe të përditshem të nxënësve të interesave 

të tyre dhe integrimi i tyre ne këtë process është një pikë kyçe në arritjet e nxënesve 

                                                      
323 Musai B.Psikologji edukimi ; zhvillimi , të nxënit, mësimdhënia, Tiranë 1999; 289 
324Etika profesionale e mësuesit Cikël modulesh për kualifikimin e mwsuesit AEDP 1998;13 
325Po aty; 11 
326Po aty ;11 
327 Po aty ; 12 
328Galisson R, 1995, « À enseignant nouveau, outils nouveaux », tek J. Pécheur dhe G. Vigner (Dirs.), 

1995, Méthodes et méthodologies, Revue LeFrançais dans le monde Recherches et applications, 

Hachette, Paris,1995 : 8. 
329Barré-de Miniac Ch., Le rapport à l'écriture, aspects théoriques et didactiques, Presses Universitaires 

de Lille: 2000,;146 
330Gajo L. Mondada L. Interactions et acquisitions en contexte,  Modes d’appropriation de 

compétences discursives plurilingues par de jeunes immigrés,Éditions Universitaires Fribourg Suisse 

2000 :23 
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gjatë këtij procesi. Vihet në dukje mënyra e tyre e jetesës, kulturës, riteve, 

perceptimeve që ata kanë. 

Fakti që klasat janë të përbëra nga individë që u përkasin të kaluarave të 

ndryshme, duhet menduar si t’u përgjigjemi këtyre nxënësve, individualisht dhe 

ndërkohë që i shpjegohet grupit si një të tërë, në mënyra të ndryshme, duhet të 

kushtojmë vëmendje identiteteve të ndryshme me të cilët ne përballemi331. 

Nxënësit vijnë në klasë me koncepte paraprake për mënyrën si funksionon bota. 

Nëse ata nuk përfshihen në të kuptuarit e tyre fillestar, ata mund të mos arrijnë të 

kapin konceptet dhe informacionin e ri që mësohet. Për të zhvilluar afësitë, nxënësit 

duhet të kënë baza të thella njohurish faktike, të kuptojnë faktet dhe idetë në 

kontekstin e një kuadri konceptual dhe të organizojnë njohuritë, në mënyra që 

lehtësojnë përdorimin dhe zbatimin e tyre. Qasja metakonjitive në mësimdhënie, 

mund t’i ndihmojë nxënësit të mësojnë, që të jenë zot të të nxënit të tyre, duke 

përcaktuar synimet e të nxënit dhe duke mbikqyrur përparimin e vet, gjatë kohës që i 

arrijnë këto synime332. 

Mësuesit duhet të japin mësim lëndën në thellësi duke dhënë shembuj në të cilët 

vepron i njëjti koncept dhe duke dhënë një bazë të shëndoshë njohurish faktike. 

Mësimdhënia e aftësive metakonjitive duhet integruar në kurrikul, në një gamë 

fushash lëndore333. 

Nevojat e nxënësve. 

Procesi i mësimdhënie- mësimnnxënie, synon tё përmbushë nevojat e nxënësve. 

Për të parë nevojat e nxënёsve janë një mori faktorësh që luajnë rol në plotësimin 

e tyre. Duke i parë në përgjithësi e në veçanti në mjedisin shqipfolës, ata janë: 

1. Vendosja e një mjedisi produktiv të mësuari, që ka të bëjë me menaxhimin e 

klasës, klimën dhe disiplinën. Menaxhimi i klasës arrihet duke vendosur rregullat e 

duhura në menaxhimin e aktiviteteve në klasë, duke sqaruar përgjegjësitë e nxënësve, 

duke drejtuar  aktivitetet në klasë sipas proceduarve të vendosura nga vetë mësuesi, 

inkurajuar nxënësit të marrin përgjegjësitë e tyre në mësimnxënie334. 

Klima në klasë, sipas Seiler et al.(1984) liston këto elemente në klimën e të 

mësuarit efektiv : 

2.Besimi përkundrejt frikës, dyshimit, pranimin përkundrejt refuzimit. 

Qëllimi është të vendoset një mjedis të mësuari që siguron qëndrime pozitive, 

përpjekje produktive, dhe arritje maksimale për të gjithë nxënësit në klasë, sepse ata 

janë fokusi i mësimdhënies335. 

3. Vendosja e standarteve efektive dhe plotesimi i tyre prej nxёnёsve. 

4. Procesi i të menduarit të nxënësve, sepse ai përcakton nëse ndodh mësim. 

Mësimdhënia influencon njohjen e nxënësit dhe njohja çon drejt të mësuarit. 

                                                      
331Harmer J. The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 
85 
332 Fullan M. “Kuptimi I ri I ndryshimit ne Arsim”, Botimi I trete Soros, 2001; 72 
333 Po aty; 73 
334Chastain Kenneth Lee “Developing Second- language Skills , Theory and practice  third edition, 

University of Virginia 1988;154 
335Chastain Kenneth Lee “Developing Second- language Skills , Theory and practice  third edition, 

University of Virginia 1988; 162 
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4.Stilet e ndryshme të të mësuarit qё ndikohen nga tre faktorë: 

a. Reagimet e tyre ndaj ekperiencave të jetës. 

       b.Qasja e tyre ndaj të mësuarit. 

c. Zakonet e punës së tyre akademike. 

Strategjitë e mësimdhënies, sjelljet dhe mendime në të cilat një nxënës 

angazhohet, gjatë mësimnxenies, kanë për qëllim të influencojnë procesin e të 

mësuarit, pra të ndikojnë tek gjendja motivuese ose afektive e nxënësit, ose tek 

mënyra si një nxënës selekton, përvetëson, merr, organizon dhe integron njohuritë e 

reja.  

Mësuesit kanë dy detyrime të rëndësishme në klasë:  

1) T’u shpjegojnë nxënësve çfarë të mësojnë dhe 2) si të mësojnë.  

Stern (1975) shprehet se  nxënësit duhet të mësojnë të tolerojnë dështimet, kur e 

kanë të vështirë të shprehen.  

Konkretisht ky fakt është i vështirë për t’u përballuar nga nxënësit shqipfolës, të 

cilët e vuajnë shumë faktin e dështimit në një përgjigje të caktuar. Jo gjithmonë 

mësuesit në kontekstin shqipfolës të marrë në studim i mbështesin dhe i inkurajojnë 

ata siç duhet. 

Gjithashtu nxënësit duhet të mësojnë të merren me nevojshmërinë e pranimit të 

formave dhe strukturave të reja të gjuhës së dytë.- duhet të mësojnë si të operojnë në 

mënyrë gjuhësore në një sistem në të cilin ata janë të çorientuar momentalisht. Pra 

mësuesit duhet të vendosin një atmosferë mbështetëse, inkurajuese gjatë 

mësimdhënies336. 

Motivimi është një tjetër nevojë për t’u theksuar tek nxënësi. Ndikohet nga vetё 

koncepti i të nxënësit, vlerat, nevojat, dhe qëllimet. Motivimi influencohet nga suksesi 

ose dështimi në aktivitetet e klasës, nga mjedisi social dhe nga sjellja e mësuesit. 

IV.3.2. Mësuesi 

“Një profesion nuk krijohet nga çertifikatat dhe çenzurat, por nga ekzistenca e 

njohurive të mjaftueshme profesionale, ekzistenca e një mekanizmi  për t’i 

përmirësuar ato dhe nga një dëshirë e vërtetë e anëtarëve të këtij profesioni për të 

përmirësuar praktikën e tyre”. Stigeler dhe Hiebert (1999)337 

Elementet bazë të sigurisë së një mësuesi janë: 

1.Eksperienca personale 

2.Njohja e faktorёve bazë të procesit të mësimdhënie- mësimnxënies.338 

 Në SHBA, Bordi kombëtar i standarteve profesionale për mësuesit, ka krijuar 

standarte si: 

                                                      
336Chastain Kenneth Lee “Developing Second- language Skills , Theory and practice  third edition, 

University of Virginia 1988; 170 
337

Fullan M. “Kuptimi i ri i ndryshimit ne Arsim”, Botimi i tretë Soros, 2001;376 
338Castelotti V. De Carlo M. 1995 ; 35 
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- Mësuesit janë të përkushtuar ndaj nxënësve dhe të nxënit të tyre, kuptojnë si 

zhvillohen dhe mësojnë nxënësit, janë të ndërgjegjshëm për ndikimin që ka konteksti 

dhe kultura në sjellje. 

- Mësuesit e njohin mirë lëndën që japin mësim dhe dinë si t’ua japin atë mësim 

nxënsve të tyre. 

-  Mësuesit janë përgjegjës për drejtimin dhe mbikqyrjen e ntë nxënit të nxënsve. 

- Mësuesit mendojnë sistematikisht për praktikën e tyre dhe mësojnë nga 

përvoja339. 

Ndryshimi në arsim varet nga ajo që bëjnë dhe mendojnë mësuesit. Klasat dhe 

shkollat bëhen më efektive kur punësohen njerëz cilësorë për të dhënë mësim dhe 

vendi i punës është i organizuar në mënyrë të tillë që u jep energji nxënësve dhe i 

shpërblen arritjet340. 

Psikologët kanë kërkuar nga inspirimi edukativ i mësuesit, dhe është kjo që ka 

përcaktuar në sytë e tyre personalitetin e mësuesit. Çështja ka të bëjë me ngrohtësinë e 

brendshme të mësuesit. 

Hugo Munsterberg shprehet: “Një mësues që nuk ndjen bukurinë dhe shenjtërinë 

e misionit të tij dhe që ka hyrë në shkollë jo sepse zemra e tij është e mbushur me 

dëshirë për të mësuar të rinjtë, por vetëm sa për të pasur një punë dhe të sigurojë 

jetësën, po i bën dëm nxënësve, por dëmin më të madh po ja bën vetes”.  

Mësuesit e gjuhës angleze jo vetëm në Shqipëri, por kudo, luajnë rolin e 

agjentëve të dyfishtë, në faktin se ata e njohin gjuhën dhe kulturën e studentëve të tyre 

aq mirë sa dhe gjuha të cilën synojnë të mësojnë (target language). Ata përshtaten në 

mënyrë unike për të lehtësuar të mësuarit, duke qenë ndërmjetës midis dy gjuhëve dhe 

kulturave përmes pedagogjisë së duhur. Aftësia e mësuesve lokalë për të skicuar 

pedagogjinë e duhur nuk duhet të nënvleftësohet, derisa ata janë në atë pozicion që 

janë të aftë të vlerësojnë efektivitetin e metodave dhe materialeve në kontekstin e tyre 

lokal341. Kjo gjë vihet re konkretisht në kontekstin shqipfolës të zonës së Korçës, ku 

mësuesit e marrë në vëzhgim dinin t’i vlerësonin tekstet mësimorë dhe të përdornin 

metoda efikase dhe bashkëkohore gjatë mësimdhënies së gjuhës angleze. 

Ndoshta avantazhi më i madh i këtyre mësuesve është që ata u sigurojnë 

nxënësve të tyre një model të mirë të mësuari që është i duhuri me eksperiencat e tyre 

sociale dhe kulturore, një model që asnjё mësues tjetër gjuhe nga ndonjë kulturë tjetër 

mund tua japë342. 

 Që një mësues të jetë i suksesshëm, duhet të ketë njohuri rreth lëndës343njohuri 

për metodat e mësimdhënies, të jetë i organizuar dhe i qartë, i ngrohtë dhe entuziast 
344. Këta të fundit i kanë nxënësit më të vëmendshëm dhe më të përfshirë në mësim, 

por jo domosdoshmërisht më të mirë në rezultate. 

Si në çdo lëndë ashtu edhe në përvetësimin e gjuhës së huaj (anglishtes) për një 

mësimdhënie produktive, mësuesit duhet t’i mbajnë nxënësit të përfshirë në procesin 

                                                      
339  Fullan M. “Kuptimi I ri I ndryshimit ne Arsim”, Botimi I trete Soros, 2001; 379 
340 Po aty; 177 
341McKay Lee Sandra : “Teaching english as an international language ; rethinking goals and 

approaches Oxford University press 2002;44  
342Po aty;45 
343

Musai B.Psikologji edukimi ; zhvillimi , të nxënit, mësimdhënia, Tiranë 1999; 275 
344Po aty ;  277 
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mësimor, t’i përqëndrojnë nxënësit në punë të pavarur dhe në një detyrë në një 

moment të caktuar. T’ua përshtasë mësimdhënien nevojave dhe interesave të 

nxënësve të zgjerojë në mënyrë të vazhdueshme njohuritë për lëndën, të japë shembuj 

të qartë345. 

Mësuesi duhet të jetë i aftë të punojë me informacionin, teknologjitë dhe 

njohuritë.Aftësitë e tyre pedagogjike u lejojnë të organizojnë situata të ndryshme të 

mësimit në përshtatje me veçoritë individuale të nxënësve. Ata duhet të zotërojnë 

lëndën, duke e konsideruar procesin e të nxënit si një proces që vazhdon gjatë gjithë 

jetës.  

Mësuesi duhet të jetë i aftë të punojë me të tjerët. Ai duhet të ketë njohuri të 

zhvillimit psikologjik të nxënësve, të jetë i aftë të punojë me shoqëri dhe në shoqëri 

në nivel lokal, rajonal, kombëtar, evropian dhe global346. 

Mësuesit e vëzhguar dhe të intervistuar në shkollat e qarkut të Korçës praktikonin 

mjaft edhe punën me grupe.Gjatë punës me grupe, ashtu siç shprehet edhe Michel 

Barlow (Mishel Barlou),  nxënësit bëhen praktikisht autonomë dhe mësuesi ndihet 

pak i panevojshëm347. 

Nga vëzhgimet e bëra (në kapitullin pasardhës), kur nxënësit ingranohen në 

punën në grup, mësuesi përcakton objektivat që duhen ndjekur, jep këshilla (këshillon 

metodën dhe kriteret e vlerësimit). Rolet që mësuesi luante gjatë punës në grup të 

nxënësve ishin pak a shumë të njëjta me ato që paraqet Michel Barlow; (Mishel 

Barlou) 348 menaxhues kohe, menaxhes i ritmit të punës, vëzhgues i metodës së punës, 

vëzhgues i marrëdhënieve të grupit të punës, vëzhgues i detyrës. 

IV. 3. 2. 1 Aftësitë dhe kompetencat e mësuesit të gjuhës angleze 

Mësuesit përzgjedhin dhe e trajtojnë materialin tekstor sipas objektivave që ata 

kanë vendosur dhe sipas aftësive gjuhësore të cilat duhen të zhvillohen tek nxënësit; 

të lexuarit, të kuptuarit, tё shkruarit, të folurit349. 

Të jepet mësim anglishtja si një gjuhë e huaj, nevojitet një mënyrë e duhur 

mësimdhënieje. Mund të përmendet se edhe te mësuesit e mirё, jo tё gjithё mund ta 

shpjegojnë anglishten mirë në të gjitha fazat350. 

Të mësuarit ndërkulturor i jep mësuesit role si menaxhues, lehtësues i gjuhës, 

edukator.  Kjo i bën shumë mësues të mbajnë përgjegjësi për ndikimin që kanë tek 

nxёnёsit. Mësimdhënësi  i ndihmon ata që të bëhen më të vetëdijshëm për botën që i 

rrethon dhe si të ndërveprojnë në këtë botë. 

Për më tepër, mësuesit e gjuhëve të huaja  kanë përvoja të ndryshme, dhe 

në shumë raste mund të ketë udhëtuar gjerësisht dhe janë  njohës të  kulturave të 

ndryshme. Mësuesit janë ndërmjetësuesit unikë të lidhjeve kulturore. 

                                                      
345

Musai B.”Psikologji edukimi ; zhvillimi , të nxënit, mësimdhënia”, Tiranë 1999; 278 
346Tabaku E., Mita N.:”Reformimi i kurrikulave të programeve “Master” të mësuesisë”Buletin 

shkencor nr. 1Nentor  2010, Universiteti planetar I Tiranws; 94 
347Barlow. Michel , 2000 “Le travail en groupe des eleves” formation des enseignanats Bordas VUEF , 

Paris ; 26 
348 Po aty; 26 
349M.F. Parel , Praveen M. Jain “English language teaching”(method , tools and techniques Sunrise 

publishers and distributers 2008); 57 
350Po aty145 
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Dimensioni ndërkulturor në gjuhë synon që nxënësit si folës ndërkulturore të jenë 

të aftë të angazhohen me identitete komplekse dhe të shmangin stereotipinë që i 

shoqëron. 

Ai bazohet në perceptimin e bashkëbiseduesit si individ, cilësitë e të cilit duhen 

zbuluar351. 

Me fjalë të tjera , të japësh mësim në nivele të ndryshme , një mësuesi i duhet  të 

ketë cilësi të duhura për këtë nivel. Një mësues i mirë sipas Parel dhe Praven, duhet të 

zotërojë disa cilësi: 

Të jetë adhurues i gjuhës angleze, të ketë njohuri të gjuhës, po aq sa edhe të 

letërsisë, të dijë metoda të ndryshme të mësimdhënies së anglishtes, të ketë aftësi dhe 

mjeshtëri të shpjegojë nga ana metodike dhe në mënyrë sistematike, të dijë të përdorë 

mjete të ndryshme audiovizuale, ta flasë në mënyrë perfekte anglisht, të dijë teknikat 

e të shkruarit, të flasë me intonacion korrekt, me fraza korrekte, të ketë aftësi në të 

kuptuarin e nxënësve të tij, të ketë interes ndaj arritjeve të nxënësve, të ketë aftësi të 

dallojë gabimet e nxënësve, të ketë një fuqi të menduari, si dhe njohuri mbi tipe të 

ndryshme aktivitetesh  dhe si t’i organizojë këto aktivitete352. 

Karakteristikat e një mësuesi të mirë tё gjuhës angleze353: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çdo teori edukimi vendos kushtet e saj mbi mësuesin. Në pedagogjitë e 

propozuara nga Jean Jacques Rousseau (Zhan Zhak Ruso): “Mësuesi është i vetmi 

kujdestar i fëmijës, duke e mbrojtur atë nga influencat e këqija”. Për Tolstoin : 

“Mësuesi është një njeri me virtyte, që zgjon tek nxënësi shembullin e tij personal”354. 

Gjatë orëve të ndryshme të mësimit mësuesit ndërthurin disa aftësi. 

                                                      
351Byram M. Gribkova B. Starkey H. “Developing the intercultural dimension in language 

teaching”.Council of  Europe; 2002; 9 
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M.F. Parel , Praveen M. Jain “English language teaching”(method , tools and techniques Sunrise 

publishers and distributers 2008; 147 
353  Po aty; 146 
354Vygotsky L.S.  “Educational psychology” CRS press LLC 1997;  338 

Cilёsi personale Ekpert profesional 

Veçori personaliteti Aftёsi profesionale 

Qёndrim Njohuri 

Mёsuesi i gjuhёs angleze si lehtёsues, jo si mёsues tradicional 

Mësuesi si instruktor, jo si predikues 

Mёsuesi si zhvillues i materialit dhe i përmbajtjes 

Mёsuesi si menaxhues i klasës 
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Për shembull një mësuese e gjuhës angleze në qytetin e Korçës, në një shkollë 

publike të ciklit 9 vjeçar, arsim bazë, shprehet keshtu:“ Mundohem tё jem strategjike 

për ndërthurjen e aftësive dhe karaktereve të fëmijëve. Nga eksperienca ime, djemtë 

kanë tendencë të ndërpresin, dhe bërtasin,janë më impulsive se vajzat. Rregullat bazë 

mund të jepen në klasë dhe të shpjegohen në të njëjtën mënyrë si gjuha që përdoret në 

klasë.” 

Në një grup mund të jepet një detyrë si një gjëagjeze, plotësim informacioni, 

lidhje fjalish, ose lojëra. Fëmijët nxiten të shprehin opinionet e tyre dhe t’i mbështesin 

ato. U vendos një rregull që asnjë vendim të mos merret derisa shumica e grupit të 

binte dakort me përgjigjen.. Ata përdorin shprehje si: 

I think that ……… shprehin opinion; because………. mbёshtesin opinionin e tyre 

What do you think? Me qëllim që të inkurajojne rradhën e përgjigjes 

It's your / my / his / her turn. 

I think you are wrong / right ………..because………….” 

Në këtë mënyrë nxënësit zhvillojnë aftësitë e para për analizë kritike, për 

shembull duke shprehur dhe mbështetur opinonet e tyre.  

Mësuesi është faktori kryesor nga i cili varet zbatimi në kohë e me cilësi i 

përvetësimit aktiv të gjuhës së huaj në shkollë.Është e rëndësishme që mësuesi ti ketë 

të qarta pikësynimet mësimore; të jetë i prerë e i saktë për ato që i konsideron të 

rëndësishme për nxënësit gjatë mësimit355. 

Rëndësi të veçantë ka parapërgatitja e mësuesit dhe përgatitja profesionale e 

tij356. 

Fakti është që vlera jonë më e parë ka të bëjë me nevojën për të ndihmuar veten 

të ndryshojmë, mësojmë në mënyrë që ta ndjemё se po zhvillohemi në të kuptuarit 

tonë….ti ndihmosh të tjerët të ndryshojnë. - Sarason(1982; 122) 

Mësuesi është autonom përsa i përket vendimeve në klasë, zgjedhjen e 

materialeve, organizimit të klasës dhe zgjedhjen e procedurave mësimore357. Gjatë 

punës së tij çdo mësues jo vetëm i gjuhës së huaj, rikujton atë që ka dhënë mësim 

dikur dhe cila metodë ose përmbajtje ka patur me sukses. Prandaj sa më tepër njohuri 

dhe përvojë të ketë grumbulluar mësuesi në lëndën e tij, aq më i motivuar dhe i 

guximshëm është ai të marrë hapa vetjake në ndryshimin dhe përmirësimin e 

kurrikulёs ekzistuese. Edhe ndjenja kritike e mësuesit rritet me kalimin e viteve, si 

ndaj përmbajtjes, po ashtu edhe ndaj metodave të ofruara nga kurrikulat qëndrore. 

Shpeshherë edhe qëndrimet dhe reagimet e nxënësve mund të shtyjnë mësuesin të 

mos zhvillojë një veprimtari të parashikuar, por që nga nxënësit konsiderohet 

jotërheqëse358.  

Kjo u pa në një rast konkret në vëzhgimin tek kapitulli pasardhës, ku mësuesit ju 

desh të shmangte kryerjen e plotë të një ushtrimi, duke parë reagimin e nxënësit, sepse 

u bë i mërzitshёm. Ai transmetoi konceptet bazë dhe mjaftuan vetëm 4 fjali për ta 

përvetësuar pa qenë e nevojshme të përfundohej si ushtrim. 

                                                      
355Tafani Vilma “Probleme psiko- didaktike të të shkruarit në gjuhën Angleze në mjedisin shkollor 

shqiptar”. Monografi shkencore, Tiranë 2010; 49 
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357Po aty; 186 
358Etika profesionale e mësuesit. Cikël modulesh për kualifikimin e mësuesit AEDP 199837;  38 
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Është tepër e nevojshme për mësuesin t’i bëjë nxënësit aktivë, t’i vendosë në 

veprim, e t’u japë më pak teori; t’ja kalojë përgjegjësinë nxënësve para mësimit359, si 

dhe t’i bëjnë nxënësit të flasin, në mënyrë që ata të mësojnë të mendojnë360. 

 

IV.4 Parametrat sociokulturorë 

Aspekti kulturor nuk është një sektor më vete, por është një pjesë e gjithë sektorit 

të aktivitetit njerëzor361. 

Studiuesit të cilët fokusohen në rëndësinë e ndikimeve sociale dhe kontekstuale 

në të mësuarit dhe njohjen e situatёs, e shohin të mësuarin si një aktivitet kulturor dhe 

social që kontraston me modelet e njohjes dhe të sjelljes, në të cilat, mësimdhënia 

është konceptualizuar si një aktivitet individual, si një produkt i cili nuk mund të 

ndahet nga kontekstet në të cilat bën pjesë (Lattuca, 2002, p. 712). Kjo pikëpamje 

socio-kulturore i jep peshë të barabartë ndikimit të dy mjediseve, duke zhvendosur 

fokusin nga individi dhe duke lejuar një pamje multidimensionale të të mësuarit. 

Duke aplikuar ketë në stilet e të mësuarit i lejon nxёnёsit të shihen si inividë dhe në të 

njëjtën kohë të influencuar nga konteksti social në të cilin janë zhvilluar362. 

Lantolf dhe Thorne (Lantof dhe Thorn) shpjegojnë që pavarësisht termit 

« sociokulturor », teoria nuk është teori e sociales ose e aspekteve kulturore të 

ekzistencës humane,  është pothuajse një teori e mendjes, që njeh rolin qëndror në të 

cilin lidhjet sociale  dhe objektet e ndërtuara kulturalisht luajnë rol në organizimin 

unik të formave humane të të menduarit363. 

Brenda teorisë së Vigotskit kultura kuptohet si një forcë objektive që ngjall lidhje 

sociale  në aktivietet konkrete364. 

Në edukimin e organizuar, ku mjedisi, informacioni dhe proceset e sjelljes janë të 

projektuara për të formuar kushte optimale për mësim e zhvillim, qëllimi i teorisë 

sociokulturore të Vigotskit është të kuptohet lidhja midis funksionimit mendor human 

nga njëra anë dhe mjedisit kulturor, historik dhe institucional nga ana tjetër. Kjo gjë 

është parё edhe në kontekstin shqiptar365. 

Interesi i shfaqur tek aktivitetet sociokulturore është prezantuar në vëzhgimin me 

nxënës e mësues si edhe tek studimi i rastit në krahasimin e  aspektit kulturor në dy 

tekste të ndryshёm mësimorë në kontekst shqiptar. Qasja ndërkulturore e vënë në 

dukje, shfaq eksperiencat, lidhjet e nxënësve me gjuhën e vendit të huaj, referencat 

kryesore të nxënësve dhe mësuesve sepse këto përcaktojnë perceptimet e gjuhës së 

huaj dhe të përvetësimit të saj. 

                                                      
359Jonnaert Ph. Laurin S. “Les didactiques des disciplines ; un debat contemporain”. Presses de 

l’universite de Quebec, 2000; 222-223 
360Po aty;  226 
361 Blanchet Philipe L'approche interculturelle en didactique du FLE Université Rennes 2 Haute 

Bretagne ; 2004- 2005 ; f. 24 
362Evans C., Graff M. “Exploring styles; enhancing the capacity to learn” Volume 50 Nr. 2 2008; 116 
363Lantolf P. J., Thorne L. S.“Sociocultural theory and the genesis of second language developement” 

Oxford 2006; 30-31 
364Po aty;  1 
365Po aty;  3 
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Mësimi i gjuhës angleze ka të bëjë me përvetësimin e njohurive të reja 

konceptuale si një mënyrë ndërmjetësimi në ndërveprimin e dikujt me botën dhe me 

funksionimin psikologjik366. 

Gjatë këtyre studimeve, u janë drejtuar pyetje të ndryshme nxënësve nga 

mësuesve; gjithashtu , nё pyetësorët që u janë drejtuar nxënësve dhe mësuesve, në një 

kuadër mësimdhënieje ku të gjithë nxënësit kanë të njëjtën origjinë kombëtare – për të 

parë lidhjen midis vendit, kulturën e të cilit shpjegohet e mësohet dhe kulturës aktuale 

të nxënësit. Pyetjet janë të shumta; nëse ka influencë kulturore, në çfarë moment, cilat 

janë fushat ku praktikohen më shumë këto influenca, a ka konflikte gjatë shkëmbimit 

të kulturave, etj. 

Aspekti kulturor ndikon pozitivisht në suksesin gjuhësor të nxënësve në gjuhë të 

huaj. Të tjerë mendojnë që kultura mund të përdoret si instrument në proçesin e 

komunikimit kur shpjegohen konvencione te sjelljeve të përcaktuara. Komponenti i 

ndërgjegjësimit të gjuhës së huaj, u tërheq vëmëndjen nxënësve drejt ndryshimeve 

dhe ngjashmërive me gjuhën e parë. Mësimdhënia e ndërgjegjësimit kulturor, ndan 

një qëllim të dyfishtë me ndërgjegjësimin e gjuhës; pra mbështet të mësuarin e gjuhës 

dhe zgjeron kuptimin e përgjithshëm të kulturës367. 

Në klasat e gjuhëve të huaja zhvillimi i ndërgjegjësimit kulturor të nxënësve  çon 

drejt një mendimi kritik si qytetarë me mendimet shoqërore dhe politike si edhe të 

komuniteteve të tjerë. 

Mësimi i gjuhës së huaj zakonisht zhvillohet në një kontekst të paktën me dy 

kultura. Gjuha dhe kultura janë të pandara nga njëra tjetra në mësimin e gjuhëve të 

huaja pasi duke mësuar gjuhën , nxënësi merr informacion kulturor dhe përvetëson 

mënyra të sjelluri, të ndryshme e të reja për të368. 

Kultura siç shprehet Spradley (1980) (Spredli) një etnograf i shquar, përfshin tre 

aspekte thelbësore të eksperiencës njerëzore; çfarë bëjnë njerëzit (sjellja kulturore), 

çfarë dinë ata (njohuritë kulturore) dhe çfarë gjërash bëjnë dhe përdorin ata. Njerëzit 

kanë kuptime  për gjёrat dhe dukuritë me të cilat ata përballen, por këto kuptime 

mund të modifikohen kur njerëzit ndërveprojnë me njëri- tjetrin. Pra kultura është 

njohuria që njerëzit kanë mësuar si pjesëtarë të një grupi të caktuar. 

Kramsch (1993) (Kramsh) shprehet se mësimi i kulturës është më tepër se vetëm 

transmetim informacioni midis kulturave. Pra procesi i mësimit për një kulturë tjetër 

reflekton kulturën tënde. 

Mësimdhënia e kulturës shihet si ndryshim. Brenda çdo kulture ekziston një 

varietet karakteristikash kombëtare që lidhen me moshën, gjininë, origjinën fetare, të 

kaluarën etnike dhe klasën sociale. 

Duhet vendosur një sferë ndërkulturore, siç shprehet edhe Kramch. Fillimisht 

nxënësve u duhet të marrin njohuri për një kulturë tjetër dhe më vonë do ju duhet të 

reflektojnë mbi kontrastin midis kulturës së tyre dhe tjetrës. Spradley shprehet që 

nxënësit duhet të reflektojnë mbi një kulturë tjetër dhe të marrin në konsideratë që 

kuptimi i një sjelljeje të caktuar që i përket një kulture nuk duhet të supozohet që 

është e njëjtë me kulturën e tyre. 

                                                      
366Lantolf P. J., Thorne L. S.“Sociocultural theory and the genesis of second language developement” 

Oxford 2006;  5 
367Byram, M. (Ed.). (1994). “Culture and language learning in higher education”, Clevedon, Avon, 141 
368Byram, M. (Ed.). (1994). “Culture and language learning in higher education.”Clevedon, Avon, 226 
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Kultura në mësimdhënien e gjuhës, është një vështrim i kulturës gjeografikisht 

dhe kombëtarisht si diçka e pandryshueshme dhe homogjene që kanë një sistem 

rregullash dhe normash që në mënyrë thelbësore përcaktojnë sjelljen njerëzore369. 

Gjatë mësimdhënies së gjuhës angleze tek shqipfolësit dhe në shkolla dhe cikle të 

ndryshme përdorimi i ketyre përballjeve ndёrkulturore përmes teksteve mësimore, 

nxënësit inkurajohen të njohin diversitetin që ekziston përmes të gjitha kulturave, 

sidomos në erën moderne të udhëtimeve dhe emigrimit, ku kulturat janë në kontakt tё 

vazhdueshёm. Nuk është e thënë qё njerëzit të ndajnë të njëjtat këndvështrime për 

botën, e pёr mё tepёr mund të thuhet qё nuk ndajnë ekzaktësisht të njëjtёn kulturë.Të 

mësosh për një kulturë tjetër nuk do të thotë që dikush duhet ta pranojë këtë kulturë. 

Qëllimi i mësimdhënies së anglishtes nuk duhet të jetë që nxënësit  të pranojnë 

standartet e shteteve të rrethit të brendshëm, por tё njohё  ndryshimet pragmatike që 

mund të ndikojnë përballjet e tyre kros- kulturore. 

Ёshtë shumë e nevojshme që nxënësit shqiptarë të përballen realisht me 

shkëmbime kulturash. Kjo u mundëson nxënësve faktin e krijimit të lidhjeve me 

vendet ku flitet gjuha e huaj të cilën ata mësojnë, duke i bërë të mësojnë të njohin 

ndryshimet kulturore, të respektojnë menyrat dhe stilet e ndryshme të jetesësdhe ta 

shohin botën me një vështrim nacionalist. Në të njëjtën kohë, duke krahasuar kulturat, 

ata ndërgjegjësohen për identitetin e tyre. Motivimi është faktor themelor. Kjo vlen 

edhe për mësuesit.Komunikimi do të shërbejë si motivim për mësimin e gjuhës, për të 

zbuluar mundësitë e rejanë studimin e tyre, perspektiva të reja të karrieres dhe të 

formimit profesional370. 

Brown (1986) shprehet që kultura është e nevojshme, sepse është një pjesë 

integrale ndërveprimi midis gjuhës dhe mendimit. Modelet kulturore, zakonet dhe 

mënyrat e jetës shprehen në gjuhë; pikëpamjet botërore specifike kulturore janë 

reflektuar në gjuhë. 

IV. 5 Parametrat kulturorë edukativë 

“Vetëm kur peshku ndodhet ne shtrat të lumit, vetëm atëhere e kupton që ai jeton 

në ujë. Edhe ne asnjëherë nuk do të të ndryshonim, pa pasur një vetëdije të një bote 

jashtë botës dhe kulturës sonë371.” 

Didaktika e gjuhëve në lidhje me kontekste të shkollave është e varur nga kultura 

gjuhësore, arsimore, si dhe situata arsimore që merret në shqyrtim372.  

Jean-Claude Beacco (Zhan Klod Boko) shprehet që termi « kulturë edukative » 

skicon shumë realitete kulturore : 

« Ato janë të ndërtuara nga filozofitë e edukimit, institucionet e mësimdhënies 

dhe praktikat e transmetimit të njohjeve dhe ato që përfshijnë dimensione 

institucionale  dhe politike e pedagogjike”. 

Kultura e të folurit përbëhet nga dijet mbi gjuhën, mbi tekstet dhe literaturen, 

përfaqësime sociale. Kultura didaktike janë përgjegjëse për aktivitetet e klasës , pёr 

procesine përvetësimit, pёr progresin e mësimdhënies në funksion të gjuhës së 

parë.Ato përbëjnë “humusin” mbi të cilën ngjiten metodologjitë e mësimdhënieve 

                                                      
369 Kramsch C. “Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993(I);26 
370Obin Jean- Pierre “Organiser des echanges educatifs”Hachette Education 1993; 16 
371Samovar A. L., Porter E. R., McDaniel R. E. “Intercultural communication”Wodsworth Cengage 

learning 2007;377 
372Chiss, J. L.. éd « Didactique intégrée des langues maternelles et étrangères » Paris, 2001 ; 7 
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moderne, që nuk mungojnë së modifikuari duke u përshtatur me biotopet didaktike që 

janë prezente aty373.” 

Si mund të menaxhohet dija në klasë, është mënyra e mësuesit për t’u preokupuar 

për dijet e tij, për angazhimin e e tij mbi dijet në klasë, nevoja e mësuesit për të krijuar 

një nxënës aktiv, t’i japë trup grupit dhe punës në grup374. Një aftësi menaxhimi gjatë 

procesit të mësimdhënie- mësimnxënies është edhe puna mbi mendimet e nxënësve, 

ndihma që mësuesi jep mbi organizimin e dijeve, përdorimi i strategjive të ndryshme 

për t’i bërë nxënësi të kuptojnë konceptet375. 

«Nxënësit që mësojnë gjuhën e huaj, në mjedise edukative përvetësojnё njohuritё 

në mënyra të ndryshme, sipas vlerave të pranishme në shoqërinë e tyre376. 

Sjelljet e nxënësve në kontekstin  e marrë në studim, janë të ndërtuara sipas 

metodologjive, skemave të punës, zakoneve dhe familjaritetit me aktivitete të 

caktuara. 

Një problem në kontekstin shqiptar në përvetësimin e gjuhës së huaj në 

përgjithësi dhe e anglishtes në veçanti është fakti se nxënësit kanë vështirësi në 

gjuhën amtare. Ata nuk e kuptojnë mirë si funksionon ajo, sintaksa është e dobët, 

bëjnë përzjerje kohësh të foljeve si dhe i ndërtojnë gabim frazat, sidomos në gjuhën e 

shkruar. Këtyre vështirësive në rendin sociolinguistik i shtohen edhe bllokimet 

psikologjike gjatë mësimit të gjuhës së huaj. Kështu që tek nxënësit shtohet 

vёshtirёsia për të konceptuar një sistem të ndryshëm nga e tyri377. Nxënësit në 

përgjithësi, kanë për tendencë t’i referohen gjuhës amtare për t’ju afruar gjuhës së 

huaj, dhe bëjnë krahasime me të, si rezultat lindin interferencat sociolinguistike 

(trajtuar këto tek V. 7.1) 

 

IV.6 Parametrat gjuhësore. Gjuha amtare dhe ajo e huaj. 

Ka mjaft rregulla sociale rreth një gjuhe që një nxënës duhet të përvetësojë në 

mënyrë që të socializohet në mënyrë të suksesshme. Një mënyrë është organizimi i 

bisedës; kur duhet të flasë, kur duhet të heshtë, kur duhet të hyjë në bisedë, kur duhet 

të flasë qetë dhe qartë. Janë rregullat pragmatikë si të kuptuarit që një pyetje mund të 

jetë një kërkesë. Nxënësit duhet të mësojnë rregullat sociale për mësimin e gjuhës, të 

cilat janë një komponent kyç i socializimit378. 

Studimet mbi ndërthurrjen e gjuhëve, tregojnë që nxënësi është i pozicionuar në 

një procs përshtatjeje graduale e gjuhës amtare, për t’u afruar gjuhës së huaj dhe të 

rizbulojë vlefshmërinë e analizës kontrastive, jo vetëm në nivelin e strukturës 

sipërfaqësore, por në nivel konceptual gjtihashtu; gjuha amtare afirmohet kështu, si 

pikënisje për akses në gjuhën e huaj. Përvetësimi i gjuhës së huaj nuk mund të 

konceptohet nga ana e nxënësit pa lidhjen me gjuhën amtare, që ndërton një model 

mbi të cilin konceptualizon përvetësimin e ri. Kur gjuha e huaj përvetësohet si 

                                                      
373Beacco, J.C., L’approche par compétences dans l’enseignement des langues. Paris 2007; 284- 285. 
374Jonnaert Ph., Laurin S.“Les didactiques des disciplines ; un debat contemporain”. Presses de 

l’universite de Quebec, 2001; 222- 223 
375Po aty ; 225, 229, 233  
376Kramsch C. “Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993: 256 
377Castellotti V., De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 

des langues etrangeres 1995; 76 
378 Spolsky B.” Sociolinguistics” series editor H. G. Widdowson Oxford University press 2010; 44 
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instrument komunikimi, atëhere nxënësi është kontribues si instrumenti i 

mësimdhënies që ka marrë nga gjuha amtare379. 

Situata e mësimdhënie-mësimnxënies,  parashikohet si « një kontakt gjuhësh » në 

një perceptim dimensionesh gjuhësore, ndërvepruese, njohëse, politike dhe edukative 

të situatës e zhvilluar përmes ndërveprimeve sociale.  

Në mësimdhënien e gjuhës së huaj duhen marrë parsysh kompetencat gjuhësore 

të zhvilluara në gjuhën amtare, kompetencat e tyre të analizës gramatikore dhe 

metalinguistike.Të gjitha këto dije përfaqësojnë një kapital që mësuesi investon tek 

nxënësi gjatë mësmdhënies.  

Në Shqipëri mësimi i gjuhës amtare në aspektin gramatikor është zhvilluar 

shumë.  

Nëse shohim një arsyetim  të Vigotskit,  nxënësit e mësojnë gjuhën amtare 

spontanisht tek marrin pjesë në aktivitete te jetës së përditshme, pra e mësojnë si një 

objekt simbolik për të komunikuar me pjesëtarët e komunitetit. Pra qëllimi nuk është 

ta mësojnë gjuhen për veten e tyre, por për të marrë pjesë në praktikat e 

komunitetit380. Pra këto të fundit ndodhin në të njëjtën kohë dhe ushqehen me njëra- 

tjetrën.Situata në lidhje me mësimin e gjuhës së huaj në mjedisin e shkolles  është 

pothuajse e ndryshme. 

Ndryshe nga gjuha amtare, nxënësit e mësojnë gjuhën e huaj me ndërgjegje të 

plotë dhe me qëllim.  

Në zhvillimin e gjuhës amtare, mësimdhënia e bën të dukshme diçka që nxënësit 

dinë në një shkallë të konsiderueshme. Në mësimin e gjuhës së huaj, udhëzimet e 

bëjnë të dukshme diçka që nxënësit nuk e zotërojnë spontanisht. Sipas Vigotskit 

përmes mësimit të gjuhës së huaj, në vitet e hershme të shkollës, fëmijët kuptojnë që 

një fjalë nuk është një tipar i qënësishëm i objektit që ajo emëron, dhe në këtë mënyrë 

nxënësit zhvillojnë një ndërgjegjësim të vetëdijshëm të kuptimeve të gjuhës së tyre 

amtare. Ai argumenton që përmes mësimdhënies të gjuhës së huaj fëmijёt zhvillojnë 

një kuptim të gjerë të gjuhës së tyre amtare që zgjeron dhe influencon udhëzimet e të 

lexuarit dhe të shkruarit . Procesi i të mësuarit të një gjuhe të huaj ndërmjetësohet nga 

gjuha amtare381. 

Kontaktet janë lidhja midis kulturave, ku një kulturë bëhet burim i një transferimi 

direkt ose indirekt i një kulture tjetër,të huaj. Gjatë mësimit të gjuhës së huaj, është i 

pashmangshёm krijimi i interferencave. Ajo ndodh në një mjedis kontaktesh, ku ka 

transmetim kulturash. Kjo lloj marrëdhënieje që  ka qenë pjesë e ekzistencës historike 

të shoqërisë, dhe shumica e shoqërive njerëzore kanë mbijetuar e ndryshuar në sajë të 

kësaj ndërhyrje. Natyrisht një parakusht për interferencë mund të jetë një lloj kontakti, 

por e kundërta nuk është e vërtetë, kontakti mund të ndodhë pa dhënë ndonjë 

interferencë. Këto kontakte mund të jenë të rëndësishme për kulturën e shoqërive382. 

Beardsmore (1982) sugjeron që shumë nga vështirёsitë që një nxënёs ka në fjalorin e 

gjuhës së dytë, janë nga interferencat e gjuhës së parë.  

                                                      
379Castellotti V., De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 
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380Lantolf P. J., Thorne L. S.‘Sociocultural theory and the genesis of second language developement” 

Oxford 2006; 294 
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Mësimdhënia e anglishtes në Shqipëri integron problematikën e mirëkuptimit 

reciprok të dy gjuhëve që implikon analizёn e strategjive tё ndërtimit të kuptimeve  

nga folësit e një gjuhë përballë një tjetre, të panjohur për ta, dhe të nxjerrë në pah 

diversitetin e tyre. 

Sipas Holmes (Holms) (2004 ; 209), gjuha na siguron  me mjetet që të mendojmë 

rreth saj. Një gjuhë e parë na lejon një mundësi  që në  mënyrë të vetëdijshme të 

përfaqësojë kuptimet e të dytës383. 

IV.6.1 Aftësitë gjuhësore dhe aftësitë komunikative 

Widdowson (Uidouson)  përdorte termat “skill” dhe “ability”. Ato aftësi që 

përkufizohen në lidhje me shprehjen dhe komunikimin (speaking listening 

comprehending and composing) janë aftësi gjuhësore. I referohen mënyrës në të cilën 

gjuha manifestohet. Dhe Widdowson u referohet atyre aftësive që përcaktohen në 

lidhje me mënyrën në të cilës sistemi realizohet si përdorim, si aftësi komunikuese 

(communicative). Qëllimi thelbësor në mësimin e gjuhës së huaj është përvetësimi i 

kompetencës komunikative. Ёshtё e rёndёsishme të shihet nëse ky qёllim arrihet në 

database ose nëse mbetet si një aktivitet psikologjik qё ndodhet në aftësinë e të 

dëgjuarit, shkrimit leximit dhe shprehejes384. 

Widowsson (Uidouson) kundërshtonte faktin që përvetësimi  i aftësive gjuhësore 

mund të garantonte përvetësimin e aftësive komunikuese në gjuhë të huaj. Ideja sipas 

tij është si mund të shpjegohen aftësitë gjuhësore si një aspekt i kompetencës 

komunikative385. Pra sipas tij kjo përfshin një kuptim të vlerës komunikative të 

elementëve gjuhёsore në kontekst dhe kjo bazohet në një njohuri se si këta elementë 

mund të shërbejnë si pika kyçe të cilat mund të interpretohen duke ju referuar 

konvencioneve të komunikimit. 

 

IV.7 Parametrat psikologjikë 

Psikologjia studion sjelljen njerëzore, proceset mendore, zhvillimin dhe të nxënit. 

Psikologjia e edukimit studion zhvillimin, të nxënët, motivimin, mësimdhënien. 

Studimi i mënyrës së të nxënit të njerëzve është vetëm gjysma e ekuacionit. Gjysma 

tjetër është të studiohet si të mësohen ata, dmth evidentimi i rrugëve të efektshme për 

t’’i mësuar ata386. Kjo duket nga vëzhgimi i punës në klasë i mësuesve të cilët janë 

psikologë të edukimit. 

Në perspektivën e Vigotskit, roli i psikologjisë është të kuptojë se si aktiviteti 

njerёzor, shoqëror dhe mendor është organizuar përmes objekteve të ndërtuara nga 

ana kulturore387. Ky orientim i bashkohet qasjes ndërkulturore, duke vënë në dukje 

përmes pyetjeve drejtuar nxënësve mbi  çështje kulturore dhe përbërësve të mjedisit të 

përvetësimit të gjuhës. 

Psikologjia është një shkencë dhe mësimdhënia është një art. Pedagogjitë dhe 

psikologjia ecin krah njëra- tjetrës. Mësimdhënia duhet të jetë dakort me psikologjinë. 

                                                      
383Lantolf P. J., Thorne L. S. “Sociocultural theory and the genesis of second language 

developement”.Oxford 2006; 295 
384Widdowson H.G. Teaching language as communication Oxford university press 1978; 67  
385Po aty; 68 
386Musai B.”Psikologji edukimi ; zhvillimi , të nxënit, mësimdhënia”, Tiranë 1999; 22 
387Lantolf  J. P. « Introducing sociocultural theory », Oxford University Press 2000; 1. 
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Për njё shumicё,  metodat e ndryshme të mësimdhënies mund të jenë dakort me ligjet 

e psikologjisë388. Edukimi paraqet një alternim të formave të trashëgueshme të sjelljes 

dhe një proces i sjelljes të mënyrave të reja të reagimit. 

Kërkimet në psikologjinë njohëse (konjitive), kanё tё bёjnё  me njohjen e 

personalitetit tё nxënësve dhe karakterit tё tyre. Ato synojnё  njё rendiment sa mё tё 

lartё tё punës në grupe, vlerësimin e nxënësit, si dhe  efektshmёrinё e kësaj pune në 

drejtim tё përvetësimit sa më të mirë të gjuhës angleze389. 

Interesi i punës në grup ka të bëjë në ndërtimin  e  inteligjencës dhe në pёrballjen 

e nxënësit me dikë tjetër, pra krijimin e një divergjence këndvështrimesh ; që sipas 

Piaget (Piazhe) është quajtur, konflikt socio- konjitv (njohës)390 ; ideja që çdo shpirt 

formohet duke u përballur me shpirtra të tjerë. 

Për përvetësimin e një gjuhe të huaj, hipotezat njohëse (konjitive) venë në dukje : 

Rëndësinë e trajtimit të informacionit, njohjet e mëparshme të individit në drejtim 

të strategjive të përdorura për të fituar  njohuri të reja, vetëstrukturimin sipas individit 

i materialeve në sajë të veprimeve mendore391. 

Plani psikologjik ka të bëjë edhe me motivimet e nxënësve  e të  mësuesve ; si 

mund t’i përdorim karakteristikat psikologjike të grupit, cila është psikologjia e 

nxënësve në situatën e mësimdhënie- mësimnxënies, parametrat e duhura të nxënësit 

si nevoja për të komunikuar, mjedisi socioafektiv392. 

Në zonën e psikologjisë sociale në kontekstin shqiptar interesohemi tek klasa dhe 

tek grupi i individëve, në dinamikat e tyre si dhe në sjelljet e tyre.Teoritë e njohjes së 

gjuhës së huaj, sugjerojnë nevojën për vëmendje të vetëdijshme drejt formave 

specifike gjuhësore, ndërkohë që nxënësit përpiqen të komunikojnë393. 

Siç vihet re tek ky kontekst shqiptar, ku është bazuar punimi, procesi i 

përvetësimit të një gjuhe të huaj, dhe gjuhës angleze konkretisht, sjell implikime 

psikologjike të forta tek nxënësit. Vihet në lojë vetja, sjell një regres ose progres të 

kapaciteteve të të shprehurit, kërkohet një besim në vete, pra karakteristika tepër 

delikate për fëmijёt dhe adoleshentët në kërkim të personalitetit të tyre394. 

IV.8  Parametrat institucionalë. 

Struktura arsimore në të cilën ndodh procesi i mësimdhënie- mësimnxënies, ka 

shpesh një influencë të madhe në këtë proces ; nga përkufizimi i programeve, 

materialeve pedagogjike, metodave të punës së mësuesve dhe rregullave të shumtë që 

respektohen në klasë. Kështu që është i rëndësishëm fakti i organizimit të kontekstit 

institucional, në të cilin gjuha e huaj shpjegohet; cili është organizimi, funksioni i 

strukturës së mësimdhënies të sistemit edukativ, cilat janë objektivat, programet e 

vendosur nga MAS, cilat janë veprimet për promovimin e përhapjes së gjuhës 

angleze. 

                                                      
388 Vygotsky L.S.  Educational psychology CRS press LLC 1997;  7 
389Barlow. Michel , 2000 “Le travail en groupe des eleves” formation des enseignanats Bordas VUEF , 

Paris; 6 
390 Po aty; 62 
391WambachM., , « Langue maternelle / langue étrangère », Bruxelles, 2003; 39 
392CourtillonJ., Élaborer un cours de FLE, Hachette, Paris, 2003 ; 12. 
393Ellis Rod, “Task- based language learning and teaching”, Oxford, university press, 2003; 172 
394Castellotti V., De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue” CLE international Didactique 

des langues etrangeres 1995; 58 
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« Mësimdhënia dhe mësimnxënia e gjuhës së huaj u nënshtrohen qëllimeve të 

institucioneve , që vendosin vlerat e sfidës së tyre edukative, mbi të gjitha lëndët e 

kurrikulës.395 Kudo, nxënësit qё mёsojnё gjuhën iu duhet të ndeshen me paradoksin e 

zbulimit të identitetit të tyre kombëtar, etnik dhe personal, përmes një gjuhe që nuk 

është e njëjta me të cilën ata janë rritur. Mësuesit e tyre iu duhet të përballen me 

dilemëne përfaqësimit të një institucioni që vendos vlerat e tij edukative dhe të 

fillojnë të vendosin tek nxënësit vlerat e një kulture të huaj, si dhe në të njëjtën kohë 

t’i ndihmojnë ata jo të kufizohen nga tjetra. Në çdo hap të këtij procesi kompleks, 

sfida edukative kërkon veprim dhe reflektim. Kjo është e vërtetë edhe në kontekstin 

shqiptar të marrë në studim. 

Qasja në nivel institucional duhet të integrojë parametrat juridikë të kontekstit 

duke u interesuar në ligjet që qeverisin strukturat arsimore, mësimdhënien e gjuhëve 

dhe gjuhën që mësohet; si zhvillohen dhe si aplikohen ato në realitetin e 

mësimdhënie- mësimnxënies. 

 

IV. 9 Parametrat ekonomikë, sociologjikë. 

Në botën në të cilën jetojmë, kompetencat gjuhësore përfaqësojnë një kapital në 

tregun e punës, faktorët ekonomikë kanë një impakt të rëndësishëm mbi procesin e 

mësimdhënie- mësimnxënies. Gjithashtu qasja sociodidaktike ka tё bёjё me faktorët 

ekonomikë të kontekstit didaktik, situatёn ekonomike tё vendit dhe tё rajonit, të 

ardhurat e nxënësve dhe mësuesve, nivelin i jetesës. 

Aspektet ekonomike janë prezente në të gjitha nivelet e procesit të mësimdhënie- 

mësimnxënies ; pagesa e mësuesve, shpërblimet, çmimi i aksesit në një kurs gjuhe, 

çmimi i teksteve mësimore, elementë të cilët mund të frenojnë ose përshpejtojnë 

procesin e përvetësimit të gjuhës së huaj. Ashtu siç është përmendur edhe mё sipёr, në 

qarkun e Korçës dhe në kontekstin shqiptar nё pёrgjithёsi, të ardhurat e mësuesve nuk 

janë të kënaqshme, kështu që në veçanti mësuesit e gjuhëve të huaja detyrohen të 

zhvillojnë kurse për të përballuar jetesën. Kjo mbingarkesë në punën e mësuesit, ka 

pasoja edhe në mungesën e kohës për tu përgatitur nga ana e mësuesit. 

Ka shumë firma të huaja të cilat investojnë në Shqipëri, e në Korçë në veçanti, të 

cilat kanë krijuar nevojë për staf dygjuhësh.  

Nga ana tjetër duhen marrë në konsideratë parametrat sociologjikë, në qasjen e 

kontekstit didaktik ; që kanë të bëjnë me mënyrën si është organizuar shoqëria, cila 

është situata sociale e vendit të marrë në studim, cilët janë grupet e ndryshme 

shooqërore që përbëjnë shoqërinë, raportet që ata vendosin, cilës klase sociale i 

përkasin nxënësit, çfarë raporte sociale kanë vendosur ata mes tyre, si diskutimet me 

njëri- tjetrin i ndihmojnë nxënësit të gjejnë zgjidhje të problemeve të mundshme ose i 

ndihmojnë ata si të sillen, ose si të japin sugjerime e ofrojnë këshilla396. Çfarë 

raportesh vendosin ata jo vetëm mes njëri- tjetrit, por edhe mes mësuesve, çfarë 

hapësire sociale zenë nxënësit, mësuesit në shoqëri, në rrugë, në lagje, në qytet. 

                                                      
395

Kramsch C. “Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993; 256 
 
396 Harmer J .The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

418 
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Dimensioni social ka influencë të madhe. Përvetësimi i gjuhës së huaj, varet nga 

pasuria e stimujve ndaj të cilëve individët janë të ekspozuar në mjedisin e tyre. Gjuha 

është një mjet i tërthortë i aksesit të dijeve397. 

 

IV.10  Eksperimenti me nxënës të gjimnazeve publike në zonat urbane dhe 

rurale në Korçës, i  të njëjtit tekst mësimor, në temat e tё shkruarit. Analiza dhe 

përfundime. 

Mësimdhënia e gjuhës standarte është një nga detyrat kryesore të shumë 

sistemeve arsimorë. Gjuha e folur e përdorur në shtëpi nuk është gjuha standarte e 

shkruar në shkollë398. 

Roli i të shkruarit në jetën e përditshme ka ndryshuar mjaft në vitet e fundit. 

Përtej formave të tjera të komunikimit, njerëzit shkruajnë shumё pak në jetën e 

përditshme. Nevoja për  të shkruar duket se është pakësuar ndër vite. Ky fenomen 

reflektohet në shumë klasa ku tё shkruarit ze më pak vend se aftësitë e tjera gjuhësore. 

Pavarësisht ç’ka thamё mё sipёr, aftësia e të shkruarit është tepër e rëndësishme. 

Pёr nxёnёsit ёshtё shumё e rёndёsishme të punojnë mbi aftësitë e të shkruarit, të dinë 

të mbajnë shënimet e duhura. Të shkruarit përfshin një lloj tjetër procesi mendor. 

Nxёnёsi  ka më tepër kohë të menduari, të reflektuari, të përgatituri, të përsërituri, të 

bëri gabime dhe të gjeturi alternativё dhe zgjedhje më të mira399. 

Mësuesit ndërgjegjësohen që çdo punë me shkrim e nxënësve të tyre ka historinë 

e saj – mësuesit mësojnë rreth vështirësive dhe sukseseve me të cilat nxënësit e tyre 

janë përballur. Ky ndërgjegjësim ka influencuar komentet që mësuesit shkruajnë në 

fletë dhe që korrigjojnë, ata vlerësojnë jo vetëm produktin por marrin në konsideratë 

edhe njohurinë që puna me shkrim është një aktivitet kompleks400. 

Në procesin e punës me shkrim, mësuesit duhet t’u japin nxënësve kohë të 

përgatiten dhe të bëjnë draftin e tekstit. Në çdo klasë mësuesi luan një rol të 

rëndësishëm në bërjen e detyrës me shkrim sa më të realizueshme dhe sa më 

produktive të jetë e mundur. Puna me shkrim, ashtu siç shihet edhe gjatë realizimit të 

eksperimentit, strukturohet në këto faza: 

Parashkrimi : Prodhimi i ideve, diskutimi i qëllimit/ formatit. 

Kompozimi : Krijimi i një outline, shkrimi, zgjedhja e specifikave (koha, stili, 

strukturimi). 

Përsёritja/ rishikimi; përsëritja/ rishikimi i stilit, gramatikës, strukturës, kontrolli i 

gabimeve, qartësia , mbështetja e argumentave. 

Mësuesit ja u bëjnë të ditur nxënësve qëllimin e punës me shkrim, para se t’i 

angazhojnë në detyrë, si dhe elementët gjuhësore të rëndёsishëm dhe fjalorin bazë që 

duhet të përdorin. 

 

 
                                                      
397Castellotti V., De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue” CLE international Didactique 

des langues etrangeres 1995; 58 
398Spolsky B. “Sociolinguistics” series editor H. G. Widdowson Oxford University press 2010; 74 
399Scivener Jim “Learning teaching” Second edition Macmillian 2005; 192- 193 
400Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002); 238 
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Pyetja që ngrihet:  

Si përvetësohet një temë e të shkruarit nga nxënësit shqipfolës të qarkut të 

Korçës, të zonës urbane dhe rurale, shkëputur nga i njëjti tekst me autorë të huaj. 

Çfarë ndikon në këtë përvetësim ose mospërvetësim? 

Cilët faktorë ndikojnë pozitivisht ose negativisht në përvetësimin e kësaj detyre? 

Pra shihet situata aktuale e nxënësve, vështirësitë, mangёsitë, çfarë e përmirëson ose 

pengon përvetësimin e gjuhës angleze në aftësinë gjuhësore të të shkruarit. 

Rezultatet e eksperimentit kanë të bëjnë me angazhimin e nxënësve në klasë dhe 

konkretisht me mënyrën si ata shkruajnë në gjuhën angleze esse opinioni.  

Pyetjet kërkimore në eksperiment janë përzgjedhur për të shtuar njohuri rreth 

temës konkrete duke eksploruar faktorët që nuk janë studiuar gjerësisht dhe që mund 

të kontribuojnë në dhënien e ideve tek nxënësit. Janë pyetje të cilat drejtohen dhe 

diskutohen paraprakisht me nxënësit që ata të furnizohen me ide për të shkruar. 

Pyetjet janë diskutuar nga nxënësit në orët e mëparshme (sipas rubrikave 

përkatëse).Tema është shkëputur nga teksti “Blockbuster 3”faqe 98-99, klasa X. 

IV.10.1 Hartimi i planit të eksperimentit dhe proçedurat. 

Matja e rezultateve 

Eksperimenti mbështetet mbi vlerësimin për të matur angazhimin e nxënësve në 

proçesin e të shkruarit, strukturimin e paragrafëve dhënien e mendimeve, stilin e 

duhur të të shkruarit, pikëpamjet e tyre, në nivelet përkatëse (B1 dhe B1+).  

Përzgjedhja e pjesëmarrësve 

Pjesëmarrësit në këtë grup eksperimental u vunë në dijeni që po merreshin në 

studim. Ata u zgjodhën shumë rastësisht nga 2 gjimnaze të ndryshme. Janë marrë në 

eksperiment 1 klasë e X zona urbane: 20 nxënës që punojnë me tekst të autorëve të 

huaj dhe 1 klasë X zonë rurale 15 nxënës, grupe diverse dhe heterogjene, që punojnë 

me tekst të autorëve të huaj një total prej 35 nxënësish. Ata i përkasin nivelit B1+, 

sipas KPEGJ-sё.  

Eksperimenti është zhvilluar në 2 orë 45 minutëshe. 

Nxënësve iu dha një përshkrim i eksperimentit. Eksperimenti u zhvillua gjatë 

orëve të mësimit. Ndryshimet janë tepër të rëndësishme në ekperiement, sidomos 

konteksti i komunitetit, besimet, qëndrimet dhe sjelljet e tyre401, duke përfshirë 

moshën, gjininë, racën, nivelin, kontekstin e komunitetit, gjuhë amtare. 

IV.10.2  Zbatimi i eksperimentit 

Vendosja e qëllimeve në detyrën me shkrim 

- Nxënësit kanë marrë njohuritë e duhura dhe nivelin e e nevojshёm nё anglisht 

për tu përballur me detyrën e të shkruarit402. Nxënësit sqarohen dhe u lihet të kuptojnë 

që po shkruajnë për një qëllim të caktuar, ndërgjegjësohen pse dhe kujt po i shkruajnë. 

Mësuesi sigurohet që nxënësit do të ndjekin planin e detajuar të paraqitur në tekst.     

                                                      
401Wilde Judith “Guide to what works for english language learners”. Washington DC 2004;  16 
402Evans Virginia, O’Sullivan Neil “Click on”Express publishing; 2004; iii 
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Detyra duhet të pёrfundojё në klasë dhe jo të caktohet detyrë shtëpie. Në ketë mënyrë 

nxënësit ndihen më vetëbesues në aftësitë e tyre kur plotësojnë një punë me shkrim 

vetë. 

Duke u bazuar në kriteret e KPERGJ 4 aftësitë bazë të të mësuarit të gjuhës së 

huaj janë; Të kuptuarit me gojë (oral comprehension or listening comprehension), të 

kuptuarit me shkrim (written comprehension), të shprehurit me gojë (oral production) 

të shprehurit me shkrim (written production). 

Eksperimenti është kryer duke u bazuar tek të kuptuarit dhe të shprehurit me 

shkrim. 

Proçedura u është komunikuar mësuesve dy –tre javë më parë, edhe pse është një 

eksperiment shumë normal, si një orë mёsimore e zakonshme e të shkruarit.  Nuk ka 

nevojë për përgatitje territori; thjesht janë vënë në dijeni, drejtorët dhe mësuesit e 

shkollave të përzgjedhura. 

Në eksperiment janë kontrolluar njohuritë e nxënësve rreth televizorit dhe 

medias, komentet dhe idetë që ata kanë ndarë me njëri- tjetrin; eksperiencën që ata 

kanë në përdorimin e fjalorit në anglisht në lidhje me mediat e në veçanti me 

internetin; si edhe gjykimet kulturore. 

Tipi i detyrës së të shkruarit është i detyruar, i kontekstualizuar dhe i bazuar në 

një ose disa tekste paraprake, si dhe material dëgjimi, si faza parapërgatitore. Nxënësit 

lexojnë informacionin e dhënë403, për të strukturuar paragrafёt. 

Tema:“The Internet is one of the most important means of communication 

nowdays”. 

Kjo teston aftësinë për të vlerësuar, selektuar informacionin, shprehur opinionet, 

paraqitur qartë hipotezat, dhe bindjet. Nxënësit udhëhiqen nga mësuesi të ndjekin 

instruksionet, të shkruajnë në stilin korrekt, dhe të kenë efekt pozitiv tek lexuesi. 

Duke parë shembujt dhe modelin e paraqitur në tekst, ata e shohin si model për të 

bazuar punën e tyre si dhe për t’u dhënë ndihmesë dhe ide. 

IV.10.3 Analiza e eksperimentit 

Ndryshimi i rëndësishëm i Gal’Perin (1992), midis vetëdijes konjitive (njohëse) 

dhe vetëdijes gjuhësore, karakterizon ndryshimin midis perceptimit të një individi të 

realitetit objektiv (konjtiv) dhe si organizohet ky realitet së bashku me vetëdijen 

gjuhësore kur ndërveprohet me një interlokutor per të kryer një aktivitet gjuhësor. Për 

më tepër vetëdija njohëse lind si një rezultat i pjesëmarjes tonë në aktivitet praktik 

konkret si të jetë organizuar nga mjediset tona kulturore404. Gjuha jonë nuk na ndalon 

nga perceptimi i objekteve dhe fenomeneve të veçanta në botë, por në vend të saj “na 

udhëheq për të pasur më tepër vëmendje tek aspektet e realitetit “si të angazhohemi në 

aktivitete me qëllime konkrete. (Negueruela 2003; 36) 

Kontrolli i punës me shkrim fokusohet vecanërisht në gabimet që lidhen me 

çështjen e detyrës. Pas dorëzimit të punimeve, gabimet më të zakonshme dhe të 

përgjithshme u shkruan në dërrasë dhe klasa përpiqet t’i korrigjojë ato. 

                                                      
403Evans V., Dooley J. “Blockbuster 3 ” Express publishing; 2005; 99 
404Lantolf P. J., Thorne L. S.‘Sociocultural theory and the genesis of second language developement” 

Oxford 2006;307 
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- 4-5 punimet më të mira ju rekomanduan mësuesit të vendoseshin në këndin e 

klasës. Përpjekja ashtu si suksesi u vlerësua gojarisht e moralisht. 

Nxënësve u kërkohej nga mësuesit ta hartonin të shkruarin bazuar në rrota e 

procesit405. Me nxënësit e zonës rurale në dallim nga ata të zonës urbane, u harxhua 

më tepër kohë në fazën para shkrimit: ishin fazat e parashkrimit; të rregullimit 

(editing), hartimi në vija të përgjithshme (drafting) dhe shkrimi i plotë.  

                               Planifikimi                     Drafti 

  

 

                        Versioni final                  Rregullimi 

Rezultatet e eksperimentit janë paraqitur më poshtë në formën e një harte 

konceptesh (concept maping), e cila është e dobishme për gjenerimin e ideve dhe 

cilësia e përmbajtjes të kësaj harte është e lidhur me suksesin e nxënësve me shkrim 
406. Përpos komenteve përmes kësaj harte koncepti, janë dhënë përfundimet e punës 

me shkrim dhe pikat negative dhe pozitive tek secila klasë; zonë urbane dhe zonë 

rurale. 

IV.10.4  Vlerësimi i punës me shkrim 

Tennant përdorte 2 metoda për të korrigjuar të shkruarin e nxënësve: (1) I 

shkruante korrigjimet në fletë, duke përdorur laps të kuq; (2) dhe një metodë më 

efektive, të shkruajë komente të gjatë duke u shpjeguar pikat dhe gabimet 

gramatikore, ngrinte pyetje në lidhje me kuptimin dhe zhvillimin logjik të punës me 

shkrim. Sugjeronte fjalë alternative dhe riorganizonte tekstin407. 

Ashtu siç shprehet edhe Linda B. Nilson, nxënësve ju nevojitet vëzhgimi nga ana 

e mësuesit, në përpjekjet e tyre individuale të të mësuarit. Të shkruarit është një nga 

këto aktivitete individuale të të mësuarit, edhe pse mund të jetë shumë sfidues dhe 

krijues408. 

Kur vjen puna për korrigjim dhe vlerësim, vlerësimi i punës me shkrim eshtë disi 

i vështirë nga mësuesit, sidomos kur nuk ka kritere ku të bazohet. Për këtë është 

shumë e nevojshme tabela e KPERGJ, për të shprehurin me shkrim, që fatkeqësisht 

nuk përdoret nga çdo mësues.  

Në rastin konkret mësuesi i përzgjedhur nga gjimnazi publik, zonë urbane, kishte 

dijeni dhe bazohej tek ky vlerësim,ndërsa mësuesi i përzgjedhur tek gjimmnazi 

publik,zonë rurale, nuk bazohej tek ky vlerësim, (kështu që vlerësimin e punës me 

shkrim të nxënësve të gjimnazit publik zonë rurale, u detyrova ta kryej vetë, bazuar 

tek kriteret e KPERGJ. Mësuesi i gjimnazit publik, zonës rurale (dhe pothuajse të 

                                                      
405Harmer J .The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

326 
406 Lin, S-Y. [The effects of computer-based concept mapping as a prewriting strategy on the 

persuasive writing of eighth-graders at a middle school in southeastern Idaho. (2003). 
407Tennant, S.“Useful Resources for Editing Academic writing in English”. English Teaching Forum. 

Volume:32. No. 2. ; 2001;27 
408Nilson B. L. “Teaching at its best”A Research-Based Resource for College Instructors, Third edition 

Jossey – Bass a Wiley imprint, 2010; 4 
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gjithë mësuesit përgjithësisht) korrigjonin gabimet ortografike dhe gramatikore të 

punës me shkrim,pa dhënë vlerësimin me pikë të tyre, dhe nxënësit nuk qartësohejnë 

lidhje me pikët. 

Tek figura e mëposhtme është dhënë detyra e shkëputur nga teksti i autorëve të 

huaj “Blockbuster”, që zhvillohet në gjimnaz në klasën X: 

 

 

Mësimi i Sintaksës dhe fjalorit të gjuhës së huaj, është element bazë për 

zhvillimin e aftësisë së të shkruarit tek nxënësit. Në fakt mësimi i gjuhës së dytë është 

po aq proces sa është edhe vetë puna me shkrim process409. 

Të shprehurit me shkrim është një nga kriteret bazë e të kudogjendura në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj e sidomos duke u bazuar në kriteret konform 

KPERGJ. Ajo i kushton vëmendje të madhe një drejtshkrimi të përsosur410. 

Sipas standarteve të KPERGJ, nxënësi në niveli B1+ duhet të jetë në gjendje të 

shkruajë mbi një gamë të gjerë temash, duke i lidhur një seri elementësh në një 

sekuencë lineare si dhe duke bërë sintezën dhe vlerësimin e informacioneve dhe 

argumentave të marra nga burime të ndryshme. 

Nxënësi në këtë nivel, sipas objektivave vendosur nga KPERGJ, mund të 

shkruajë një tekst të thjeshtë mbi çështje të njohura të interesit personal, të shkruajë 

letra personale, përvoja dhe përshtypje411. 

Ai/ ajo gjithashtu shkruan qartë tekste të strukturuara mirë, për tema të interesit 

vetjak; përshkruan një ngjarje të vërtetë apo imagjinare, me fjalor të përshtatshëm, 

përshkruan thjesht e saktë përmbajtjen e një libri, duke shprehur mendimin vetjak, 

                                                      
409Haifa Al-Buainain, Students' Writing errors in ESL: A Case Study  The 2nd International AUC OXF 

conference on Language and Linguistics. 2006. Egypt.;  8 
410http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/evaluation2/cours2_ev213.htm 
411

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), 2001; 26  

http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/evaluation2/cours2_ev213.htm
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shkruan letra rreth përvojave të veta duke motivuar ndjenja, raporte të shkurtra rreth 

një situate të caktuar, duke parashtruar mendimet pro dhe kundër.412 

Më poshtë është paraqitur tabela me kriteret mbi të cilën është bazuar vlerësimi i 

punës me shkrim, të nivelit B1+413. 

Respektimi i temes 

Të respektojë situatën dhe llojin e 

temës që i kërkohet 

0 0.5 1 1.5 2 

Aftësia sociolinguistike. 

Të jetë në gjendje të dijë të përdorë 

regjistrat e gjuhës, të përshtatë nivelin 

e shprehjeve me rrethanat 

0 0.5 1 1.5 2 

Kapaciteti për të dhënë opinione 

Të dijë të japë përshtypje, të 

prezantojë fakte në përshtatje me 

situatën e paraqitur. 

Të jetë i aftë të argumentojë 

qëndrimin e tij ndaj temës të dhënë 

0 

 

0 

0.5 

 

0.5 

1 

 

1 

1.5 

 

1.5 

2 

 

2 

2.5 

 

2.5 

3 

 

3 

  

Koherenca dhe kohezioni 

Të lidhë qartësisht idetë në një tekst 

fluid dhe koherent 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Kompetenca dhe ortografia leksikore  
Fjalori 

Të jetë në gjendje të përdorë fjalorin e 

duhur dhe gjuhën e duhur , një game 

fjalori dhe strukturash leksikore, si 

fdhe zgjedhje fjalësh 

0 0.5 1 1.5 2 

Mjeshtëria në përdorimin e fjalorit 

Fjalori duhet të jetë i duhuri, qe 

përdorimi i ndonjë fjale jo korrekte të 

mos pengojë kuptimin dhe 

komunikimin. 

0 0.5 1 1.5 2 

Ortografia 

 
0 0.5 1       

Kompetenca gramatikore/ ortografia 

gramatikore 

Zgjedhja e formave të duhura, 

kontrolli gramatikor 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Aftësia në përpunimin e fazave 0 0.5 1 1.5 2 

Totali i pikëve për të shprehurit me shkrim është 25 pikë. 

Më poshtë janë dhënë me përqindje rezultatet e punës me shkrim në dy klasat e 

eksperimentuara: 

Klasa X Gjimnaz publik zonë urbane- Tekst autorë të huaj 

Të shprehurit me Shkrim 

Nxënësit Pikët Nota 

1 23.5 10 

2 7 6 

3 21 10 

4 17.5 8 

5 9.5 7 

6 13.5 7 

                                                      
412Programi i lëndës anglisht  për klasën X;  IKT, Tirane 2008; 7- 8 
413http://www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_B2.pdf 

http://www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_B2.pdf
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7 19.5 9 

8 23 10 

9 20 9 

10 18.5 9 

11 22 10 

12 7 6 

13 0 4 

14 21.5 10 

15 12.5 7 

16 20.5 9 

17 20.5 9 

18 19.5 9 

19 16 8 

20 17.5 8 

 

Nga tabela e mësipërme, të shprehura në përqindje : 

25% të nxënësve tek kjo klasë kanë arritur rezualtatin më të lartë ; notën 10 ; 30 

% notën 9 ; 15% notën 8 ; 15% notën 7 ;10% notën 6 dhe 5% notë jo kaluese. 

 

Klasa X Gjimnaz publik zonë rurale- Tekst autorë të huaj 

Të shprehurit me Shkrim 

Nxënësit Pikët Nota 

1 22 10 

2 18.5 9 

3 0 4 

4 5.5 5 

5 16 8 

6 2 4 

7 13 7 

8 9 7 

9 18 9 

10 12.5 7 

11 7.5 6 

12 12.2 7 

13 7 6 

14 10 7 

15 17.5 8 

 

Nga tabela e mësipёrme vihet re se :Vetëm 6,7% e nxënësve kanë arritur 

vlerësimin maksimal.13,3% notën 9, dhe 13,3% notën 8 ; 33,3 % notën 7 ; 13,3% 

notën 6 ; 6,7% notën 5 dhe 13,3% notë jo kaluese. 
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Vështirësitë që hasin nxënësit tek të shprehurit me shkrim ; 

Me anën e një diagram konceptesh kemi paraqitur tek figura më poshtë gabimet 

më të shpeshta tek të cilat nxënësit e të dy zonave hasin vështirësi: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komente të tjera 

Vlen të përmendim që edhe pse pritshmëritë ishin më të larta nga nxënësit e 

zonës urbane, përseri kishte mangësi në të shkruar. Në gjimnazin e përzgjedhur, 

mësuesja bazohej, pikërisht tek kriteret vendosur nga KPERGJ për vlerësimin e punës 

së nxënësve, gje që nuk bëhej në zonën rurale, ku mësuesi nuk u vinte në dukje me 

detaje nxënësve ku ata kishin mangësi dhe cilat aftësi duhet të përmirësonin. 

Të 

shprehurit 

me shkrim 

Gjimnaz publik,   

zonë    urbane 

Gjimnaz publik,     

zonë rurale 

Perdorim 

leksiku me 

interferenc

e nga 

shqipja, si 

rrjedhim, 

ndërtime të 

gabuara 

Gabime 

ortografike 

e 

gramatikor

e 

(gramatikë 

e varfër)si 

dhe akorde 
të gabuara. 

Pёrdorim i 

mangët e i 

gabuar të 

fjalëve lidhëse, 

në ndertimin e 

fjalive shkak-

pasojë, lejim- 

ndalim, 

krahasim etj. 

Mungesë 

paragrafësh që 

reflektojnë 

mosstrukturimi

n e duhur e të 

çregullt të 

punës, gjë që 

sjell mungesë 

koherence dhe 

kohezioni. 

Mungesë 

paragrafësh që 

reflektojnë 

mosstrukturimi

n e duhur e të 

çregullt të 

punës, gjë që 

sjell mungesë 

koherence dhe 

kohezioni 

Në tekstet 

argumentative, 

nuk ruajnë 

raporte të drejta 

në koordinimin 

e kohëve të 

foljeve 

Përsëritje idesh. 

 

Mungojnë 

aftësitë kritike 

në të shkuar; 

mungesë 

planifikimi të 

një strategjie në 

të shkruar; 

bërjen e një 

drafti. 

-Komunikim jo i 
qartë të ideve, 
si dhe mangësi 
në ndërtimin e 
një argumenti. 
- Probleme me 
pikësimin dhe 
shkrim jo të 

mirë 

Probleme me 

regjistrin e 

gjuhës dhe 

njohuri sh.të 

limituar  të 

fjalorit dhe 

regjistrit që 

duhet të 

përdorë. 

- Gjuha që 

përdorin shpesh 

është e paqartë 

dhe e vështirë 

për t’u kuptuar. 

- Jo I 

sukseshëm 

përdorimii 

strukturave 

komplekse. 
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Edhe pse tekstet me autorë të huaj, të cilat përdoreshin edhe në zonën rurale, 

ofronin mundësi dhe ndihmë për nxënësit për të krijuar një ese opinioni ,sipas pikave 

dhe kritereve të paraqitura, nga punët e nxënëve, u vu re se kishin shumë mangësi në 

të kuptuarin e detyrës dhe në aplikimin e fazave përkatëse në kryerjen e detyrës. 

Ndoshta kjo mangësi, mund të justifkohet me punën me tekste të ndryshme vitet e 

kaluara dhe ndryshimin e teksteve mësimore, gjë që krijon pengesë në asimilimin e 

duhur të gjuhës, jo vetëm tek të shprehurit me shkrim, por edhe tek aftësitë e tjera 

gjuhësore. 

Përgjithësisht nxënësve shqipfolës, jo vetëm në zonat rurale, por edhe në ato 

urbane, u mungojnë aftësitë meta- konjitive, për të njohur fushat ku aftësitë e tyre janë 

të pamjaftueshme, dhe cilat aftësi duhet të përmirësojnë. Kjo mbetet në kompetencat e 

mësuesit. 

Anët pozitive në të shkruarin e nxënësve. 

Edhe pse në disa raste gjuha e përdorur nga nxënësi ishte e thjeshtë dhe jo me 

fjalorin e duhur për nivelin përkatës B1+, ajo ishte e qartë. Kishte raste që gabimet 

nuk pengonin të kuptuarin e tekstit të shkruar. 

Ortografia: Përqindja më e lartë e nxënësve të shkollës së mësme zone urbane 

kishin më pak gabime ortografike, krahasuar me një përqindje relativisht të lartë të 

nxënësve të shkollës së mesme, fshat.  

Përveç gabimeve në të shprehurit me shkrim, vlen të përmendim edhe anë 

pozitive tek puna e tyre. Nxënësit e zonës urbane, krahasuar me atë rurale, ishin më të 

suksesshëm në përdorimin e strukturave gramatikore nga më të thjeshtat tek më 

komplekset. Gjithashtu i ishin përmbajtur të paktën numrit minimal të fjalëve të 

kërkuara. 

Kaligrafia përgjithësisht në të dyja klasat e marra në studim është e mirë, por më 

tepër kjo vihet re tek nxënësit e zonës urbane, sepse në punë me shkrim të nxënësve të 

zonës rurale, tek përqindja më e madhe e tyre, kishte disa gabime të cilat ndikonin 

direkt në kuptimin e pjesës. 

Një problem tjetër në të dyja klasat ishte mungesa e rregullit të progresionit414, 

mjaft prej fjalive të tyre, nuk sillnin një informacion të ri, por herë pas here kishte 

pёrsëritje të informacionit paraardhës. 

Përdorimi i fjalëve lidhëse ishte i kënaqshëm, kishte rrjedhë logjike, sidomos tek 

puna e klasës urbane, si edhe zgjedhja e duhur e fjalëve shërbyese, (parafjalë, 

përcaktorë.) 

IV.10.5  Roli i mësuesit në punën me shkrim 

Siç e kemi përmendur në kapitujt më sipër, mësuesi në mësimdhёnien e gjuhës së 

huaj/angleze ka një sërë rolesh; përveç tyre, në procesin e të shkruarit mësuesi ka disa 

role si: 

Motivues- Krijon kushtet e duhura për gjenerim idesh, bindës në rëndësinë e 

aktivitetit, inkurajues . Në disa raste , mësuesi sugjeron ide, për ata nxënës , të cilët 

kanë vështirësi dhe ju duhet më shumë përpjekje dhe kohe për të shkruar415.kjo 
                                                      
414

http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours2_CE/evaluation2/cours2_ev213.htm 
415

Harmer J .The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

330 
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ndihmë u ofrua në gjimnazi urban për nxënësit nga mësuesi në fillim të shpjegimit të 

procedurave për temën e të shkruarit. 

Burimor- Mësuesi u tregon nxënësve që ai është i disponueshëm të ndjekë punën 

e tyre dhe t’i mbështesë e ndihmojë ata duke ju ofruar këshilla e sugjerime. 

Sigurues feedback-u (reagues)- Gjatë procesit të të shkruarit mësuesi duhet të 

përgjigjet, më tepër sesa të korrigjojë416. Ai duhet të zgjedhin cfarë dhe sa të 

fokusohet , duke u bazuar në atë cka u nevojitet nxënësve, në këtë fazë të të 

shkruarit417. 

Gjatë korrigjimit në fletët e nxënësve, mësuesi, përveç pikëve sipas kritereve të 

vlerësimit, ve edhe shënimet e duhura418. Disa prej të cilave u vendosën edhe nga 

mësuesi i klasës në zonën urbane dhe rurale. 

 

Symboli Kuptimi 

S Gabim drejtshkrimor 

WO Gabim në rendin e fjalëve në fjali 

G Gabim gramatikor 

T Gabim në kohёt e foljeve 

C Gabim Akordi(p.sh. lidhja kryefjalё      

– kallëzues) 

Λ Diçka që mungon 

WW Fjalë e gabuar 

{} Diçka e panevojshme 

?M Kuptimi i paqartë 

P Gabim pikësimi 

F/I Shumë formale ose joformale 

 

 

 

 

                                                      
416Harmer J .The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

330 ; 147 
417 Po aty;  331 
418 Po aty;  149 
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IV. 10. 6  Sugjerime dhe pёrfundime 

Ka probleme mënyra si shpjegohet të shkruarit nga mësuesit. 

Një problem shumë i rëndësishëm dhe thelbësor është ndjekja e rrotës së procesit 

të shkrimit, e përmendur më sipër, ( praktikuar kjo në një farë mënyre tek klasa e 

zonës urbane e marrë në eksperiment). Disa nga çështjet dhe pikat që duhen marrë 

parasysh në procesin e të shkruarit, (çështje të cilat janë shumë të qarta dhe 

praktikohen gjerësisht në tekstet e huaja, dhe konkretisht tek tekstet të cilët janë marrë 

në eksperiment) kanë të bëjnë pikërisht me: 

Sigurimin e  një praktike të gjerë në procesin e të shkruarit (Kompetencës së të 

shkruarit i kushtohet 1 orë në 4 në këto tekste). 2) Të ndërgjegjësohen nxënësit për 

llojet e ndryshme të eseve, përshkruese, treguese, argumentuese, shkrim krijues, etj.3) 

të aftësohen nxënësit të jenë të përpiktë nga ana gramatikore. 4) të fokusohet në 

planifikimi, bërja e një drafti, korrigjimi, dhe redrafti i zhanreve të ndryshme të të 

shkruarit419. 

Një nga objektivat kryesorë të të shprehurit me shkrim është shkrimi i 

paragrafëve. Nxënësit punojnë në kombinimin e fjalive. Ata i kushtojnë vëmendje të 

veçantë pikësimit dhe ortografisë. Ata punojnë mbi zbulimin e ideve dhe organizimin 

e tyre në paragrafë, duke përdorur fjali përmbledhëse në fillim të çdo paragrafi, pika 

zhvillimi dhe konkluzione420. 

Të shkruarit duhet inkurajuar dhe praktikuar në çdo orë. Pra aktivitetet e të 

shkruarit janë elemente të rëndësishëm në mësimdhënien e të shkruarit. 

Të shkruarit është një aftësi produktive. Është një nga më të vështirat, sidomos 

për folës jo amtarë të gjuhës angleze, sepse nxënësit priten të krijojnë prodhim në të 

shkruar që demonstrojnë aftësitë e tyre për të organizuar përmbajtjen, t’i adresohen në 

mënyrën e duhur audiencës, si dhe të demonstrojnë aftësinë e tyre gjuhësore.(fjalorin, 

pikësimin, etj). Siç shihet edhe nga analiza , gabimet janë sistematike dhe duhen parë 

si nga mësuesit ashtu edhe nga nxënësit si çelës për të kuptuar dhe për të zgjidhur 

problemet. Pra ngelet në përgjegjësinë e mësuesit, të përshtasё, rregullojë madje edhe 

të zhvillojë procedurat të cilat mund të rrisin nivelin e nxënësve dhe minimizojnë 

gabimet e tyre. Mësuesi që në mënyrë të rregullt të aplikojë metoda që janë të 

përshtatshme për nevojat, interesat dhe aftësitë e nxënësit.  

Aftësia për të komunikuar nuk mund të plotësohet po të mos ishte gramatika në 

kompetencat e nxënësit. Sipas Chomskit gramatika konsiston në nivele të ndryshme, 

të cilat janë të lidhura me njëra – tjetrën. Mësuesit duhet tё jenë realistё në 

pritshmёritë e tyre421. Të shkruarit është punë e vështirë në gjuhën amtare dhe aq më 

tepër në gjuhën e dytë. Madje edhe zhvillimi i aftësive të duhura në përmirësimin e të 

shkruarit të nxënësve është punë e vështirë. Kështu që mësuesit duhet të gëzohen me 

çfarëdo lloj progresi sado pak të vogël të nxënësve.  

 

 

                                                      
419

Haifa Al-Buainain, Students' Writing errors in ESL: A Case Study  The 2nd International AUC 

OXF conference on Language and Linguistics. 2006. Egypt.;  11 
420 Wilkins, D. National Syllabuses. Oxford University Press.1976. 
421Chomsky, N. Knowledge of language: its nature, origins and use, New York. 1986 
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KREU I PESTЁ. 
 

V. TEKSTET MËSIMORË. 
 

Hyrje 

Ky kapitull jep objektin e studimit të teksteve mësimore dhe përdorimet e tyre në 

kontekstin shqiptar nga mësues në cikle të ndryshme. Materialet shihen si objekte 

didaktike dhe socio-ekonomike.Reflektimi dhe analizat përmes studimeve të rastit, 

vëzhgimeve dhe pyetësorëve tregojnё rёndёsinё qё mёsuesit në qarkun e Korçës, u 

japin përdorimit të teksteve. 

Tek ky kapitull shihet problematika qëndrore, problemi i të kuptuarit të 

mësimdhënies dhe mësimnxënies të anglishtes tek shqipfolësit në veçanti të qytetit të 

Korçës e fshatrave përreth. Puna konsiston në sondazhet, intervistat me mësues të 

cikleve të ndryshëm, në një vëzhgim, aktivitiet të zhvilluar në 4 klasa të ciklit 9- 

vjeçar të qytetit të Korçës, të cilat punojnë me dy tekste të ndryshëm mësimorë të 

gjuhës angleze. Janë bërë dy studime rasti ku është parë aspekti kulturor.  

Duhet theksuar që në kontekstin shqiptar mësuesit i përdorin tekstet mësimore si 

burime ekskluzive. Ata janё njё instrumente tё domosdoshёm bazё nё procesin e 

mёsimdhёnie- mёsimnxёnies sё gjuhёs angleze. 

Ky punim në kёtë kapitull reflekton faktin si përshtaten tekstet mësimore me 

situatën e mësimdhënie- mësimnxënies tek shqipfolësit dhe në veçanti në qytetin e 

Korçës dhe fshatrat përreth. 

 

V.1 Një vështrim mbi tekstet mësimore (metodave) të gjuhës angleze gjatë viteve. 

Ashtu si edhe sot, në vitet 70-80, teksti kishte rёndёsi të veçantë dhe ishte mjeti 

bazё më i afërt dhe më i përdorshëm që nxënësi mëson gjuhën e huaj nën drejtimin e 

mësuesit dhe në mënyrë të pavarur.  Nё atё periudhё nё veçanti në shkollat shqiptare 

mungonte plotësisht ambjenti i gjuhës së huaj, ku i vetmi mjet në ato vite, ishte libri. 

Me gjithё vendin e rёndёsishёm qё ata kishin nё mёsimdhёnien-mёsimnxёnien e 

gjuhёs sё huaj, kanё patur mjaft tё meta tё cilat po i analizojmё mё poshtё. 

Tekstet (metodat) e kёsaj periudhe nuk ishin metoda tё mirёfillta tё mёsimit tё 

gjuhёs. Ato ishin nje grumbullim materialesh pa kritere tё pёrcaktuara e tё studiuara 

nga pikёpamja metodike e didaktike. Mungonin studime bazё qё do tё merreshin si 

themel i ndёrtimit tё tekstit. 

Teksteve iu mungonte aspekti socio-kulturor. Mungesa e kёtij aspekti e bёnte 

shumё tё mangёt e krijonte njё boshllёk tё theksuar nё gjithё procesin e mёsimdhёnie-

mёsimnxёnies. 

Teksteve iu mungonte ose ishte shume i pakёt materiali pёr tё ndihmuar mёsuesin 

dhe nxёnёsin nё komunikimin e pёrditshёm nё gjuhёn angleze. 

Tekstet ishin tё ngarkuara tej mase me gramatikё teorike e ushtrime jo 

funksionale, pa interes e tё mёrzitshme pёr nxёnёsit, pёr rrjedhojё, edhe metodat e 

mësimit të gjuhëve të huaja në ato vite, ishte metoda tradicionale gramatikore. Ato 

metoda nuk ngjallnin pasion, të shprehurit me gojë, e nxënësve ishte reduktuar në 

minimum. 

Tekstet nuk kishin pasur shkallëzimin dhe vijueshmërinë e duhur të materialit 

gjuhësor. Pjesët e leximeve të përkthyera ose të përpiluara nga autorët tanë, nuk e 
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përgatisnin nxënësin gradualisht për t’u aftësuar të flasë e për të lexuar vepra nga 

letërsia artistike. Në shpërndarjen graduale të njohurive gjuhësore, nuk janё marrё 

parasysh veçoritë e moshës së nxënësve422. 

Nё tekstet mbizotёronte aspekti ideologjik qё vёshtirёsonte sidomos punёn  e 

hartuesve tё teksteve e qё krijonte vёshtirёsi artificiale si pёr ta ashtu edhe pёr 

mёsueset e nxёnёsit nё klasё. Ky aspekt me kalimin e viteve kaloi nё plan tё parё, me 

pёrjashtim tё fundit tё viteve ’80 qё u zbut disi. Filluan tё bёhen pёrpjekje tё ndrojtura 

pёr t’u çliruar nga korniza e ngurtё ideologjike si dhe filluan tё futen elemente tё 

gjuhёs komunikative me njё gramatike funksionale e me ushtrime e dialogje qё do tё 

shpinin drejt njё gjuhe komunikative. 

Njё rёndёsi tё veçantё pёr aplikimin e metodave aktive tё mёsimdhёnies do tё 

kishte njё tekst nё funksion tё kёtij qёllimi. Qysh atëhere Vitore Angoni dhe Qamil 

Bedhia në këtë artikull, e ngrinin me forcë domosdoshmërinë e aplikimit të formave të 

reja metodike të studimit të gjuhëve të huaja, në mënyrë që t’u përshtateshin më 

shumë kërkesave dhe kushteve specifike të shkollës. Sugjeronin të vihej parimi 

sintaktik i mësimit të gjuhës, të mësuarit me modele gjuhësore, pa u futur në teorizma 

gramatikore. Në bazë të të dhënave të psikolinguistikës, të ushtruarit gojor, duhet të 

arrijë deri në shkallën e shprehive. Nëse në arsimin bazё metoda është ajo e fitimit të 

reflekseve e shprehive gjuhësore, sidomos e aspektit fonetik, nëpërmjet metodës 

direkte dhe recitative, nё shkollën e mesme, metoda më e drejtë do ishte kombinimi i 

saj me atë analitike, në mënyrë që nxënësi të kuptojë dhe arsyetojë fenomenet 

gjuhësore. Këtu leximi del në plan të parë në krahasim me të folurin. Metodat direkte 

audio- vizuale, mjetet laboratorike, magnetofonet, kontribuojnë direkt në arritjen e 

qëllimeve të mësipërme423. 

Por ilustrimet aq të rёndёsishme nga pikpamja didaktike,në atë periudhë linin 

shumё pёr tё dёshiruar duke influencuar negativisht, kuptimin dhe gjallërimin e 

përmbajtjes së tekstit. 

Tekstet e shkollave profesionale duhej t’u përshtateshin më mirë nevojës së 

përgatitjes së kuadrit në këtë kategori shkollash e jo me tё njёjtёn natyre me tekstet e 

mesme te arsimit te pargjithshem. 

Procesi mësimor nuk mund të realizohej pa pasur material si tablo tematike, që 

do ndihmonin në zbërthimin e kuptimit dhe përforcimin e materialit të librit nëpërmjet 

krijimit të lidhjeve direkte midis fjalës e frazës dhe objektit e veprimit. Dilte e 

nevojshme furnizimi me literaturё e me material tërheqës. 

Në futjen e teknologjisё, ishim shumë prapa në ato vite.Teknologjia konsiderohej 

si kusht i domosdoshëm për rritjen e efikasitetit të mësimit të gjuhëve të huaja. Lindte 

nevoja e pajisjes me film mësimorë ne gjuhë të huaj, magnetofonë. 

Përveç faktorëve të sipёrpërmendur, peshën më të madhe e ka mësuesi. Sado të 

mira të jenë tekstet, sado e pasur të jetë baza materiale- teknike, të gjitha këto kthehen 

në lodra pa vlerë, po qe se mësuesi si organizator e udhëheqës, nuk ka formimin e 

duhur shkencor e metodik, për t’i shndërruar në mjete të dobishme mësimore. Në këto 

vite rezultonte që shumica dërrmuese e kuadrove mësimore, kishin dobësi të 

theksuara në përgatitjen shkencore e metodike. Me gjithë të metat që kanë patur 

                                                      
422Angoni V.,  Bedhia Q. “Mbi mësimin e gjuhëve të huaja”. Revista pedagogjike nr. 3 1972  ; 85   
423Angoni V.,  Bedhia Q. “Mbi mësimin e gjuhëve të huaja”. Revista pedagogjike nr. 3 1972; 85 
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planet e programet mësimore, dhe format e organizimit të procesit mësimor, koha e 

pamjaftueshme e përgatitjes së kuadrit është faktor që shpjegon dobësitë e të metat. 

Përgjithësisht tekste e gjuhës angleze, përdorur në vitet më parë nuk kishin 

parime të qarta didaktike dhe nuk përdornin metoda bashkëkohore komunikative. 

Më konkretisht tekstet mësimore të gjuhës angleze që përdoreshin në shkollat e 

ndryshme në Korçë, në sistemin arsimor parauniversitar ishin të ndryshëm. 

Janë përdorur  “English 5, 6, 7, 8”. Janё tekste  (metoda) qё vazhduan tё pёrdoren 

edhe pas viteve ’90. Ushtrimet kanë pasur kryesisht karakter gjuhësor dhe nuk kalonin 

në zhvillimin e mendimit kritik tek nxënësit. Nuk jepeshin materialet dhe udhëzimet e 

duhura që të ndihmonin nxënësit të mësonin rregullat e duhura gramatikore, para se të 

kryenin ushtrimet. Në fund të këtyre teksteve përdoreshin materiale plotësuese, 

tregime të shkurtra, që mësuesit i përdornin si lexime jashtëklase dhe si material bazë 

për analizë gjuhësore. Gjithashtu jepej edhe fjalor në fund. 

 Edhe pyetjet e teksteve në rubrikat e “Reading” pёr klasat e teta, hartoheshin në 

atë mënyrë që nxёnёsit tё nxiteshin pёr një riprodhim të informacionit, pra pa nxitur 

tek nxënësit aftësitë ndërvepruese dhe komunikative, si dhe pa kaluar në nxitjen e 

lidhjeve të njohurive të përgjithshme me njohuritë e mëparshme, që njohuritë të 

rimerreshin në mënyrë spirale. Vlen të përmendim që në vitet ’70- ’80 për klasat V- 

VI dhe të VII- VIII të arsimit bazë u futën tekste me pjesë leximi, që përdoreshin si 

lexime jashtëklase: 424. Në to përfshiheshin poezi, tekste të shkurtra,  gjëegjëza, fjalor 

anglisht- shqip, dialogje. Të mësuarit bazohej tek riprodhimi. Mësuesi udhëzonte 

nxënësit të nënvizonin fjalët e reja dhe shprehjet e t’i riprodhonin. Metodat e 

mësimdhënie- mësimnxënies në këto tekste nuk ngjallnin interes tek nxënësit. Në 

klasat VII dhe të VIII, ishin shtuar edhe pyetjet reflektuese për tekstet. 

Nё vitet ’90-2000 filluan tё futen tekste (metoda) tё mirёfillta tё mёsimit tё 

gjuhёs angleze, krahas atyre tё hartuara nё vitet ’80-’90.  

Duke hedhur një vështrim të shpejtë mbi ato tekste dhe konkretisht: Tekstet 

”Essential English for foreign students”, me autor C.E. Eckersley janë futur në 

mënyrë sporadike në disa gjimnaze të përgjithshëm dhe atë të profilizuar, për 

mungesë tekstesh, në kohën kur nuk kishte mundësi tjetër në vitet ’98- ‘99. 

Por edhe me keto metoda ishte tendenca e përdorimit të metodës gramatikë- 

përkthim. Mësimi fokusohej në mësimin e gramatikës dhe të fjalorit. Megjithatë tek 

këto metoda vëreheshin edhe disa aftësi komunikimi dhe ndërvepruese midis 

dialogjeve të personazheve të këtyre teksteve. Material ndihmës ishin edhe kasetat 

audio tek tekstet e “Essential English”. 

Një problem i rëndësishëm në atë periudhë ishte kualifikimi i vazhduar i kuadrit: 

mësuesit nuk e mbajnë gjallë gjuhën e mësuar mbas mbarimit tё universitetit. Disa 

faktorë e favorizojnë harresën e gjuhës së huaj:  

1. Përgatitja jo e plotё e kuadrove në fakultet. 

2. Mungesat e shumta në bazën materiale dhe mungesa e një literature minimale, 

të domosdoshme për mësuesin si manualet gjuhësore, fjalorët, revistat shkencore 

metodike, incizimet të gjuhë të huaj. 

                                                      
424“Reading”for the Vth and VIth classes, Gazmend Goci, Shtëpia botuese e librit shkollor Tiranë 1976 

dhe “Reading” for the VIIth and VIIIth classes, Tiranë 1973 
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 3. Mungesa e një kualifikimi të përhershëm e sistematik të kuadrove 

mësimdhënës. Edhe pse është bërë përpjekje kualifikimi, format e kualifikimit nuk i 

kanë shërbyer sa duhet nivelit të përgatitjes së mësuesve. Format e kualifikimit në 

bazë shkolle, ndërshkollore, nëbazë rrethi dhe në shkallë republike, kanë synuar 

vetëm ngritjen metodike të tyre, duke lënë pas dore përgatitjen shkencore. Pra 

kualifikimi i masës së mësuesve të gjuhëve të huaja ishte problemi mëi rëndësishëm e 

mëi ngutshëm në atë periudhë425. 

Format e kualifikimit në ato vite për të cilat po flasim, supozohej dhe sugjerohej 

që forma kryesore e kualifikimit të kuadrit, tëishte grumbullimi nëqendër pa shkëputje 

ngapuna,për një afat 2-6 muaj sipas stazhit dhe arsimit përkatës. Formë tjetër 

kualifikimi ishin rrethet metodike mujore. Një ndihmë e madhe për kualifikim do të 

ishte pajisja e kabineteve pedagogjikë me filma artistikë, mjete teknike, dhe tërë 

pajisjen e tyre didaktike për kualifikim individual. Pasurimi i bibliotekave shtetërore 

me literaturë pedagogjikedhe metodike në gjuhë të huaj426. 

Sot, në kontekstin shqiptar, pёrmirёsimi i teksteve mësimore dhe liberalizimi i 

botimit të tyre përbën një nga projektet më të rëndësishëm të ndërmarrë nga MASH 

gjatë 2006 e në vijim. Projekti është drejtuar nё përmirësimin e cilësisë së teksteve 

shkollore. 

Sipas strategjisё kombëtare tё arsimit parauniversitar 2008- 2013 tё MASH, 

synohej njё përzgjedhje më e mirë e përmbajtjes dhe strukturës: Cilësia e teksteve 

shkollore në proçesin e mësimdhënie-mësimnxënies ishte argument i hapur për debate 

të mëtejshëm. Debatit po i nënshtrohej në vijimësi si përmbajtja, cilësia, kostoja, ashtu 

edhe struktura tërësore e teksteve, duke e konsideruar një proces në zhvillim të 

pandërprerë. 

Sipas po kёsaj strategjie, ka qenё e nevojshme të rishikohen dhe të përshtaten 

proceset e hartimit të teksteve shkollore dhe të sigurimit të cilësisë me ato të vendeve 

të BE dhe me vendet e tjera të zhvilluara.  MASH synonte plotësimin e kurrikulës me 

tekste të huaja për shkencat, tashmë të filluar me shkollën e mesme e në vijimësi edhe 

në arsimin bazë. Ky proces mendohej tё ecte paralelisht me atë të rishikimit të 

programeve.   

I njëjti proces kihej pёr synim tё zbatohej edhe në tekstet e metodave burimore 

për mësimin e gjuhëve të huaja duke synuar zëvendësimin total të metodave të 

autorëve shqiptarë. Tekstet shkollorë, duhet të zbatojnë metodat e mësimdhënie-

mësimnxënies, të cilat karakterizohen nga situata të marra nga jeta, të jenë të 

orientuara nga zbatimet, si dhe të kenë në qendër nxënësin.Ato duhet të inkurajonin 

punën në grup si dhe mendimin e pavarur, krijues dhe kritik dhe individualitetin e 

nxënësve. Ishtë e nevojshme që autorëve të mundshëm t’u ofrohen trajnime për 

hartimin e teksteve427. Të gjitha këto mendime, kanë për synim të aplikohen edhe sot 

në rishikimin e Kurrikulës së re nga MAS. 

Sigurisht që sot parimet e kurrikulës mundohen të ndërthurren e të zbatohen tek 

hartimi i teksteve shkollorë ; lidhen me të mësuarin bashkëpunues, përdorimin e 

materialve origjinale, integrim afësish , krijimtari dhe lirshëmri tek nxënësi. Mësuesi 

merr rolin organizativ e orientues, duke e vënë nxënësin në qendër të procesit 

                                                      
425Angoni V., Bedhia Q. “Mbi mësimin e gjuhëve të huaja”. Revista pedagogjike nr. 3 1972 ; 93 
426Po aty  ; 94 
427 Strategjia kombëtare e arsimit parauniversitar 2008- 2013 MASH Gusht 2008; 23 



146 
 

mësimor. Sot tekstet mësimorë të autorëve të huaj, ofrojnë një pafundësi materialesh 

eksploruese nga mësues e nxënës. 

Me metodat e mësimdhënie-mësimnxënies që vënë në qendër nxënësin, tekstet 

alternativë kanё marrё rëndësi të madhe. 

Nga MASH, pretendohej qё tё fuqizohej procesi i përzgjedhjes së teksteve 

shkollore mbi bazën e konkurrencës, nga specialistë të kualifikuar e të trajnuar dhe që 

gëzonin integritet të plotë intelektual. Në përzgjedhjen e këtyre teksteve supozohej tё 

përfshiheshin mësuesit dhe, gradualisht, grupet e interesit, si prindërit, shoqatat 

profesionale lëndore, të cilët, do të ushtronin kështu trysni ndaj autorëve dhe shtëpive 

botuese.   

Por kjo gjë nuk ndodhi. Në përzgjedhjen e teksteve mësimorë të gjuhës angleze 

mbizotëruan interesi i botuesve dhe i klaneve tё caktuara e pёr rrjedhojё “zgjedhja e 

teksteve”, ju është imponuar mësuesve. Mendimet e tyre nuk janё marrё nё 

konsideratё. Kjo është një nga shkaqet e dështimit të altertekstit. 

Burimet alternative të mësimdhënies   

Burimi aktual dhe kryesor i proçesit mësimor në arsimin parauniversitar është 

teksti shkollor (metoda). Mësuesit në qarkun e Korçës,i pёrmbahenkryesisht vetëm 

teksteve (metodave) qё pёrdorin dhe rrallë mund të përdorin burime të tjera 

alternative. Ndjehet nevoja për futjen shkallë-shkallë të teksteve të tjerë të referencës, 

duke filluar në këtë mënyrë me krijimin e bibliotekave në klasa. 

 Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në programet e 

arsimit parauniversitar është shumë i kufizuar, prandaj në shkolla duhet shqyrtuar 

mundësia e krijimit të mediatekave me lidhje interneti. 

Sipas MASH, IKT (Instituti i Kurrikulave dhe trajnimit), duhet të gjejë mënyra 

për të zhvilluar dhe mbështetur me burime shtesë arsimin parauniversitar.Ai mund të 

punojë dhe të mbështesë mësuesit në mënyrë që ata të pёrmirёsojnё mёsimdhёnien 

dhe të shkëmbejnë përvojën me kolegët e tyre në të gjithë vendin ose nё nivel rajonal. 

Këto institucione duhet të angazhohen gjithashtu në kërkimin e informacionit të 

dobishëm për lëndë të ndryshme, si dhe të krijimit të CD-ve dhe materialeve të 

shumëfishuara, të cilat mund t’u shpërndahen shkollave428. 

Teksti si dokumenti burimor bazë në përdorim të nxënësit është një dokument i 

rëndësishëm në të cilin krahas pasurimit të njohurive leksiko – gramatikore, nxënësit 

vihen përballë dokumentave dhe vlerave të panjohura që i përkasin një mjedisi tjetër 

socio-kulturor. Duke ju përgjigjur kërkesave të aparatit metodologjik të vetë tekstit 

dhe linjave të tij nxënësi nxitet të krahasojë, të mbajë qëndrim ndaj fenomeneve të 

ndryshme që bëjnë pjesë ose jo në jetën e përditshme të tij por që e nxitin drejt një 

bote të re, drejt integrimit evropian. 

Përzgjedhja e tematikave, nën-linjat në tekst mundësojnë ndërveprimin e gjuhës 

së huaj me lëndë të tjera të kurrikulës si historia, shkencat sociale, artet etj429. 

 

 

                                                      
428 Strategjia kombëtare e arsimit parauniversitar 2008- 2013 MASH Gusht 2008;  24 
429Udhëzues kurrikular (material ndihmës për mësuesit e gjimnazit) ,gjuhët e huajapër klasën e 10- 12 ; 

IZHA 2010 



147 
 

V. 2  Nevojshmëria e teksteve mësimore (metodave) dhe funksionet e tyre. 

Teksti shkollor mund të përcaktohet si një botim shtypi i strukturuar në mënyrë të 

tillë, që të përdoret në procesin e mësimit, për të rritur efektivitetin e tij. 

 Teksti shkollor ka këto karakteristika:  

- Ai realizon disa funksione, të cilat lidhen më procesin mësimor.  

- Ai prek aspekte të ndryshme të mësimit.  

- Ai propozon aspekte të ndryshme të veprimtarisë në procesin mësimor430. 

Për shumë vite specialistët e metodologjisë, kanë hasur në debate për 

domosdoshmërinë e përdorimit të teksteve në mësimdhënien e gjuhës së huaj, venë në 

pyetje rolin e tyre(Allwright 1981), mbështetin idenë mbi përdorimin e tyre (O’neill 

1982), promovojnë vlerën e tyre si agjente të ndryshimit metodologjik (Hutchinson 

and Torres1994), ose debatojnë për meritat e tyre relative (Harmer, 2001), Thornbury 

and Meddings 2001)431. 

Teksti shkollor realizon mjaft funksione qё varen  nga përdoruesit, nga lënda dhe 

përmbajtja e tij. Libri për nxënësit realizon funksionet e veta, kur ai është në duart e tij 

(për shembull; funksioni i transmetimit të dijeve), por ai fillon të realizojë funksionet 

e tjerë, kur e përdor mësuesi (pёr shembull e ndihmon atë që të ngrejë nivelin e 

mësimdhënies). Në mënyrë analoge, libri për mësuesin, mund ta ndihmojë atë, si për 

të organizuar mësimin, ashtu dhe për të stimuluar integrimin e njohurive të 

nxënësit432. 

Michèle Verdelhan-Bourgade (Mishel Verdelan Burgeid) shpjegon që: “Teksti 

mësimor është objekt po aq shkollor sa është edhe objekt kërkimi433”. E lehtëson 

mësuesin duke i dhënë mënyra të reja dhe materiale të përzgjedhura434. 

Tekstet janë mjetet e domosdoshme për shumë mësues të cilët nuk mund tё bëjnë 

pa ndihmën e tyre. 

Materialet mësimore dhe përdorimet e tyre janë diskutuar si komponentet 

themelore që ndihmojnë për të kuptuar disa dinamika qё karakterizojnë punën e 

gjuhëve dhe kulturave në klasë. 

Në tregun shqiptar ka mjaft tekste mёsimore të gjuhës angleze që janë në shitje si 

të autorëve shqiptarë ashtu edhe të autorëve të huaj. Në Korçë librat më dominues me 

të cilat punohet në shumicën e shkollave 9 vjeçare dhe gjimnaze janë metodat e 

shtëpisë botuese “Express publishing”, metoda që janë marrë në analizë në disa nga 

studimet e mia; dhe nё pak shkolla shtëpia botuese “Arbëria 07” të autorëve 

shqiptarë.Në 2 shkolla 9 vjeçare të Korçës, trajtohen tekste me autorë shqiptarë “Off 

we go” (V-IX) dhe « Up the ladder” (III-IV). 

Në shkollën e gjuhëve të huaja (gjimnaz i profilizuar), vite me rradhë kanë 

punuar me Opportunities nga Longman. Në vitin 2013- 2014 tek kjo shkollë , duke u 

                                                      
430Fransua  M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore »; 17 
431Harmer J.The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

181 
432Fransua M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore »; 106 
433Verdelhan-BourgadeM., Un discours didactique : le manuel, Études de linguistique appliquée 2002 : 

12 
434Soria-BorgM. « Marché éditorial et didactique des langues : facteurs qui président à l'élaboration 

d'un manuel », 2006: 120 
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marrë si shkollë pilot  u fut një metodë e re e cila punohet online, por ka tepër 

vështirësi me internetin. Metoda “Tell me more”është në të tri nivelet per klasat 

10/11/12 (A1-2/B1/B2), të arsimit të mesëm. 

Gjimnazi jopublik shqiptar punon me tekstet mësimorë: “Excellent 1, 2, 3” (klasa 

II- IV),“Success”starter, elementary preintermediate, intermediate, upper intermediate 

(klasat V- IX), dhe “Upstream” (gjimnazi)- preintermediate, B1+ dhe B2. 

      Gjimnaz jopublik i huaj dhe konkretisht kolegji Maltez punon me “Solutions” 

(intermediate, upper intermediate dhe advanced) nga Oxford. 

       Ndërkohë që në gjimnazet publike trajtohen tekstet « Blockbuster 3 dhe 4” (X-

XI), ku anglishtja zhvillohet 3 herë në javë, « Wishes » (XII) me 4 herë në javё dhe 

« Inspiration” (Macmillian) 2 herë në javë me të cilin zhvillohet anglishtja si gjuhë e 

dytë. 

V.2.1 Funksionet e tekstit lidhur me nxënësin. 

Tekstet mësimore kanë mjaft funksione: 

Transmetojnё njohuritё: Ky është një koncept tradicional dhe mjaft i njohur. Ata 

janë vetëm instrumente për transmetimin e dijeve dhe e realizojnë rolin e tyre në trajtë 

direktivash apo konkluzionesh, pa marrë në konsideratë interesat reale të nxënësve. 

Tekstet shkollore realizojnë edhe funksione të tjerë. Kryesisht ata janë të lidhur me 

përpjekjet për të mos kufizuar transmetimin e njohurive në mënyrë të përpiktë, nga 

kornizat e paracaktuara të procesit mësimor.Veç kësaj studiuesit kanë treguar se 

sigurimi nga shkollat i teksteve të cilësisë së lartë, ndikon pozitivisht në rezultatet që 

arrijnë nxënësit. Teksti shkollor lejon transmetimin e dijeve, kur nxënësi asimilon 

koncepte të veçanta, rregulla, formula, terminologji, situata, fakte etj435. 

Zhvillon aftësitë dhe kompetencat: Teksti shkollor lejon jo vetëm fitimin e një 

zgjedhjeje të caktuar njohurish, por drejtohet në zotërimin e një radhe të caktuar 

metodash e aftësish, që janë shprehi të punës e të jetesës.  

Nxënësi mëson të përdorë një aspekt të caktuar të veprimtarisë në objekte të 

ndryshme të studimit. Nëqoftëse kthehemi tek funksionet e teksteve shkollore, atëhere 

është e domosdoshme të vihet re, që në të vërtetë, të gjithë ato, megjithëse në mënyrë 

të fshehur, kanë për qëllim zhvillimin e aftësive dhe kompetencave, për arsyen e 

thjeshtë, që asnjë tekst shkollor nuk mund të kufizohet vetëm në transmetimin e 

njohurive teorike436, dhe konkretisht tekstet e gjuhës angleze, tё autorëve shqiptarë 

ose të huaj qofshin ato. 

Përforcon njohuritё. Pas arritjes së ndonjë njohurie apo shprehie të re, është e 

domosdoshme që ajo të përdoret disa herë, në situata të ndryshme, për të garantuar 

përforcimin e saj. Këtë rol plotësojnë situatat aplikuese, detyrat praktike.Kjo duket 

qartё nё tekstet e anglishtes në kontekstin shqiptar, si ato të autorëve të huaj, ashtu 

edhe tekstet e autorëve shqiptarë. 

Vlerëson njohuritё.Teksti mund të përcaktojë drejtimet për vlerësimin çertifikues 

apo për vetëvlerësim, por nuk mundet që ai vetë të realizojë funksionimin e vlerësimit 

çertifikues. Rubrika vetëvlerësimi shfaqen kryesisht në tekstet e autorëve të huaj, qё 

trajtohen nё shkollat nё Korçё, tё shtёpisё botuese Express publishing. 

                                                      
435Fransua M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore ; 107 
436Fransua M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore ;111 
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Funksione që lidhen me jetën e përditshme.Teksti mësimor është një ndihmë në 

integrimin e njohurive të përftuara437.Ai transmeton njohuri të ndryshme, që lidhen 

me edukatën, me jetën në shoqëri. Teksti shkollor mund të jetë i drejtuar jo vetëm në 

fitimin e njohurive e shprehive, poredhe të luajë rolin e tij në formimin e modeleve të 

sjelljes, që e lejojnë lexuesin të përcaktojë, në mënyrën më të mirë, vendin e vet në 

strukturat sociale, familjare, kulturore e kombёtare438. 

V.2. 2 Funksione lidhur me mësuesin 

Tekstet mësimore në raport me mësuesin realizojnë kryesisht funksionin e 

ngritjessë nivelit të mësimdhënies: qëllimi i teksteve është t’i japё mësuesit mundësi 

dhe mjete për perfeksionimin e profesionalizmit të tij në procesin e mësimdhënies 

duke favorizuar zhvillimin e novacioneve pedagogjike. 

Tekstet mësimore japin informacion shkencor të përgjithshëm. Në mënyrë të 

veçantë  tekstet e mësuesit (pajisja me të cilat në shkollat në Korçë, bëhet vetëm për 

tekstet me autorë të huaj), mundet të furnizojnë me informacionin e domosdoshëm, 

pёr shembull për të analizuar objektin e studimit nga një pikëpamje e caktuar, që 

përmban informacioni shtesë. 

Funksioni i ngritjes së kualifikimit, duke propozuar drejtime të ndryshme dhe 

metoda pune,të afta për të rritur cilësinë apo edhe për të ndryshuar metodat e 

mësimdhënies, duke marrë në konsideratë zhvillimin e vazhdueshëm të metodikës. Ky 

funksion realizohet nga të dy tekstet e marrë në vëzhgim; të autorëve shqiptarë e të 

huaj. Mjete të tillë mund të jenë mjete të tipit të mbyllur. Në këtë rast teksti përmban 

të gjithë udhëzimet e domosdoshme për mësuesinnë realizimin e hapave.Autorët, 

mundet gjithashtu të propozojnë mjete të tipit të hapur, që u krijojnë mësuesve edhe 

nxënësve mundësi të gjera për iniciativë. Përgjithësisht tekstet mësimorë që përdoren 

në kontekstin tonë janë të këtij tipi. 

Libri i tipit të hapur, përkundrazi zhvillon pavarësinë e mësimit.Pikërisht ai duhet 

të shfrytëzohet në të gjitha ato raste, kur niveli mesatar i mësimdhënies është i 

kënaqshëm ose i mirë. 

Funksioni i ndihmës në procesin mësimor dhe në administrimin e mësimeve439. 

Funksioni i ndihmës në vlerësimin e njohurive (Metodat e vlerësimit të njohurive 

të fituara mund të propozohen si në librin e nxënësit, ashtu dhe në librin e 

mësuesit.Këto metoda duhet të nënkuptojnë aspekte të ndryshme të vlerësimit, që 

ndihmojnë për të vlerësuar gabimet dhe propozojnë rrugët përkatëse të korrigjimit.) 

Metodat e vlerësimit janë të pranishme në të dy llojet e teksteve, që trajtohen në 

kontekstin shqipfolës. Në tektet e autorëve të huaj ka dhe rubrika vetëvlerësimi për 

nxënësit. 

V.3 Teksti si program mёsimor 

Programi mёsimor shpreh në mënyrë indirekte supozime të caktuara rreth gjuhës, 

rreth procesit psikologjik të të mësuarit dhe rreth proceseve sociale dhe pedagogjike 

brenda klasës440. 

                                                      
437Fransua M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore ; 116 
438Po aty ;  119 
439Fransua M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore   130 
440Breen, M.P. “Process Syllabuses for the Language Classroom”. Oxford Pergamon press (1984):;49 
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Programi mёsimor është specifikimi i programit të mësimdhënies, ose axhenda 

pedagogjike, e cila përcakton një subjekt të vecantë për një grup të veçantë nxënësish, 

ku vendosen qëllime pedagogjike. Por është e rëndësisë thelbësore të dihet që një 

program mёsimor është një instrument i politikave edukative441. 

Detyra për mësuesin është të realizojë programin mёsimor si një rrjedhë veprimi 

me çfarëdo lloj mjeti metodik që duket i përshtatshëm për aktivizimin e procesit 

mësimor442. Kjo është edhe ajo çka pohojnë përgjithësisht mësuesit e intervistuar. 

Ajo çka supozon Widowson (Uidouson) është që parimet mbi të cilat është 

hartuar program mësimor, duhen të bëhen shumë të qarta, nё mёnyrё qё mësuesit të 

mund t’i aplikojnë dhe t’i vlerësojnë. Në këtë mënyrë ata e përdorin programin si një 

tёrёsi lidhjesh për thurrjen e sekuencave mësimore (praktikuar dhe pranuar kjo edhe 

nga mësuesi shqiptarë të intervistuar) dhe për realizimin e aspekteve gjuhësore e të 

mësimdhënies. 

Pra programi mёsimor përdoret nga mësuesit dhe përshtatet sipas rrethanave e 

nivelit të klasave në të cilat ata zhvillojnë mësimin. Programi mёsimor bëhet një 

element i rëndësishëm në vijueshmërinë e edukimit të mësuesve, se ato 

eksperimentojnë me realizimin e tij në proçesin aktual të mësimdhënies443. 

« Teksti, të cilin përdorim ne si shkollë, - shprehet një mësuese në një shkollë 9- 

vjeçare publike të qytetit-, ofron një referencë për organizimin e proçesit të 

mësimdhënie-mësimnxënies, në formën e një programi, qё mё ndihmon nё 

planifikimin. Teksin e shoh si një guidё.» 

Një mësues i zonës rurale, ku përdorin libra të autorëve të huaj, konkretisht 

Access 2, shprehet;”Sigurisht që teksti është bazë për mua, por është e pamundur të 

arrij t’i realizoj të gjitha rubrikat. Koha është shumë e pamjaftueshme, dhe nxënësit i 

përvetësojnë me shumë ngadalësi konceptet. Kështu detyrohem të përzgjedh konceptet 

bazë gramatikore, duke lënë orët kurrikulare, të përsëritjes, si dhe ushtrime nga 

fletore e punës. » 

Një mësues në gjimnaz, ku punohet me « Blockbuster”, është i mendimit se: 

“Teksti na ofron mundësinë e te paturit të një kuadri për çdo nivel. Jepen me qartësi 

objektivat specifike në fillim të çdo kapitulli, gjë që ndihmon në hartimin e programit 

mësimor nga mësuesit. Libri i mësuesit ofrohen një ndihmë të madhe për mësuesit.” 

Në kontekstin shqiptar, programet mësimore hartohen në bazë të teksteve 

mësimore. MAS ka grupe të veçanta që punojnë në bazë të teksteve, prendaj 

programet mësimore janë aq të detajuara. Teksti siç është përmendur edhe më sipër 

është një instrument i domosdoshëm dhe udhëheqës në kontekstin shqiptar. 

V.3.1 Teksti, kuadër i sigurt për mёsimdhënie. Mendime nga mësues të shkollave 

e cikleve të ndryshme në qarkun e Korçës. 

Teksti mund të konsiderohet si tipar thelbësor i përbashkët midis pedagogjisë dhe 

institucionit. Ai kontribuon në imagjnatën kolektive, të përballet me mësuesin në rolin 

e tij si agjent dhe aktor i sistemit edukativ444. 

                                                      
441Widdowson H.G. « Aspects of language teaching » Oxford Univesity press. 2008 ;127 
442 Po aty; 129 
443Widdowson H.G. « Aspects of language teaching » Oxford Univesity press. 2008  154 
444Soria-Borg M., « Marché éditorial et didactique des langues: facteurs qui président à l'élaboration 

d'un manuel »2006, 124. 
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Teksti ofron një kuadër pune konkrete për nxënësin. Ai mbledh së bashku dijet 

gjuhësore, e komunikative të nevojshme për të arritur objektivat, ose për të marrë një 

provim të caktuar, teksti ve në dispozicion mjete të ndryshme për t’u arritur.Teksti 

kthehet në një objekt dijesh për të fituar burimet dhe njohuritë dhe për t’u bërë një 

referencë445. 

Për të kuptuar përdorimin e teksteve mësimore, në kontekstin shqiptar e në 

veçanti në qarkun e Korçës, kemi analizuar mendimet e mësuesve me anë të një 

pyetësori. Anketa sjell konceptimet e mësuesve të anketuar, të lidhura me 

mësimdhënien dhe mësimnxënien e gjuhës angleze, në Korçë e fshatrat përreth. 

Përshtatja e një teksti mësimor me kontekstin, siguron një stimul të fuqishëm për 

zhvillimin metodologjik446. 

Për të parë tekstet mësimore dhe si ata përshtaten me situatën e mësimdhënie- 

mësimxënies, janё anketuar mësues të moshave dhe eksperiencave të ndryshme, që 

japin mësim në cikle e shkolla të ndryshme, zona urbane e rurale në Korçë. Ёshtё parë 

roli që luajnë tekstet mësimore në të mësuarin e gjuhës angleze, sa respektojnё ata 

programet, KPEGJ, sa ju përshtaten ata nivelit, dijeve, të nxënësve, sa i ndihmojnë 

mësuesit në mësimdhënien e gjuhës së huaj dhe sa të asimilueshme janë ata nga 

nxënësit. Janë analizuar përgjigjet e një totali prej 45 mësuesish. 

Përveç pyetësorëve janë marrë në intervistë mësues të gjuhës angleze që u 

përkasin cikleve të ndryshëm mbi probleme të përgjithme të teksteve; përshtatjen e 

tyre me kulturën e të mësuarit të nxënësve, me nevojat e tyre, me gjuhën amtare, me 

dijet, me kulturën etj.(Shih shtojcёn 5) 

Më poshtë janë cituar opinionet e mësuesve. Për lehtësi shkrimi, janë shënuar me 

gërma kapitale, mësues të ndryshëm nga shkolla e zona të ndryshme, përkatësisht: 

A1:  Mësues shkollë 9 vjeçare publike zonë urbane qё pёrdorin tekste me autorё 

tё huaj. 

A2: Mësues zonë rurale qё pёrdorin tekste me autorë të huaj. 

B: Mësues shkollё 9 vjeçare publike zonë urbane qё pёrdorin tekste me autorë 

shqiptarë. 

C: Mësues shkollё 9 vjeçare jopublike shqiptare zonë urbane qё pёrdorin tekste 

me autorë të huaj. 

D1: Mësues gjimnaz publik zonë urbane qё pёrdorin tekste me autorё tё huaj. 

D2: Mësues gjimnaz publik zonё rurale qё pёrdorin tekste me autorë tëhuaj. 

E: Mësues gjimnaz jopublik shqiptar, zonë urbane qё pёrdorin tekste me autorë të 

huaj. 

F: Mësues gjimnaz i profilizuar i gjuhëve të huaja, zonë urbane qё pёrdorin 

tekste me autorë të huaj metoda online (risi nё vitin 2013- 2014) 

G: Mësues nga qendrat private të gjuhës angleze në Korçë. 

H: Mësues gjimnaz jopublik Maltez, zonë urbaneqё pёrdorin tekste me autorë të 

huaj. 

                                                      
445Cosaceanu A. « Politiques linguistiques et réforme des manuels de langue enRoumanie »,, 2010 ; 39 
446

Harmer J. The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 

2007 ;181 



152 
 

Edhe më poshtë janë paraqitur në përqindje opinionet e tyre mbi përdorimin e 

teksteve mësimorë të autorëve të huaj e shqiptarë në klasat shqiptare, e konkretisht në 

Korçë e në disa shkolla në zonat rurale afër qytetit, në lidhje këto me pikëpamje të 

problematikave të ndryshme qё ngrenë tekstet mësimorë të gjuhës angleze, në këtë 

kontekst. 

Pyetjes në lidhje me problemet që mësuesit kanë hasur në përzgjedhjen e teksteve 

mësimorë, mbi çfarë kriteresh duhet bazuar përzgjedhja e teksteve sipas tyre si si 

punojnë ata për të shmangur materialet e vjetëruara, i janё pёrgjigjur si vijon: 

Mësues D1 shprehet:’Nuk jemi pyetur dhe nuk kemi marrë informacion paraprak 

e të domosdoshëm për përzgjedhjen e teksteve mësimore. Mundësia e zgjedhjes është 

e pakët. I njëjti mësues nënvizon faktin që përzgjedhja e teksteve duhet të bazohet tek 

kërkesat e KPERGJ-së, si dhe t’u jepet mundësia mësuesve të shikojnë tekste të 

ndryshme si dhe të eksperimentojnë, të vlerësojnë dhe më pas të përgjithësojnë.” 

“Teksti është interesant, por në një klasë me 40 veta e kam të vështirë ti ndjek e 

t’i trajtoj të gjitha aspektet paraqitur në tekst. Për fat të keq vetëm nxënësit shumë të 

mirë marrin pjesë aktive në mësim. Pra unë « i humbas » disa nga nxënësit e mi gjatë 

orës së mësimit”- shprehet një tjetër mësuese në D1. 

Të njëjtin mendim ndan një mësuese në D2: ”Edhe pse në klasat ku unë jap 

mësim numri i nxënësve është i vogël, nxënësit në zonat rurale kanë shumë vështirësi 

kur punojnë më tekste të autorëve të huaj. Megjithatë, personalisht, mundohem të 

zgjedh nga teksti material që u përshtaten nivelit dhe kërkesave të tyre. Në fund të 

fundit teksti është për mësuesin dhe jo mësuesi për tekstin; kështu që mësuesi vendos 

dhe zgjedh”. 

Teksti mësimor është përcaktuar si një manual i strukturuar me qëllim që të 

përfshihet në proçesin mësimor për të rritur efektivitetin e tij447. 

Detyra themelore e çdo sistemi arsimor është arritja e qëllimeve. Qëllimi është 

"përcaktimi i parimeve bazë, nëpërmjet arritjes së të cilave, shoqëria (apo grupi 

social) përcakton dhe përhap vlerat e tij. Ai përcakton linjat themelore të sistemit 

arsimor dhe tendencën e tij"448. 

Dy mësuese në një shkollë 9 vjeçare, Korçë shprehen disi të indinjuara mbi 

përzgjedhjen e teksteve, për shkak të presioneve të bëra për të marrë një tekst të 

paracaktuar dhe jo tjetër, pavarësisht paraqitjes së argumentave bindës nga vetë 

mësuesit. Përsa u përket kritereve: “Përzgjedhja e tekstve duhet që teksti të jetë në 

përshtatje me tematikën e programit të lëndës, të ketë një gjuhë që të përshtatet me 

moshën e nxënësve, sasitë e njohurive duhet të përshtaten me moshën e nxënësve, të 

nxisin të menduarin logjik, të jenë tërheqës”. - shprehet mësuesja A1. “Tekstet që unë 

përdor kanë material të përditësuar, si dhe ofrojnë adresa interneti ku nxënësit kanë 

mundësi për të punuar në mënyrë të pavarur e për zgjerim njohurish”. 

Disa mësues janë marrë në pyetje nga shkolla F, në të cilën këtë vit 2013-2014, 

janë futur në përdorim metoda të huaja, të cilat zhvillohen online. Ky gjimnaz i 

profilizuar është marrë si shkollë pilot për të parë rezultatet tek nxënësit. Konkretisht 

                                                      
447Fransua M. ZH. Ksavje R.   « Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore ; 60 
448Hamelin D. «Les objectifs pèdagogiques en formation initiale et en formation continue ». Paris 

E.S.F.1980 ; 97 
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aty punohet me  “Tell Me More Education online nga Auralog” është botuesi botëror i 

programit (software) të mësimit të gjuhës. 

Për shkollat “Tell me more” ofron të mësuarit e ndërthurur me praktikën edhe 

jashtë klasës, si dhe një vlerësim të nxënësit nga vetë programi, duke ofruar lehtësim 

të vlerësimit nga mësuesi i lëndës ndaj çdo nxënësi. 

Ndërkohë që shumica e mësuesve (81,8%) e shohin tekstin mësimor si thelbësor 

për t’u ndjekur në të gjitha detajet, krahasuar me 18,1% të tyre që e konsiderojnë si të 

nevojshëm dhe mund ta përdorin kur e shohin ata të arsyeshme. 

Këta mësues në lidhje me pyetjet mbi problemet që kanë hasur në përzgjedhjen e 

teksteve mësimore, kriteret në të cilat duhet të bazohet përzgjedhja ata janë përgjigjur: 

F1: “Problemet mbi përzgjedhjen e teksteve mësimore konsistojnë në faktin që 

nuk i njohim sa duhet tekstet dhe mundësitë që ato ofrojnë në përmirësimin e të nxënit 

dhe mësimdhënies. Teksten duhen përzgjedhur duke marrë parasysh profilin e 

shkollës dhe nivelin e nxënësve. 

F2: “Metoda që po punojmë këtë vit shkollor është pjesë e listës së Altertext 

2010- 2011, pjesë e Kuadrit Europian të metodave duke përfshirë informacion të 

përditësuar të kohëve të fundit dhe nuk ka material të vjetëruara, është një risi për 

shkollën tonё”. 

F3: “Konceptet gramatikore që zinin rreth 40% të orëve mësimore nuk i 

përgjigjeshin nivelit të nxënësve, duke e bërë shumë të vështirë menaxhimin e kohës 

për të gjitha aftësitë. Përsa u përket kritereve, teksti duhet të përshtatet me nivelin e 

nxënësve që kemi aktualisht dhe jo atë që duhet të kemi”. 

Një mësues nga A2:”Përzgjedhja e teksteve mësimorë duhet të ketë ndërthurrje të 

4 aftësive, të kenë tematikë interesante, të tërheqin vëmendjen e nxёnësve”. 

Jo të gjitha shkollat punojnë me tekste mësimorë të autorëve të huaj. Dy mësues 

të një shkolle që punojnë me tekste të autorëve shqiptarë shprehen: 

“Problemi qëndron tek paraqitja për zgjedhje e disa alternativave jo shumë 

bindëse për t’u referuar si përzgjedhje tekstesh mësimore. Përzgjedhja e teksteve 

duhet bazuar dhe duhet të përputhet me nivelin e nxënësit, të jepen njohuri praktike 

dhe bashkëkohore të 4 aftësive të mësimit të anglishtes si gjuhë e huaj. 

Në lidhje me shmangien e mangësive të krijuara nga materiale të vjetëruara në 

tekst, mësuesit i korrigjojnë duke ju ofruar material të përditësuar”. 

Siç është përmendur e më sipër, në anketim janë përfshirë edhe mësues që japin 

mësim në Qendra të gjuhëve të huaja në qytetin e Korçës. 

 Mёsuesi G: “Përzgjedhja e teksteve mësimorë bëhet nga qendra e gjuhës 

angleze”. 

Një mësuese E shprehet:”Për të shmangur ndonjë mangësi nga ndonjë material i 

vjetëruar në tekste, ne si mësues përdorim “Teacher’s resources”, një tekst i ofruar 

me paketën mësimore. Nuk kemi pasur probleme si shkollë jopublike për përzgjedhjen 

e teksteve. Përsa u përket kritereve të përzgjedhjes jemi bazuar tek KPEGJ, sepse aty 

përcaktohen qartë aftësitë që duhen të zhvillojnë nxënësit sipas niveleve”. 
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V.4  Përshtatja e tekstit me nxënësin 

Një nga objektivat e këtij studimi është studimi përmes analizës i përdorimit të 

teksteve mësimore nga nxënës e mësues, përshtatja e këtyre materialeve pedagogjikë 

me situatën dhe kontekstin shqipfolës. 

Efektiviteti relativ i një teksti mësimor lidhet me harmoninë e asj çka janë 

mësuesit dhe me atë që i përcakton ata nga ana sociokulturore dhe historike449. 

Jim Scrivener (Xhim Skrivener) jep disa ide mbi mësimdhënien e anglishtes me 

tekste mësimorë450 : Tekstet mësimorë kursejnë kohën, përfshijnë ushtrime dhe 

material dhe ofrojnё një program për t’u ndjekur, por në disa raste ata nuk 

funksionojnë. 

Përfundimi i librit, qё nёnkupton realizim i detyruar i programit, mund të kthehet 

qëllimi bazë i mësimdhënies së gjuhës angleze- shprehet Scrivener.Ai ofron disa ide 

si mund të bëhet më interesante mësimdhënia me tekste mësimore: 

- Nuk është e thënë që mësuesit të ndjekin sipas rradhës rubrikat e tekstit. Nga 

anketat e zhvilluara, kjo gjë praktikohej nga një mësuese A1 e cila punonte në klasën 

IX me tekstin “Click on” të shtëpisë botuese Express publishing.  

Ajo shprehet: «  Ndjekja e rubrikave sipas rradhës me duket shumë monotone. I 

pyes vazhdimisht nxënësit me cilin mësim do e nisim sot? -dhe mirëpres sugjerimet e 

tyre. Për shembull kur morëm fjalorin mbi “Types of holiday” dhe “Holiday 

equipments”,  nxënësit ishin më të interesuar të vazhdohej me rubrikën e të dëgjuarit 

dhe jo me të folurit. Ata e kishin të nevojshëm faktin se ju nevojitej të dëgjonin edhe 

njëherë nëpërmjet situatave dhe dialogjeve termat dhe shprehjet mbi pajisjet që 

merren ne pushime, më tepër sesa të fillonin të flisnin vetë, përmes rubrikës së 

speaking që ofrohej në tekst. Ky është një rast nga të shumtët, ku unë mundohem t’ua 

bëj orën më tërheqëse”. 

- Scrivener (Skrivener) vazhdonte me idenë se duhet kërkuar nga nxënësit 

plotësimi i një pyetësori për të gjetur aktivitetet tipike që ata pëlqejnë dhe nuk 

pëlqejnë dhe t’u transmetohet kjo përshtypje një mësuesi tjetër që punon me të njëjtën 

metodë dhe klasë451. 

- Merrni mendimin e nxënësve mbi tekstin: “Këtë tekst kemi përzgjedhur për të 

punuar. Do e bazojmë gjithë punën kёtu? Çfarë mund të lemë jashtë si mendoni?” 

dhe pas disa orësh pyesni sërisht nxënësit nëse duhet ndryshuar ndonjë gjë apo janë të 

kënaqur. 

- Mund të prisni disa ushtrime ose material shtesë nga teksti, t’i vendosin në një 

kuti dhenxënësit të zgjedhin një letër, ku ata t’i punojnë si material shtesëose detyra 

shtesë kur të kenë kohë të lirë. 

                                                      
449Besse H. 1992, Méthodes et pratiques des manuels de langue, Credif, Saint-Cloud,53 
450http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-

teaching-with-coursebooks/146567.article 
451http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-

teaching-with-coursebooks/146567.article  

http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-teaching-with-coursebooks/146567.article
http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-teaching-with-coursebooks/146567.article
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- Kur keni një temë të mërzitshme gramatikore, mos e shpjegoni. Pyesni nxënësit 

ta përpunojnë (ta rishohin funksionin e përmbajtjen)materialin.Nxënësit do të 

mësohen dhe do praktikohen më shumë nëse ata kanë gjera të paqarta452. 

MASH, ka vendosur kritere mbi vlerësimin e teksteve mësimore453: 

Përputhja me tematikën e programit të lëndës. 

Mundësia për arritjen e objektivave të programit te lëndës. 

Përshtatja e gjuhës së përdorur në tekste me moshën e nxënësve. 

Përshtatja  e shkallës së vështirësisë me moshën e nxënësve. 

Përshtatja e sasisë së njohurive me moshën e nxënësve. 

Shkalla e të qënit tërheqës për moshën e nxënësve. 

Shkalla e nxitjes së tëmenduarit logjik, kritik, zbulues. 

Aftësimi inxënësve për të punuar në mënyrë të pavaruar e në grup. 

Paraqitja dhe dizenjimi i tekstit: faqosja, lexueshmëria për moshën dhe 

përshtatshmëria me përmbajtjen, pamja tërheqëse, cilësia dhe stili. 

Tekstet mësimore janë ndërtuar në atë mënyrë që të përshtaten me nxënësin, 

mekulturën e tyre, me dijet, me identitetin, me nevojat e tyre. Tekstet e gjuhës angleze 

që janë përzgjedhur për t’u zhvilluar në shkollat e Korçës dhe fshatrat e saj, janë 

ndërtuar në atë formë, që të zhvillojnë aftësitë e të kuptuarit, pra nxënësi të jetë në 

gjendje të njohë funksionin komunikativ të një teksti, të identifikojë detaje specifike, 

të dëshmojë, ose të nxjerrrë, kontekstin e ligjёratёs etj454. 

 Përgjithësisht tekstet mësimore të gjuhës angleze në Korçë, sidomos ato me 

autorë të huaj, përfshijnë librin e nxënësit, fletoren e punës, librin e mësuesit, librat 

me autorë të huaj, përfshijnë edhe disqet (CD) të materialeve në librin e nxënësit dhe 

në fletoren e punës, librin e mësuesit, librin qё përmban testet që janë planifikuar të 

përfshihen gjatë kursit. Disa prej tyre përmbajnë një revistë me materiale shtesë 

jashtëklase për tu zhvilluar në orët e projekteve ose në orë tё lira.Të tjera tekste të 

huaja përmbajnë dhe një fjalorth me fjalët e shprehjet e nevojshme të trajtuara në 

metode, për t’i ardhur në ndihmë nxënësit. 

Tekstet e arsimit të mesëm, përmbajnë librin e nxënësit, fletoren e punës së 

bashku me librin e shjegimit të gramatikës, librin e mësuesit, portofolion e nxënësit, 

librin e testeve dhe disqet, diskun e nxënësit, DVD –rom, diskun e klasës. 

Elementёt që trajtojnë librat e huaj përfshijnë këto rubrika: Lead- in/ hyrjen, 

Dëgjim dhe lexim, fjalor, gramatikë, të folur , të shkruar – portofolio, komunikim, 

familje fjalësh, histori për lexim jashtëklase, modulin e vetëvlerësimit, referenca 

gramatikore, material rreth botës anglofolëse, rubrika mbi anglishten amerikane dhe 

britanike, qoshen e kulturës, orën kurrikulare. 

Elementёt që trajtojnë librat e autorëve shqiptarë janё: Pre- reading/ para leximin, 

reading/ të lexuarin, comprehension/ të kuptuarit, grammar flash/gramatikën, 

                                                      
452http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-

teaching-with-coursebooks/146567.article 
453Paketa për përzgjedhjen dhe porosinë e teksteve Altertekst 2009 MASH; 5 
454Parrot Martin “Tasks for language teachers; a resource book for training and developement. 

Cambridge teacher training and developement, Cambridge university press, 2006;155 

http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-teaching-with-coursebooks/146567.article
http://www.onestopenglish.com/support/teaching-tips/general-teaching-and-planning-tips/general-teaching-with-coursebooks/146567.article
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grammar focus/ fokusin mbi gramatikë, practice makes perfect- vocabulary/ fjalorin, 

listening/ të dëgjuarin, diskutim mbi temën, projekt, shpjegimin e fjalorit në gjuhën 

shqipe. 

Përdorim i teksteve mësimore në mënyrën e duhur, është një art që qartësohet me 

experiencё455. 

Jack .C. Richards (Xhek Riçards), një gjuhëtar i njohur, një mësues dhe një autor 

tekstesh, librat e të cilit përdoren gjerësisht nga mësues, nxënës e studentё në mbarë 

botën, shprehet:  

“Mendoj se tekstet mësimore duhet të kenë sukses në atë masë që mësuesit t'i 

gjejnë ato të dobishme dhe të lehta për t'u përdorur. Kanë sukses ata tekste që janë 

hartuar me zgjuarsi dhe me art dhe jo ata që nuk janë redaktuar dhe testuar siç duhet. 

Këta libra janë perceptuar shumë të vështirë dhe të mërzitshëm për t’u përdorur456”. 

Ai vazhdon shprehet: “Stilet e të mësuarit të nxënësve, mund të jenë një faktor shumë i 

rëndësishëm në mësimdhënie dhe jo nevojshmërisht mund të reflektojnë ato që 

rekomandojnë mësuesit. – sepse mësuesit përdorin stilet e tyre të preferuar të mësimit 

në klasë, jo domosdoshmërisht ato të nxënësve». 

Një mësuese C është e këtij mendimi: “Mundohem të përshtat aktivitetet e tekstit, 

me të cilin punoj duke angazhuar të gjithë nxënësit në grupe ose në çift dhe krijoj 

lojëra dhe aktivitete komunikative”. 

Një mësues E « Mundohem të përshtas detyrat e tekstit me të gjitha nivelet e 

nxënësve, edhe pse kjo më merr mjaft kohë. Secili nivel nxënësish, zgjedh aktivitetin 

ku gjen veten. Mundohem të përshtas gjuhën e aktivitietit për t’ju përshtatur nivelit 

gjuhësor të nxënësit. 

Sipas opinioneve të mësuesve të anketuar, 90% e tyre ishin të mendimit se tekstet 

mësimore me të cilët ata punonin si të autorëve shqiptarë ashtu dhe të huaj, u jepnin 

rëndësi përpunimit të 4 kompetencave bazë të Kuadrit Europian të Referencave pёr 

Gjuhёt, në masën 80%. 

Tematika nё tekstet mësimore të gjuhës angleze që përdoren nga shqipfolës eshtë 

përzgjedhur duke ju përshtatur moshës, interesit, dhe ndryshimeve individuale457. 

 Një mësues F në lidhje me përshtatjen e tekstit me nxënësin shprehet: “Tekstet 

që ne përdorim kanë përputhje me tematikën e programit të lëndës, nuk ka kapituj ose 

tema që nuk janë parashikuar në programin e lëndës.” 

Mësuesja B që përdor tekstet shqiptarë është e mendimit se: “Ka 

rubrika, diskutime në grup klasa IX) të cilat nxitin tek nxënësit të menduarit logjik, 

nxjerrin konkluzione mbi ato që kanë mësuar, duke përdorur shprehjet e leksikut të 

mësuar, që nxitin debatin, i aftësojnë ata për të punuar në grup. Dhe kam vënë re që 

nxënësit me të vёrtetё përfitojnë nga kjo. 

 

 

                                                      
455Harmer J. The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007 ; 

183 
456http://www.cambridge.org.br/authors-articles/interviews. 
457Parel M.F. , Praveen M. Jain English language teaching method , tools and techniques Sunrise 

publishers and distributers ;2008 ;68 

http://www.cambridge.org.br/authors-articles/interviews
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V. 4.1  Përshtatja me kulturën e nxënësit 

Nxënësit mësojnë më mirë kur materiali ose teksti shkakton efekte emocionale 

dhe jo vetëm intelektuale dhe fizike. Me fjalë të tjera, një eksperiencë e gjatë e të 

mësuarit, duhet të jetë e tillë që ta bëjë materialin më të paharrueshëmsi dhet’i 

motivojë nxënësit ta mësojnë atë458. 

Një lidhje semiotike ekziston mes komunikimit, kulturës, mësimdhënies dhe të 

mësuarit, kjo ndodh sepse ajo për të cilën ne flasim, si flasim, çfarë shohim, ose 

injorojmë, si mendojmë dhe çfarë mendojmë, influencohen nga kultura.  

Bruner(1996) shprehet që “të mësuarit dhe të menduarit janë pozicionuar 

gjithmonë në një mjedis kulturordhe varen gjithmonë nga përdorimi i burimeve 

kulturore. Kultura siguron mjetet për të ndjekur kёrkimin për kuptimin dhe t’u 

transmetojë  të kuptuarin tonë të tjerëve459. 

Porter dhe Samovar, e përshkruajnë komunikimin si një matriks të ndërlikuar të 

ndërveprimit të akteve sociale që ndodhin në një mjedis që reflekton mënyrën si 

njerëzit jetojnë dhe si ndërveprojnë me njeri- tjetrin. Dhe ky mjedis social është 

kultura, dhe nëse ne me të vërtetë e kuptojmë komunikimin, ne duhet të kuptojmë 

edhe kulturën.  

Komunikimi udhëhiqet nga rregullat e konteksteve sociale dhe fizike. Kultura  

është sistemi udhëheqës që përcakton format, funksionet dhe përmnbajtjen e 

komunikimit; ajo është përgjegjëse për ndërtimin e “repertotreve tona individiuale të 

kuptimeve dhe sjelljeve komunikative460. 

Konteksti sociokulturor, biseda logjike dhe dinamike, stilet e ofrimit të 

materialeve, funksionet sociale, pritshmëritë e roleve, normat e ndërveprimit dhe 

tiparet joverbale , jane po aq të rëndësishme sa fjalori, gramatika, leksiku, shqiptimi, 

dhe dimensionet e tjera gjuhёsore dhe strukturore të komunikimit, sepse forma e 

shkëmbimit midis fëmijës dhe të rriturit dhe kushtet në të cilat kjo ndodh, do të 

ndikojnë jo vetëm çfarë thuhet, por edhe sa i përfshirë do të jetё fëmija.  

Kultura e nxënësit është një faktor i rëndësishëm për t'u marrë parasysh për 

mësim të suksesshëm. Mësimi i një gjuhë të huaj dhe  përvojës së kulturës së huaj 

parandalon konfliktet e mundshme kulturore dhe lehtëson integrimin e gjuhës së huaj 

në jetën e nxënësit. 

Nga intervistat e ndryshme zhvilluar me mësues  si dhe nga rezulatet e 

pyetësorëve,  ata shprehin mendime të ndryshme në lidhje me tekstet mësimore që 

aplikohen në shkollat 9- vjeçare, të mesme në zonat urbane e rurale si dhe në qendrat 

e gjuhëve të huaja, në Korçë e në fshatrat rreth saj. 

Një mësues A2, shkollë 9 vjeçare publike të një fshati periferik të Korçës 

shpjegon :  

“Vlerat e nxënësve në raport me jetën janë të ndryshme. Shpesh në tekstin që 

përdor flitet për udhëtimet ose diçka e tillë që është larg realitetit të tyre. Dhe mendoj 

                                                      
458Nilson B. Linda “Teaching at its best”A Research-Based Resource for College Instructors, Third 

edition Jossey – Bass a Wiley imprint, 2010; 4 
459Samovar A. L., Porter E. R., McDaniel R. E. “Intercultural communication”Wodsworth Cengage 

learning 2007 ;347 
460 Po aty; 349 
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se do të duhet një tekst mësimor të orientuar për nxënës të zonave periferike rurale. 

Tekstet që aktualisht përdorim nuk janë hartuar për këta nxënës. Ato tregojnë një 

realitet thjesht kulturor, jashtë ushtrimeve, nxënësit duhet të kenë informacione mbi 

këtë objekt. Dhe shpesh nuk është realiteti i nxënësve tanë.»  

Pra atë çka ka dashur të thotë ky mësues qёndron në faktin se këto tekste të 

autorëve të huaj janë shumë të largët për fëmijët e grupeve socio-ekonomike të 

pafavorizuara, të cilët nuk mbajnё informacion të mjaftueshëm për të kuptuar të 

dhënat.Teksti nuk është i përshatur me realitetin në të cilin ata jetojnë dhe kontekstin 

e tyre socioekonomik. 

Pra në të njëjtën mënyrë, dinamika e përshtatjes duhet të marrë parasysh 

referencën hapësinore te situatave të nxënësve dhe t’ja prezantojnë situatat që ndodhin 

në vende që janë familjare për ta. Në këtë mënyrë nxënësit do i konceptojnë më lehtë 

gjërat. 

Në çështjet e mëposhtme janë trajtuar aspektet kulturore nё tekstet mësimore të 

gjuhës angleze, sa dhe si përshtaten ato me nxënësit, kulturën e tyre. 

V. 4.2 Përshtatja me kulturën e të mësuarit 

 Nxënësit vijnë në klasë me një “kapacitet arsimor” të sjelljes, metodologjik, të 

lidhur me të mësuarit në përgjithësi dhe me gjuhët në veçanti. Ky kapacitet, kjo 

kulturë e të mësuarit konsiston me një familjaritet me një tip të caktuar qasjeje të 

zakoneve të të punuarit, forma që autorët e teksteve, duhet të marrin në konsideratë 

dhe t’i njohin mirë për të hartuar tekstet mësimore461. 

Duke u bazuar edhe në anketimet jemi munduar të shohim përshtatjen e teksteve 

me kulturën e të mësuarit të nxënësve në kontekstin shqiptar të marrë në studim. 

Dihet që nxënës në mosha të ndryshme kanë nevoja, kompetenca dhe aftësi njohëse të 

ndryshme.  

       Pavarësisht se nxënës në moshë të vogël e mësojnë një gjuhë të huaj me një 

lehtësi më të madhe shqiptimi se nxënësit më të rritur, duket se më të rriturit (12 vjet e 

lart) janë nxënës më të mirë në shumë aspekte të përvetësimit462, gjë që ka të bëjë 

ndoshta me aftësitë njohëse, që i lejojnë ata të përfitojnë  nga shumë qasje abstrakte 

në shpjegimin e gjuhës së huaj. Megjithatë anglishtja mësohet që në moshë fare të re. 

Kjo mund të ketë përfitime të mëdha në qytetari, demokraci e tolerancë 

multikulturash. Nxënësit më të rritur është provuar se mund të arrijnë nivele të larta 

aftësie në gjuhën e dytë463. Vërtet mund të kenë vështirësi më të mëdha në afrimin e 

shqiptimit të gjuhës si folës vendas, për disa herë kjo është një mbajtje e paramenduar 

e identitetit kulturor dhe gjuhësor. 

Nga mendimet e mësuesve, 81,8% e tyre janë të mendimit se tekstet mësimorë që 

ata përdorin me nxënës shqipfolës, ndihmojnë pozitivisht nё zhvillimin e aftësive 

komunikative, gramatikore, të të kuptuarit dhe leksikore që nxënësit i nevojiten më 

shumë, krahasuar kjo me 18,1% tё mësuesve që mendojnë se ndoshta mund t’i 

ndihmojë. 

                                                      
461Defays J.-M. Delfour S. Le français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, 

Sprimont2003, 265 
462Yu 2006; 53 
463

Harmer J. The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007 ;  
81 
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 Tekti mësimor duhet të jetë i  përshtatshëm për mësuesit, duke gjetur “ekuilibrin 

e duhur mes të resë pedagogjike dhe praktikave të zakonshme464”. Kjo do të thotë që 

teksti duhet të ofrojë praktika të reja, aktivitete pa hyrë në konflikt me kulturën e 

mësimnxënies së nxënësve. 

Nga mësuesit e anketuar, 45,4% e tyre mbështeten 80% në teksti mësimor gjatë 

mësimdhënies së gjuhës angleze në kontekstin shqiptar. Ndërkohë 54,5% e tyre 

mbështeten 100% tek teksti. 

“Ka raste kur nxënësit nuk i kuptojnë ato çka kërkohen nëpër ushtrimet e 

teksteve. Në këtë mënyrë duhet rishikuar përshtatja didaktiko-pedagogjike e tekstit”. 

Kёshtu shprehej një mësuese A1.  

Duke analizuar tekstet e ndryshëm të gjuhës angleze, qё përdoren në Korçë e në 

zonat rurale afër saj, tekstet përgjithësisht ofrojnë mundësi për arritjen e objektivave 

të lëndës.  

Por vihet re se librat e autorëve të huaj janë disi më të vështirë për t’u asimiluar 

nga të gjitha nivelet e nxënësve, dhe nuk arrihen të gjitha objektivat e vendosura nga 

programi. Për shembull: 15% e nxёnёsve e klasës sё tetë të një shkolle 9- vjeçare në 

qytet, nuk janë në gjendje të hartojnë një faks, një e-mail, një mesazh për t’ua 

transmetuar në formë informacioni të thjeshtë e të shkurtër  të njohurve, si dhe të 

kërkojë informacion po në këtë mënyrë, ose të tregojë përmbajtjen e një libri apo të 

një filmi, thjesht  duke përshkruar reagimin e tij; të përsërisë pjesërisht atë që thotë 

folësi për t’u siguruar që kuptohen ndërmjet tyre; 

Në të njëjtën kohë tek tekstet shqiptarë, nuk praktikohen objektivat e aftësisë të të 

dëgjuarit. Nga anketimet e zhvilluar gjatë këtij viti 2012- 2013, tekstit i mungojnë 

materialet ndihmëse referuese disqe ose kaseta.  

Nuk arrihen nga të gjithë nxënësit objektiva në klasën e tetë si: të dëgjojë dhe të 

reagojë ndaj një teksti të shkurtër dhe të ngrejë hipoteza rreth asaj që do të ndodhë më 

pas; të kumtojë në nivel të kënaqshëm tekste faktike të mirëfillta (pa nëntekste) për 

tema e subjekte që lidhen me interesat e tij; gjithashtu ka mjaft vështirësi në aftësitë e 

të folurit dhe të shkruarit.(rezultate dhe analiza janë raportuar dhe statistikuar mё sipër 

nё kapitulli paraardhёs.) 

Gjithashtu nga eksperimenti i punës me shkrim, janë vënë në dukje mjaft mangësi 

në aftësitë e të shkruarit, dhe kjo duket edhe në nxënësit që punojnë me tekste të 

autorëve të huaj. 

Përgjithësisht tekstet më të cilët punohet, mbështeten tek  njohuritë e mëparshme 

të lëndës, ose të kapitujve paraardhës, tek lidhjet ndërlëndore si dhe rimarrje të 

mjaftueshme të konceptit përgjatë tekstit si dhe orë të posaçme në përsëritjen e 

njohurive465. 

 

 

                                                      
464Berringer  P.« Éditer des méthodes . » tek Jacques Pécheur et Gérard Vigner (Dirs.), Méthodes et 

méthodologies, Recherches et applications Hachette, Paris: 1995 ;13 
465Udhёzimet pёr vlerёsimin e teksteve Komisioni i vlerёsimit të teksteve shkollore, MASH, Mars 2008 
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V. 4. 3 Përshtatja ndërkulturore. 

Nё aspektin ndërkulturor, nxënësit një mënyrë të hyrjes në komunikim me tjetrin, 

të ndërveprimit me të, më shumë ose më pak të zhvilluar. 

Një tekst duhet tё jetё i përshtatur nё mёnyrё qё tё krijojё mundёsinё tek mёsuesi 

e nxёnёsi pёr të zhvilluar njё ndërveprim me folësit e gjuhës së huaj.  

Siç shprehet edhe një drejtoresha e qendrës YES, nё Korçë, “Teksti mësimor, nuk 

duhet të të japë materialin. Ajo duhet të të japë metodologjinë se si ti të punosh me 

aspektin ndërkulturor. Sepse në këtë mënyrё ti mund ta përdorësh tekstin si lidhje. 

Nuk ke pse t’u thuash nxënësve se cfarë është aspekti ndёrkulturor. Nuk është e thënë 

t’u themi nxënësve si flasin anglezët ose amerikanët. Por duhet të krahasojmё 

kulturën angleze me kulturën shqiptare. Sepse asnjë tekst mësimor nuk mund të 

llogarisë të gjithë kulturat e botës. Pra mendoj që në vend që të propozohet një 

material i gatshëm, siç e paraqesin tekstet mësimore, duhet propozuar një 

metodologji, ose një krahasim mes mendimeve të njerëzve të ndryshëm.” 

Pavarësisht nga mendimi i mësueses së mësipërme, personalisht jam e mendimit 

që tekstet mësimore, sa vjen e më shumë po i kushtojnë vëmendje të veçantë trajtimit 

të aspektit kulturor në të gjitha rubrikat dhe aftësitë gjuhësore.Vlen të përmend këtu jo 

vetëm tekstet mësimore të autorëve të huaj të shtëpisë botuese  “Express publishing” , 

që ashtu siç e kemi përmendur në kapitujt dhe çështjet e mësipërme, kanë edhe 

rubrika të vecanta mbi trajtimin  e aspektit kulturor, ku u krijohen mundësi të shumta 

nxënësve mbi lidhjet e tyre ndërkulturore, por edhe tekstet mësimore të autorëve 

shqiptarë. Megjithate roli i mёsuesit ёshtё shumё i rёndёsishёm, sepse ai mund tё 

krahasojё e tё sqarojё ndryshimet e kulturave tё ndryshme, nё mёnyrё qё nxёnёsit tё 

mos krijojnё keqkuptime.  

Për të identifikuar aspektet kulturorë që shfaqen në tekstet mësimorë të gjuhës 

angleze në kontekstin shqiptar, tek ky  kapitulli është trajtuar në formën e një studimi 

se si parimet përcaktuese, metodat pedagogjike, aftësitë specifike gjuhësore dhe 

aktivitetet ndërkulturorë, trajtuar në tekstet e gjuhës angleze, lidhen me realitetet e 

praktikës në klasë në programet mësimore të sistemit edukativ shqiptar. 

V.5  Gjuha angleze dhe identiteti kulturor 

Dihet që gjuhët janë pjesë e pasurisë kulturore të shoqërisë sonë dhe botës në të 

cilën jetojmë dhe punojmë. Mësimi i një gjuhë të huaj lehtëson dhe nxit një kuptim të 

përbashkët dhe rrit përgjegjësitë civile. Nxënësit mësojnë si të vlerësojmë vende të 

ndryshme, kultura të ndryshme, komunitetet dhe shoqëritë. Duke bërë krahasime, ata 

të njihen me kulturën dhe shoqërinë, pjesë e së cilës është gjuha që ata të mësojnë. 

Në një botë të globalizuar, ka dalë një model i ndryshëm i arsimit. Një individ 

duhet të jetë i mirë informuar dhe i nevojiten aftësi fleksibile nё jetё, kështu që të 

mësuarit e gjuhës angleze është një mjet i mirë për të krijuar të ardhmen e qytetarëve 

me njohuri, kreativitet dhe të aftësitë të të menduarit kritik, që të jenë në gjendje të 

përballen me jetën466. 

Aftësia komunikuese, në një gjuhë tjetër, është e pandashme me dëshirën 

individuale për të arsimuar dhe për të krijuar personalitetin e vet. Mësuesit e gjuhëve 

të huaja e kanë këtë privilegj për të punuar me këtë fenomen jetik dhe të veçantë. 

                                                      
466Graddol, D. “English next” British Council; December 2006; 71 
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Kultura është e nevojshme sepse ajo është një pjesë integrale e bashkëveprimit midis 

gjuhës dhe mendimit. Modelet kulturore, zakonet dhe mënyrat e jetesës që shprehin 

pikëpamje të ndryshme reflektohen në gjuhë467. 

Zotërimi i njohurisë në një gjuhë të huaj, ka të bëjë me formimin e identitetit. Siç 

shprehet dhe Christina Sargsyan468: “Njohja e një gjuhe të huaj ofron një mënyrë, 

përmes së cilës zbulon veten. Roli i mësuesit është shumë i rëndësishëm këtu, sepse 

ky zbulim, ky formim i identitetit, kërkon përpjekje të konsiderueshme. Kjo krijon 

pasiguri që shumë prej nesh e urrejnë "! Mësuesit duhet t’i ndihmojë nxënësit për t'u 

marrë me këtë pasiguri. 

Mësimi i një gjuhë të huaj, krijon një perspektivë kritike dhe analitike, e cila i 

ndihmon nxënësit për të fituar vetë-besimin. Mësuesit që shpjegojnë gjuhën e huaj 

dhe nuk e kanë gjuhë amtare, shpesh kanë pasur të njëjtën përvojë nё të mësuarin e 

gjuhës angleze si nxënësit e tyre dhe kjo u jep atyre një çast (madje edhe jo të 

ndërgjegjeshëm) në të kuptuarit e asaj që nxënësit e tyre janë duke kaluar469. Ata 

përpiqen të promovojnë një qasje të kulturёs. Duke vepruar kështu, nxënësit mund të 

integrojnë kulturën angleze në kulturën shqiptare. Megjithatë është më mirë që 

nxënësit të mund të punojnë me folës amtare, sepse ata mund të krijojnë vazhdimësi 

kulturore470. Por kjo nuk është e mundur në kontekstin shqiptar. “Ideologjia e 

përdorimit të gjuhës amtare bazohet në supozimin se folësit amtarë të anglishtes kanë 

një pretendim të veçantë për gjuhën e tyre471. Folësit amtarë shpesh sjellin ‘bagazhin 

ligjërimor472nga vendi i tyre, që ka për tendencë t’i racionalizojë sjelljet e nxënësve të 

tjerë, duke i reduktuar ato në "stereotipet kulturore kombëtare apo rajonale” 473.  

Kjo kulturë prezantohet në tekstet mësimore të gjuhës angleze të autorëve të huaj, 

me të cilët punojnë nxënësit shqiptarë. Nxënësit mund të kenë stereotipe për të 

shpjeguar sjelljen e një folësi amtar. Prandaj mësuesit janë të inkurajuar për të 

planifikuar mësime për të ndihmuar nxënësit dhe për të parë përtej përgjithësimeve 

dhe të shohim ngjashmëritë dhe dallimet mes njëri-tjetrit. Folësit jo amtarë në rastin 

tonë, nxënësit shqiptarë, duhet të jenë në gjendje të identifikojnë se karakteristikat e 

personave të tjerë, janë një doktrinë e karakteristikave të tyre. 

Një tipar i botës sё sotme është jo vetëm njohuria, por edhe komuniteti i nxënësve 

në klasë. Në lidhje me të mësuarin e gjuhës, pritshmëria që të gjithë nxënësit në klasë 

të jenë në të njëjtin nivel përvetësimi të gjuhës, po u jep rrugëqasjeve, të cilat lejojnë 

më tepër të mësuar të personalizuar. Këto trende theksojnë nevojën për autonomi të 

nxënësit dhe diversitetin e materialeve të mësimdhënies474. 

 

                                                      
467McKay Lee Sandra : “Teaching english as an international language ; rethinking goals and 

approaches Oxford University press 2002 ;  85 
468www.teachingenglish.org.uk; 2008 
469Harmer J. « The practice of English Language Teaching » 4th edition; Pearson education limited 

2007; 119. 
470 Holliday, A. “The Struggle to teach English as an international language.” Oxford University 

Press2005 
471Po aty; 8 
472Holliday, A. ‘Finding social autonomy’. In P. Boycott & V. Crew (eds), Language and Cultural 

Immersion; Hong Kong Institute of Education 2001; 124 
473Po aty; 88. 
474 Graddol, D. “English next” British Council; December 2006; 72 
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V.5.1 Mësimdhënia e gjuhës angleze dhe kulturës së saj në kontekstin shqipfolës. 

Në ditët e sotme mësuesit e gjuhës angleze shqiptarë po përballen me një sfidë të 

madhe pёr të inkurajuar nxënësit qё të mësojnё gjuhën angleze. Ky është një proces 

kompleks, meqënëse anglishtja si çdo gjuhë paraqet dhe transmeton idetë dhe modelet 

që i përkasin një kulture të caktuar kryesisht krejt të ndryshme nga kultura amtare të 

nxënësve. 

Tekstet e gjuhës angleze shkruar nga autorë të huaj nuk mund të asimilohen lehtë 

nga nxënësit shqiptarë në faktin se ato përmbajnë tekste, aktivitetet, dialogje, 

materiale dëgjuar, në bazë të përvojave të huaja, të cilat janë larg nga kultura amtare. 

Anglishtja shpjegohet bazuar në faktorët e njohur nga situatat e njohura të nxënësve 

dhe krahasimet kulturore, ku nxënësit shqiptarë të shohin kuptimin e përdorimit të 

gjuhës për qëllimet e vёrteta komunikuese. Orët e gjuhës angleze duhet t’u përshtaten 

nxënësve shqiptarë, interesave, nevojave të tyre dhe i bën ata të identifikohen në 

kontekstin e klasës. Në këtë mënyrë ata mund tëndjejnë sensin praktik të gjuhëssë 

huaj475. 

Kontekstualizimi mund të aplikohet në elemente të tjera në klasë të tilla si mjedisi 

i klasës i cili duhet të jetë i mirë-organizuar, që të përshtatet jo vetëm me kulturën 

amtare të nxënësve, por edhe me kulturën e huaj. Ai duhet të përdorë një ritëm të 

ndryshëm për aktivitete të ndryshme kulturore. Nxënësve u duhen dhënë role dhe 

detyra të ndryshme të ndryshme, duke ndjekur norma, mënyra dhe zakonet e 

kulturave të ndryshme476. 

Tekstet, ilustrimet, dialogje, materiale etj, mund të përpunohen nga nxënësit sipas 

nevojave dhe interesave të tyre dhe mënyra e tyre e të menduarit, planifikimit dhe 

fokusimit. Me fjalë të tjera, është e nevojshme që mësuesit të pohojnë se mësimi i tyre 

duhet të jetë shumëkulturor. Tekstet duhet të sfidohen, ata kurrë nuk janë neutral. 

Duke dhënë një ushtrim të thjeshtë gramatikor, mund të forcohen paragjykimet dhe 

stereotipet, për shembull, fjalori i  përdorur ose i përemrave tëzgjedhur. Pasi teksti 

është sfiduar, është radha e mësuesit për të vepruar si ndërmjetës: pjesë të librit mund 

të përshtaten, duke u plotësuar me materiali tëri, mund të prezantohet një eksperiencë 

personale477. 

Në tekstet mësimore të gjuhës angleze, ka modele themelore të dallimeve 

kulturore, në rastin tonë ndërmjet folësve shqiptarë dhe anglishtfolës: Ka stile të 

ndryshme të komunikimit, qëndrime të ndryshme ndaj konfliktit, stile tё ndryshme 

vendimmarrjeje, qëndrime të ndryshme ndaj zbulimit dhe qasje të ndryshme 

kundrejtdijes. Kështu mësimdhënia e aspektit ndërkulturor dhe përfshirja e 

aktiviteteve ndërkulturore në procesin e mësimdhënies dhe përvetësimit të gjuhës 

angleze në shkollat shqiptare, krijon mundësi për nxënësit drejt dialogut me një 

kulturë të huaj, mundësinë e të mësuarit diçka të re, zhvillimit të lidhjeve miqësore, 

dhe të kuptuarit të pikëpamjeve të ndryshme. 

Claire Kramsch (Kler Kramsh) citon: "Nëse gjuha shihet si praktikë sociale, 

kultura bëhet thelbi i vërtetë i mësimit të gjuhës. Vetëdija kulturore duhet pastaj të 

                                                      
475 Xega E. “Contextualization of intercultural aspects displayed in English textbooks in the Albanian 

classes, Korca city” Menon journal of educational research July2013; 25 
476 Harmer J. “The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 

2007;128. 
477Soler E.A., Pilar M. Jorda S. (ed) “Intercultural Language Use and Language Learning” 2007; 71 



163 
 

shikohet si mënyrë për të mundësuar mundësuar aftësitë gjuhësore. Gjuha në vetvete 

është përcaktuar nga një kulturë. Nuk mund të jemi kompetentë në gjuhën nëse nuk 

kuptojmë kulturën që e ka formuar atë. Nuk mund të mësojmë një gjuhë të dytë në 

qoftë se nuk kemi një vetëdije të kësaj kulture, dhe si lidhet kultura me vetë gjuhën 

tonë amtare478. 

Një klasë në gjuhën angleze duhet të shërbejë si një formim për nxënësit 

shqiptarë, për të eksploruar dhe diskutuar mbi  kulturën, historinë dhe traditat. Është e 

vërtetë se perspektiva e një bote rrallë takohet me një tjetër. Ballafaqimi i dy 

kulturave nuk do të thotë se njëra është superiore dhe të tjera është inferiore. Nuk ka 

dyshim se kulturat duhet të respektohen. Elementet kulturore janë mënyra e duhur 

përmes të cilave nxënësit të bëhen të vetëdijshëm me faktin se bota përbëhet nga 

diversitet kulturash. Kompetenca kulturore i referohet aftësisë për të bashkëvepruar në 

mënyrë efektive me njerëz të kulturave të ndryshme479. 

Kultura është pjesё e kuadrit të gjuhës. Pjestarёt e ndryshёm të komuniteteve 

kanë qëndrime të ndryshme, sjellje të ndryshme480. Njohja e kulturёs sё gjuhёs qё 

mёsohet ndikon pozitivisht në gjuhë të huaj tek suksesi gjuhësor i nxënësve shqiptarë. 

Kultura mund të përdoret si një instrument në procesin komunikativ, ku shpjegohen 

konvencione të caktuara të sjelljeve. Ndërgjegjësimi në gjuhën angleze tërheq 

vëmendjen e nxënësve drejt dallimeve dhe ngjashmërive me gjuhën e tyre amtare. 

Ndërgjegjësimi i mësimdhënies ndërkulturore, ndan një synim të dyfishtë në vetëdijen 

e gjuhës, po kështu ajo mbështet përvetësimin e gjuhës dhe zgjeron kuptimin e 

përgjithshëm të kulturës481. 

Gjuha dhe kultura janë të pandara nga njëra-tjetra në procesin e mësimit të 

gjuhëvet të huaja, pasi duke mësuar gjuhën, nxënësi merr informacion kulturor dhe 

përvetëson mënyra të sjelluri të ndryshme e të reja për të482. Konteksti kryesor është 

studimi i ndërveprimeve në klasë, ekzaminimi i modaliteteve ndëraktive kulturore në 

kontekste sociolinguistike. 

V.5.2 Ndërgjegjësimi ndërkulturor i nxënësve përmes teksteve mësimorë të huaj 

të gjuhës angleze në kontekstin shqiptar. 

Në një klasë ideale të gjuhës të huaj, mësimi i kulturës është një komponent 

integral i organizuar. Aspektet themelore të kulturës janë të përfshira në aktivitetet në 

klasë. Duhet parashikuar se nxënësit parashikojnë do të "mësojnë një popull", po aq 

sa një gjuhë483.  

Gjuha është përdorur për të përcjellë kuptimin, por kuptimi përcaktohet nga 

kultura. Dallimet kulturore midis kulturave të ndryshme brenda një shoqërie pluraliste 

është po aq e rëndësishme, sa dhe mësimi i një gjuhe484. Studimi i gjuhës së dytë është 

                                                      
478 Kramsch C. “Context and culture in Language teaching, Oxford University press, 1993 
479Mercedes M. & Vaughn B. Strategic Diversity & Inclusion Management" magazine, DTUI 

Publications Division: San Francisco,. 2007; 31-36 
480Boyer H. « L’imaginaire ethno socioculturel collectif et ses représentations partagées » n° 39, 

I.E.F.E. Université Paul-Valéry, Montpellier 1999 ; 5-14 
481Byram, M. (Ed.) Culture and language learning in higher education. Clevedon, Avon,1994; 141 
482 Haloci A. Delija Sh.  Tabaku E A .Sula Didaktika e gjuheve te huaja; Shblu 2008 ; 226. 
483Chastain Kenneth Lee “Developing Second- language Skills , Theory and practice  third edition, 

University of Virginia 1988 ; 298 
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një nga komponentet kryesore edukative për nxitjen e objektivave të mirëkuptimit 

ndërkulturor. Programi mësimor në tekstet mësimorë të gjuhës angleze i aftëson 

nxënësit për të njohur diversitetin kulturor. Në zhvillimin  e dimensionit ndërkulturor 

në mësimin e gjuhës, Byram vë në dukje, që mësuesit duhet të përpiqen për të arritur 

disa qëllime: 

I jepen nxënësit kompetencat ndërkulturore dhe ato gjuhësore. Nxënësit nuk kanë 

nevojë për njohuri dhe aftësi vetëm në gramatikën e një gjuhe, por edhe aftësinë për të 

përdorur gjuhën në mënyra shoqërore dhe kulturore të përshtatshme. 

- I përgatitin ata për të ndërvepruar me njerëzit e kulturave të tjera dhe për tu 

mundësuar atyre që të kuptojnë dhe të pranojnë njerëzit nga kultura të tjera si individë 

me perspektiva të tjera identifikuese, vlerat dhe sjelljet.  

- I zhvillojnë nxënësit si folës ndërkulturore qё të jenë nё gjendje të angazhohen 

me kompleksitetin dhe identitete të shumta për të shmangur stereotipet. 

- I ndihmojnë ata për të parë se ndërveprimi është një përvojë pasurimi; nxënësit 

shohin marrëdhëniet midis kulturave të tyre dhe të tjera, dhe kjo i ndihmon ata të 

fitojnë interes dhe kureshtje për të tjerët485.  

Përdorimi i materialeve për eksplorimin “kulturё  e dytë" në klasat e gjuhës së 

huaj janë një element tepër i rëndësishëm. Kohët e fundit programet mёsimore janë 

hartuar në mënyrë tё tillё që gjuha dhe kultura të jenë të ndërthurura me njëra- tjetrën. 

Për shembull, për zhvillimin e aftësive ndërkulturore, mësuesit mund të shqyrtojnë 

lëndë të ndryshme në lidhje me tema të ndryshme, dhe ato mund të inkurajojnë 

nxënësit të krahasojnë kulturat dhe të sfidojnë stereotipet. Parimi bazë është se 

nxënësit mund të krahasojnё njё temë në një kontekst të njohur me shembuj të tekstit 

në një kontekst të panjohur486. Mësuesit duhet të inkurajojnë nxënësit të komentojë 

deklaratat e ndryshme, të diskutojnë, ndajnë idetë dhe t’i sfidojnë ato. Shumica e 

informacionit kulturor që nxënësit marrin në shkollë, vijnë nga tekstet të cilat 

transmetojnë drejtpërdrejtë ose tërthorazi aspekte të vlerave kulturore. 

Në të njëjtën kohë, në vend të reflektimit të një kulture të veçantë, tekstet 

shkollore ndihmojnë për të zhvilluar aftësitë e zbulimit që do të lejojë nxënësit për të 

marrë informacionin e nevojshëm në çdo situatë, jo vetëm gjatë periudhës së procesit 

të mësimdhënie- mësimnxënies, por edhe në të ardhmen. Kombinimi i të gjitha këtyre 

elementeve duhet të jetë zhvillimi i vetëdijes kritike kulturore487. Qëndrimi i mësuesit 

është një faktor vendimtar në përcaktimin e shkallës në të cilën janë arritur objektivat 

kulturore. Detyra e mësuesit është të bëjë nxënësit të vetëdijshëm për dallimet 

kulturore, dhe mos kalojë nё gjykime të vlerave488. 

Marrja në konsideratë e teksteve shkollore në shkolla më shumë si tekste 

burimore sesa si tekste mësimdhënës, dhe roli i tyre duhet të jetë lehtësimi i procesit 

të të mësuarit. 

                                                      
485Byram  M. Gribkova B. Starkey H. “Developing the intercultural dimension in language teaching”. 
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V.5.3  Kontekstualizimi i aspekteve kulturorë, që shfaqen në tekstet mësimorë të 

gjuhës angleze (autorë të huaj) në klasat shqipfolëse, arsim bazë 9 vjeçar, qyteti i 

Korçës. Studim, analizë të dhënash dhe rezultate. 

Siç u përmend edhe më lart studimi që po paraqitet, është një investigim i 

njohurive dhe eksperiencës së mësimdhënie- mësimnxënies në kontekstin shqiptar të 

studimit tё anglishtes përmes teksteve mësimorë të gjuhës angleze, aplikuar kjo në 

nivele të ndryshëm nxënësish në shkolla të ndryshme të arsimit bazë në Korçë. 

Studimi është bërë në formën e një pyetësori dhe një vëzhgimi mbi aktivitetet 

ndërkulturorë të organizuar në klasa të ndryshme. Ai është fokusuar mbi perceptimet 

e nxënësve se si përputhet diversiteti kulturor midis gjuhës shqipe dhe angleze me 

qëllimet pedagogjike, duke promovuar ndërgjegjësimin e nxënësit në ndryshimet 

kulturore kur konteksti i studimit është shqiptar. Rezultatet e pyetësorit mbi aktivitetet 

kulturorë, mbështesin efikasitetin per të edukuar perspektiva ndërkulturore. 

Studimi 

Pyetja kërkimore –Si ndihmojnë aktivitetet ndërkulturore në një përvetësim më 

të mirë të gjuhës angleze të nxënësve shqiptarë në nivele të ndryshme të arsimit bazë 

në qytetin e Korçës? Është vërejtur përvoja e të mësuarit e nxënësve shqiptarë 

nëpërmjet aktiviteteve ndërkulturore, të paraqitur në tekstet mësimore të gjuhës 

angleze të autorëve të huaj. Ky është një vëzhgim mbi kontaktin e çështjeve kulturore 

duke zhvilluar një të kuptuar të kulturës tё nxënësit në njërën anë dhe nga ana tjetër 

ndjeshmërinë dhe vetëdijen ndaj të kuptuarit të kulturёs sё gjuhёs tё cilёn ata po 

mёsojnё. 

Qëllimi 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij studimi është vëzhgimi i mësimit të gjuhës angleze 

dhe kulturës sё saj në kontekstin shqiptar dhe se si aktivitetet ndërkulturore të 

teksteve mësimorë te autorëve të huaj janë përshtatur dhe përdoren nga nxënësit 

shqiptarë, me qëllim për të lehtësuar dhe për të bërë më të këndshëm përvetësimin e 

gjuhës angleze. 

Mësuesit duhet të shpjegojnë se përdorues të gjuhës angleze si lingua franca 

komunikojnë në mënyrë të përkryer me gramatikë të kufizuar dhe pa përdorime 

gramatikore standarte489. Kjo është ajo që duam të theksojmë përmes aktiviteteve 

ndërkulturorë; komunikim dhe ndërveprim, të cilat janë një mënyrë e mirë për të 

ndihmuar nxënësit të komunikojnë përmes kulturave. 

Tek ky studim është pasur për qëllim që pyetësori dhe vëzhgimi gjatëaktiviteteve 

të sigurojë të dhëna më të detajuara dhe më të pasura për një të kuptuar më të mirё të 

gjuhës angleze nga nxënësit shqiptarë. 

Subjektet në studim dhe instrumentat e kërkimit. 

Ky kërkim fokusohet në një studim rasti të disa aktiviteteve kulturorë, zhvilluar 

në klasat shqipfolëse, ku jepet mësim gjuha angleze në arsimin bazë nëntëvjecar. 

Pjesëmarrësit e përfshirë në studim ishin 100 nga klasat VII (33 nxënës) VIII (35 

nxënës) dhe të IX (32 nxënës), gjatë vitit akademik 2011- 2012 në dy shkolla 9- 
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vjeçare të qytetit të Korçës.Të dhënat janë analizuar duke përdorur metoda statistikore 

përshkruese, si dhe duke nxjerrë rezultate në përqindje490. 

Aktivitetet ndërkulturorë janë marrë nga tekstet mësimorë të autorëve të 

huajAccess 2- Virginia Evans, Jenny Dooley; Express publishing 2008, Access 3- 

Virginia Evans, Jenny Dooley; Express publishing 2008, Access 4 Virginia Evans, 

Jenny Dooley; Express publishing 2008,  Click on 3- Virginia Evans; Neil O’Sulivan; 

Express publishing 2008, Welcome 1- Gray E. Evans V.  Express publishing 2008, 

Welcome 2 - Gray E. Evans V.  Express publishing (2008); tekste të cilët zhvillohen 

në orët e gjuhës angleze në Korçë. 

Me këtë numër nxënësish është zhvilluar një pyetësor pas aktiviteteve, për të parë 

ndikimin që këto aktivitete ndërkulturore kanë pasur në përvetësimin e gjuhës. Në 

këtë mënyrë, hetohen perceptimet e të nxënësve shqiptarë se si diversiteti kulturor 

mes gjuhës shqipe dhe angleze ndërthurret me qëllim pedagogjik kur konteksti i 

studimit është shqiptar. 

Metodologjia 

Metodologjia e përdorur është e bazuar në një analizë sasiore dhe cilёsore. 

Loew (Lou) mbështet mendimin se kultura është aspekti më i rëndësishëm i 

klasave të gjuhës së dytë sepse njohja e kulturës është e nevojshme për komunikim, 

thelbësore për ndërveprim, dhe një faktor i rëndësishëm në të kuptuarit personal, 

ndërkombëtar dhe kulturor491. 

Analiza sasiore është kryer përmes dorëzimit dhe plotësimit të pyetësorit 

nxënësve. Ky instrument është projektuar për të shqyrtuar sjelljen e mësuesve, sjelljen 

nxënësi, ndërveprimin midis mësuesit dhe nxënësit apo në mes të nxënësve492. 

V.5.4 Aktivitetet kulturorë.(shih shtojcën 1) 

Dimensioni kulturor i gjuhës angleze në klasat shqiptare është analizuar në bazë 

të: qëndrimeve të nxënësve kundrejt mësimdhënies së kulturave të veçanta (amtare 

dhe jo-amtare), dhe impaktin e aktiviteteve ndërkulturore mbi qëndrimet e nxënësve 

ndaj kulturës amtare dhe joamtare në klasat e gjuhës angleze. 

Duke përdorur këto aktivitete ndërkulturore, nxënësit nuk janë vetëm të 

informuar, por atyre u krijohen mundësi për të zbuluar njohuritë e tyre përmes 

projekteve, të mësojnë kulturën angleze, ta pranojnë atë, vlerat e saj dhe për të 

kombinuar këtë kulture të huaj dhe kulturëm e tyre amtare në tema të ndryshme 

sociale, politike, historike, jetësore. 

Të dish rreth një gjuhe, për një mësues është më e rëndësishme se njohja e kësaj 

gjuhës. Është vërejtur se folësit joamtarë kanë avantazh ndaj folësve amtarë493. 

                                                      
490Xega E. “Contextualization of intercultural aspects displayed in English textbooks in the Albanian 

classes, Korca city” Menon journal of educational research July2013;28 
491Loew, H. Z. “Foreign Language and International Studies: Toward Cooperation and 

Integration“1981 
492Richards Jack C. and Nunan D. “Language and Second Language teacher education” Cambridge 

University press 2002 ;47; 48 
493  Jenkins J. ‘Current Perspectives on Teaching World Englishes and English as a Lingua 

Franca »TESOL Vol. 40, No. 1, ; 2006 
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Me nxënësit u zhvilluan një shumëllojshmëri  aktivitetesh ndërkulturore, të marra 

nga tekstet shkollore të shtëpisë botuese “Express Publishing", të aplikuara gjatë 

orëve tё anglishtes në nivele të ndryshme të klasës. Këto aktivitete ndihmuan nxënësit 

për të fituar vetëdijen për shmangien e konfliktit dhe të socializoheshin me kulturat e 

huaja. Ata fituan njohuri duke mësuar nga mënyrat e sjelljes në vendet e huaja. 

Nxënësit u ndërgjegjësuan me problemet e ndryshme te vendeve tё tjera, mësojnë një 

gjuhë të re dhe të krahasojnë kulturat e tjera me atë të vendit të tyre. Nxënësit në këtë 

mënyrë jo vetëm që ishin të informuar, por edhe gjetën mundësinë për të shprehur 

njohuritë e tyre përmes projekteve dhe aktiviteteve ndërkulturore, me tema të 

ndryshme nga shoqëria, politika, historia, jeta muzikore etj. (Gjenden tё detajuara nё 

shtojcёn 1) 

Temat në tekstet e Express Publishing janё krijuese, transmetojnë  identitet 

kulturor dhe gjuhësor dhe vlera sociokulturore që janë universale;  si tolerancë, 

këmbëngulje, kurajo. Në të gjitha orët e zhvillimit të gjuhës së huaj 3 plane janë të 

pandarë nga njeri- tjetri: Social, linguistik dhe kulturor. Këto vërehen edhe gjatë orëve 

të projekteve. 

Tregimet, loja me role, lojёra, information gaps, pyetësorë dhe vëzhgime, lojëra 

me hamëndje ose ritregime sjellin një metodë komunikative gjuhësore. Përfitimet që 

vijnë nga këto tekste kanë të bëjnë me  përvetësimin e gjuhës si dhe me promovimin e 

kuptimit sociokulturor. 

Shembujt  dhe veprimtaritё kulturore si dhe mënyrat si ato përvetësohen në 

mënyrë praktike nga nxënësit gjatë orës së mësimit, me anë të qëndrimeve të tyre, 

reagimeve, sjelljeve494, janë të paraqitura në shtojcë. 

Gjatë këtyre aktiviteteve nxënësit jo vetëm janë informuar, por dhe u janë krijuar 

mundësitë të shpalosin njohuritë e tyre përmes projekteve dhe aktiviteteve 

ndërkulturorë, të mësojnë nga kultura angleze, ta pranojnë atë, vlerat e saj dhe ta 

ndërthurin me kulturën shqiptare në tema të ndryshme të jetës sociale, politike, 

historike, muzikore, etj.  

Nxënësit gradualisht ndërgjegjësohen nëpërmjet aktiviteteve kulturore që ofrojnë 

tekstet mësimore, konkretisht ato të Express publishing, si edhe aktivitetet e 

zhvilluara në orët e lira dhe projektet, që cdo kulturë preazanton  aspekte pozitive, nga 

të cilat nxirren mësime dhe bëhen perpjekje për t’i përshtatur me kulturën tonë. 

Nxënësit panë që lidhjet dhe ndërveprimet midis ndryshimeve kulturore të dy 

kulturave, janë pasuruese, dhe burim i shumë kënaqësive. Çdo shoqëri ka diçka për të 

mësuar nga tjetra, dhe për t’i dhënë tjetrës. Gjithsesi duhet patur parasysh që 

qëndrimet dhe sjelljet të ecin paralelisht me cilësitë e tjera, si bashkëpunimi, 

komunikimi, reflektimi kritik dhe organizimi495. 

V.5.5 Analiza e të dhënave e aktiviteteve kulturorë. 

Aplikimi i aktiviteteve ndërkulturore, në klasat e anglishtes, rezultoi në një 

ndryshim të dukshëm të nxënësve në këto aspekte: njohuritë, qëndrimet, dhe aftësitë.  

Nxënësit fituan njohuri të normave thelbësore dhe zakoneve të kulturës tjetër, 

sjelljet në sferat sociale dhe profesionale. Ata mund të krahasojnë aspekte të 

rëndësishme të sjelljeve që i përkasin kulturave (ndërveprim social, rutinë), teknikat 

                                                      
494 Xega E. “Dimensioni ndёrkulturor nё mёsimdhёnien e gjuhёs sё huaj”, Buletini shkencor  i 

Universitetit « F.S. Noli », 2012 ; 186 
495Po aty ;190 
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që ndihmojnë në përvetësimin e gjuhëve të huaja, faktorët historike dhe socio-politike 

të kulturave të ndryshme. 

Duke pasur parasysh informacionin e duhur kulturor, nxënësit shqiptarë fituan një 

shkallë të caktuar të të kuptuarit të popullit dhe kulturës së tyre. Në këtë mënyrë 

aktivitetet e mbajtura në klasa u dhanë atyre një njohuri të tillë e cila zhvilloi në ata 

një shkallë më të lartë të ndjeshmërisë dhe tolerancës për dallimet kulturore në 

studimin e gjuhës. Këto aktivitete ndërtuan tek nxёnёsit një ndjenjë vetëbesimi për të 

bashkëvepruar me moshatarët që u përkasin kulturave të tjera, të mësojnë prej tyre, 

tëpërballen me emocione të reja, të marrin role të ndryshme, në varësi të situatës, dhe 

të tregojnë interes në aspekte të reja kulturore. Ata kuptuan ndryshimet në sjelljen, 

vlerat dhe qëndrimet e tё tjerёve qё kanё njё kulturё tё ndryshme nga e jona. Këto 

rezultate u panё nga vëzhgimet në orët e mësimit në klasat e ndryshme, pas zhvillimit 

të aktivitetieve kulturore dhe nga mendimet dhe mёnyrat e shprehjes së nxënësve kur 

u pyetën në fund të orëve mёsimore. 

Nga vëzhgimi vihet re se u demonstrua një fleksibilitet ndërveprimi i nxënësve 

me njëri – tjetrin pikёrisht kur ata përballen me situata të jetës reale nga kultura të 

huaja në aktivitete të ndryshme kulturore. Është parë se nxënësit janë në gjendje të 

zgjidhin konfliktet social- kulturore dhe keqkuptimet. Ata janë në gjendje të përdorin 

strategjitë e duhura për përshtatjen e kultures së tyre me një të huaj në situata të 

ndryshme. 

Rezultatet janё tё kёnaqshme e inkurajuese:  

- Bashkëpunimi i nxënësve në klasë është rritur në 100%.  

- Ka një rritje prej 66% në motivimin për të zgjeruar njohuritë, krahasuar me 33% 

të nxënësve të cilët janë përgjigjur ndonjëherë.  

- Ka një rritje prej 100% në përfshirjen individuale në klasë, kur janë organizuar 

aktivitete ndërkulturore.  

- Është vërejtur se ka një përvetësim tё lehtë e njohurive me një përqindje prej 

66%.  

- Aspekti komunikues është përmirësuar në një masë prej 89%. 

Nxënësit janë të interesuar dhe shumë të motivuar, me diversitetin e temave që 

këto tekste ofrojnë. Tabela më poshtë tregon ndryshime tek nxënësve pas aktiviteteve 

ndërkulturore të zhvilluara në klasë, me larminë e temave të paraqitura në tekstet 

Express Publishing496. 
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Xega E. “Contextualization of intercultural aspects displayed in English textbooks in the Albanian 

classes, Korca city” Menon journal of educational research July2013; 30 
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Bashkёpunimi  i nxёnёsve rritet 100%                    Komunikimi  përmirësohet 89%.Nё  11% nuk ka 

ndryshim 

 

 

Motivimi pёr zgjerimin e njohurive 

Rritet me 66%, pёrgjigjen  

disa herё 33% 

Pёrfshirja 

individuale rritet me 

98% 

 

 

 

Përvetësim i lehtë i njohurive 

Ka rritje në 66% . Përgjigjen disa herë33% 

 

 

V.5.6 Rezultatet e pyetёsorit tё nxёnёsve pas realizimit tё aktiviteteve kulturorё 

(Shih shtojcёn 2) 

 

1. Nga ky anketim është vënë re: Nga të 3 ciklet 77, 2% kanë dëgjuar për termin 

“komunikim ndërkulturor” në tekstet e Express publishing, tek rubrikat në fund të çdo 

moduli, dhe nga mësuesit krahasuar me 22, 8% qё e kanë ndeshur këtë term në sitet 

në internet. 

 2. Përsa i përket ndihmës që japin shkëmbimet kulturore në përvetësimin e 

gjuhës së huaj, nga 33 nxënësit e klasave të VII-ta, 18 prej tyre ose 54,5% mendojnë 

se aktivitetet ndikojnë në masën 80% në përvetësimin e gjuhës angleze,18 ose 24 % e 

tyre mendojnë se keto aktivitete ndikojnë në masën 60% dhe pjesa tjetër mendon në 

masën 40%. Nga 35 nxënësit e klasave të VIII- ta, 57, 1% e tyre janë të mendimit se 

aspekti ndёrkulturor  ndikon 80% nё gjuhë, 25, 7% 40% dhe 17, 1 % e tyre thonë se 

aktivitetet ndërkulturore ndikojnë 100% ne përvetësimin e anglishtes. Kjo gjё vihet re 

edhe nё klasat e IX-ta ku njё përqindje e theksuar, pra 75% e 32 nxënësve shprehen 

për një ndikim të ndërkulturores në masën 80%. 

3. Nga 100 nxënësit e intervistuar 69% e tyre nga tё tre ciklet shprehen se 

aktivitetet ndërkulturore  tё zhvilluara rrisin mjaftueshëm interesin dhe motivimin e 

tyre ndaj kulturës së gjuhës së huaj angleze; 25% motivohen shumё dhe 6% pak. 

4. Ashtu siç u pa edhe nga vetë reagimet e nxënësve, gjatë orëve të mësimit në 

cikle tё ndryshme, marrё në total, 85% e tyre u argëtuan dhe ishin të mendimit se 

dëshirojnë ta mësojnë guhën e huaj në këtë formë. 

5. Nga 100 nxënësit e anketuar 64% e tyre shprehën mendimin se ata ndihen të 

ndryshuar në përvetësimin e gjuhës së huaj në masën 60%, 22% e tyre ishin të 

mendimit se kishin ndryshuar 20% dhe 12,5% e tyre në masën 100%  kurse 1,5 % nuk 

ndjenin ndryshim. 

6. 22 nxënës nga klasa e VII-të ose 66,6% i mendojnë këto aktivitete si shumë 

të rëndësishme gjatë mësimit të gjuhës së huaj, 7 prej tyre ose 21,2 % i mendojnë jo 

Ndryshimet tek 
nxёnёsit pas 
zhvillimit tё 
aktiviteteve 
kukulturore nё orёt 
e gjuhёs angleze 
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shumë të rëndësishme dhe 4 prej tyre si pak të rëndësishme. Përsa u përket klasës së 

VIII dhe të IX-të, 53 prej tyre ose 79, 1 % i duan dhe i konsiderojnë si shumë ttë 

rëndësishme, këto aktivitete, sepse ato i ndihmojnë në shkëmbimet kulturore me 

bashkëmoshatarët e tyre, i ndihmojnë në të kuptuarit e komunikimit të kulturës 

angleze. 14 prej tyre ose 20, 8 % mendojnë se janë të rëndёsishme, por jo shumë. 

7. Nga të gjitha ciklet e marra nё studim, mendimet ishin pothuajse të njëjta në 

lidhje me pyetjen se ku i ndihmojnë më shumë këto aktivitete kulturore; 30% e 

nxënësve mendonin se këto aftësi i ndihmonin në aspektin e të folurit, 30% nё 

demonstrim aftësish në fjalor, 22,5% i ndihmojnë më shumë në përvetësimin e 

gramatikës dhe 17,5% e nxënësve mendojnë se këto aktivitete i ndihmojnë më tepër 

në aftёsinё e tё dёgjuarit. 

8. Pyetjes se cilat aktivitete ju duken më të rëndësishëm në mësimin e gjuhës 

angleze, nxënësit kishin preferenca për të gjiha aktivitetet dhe mёnyrat e ndryshme 

për marrje kulture. Përqindje më të madhe zinin interneti dhe shkëmbime 

eksperiencash me shkolla të tjera jashtë vendit, pra 50%, vend të konsiderueshem për 

ta zinin edhe organizimet e spektakleve, teatreve, eksplorim informacionesh nëpër 

libra, pra 30% dhe 20% mendonin se filmat dhe revistat periodike janë mjaft të 

rendëishme në mësimin e gjuhës angleze.  

9. Nxënësit janë të mendimit që tekstet e Express Publishing, me rubrikat e tyre 

në të cilat trajtohen gjerësisht dimensioni ndërkulturor dhe shfaqen qartë aspekte 

sociokulturore, i ndihmojnë shumë në përvetësimin në komunikimit ndërkulturor,me 

shprehjet standarte, funksionet, dhe strukturat gjuhësore të shoqruara me situata reale. 

Rubrikat e vecanta në tekstet e klasave të ndryshme, ose qoftë edhe leximet dhe 

materialet jashtëklase që ofrojnë këto metoda, me tekste qё merren me aspekte tё 

ndryshme të vendeve dhe kulturave në mbarë botën të shoqëruara me gjuhën angleze. 

Edhe projektet e përfshira në fundet e rubrikave të çdo moduli, i ndihmojnë ata 

përvetësimin e gjuhës përmes eksplorimit nga burime të ndryshme dhe në marrje dhe 

shkëmbim njohurish kulturore. Nga 100 nxënësit 66, 5% e tyre janë të mendimit se 

tekstet i ndihmojnë shumë në përvetësimin e komunikimit ndërkulturor dhe 33,5% 

janë të mendimit se tekstet i ndihmojne mjaft nё përvetësimin e komunikimit 

ndërkulturor. 

V.5.7  Analiza e rezultateve të pyetësorëve, zhvilluar me mësues, pas zhvillimit të 

aktiviteteve kulturorë. (shih shtojcën 6) 

Rezultatet e pyetësorit të mësueve 

Pyetësori është zhvilluar me mësues të ciklit 9-vjeçar, përkatësisht 21 dhe mësues 

të ciklit të mesëm, 19 të qytetit të Korçës, gjithsej 40 mësues në vitin shkollor 2011-

2012. 

Nga ky pyetësor, qëllimi i të cilit ishte shikimi i pikpamjeve dhe qëndrimit të 

mësuesve ndaj edukimit të të rinjve me aftësinë e komunikimit ndërkulturor 

nëpërmjet mësimit të gjuhës angleze, u rezultua në këto statistika dhe përfundime: 

1. Përqindja më e madhe e mësuesve kanë dëgjuar termin “komunikim 

ndërkulturor” në leksionet gjatë studimeve të tyre universitare, për funksionet e 

mësimit të gjuhës së huaj. 

2. Për të qenë ndërmjetës kulturor, 76,1% të mësuesve të ciklit të mesëm dhe 

78,9% e mёsuesve të ciklit 9- vjeçar mendonin se mësuesit duhet të kenë njohuri sa 
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më të gjerë kulturore nga kulturat e dy vendeve. Të kёtij mendimi ishin dhe pjesa 

tjetër pra 23,8% e mësuesve të shkollave të mesme dhe 21% e 9- vjeçares por duke 

shtuar që për të qenë ndërmjetës kulturor , njohuritë duhet t’i kenë nga të gjitha fushat 

e jetës, art, histori, politike, muzike, civilizim. 

5. Përsa i përket përdorimit të aktiviteteve kulturore në orën e mësimit, nga 40 

mësues 60% e tyre i përdorin shumë, 25 % prej tyre i përdorin mjaft dhe 15% e tyre i 

përdorin pak, këtu përfshiheshin mësues me ekperiencё mbi 30 vjet. 

6. 97% e tyre mendojë se përdorimi i aktiviteteve kulturore është një pjesë e 

domosdoshme në mësimdhënien dhe përvetësimin e gjuhës së huaj. 3% e mësuesve 

mendonin se nuk duhen përdorur. 

7. Mbi vendin qё zenë këto aktivitete në klasë, mësuesit e ciklit të mesëm kishin 

përqindje më të lartë përdorimi se mësuesit e ciklit 9- vjeçar. Konkretisht nga 21 

mësuesit e ciklit të mesëm76,8% e tyre i përdorin aktivitetet kulturore në masën 80% 

dhe 47,3% e mësuesve të ciklit 9- vjeçar i përdorin në masën 80%.  

8. Sipas mendimit të 18 mësuesve nga të dy ciklet ose 45% etyre, gjuha angleze 

përvetësohet me anën e aktiviteteve ndërkulturorë në masën 80%, 30% e mësuesve 

mendonin se gjuha përvetësohet në masën 60%, 17, 5% e tyre në masën 40% dhe 

pjesa tjetër pra 7,5 % ishin të mendimit se përvetësohet në masën 20%. 

9. Veprimtaritë e komunikimit ndërkulturor mësues të ndryshëm i përdornin në 

faza të ndryshme të orës së mësimit. Shprehur me përqindje: 40% e tyre i përdornin 

në fazën e evokimit, 42,5% nё fazën e reflektimit dhe 17,5% nё realizim kuptimi. 

Pjesa e mësuesve qё i përdornin në fazën e evokimit komentonin se fillimi i orës së 

mësimit me aktivitet të komunikimit ndërkulturor e bën më interesant vazhdimin e 

orës dhe sjell rritje motivimi dhe interesi tek nxënësit për pjesën e mësimit që pason. 

10. Përqindja më e madhe e mësuesve mendojnë se përvojat e shkëmbimeve 

ndërkulturore ndihmojnë mjaft edhe shumë në përmbushjen e qëllimit të mësimit të 

gjuhës së huaj. 

11- 12. Pyetur në lidhje me disa nga përvojat e tyre lidhur me kontaktet dhe 

shkëmbimet me njerëz të kulturave të tjera, reagimet ishin të ndryshme:35% e tyre 

kanë pasur kontakte me stazhierë të huaj, si dhe nёpёrmjet literaturës ku shprehen 

mendimet e njerëzve të ndryshëm për kulturat e tyre, 30% shprehen se nxënësit kanë 

pasur kontakte me të huajt dhe ndajnë eksperiencat e tyre në klasë. Ata shprehen se 

këto përvoja kanë ndikuar mjaft në mësimdhënien e tyre, sidomos kontaktet me të 

huajt, me anë të të cilave ka pasur shkëmbime ndërkulturore. 

13. Ata u shpjegojnë nxënësve se kultura të ndryshme kanë të veçantat e tyre të 

cilat duhen pranuar dhe duhen shkëmbyer me kulturat amtare të nxënësve, në këtë 

mënyrë mënjanohen keqkuptimet. 

14. Përsa i përket pyetjes nëse duhet vënë theksi në aftësimin ndërkulturor, 32, 5 

% e mësuesve të të dy cikleve ishin të mendimit se duhet vënë shumë theks në 

aftësimin ndërkulturor të nxënësve, 42,5% mendonin se duhet vёnё mjaft theks dhe 

25% disi. Sipas tyre nxënësit që zotërojnë aftësitë ndërkulturore, kuptojnё dhe 

ndërveprojnё me njerëzit e kulturave te huaja, konceptojnë specifikisht  perceptime, 

mendime, ndjenja dhe veprime, si dhe lirohen nga paragjykimet. Në këtë mënyrë 

nxënësit kanë një interes dhe motivim për të vazhduar mësimin e gjuhës së huaj, 

konkretisht të gjuhës angleze. 
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15. Të pyetur mbi ndihmën që kanë dhënë tekstet shkollorë mbi përvetësimin e 

komunikimit ndërkulturor, 85% e mësuesve punonin   me tekste të huaj, konkretisht 

me tekstet e Express Publishing, u shprehën se tekstet i  ndihmonin 80 dhe 100% 

.15% prej tyre të cilët përdornin tekste të tjerë, tekstet i ndihmonin në masën 40%. 

16. Bazuar në mënyrën e punës së tyre se cilat aktivitete kulturore   mendojnë se 

kanë më tepër efektshmëri për përvetësimin e gjuhës e huaj nga nxënësit, 65% e tyre 

ishin të mendimit se internet, librat dhe shkëmbimet  e eksperiencave kanë më tepër 

efektshmëri në përvetësimin e anglishtes dhe 35% e tyre mendonin se teatri, 

spektaklet dhe filmat ndihmojnë më shumë. 

17. Pyetjes se si mendojnë mёsuesit se mund të integrohet aftësia e komunikimit 

ndërkulturor në programin e formimit e tyre si mësues, përgjigjet ishin nga më të 

ndryshmet: 35% e tyre shikonin si zhvillime të mundshme ndërkulturore për 

zhvillimin e tyre profesional organizimin e seminareve rajonale dhe ndërkombëtare, si 

dhe sjelljen e specialistëve të huaj në orët e mësimit. 32,5% e tyre mendonin se 

eksperiencat dhe shkëmbimet ndërkulturore si dhe binjakëzimet e shkollave çojnë në 

rritje profesionale dhe integruar me komunikim ndërkulturor. Dhe 32,5 % e tyre ishin 

të mendimit se formimet e ndryshme teorike dhe eksperiencat e shumta në vendet, 

gjuhën e të cilëve shpjegojnë do ishin një ndihmë e madhe për ta. 

 Më  poshtë jepen këto rezultate të mendimeve të mësuesve të shprehur me 

përqindje dhe të ilustruar përmes grafikëve dhe tabelave: 

 

                                 Pyetёsor me mёsues mbi aktivitetet kulturore   

  Ndёrmjetes 

kulturor, 

njohuri. 

Pёrdor 

sh. 

Aktivitet 

kulturore 

Aktivitetet 

Kulturore tё 

domosdoshme 

Masa e 

pёrdor.tё 

akt. 

kulturore 

Pёrvetesimi 

i gj. mes 

akt. 

kulturore 

80% 

Pёrvetёsim 

i gj. mes 

akt. 

kulturore 

60% 

  

Mёsues 

9- 

vjeçare 

78.9 60 97 47.3 45 45   

 

 

 

Mёsues 9- vjeçare Ndёrmjetes kulturor, 

njohuri.
Pёrdor sh. Aktivitet 

kulturore
Akt. Kulturore tё 

domosdoshme
Masa e pёrdor. tё akt. 

kulturore
Pёrvetes. i gj. mes akt. 

kulturore 80%
Pёrvetёs. i gj. mes akt. 

kulturore 60%
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  Ndёrmjetes 

kulturor, 

njohuri. 

Pёrdor 

sh. 

Aktivitet 

kulturore 

Aktivitetet 

Kulturore tё 

domosdoshme 

Masa e 

pёrdor. tё 

akt. 

kulturore 

Pёrvetesim 

i gj. mes 

akt. 

kulturore 

80% 

Pёrvetёsim 

i gj. mes 

akt. 

kulturore 

60% 

  

Mёsues 

gjimnaz 

  76.1     60        97    76.8     45      45   

 

 

 

  Fazat e pёrdorimit tё akt. 

kulturore 

Internet, 

tekste, 

filma, 

shkёmbim 

ekperienca 

Spektakle 

shkollore 

teatёr, 

gazeta 

Ndihm. e 

teksteve nё 

pёrvetёs. e 

kom. 

ndёrkulturor 

(tekst i 

huaj) 

Ndihm. 

e 

tekstev

e nё 

pёrvetё

simin e 

kom. 

ndёrku

lturor 

(tekst 

shqipta

re) 

  Evokim Reflektim Realiz. 

Kuptimi 

        

Mёsues 9- vjeçare 40 42.5 17.5 52.6 43.3 85 15 

 

Mёsues gjimnaz

Ndёrmjetes kulturor, njohuri.

Pёrdor sh. Aktivitet kulturore

Akt. Kulturore tё 

domosdoshme
Masa e pёrdor. tё akt. 

kulturore
Pёrvetes. i gj. mes akt. 

kulturore 80%
Pёrvetёs. i gj. mes akt. 

kulturore 60%
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  Fazat e pёrdor. tё akt. Kulturore Internet, 

tekste, 

filma, shk. 

ekperiencas

h 

Spektakle 

shkollore 

teatёr, 

gazeta 

Ndihm. e 

teksteve nё 

pёrvetёs. e 

kom. 

ndёrkulturo

r (tekst i 

huaj) 

Ndihm. e 

teksteve nё 

pёrvetёs. e 

kom. 

ndёrkulturo

r (tekst 

shqiptar) 

  Evokim Reflektim Realiz. 

Kuptimi 

        

Mёsues 

gjimnaz 

40 42.5 17.5 57 42.8 85 15 

 

 

 

 

 

Mёsues 9- vjeçare Fazat e pёrdorimit tё akt. 

kulturore Evokim

Fazat e pёrdorimit tё akt. 

kulturore Reflektim

Fazat e pёrdorimit tё akt. 

kulturore Realiz. Kuptimi

Internet, tekste, filma, 

shkёmbime. ekperiencash

Spektakle shkollore, teatёr, 

gazeta

Ndihm. e teksteve nё pёrvetёs. e 

kom. ndёrkulturor (tekst i huaj)

Ndihm. e teksteve nё pёrvetёs. e 

kom. ndёrkulturor (tekst 

shqiptar)

Mёsues gjimnazi
Fazat e pёrdor. tё akt. 

Kulturore Evokim

Fazat e pёrdor. tё akt. 

Kulturore Reflektim

Fazat e pёrdor. tё akt. 

Kulturore Realiz. Kuptimi

Internet, tekste, filma, shk.

ekperiencash

Spektakle shkollore, teatёr, 

gazeta

Ndihm. e teksteve nё pёrvetёs. 

e kom. ndёrkulturor (tekst i 

huaj)
Ndihm. e teksteve nё pёrvetёs. 

e kom. ndёrkulturor (tekst 

shqiptar)
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Konkluzionet e pyetësorit të mësuesve : 

 Ky pyetësor tregoi  pikpamjet  dhe qëndrimet e  mësuesve ndaj edukimit të të 

rinjve me aftësinë e komunikimit ndërkulturor nëpërmjet mësimit të gjuhëve të huaja. 

Përgjigjet e tyre japin një kontribut të vyer në përmirësimin e mësimdhënies dhe 

edukimin e nxënësve me qëndrime e vlera të qytetarisë evropiane.   

  Për të qenë ndërmjetës kulturor mësuesit duhet të kenë njohuri të gjera nga të 

gjitha fushat. Aktivitetet kulturore janë një pjesë e domosdoshme në mësimin e gjuhës 

së huaj. 

 Përqindja më e madhe e mësuesve që përdorin këto aktivitete ishin në gjimnaze. 

Ndërthurjet lëndore  me artin, muzikën, historinë etj, u hapin më shumë horizonte 

nxënësve. Programet u krijojnë më shumë mundësi mësuesve dhe u japin një hapësirë 

më të madhe në përdorimin e aktiviteteve kulturore, gjë që çon në perfeksionimin më 

të mirë të gjuhës. 

 Sipas 18 mësuesve gjuha përvetësohet në masën 80% me anën e aktiviteteve 

kulturore, dhe pjesa tjetër në masën 60%. Mësuesit i futin këto aktivitete në faza tё 

ndryshme të procesit mësimor, më tepër në fillim e në fund të mësimit. Përvojat e tyre 

në lidhje me shkëmbimet kulturore kanë qenë nga më të shumtat. Mënyrat që 

mësuesit e anglishtes u krijojnë nxënësve për kulturat e huaja janë të shumta. 

Përqindja më e madhe e tyre përveç teksteve shkollore, përdorin internetin, filmat, një 

përqindje më e vogël kanë përdorur shkëmbime eksperiencash përmes binjakëzimit 

me shkolla jashtë vendit. Teknologjia, video-konferencat, faqet e internetit, vizitat në 

vendin, gjuhën e të cilit mësojnë, sipas mësuesve janë mënyrat më efektive në 

mësimin e gjuhës për një qëllim të caktuar, duke e lëvizur eksperiencën e tyre nga 

teoria në realitet. Ka mundësi të mëdha për nxënësit e shkollave partnere të punojnë 

së bashku në detyra aktive. Në këtë mënyrë nxënësit mësojnë nga kultura e huaj dhe e 

ndërthurrin me kulturën e tyre amtare. Sipas mendimit të mësuesve janë mënyra të 

cilat kanë tepër efektshmёri në përvetësimin e gjuhës së huaj. 

 Përveç fakteve të lartpërmendura tekstet e Express Publishing, me të cilat 

punojnë shumica e mësuesve në qytetin e Korçës, u japin ndihmë të madhe në 

mësimdhënien e komunikimit ndërkulturor  nёpërmjet shumëllojshmërisë dhe gamës 

së madhe të temave trajtuar në to. Temat kulturore dhe sociale ndërthurur me aspektin 

linguistik, krijojnë një larmishmëri gjatë orës së mësimit, duke e bërë  interesante dhe 

duke krijuar hapësirë për largimin e monotonisë me anën e aktiviteteve kulturore. 

 Si mundësi për integrimin e aftësisë të komunikimit ndërkulturor në programin 

e formimit të tyre si mësues, mësuesit shohin organizimin e seminareve dhe 

trajnimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, sjelljen e specialistëvë të huaj në orët e 

anglishtes në klasat shqiptare, si edhe vizitat dhe shkëmbimet e eksperiencave në 

shkollat simotra. 

V.5.8 Diskutime dhe pёrfundime mbi mësimdhënien dhe mësimnxënien e 

aspektit kulturor në kontekstin shqiptar. 

Ky studim synoi në identifikimin e qëndrimeve ndaj dimensionet kulturore të 

gjuhës angleze të bazuar në analizën e të dhënave nga pyetësorët dhe vëzhgimet gjatë 

orëve të aktiviteteve ndërkulturorë tё cilat morën në konsideratë: Qëndrimet e 

nxënësve kundrejt kulturave të veçanta (amtare dhe jo-amtare), dhe ndikimi i 

aktiviteteve ndërkulturore mbi qëndrimet e nxënësve ndaj kulturës amtare dhe jo 

amtare në orët e anglishtes.  
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Ky studim tregoi se në klasat shqiptare ka një ndërveprim social kur mësohet një 

gjuhë e huaj. Transmetimi i kulturës është një aspekt i rëndësishëm. Jo vetëm mësues 

të gjuhëve të huaja, por edhe institucionet arsimore duhet të identifikojnë mundësitë 

në zgjerim për zhvillimin e një dimensioni ndërkulturor në tekstet e gjuhës angleze, t'i 

qasin nxënësit me mësimin e kulturës, dhe t’i përballin me ndryshimet përmes 

kulturave dhe t’i sfidojnë ato. 

Bazuar në të dhënat sasiore, duke përmbledhur, në 75% dhe 80% të grup 

moshave të ndryshme aktivitetet kulturore ndihmojnë në të mësuarit e gjuhës angleze. 

Ato rritin interesin ndaj kulturës së huaj. Statistikat tregojnë se ata besojnë se jo 

vetëm gjuha është e nevojshme, por edhe gërshetimi i saj me kulturën, me qëllim që 

nxënësit mund të përshtatet dhe të mund të vlerësojnë të tjerët që kanë një kulturë të 

ndryshme nga e tyrja. Nxënësit janë të mendimit se sistemi arsimor duhet të merret 

me ndryshimet që ndodhin në ditët e sotme, ndryshimet që kanë të bëjnë me gjuhën 

dhe kulturën. Ky është shkaku që aktivitetet kulturore në klasat e anglishtes janë kaq 

të rëndësishme. 

Për më tepër, në tekstet Express Publishing trajtohet gjerësisht dimensioni 

ndërkulturor dhe aspektet socio kulturore, të cilat i ndihmojnë nxënësit shumë për të 

fituar një kuptim të plotë dhe të qartë të gjuhës me ndihmën e shprehjeve standarde, 

strukturave gjuhësore të shoqëruar nga situata reale të përditshme. Projektet përfshirë 

në fund të rubrikave të çdo moduli, krijojnë për nxënësit mundësinë e një përvetësimi 

sa më të mirë tё gjuhës përmes eksplorimit të një gamë të gjerë të burimeve duke 

marrë dhe shkëmbyer njohuri kulturore. 

Duket se përqindja më e lartë e ndikimit të madh të aktiviteteve ndërkulturore në 

përvetësimin më të mirë të gjuhës angleze, janë në klasat e VIII dhe të IX. Efektiviteti 

i këtyre aktiviteteve ndërkulturore tek nxënësit shqiptarë është i qartë, në faktin se 

përqindjet më të larta të të intervistuarve ndjehen më mirë në anglisht, kur kryejnё 

këto veprimtari. Ato gjithashtu i ndihmojnë ata në asimilimin më të mirë të aftësisë së 

të folurit dhe fjalorit. Në reflektim, nxënësit shikojnë të mësuarin e kulturёs në orët e 

gjuhës angleze shumë pozitivisht. 

Rezultatet e pyetësorit për aktivitete ndërkulturore, të mbajtur në nivele të 

ndryshme shkollore mbështetin efikasitetin për nxitjen e perspektivave ndërkulturore. 

Gjuha dhe kultura janë dy elemente që lënë të nënkuptohen tek njëra-tjetra. 

Mësimi i një gjuhë të huaj do të thotë që të merresh me një kulturë të veçantë dhe nëse 

i referohemi kësaj, jo të gjitha tekstet e anglishtes që përdorin mësuesit janë të duhurit 

për plotësimin e nevojave dhe interesave kulturore të nxënësve. Çdo gjë varet nga 

fakti se si mësuesi trajton përmbajtjen dhe ku fokusohet në klasë. Mësimdhënia duhet 

tё zhvillohet në atë mënyrë që t’i bëjë nxënësit të ndjehen që anglishtja nuk i përket 

një kulture tjetër , por ajo i përket kulturës së tyre. Është shumë sfiduese për nxënësit 

që nuk e kanë gjuhë amtare të përshtatin jetët e tyre sociale dhe ekonomike në 

kontekstin aktual, sepse ata duhet të përballen me “mosrehatinё” gjuhësore dhe 

kulturore. E ardhmja e gjuhës angleze nuk varet vetëm nga ajo që ndodh në vendet ku 

flitet kjo gjuhë, por edhe në vendet që nuk e kanë gjuhë amtare. 

Organizimi i aktiviteteve të ndryshme kulturore rrit ndërgjegjësimin e nxënësve, 

zhvillon kureshtjen e tyre në drejtim të kulturës së huaj dhe i ndihmon ata për të bërë 

krahasime në mes kulturave. Kjo pasuron përvojën e nxënësve, dhe i bën ata të 

vetëdijshëm se, pavarësisht ekzistencës së elementeve të globalizuar kulturore, 

ekzistojnë ende dallimet midis kulturave, dallim që duhet të kuptohet e respektohet 
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nga ana e tyre. Një folësi ndërkulturor i nevojitet një ndërgjegjësim që të dijë dhe të 

kuptohet më mirë nga perspektiva e personit tjetër, që ka aftësi, qëndrime dhe vlera tё 

përfshira, të cilat janë vendimtare për të kuptuar marrëdhëniet ndërkulturore 

njerëzore497. Këto tema duhen konsideruar shumë të rёndësishme, dhe dimensioni 

ndërkulturor duhet të promovohet dhe të pёrshtatet me kurrikulën dhe programin e 

hartuar nga Institucionet përkatëse nё Shqipëri. 

V. 6  Përshtatja e tekstit me dijet e nxënësve 

Qëllimi i teksteve mësimore është i shumëfishtë; Ata luajnë një rol shumë të 

rëndësishëm në mësimdhënien e gjuhës së huaj. Funksioni i mësimdhënies shkencore 

në përgjithësi dhe i mësimdhënies së gjuhës së huaj në veçanti, është e dyfishtё: 

Pikërisht tekstet u transmetojnë nxënësve çelësat thelbësorë, për t’i lejuar ata t’u 

pёrgjigjen pyetjeve shkencore dhe teknike tё jetës së tyre të përditshme, në të njëjtën 

kohë të zhvillojnë tek ata qëndrime, metoda të menduari që ngjasojnë me ato që 

shkencëtarët venë në dukje nëpër laboratore498. 

Shkrimi i një teksti mësimor, është një akt politik. Ai përshkruan një tension 

midis transmetimit të vlerave individuale ose kolektive, zgjedhjen e një mënyre 

arsimimi dhe përvetësimi të gjuhës së huaj si dhe të veprohet ose jo në përputhje me 

programet e caktuara nga një shtet499. 

Duke analizuar vihet re që tekstet mësimore të përdorura në kontekstin shqiptar 

dhe konkretisht ato tekste që pёrdoren në Korçë e fshatrat rreth saj, e kanë gjuhën e 

përdorur në përshtatje me moshën e nxënësve, si dhe shpjegojnë me kujdes kuptimin e 

fjalëve të reja. 

Megjithatë një mësues A2 që jep mësim në një shkollë rurale, dhe përdor tekstet e 

huaj shprehet: “Nuk e përdor të gjithë materialin e tekstit në mësim. Bazohem tek 

aspektet që mund të asimilohen nga nxënësit e mi, ky tekst është i vështirë për nivelin 

e tyre. Për shembull në klasën e 9, pikat shtesë tek rubrikat përkatëse nuk i trajtojmë. 

(Më ofron një shembull fq. 8 tek Speaking ).Pasi u shpjegoj profesionet dhe punoj 

ushtrimin e plotësimit të tabelës me cilësitë dhe arsyet e zgjedhjes të këtyre 

profesioneve, pikën tjetër që kërkon për të folur më tepër për profesione të tjera dhe 

cilësitë e tyre e lemë. Informacioni i mësipërm ështëi mjaftueshëm për nivelin e tyre, 

plus edhe, koha është tepër e shkurtër për të përfshirë të gjithë materialin e dhënë në 

tekstet e Express publishing- është tepër voluminoz”. 

Këto tekste janë më tepër tërheqëse për moshën e nxënësve. 

Ndërkohё duke mbetur tek i njëjti tekst, një mësuese A1 shprehet se është shumë 

e kёnaqur me tekstin, sepse edhe nivelin e nxënësve e ka të mirë. 

Një mësuese B që punon me autorë shqiptarë, thotë: “Pavarësisht faktit që teksti 

ka një përshtatje të sasisë së njohurive me moshën e nxënësve dhe njohuritë 

shtjellohen me situata nga interesat e fëmijës, gjuha e tekstit nuk është emocionale, 

por monotone. Nuk ka ilustrime tërheqëse”. 

                                                      
497Byram M. Gribkova B. Starkey H. Developing the intercultural dimension in language teaching. A 

practical introduction for teachers, Council of  Europe 2002; 6 
498  Astolfi-  Michel Develay; La didactique des sciences; Presses universitaires de France, Paris1989 ; 

23 
499, Semal-lebleu A., « Introduction : concevoir un manuel de langue », Association des professeurs de 

langues vivantes de l'enseignement public (APLV), Paris, 2010 ; 11 
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Ndërkohë nga rezultatet e pyetësorit në lidhje me pyetjen nëse teksti inkurajon të 

mësuarin bashkëpunues dhe në ç’masë mësuesit janë të këtij mendimi: 

70% e mësuesve janë të mendimit se ai e inkurajon të mësuarin në masën 80%, 

10% të mësuesve (përqindje e cila u përket mësuesve të qendrave të gjuhës angleze nё 

qytet) janë të mendimit 100%, 10% (mësues të zonave rurale) mendojnë 30%  dhe 

10% (të shkollave jopublike) mendojnë 100 %. 

Në lidhje me pyetjen nëse tekstet sigurojnë aktivitete që rrisin ndërgjegjësimin 

për zbulimin e tipareve gjuhёsore, 100% e mёsuesve mendojnë se po. Po 100 %  e 

tyre janë të mendimit se tekstet kanë për qëllim të personalizojnë procesin e të 

mësuarit të gjuhës angleze, duke i bërë nxënësit të lidhin temat  dhe tekstet me jetën e 

tyre, pikëpamjet dhe ndjenjat. 90,9%  thonë se teksti përfshin përdorimin e 

kompjuterit dhe teknologjisë për të ndihmuar të mësuarin e pavarur. 9,1% e  

mësuesve të shkollave 9 vjeçare publike zonë urbane qё pёrdorin tekste me autorë 

shqiptarë, janë të mendimit se teksti nuk ofron përdorim teknologjie.  

80% e mësuesve shprehen se tekstet e huaja sigurojnё material ndihmës referues 

(lista fjalori, disqe, përgjigje, indekse). 19% shprehen se teksti nuk i ofron materialet e 

mësipërme. 

Gjuha dhe kultura janë dy elemente që ndërlidhen me njëra tjetrën, megjithatë të 

japësh mësim  një gjuhё të huaj do të thotë të merresh me një kulturë specifike. Nёse 

nё tё ardhmen do tё hartojmё tekste vetё,duhet tё jemi të aftë t’i bëjmë tekstet 

mësimorë të bazohen në objektiva shumëkulturore dhe t’i kontekstualizojmë ato si 

alternativë për t’ju përgjigjur edukimit kombëtar shumëkulturor. Njё mendim tjetёr 

mund tё jetё hartimi i teksteve me grupe autorёsh shqiptarё e tё huaj qё do tё 

kompensonte mangёsitё e autorёve shqiptarё, sidomos nё aspektin sociokulturor, si 

dhe do tё drejtonte autorёt e huaj drejt specifikave tё kontekstit shqiptar, aspekt ky qё 

iu mungon metodave tё huaja. 

Jo vetëm tekstet mësimore që duhen t’i përshtaten kontekstit në të cilin jepet 

mësim, por gjithashtu edhe mënyra e të menduarit tё mёsuesve tё planifikuarit, e tё 

fokusuarit të klasës. Është e nevojshme që mësuesit ta shpjegojnë gjuhën angleze 

duke përcjellë shkëmbim kulturash. 

V. 7 Përshtatja e tekstit me gjuhën amtare 

Mësimi i gjuhës së dytë mund të ndikohet nga modelet e gjuhës së parë, pra 

gjuhës amtare. Në një mjedis dy gjuhësor ku fliten dy gjuhë nuk ka interferenca 

linguistike, por ndryshon çështja kur flitet për këtë ambjent të populluar nga 

emigrantët, të cilët mёsojnë gjuhën e vendit ku kanë shkuar. Në këtë rast ka 

interferenca sociolinguistike.Interferencat linguistike japin efekt në çdo aspekt të 

gjuhës; fonetik, morfologjik, leksikor, sintaksor. 

Në dinamikën e përshtatjes, marrja në konsideratë e gjuhës amtare të nxënësve 

është një akt kyç. Identifikimi i ngjashmërive midis dy gjuhëve, lejon analogji si dhe 

përcakton dallimet në aspekte të ndryshëm. 

Pavarësisht se shumica e mësuesve shprehen që përgjithësisht tekstet mësimorë si 

ata të autorëve shqiptarë, ashtu edhe ata të huaj, propozojnë aktivitete specifike mbi 

vështirësitë strukturore, fonetike, leksikore, gramatikore, sërisht gjatë orëve të 

mësimit, nga mendimet e mësuesve, si dhe nga studime personale qё janё bёrё në 
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arsimin 9- vjeçar, hasen shumë raste të interferencave të gjuhës amtare në gjuhën 

angleze. 

Tekstet e autorëve shqiptarë përfshijnë njё rubrikë tё veçantë përkthimi, e cila i 

ndihmon nxënësit që të mundohen të përshtatin termat e duhura në gjuhën e tyre nga 

gjuha që mësojnë. Duhet patur parasysh qё ky lloj ushtrimi nuk duhet dhёnё nё fillim 

tё mёsimit tё gjuhёs, por kur arrihet njё bazё pak a shumё e shёndoshё njohurish, gjё 

qё do t’i reduktonte ndjeshёm interferencat e çdo lloji. Edhe nga ky moment ushtrimet 

e pёrkthimit duhet tё jenё shumё graduale e tё pёrdoren me shumё kujdes. 

Në të dy llojet e teksteve jepen fjalët e reja dhe shqiptimet fonetike, rregullat e 

duhura gramatikorë, ku nxënësit bëjnë dhe ekuivalentimin e tyre në gjuhën shqipe. 

Vihet re që tekstet mësmore u përmbahen kritereve të një teksti të mirë. Fjalët 

dhe strukturat janë paraqitur me kujdes, nuk përmbajnë fjalë tejet të vështira500, si dhe 

gjatësia e fjalive është në përshtatje e grupmoshat e caktuara501. 

Nxënësit kanё vështirësi  në organizimin e njohurive në struktura koherente. Pra 

ka një hapësirë midis akumulimit dhe organizimit të njohurive. 

Ngrihet pyetja? Çfarё lloj  gjuhe prodhojnë folësit e gjuhës së dytë në bisedë dhe 

shkrim,  kur ata kanë për tendencë tё bazohen në strukturat e  gjuhës amtare? Aq më 

tepër kur strukturat e dy gjuhëve janë të ndryshme, pra tregohet kështu një 

interferencë e gjuhës së parë në gjuhën e dytë.  

Gjuha amtare i përket eksperiencës së nxënësit, kështu që detyrimisht i përket 

njohjes së tij mbi botën, perceptimeve të tij, bindjeve mbi pёrvetësimin e gjuhës502. 

Pavarësisht ndryshimeve që dy gjuhët kanë me njëra- tjetrën ato ndajnë 

karakteristika të pёrbashkëta; janë mjet mendimi, një mjet i privilegjuar për të ndarë 

raporte sociale dhe afektive për të shprehur ide dhe gjendje shpirtërore për të 

organizuar të kuptuarit e realitetit dhe për ta interpretuar atë503. 

V. 7.1 Interferencat sociolingistike gjatë aktiviteteve ndërkulturore dhe 

komunikimit në orët e gjuhës angleze. Shembuj gabimesh gjatë përdorimit të 

teksteve mësimore të autorëve të huaj në arsimin bazë 9- vjeçar në Korçë. 

Kontaktet janë lidhja midis kulturave, ku një kulturë bëhet burim i një transferimi 

direkt ose indirekt ne një kulture tjetër. Interferenca, ndodh në një mjedis kontaktesh, 

ku ka transmetim kulturash. Kjo lloj marrëdhënieje ka qenë pjesë e ekzistencës 

historike të shoqërisë dhe shumica e shoqërive njerëzore kanë mbijetuar e ndryshuar 

në sajë të kësaj ndërhyrje. Natyrisht një parakusht për interferencë mund të jetë një 

lloj kontakti, por e kundërta nuk është e vërtetë, kontakti mund të ndodhë pa dhënë 

ndonjë interferencë. Këto kontakte janë  të rëndësishme për kulturën e shoqërive504. 

                                                      
500Patel M.E. Jain M. Praveen “English language teaching “Methods, tolos and techniques, Sunrise 

publishers and distributors, 2008 ; 69 
501Udhëzimet për vlerësimin e teksteve. Komisioni i vlerësimit të teksteve shkollore, MASH, Mars 

2008 
502Castellotti V., De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 

des langues etrengeres 1995; 78 
503Castellotti V., De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 

des langues etrengeres 1995;81 
504 Even-Zohar,. “Laws of Cultural Interference”. Papers in Culture Research. Itamar 2005   
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Ka avantazhe dhe disavantazhe të përdorimit të gjuhës amtare në mësimin e 

gjuhës së huaj, pra kur gjuha amtare interferon në mësimin e gjuhës së huaj. Ka një 

efekt pozitiv në dinamikën e grupit dhe i lejon nxënësit të japin fidbek të 

vazhdueshëm dhe eksperiencat e tyre dhe një të mësuar më të rrjedhshëm se sa po të 

ishte vetëm në anglisht505. Përdorimi i gjuhës amtare i ndihmon nxënësit të mbajnë 

atmosferën sociale mes tyre.  

Krahas avantazheve, përdorimi i gjuhës amtare ka edhe disavantazhe: Megjithatë 

nuk është e thënë që nxënësit detyrimisht duhet të përdorin gjuhën amtare që te bëjnë 

krahasime; krahasimet ata do i bëjnë në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme. 

Mjedisi i mësimit të gjuhës së dytë përfshin çdo gjë që nxënësi  dëgjon dhe 

sheh në gjuhën e re. Kjo mund të përfshijë një larmi të situatave të 

tilla; si shkëmbimet në  restorante dhe dyqane, biseda me miq, duke lexuar shenja 

të rrugëve dhe gazetat, si dhe aktivitetet në klasë. 

Pavarësisht nga mjedisi mësimor, qëllimi i nxënësit është zotërimi objektiv 

i gjuhës. Nxënësi fillon  mësimin e gjuhës së dytë nga pika zero (ose afër saj) dhe 

përmes akumulimit të qëndrueshëm të njohurive për të zotëruar gjuhën e caktuar, i 

mbledh ato në sasi të mjaftueshme për të formuar një nivel të caktuar të aftësisë 

gjuhësore. Qëllimi i përvetësimit të gjuhës së dytë është përshkrimi dhe shpjegimi i 

kompetencës gjuhësore dhe komunikative të nxënësit506. 

Dulay (Djulei) (1982) e  përkufizon interferencën si transferim automatik në sajë 

të zakonit të strukturës sipërfaqësore të gjuhës së parë në sipërfaqen e gjuhës së dytë. 

Lott e përkufizon interferencën si gabime në përdorimin e gjuhës së huaj që 

gjenden në gjuhën amtare507. 

Ellis argumenton që transferimi udhëhiqet nga vetë perceptimet e nxënësit në 

lidhje me atë cka është e tranferueshme dhe nga faza e tyre në ecurinë e gjuhës508. 

Beardsmore (1982) sugjeron që shumë nga vështiresitë që një nxënёs ka në 

fjalorin e gjuhës së dytë, janë nga interferencat e gjuhës së parë.  

Dechert(Dekert) sugjeron që sa më larg të jenë strukturalisht dy gjuhët, aq më i 

madh është numri i gabimeve të bëra në gjuhën e dytë, që mban gjurmë të gjuhës së 

parë509. 

Një aspekt i rëndësishëm është konteksti sociokulturor, i cili i referohet faktit që 

gjuha e pёrdorur nga një grupsociokulturor është e lidhur ngushtë me vlerat, 

qëndrimet dhe besimet e tij.Si rrjedhim mësimi i një gjuhe përfshin kuptimin dhe 

interpretimin e kulturёs, pjesë e së cilës është510. 

Interferencat janë problem të interpretimit të manifestimeve të një sistemi në 

lidhje me një tjetër. Këto ndodhin në nivele të ndryshme. 

Gjatë komunikimit dhe përvetësimit të gjuhës së huaj në klasë, sidomos gjatë 

transmetimit të njohurive ndërkulturore, ku nxënësit shprehen më lirshëm, vihen re në 

mënyrë të theksuar strategji të caktuara që përdor nxënësi për të komunikuar, të cilat 
                                                      
505Harmer J.The practice of English Language Teaching; 4th edition; Pearson education limited 2007; 

133 
506Ellis, R. “Classroom second language development.” Oxford: Pergamon 1984; 15 
507Lott, D. Analysing and counteracting interference errors, ELT Journal, vol.37/3 1983 ; 256 
508Ellis, R. 1997, Second Language Acquisition, Oxford University Press, Oxford ; 51 
509 Dechert, H.W; 1983 
510 Sociocultural context, artikull në: www.teachingenglish.org.uk 

http://www.teachingenglish.org.uk/


181 
 

ashtu siç u përmendën më sipër quhen “interferenca sociolinguistike”; pra ndërhyrja e 

gjuhës së parë në mёsimin e gjuhës së dytë. Këto janë parë në ciklin 9- vjeçar, gjatë 

realizimit të aktiviteteve kulturorë në punën me tekste mësimorë të autorëve të huaj. 

Ato shfaqen në shembuj si më poshtë: 

 Përgjithësimet e një rregulli gjuhësor , ku një rregull i gjuhës përdoret në një 

kontekst të papërshtatshëm: ‘childrens” nё vend të “children”; “fishes” nё vend të 

“fish”ose tek emrat e panumurueshëm nё shqip numërohen në anglisht jo.   

Vështirësi ka dhe në shpjegimin e fjalës “hair” që në shqip ka njëjës dhe 

shumës      “informations” nё vend të “information” ose edhe interferencё në gjini si 

tek shembulli: “actor”, actress”. 

 Krijimi i fjalëve të reja, të shpikura, ose edhe të huazuara nga  një gjuhë tjetër 

qe nxënësit njohin: “tradits”511 nё vend tё “tradition” “comprend” nё vend të 

“understand”, ”arbitёr”, në vend të “refree”. 

 Përdorimi i parafjalëve të gabuara, duke u nisur nga fjala ekuivalente në shqip. 

Psh tek tema”your daily routine”512.  Nxënësit përdorin: “in 4 o’clock në vend të “at 4 

o’clock” ose “in Friday afternoon “në vend të “on Friday afternoon”- duke bërë një 

përkthim nga shqipja. 

 Tjetër interferencë gramatikore gjatë temave të ndryshme janë dhe mungesa e 

foljes ndihmese “do” në formimin e kohës së tashme.Shembuj si: “They not like” ne 

vend të “They don’t like”. 

 Interferenca nё pёrdorimin e mbiemrave pronorё: His-Her 

 Nëse krahasojmë fjalitë e mëposhtme: 

1. John is alone. His parents live abroad.                     Prindërit e tij 

2. John is alone. His mother lives abroad.                    Mamaja e tij  

3. Mary is alone. Her parents live abroad.                    Prinderit e saj 

4. Mary is alone. Her mother lives abroad                    Mamaja e saj 

    Në anglisht nuk ka nyja            

 We-Us 

Krahasojmë përemrat e mëposhtëm në dy gjuhët: 

Subject          Object                                       Kryefjalë         Kundrinor 

I                      Me                                           Unë                 Mua 

You                You                                          Ti                    Ty 

He                   Him                                         Ai                    Atë/atij 

She                  Her                                          Ajo                  Atë/asaj 

It                     It                                             -                        - 

We                  Us                                            Ne                    ne/Neve 

You                You                                          Ju                      Ju/Juve 

They              Them                                        Ata/ ato             Ato/Ata/Atyre 
                                                      
511Evans V.  Dooley J., Access 3; Express publishing 2008; 75 
512Evans V.  Dooley J., Access 2; Express publishing 2008 
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Në shqip ka vështirësi në përcaktimin e gjinisë kur përdoren kundrinorë të drejtë. 

Në mjaft fjali në gjuhën shqipe nuk është i nevojshëm përdorimi i përemrit si 

kundrinor i drejtë ose i zhdrejtë, por përdorimi i trajtës së shkurtër e bën fjalinë shumë 

të kuptimshme:  

1. I meet her every week                              E takoj atë çdo javё (nuk specifikohet 

                                                                      gjinia.)     

   I'm going out with her.                        Po dal me të. (atë)  

   They wanted to tell us something.        Ata donin të na tregonin diçka. 

   They wanted to tell something to us.    Ata donin të na tregonin diçka. 

Në raste të tilla ka ngatërresa të vogla sepse nxënësit bёjnë ekuivalentimin me 

shqipen, ndёrkohë që në anglisht janë më të specifikuara513.       

 Këtu ka problem me interferencën tek përdorimi i përemrit “Us” si në shembujt 

më poshtë. “Ne” qëndron e njëjtë në shumë fjali edhe kur është në rolin e kundrinorit 

të drejtë: He is inviting us.  Ai po na fton ne. 

Në mjaft raste  “ne” përdoret si kundrinor , në anglisht shndërrohet në :us” 

1. Dëshiron të vish me ne? (Would you like to come with us?) 

2. Po flisni për ne? (Are you talking about us?) 

Në mjaft raste nxënësit kuptojnë gabimet kur bëjnë krahasimin si psh:           

  Dëshiron të dalёsh me unё?  Would you like to go out with I- kuptohet që është 

gabim. 

Në vend të: Dëshiron të dalësh me mua? Would you like to go out with me?  

Në këtë mënyrë ata kuptojnё dhe përdorimin e “Us”. 

 Shprehjet që lidhen me moshën. 

Një nga shprehjet e para që mësohen në gjuhën angleze dhe që ka interferencë 

nga gjuha amtare është: "How old are you? Në shqip nuk mund të formulohet: “Sa i 

vjetër je ti?!!” Fjalia në shqip është: “Sa vjeç je?” që në anglisht përkthehet: "How 

many years have you got?"514 

 Probleme konotacioni.  

Së bashku me mbiemrin “old” nga shqipja ka interferenca të tjera sidomos me 

foljen “jam” dhe “kam” tek fjalitë: “I am hot-cold", ndërsa në shqip formulohen me 

foljen “kam”; gjë që sjell interferencë të gjuhës amtare ne mësimin e gjuhës së dytë: 

“Unë kam ftohtë/ vapë, dhe jo unë jam ftohtë/ vapë. Sidomos në cikël të ulët kur 

përkthehet nga fëmijët ka një sens humori nga ana e tyre. 

Ose emri “excitement » dhe familja e saj (excited, exciting) nё shqip kanё 

konotacion seksual, dhe ka të qeshura mes nxënësve515. 

Pak nga pak nxënësit mësohen me këtë terminologji, por me të vegjëlit për të 

shmangur dykuptimësinë, përdorin mbiemra si: amusing,  funny, nice, në vend të  

exciting. 

                                                      
513 Aktiviteti: “Kulturat e tjera”- përmendur në shtojcë. 
514Gray E , Evans V.  Welcome 2; Express publishing 2008 
515Evans, V.  Dooley J. Access 3; 4 Express publishing 2008 
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 Këto shembuj shihen gjithmonë nga pikëpamja e tyre kulturore. Disa herë 

interferencat shihen si shembuj krijues nga ana e nxënësit.  Në aktivitete të ndryshme 

ndërkulturore tek Access-et, janë përdorur dhe shumë shprehje fraziale: 

 Ose ngatërrimi i shprehjeve frazeologjike “put away” me zhvesh, ose “put 

off”me zhvesh, në vend shtyj në afat kohor, duke pasur parasysh nga shqipja kuptimin 

e “heq” te “off”.  

Ose “married with”, në vend të “married to” është gjuha shqipe që ka këtë lloj 

interference, ose “good in“ në vend të “good at”. Ose “with first sight “ nё vend të “ 

At first sight516; “in the age of’ në vend të “at the age of”; “to complain for” nё vend 

të “complain about”; to be tired with” në vend të “ to be tired of”; “worry for “ në 

vend të “worry about”; “to depend from”  në vend të   depend on”; “afraid from “ në 

vend të “afraid of”; in Christmas “ në vend të “At Christmas”. Përdorimi i gabuar i 

parafjalëve tё vendit, duke u ndikuar nga shqipja: I watch movies in TV,I prefer to be 

in home. (shembuj të tillë shfaqen në vazhdimësi të metodave të studiuara nё cikle të 

ndryshëm.) 

 Ngatërresat e gerundeve dhe infinitiveve për shembull duke u nisur nga shqipja 

nxënësit përdorin gabim infinitivin e qëllimit: I go to the gym for keep my body fit 

dhe jo “for keeping”- Shkoj në palestër për të mbajtur trupin në formë, në vend të: I 

go to the gym to keep my body fit. 

 Rasa gjinore duke përkthyer nga shqipja: The bag of my teacher, nё vend të my 

teacher’s bag (pёrdoret gjithmonë për frymorë) ose the teeth of the dog nё vend tё 

“the dog’s teeth”. 

 Ose tek përdorimi i foljeve modale përdorin infinitivin si kohë të shkuar: He 

should went- Në vend të he should have gone. 

 Ngatërresa të shpeshta bëjnë tek përdorimi i mohores me përemra mohorë: Nuk 

vjen asnjeri, ndërkohë që në anglisht mer kuptim pohor. Pra “Nobody will not 

come“në vend të “Nobody comes”, ose : “Nuk më tha asgjë” “He didn’t say me 

nothing “ në vend të  “He didn’t say me anything”;ose “I don’t like nothing”517. 

 Interferenca ka edhe në formimin e fjalëve: unaccurate në vend tё inaccurate, 

unlogical në vend të « illogical »518. 

 Interferenca ka në përdorimin e emrave të numurueshëm dhe të 

panumërueshëm. Psh “give me 2 breads” në vend të “Give me 2 loaves of bread. 

Shumë ngatërrohet dhe fjala”money” që në shqip është e numurueshme, në anglisht 

është e panumërueshme519. Nxënësit bëjnë gabime të këtij lloji: How many money 

have you got?” në vend të “How much money have you got?” 

 Interferenca nga gjuha amtare ka edhe në përdorimin ose gjetjen e duhur të 

sinonimeve 520. Ka fjalë që kanë të njëtin kuptim në shqip: extinct me disappear; 

harm me damage; raise me rise; waste me spend; lie me lay521,unite me join; creator 

me inventor;save me rescue. 

 Interferenca ka 522 nё përshkrimin “I have 2 beds in my bedroom” nё vend tё 

“There are 2 beds in my bedroom”. Nxënёsit ndikohen nga shqipja sepse nё shqip ne 

                                                      
516Evans V.  Dooley J. Access 3; Express publishing 2008 
517Evans V.  Dooley J. Access 3; Express publishing 2008; 53 
518Po aty; 87 
519Evans V.  Dooley J.  Access 3; Express publishing 2008, Moduli 9 
520Evans V.  Dooley J.  Access 2; Express publishing 2008;  118 moduli 5 
521Evans V.  Dooley J.  Access 2; Express publishing  2008, 120 moduli 10,  
522Evans V.  Dooley J.  Access 3; Express publishing 2008, moduli 3 
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shprehemi: “Nё dhomёn e gjumit kam 2 krevate, ose ka 2 krevate në dhomën e gjumit. 

Këto tingëllojnë më mirë sesa: “Atje ndodhen 2 krevate në dhomën time të gjumit.” 

 Interferenca të shpeshta tek nxënësit vihen re tek përdorimi i numrit tek 

mbiemrat: Beautifuls girls, ose edhe tek rendi i fjalëve. Shqipja interferon tek 

pozicioni i mbiemrit pas emrit: The music popular523. 

 Harresa e foljes ndihmëse në fjalitë mohore: I not prefer the music of Ecuador; 

në vend të: I don’t prefer the music of Ecuador. 

Rastet e lartpërmendura tregojnë se ka  raste kur struktura sintaksore e gjuhës së 

parë përdoret në gjuhën e dytë, duke shkaktuar gabime, ka raste kur mungesa e një 

strukture sintaksore në gjuhën e parë krijon vështirësi për nxënësin në mësimin e 

gjuhës së dytë. 

Interferenca është e njohur qartë si një proces jo i plotë i aftësive nё gjuhën e 

caktuar. Zotërimi i një gjuhe të huaj lidhet me fazën e zhvillimit të një procesi 

dinamik. Ellis i referohet interferencёs si “transferim”, - influenca që gjuha amtare 

ushtron mbi përvetësimin e gjuhës së dytë.524 Ky transferim, udhëhiqet nga 

perceptimet e nxënësve, mbi atëçka është e tranferueshme dhe nga nga faza e tyre e 

zhvillimit të gjuhës së huaj. 

Ai shprehet që gabimet reflektojnë boshllëqe në njohuritë e nxënësve. Ato 

ndodhin se nxënësi në një moment të veçantë është i paaftë të performojëçfarë di 

aktualisht. 

Pra interferencat linguistike të gjuhës amtare në mësimin dhe përvetësimin e 

gjuhës sё huaj,mund të shkaktojnë impakt negativ mbi përvetësimin e kësaj gjuhe. 

Nga ana tjetër, integrimi është një proces i avancuar i interferencës. Fjalët e 

interferencës, nuk janë më të panjohura kur ato përdoren gjerësisht. Integrimi është 

përdorimi i elementit të një gjuhe në mënyrë sistematike, sikur ajo të ketë qenë pjesë e 

gjuhës amtare të folësit. 

Weinrich (Ueinrish) (1970:11) shprehet që elementi i interferencës, ndodh në 

mënyrë të përsëritur, kështu që gradualisht elementi gjuhësor pranohet si pjesë e 

sistemit gjuhësor të folësit525. Pra interferenca është procesi; integrimi është kur 

elementi gjuhësor i huazuar pranohet ose njihet si pjesë e gjuhës së parë të folësit. 

Pavarësisht ndryshimit midis tyre, ato shfaqen si një faktor i caktuar i kontaktit 

gjuhësor. Newmark (1966) sugjeron që kurimi i procesit të interferencës është thjesht 

e mësuara. Interferenca mund të kufizohet nga përdorimi i gjuhës për qëllim 

komunikimi. 

V.8  Përshtatja e tekstit me nevojat e nxënësve 

Përshtatja e tekstit me nevojat e nxënësve, ёshtё një nga pikat më nevralgjike të 

arritjes së teksteve mësimore. 

Ky term i referohet burimeve gjuhësore me të cilat nxënësit duhen në mënyrë të 

suksesshme të përballen me format e komunikimit në të cilat ata janë të përfshirë. 

Këto nevoja (dhe këto situata komunikimi) janë identifikuar si pjesë e një procesi të 

veçantë i cili përbëhet duke mbledhur së bashku informacionin e kërkuar për të 

                                                      
523Evans V.  Dooley J.  Access 4; Express publishing 2008,  
524Ellis, R. Second Language Acquisition, Oxford University Press, Oxford. 1997; 51 
525 Arifin W. L. Interference: Its Role in the Target Language Mastery toIndonesian Learners 

REGISTER, Vol. 4, No. 1, June 2011 
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vlerësuar atë që e përdor në të vërtetë dhe në këtë mënyrë të përcaktohet se çfarë lloje 

të përmbajtjes duhet të mësohen si një prioritet bazë526. 

Nxënësit i prezantojnë nevojat në lidhje me problemet dhe objektivat e tyre 

specifike527. Ata mund të kenë nevoja në aspektin e ritmit dhe tё vetë mësimnxënies. 

Ka tekste që u ofrojnë nxënësve situata të vërteta nga jeta e përditshme. 

 Një mësues D1 jep shembuj për mënyrën se si marrja parasysh e nevojave 

përcaktojnë cilësinë e mësimdhënie-mësimnxënies: “Vlen të përmendim këtu tekstin 

mësimor Blockbuster që punohet në klasën e X të shkollave të mesme. Është një 

metodë që zgjon interesin e nxënësve për ta mësuar gjuhën e huaj. Nevojat e tyre janë 

për ta mësuar anglishten si një gjuhë të përdorimit të përditshëm, për zgjerim fjalori 

dhe përdorim të një game të gjerë strukturash leksikore dhe gramatikore, të lexuar , të 

folur, të shkruar, gjithmonë duke u bazuar tek objektivat  e prograamit mësimor, 

hartuar nga MASH, që janë konform KPEGJ; Objektiva sipas standardit në 

komunikim, objektiva sipas standardit kulturor, objektivat sipas standardit në 

formimin gjuhësor, objektiva sipas aftësive gjuhësore.” 

Përgjithësisht tekstet e autorëve të huaj qё pёrdorin mësuesit në Korçë, trajtojnë 

material të mjaftueshëm për të aftësuar ata se si tё punojnё në grupe dhe në mënyrë të 

pavarur. Mësuesit mundohen ta drejtojnë mësimdhënien përmes këtyre teksteve, në 

krijimin e njohurive, vlerave intelektuale, shkathtësive, qёndrimeve dhe reflektimit 

individuale dhe në grup528.  Kёto tekste, i plotësojnë nevojat e nxënësve mbi nxitjen e 

mendimit kritik, zbulues dhe krijues si dhe nxitin debatin. 

Një mësuese e qendrës së gjuhëve të huaja, Korçë shprehet:”Nxënësve t’u 

caktohet të punojnë me ato tekste që plotësojnë nevojat e tyre, për shembull nëse 

dëshirojnë të mbrojnë teste ndërkombëtare, punojnë me programe akademike të 

specializuara English for success, të cilat janë programe të specializuara. Për 

provimet ndërkombëtare Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, nëse 

ju duhet të shkojnë për udhëtim diku dhe ju duhet ta mësojnë gjuhën për një periudhë 

relativisht të shkurtër, përdorin programet Express English. Nё to ofrohen situata të 

ndryshmedialoge etj, si mund të blenë bileta, si mund të komunikojnë në një qender 

tregëtare etj. Ka një fjalor strategjik për këta nxënës. Pra gjithçka varet nga nevojat 

që ata kanë, ose përdorin Proffessional English, programe të dizenjuara për 

profesionistë të fushave të ndryshme.” 

Nga mendimet dhe opinionet e mësuesve mbi këtë aspekt nё anketim del se : 

Pyetjes nëse teksti përmban një varietet aktivitetesh për nxënësit për përdorimin e 

strategjive të ndryshme të të mësuarit, 90% prej tyre mendojnë po dhe 10% mendojnë 

jo (këtu përfshihen mësuesit e shkollave 9 vjeçare që punojnë me tekstet e autorëve 

shqiptare). Sipas 80% të mësuesve të anketuar, tekstet janë hartuar sipas programeve 

dhe i ndihmojnë mësuesit të zbatojnë programin në mënyrë të efektshme, krahasuar 

me 20% të shkollave private dhe publike (autorë shqiptarë) që nuk janë dakort me 

këtë fakt. 

                                                      
526Richterich, R. and J.L. Chancerel : Identifying the needs of adults learning a foreign language. 

Council of Europe, Pergamon Press. 1980 
527Defays J. M. Delfour S., Le français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, 

Pierre Mardaga éditeur, Sprimont (Belgique)  2003 ; 265 
528 Gjokutaj M.Shqipёria: Situata në arsimin  parauniversitar mbeshtetur nga Global Campaign for 

Education ; fq 25; Mars 2013; 15 
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Tekstet mësimore sipas mendimit të të gjithë mësuesve të anketuar, u përgjigjen 

interesave të nxënësve. 

63,6% e mësuesve janë 80% të kënaqur nga tekstet mësimore dhe 36,3% janë 

100% të kënaqur. 81,8% e mësuesve e shohin tekstin si të nevojshëm dhe mund ta 

përdorin kur e shohin ata të arsyeshme, krahasuar me 18,1% të mësuesve që e shohin 

si thelbësor e për ta ndjekur në të gjitha detajet. 

Zakonisht mësimdhënia përmes tekstit ka nënkuptuar mësimdhënie me në qendër 

mësuesin, pra mësuesi duke ndjekur tekstin përdor teknika dhe udhëzime direkte.Por 

jo të gjitha tekstet kuptojnë këtë. Ekzistenca e një programi me në qendër mësuesin, 

do të thotë që teksti po ndiqet domosdoshmërisht. Anasjelltas, krijimi i një mjedisi 

mësimdhënie me në qendër nxënësin, nuk nënkupton domosdoshmërisht nisjen nga 

një program i tekstit. 

Walker (1973) paraqet nevojat e nxënësve: 

Atyre u nevojiten mundësi për ta përdorur gjuhën në situata nё interes tё tyre. Kjo 

është e vёrtetë për nxënësit e zonave urbane, por disi e vёshtirë për ata të zonave 

rurale. 

Në tekstet mësimore, sidomos në ato të autorëve të huaj, ofrohen mjaft shembuj 

kulturorë, dhe nxënësit e zonave rurale kanë pak kontakte me kulturën e folësve të 

gjuhës së huaj. Përgjegjësia e parë e mësuesit ështё të plotësojë boshllëkun duke 

prezantuar njerëzit dhe kulturën e tyre nxënësve529. 

« Nxënësve – shprehet Walker (Uolker)- nuk u pëlqen që të korrigjohen për çdo 

gabim të vogël gramatikor. Kjo u shkakton atyre humbje të vetëbesimit, dhe të 

shpërqëndrohen nga ajo që thonë.» 

« Personalisht,- shprehet një mësues E, nuk e ndërpres nxënësin kur flet, e aq më 

tepër gjatë një ritregimi. Ndërkohë mbaj shënime, dhe në fund ja paraqes në fletë 

gabimet, në mënyrë që t’i ketë të qarta për t’i korrigjuar.» 

Nxënësit, sipas Walker530, kërkojnë që mësuesi ta përdorë më tepër gjuhën e huaj 

në klasë dhe të japë më pak material. Nxënësit dëshirojnë të studiojnë me mësues që 

janë të përgatitur, dhe që shpjegojnë duke pёrdorur gjuhёn e folur. 

Ata dëshirojnë më tepër shpjegim e shembuj qё kanё tё bёjnё me kulturën e 

gjuhёs së huaj. Në këtë aspekt të fundit, tekstet e huaja, sidomos Express publishing, e 

plotësojnë këtë nevojë të tyre. 

Në tekstet shqiptare, është përmirësuar raporti teori-praktike, duke marrë 

parasysh moshën, aftësitë perceptuese dhe asimiluese të nxënësve të moshave të 

ndryshme. Edhe leximeve jashtëklase u janё bashkëngjitur materiale autentike, duke i 

pajisur me pyetje, në mënyrë që nxёnёsit të përqëndrojnë vëmendjen. Janë futur kohët 

e fundit edhe tekstet alternative të huaja dhe shqiptare, por qё pёr arsye qё i kemi 

thёnё, nuk dhanё rezultatet e pritshme. Ndihet ende nevoja e shtimit dhe përmirësimit 

të materialeve ndihmëse për mësuesit. Për të përmirësuar punën me tekstet shkollore 

dhe për ta bёrё mësimdhënien e gjuhëve të huaja sa mё bashkëkohore ishte menduar 

                                                      
529Chastain K. L. “Developing Second- language Skills, Theory and practice  third edition, University 

of Virginia 1988 ; 179 
530Walker , J.L. « Opininos of University students about language teaching. Foreign language Annuals, 

1973 7 :102 ;105 
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që mësuesit të zgjedhin tekste mësimore alternative, origjinale, apo të përzgjedhin 

material të përshtatshёm për temat që përmban programi531. 

Tekstet ju referohen programeve të studimit, duke përfshirë udhëzime zyrtare, 

manual konform objektivave të programeve532. 

Në orët e gjuhës angleze në klasat shqiptare e konkretisht në Korçë, teksti 

mësimor luan rol thelbësor në zhvillimin e orës së mësimit dhe në transmetimin e 

njohurive të gjuhës së huaj. Prandaj është shumë i rëndësishëm fakti i përzgjedhjes të 

teksteve mësimore. 

Ashtu siç shprehen edhe në udhëzuesin për vlerësimin e teksteve nga MASH, 

tekstet përveç gjithë detajeve dhe standarteve të sipërpërmendura, duhet të kenë 

paraqitjen dhe dizenjimin e duhur, gjë që ndikon në cilësinë pedagogjike të tekstit 

(faqosja, lexueshmëria për moshën dhe përshtatshmëria me përmbajtjen, si dhe pamja 

tërheqëse, cilësia dhe stili)533. Megjithё pёrpjekjet nё kёtё drejtim dhe pёrmirёsimet, 

mbetet akoma pёr tё bёrё. 

Tekstet mësimore janë një nga faktorët e rëndësishëm që ndikojnë fuqishëm në 

rezultatet e të mësuarit. Janë mjetet kryesore në përvetësimin e gjuhës së huaj, sepse 

në to jepet jovetëm materiali por edhe në një farë mase përcaktohet ecuria e procesit 

të të mësuarit. Pra teksti shkollor është një nga burimet kryesore të njohurive për 

formimin e shprehive praktike. Për mësuesit teksti ka rëndësi të madhe, pasi 

përcakton përmbajtjen e mësimit dhe metodikën e punës lidhur me aspekte të 

ndryshme të gjuhës. 

Ato paraqesin një lidhje midis komponenetëve të ndryshëm të çdo mësimi. 

Tekstet nxisin punёn e pavarur dhe mendimin krijues të nxënësve534. 

Tepër i rëndësishëm është edhe përdorimi i materialeve autentikë, të cilët 

përdoren në disa shkolla 9 vjeçare dhe gjimnaze të qytetit. Një mësues F shprehet:  

“Përdor shpesh materiale autentikë me nxënësit e mi në orët e anglishtes. 

Mundohem të gjej material nga jeta e përditshme, nga gazetat, revistat, interneti. 

Këto lloj materialesh, paraqesin të vërtetën e jetës, e kanë origjinën nga aspekte të 

jetës së përditshme nëkulturën e gjuhës së huaj që mësohet. Janë materiale  që 

mundohem t’ua përshtas nxënësve të mi per t’i përdorur  në klasё. Jam mbështetës i 

idesë, që materialet autentikë duhen të përfshihen në klasë sa më shumë të jetë e 

mundurper te zevendesuar ose plotesuar tekstin (metodёn).” 

Një mësuese B shprehet: “Jam e mendimit se tekstet autentikë duhen të 

përfshihen në klasë sa më shumë të jetë e mundur, madje personalisht tekstin e 

ndryshoj duke zëvendësuar disa nga materialet e tij me material autentike më të 

përditësuara. Jap materiale më të shkurtra e më tëqarta, sepse mundohem t’i përshtas 

edhe me njohuritë, nivelin e tyre aktual si dhe nevojat e tyre. Qëllimi im është t’i 

ndërgjegjësojё ata për prezencën e gjuhës së huaj në cdo segment të jetës dhe t’i bëj 

ata t’i përdorin sa më shumë qe të munden.” 

                                                      
531  Tafani V. “Probleme psiko- didaktike të të shkruarit në gjuhën Angleze nw mjedisin shkollor 

shqiptar. Monografi shkencore, Tiranë 2010;  49 
532Astolfi-  Michel Develay; La didactique des sciences; Presses universitaires de France, Paris 1989 ; 

216 
533Udhëzime për vlerësimin e teksteve mësimorë Komisioni i vlerёsimit të teksteve shkollore, MASH, 

Mars 2008 
534Tafani V. “Probleme psiko- didaktike të të shkruarit në gjuhën Angleze nw mjedisin shkollor 

shqiptar. Monografi shkencore, Tiranë 2010; 48 
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Materialet autentikë përzgjidhen, që të gjykohen në mënyrën e duhursipas 

eksperiencës së nxënësit, interesave dhe karakteristikave535. 

Autorёt e teksteve mësimore (sidomos tekstet e autorëve të huaj) që përdoren në 

kontekstin shqiptar, janë munduar tё përshtaten sa më shumë materialeve autentike, 

sidomos rubrikat e të dëgjuarit me materiale të regjistruara nga jeta e përditshme, 

rubrikat e të kuptuarit (comprehension). Për shembull përmes rubrikave të të 

dëgjuarit, nxënësit shqipfolës, vihen nё kontakt direkt me situata jetësore, gjë që i 

ndihmon ata në asimilimin e disa prej koncepteve bazë të gjuhës së huaj. Tekstet janë 

të ndërtuar në atë mënyrë për të dhënë shembuj të kontekstualizuar të përmbajtjes 

gjuhësore që do të shpjegohet. 

V.8.1 Konteksti socio- kulturor nё tekstet e gjuhёs angleze nё klasat shqiptare 

Në tekstet e gjuhës së huaj zenë vend të rëndësishëm kontekstet që pasqyrojnë 

jetën reale me diversitete kulturash, statuse socio-ekonomikë, identitete fetarë etj.  

Përmes këtij studimi jemi perpjekur te identifikojmë dhe përcaktojmë elementet 

më të spikatura të dimensionit kulturor; tekstet mësimorë. Konteksti është qëllimi; 

është pikënisja e procesit mësior dhe jo fundi i tij536. Është parë si përshtaten këta 

elementë kulturorë në kontekstin shqiptar dhe me kulturën e të mësuarit të nxënësve 

shqiptarë. 

Në teorinë socio-kulturore vigotskiane, përshkruhet se zhvillimi i një individi 

mund të kuptohet kur merret në konsideratë mjedisi ku ai jeton; pra individi dhe 

shoqëria kërkojnë njëri- tjetrin për të krijuar veten e tyre.Veprimi reciprok është një 

koncept bazë ku individi, në rastin tonë nxënësit, nuk mund të zhvillohen pa 

ndërvepruar me të tjerët. 

Eshtë detyra e hartuesve të tekstit dhe puna e mësuesve pёr tё krijuar një mjedis 

ku  të modelojnë një standart ideal dhe kushte mbështetëse, për një afrim të 

suksesshëm të njё standarti, i quajtur sipas Vigotksit “the zone of proximal 

development”( zona e ndryshimit midis asaj ç’mund të bëjë një nxënës me ndihmën 

dhe pa ndihmën e mësuesit.)  

Sipas tij, “format ideale”, drejt të cilave duhej të orientohet zhvillimi profesional, 

bazohen në kuptimet kulturore,vlerat e qëllimet537. 

Përgatitja e mësuesve duhet të drejtohet nga vlerat dhe qëllimetkulturore të 

shkollës. Mësuesve dhe nxënësve duhet t’u krijohen mundësi për të ushtruar gjykimet 

e tyre në praktikë. Kjo gjë duhet të demonstrohet në tekste mësimorë. Funksioni i 

nxënësit dhe zhvillimi i tij duhet të studiohet  në kontekstin e pjesëmarrjes së tyre në 

praktikat socio-kulturore. Duhet shqyrtuar kontekstin në të cilin mësuesit japin 

mësim, punojnë dhe zhvillojnë edukimin e tyre, promovimin e tyre, mjedisin social 

dhe ndërveprimet e tyre me familjet dhe komunitetet lokale. Ky është një tregues për 

mënyrën se si ata transmetojnë kulturën tek nxënësit dhe ndërthurjen e këtyre 

elementeve me kulturën e huaj, që duhet të jetë pjesë e pandarë e teksteve mësimore. 

                                                      
535Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), 2001 ; 145 
536Young Kenneth, « Talk on the contextual approach of teaching »,2000 
537 Huizen P. V;  Oers B. V; Wubbels Th. « A Vygotskian perspective on teacher education »  Journal 

of Curriculum Studies 2005 ; 274 
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Boshti kryesor është ai i kontekstualizimit të  ndërveprimeve të shpjeguara e të 

mësuara, studimi i ndërveprimeve në klasë, modalitetet e mësimit dhe ekzaminimi  i 

modaliteteve kulturore ndërvepruese në kontekste sociolinguistike538. 

Një nga çështjet primare të përshtajtes didaktiko-pedagogjike, siç është 

përmendur edhe më sipër, është  marrja në konsideratë e nivelit kulturor të nxënësve, 

gjë që pasqyrohet edhe në kulturën e tij të të mësuarit. Ata vijnë në klasë me një 

 bagazh, që ka lidhje me  të mësuarit në përgjithësi e me gjuhët në veçanti. Ky bagazh, 

kjo kulturë e të mësuarit  konsiston në një familjaritet me një tip të caktuar qasjesh, 

zakone të punuari, që hartuesi i tekstit duhet t’i marrë në konsideratë539. Për të mësuar 

një gjuhë të huaj nxënesi sjell në mënyrë aktive aspekte të ndryshme të nivelit 

kulturor të tij. Në njëfarë mënyre është e vështirë që autorët shqiptarë të përshtasin 

temat me kulturën e huaj, duke mos qenë folës dhe pjesëtarë të kësaj kulture.  

Tekstet duhet të përshtaten jo vetëm për nxënësit por edhe për mësuesin për të 

gjetur një ekuilibër midis novacionit pedagogjik dhe praktikave të zakonshme540. 

 Kjo do të thotë që mësuesi duke u munduar të përshtatet me temat e tekstit, të 

propozojë praktika të reja, aktivitete, pa hyrë në konflikt me nivelin kulturor të 

nxënësve.Temat e trajtuara në tekstet mësimorë të marrë në studim, përshtaten me 

nevojat e nxënësve,qartësojnë përgjegjësitë e tyre, janë të pasura me aktivitete sipas 

procedurave përkatëse, dhe i inkurajojnë nxënësit të bëhen vetëdrejtues në 

përvetësimin e njohurive541. 

Kriteri i përmbajtjes shqyrton se si autorët e konsiderojnë zgjedhjen e temave për 

audiencën e synuar, për rritjen e vetëdijes kulturore, dhe origjinalitetin e tekstit. 

Temat e trajtuara në tekste janë analizuar në aspektin e përshtatshmërisë dhe tërheqjes 

nga nxënësit. 

Ndërgjegjësimi kulturor është përfshirë në kriteret për shkak se ky është një nga 

qëllimet e edukimit në gjuhën angleze manifestuar në kurrikulën kombëtare të të dy 

vendeve. Vërtetësia e tekstit është  një nga çështjet kyçe në procesin e mësimdhënie- 

mësimnxënies së gjuhës së huaj542. 

V.9  Studim rasti. Trajtimi i aspektit kulturor në tekstet shqiptare e të huaj. Sa 

dhe si përvetësohet gjuha angleze përmes trajtimit të këtij aspekti nga nxënës të 

shkollave nëntëvjecare.Krahasime dhe përfundime. 

V.9.1 Objektivat e studimit. 

1. Si ndërthurret dhe përfshihet  aspekti ndërkulturor në 2 tekstet shkollore në 

rrethin e Korçës.  

2. Si përvetësohet nga nxënësit e shkollave 9- vjeçare? 

                                                      
538Blanchet Ph., « Contextualisation didactique : de quoi parle-t-on ? »,2009 
539Bourdieu  Pierre, La distinction : critique sociale du jugement, Éditions de Minuit,Paris 1979; 190-

192 
540Berringer  P., Éditer des méthodes tek Pécheur J. , Vigner G. Méthodes et méthodologies, 

Recherches et applications Hachette, Paris, 1995.  13 
541, Chastain K. L. “Developing Second- language Skills, Theory and practice » third edition, 

University of Virginia 1988 ; 155 
542Littlejohn, A. The analysis of language teaching materials: Inside the Trojan Horse. In B. Tomlinson 

(Ed.), Materials development in language teaching (fq. 190-216). Cambridge University 1998; 198 
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3. Si dhe në çfarë mënyrë materialet e këtyre teksteve i ndihmojnë nxënësit në 

shkëmbimin e kulturave dhe ndarjen e eksperiencave me njëri- tjetrin dhe si e shohin 

ata kulturën e huaj. 

V. 9.2  Planifikimi dhe përgatitja e studimit. 

Studimi i rastit ështe fokusuar në analizën e aspektit të  komunikimit dhe 

formimit ndërkulturor në tekstet mësimorë të autorëve shqiptarë e të huaj; konkretisht: 

“Off we go 8 dhe 9”me autorët shqiptarë Dr. Zana Lita dhe Suzana Balli,  të shtëpisë 

botuese Arbëria 07 dhe “Access 4”me autorë të huaj Viriginia Evans dhe Jenny 

Dooley  dhe “Click on 3”të autorëve Virginia Evans dhe Neil O’Sulivan të shtëpisë 

boutese Express Publishing, tekste të ciklit 9- vjeçar, zhvilluar në arsim publik dhe 

privat. Është parë sa i përshtateten ato programeve mësimore të cikleve përkatëse, dhe 

më konkretisht si shfaqet aspekti ndërkulturor në këto tekste dhe si përshtatet ai me 

kulturën e nxënësve shqiptarë543. 

V. 9.3 Zhvillimi i studimit të rastit 

Pjesëmarrësit në këtë studim janë nxënës të klasave të 8-ta dhe të 9-ta, të 

shkollave 9 vjeçare të cilët punojnë me dy tekste mësimorë të ndryshëm. 

Ky studim ka për qëllim të shikojë me cilin tekst mësimor gjuha angleze dhe 

aspekti kulturor i saj përvetësohet më mirë, cilin tekst parapëlqejnë nxënësit, sa 

ndikon ndërthurja e kulturave, e trajtuar në secilin tekst mësimor në mënyra të 

ndryshme, në mësimin e gjuhës angleze si dhe çfarë mundësish ndërveprimi shfaqen 

mes nxënësve.  

V.9.4  Metodologjia e analizës së teksteve mësimore. 

Për krahasimin e këtyre dy teksteve mësimorë dhe në veçanti trajtimit të aspektit 

kulturor, po shohim temat e trajtuara dhe përmbajtjen e tyre, sekuencat e 

mësimnxënies, pra nëse njohuritë kulturore në temat mësimore janë organizuar në 

mënyrë progresive dhe nëse ato bazohen tek njohuritë e mëparshme kulturore  të 

nxënësve si dhe përmbajtja, aftësitë gjuhësore dhe detyrat me të cilat nxënësit 

angazhohen544. 

Janë marrë në shqyrtim temat e tekstit mësimor: “Off we go 8” dhe “Off we go 9” 

(tekte të autorëve shqiptarë): 

- Nga 20 tema, në 13 prej tyre trajtohet aspekti ndërkulturor, ku u lihet nxënësve 

hapësirë për të diskutuar dhe krahasuar kulturën e tyre me atë angleze, nxirren në pah 

ngjashmëritë dhe ndryshimet mes kulturave. Tek klasa e 9 “ Off we go 9”, ka një 

pakësim të këtij aspekti nga 20 tema, tek 9 prej tyre trajtohet ndërthurja e kulturave. 

- Në tekstin “Off we go 8 , 9”, nxënësve nuk u krijohet hapësirë në të gjitha temat 

për krahasime kulturash, nuk ka rubrikë të vecantë për këtë, ku ata pasi të marrin 

                                                      
543Xega E. “ Aspekti  kulturor nё tekstet mesimore tё gjuhes angleze nё klasat e teta dhe tё nёnta tё 

shkollёs 9- vjeçare. Analiza dhe perfundime” Langues et métiers, langues et coutumes. Colloque 

international Universite de Tirana, Media print  Tiranё  Mars 2013;210 
544Littlejohn, A. The analysis of language teaching materials: Inside the Trojan Horse. In B. Tomlinson 

(Ed.), Materials development in language teaching (fq. 190-216). Cambridge University 1998 
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informacionin e kulturës së huaj të reflektojnë dhe të bëjnë krahasimet e të njëjtëve 

elementë, ngjarje, personazhe me kulturën e tyre. 

- Tek “Off we go 8” ka tema ku trajtohet  aspekti kulturor, ka hapësirë për 

krahasim kulturash psh. “Television”, “Body language”, “The story of last names”, 

“Mom’s day”, “Word stories” etj. 

- Tek“Off we go 9” në 3- 4 tema ka vend për krahasim kulturash, por u jepet më 

tepër rëndësi idiomave, gramatikës, komunikimit, dhe përkthimit.Tek këto tekste 

kultura jepet në mënyrë jo përpjestimore e jo në mënyrë të mjaftueshme.  

- Temat dhe përmbajtja tek tekstet “Off we go” sidomos në klasën e 8, mundohen 

të kultivojnë identitetin etnik, duke prezantuar se si njerëzit luajnë një rol aktiv në 

komunitetin global dhe si kultura e tyre mund të shpjegohet në gjuhën angleze.  

- Element i rëndësishëm tek “Off we go” do të ishte përfshirja e rubrikës  

“Language corner”, edhe në tekstet e klasës së 8 dhe të 9, rubrikë kjo që përfshihet në 

tekstin e klasës së 6. Atje trajtohet gjuha britanike dhe ajo amerikane. Nxënësit njihen 

me variante të ndryshme gjuhësore, gjë që i ndihmon edhe nga ana  kulturore dhe 

gjuhësore.  

- Tek tekstet “Off we go 8 dhe 9”, tek ato tema ku flitet për ndërgjegjësim 

kulturor, jepen qartë perspektiva të ndryshme të një kulture, në pak prej tyre,  u 

krijohet mundësia nxënësve për një përvetësim ndërkulturor të gjuhës së huaj, 

pavarësisht larmisë së temave të përzgjedhura. Për shembull tek ”Off we go 9” tema: 

”There’s no charge for love, ose ”Lessons in life”, ose” Principles of success”, ”Look 

on the bright side of life”, ”The difficult student”, të gjitha këto janë tema në të cilat  

mungon trajtimi i aspektit kulturor, i cili do t’i ndihmojë nxënësit që gradualisht të 

ndërgjegjësohen, që çdo kulturë prezanton  aspekte positive, nga të cilat nxirren 

mësime dhe të  mundohen t’i përshtasim edhe në kulturëne tyre, si edhe aspekte 

negative të cilat ata duhet t’i  kritikojmë. 

- Personazhet, emrat, tek “Off we go 8 dhe 9”, janë marrë nga vende të ndryshme, 

me spektër të gjerë rolesh gjinore. Ilustrimet paraqesin jetën e vajzave dhe të djemve 

si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale, profesionet përshtaten me realitetin dhe 

nuk u përmbahen stereotipave tradicionalë. 

Janë marrë në shqyrtim temat e “Access 4’ dhe Click on 3” (tekste të autorëve të 

huaj)545. 

- Temat në tekstet me autorë të huaj “Access 4” dhe “Click on 3” funksionojnë 

nën një dritë kulturore. Në të gjitha modulet trajtohet gjerësisht ky aspekt dhe në 

veçanti tek “Access “4, specifikohet në fund të cdo moduli me tema specifike.Temat 

në tekste janë krijuese, të vërteta nga mbarë bota dhe kultivojnë identitet kulturor dhe 

gjuhësor si dhe transmetojnë vlera sociokulturore që janë universale;  si toleranca, 

këmbëngulja, guximi, etj.  

- Konceptet ndërkulturore jepen edhe në formën e projekteve tek “Portofolio”. Pёr 

rrjedhojë, nxënësit kanë mundësi të shprehen, të bëjnë krahasime përmes situatave të 

ndryshme, tërheqëse për moshën. Për shembull  në rubrikat: Culture corner f. 15 klasa 

8, English banknotes f. 25, traditional UK dishes f. 35, etj 

- Tek këto tekste me autorë të huaj, aspekti kulturor jepet gjithmonë i ndërthurur 

me aspektet linguistike e gramatikore. Nxënësi mësohet të ndërveprojë, të respektojë 

kulturat, të ndërgjegjësohet që bota përbëhet nga një diversitet kulturash. Kjo i çon ata 

                                                      
545Xega E. “ Aspekti  kulturor nё tekstet mёsimore tё gjuhёs angleze nё klasat e teta dhe tё nёnta tё 

shkollёs 9- vjeçare. Analiza dhe perfundime” Langues et métiers, langues et coutumes. Colloque 

international Universite de Tirana, Media print  Tirane  Mars 2013 ; 211 
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drejt një mendimi kritik, e të menduari logjik, nxit debatet, elemente bazë e të 

domosdoshëm në përvetësimin e gjuhës së huaj. 

- Në tekstet “Access 4 “ dhe “Click on 3”, temat janë tërheqëse e motivuese. 

Ilustrimet nxjerrin në pah vlerat e përmbajtjes socio-kulturore. Ka integrim 

ilustrimesh me synime ndërkulturore të lëndës dhe programeve. Prezantohet material i 

pasur komunikativ nga “bota e vërtetë” jashtë klase. 

- Personazhet, emrat, ne Access 4 “dhe “Click on 3” ashtu si edhe në tekstet e 

autorëve shqiptare, janë marrë nga vende të ndryshme, me spektër të gjerë rolesh 

gjinore. Ilustrimet paraqesin jetën e vajzave dhe të djemve si në zonat urbane ashtu 

edhe në ato rurale, profesionet përshtaten me realitetin dhe nuk u përmbahen 

stereotipave tradicionalë. 

- Tek Access 4 “dhe “Click on 3”, personazhet janë njerëz me perspektiva shumë 

kulturore dhe këto tekste prezantojnë tema ku përfshihen njerëz me të kaluara të 

ndryshme kulturore, ndërsa tek Off we go 8 dhe 9 janё mё tё rrallё futja e 

personazheve ndёrkulturore në përqindjen më të madhe të temave mësimore. 

- “Access 4” Click on 3”, ka një shtrirje të këtij aspekti dhe transmetohet një 

ndërgjegjësim kulturor tek të gjitha  rubrikat e listening, reading, speaking dhe 

writing, duke u dhënë mundёsi nxënësve të ndajnë mendime dhe pikëpamje të 

ndryshme, përmes aktivitetve të ndryshme. 

Gjatë mësimdhënies së gjuhës angleze në këto cikle, janë marrë konkretisht disa 

tema pёr tё parё ndikimin e lidhjeve ndёrkulturore tek nxёnёsit shqiptarё dhe 

ndikimin e tyre nё pёrvetёsimin e gjuhёs angleze: 

Access 4 – klasa e 8-tё fq. 10 “Body talk” është realizuar në formën e njё 

aktiviteti mbi gjestet në vendet e ndryshme të botës. f. 12 ‘Getting to know you , f. 15 

”Social etiquette in UK” është zhvilluar në formën e një aktiviteti kulturor mënyrat si 

i njohim njerëzit. Nxënësit krahasojnë me vendin e tyre fq 25 “English banknotes”,fq 

30 “Obento”ushqimet, fq 35 “Traditional UK dishes” nxënësit ofrojnë shembuj dhe 

receta ushqimesh nga Shqipëria duke bërë krahasime me gastronominë e vendit të 

tyre. Projekti u jep mundësi nxënësve të përgatisnin fletëpalosje me figura gjellësh 

tradicionale të Shqipërisё, duke i krahasuar me ato të Anglisë. Fq 32, 35 “Buying in 

Canada”; Fq 45 “Traditional costumes of British Isles” (Nxënësit shohin projektin 6, 

fq 45); Fq 55 “Amusements parks”, projektin 6); Fq 65 “World fest in California 

USA” projekti 6; Fq 105“ Summer festivals”. 

Tek “Click on 3” Types of holidays- fq 34. Nxënësit krahasojnë me kulturën e 

tyre llojet e pushimeve nё dy vendet, zgjerojnë njohuritë dhe ofrojnë eksperiencat e 

tyre mbi to. Fq 38, 39“All aboard for a steam safari”- ku nxënësit ofrojnë ide dhe 

mendime mbi temën, mësojnë dhe marrin njohuri mbi llojet e transporteve në vende të 

ndryshme. Tek tema “Out and about”fq 45 nxënësit njihen me aspekte te kulturës se 

New York-ut; Fq 50-51 etj. Pra siç vihet re ka shumëllojshmërish idesh e temash 

kulturore. 

Për të zbuluar më tepër rreth kulturave të tjera nxënësve u është dhënë edhe faqja 

e internetit, ku përfshihen edhe projekte në të cilat përfshihen nxënësit 

(www.elanguages.org). Dy nga temat në të cilat janë zhvilluar aktivitete të ngjashëm 

janë: “Music” Access 3 fq 107  dhe “Traditional costumes of the British Isles”, 

Access 4 fq 45. 

- Tek Access 4 “dhe “Click on 3”, e njëjta temë kulturore, vëzhgohet nga 

perspektiva të ndryshme, gjë që e bën nxënësin të krijojë konceptet e duhura dhe të 

thellojë kuptimin e përmbajtjes. 
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V. 9.5  Analiza e pyetësorit me nxënës 

Ky pyetësor është realizuar për të vëzhguar se sa i ndihmon teksti me të cilin 

punojnë nxënësit në përvetësimin e gjuhës së huaj përmes trajtimit të aspektit kulturor 

dhe lidhjes ndërkulturore midis dy kulturave; sa ndërgjegjësohen ata me ndryshime e 

ngjashmëri, sa dhe si ata e pranojnë kulturën e huaj, si i ndihmon kjo lidhje kulturash 

në mësimin e gjuhës së huaj dhe nëse ata ndihemn mirë, kur shkëmbejnë 

eksperienca.Të anketuarit u përkasin shkollave të ndryshme 9- vjeçare, të cilët 

punojnë me tekstet e lartpërmendura.(Shih shtojcёn 3.) 

Rezultatet: 

1) Përsa i përket ndihmës që japin shkëmbimet kulturore në përvetësimin e gjuhës 

së huaj, nga 36 nxënësit qё përdorin metodën ‘Off we go” , 19 prej tyre ose 52,7% 

mendojnë se aktivitetet ndikojnë në masën 80% në përvetësimin e gjuhës angleze, 12 

ose 33,3 % e tyre mendojnë se keto aktivitete ndikojnë në masën 60%. Nga 34 

nxënësit qё përdorin metodën “Access 4”, 58,8% e tyre janë të mendimit se aspekti 

kulturor ndikon 80% përvetësimin e gjuhës angleze, dhe pjesa tjetër janë të mendimit  

se aktivitetet ndërkulturore ndikojnë 100% nё përvetësimin e anglishtes.  

2) Pyetjes se çfarë masë zenë aktivitetet kulturorë në përmbajtjen e teksteve 

nxënësit u përgjigjën: ”Off we go” nga 36 nxënës, 21 ose 58, 3 % prej tyre u shprehën 

se ishte në masën 40 %. Tek “Access 4”, 25 nxënës ishin tё mendimit në masën 

100%, ndërsa 9 prej tyre, në masën 80%. 

3) Pyetjes si e mendojnë prezencën dhe zhvillimin e aktiviteteve kulturore në 

tekstin mësimor gjatё mësimit të gjuhës së huaj, nga 36 nxënësit e tekstit ”Off we go”, 

25 prej tyre ose 69,4% e shohin si shumë të rëndësishëm, nga 34 tё ”Access 4 ”, 70,5 

% e tyre ose 24 e shohin si shumë të rëndësishëm, 8 nxënës ose 23,5% e shohin si të 

rëndësishëm, dhe një përqindje prej 5,8% e shohin si pak të rëndësishëm. 

4) Pyetjes se sa i ka ndihmuar teksti mësimor në përvetësimin e komunikimit 

ndërkulturor ata i përgjigjen: Nga 36 nxënësit që përdorin tekstin ”Off we go”, 23 prej 

tyre ose 63,8% mendojnë se i ndihmojnë mjaftueshëm, 10 prej tyre ose 27,7 % janë të 

mendimit se teksti i ndihmon disi, dhe pjesa tjetёr shprehen se i ndihmon shumë. Nga 

34 nxënës që përdorin tekstin ”Access 4” , 29 prej tyre ose 85,2 % shprehen shumё, 

pjesa tjetër mjaftueshëm. 

5) Nëse i referohemi pyetjes nëse kontekstet sociale dhe kulturore në tekst janë të 

kuptueshëm; nga 34 nxënësit që punojnë me ”Access 4”, 22 ose 64,7% janë plotёsisht 

dakort ,9 ose 26,4% janë dakort në lidhje më këtë fakt dhe 3 prej nxënësve ose 8,8% 

nuk janë dakort. Nga 36 të anketuarit që punojnë me tekstin ”Off we go 8”, 25 ose 

69,4% janë dakort për faktin se në tekst shfaqen qartë kontekstet sociale dhe 

kulturore, pjesa tjetër nuk janë dakort. 

6) 21 nxënës ose 61,7% nga 34 nxënësit që punojnë me ”Access 4”, mendojnë se 

përmbajtja e tekstit është  shumë e liruar nga informacioni dhe imazhet stereotipike,  

si dhe janë plotësisht dakort që teksti shpreh pikëpamje pozitive të origjina etnike, 

grupmoshat, grupet sociale, profesionet. 23,5% e tyre mendojnë se temat e tekstit janë 

mjaft të liruara nga stereotipet, ndërsa 14,7% e tyre mendojnë disi, si dhe nuk janë 

dakort që teksti shpreh pikëpamje pozitive të origjinat etnike, grupmoshat, grupet 

sociale dhe profesionet.  

7) Përsa u përket mendimit të nxënësve që përdorin tekstin“Off we go 8“, 13 ose 

36,1% e tyre mendojnë se përmbajtja e tekstit është shumë e liruar nga stereotipet, dhe 

janë dakort që teksti shpreh pikëpamje pozitive të origjinat etnike, grupmoshat, grupet 

sociale, profesionet. 14 ose 38,8% mendojnë se janë mjaft të liruara nga imazhet 
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stereotipike, 5 ose 13,8 % janë të mendimit se përmbajtja është disi e liruar nga 

stereotipet.  

V.9.6 Përfundime- Çfarë u arrit përmes këtij studimi rasti? 

Pra nëse bëjmë një përmbledhje të shkurtër të asaj çka paraqitëm më lart, aspekti 

kulturor ndikon në mësimin e anglishtes. Në të dyja tekstet ”Off we go” dhe ”Access 

4” ka tema që rrisin ndjeshëm interesin ndaj kulturës së huaj. Nxënësit argëtohen, 

marrin pjesë në mënyrë të suksesshme gjatë orës së mësimit dhe kjo duket tek 

mendimet e tyre në një përqindje të konsiderueshme se si ata i konsiderojnë aktivitetet 

dhe njohuritë kulturorë si shumë të rendësishme për mësimin e gjuhës angleze. Kjo 

është më e theksuar në tekstet e autorëve të huaj. Nxënësit janë të mendimit se temat e 

këtij teksti ”Access 4’, transmetojnë vizionin e një shoqërie që u jep shanse të 

barabarta zhvillimit si tё meshkujve edhe te femrave. Tregohet respekt nё   grupet 

kulturore, shoqërore dhe etnike, si dhe respektohen zakonet, besimet dhe aktivitetet e 

tyre, duke vlerёsuar kontributin e tyre në komunitet. 

Mendimet e nxënësve tregojnë se duhet jo vetëm gjuha , por edhe ndërthurja e saj 

me mësimin e kulturës, në mënyrë që ata të përshtaten dhe ta vlerësojnë dikë tjetër që 

ka një kulturë ndryshe nga e tyrja, të marrin njohuri sa më të gjera kulturore nga fusha 

të ndryshme, gjë që ndihmon në perfeksionimin e gjuhës së huaj. Pra trajtimi i 

aspektit kulturor në tekste ka mjaft avantazhe, sepse nxënësit jo vetëm janë informuar, 

por dhe u janë krijuar mundësitë të shpalosin njohuritë e tyre përmes projekteve dhe 

aktiviteteve ndërkulturorë, të mësojnë nga kultura angleze, ta pranojnë atë, vlerat e saj 

dhe ta ndërthurin me kulturën shqiptare në tema të ndryshme të jetës sociale, politike, 

historike, muzikore, etj.  

Karakteristikat e teksteve mësimore zbulojnë ndryshimet në filozofinë e 

mësimdhënies të autorëve të ndryshëm, dhe është parë sa dhe si trajtohet aspekti 

kulturor. 

U vu re se ky aspekt, trajtohet gjerësisht nga autorët e dy teksteve, në përqindje 

më të madhe tek tekstet e autorëve të huaj, të shtëpisë botuese Express publishing, dhe 

i ndihmon mjaft nxënësit në përvetësimin e gjuhës së huaj angleze. Këto të fundit,  

paraqesin një shumëllojshmëri temash nga fusha të ndryshme të jetës me përmbajtje 

neutrale kulturore dhe me mjaft ilustrime, që ndihmojnë në zgjerimin e perspektivave 

të nxënësve. Qëllimi është të rritet përgjegjësia e nxënësve për ekzistencën e 

shumëkulturave të botës në të cilën jetojmë.  Ndërgjegjësimi kulturor duhet të jetë 

akoma dhe më i spikatur në tekstet shqiptare, sepse në Shqipëri pёrderisa mësohen 

gjuhë te huaja është tepër e rëndësishme të mësohen kultura tё huaja546. 

Në të gjitha orët e zhvillimit të gjuhës së huaj tre plane janë të pandarë nga njeri- 

tjetri: Social, gjuhësor dhe kulturor. 

Në secilin tekst i kushtohet rëndësi aspektit socio-kulturor duke i përshtatur temat 

e trajtura me programet mësimorë të cikleve përkatës, nё mёnyra specifike, që 

nxënësit të njohin multikulturat dhe diversitetin kulturor, të njohin individe e grupe 

sociale me sjellje e vlera të ndryshme. Këta duhen pranuar e respektuar duke 

shmangur paragjykimet dhe stereotipitë, duke dalluar ndryshime dhe ngjashmëri 

midis kulturës të tyre dhe asaj të huaj.  
                                                      
546Xega E. “ Aspekti  kulturor nё tekstet mёsimore tё gjuhes angleze nё klasat e teta dhe tё nёnta tё 

shkollёs 9- vjeçare. Analiza dhe perfundime.” Langues et métiers, langues et coutumes. Colloque 

international Universite de Tirana, Media print  Tiranё  Mars 2013 ;  216 
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Por ndërsa tekstet e huaja, krahasuar me ato shqiptare kanë prioritet në trajtimin e 

aspektit kulturor, lënë disi pas dore aspektin formues tek nxënësit, dhe aftësitë e 

shkrimit, të cilat zenë një përqindje më të vogël. 

Kurse në tekstet e autorëve shqiptarё edhe pse ka ende mangësi në trajtimin e 

aspektit kulturor, vërehet një pasurim, një evoluim në krahasim me tekstet e 

mëparshme. 

Megjithatë përveç faktit që tekstet mësimorë të gjuhës angleze të autorëve të 

huaj, ofrojnë më tepër variacion, e në veçanti aspekti i të dëgjuarit i jepet më tepër 

prioritet, krahasuar me tekstet mësimore të autorëve shqiptarë, këto të fundit i 

përshtaten më mirë realitetit dhe kontekstit shqipfolës. 

Është mirë që aspekti kulturor në metodat e gjuhës së huaj të autorëve shqiptarë, 

të ingranohet në mënyrë progresive duke filluar nga ciklet më të ulëta e deri në ciklet 

më të larta. Kultura duhet të prezantohet me elemente dhe koncepte fillestare. Kjo 

vihet re tek tekstet “Access 4” dhe “Click on 3” por jo tek tekstet e autorëve 

shqiptarë. 

Mund të përmendim që ka vështirësi dhe pengesa gjatë mësimdhënies së gjuhës 

së huaj në përgjithësi, jo vetëm me tekstet mësimorë, por dhe për vetë faktin se 

nxënësit shqiptarë janë larg kulturës së vendit , gjuhën e të cilit ata po mësojnë, 

vlerave, besimeve dhe koncepteve e kulturës “së fshehur”. Vetë fakti që kultura 

shqiptare është larg kulturës së huaj, konkretisht asaj angleze dhe fakti që gjuha 

angleze mësohet në një ambjent ku nuk është prezent kultura angleze, krijon 

vështirësi në përvetësimin e elementeve kulturore. Prandaj aktualizimet, aktivitete të 

shumta kulturore gjatë orës së mësimit luajnë rol të rëndësishëm. Rolin kryesor në 

aktualizimin e aspektit kulturor e luan edhe vetë mësuesi.  

Megjithatë vihet re që edhe tekstet e autorëve shqiptarë janë pasuruar mjaft  në 

aspektin kulturor, aspekt ky që ishte i mangët dhe linte shumë për të dëshiruar në 

programet dhe tekstet mësimore më parë. 

Me lëvizjen e gjerë të popullsisë, duhet të mësojmë të jemi të hapur ndaj 

kulturave të tjera dhe diversitetit kulturor për të kuptuar mënyra të tjera të mendimit, 

të besimit e të sjelljes. 

Në mënyrë që të arrihet zhvillimi i vërtetë gjuhësor, kultura dhe gjuha duhet të 

mësohen së bashku. Sa më shumë koncepte kulturore të mësojë nxënësi, aq më shumë 

aftësi gjuhësore përfiton, aq më shumë gjuhë mëson dhe aq më konkurues bëhet. 

 

V. 10 Vëzhgimi në terren; Ndërveprim mes nxënësve dhe mësuesve të arsimit 

bazë 9- vjeçar në qyetin e Korçës, gjatë realizimit të aktiviteteve kulturorë dhe 

vëzhgimit tё elementeve të ndryshëm të procesit të  mësimdhënie- mësimnxënies, 

në dy tekste mësimore të gjuhës angleze (autorë shqiptarë dhe tё huaj). 

Krahasime dhe përfundime. 

Hyrje 

Vëzhgimi i mësuesve gjatë orëve të gjuhës angleze është një mënyrë shumë e 

mirë që mësuesit të ndërgjegjësohen më shumë ndaj opsioneve dhe mundësive nё 

procesin e mmёsimdhёnie- mёsimnxёnies547. 

Vëzhgimi ka ndihmuar në këtë studim, sepse fokusi është vënë qartësisht në atë 

çka ndodh në të vërtetë në klasë, duke ofruar informacionin e duhur për reflektim 
                                                      
547Scivener J.“Learning teaching’A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005; 381 
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personal dhe diskutime pas mësimit. Kjo nuk nënkupton që duhet të kërkohet 

“vlerësim” ose “kritikë”548. Vëzhgimi ka të bëjë me një aktivitet të natyrshëm në 

proçesin e mësimdhënie- mësimnxënies. 

Qёllimi i vëzhgimit është tё konstatojё çfarë i ndihmon nxënësit të mësojnë, 

ndërveprimi në klasë, vendimet që merren, si mund t’i influencojë një mësuesi mjedisi 

i mësimdhënie- mësimnxënies, gabimet, mendimet, pyetjet e nxënësve. 

« Komunkimi është rezultat i përvetësimit dhe jo shkak i tij549.” 

Kërkuesi cilësor zbulon mjedisin natyror, përpiqet të jetësa mëi rezervuar, në 

mënyrë që as prezenca e studiuesit, dhe as metodat të mos e shqetësojë situatën ku 

zhvillohet mësimi.Kjo është arsyeja pse vëzhgimi i pjesëmarrësit, është një nga qasjet 

më të preferuara. Këtu kërkuesi përshtat një rol brenda grupit ose institucionit550. 

Qëllimi  

Qёllimi i kёtij vëzhgimi ishte vёzhgimi i mësimit, i ndërveprimit të nxënësve dhe 

mësuesit gjatë realizimit të aktiviteteve kulturorë, impaktin që kanë tekstet mësimorë 

të gjuhës angleze, si ato trajtohen nga mësuesit dhe sa përshtaten me nxënësit, me 

mentalitetin e tyre, me kulturën e tyre dhe si ndikojnë ato në marrjen dhe përcjelljen e 

njohurive ndërkulturore tek nxënësit dhe sa ata janë të aftë të pranojnë ndryshimet 

ndërkulturore në tekstet e anglishtes të autorëve të huaj dhe ato shqiptare. 

Vëzhgimet janë kryer gjatë vitit akademik 2013- 2014 në dy shkolla 9- vjeçare të 

qytetit të Korçës, përkatësisht fillim dhe mes viti.  

Vëzhgimi është vazhdim i studimit të rastit V.9; pra një vështrim konkret dhe 

aktual në orë mësimi tek zhvillimi i aktiviteteve kulturorë me dy tekste mësimorë të 

ndryshëm; shqiptarë e të huaj dhe duke shikuar dhe vëzhguar  me detaje të gjitha 

aspektet e procesit mësimor. 

Temat kanë të bëjnë me aspekte kulturore: 

Janë trajtuar tema shkëputur nga të dy tekstet mësimorë të autorëve shqiptarë e të 

huaj.  

2 klasa të 8: shkolla 9-vjeçare publike shqiptare, zonë urbane « Mësonjëtorja » 

dhe shkolla 9-vjeçare jopublike e huaj greke, zonë urbane « Omiros »; përkatësisht 

klasa 1 dhe 2, tё cilat përdorin tekstin mësimor « Access 4» të shtëpisë botuese 

Express publishing.  (Unit 1/ mësimi 1- fq 10) dhe 2 klasa të teta nga shkolla 9- 

vjeçare publike, zonë urbane: « Pandeli Cale », që përdorin tekstin e autorëve 

shqiptarë « Off we go » të shtëpisë  botuese  Arbëria 07  (unit 8/ mёsimi8- fq 67). 

Temat u përzgjodhën nga rubrika e reading/ të lexuarit dhe listening/ të degjuarit dhe 

pothuajse e njëjta në mënyrë që të bëhej më lehtë krahasimi midis nxënësve që 

përdorin tekste të ndryshme mësimore. 

Është synuar të vihet re në cilat klasa dhe më anën e cilëve tekste mësimore, 

mësimdhënia është më efektive dhe ku arrihet përvetësim më i mirë, ku menaxhohet 

më mirë klasa nga mësuesi, ku bashkëveprojnë më mirë nxënësit, ku përdoren më 

mirë teknikat si dhe ku përdoren strategjitë e duhura nga mësues të ndryshëm. 

Në të katër klasat e vëzhguara, mësuesit mundoheshin të mbanin një atmosferë të 

ngrohtë dhe të fokusuar në punë. 
                                                      
548Po aty; 381 
549Ellis R. “Task- based language learning and teaching”, Oxford, university press, 2003 ; 110 
550Hannan A.Faculty of Education, University of Plymouth, 2006 
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Vëzhgimi 

Kur vëzhgohen nxënës dhe mësues dhe kur nxjerrim alternativat tona si 

vëzhgues, bazuar në atë çka shikojmë tek ajo që bëjnë të tjerët, ne ndërtojmë njohuritë 

tona dhe angazhohemi në llojin e të mësuarit.  

Freire (1970; 67) shprehet se  « të mësuarit konsiston në një akt njohjeje  dhe jo 

në transferime informacioni. Secili prej nesh duhet tё ndërtojё, rindërtojë dhe të 

përsëritë mësimdhënien tonë551.» 

Abbs (1986;21) shprehet :  « Arsimimi autentik gjendet në aktin e eksplorimit 

inteligjent…prioriteti kryesor i mësuesve është të sigurojë kushtin e nevojshëmpër 

autonominë e mësimdhënies dhe për lirinë për të mësuar552. » 

V.10.1 Teknikat e përdorura në vëzhgimin e një ore mësimi. 

Metoda  kryesore që u përdor dhe që rekomandohet për etnografët është mbledhja 

e të dhënave të fushës që merret nën vëzhgim (field notes), pra vëzhgim direkt dhe 

reflektime mbi atë që vëzhgohet, komente me shkrim, vendime të marra nga 

vëzhguesi, mbi metodologjinë dhe ndonjë depërtim teorik, që konfirmohet, mohohet 

ose lind. Vëzhguesi duhet të jetë analtik. Në vëzhgimin etnografik, vёzhguesi është 

instrumenti i kërkimit dhe merr vendimet se si dhe çfarë duhet të eksperimentojë dhe 

të fokusohet nëçështjet që kërkojnë vëmendje. Nxirren ide nga të dhënat e marra, dhe 

më vonë ekspozohen në kontekste të ndryshme. Pra teoritë dhe hipotezat dalin nga 

vëzhgimi. Ky është një proces fokusimi, ku vëzhguesi le mënjanë çështjet periferike, 

për t’u përqëndruar tek faktorët qëndrore në kontekstet kyçe ku përqendron 

vëmendjen e tij, për tëmarrë të dhëna553. 

Është e rëndësishme të përmendet që nuk është gjithmonë e mundur të marrësh 

pëlqimin e mësuesve për të vëzhguarit si dhe nuk është gjithmonë e mundur për të 

kuptuar arsyen e veprimeve të pjesëmarrësve në vëzhgim (mësues dhe nxënës). Kjo e 

bën të rëndësishёm faktin se analiza kritike e çdo vëzhgimi është kryer në 

bashkëpunim me personin ose grupin i cili ishte duke u vërejtur (mёsuesin dhe 

nxёnёsit). Qëllimi i këtij studimi rasti është të hyjë në brendësi të një çështjeje duke 

studiuar një rast të veçantë.” (Stake, 1995, p. 3)554. 

Zbulimet e bëra nëpërmjet vëzhgimeve dhe regjistrimeve mund të tregojnë 

diferencimet që mund të motivojnë të mësuarit nё thellësi. Mësimi i tillë ndodh 

shpesh kur njerëzit janë përballur me realitetin e asaj që ata të vërtetë janë duke bërë 

dhe me kusht që të marrin feedback, që i ndihmon ata të krahasojnë atë realitet me 

teoritë që ata përkrahin.  

Pra vëzhgimi është bërë në kontekstin e përvetësimit aktual të gjuhës angleze në 

klasa të përzgjedhura në mënyrë të rastësishme në Korçë. Ideja dhe qëllimi është të 

vëzhgohen orët mësimorë (konkretisht tema ku ka ndërthurrje dhe transmetim 

kulturash) nga të gjitha aspektet. 

                                                      
551Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). « Second Language teacher education » Cambridge University 

press.(I) ;184 
552Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). « Second Language teacher education » Cambridge University 

press.(I) ;184 
553A Hannan, Faculty of Education, University of Plymouth, 2006 
554 Myers Lori Ann Arnold ‘From conception to realization: A descriptive case study of the family and 

sciences education leadership academy”Iowa State University Ames, Iowa 2007; 67 
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Vlerësimet janë bërë me numra, të cilat përkojnë me vlerësimet e paraqitura në 

fillim të çdo tabele. (Shih shtojcёn 7) 

Në vëzhgim u mor miratimi i personave që do të vëzhgoheshin e dëgjoheshin, 

dhe pati një mirëkuptim dypalësh për qëllimin e vëzhgimit. 

Gjatë këtij vëzhgimi janë ndjekur qasje cilёsore, qëllimi i të cilave është të 

sigurojë të dhëna përshkruese, të pasura me informacion mbi atë çka ndodh në 

realitetin e mësimdhënies, në kontekstin shqiptar555. 

Një nga teknikat e përdorura gjatë vëzhgimit, ishte “etnografia e shkruar”556, e 

paraqitur më poshtë). Pra është dhënë një paraqitje e detajuar e orës mësimore. Në 

detajet e dhëna jemi munduar të jemi sa më përshkrues dhe sa më objektivë. 

Jemi fokusuar përkatësisht në: Menaxhimin e klasës, analizën e detyrave gjatë 

punës në klasë, ndërveprimin e nxënësve në klasë, si dhe vlerësimin përfundimtar të 

orës së mësimit sipas çdo klase të vëzhguar557. Objektivat gjuhësore të orës 

sëmësimit, vendosur nga mësuesi përkatës, objektivat komunikative të mësimit, fazat 

që ndiqeshin në mësim, besimi i mësuesit rreth natyrës së gjuhës, dhe rreth natyrës së 

të mësuarit, grupimi i nxënësve (sa përqind e orës së mësimit i referohej modeleve të 

ndryshme organizative (punë individuale, dyshe, grup, e gjithë klasa.) 

Mësuesit duhet të kapërcejnë anën teknike të mësimdhënies dhe të mendojnë 

përtej nevojës për të përmirësuar teknikat mësimore. Ata duhet të lëvizin nga pyetjet 

“si”që kanë një vlerë të limituar në pyetjet “çfarë “ dhe “pse” që kërkojnë teknika 

menaxheriale, si pjesë e qëllimeve të gjera arsimore. Pra mësimdhënia nevojitet të 

pozicionohet në kontekstin e saj të gjerë social dhe kulturor. Duke reflektuar në 

“çfarë” dhe “pse” mësuesit fillojnë të ushtrojnë kontroll dhe hapin mundësinë e 

transformimit të jetës së përditshme të klasës. 

Procesi i kontrollit quhet mësimdhënie reflektuese kritike. “Kritike”, nuk 

nënkupton kritikuese; ajo i referohet pozicionit të aftësimit të mësuesit për të parë 

veprimet e tyre në lidhje me kontekstin historik, social dhe kulturor në të cilin futet 

mësimdhënia558. 

Lidhjet midis pritshmërive të mësuesit dhe arritjeve të nxënësve, ashtu siç janë 

reflektuar edhe në studim, tregojnë qësa me të larta pritshmëritë e mësuesve, aq më të 

larta do të jenë arritjet e nxënësve559. (Alvidrez &Weinstein, 1999; Hoge & Butcher, 

1984; Jussim, 1989) 

Mësuesit e gjuhëve të huaj janë të ndryshëm në natyrën e lëndës që ata japin, 

përmbajtjes sëmësimit, metodologjisë së mësimdhënies dhe marrëdhënieve mësues – 

nxënës560.  Ata ndërtojnë një mjedis në të cilin komunikojnë gjuhën që ata shpjegojnë. 

Shumë studime kanë arritur në përfundimin se njohuritë e mësuesvedhe aftësia e tyre 

për ta ndarë këtë njohuri janë nga cilësitëmë të rëndësishme të mësuesit, që 

                                                      
555Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). « Second Language teacher education » Cambridge University 

press.(I) ;44 
556Richards, J & Nunan D. (ed.)(2002). « Second Language teacher education » Cambridge University 

press.(I) 45 
557Po aty;  79, 80, 81 
558 Po aty; 205 
559Ketsman O. Volume 17, « Expectations in the Foreign Language Classrooms »: A Case Study 

University of Nebraska-Lincoln, USA 2012 ; 2 
560Borg S (2006) Teacher cognition and language education: research and practice. London: 

Continuum. 
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kontribuojnë në rezultatet dhe në arritjet e lata të nxënësve561.(Arikan et al., 2008; 

Benson, Schroeder, Lantz, & Bird, 2001; Park & Lee, 2006; Young & Shaw, 1999 ). 

Studime të tjera tregojnë se mësuesit efikasë duhet të kenë një klasë me në qendër 

nxënësin, duhet të jenë krijues dhe të shpjegojnë jashtë programit.(Arikan et al., 

2008)562. 

Faktikisht mësuesit e vëzhguar në studim i përmbaheshin në një përqindje të lartë 

tё programit mësimor. 

Pozicionimi i vëzhguesit 

Në një kërkim cilësor siç është përmendur edhe në kapitujt e parë të studimit 

vёzhguesi, luan rolin qëndror, dhe monitoron faktorët që i japin formë një procesi 

kërkimi.(Lawrence-Lightfoot & Hoffman Davis, 1997; Peshkin, 1988). 

Nuk ka recetë në klasë që do të rezultonte në arritje të larta të nxënësve. Mësuesi 

duhet të besojë në fuqia e pritshmërive, në punë energjike, këmbëngulëse e me pasion, 

dhe të jetë më këmbëngulës në klasa ku pritshmëritë janë të larta. 

Eksperiencat e mia personale si mësuese e gjuhës angleze, dhe si trajnuese e 

mësuesve, më ndihmuan në këtë proces vëzhgimi, sepse e kisha të qartë ku do të 

përqëndrohesha gjatë vëzhgimit. Në të njëjtën kohë gjatë këtij procesi u zbuluan mjaft 

elementë që nevojiten për të siguruar arritje të larta në në përvetësimin e gjuhës 

angleze tek nxënësit, dhe rolin që luajnë pritshmëritë e mësuesit në procesin e 

mësimdhënie- mësimnxënies. 

V. 10.2  Përshkrim i detajuar i vëzhgimit në secilën klasë   

Klasa 1 (30 nxënës)  

Shkolla: “Mësonjëtore” publike shqiptare 

Teksti mësimor: “Access 4” autorë të huaj  

Mësuesja : 35 vjeçe 

Organizimi i klasës: Nxënësit ishin të vendosur në rreshta.Ata kishin mundësi të 

punonin në çift ose edhe në grupe. Nuk kishte mundësi lëvizjeje për t’i rigrupuar ose 

vendosur në pozicione të tjera, sepse edhe numri i nxënësve ishte i madh. 

  

  

 

 

 

Objektivat :U parashtruan në fillim të orës në dërrasë nga mësuesi dhe nxënësit u 

vunë në dijeni për atëqë do të zhvillohej gjatë orës së mësimit. 

Etapat e mësimit: Ora e mësimit filloi në formën e nje warm-up motivation 

(nxehje) ku mësuesi drejtoi pyetjen ( fq 10 Access 4). Nxënësit kujtonin me njëri 

tjetrin gjeste që kishin parë e dëgjuar. Mësuesi u la 3-4 minuta kohë nxёnёsve që ata 

                                                      
561 Ketsman O. Volume 17, « Expectations in the Foreign Language Classrooms »: A Case Study 

University of Nebraska-Lincoln, USA 2012 ; 4 
562Ketsman O. Volume 17, « Expectations in the Foreign Language Classrooms »: A Case Study 

University of Nebraska-Lincoln, USA 2012 ;  5 
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të reflektonin edhe mbi figurat e dhëna në tekst. Menjeherë u pa një gjithëpërfshirje e 

nxënësve në diskutim. 

Më pas mësuesi kërkon që tekstet të mbyllen dhe ve CD/diskun. Nxënësit 

dëgjojnë CD. Pjesa dёgjohet për herë të dytë me libër të hapur. 

Disa nxёnёsve pёr 4 minuta u kërkohet të lexojnë mënyra të ndryshme të 

përdorimit të gjuhës së trupit në shtete të ndryshme, duke u njohur në të njëjtën kohë 

me fjalorin e ri, i cili jepej i nënvizuar në tekst. Fjalët shpjegohen me sinonime në 

anglisht nga mësuesja. 

Negativ ishte fakti që nxënësit harxhuan më tepër kohë  sa duhej në praktikën e 

fjalëve të reja, ushtrimi 2b, dhe nxënësit filluan të bënin mjaft pyetje individuale sa 

për një moment tema doli pak nga fokusi, megjithatë mësuesi e mori sërisht shpejt 

kontrollin e klasës. 

Interesant ishte fakti që nxënësve ju lihej detyrë eksplorimi i faqes së internetit 

për të gjetur dhe shkëmbyer informacion orën tjetёr në klasë mbi temën, fjalorin dhe 

kulturat e biseduara gjatë kësaj ore: http://changingminds.org/ 

Ndarja në grupe: Deri tani puna ishte me gjithë klasën. Tek kjo fazë e mësimit 

mësuesja ndan klasën në grupe 3-4, ku punohet ushtrimi mbi tekstin e lexuar. Jo të 

gjithë nxënësit u përfshinë në realizimin e këtij ushtrimi. Rreth 7-8 nxënës ishin të 

painteresuar. Për shkak të numrit të madh të nxënësve mësuesja pati vështirësi në 

ndarjen e grupeve. Ajo lëvizte nëpër klasë për të kontrolluar punën. 

Shprehitë e të menduarit:Tek nxënësit gjatë kësaj ore, u zhvilluan shprehitë 

komunikative të të folurit, tëdëgjuarit, të lexuarit. Nxënësit demonstruan dhe 

diskutuan gjeste, mёnyra përshendetjesh të kulturave të ndryshme duke bërë 

krahasime me vendin e tyre. 

Ndërveprimi mësues- nxënës: Kishte marrëdhënie ndërvepruese gjatë gjithё 

veprimtarive dhe fazave të mësimit. Pyetjet dhe çështjet për diskutim tërhoqën 

vëmendjen e nxënёsve dhe i bënë ata të shkëmbenin ide. Mësuesi fliste, duke dhënë 

në mënyrë të qartë instruksionet. Mësuesi në mënyrë që të nxiste ndërveprimin e 

nxёnësve në klasë drejtonte pyetje të cilave ua dinte përgjigjen. 

Përsa i përket ndërveprimit nxënës- nxënës, tek kjo klasë, u bazuam tek skema e 

mëposhtme për ta treguar konkretisht në lidhje me ushtrimin e fjalorit fq. 9 si nxënësit 

pyesnin dhe dialogonin me njëri- tjetrin, duke u bazuar tek figurat dhe duke vënë në 

përdorim fjalorin e mbiemrave mbi gjendjen shpirtërore të njerëzve. 

Nx   Nx  Nx Nx   Nx   Nx  

Nx  Nx   Nx  Nx   Nx  Nx  

Nx  Nx  Nx   Nx  Nx   Nx 

Nx   Nx Nx   Nx   Nx  Nx  

Nx   Nx  Nx   Nx  Nx  Nx563 

Korrigjimi i gabimeve: Gabimet nuk duhen konsideruar si boshllëqe për t’u 

shpjeguar, por si hipoteza të formuluara nga nxënësi në një fazë të caktuar të 

                                                      
563Scivener J. “Learning teaching’A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005;86 
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ndërthurrjes dhe ndërveprimit tëgjuhëve; asaj amtare dhe gjuhës së huaj564. Korrigjimi 

nuk ishte i duhuri, sepse vëmendja përqëndrohej tek marrja e informacioneve që ishin 

surprizuese për nxënësit dhe mësuesi rrallë korrigjonte gabimet, me qëllim që mos i 

ndërpriste. 

Përdorimi i aftësive gjuhësore: U përdorën aftësitë gjuhësore që do ju nevojiten 

nxënësve në situatat komunikative jashtë klase. 

Koha: Ishte llogaritur në mënyrë perfekte. Çdo aktivitet kishte minutazhin e 

duhur. 

Komente: Përmes punës individuale dhe punës me grupe, pati një gjithëpërfshirje 

të nxënësve në mësim, ndarje mendimesh dhe mbajtje qëndrimesh të caktuara. 

Mësuesi luante rolin e lehtësuesit, drejtuesit, menaxhuesit dhe organizuesit të 

veprimtarisë. Klasa ishte më e zhurmshme krahasuar me 3 klasat e tjera. Mësuesja 1 

duhej t’ua përsëriste arsyen për të dëgjuar nxënësve, në mënyrë që të gjithë ta kishin 

të qartë detyrën me të cilën do të merreshin. Gjithsesi kjo mësuese ishte mbështetëse 

dhe dinamike. 

Nuk ishte e nevojshme që mësuesja të përdorte materiale autentikë, sepse vetë 

teksti i ofronte këto. 

Nga disa pyetje në fund të orës 80% nxënësve u shprehën që u ndien aktivë, 

tëvlerësuar, bashkëpunues. Ata zhvilluan aftësinë për tu përfshirë në dialogje me 

njëri- tjetrin dhe për të shkëmbyer mendime.Ata rritën vetëvlerësimin.Përmirësuan 

aftësitë për të ndërtuar marrëdhënie bashkëvepruese me njëri- tjetrin.Tema ishte 

argëtuese sipas tyre, dhe teksti ishte interesant, sidomos siti i ofruar nga teksti, ku ata 

kishin gjetur materiale interesante mbi gjuhën e trupit në kultura të ndryshme. 

 

Klasa 2 (13 nxënës) 

Shkolla: “Omiros”, jopublike e huaj (greke) 

Teksti mësimor: “Access 4” autorë të huaj 

Mësuesja: 29 vjeç 

Objektivat: Mësuesja e fillon në mënyrë më standarte orën duke paraqitur tek 

nxënësit objektivat e orës mësimore, në mënyrë që ata të njihen me aspektet që do të 

trajtohen gjatë 45 minutëshit, sidomos objektivat komunikativë, tek të cilët 

përqëndrohet edhe tematika e orës; gjestet, gjuha e trupit dhe si ndryshon ajo nga 

kultura në kulturë. 

Organizimi i klasës: Klasa ishte organizuar në formë gjysëm rrethi. Në klasën 2 

nxënësit ishin pozicionuar sipas skemës  më poshtë, meqënëse kishte 13 nxënës. Kjo 

ishte tepër interesante, sepse nxënësit vendosnin kontakt me sy  me njëri- tjetrin dhe 

ndërvepronin më natyrshëm.U krijua më tepër sensi i barazisë. Nxënësit e dobët 

kishin për tendëncë të fshiheshin më pak dhe të mirët të dominonin mëpak.565 Patja e 

mësuesit në qendrën e tyre, u krijonte nxënësve sensin e barazisë dhe në tënjёjtën 

kohë që pothuajse të gjithë nxënësit të përfshiheshin në procesin mësimor. 

 

                                                      
564Castellotti V. De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 

des langues etrengeres 1995; 53 
565Scrivener J. 2005; 88 
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Etapat e mësimit: 

Mësuesi shkruan në dërrasë fjalë të panjohura për nxënësit, të marra nga tema që 

do të diskutohet në vijim. 

Nxënësit përgjithësisht ishin të angazhuar, dhe të pavarur. 

Mësuesi 2 përdorte shembuj të vërtetë në klasë për të ilustruar shembujt e gjuhës 

së trupit (body language). Ai u kërkonte nxënësve t’i vinin në përdorim, duke i treguar 

konkretisht. Ora u bë edhe më e këndshme dhe provokonte të qeshura dhe rritje 

interesi nga ana e nxënësve. Per shembull: (sitting in a bus showing the soles of the 

shoes) fq 10 Access 4. Mësuesi dinte të monitoronte me kujdes gjithçka që ndodhte në 

klasë. 

Gjatë dëgjimit, disa nxënës kishin vështirësi për të kuptuar gjuhën e përdorur. 

Kështu që mësuesi e pa të nevojshëm faktin që pjesën e dëgjimit ta përsëriste 3 herё, 

gjë kjo që mori pak kohë më tepër. 

Ndërveprimi mësues- nxënës: Kishte marrëdhënie ndërvepruese gjatë gjithë 

veprimtarive dhe fazave të mësimit. Pyetjet dhe çështjet për diskutim tërhoqën 

vëmëndjen e nxënësve dhe i bënë ata të shkëmbenin ide. 

Mësuesja propozonte, sugjeronte, dhe përzgjidhte çfarë pune bëhej në klasë, 

tekstet dhe materialet e tjera të përdorura. 

Gjatë vëzhgimit klasa u organizua në mënyra të ndryshme; në çift të hapur (open 

pair), (ku dy nxënësit ofruan shembullin duke dhënë modelin e kryerjes së detyrës) 

dhe më pas në çifte të mbyllura ku secili çift ndante punën. Kjo u zhvillua tek klasa 2, 

tek ushtrimi 2c, fq 10. Nxënësit demostronin gjeste të ndryshme nga vendi i tyre duke 

shpjeguar kuptimin. Nuk duhet harruar që nxënësve u lihej një afat kohor. Mёuesi  

shkonte dhe u ofronte ndihmёn dhe orientimin e nevojshëm. 

Korrigjimi i gabimeve: Gabimet korrigjoheshin në fund të përgjigjeve të secilit 

nxënës (mësuesi i mbante në shënim, më qёllim që të mos i ndërpriste nxënësit kur 

diskutonin)  

Komente: Me interes ishte fakti që në këtë klasë kishte akses internet dhe mësuesi 

i kishte parapërgatitur nxënësit që të eksploronin në shtëpi këtë faqe internteti, duke ju 

referuar adresës burimore në tekst dhe kërkoi nga nxënësit të klikonin. Kishte një 
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rritje motivimi nga nxënësit, si dhe pjesëmarje më aktive në këtë fazë, ku atyre u 

duhej të shprehnin informacionet që ata kishin gjetur. Siti  ndihmoi që nxënësit të 

demonstronin gjeste nga kultura shqiptare dhe të shjegonin kuptimin e tyre duke vënë 

në përdorim fjalorin që ata mësuan. 

Mësimdhënia e këtij mësuesi ju përshtat kontekstit shqiptar dhe nevojave të 

nxënësve. Nga pyetjet e drejtuara në fund tëmësimit, shumica e nxënësve të pyetur, 

shprehen se tema i bëri të motivohen për të marrë njohuri të reja gjatë orës. Ata 

shprehen se kjo orë u krijoi mundësi atyre të përdorin në mënyrë praktike të kuptuarin 

e koncepteve të reja, gjesteve dhe gjuhës së trupit. 

Klasa 3 (25 nxënës)  

Shkolla: “Pandeli Cale” (publike shqiptare) 

Teksti mësimor: “Off we go 8” autorë shqiptarë 

 Mësuesja 33 vjeçe 

Objektivat: Mësuesja nuk i parashtroi objektivat e orës së mësimit nё fillim tё 

orёs sё mёsimit. 

Organizimi i klasës: Nxënësit ishin të ulur në rreshta dy veta në bangë. Kishin 

mundësi për të punuar në çift edhe në grup. Për shkak se numri i nxënësve është 

relativisht i lartë (25 nxënës), dhe klasa nuk kishte shumë hapësirë, ishin të 

pamundura lëvizjete nxënësve në klasë. Mësuesi lëvizte nëpër klasë qё të mbante 

kontrollin e klasës dhe nuk qëndronte ulur. 

Etapat e mësimit:Në fillim të orës së mësimit, mësuesi parashtroi ide interesante 

për të nxitur kureshtjen dhe interesin e nxënësve mbi temën që do shpjegohej, në 

fazën e parë të mësimit prezantoi warm- up motivation566. 

Mësuesi shkruan temën në dërrasë dhe u kërkon nxënёsve të shkruajnë një fjalë 

ose fjali të lidhur me temën “When in Rome do as Romans do”. Fleta kalohet dhe 

secili nxënës shton dicka. Mësuesi e shkruan në dërrasё. (8 minuta) 

Në klasën 3 rreth 20% e nxënësve ishin pasivë kishin mungesë eksperience tek 

pyetja 2 (67): “Have you ever been in a situation when you did the wrong thing with a 

foreigner?”- Këtu mësuesja ndihmoi duke ofruar eksperiencën e saj.Fillimi i orës tek 

klasa 3 ishte ndërveprim mësues- nxënës. Mësuesi pyet, nxënësi përgjigjet tek pre- 

reading task, sipas kësaj skeme: 

Nx  Nx   Nx   Nx    Nx    Nx    Nx 

Nx  Nx   Nx    Nx   Nx    Nx   Nx 

Nx   Nx   Nx   Nx   Nx   Nx    Nx 

Nx    Nx   Nx   Nx  Nx  Nx     Nx 

 

                            M567 

                                                      
566 Top 5 teaching tips for every classroom.- move 
567Scivener J, “ Learning teaching “A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005;  85 



204 
 

Mësuesi më pas preferon që nxënësit ta lexojnë në heshtje temën e re duke 

nxjerrëfjalët, kuptimin e të cilave e kanë të paqartë, me anë të metodës “insert”, me 

anë të së cilës nxënësit kuptojnë atë që lexojnë568. 

Mësuesi 3 përdorte shumë shpesh dërrasën e zezë për të shpjeguar fjalorin 

nxënësve, duke u dhënë udhёzimet e duhura për të kryer ushtrimin post- 

reading.Gjithashtu ky mësues kishte sjellë në klasë disa figura për të ilustruar zakonet 

dhe traditat në kultura të ndryshme. 

Ndërveprimi mësues- nxënëses:Mësuesit ju desh të fliste më shumë nga sa 

mendohej, sepse në vazhdimësi nxënësit kishin gjëra të paqarta. Koha u menaxhua si 

duhej. Kishte përdorim të teknikave bashkëkohore në mësimdhënie. 

Komente: Edhe pse mësuesi ishte drejtues, organizues dhe ndihmues, edhe pse 

pyetjet dhe detyrat caktoheshin prej tij, vazhdimësia e procesit lihej në dorën e 

nxënësve, të cilët përfshiheshin natyrshëm në proces. 

 

Klasa 4 (24 nxënës) 

Shkolla: “Pandeli Cale”” 

Teksti mësimor: “Off we go 8” Autorë shqiptarë  

Mësuesja:42 vjeçe 

Objektivat: Mësuesja paraqet objektivat në fillim të orës, por jo shumë të 

detajuara. 

Organizimi i klasës: Scrivener 569 (Skrivener) shprehet se mësimdhënia është një 

akt alarmi, dhe vëmendjeje. Sa më shumë të jetë në gjendje mësuesi të kuptojë grupin 

e nxënësve, aq më i sukseshëm priret të jetë mësimi. Klasa përbëhej prej 24 

nxënësish, ata ishin të vendosur në banga treshe. 

Etapat e mësimit: Në fillim të orës mësuesja nuk i drejtoi vetë pytjet e pre-

reading task, por u la kohë nxënësve që të zgjidhnin shokët të cilëve dëshironin t’u 

drejtonin pyetjet si tek skema më poshtë570. 

Nx  Nx   Nx  Nx  Nx   Nx    

 

Nx  Nx    Nx  Nx  Nx   Nx  

 

Nx Nx   Nx    Nx  Nx   Nx 

 

Nx   Nx  Nx   Nx   Nx  Nx 

 

Nx  Nx   Nx    Nx  Nx Nx 

Më pas teksti kërkohet të lexohet dy herë nga nxënësit duke bërë “skimming” 

(marrja e kuptimit të përgjithshëm të tekstit) dhe “scanning”- lexim intensiv (marrja e 

informacioneve të veçanta571. 

                                                      
568 Gjokutaj M. Shahin L. Markja A. Zisi A. Muca E “Mёsimdhёnia me nё qendёr nxёnёsin »(I) 

Qendra e trajnimit dhe kualifikimit pёr Arsimin. Tiranё dhjetor 2005 ; 34 
569Scivener J, “ Learning teaching “A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005; 74 
570Po aty 86 
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U vu re se rreth 85 % e nxënësve e nxorrën kuptimin e tekstit; mësuesi e realizoi 

këtë duke u drejtuar pyetje të thjeshta mbi temën, ndërkohë që tekstet ishin të hapura. 

Për këtë u ndanë në grupe 3-4 veta dhe punuan rubrikën comprehension.572(të 

kuptuarit) 

Mësuesja 4 i la nxënësit në punë me grupe për të kryer detyrën në këtë rubrikë 

(fq. 68 Off we go). Ishte e mirë informuar, autoritare, e duruar, e saktë.Ishte pozitiv 

fakti që ajo ftonte nxënësit për të ndarë idetë. Në këtë mënyrë nxënësit ndiheshin më 

të lirshëm dhe jo nën presion. 

Korrigjimi i gabimeve: Mësuesja korrigjonte gabimet gjatë përgjigjeve së 

nxënësve, gjë kjo që i frenonte disa prej tyre dhe i bënte të bllokoheshin në përgjigje. 

Aktivitetet e të kuptuarit (comprehension) zenë një rol të rendësishëm në kurrikul, 

sepse shfaqja në një sasi të rëndësishme të gjuhës autentike, u jep mundësinë 

nxënësve të mësojnë atë që nuk shpjegohet në mënyrë të qartë e të detajuar nga 

mësuesi573. Konkretisht ky aktivitet u realizua me nxënës (Off we go; fq 68). 

Ndërveprimi mësues- nxënës: Nxënësit përgjithësisht u bindeshin udhëzimeve të 

dhëna nga mësuesi, edhe pse kishte rreth 5-6 nxënës që dominonin në përgjigjet në 

klasë dhe ishin më aktivë. Nxënësit u familjarizuan me materialin e rubrikёs 

“reading”, me anё të pre-reading task.Ata ndahen në çifte duke ja drejtuar pyetjet 

njëri- tjetrit, dhe duke ndarë informacioni që dinë. Mësuesja pyeti 5-6 çifte. 

Pozitiv tek mësuesja ishte fakti që nxënësit ndiheshin të sigurt që respektoheshin 

dhe pikëpamjet dhe stilet e tyre të punës vlerësoheshin në mënyrë të barabartë. Ajo i 

ndihmonte nxënësit të qëndronin në qendër të procesit mësimor. 

Pavarësisht faktit që teksti nuk ofronte shumë mundësi për punë të pavarur, 

mësuesi mundohej që në pika të caktuara, t’i linte nxënësit të reflektonin mbi pjesën e 

shpjeguar dhe të ndanin mendimet me njëri- tjetrin. 

Tek aktiviteti i të kuptuarit, për 6- 7 minuta, secilit nxënës ju caktua një kombësi. 

Ata duhet të memorizonin një traditë të kulturës së tyre. Nxënësit e tjerë zgjidhin 

shtetin dhe bënin pyetjen. Më pas i plotësuan tek ushtrimi përkatës në tekst. Në klasë 

u krijua pak konfuzion dhe zhurmë, por nxënësit shprehën kënaqësi. 

Rreth 7- 8 nxënës qëndronin pasive, sidomos tek ushtrimi i diskutimit (pre- 

reading task), ku nuk kishte shumë aktivizim në diskutimin e pyetjeve. Pavarësisht 

dëshirës dhe këmbënguljes së mësueses për të aktivizuar në moment të veçanta çdo 

nxënës, jo çdo nxënës përfshihej në momente të veçanta.  

Për secilën klasë në shtojcë janë paraqitur vlerësimet për orët e vëzhguara në 

lidhje me çështje si: Menaxhimi i klasave, analiza e detyrave në klasa, ndërveprimi i 

nxënësve në klasë, dhe vlerësimi përfundimtar i orëve të mësimit. (shih Shtojcën) 

 

 

                                                                                                                                                        
571Scivener J, “ Learning teaching “A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005; 185. 
572Lita Z. Balli S. Off we go 8 ; Arbёria 07 2011; 68 
573Castellotti V. De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE international Didactique 

des langues etrangeres 1995; 53 
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V.10.3 Krahasime, analiza dhe pёrfundime 

Krahasime:  

Ajo çka u vu re tek klasa 1 dhe 2, ishte ndërveprim më i theksuar mes nxënësve 

krahasuar me klasën 3,4. Siç shprehet Scrivener: “Nxënësit mësojnë më mirë duke i 

provuar vetë gjërat dhe duke gjetur se çfarë funksionon”574. Mënyra më efikase e të 

mësuarit e një nxënësi është përfshirja në mësim. Shpjegimet e gjata e lodhin dhe e 

mërzisin nxënësin. Ai duhet të sfidojë veten, të provojë t’i jepet një detyrë dhe do 

mësojë shumë më mirë duke eksperimentuar, praktikuar dhe duke marrë përsipër 

rreziqe575. Konkretisht orët e vëzhguara i përmbanin këto detaje dhe në përgjithësi në 

të 4 klasat mësuesit u krijonin mundësi nxënësve të bashkëvepronin dhe të bëheshin 

vetë pjesë e mësimit. 

U vu re që në të gjitha klasat e vëzhguara kishte organizim të mirë nga ana e 

mësuesve në përfshirjen e nxënësve në komunikim; Rreth 80% e tyre në të dyja 

shkollat dëgjonin me kujdes bashkëfolësit, vendosnin kontakt me sy. Nxënësit ishin të 

vendosur në rreshta dhe mësuesi lëvizte lirshëm në klasë. Edhe në klasa 2 vendodhja e 

nxënësve në gjysëm rreth me mësuesin në qendër ishte pozitive në mundësinë e 

kontaktit dhe bashkëveprimit. 

Qëllimi në këto orë të vëzhguara, ishte të vendosej diskutimi dhe bashkëpunimi, 

pёr njё pёrvetёsim gjuhe sa mё efikas. Qëllimi i një aktiviteti komunikativ në 

klasëështë të bësh nxënësit të përdorin gjuhën që aktualisht janë duke mësuar, ta venë 

në ndërveprim në mënyra kuptimplota dhe reale, zakonisht duke përfshirë shkëmbim 

informacioni ose opinione576. 

Eshtë interesant fakti që teksti Access 4 u le hapësirë nxënësve të hyjnё në botën 

e internetit përmes siteve për çdo temë mësimi. Ora bëhet edhe më interesante. 

Nxënësit ishin më të motivuar në klasa e 1, 2 dhe merrnin pjesë më aktivisht.Vetë 

teksti linte më tepër hapësirë (Kjo u vu re që në fillim të orës së mësimit kur nxemja i 

vuri në lëvizje nxënësit të shprehnin mendimet e tyre.) Për këtë ndihmoi Listening 

task (detyra e aftësisë së të dëgjuarit) dhe nxёnёsit që në fillim filluan të merrnin pjesë 

aktive në mësim. 

Motivimi “warm up” është një fazë e domosdoshme për një ecuri pozitive ose 

negative të orës së mësimit. Teksti i përdorur në këto dy klasa 1 dhe 2 (tekst për 

mësuesin dhe nxënësin) ka funksione ndihmëse, me përmbledhje ushtrimesh 

vetëkontroll, manual ndihmës, udhëzime metodike tek libri i mësuesit, informacion që 

i takon organizimit të mësimdhënies, ilustrime adapte577, aspekte të cilat gjenden me 

pakicë tek tekste mësimore në klasat 3 dhe 4, pavarësisht ekzistencës të kësaj rubrike 

edhe në këto tekste. 

Ndryshe filloi ora e mësimit në klasën 4, ku mësuesi nuk i drejtoi vetë pyetjet e 

pre-reading task, por u la kohë nxënësve që të zgjidhnin shokët të cilëve dëshironin 

t’u drejtonin pyetjet si tek skema e paraqitur tek klasa 4. 

                                                      
574Scivener J. “Learning teaching’A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005; 84 
575 Po aty ; 85 
576 Scivener J. “Learning teaching’A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005;152 
577Fransua – M.Zh. Ksavje  R.  «  Hartimi dhe vlerësimi i teksteve shkollore » Pedagogjia në zhvillim 

praktika metodike ; 42 
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Tek klasat ku punohej me tekste shqipare, sidomos tek klasa 3 u vu re fillimisht 

që interesi i nxënёsve mbi temën ishte më i ulët nga ç’pritej. Duhej më tepër motivim 

nga ana e mësuesi për të rritur interesin drejt kësaj teme, duke i nxitur nxënsit dhe 

duke mos ju përmbajtur me rigorozitet e pikë për pikë materialit të tekstit, por 

paraprakisht mund t’u ishte kërkuar informacion mbi temën aktuale; pra tema nuk 

kishte mjaftueshëm informacion kulturor në mënyrë qё detyra të përfundohej me 

sukses; gjithmonë krahasuar me tekstin e huaj. U vu re në të 4 klasat që nxënësit 

duhej të ndihmonin më tepër njëri – tjetrin në punën me grupe, si dhe nxënësit duhet 

të nxisnin më tepër vetëmonitorimin dhe vetëkorrigjimin578. 

Gjëja e përbashkët në 4 klasat që u morën në vëzhgim: 

Mësuesit përgjithësisht qëndronin në krye të klasës kur shpjegonin dhe sqaronin 

detyrën që u ngarkonin nxënësve.Nxënësit në klasën 1,3,4 ishin të organizuar në 

rreshta, me përjashtim të klasës 2. Kishte gabime gjatë diskutimeve nga ana e 

nxënësve. Klasat ishin të zhurmshme. Nxënësit garonin me njëri-tjetrin për të dhënë 

përgjigje pyetjeve drejtuar nga mësuesi. 

Teksti mësimor ishte material bazë pёr orën e mësimit në të 4 klasat. 

Përgjithësisht nxënësit çoheshin në këmbë kur përgjigjeshin. 

Mësuesit jepnin komente pozitive për përgjigjet e tyre. Mësuesit 1 dhe 2 

zakonisht jepnin shembuj kur parashtronin detyrën. Mësuesit ndiqnin planin mësimor. 

Ata e investigonin mjedisin e klasës së tyre ku dhe si punohej. 

Në të gjitha klasat, me përjashtim të klasës 3 kishin numër të madh nxënësish. 

Vetë mësuesit pohojnë se kjo i pengon në zhvillimin e shumë aktiviteteve, sidomos 

punë me grupe. 

Jim Scrivener, pohon disa vështirësi që ndeshen në klasat me numër të madh 

nxënësish,579problem që u vu re edhe tek klasa 1 dhe 4: Nxënësit nuk mund të lëvizin 

lirshëm, ka kontakt me sy (eye contact) të kufizuar me nxënësit.Pozicioni i vendeve 

parandalon një numër aktivitetesh, vëmendja nuk u drejtohet njëlloj të gjithë 

nxënësve, nxënësit fshihen, ka problem me disiplinën. 

Mënyra e bashkëveprimit mes nxënësve 

Nga vëzhgimi u vu re se theksi u jepet detajeve, për të ndërtuar të gjithën nga 

detajet dhe për të lëvizur nga specifikja teke përgjithshmja580. 

Nxënësit e klasës 3 janë më pak aktivë, më të tërhequr dhe më pak bashkëpunues 

me njëri-tjetrin. Ata harxhonin më tepër kohë duke parë fletët, ose duke mprehur 

lapsat, duke u shtrirё, ose duke bërë muhabet sesa të merreshin me detyrën e 

ngarkuar. Grupet funksiononin më mirë tek klasa 2 dhe 4 dhe disi tek 1. Mёsuesit 

duhen tё mundohen të aktivizojnë konceptin e socializimit tё tyre kulturor që një 

individ funksionon më mirё brenda kontekstit të një grupi581. 

 

 

                                                      
578Richards Jack C. and Nunan D. (2002) Language and Second Language teacher education 

Cambridge University press; 73 
579Scivener J. “Learning teaching’A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005;331 
580Soler E.A., Pilar M. Jorda S. (ed) “Intercultural Language Use and Language Learning” 2007 ; 352 
581Po aty ; 352 
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Sugjerime  

Për të mirë menaxhuar një orë mësimi të gjuhës së huaj, është e mira që çdo 

mësues të ndjekë një “activity route map” (hartë aktivitetesh)582: 

1. Para mësimit (të familjarizohet vetë me materialin që do shpjegojë, dhe të 

përgatisë materialet që i nevojiten) 

2. Në klasë të udhëheqë dhe të përgatisë nxënësit për aktivitetin. 

3. Të ndërtojë aktivitetin duke dhëne udhëzimet e duhura dhe duke bërë gupimet 

e duhura të nxënësve. 

4. Të drejtojë aktivitetin, tё monitorojë e tё ndihmojë. 

5. Tё mbyllё aktivitetin dhe tё kërkojë feedback (fidbek) nga nxënësit. 

6. Tё mundohet tё lerё kohё edhe pёr njё post aktivitet. 

Përsa i përket korrigjimit të gabimeve, është e mira që mësuesi t’i mbajë në 

shënim gabimet kryesore dhe në fund të orës t’i verë në dukje, me qëllim që mos 

ndërpritet mendimi i nxënësit, edhe pse mund të ketë reagime nga klasa. 

Mësuesit mes kolegëve duhet të praktikojnë vëzhgimin e orëve të mësimit për të 

ndarë idetë, diskutuar, të krijohet një solidaritet mes tyre dhe një qarkullim idesh. 

Është e nevojshme që ata të ndajnë mes tyre nevojat e nxënësve, historitë e tyre 

personale dhe eksperiencat profesionale, në mënyrë që të ndërtojnë planet e tyre të 

mësimdhënies që u përgjigjen kërkesave të tyre dhe karakteristikave të terrenit583. 

Duke mbështetur mendimin e Hook (Huk) 584, mësuesve do ju nevojitet një rritje 

ndërgjegjësimi në vendosjen e marrëdhënies; tё sjelljeve në klasë dhe « rritjes » së 

nxënësve, pra aftësisë së mësuesve për të modifikuar ose ndryshuar sjelljet e 

nxënësveduke u bazuar tek të kuptuarit e tyre të mjedisit të klasës. 

V. 11 Përshtatja identitare 

 Identiteti historikisht tregon jetëgjatësi dhe ndryshim585. 

Identiteti përkufizohet si tёrёsi e karakteristikave tё sjelljes personale me tё cilat 

njё individ njihet si pjesëtar i njё grupi të caktuar586. 

Të mësosh të përdorësh një gjuhë tjetër është për më shumë se tё paturit tё një 

aftësie të dobishme - ajo pasqyron një qëndrim, atë të respektit për identitetin dhe 

kulturën e të tjerëve dhe tolerancës ndaj diversitetit, sigurisht pa cënuar identitetin 

kombёtar. 

        Identiteti i nxënësit, ashtu si dhe vetë gjuha është ndërtuar në mënyrë sociale dhe 

inidviduale. Kur nxënësit mësojnë një gjuhë të huaj, ata fitojnë gjithashtu një 

ndërgjegjësim të ri të asaj çka ata janë. Ata zhvillojnё një individualitet të gjuhës së 

dytë587. 

                                                      
582Scivener J. “Learning teaching » A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005;44 
583Castellotti V. De Carlo M. “La formation des enseignanats de langue”CLE internationalDidactique 

des langues etrengeres 1995; 141 
584 Hook C. “Studying classrooms’ Victoria Australia; Deakin University press 1981; 23 
585 Blanchet Philipe L'approche interculturelle en didactique du FLE Université Rennes 2 Haute 

Bretagne ; 2004- 2005 ; fq. 8 
586 http://www.thefreedictionary.com/ 
587Granger, C. A. (2004). Silence in second language learning : A psychoanalytic reading 
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Përgjithësisht vihet re një dëshirë e madhe e nxënësve për të mësuar anglishten. 

Kjo dëshirë ёshtë rritur sidomos vitet e fundit. Nxënësit shqiptarë e mësojnë me 

shumë dëshirë gjuhën angleze dhe janë të prirur, të motivuar e të interesuar, për vetë 

faktin e përhapjes së gjerë të kësaj gjuhe, rritjeve të kërkesave për punësim e 

shkollim. 

Socializimi i gjuhës ka të bëjë me faktin që nuk ka mësim gjuhe të liruar nga 

konteksti, dhe tё gjithё kontekstet komunikative përfshijnë dimensione sociale, 

kulturore dhe politike, që tregojnë se cilat forma gjuhёsore janё të disponueshme dhe 

si shpjegohen dhe pёrfaqesohen ato588. 

Anglishtja shpjegohet bazuar në faktorët e njohur nga situatat e njohura të 

nxënësve dhe krahasimet kulturore, ku nxënësit shqiptarë shohin kuptimin e 

përdorimit të gjuhës për qëllimet reale komunikuese. 

Më tepër sesa përshkrimi i një ndarjeje midis identitetit të individit dhe shoqërisë, 

socializimi  i gjuhës tregon ndërvarësinë e këtyre fenomeneve gjuhёsore dhe sociale. 

  Në intervistat e mёsuesve, në lidhje me pyetjen nëse tekstet ofrojnë zgjedhje për 

të përmirësuar faktin që nxënёsit janë të ndryshëm dhe në nivele të ndryshme 36,3% e  

mësuesve të anketuar, janë të mendimit që tekstet të cilët ata përdorin nuk e ofrojnë 

kёtë fakt; kjo përqindje mësuesish u përket, D1, B, C, E, pёrkatёsisht mësues gjimnaz 

publik zonë urbane, mësues 9 vjeçare publike zonë urbane- tekste me autorë 

shqiptarë, mësues 9 vjeçare jopublike shqiptare zonë urbane – tekste me autorë të 

huaj, mësues gjimnaz jopublik shqiptar , zonë urbane – tekste me autorë të huaj. 

Ndërkohë që 63,6%  e tyre mendojnë se tekstet e ofrojnë këtë fakt. 

Nga vëzhgimet e bëra në tekstet e gjuhës angleze të autorëve shqiptarë, ata 

përshtaten më tepër me identitetin shqiptar se tekstet e autorëve të huaj.  

Përgjithësisht tekstet mёsimore të gjuhës angleze nё kontekstin shqiptar, 

influencojnë zhvillimin e identitetit tё nxënësve, sepse temat janё tё orientuara jo 

vetёm drejt individit por edhe drejt shoqërisë. 

Identiteti, edhe pse “i ndërtuar nga brenda”, i përgjigjet, ndikimeve tё jashtme 

kulturore. Ndryshimet racore, gjinore, dhe statusi socio-ekonomik janë një tregues i 

individeve në kontekstin e tyre, por nxënësit e  gjuhës së huaj janë disi mё tё lirё pёr 

tё zgjedhur se cilёt tregues i përkufizojnë më mirë ata nё gjuhën qё ata mёsojnё.  

 Edwards (Eduard) shprehet: “Identiteti në një nivel ose në një tjetër, qëndron në 

qendër të gjithë shkencave shoqërore ose humane, ashtu siç është në studimet fetare 

dhe filozofike, sepse të gjitha këto fusha janë fusha investigimi dhe trajtojnë mënyrat 

në të cilat qëniet humane kuptohen dhe kuptojnë njëri- tjetrin589. 

Granger590 (2004) mbështet një qasje psikoanalitike drejt lidhjes gjuhë- identitet. 

Ajo përshkruan si gjuha u ofron individëve një mjet për t’i shprehur botës, botën e 

tyre të brendshme. Për nxënësit në mosha të vogla, emergjenca e identitetit të gjuhës 

së parë ndërhyn me vetëndërgjegjësimin dhe fillimin e përdorimit të gjuhës. Ajo e 

krahason këtë proces me përvetësimin e gjuhës së huaj, ku nxënësi është i kufizuar në 

prezantimin e botës së tij të brendshme. Për më të rriturit, është zhgënjyes fakti i një 

                                                      
588 Watson-Gegeo, K. A. (2004). Mind, language, and epistemology: Toward a language socialization 

paradigm for SLA. [Article].Modern Language Journal, 340 
589Edwards J. Language and identity”Key topics in sociolinguistics, Cambridge 2009; 20 
590Granger, C. A. Silence in second language learning : A psychoanalytic reading ; 2004 
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mopërputhjeje midis psikikës së gjuhës amtare të zhvilluar dhe unit emergjent të 

gjuhës së dytë. Kjo mospërputhje i le nxënësit të heshtur, duke lënë në trishtim 

humbjen e komunikimit të guhës amtare dhe të negociojnë për një “un” funksional të 

gjuhës së dytë/ huaj. Pra mund të pretendohet se identiteti është ajo çka subjekti u 

nënshtrohet forcave shoqërore gjatë procesit të mësimit të gjuhës së huaj591. 

Për tё parё përshtatjen identitare nё tekstet mёsimore, kemi parё nga afër shfaqjen 

ose shmangien e stereotipeve ne to. 

V.11.1 Edukimi ndërkulturor; “Shfaqja dhe impakti i stereotipeve gjatё 

mësmidhënies dhe mësimnxënies së gjuhës angleze në kontekstin shqiptar në 

tekstet mësimore të gjuhës angleze.” 

Një çështje tepër e rëndësishme e këtij punimi, konsiston në edukimin  

ndërkulturor dhe në impaktin që krijojnë stereotipet gjatë mësimdhënies së gjuhës së 

huaj. Konkretisht është bërë një analizë e shfaqjes së stereotipeve në tekstet mёsimore 

tё Express Publishing në shkollat 9- vjeçare, për të parё çfarë ndikimi kanë ata  në 

përvetësimin e gjuhës angleze nga nxënësit. 

Edukimi ndërkulturor është sot një nga mjetet më të mira për të përfituar 

mundësira qё ofrohen nga shoqёritё shumë kulturore, duke njohur diversitete tё 

ndryshme kulturore. 

Elementet kulturore nuk janë elemente universale, gjë që i bën të vështirë të 

transmetohen në mënyrë integruese. Këtu ndërhyn stereotipi. Ajo çka mësuesit duhet 

të përcjellin tek nxënësit, përmes metodave, është mënyra si mund t’i zbulojnë 

individët që u pёrkasin kulturave të tjera, pёr të mos formuar për ta stereotipe të 

gabuara. 

Stereotipet kulturore janë të rëndësishme dhe  ndikojnë në komunikimin kulturor. 

Ato janë  përgjithësime tё një kulture që ka për qëllim  të transmetojë një mesazh. 

Kjo nuk është gjithmonë e saktë sepse jo çdo  grup brenda nje kulture ka të njëjtat 

perceptime.   

Ka shumë dilema që i shqetësojnë mësuesit e gjuhës së huaj; tё përballen apo t’i 

injorojnë stereotipet,t’u adresohen atyre direkt, apo tё ndjekin elementët e tjerë që në 

mënyrë indirekte sjellin zhdukjen e tyre. 

Në kёtё studim gjatë orëve të mësimdhënies së anglishtes janё paraqitur disa 

strategji për të luftuar stereotipet. 

Ёshtё paraqitur gjithashtu një analizë stereotipesh në tekstet mësimorë tё klasave 

3- 9 ( Express Publishing). Këto burime mësimi influencojnë nёidetë dhekonceptet që 

nxёnёsit kanë për veten e tyre dhe për të tjerët. Analiza e stereotipeve në tekstet 

mësimorë bëhet duke u bazuar në një tёrёsi kriteresh që u referohen teksteve dhe 

ilustrimeve. Përfaqësimet e personazheve në tekste, influencojnë krijimin e vlerave. 

Gjithashtu është paraqitur edhe një klasifikim stereotipesh. 

Nga puna me nxënës u vu re  se edukimi ndërkulturor i ndihmon nxënësit të 

imagjinojnë botën e jashtme e ta kuptojnë botën në të cilën jetojnë, të familjarizohen 

me realitetet e tjera, ta kuptojnë e pranojnë ndryshimin pozitivisht, të inkurajojnë 

qëndrime, vlera, dhe sjellje positive, si dhe të shmangin stereotipet. 

 
                                                      
591 Granger, C. A. Silence in second language learning : A psychoanalytic reading ; 2004 
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V.11.2 Edukimi ndërkulturor- një proces edukimi social 

Edukimi ndërkulturor ka të bëjë me  mënyrën e ndërveprimit dhe bashkëveprimit  

me kulturat e tjera. Edukimi ndërkulturor është sot një nga mjetet më të mira në 

dispozicionin tonë për të na ndihmuar të përfitojmë mundësira që na ofrohen nga 

shoqёritë shumë kulturore. 

Objektivat e edukimit ndërkulturor jane globale; krijimi i lidhjeve të përbashëta 

mes shoqërive të ndryshme dhe grupeve kulturore, zgjidhja e konflikteve në mënyrë 

paqësore, përpjekja për të njohur individët që u përkasin  kulturave të ndryshme dhe 

për të krijuar respekt ndaj tyre. 

Secili prej nesh i përket një gjinie, klase sociale  dhe feje të caktuar  mbi të cilat 

është formuar identiteti ynë. Gjithashtu gjuha  të cilën flasim, luan një rol thelbësor 

nga fëmijëria e hershme dhe në vazhdim. 

Komunikimi ndërkulturor  tregon si njerëzit nga kultura dhe shtete të ndryshme  

komunikojnë dhe perceptojnë botën rreth tyre. Ajo studion situatat ku njerëz me të 

kaluara të ndryshme kulturore, ndërveprojnë më njëri-tjetrin. Përveçgjuhës, 

komunikimi ndërkulturor përfshin kuptimin e kulturave të ndryshme, gjuhëve dhe 

zakoneve të njerëzve nga vendet e huaja592. 

V.11.3 Komunikimi dhe stereotipet kulturore. 

Kultura influencon komunikimin. Ajo përfshin një grup  praktikash sociale, një 

sistem besimesh, vlerash ndërveprimesh, zakonesh, sjelljesh e traditash të njё 

komuniteti specifik që ndikon dhe ndikohet nga sjellja e atyre që i përkasin këtij 

komuniteti.Ajo tregon besime dhe sjellje të individëve ose grupeve në një shoqëri. 

Këto vlera kulturore dekodohen në stereotype, të cilat nuk janë gjithmonë të sakta dhe 

në shumicën e rasteve të çojnë në keqkuptime.  

Elementet kulturore nuk janë elemente universale gjë që i bën të vështira të 

transmetohen në mënyrë integruese. Këtu ndërhyn stereotipi. Ajo çka mësuesit duhet 

të përcjellin tek nxënësit, përmes metodave të mësimdhënies, është mënyra si nxënësit 

mund t’i zbulojnë individët që u përkasin kulturave të tjera, dhe jo të formojmë për ta 

stereotipe të gabuara. 

- Stereotipi është një imazh  i përgjithshëm, një karakteristikë që shumë njerëz 

besojnë qёpërfaqëson një person ose diçka593. 

- Një person, grup, ngjarje ose çështje që konsiderohet për të cilësuar një model 

ose mënyrë të pandryshueshmedhe që i mungon individualiteti594. 

- Paragjykime të thjeshta të caktuara  të cilat janë vendosur nga individë për  të 

funksionuar në shoqëri. 

- Sipas shkencave sociale një sterotip është një perceptim ose një gjykim i 

thjeshtuar i një situate, i një grupi ose i një personi. 

Në ditët e sotme vërejmë një tendencë gjithmonë e më shumë drejt 

aspektitndërkulturor. Ne kërkojmë « dialogjet e kulturave ».Këto metoda 

                                                      
592 Wikipedia- the free encyclopedia 
593Collins Cobuild Dictionary 
594American Heritage Dictionary 
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mësimdhënieje tregojnë si të sillesh me të tjerët dhe cilat janë zakonet, doket dhe 

karakteristikat e një populli. 

Lind pyetja :Çfarë kulture duhet shkëmbyer, dhe ç’duhet të bëjmë me stereotipet? 

Të shpjegosh një kompetencë kulturore do të thotë të shpjegosh si të komunikosh 

me sukses me njerëzit e kulturave të tjera. Por çfarë duhet transmetuar  nga kjo 

kulturë që është ndryshe dhe në çfarë mënyre tё transmetohet? 

Si do të munden mësuesit të kontribuojnë në promovimin e “shumëgjuhësisë dhe  

shumëkulturave midis qytetarëve dhe sitë luftojnë mungesën e tolerancës dhe 

ksenofobinë”, qëllime këto të shfaqura edhe në Kuadrin Evropian të Referencave për 

gjuhët595. 

Tek nxënësi nuk priten ndryshime të menjëhershme në pranimin e stereotipeve. 

Nxënësit eksplorojnë, komentojnë, reflektojnë, analizojnë, vlerësojnë hipoteza, dhe 

marrin vendime.  

Stereotipet kulturore janë shumë të rëndësishme dhe do të ndikojnë në 

komunikim kulturor, por nuk janë të nevojshëm në të gjitha rrethanat. 

Stereotipet kulturore janë përgjithësime të një kulture që ka për qëllim të transmetojë 

një mesazh.Kjo nuk është gjithmonë e saktë sepse jo çdo  grup brenda një kulture ka 

të njëjtat perceptime.   

Çdo kulturë ka karakteristikat e saj të cilat kategorizohen në stereotipe kulturore. 

Këto stereotipe sigurojnë informacion për grupe dhe kultura të vendeve të ndryshme. 

Për shembull: Amerikanët admirojnë arritjet, prakticitetin dhe lirinë, kurse arabët 

admirojnë nderin, durimin dhe harmoninë në grup.  

Nga ana tjetër, stereotipet kulturore janë një mënyrë efektive e komunikimit 

ndërkulturor. Duke përdorur stereotipet kulturore mund të ndodhin gabime në 

interpretimin e sjelljeve të të tjerëve, sepse në përgjithësi tek njerëzit baza e 

gjykimeve të tyre për një kulturë bazohet mbi informacionet stereotipike. 

Kështu, stereotipet kulturore nuk mund të jenë gjithmonë të sakta. Për shembull: 

jo të gjithë Aziatikёt janë dembele apo jo çdo njeri me ngjyrë nuk është në gjendje të 

kryejё një detyrë. Nëse njerëzit do t’i marrin për bazë këto perceptime të pasakta, ata 

do t’i trajtojnë të gjithë aziatikët apo zezakët me paramendim, do të krijojnë  

pikëpamje jo të drejta dhe komunikimi do të përfundojë në keqkuptim.  

Pavarësisht nga këto keqkuptime, stereotipet kulturore mund të jenë të dobishme dhe 

të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit e marrin ose e japin informacionin. Ato sjellin 

një informacion të përgjithshëm në lidhje me një kulturë të re. Për shembull, 

gjermanët shpesh i shohin amerikanët si miqësore, të hapur dhe të shkathët, dhe 

amerikanët i shohin gjermanët, të mirë-organizuar e të kujdesshëm. 

Stereotipet kulturore nuk mund të jetë të pandryshueshëm, sepse kultura po 

ndryshon me zhvillimin e globalizimit. Kultura ndikon në fillimin e një marrëdhënie 

të re dhe në ruajtjen e marrëdhënieve ekzistuese. Për shembull, gjermanët nuk mund 

të krijojnë një marrëdhënie biznesi me indianët, duke marrë për bazë stereotipe të 

vjetëruara gjë që do të kishte  një ndikim negativ në marrëdhëniet e biznesit, sepse 

kultura indiane ka ndryshuar. 

 

                                                      
595Common European 5 Framework of Reference for Languages 2001:4 
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V. 11.4 Stereotipet dhe mësimdhënia e gjuhës angleze. 

       Ka shumë dilemma që i shqetësojnë mësuesit e gjuhës së huaj; të përballen apo t’i 

injorojnë stereotipet, t’u adresohen atyre direkt, apo të ndjekin elementët e tjerë që në 

mënyrë indirekte sjellin zhdukjen e tyre.  

       Dihet që për komunitete të ndryshme janë krijuar stereotipe të ndryshme, për 

shembull: 

       Anglezët pijnë çaj pasditeve, amerikanët nxitojnë vazhdimisht dhe nuk 

kanë kohë. Këto janë stereotipe të pashmangshme në klasat ku jepet mësim anglishtja. 

       Stereotipet vijnë nga: Prindërit dhe familja, media, miqtë, arsimimi, udhëtimi, 

përtacia, frika, lakmia, superioriteti, mungesa e eksperiencës të njerëzve etj. 

       Ndërthurja e informacioneve kulturore në orët e mësimit, sjell një qëndrim 

pozitiv tё një populli ndaj një tjetri, gjë që mund të çojë në shmangien e krijimit të 

stereotipeve. 

        Por nxënësit mund të vihen edhe në një pozitë dëshmitari si pёr shembull në një 

film sociokulturor të një kulture të huaj, dhe nё kёtё mёnyrё i imponohen vlerat e 

kësaj kulture596. 

        Qëndrimet negative ndaj një kulture të huaj, mund të ndryshohen gjatë takimeve 

me njerëz nga kultura të ndryshme. Kjo pikëpamje shprehet edhe nga Byram, sipas të 

cilit, një nga parimet e mësimdhënies është që nxënësit të inkurajohen të bëhen 

gjeografikisht të lëvizshëm597. 

        Në mësimdhënien e gjuhës së huaj duhet filluar më mënyra të eksplorimit të 

njohurive të studentëve duke përfshirë edhe stereotipet me mënyra që janë sfiduese, 

mbështetëse dhe afirmuese në të njëjtën kohe. Pra stereotipet ndërkulturorë duhet të 

sfidohen brenda programit në orët e gjuhëve të huaja nga mësuesi i cili e shikon veten 

e tij si tranformues dhe edukator. 

        Globalizimi, është present në klasë. Atë e shohim në shumëllojshmërinë e ideve 

dhe kulturave. E shohim gjithashtu në teknologjitë që na ndihmojnë në mësimdhënie 

dhe në mësim. Globalizimi krijon mënyra të ndryshme mësimdhënie sepse mësuesit 

dhe nxënësit vijnë nga të kaluara të ndryshme. 

       Gjatë orëve të anglishtes dhe gjatë aktiviteteve kulturorë janë përdorur tre 

strategji për të luftuar stereotipet: 

1. Futja e diversitetit në të kaluarën e nxënësve. 

Globalizimi i personazheve për të shmangur lindjen e stereotipeve.  

Në klasën e katërt, nё tekstin “Welcome 1” në mësimin e kombësive merren 

shembuj të ndryshëm: Manuel is from Spain, Wendy is from Italy, Donald is from 

Scotland598. Këta shembuj duke u interpretuar nga nxënës të ndryshëm bëjnë që të 

shmangen stereotipet dhe secili të njihet me të veçantat dhe karakteristikat e një shteti 

të caktuar. “Ireland traditional dish is irish stew” (gjella e preferuar e Irlandezëve 

është çorba) ose: “The most well-known English sport is cricket”.(sporti më i njohur 

                                                      
596Kramsch, Claire. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University1993;12. 
597Byram, M. and Zarate, G. Definitions, objectives and assessment of sociocultural competence. 

Strasbourg: Council of Europe 1997; 11 
598 Gray E., Evans V. Welcome 1; Express publishing 2008; fq. 13 
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për Anglezet është kriket). Në këtë mënyrë nxënësit marrin informacion kulturor si 

dhe pranojnë dhe ambjentohen me të dhënat dhe të veçantat e shteteve të ndryshme. 

2. Shmangja e përemrave që i referohen gjinisë. 

Përdorimi i emrave që u referohen të dyja gjinive: Faiza, Danielle, Bibi599; 

Louise, Lauren, Joyce, Neil. Qëllimi është të rritet ndërgjegjësimi i potencialit për 

stereotipet gjinore në mënyrë që të kuptohen sjelljet e njerëzve. Merret një shembull: 

emri Lauren600 kuptohet nga nxënësit si emër femre, sepse lidhet me gatimin, në fakt 

kur dëgjohet në CD është mashkull; kjo tregon që nxënësit kanë stereotipin e gatimit 

për femrat. Pas dëgjimit të CD nxënësit surprizohen duke i bërë ata të ndihen ndryshe, 

ose tek emri Terry601 i personazhit, tё cilit i pëlqen sporti, shumica e nxënësve e 

lidhën me gjininë mashkullore këtë emër, duke u nisur nga ideja që meshkujt merren 

më tepër me sporte se femrat.  

Tek dialogu: “Call of the wild”, Unit 5 E Access 4, zhvilluar në klasën e 8-të, janë 

dy personazhe “Joe” dhe “Bill”. Pa e dëgjuar dialogun, shumica e nxënësit mendojnë 

se Joe është vajzë, duke u nisur nga stili i komunikimit të saj- natyra e trembur e 

femrës. Ata habiten që Joe është mashkull! - Pasi e kuptuan nxënësit ishin më kritikë 

për supozimet e tyre për stereotipet gjinorë.  

3. Dhënia nga secili nxënës e një larmie modelesh komunikimi. 

Realiteti tregon, se si individët nuk zotërojnë vetëm një stil të foluri ose të 

shkruari. Kjo do të thotë se ka kompleksitet të modeleve teorike602 brenda individëve. 

Janë të aftë të jenë direktë dhe indirektë, të sjellshëm e të pasjellshëm. Pёr shembull 

një Filipinas që njihet si indirekt në gjuhёn e folur e tё shkruar, në repertorin e tij ka të 

folur të vrazhdë në varësi të situatës, e cila sipas Kubotes (1997) quhet 

“shumëllojshmëri retorike” për shkak të tendencës të një grupi të caktuar për të 

demonstruar një varietet stilesh dhe modelesh. 

Ka dialogje ku femra në një pozitë më të lartë shoqërore e ndërpret bisedën.Ky 

rast demonstron se si mënyrat e ndryshme të komunikimit tek një person i caktuar një 

të kuptuar kompleks të femrës, i detyrojnë nxënësit të mendojnë më shumë për 

individin që kanë për të vlerësuar dhe analizuar. Kjo është një strategji e thjeshtë për 

të luftuar stereotipet në përgjithësi. Inkurajimi i nxënësve për të menduar me kujdes 

rreth të tjerëve para se t’i gjykojnë, i detyron ata të fokusohen në nivelet e cilësive 

individuale. Kjo i detyron njerëzit të shohin përtej grupit dhe në vend të saj t’i shohin 

njerëzit si individë unikë603. 

V.11.4.1 Analizë stereotipesh në tekstet e klasave 3- 9 (Express Publishing; 

Welcome 1, Welcome 2, Access 1, 2, 3, 4, Click on 3) 

                                                      
599 Gray E.,  Evans V. Welcome 2; Express publishing 2008 
600 Evans V.; O’Sulivan N., Click on 3; Express publishing 2008; fq. 59 
601 Evans V.; O’Sulivan N., Click on 3; Express publishing 2008; fq. 116 
602Kubota, R. & Lehner, A.. Toward critical contrastive rhetoric Kubota & Lehner, 2004, fq.. 10 
603Hamilton, D.L. & Crump, C.A Stereotypes. Encyclopedia of Applied Psychology, United Kingdom: 

Elsevier (2004).  484 
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Paragjykimet dhe stereotipet në disa raste na ndihmojnë604 në një situatë e cila nuk 

është e qartë, ose për të cilën nuk kemi informacion të mjaftueshëm, duke plotësuar 

boshllëkun duke dhёnё siguri dhe qartësi.  

1. Të vlerësojmë grupin të cilit i përkasim. 

2. Të vlerësojmë grupet e tjerë, karakteristikat dhe funksionet e tyre 

Tekstet mësimorë të cilët  janë marrë në studim janë tekstet mësimore të autorëve 

të huaj konkretisht të shtëpisë botuese Express Publishing. Ata janë burime mësimi qё 

influencojnë nё idetë dhe konceptet që studentët kanë për veten e tyre dhe për të tjerët. 

Atje ku është praktikë nxënësit duhet të shohin imazhe pozitive, mbështetëse dhe 

inkurajues të vetes së tyre, familjeve të tyre, grupeve etnike, kulturore dhe sociale.  

Burime e mësimdhёnieje janё njё mjet pёr t’i inkurajuar studentët të jenë të 

ndërgjegjshëm dhe të vlerësojnë ndryshimet mes tyre dhe të tjerëve.  

Tё shohim si shfaqen këto lloj stereotipesh në metodat e Express publishing:  

 Stereotipe racore  
Indianët e kuq (lëkurkuqtë) në filmat me kauboj shihen si të etur për gjakmarrje 

dhe të egër. Në fq 95 Access 4 eshtë thyer ky stereotip, duke dhënë një mesazh 

pozitiv.    

Tek Welcome 2, klasa e katërt, ka personazhe të bardhë , zezakë , kinezë. ( fig. 2) 

Gjithashtu edhe tek fq 77 Access 1 dhe Access fq 9 në figura ka  njerëz me 

kombësi të ndryshme. 

 Stereotipe gjinorë  

Ka shfaqje stereotipesh gjinore tek fq 13 Welcome 2 : femrat janë shofere të 

këqija kurse djemtë të dhënë pas futbollit, vajzat janë të dhëna pas gatimit. Kjo duket 

tek preferencat, fq 35 si dhe tek aktivitetet që kryejnë tek  Access 4- klasa 8. 

Në kryerjen e punëve të shtëpisë, ka shmangie stereotipesh tek Access 4 fq. 7, fq 

106,.(fig.3)                 

Fig.2  Fig. 3 

Në ilustrime ka numër të barabartë në shfaqjen e femrave dhe meshkujve. Kjo 

duket tek Access 4 Fq 40 “ Self esteem”;fq 79 profesione pa dallim gjinie. Tek kjo 

metodë për këtë cikël vihet re shmangie e përemrave: “he”, “she” dhe zëvendësimi 

ose drejtimi ndaj nxёnësit me “you” . 

Por gjithsesi nuk mungon edhe ndonjë rast ku kemi shfaqje stereotipi. Për 

shembull tek Access 2.fq. 14 ka sërisht shfaqje stereotipi; vajzat duke bërë punët e 

shtëpise. “Help around the house”. Seksi femër është më i prirur ndaj leximit të 

revistave,dhe botës të showbiz-it: “British teen magazine”, fq 45 Access3.  

                                                      
604 Kit pédagogique “tous différents - tous égaux”, Direction de la Jeunesse et du Sport, Conseil de 

l’Europe, 2ème édition;.34 
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Në aktivitetet sportivë meshkujt zenë vend më të madh se femrat Access 3 , fq 99. 

Ose tek Access fq 70 ka shfaqje të stereotipit gjinor; robot mashkull. 

Tjetër shembull i stereotipit gjinor shfaqet tek Click on nё tema:“Lost in the 

jungle”. Meshkujt janë më të prirur ndaj aventurave, u bëjnë ballë situatave të 

vështira, nuk ka shfaqje te femrave; e njëjta gjë shfaqet edhe tek fq 27 “A storm at the 

sea”,ku  vazhdojnë të jenë më tepër protagonistё meshkujt. 

 Stereotipet e moshës  

Tek Welcome 2 përfshihen të gjitha moshat. Tek të moshuarit vihet re stereotipi i 

fenomenit të harresës si tek gjyshja e Masidit. (fq 55) 

Tek “School bazaar” Fq 67, Welcome 2, femrat shfaqen më të kujdesshme në 

organizimin e ngjarjeve tё rёndёsishme, djemtë më plangprishës. 

Tek Access 4, fq.118, fq 123, kemi përfshirje të të gjitha moshavenë jetën 

shoqërore, nё mjedise të ndryshme si restorante, muzeume duke bërё një jetë aktive. 

 Steretipe Profesionalë 

Tek Welcome 2, figura 4 vajzat shprehin dëshirën të jenë zjarrfikëse, të përballen 

me rrezikun.  

 

Fig. 4 

Ka shmangie të stereotipeve në profesione duke përfshirë të dyja gjinitë ne 

ilustrime, si tek  Access 4 fq 26, fq 79. Ka sërisht shfaqje stereotipi, tek profesionet : 

David mechanic, Sam lorry driver. 

Janë thyer stereotypet e profesioneve tek Click On figura.6. Të dyja gjinitë janë të 

përfshirë në sporte.  

 

  Fig.5          

Fig 6 

 

Tek Access 4 është thyer stereotipi i heronjve meshkuj del një heroinë femër. 

Figura5. 

 

 

 



217 
 

 Stereotipet e roleve në familje 
Përfshijnë një rang të gjerë marrëdhëniesh mes të moshuarve, 

prindërve,bashkëshortëve, fëmijë të adoptuar. Tek Access 1 fq 45”My family”, fq 43 

Simpson, fq 38; kemi një zhdukje të stereotopit që vetëm femrat punojnë me fëmijët. 

Ndërkaq ka edhe meshkuj mjaft të angazhuar si tek Access 3 fq 14, Access 4 fq 

30. Gratë japoneze gjithmonë shihen si burim i  suksesit të fëmijëve të tyre.Tek figura 

7 në librin Click on fq 115 babai i shërben familjes duke u pёrgatitur ushqimin. 

Fig. 7 

V.11.4.2  Kriteret e analizës së stereotipeve në tekstet mësimorë të metodave të 

shtёpisё botuese “Express publishing „ 

Pёrfundimet e stereotipeve u bënë duke u bazuar në analizën e tyre në metodat e 

vëzhguara.  

       Tek këto metoda ka një përqindje të barabartë të përfshirjes të dy sekseve në 

temat e ndryshme mësimore. 

        Analiza e përkatësisë gjinore transmeton vizionin e një shoqërie që u jep shanse 

të barabarta zhvillimi si meshkujve edhe femrave. Të dyja gjinitë paraqiten të 

barabarta në vendimarrje. Ato shfaqen në një shumëllojshmëri preokupimesh, 

angazhimesh, aktivitetesh dhe karrierash, përtej përfaqësimeve stereotipike, shfaqen 

duke dhënë kontribute në komunitet, shfaqin një shumëllojshmëri emocionesh 

njerëzore, dhe dalin si prindër aktivë dhe të përgjegjshëm. 

- Tiparet e individëve të paraqitur në tema të ndryshme të teksteve si raca, grupi 

etnik, gjinia, përkatësia fetare, aftësitë fizike në shumicёn e rasteve nuk ndikojnë në 

identifikimin e sjelljeve të tyre tipike. Gjuha e përdorur është e tillë që nuk i 

diskriminon gjinitë. 

- Mosha e tretë, paraqitet në një shumëllojshmëri aktivitetesh dhe angazhimesh, 

duke bërë një jetë aktive, e sociale (Këto duken në shumë tema, jo vetëm në tekst, por 

edhe në figura).   Personat me aftësi të kufizuara dhe persona të moshuar- fq 69 

Access 3, paraqiten si personat normalё nё aktivitete tё ndryshme. Welcome 2 fq 

55.figura 8. 

Fig. 8 

Rolet në familje përfshijnë një sërë marrëdhëniesh mes të moshuarve, prindërve, 

bashkëshortëve, fëmijëve të adoptuar, fëmijëve me prindër të përzier etnikisht ose që 

vijnë nga kultura të ndryshme. 
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- Paraqitja e dy gjinive është në mënyrë përpjestimore. Ka dinamizëm në 

paraqitjen e figurës së gruas në tekst dhe nuk ka situata të dilemave gjinore.  

- Ilustrimet paraqesin jetën e vajzave dhe të djemve si në zonat urbane ashtu edhe 

në ato rurale, profesionet përshtaten me realitetin dhe nuk u përmbahen stereotipave 

tradicionalë. 

V.12  Përfundime 

Si përfundim mund të themi se si mësues të gjuhës së huaj na mbetet vetëm të 

zgjedhim ato stereotipe, vlerat e të cilëve duam ti transmetojmë, sepse stereotipet janë 

të pamundura të shmangen plotësisht, gjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj dhe gjatë 

shkëmbimit të kulturave.  

Mësuesit synojnё të krijojnë një lidhje dhe shkëmbime ndërkulturore tek 

nxënësit, përmes transmetimit të njohurive gjatë orëve të mësimit, duke u munduar të 

shmangin stereotipet negative. 

 Nxënësit arrijnë të kuptojnë që zakonet tona, mënyrat tona të të menduarit, 

mënyrat tona të jetesës, nuk janë gjë tjetër vetëm përgjigje të botës që na rrethon. 

Ndёrkaq ekzistojnë realitete tё tjera të cilat nuk janë as me të këqija as më të mira por 

thjesht janë të ndryshme. Shoqëritë kanë nevojë për njëra- tjetrën, ato duhen njohur. 

Vetёm duke sfiduar realitetet e panjohura, nxёnёsit mund tё njihen me ndryshimin, që 

të kuptojnë realitetet që janë ndryshe nga tё tyret. Nxënësit gradualisht do 

ndërgjegjësohen përmes aktiviteteve kulturore, që ofrojnë tekstet mësimore. 

 Komunkimet influencohen nga kultura. Kultura ndan besime dhe sjellje të 

individëve ose grupeve në një shoqëri. Këto vlera kulturore të dekoduara në 

stereotype, nuk janë gjithmonë të sakta dhe në shumicën e rasteve të çojnë në 

keqkuptime.  

Njerëzit janë të ndryshëm dhe duhen pranuar, siç janë, por jo të përgjithësohen. 

Secili ka individualitetin e tij dhe nuk mund të stereotipizohet. 

        Megjithatë përgjithësisht edhe pse ka një tendencë drejt shmangjes së 

stereotipeve, prapë në momente të caktuara në një vend ose një tjetër kemi shfaqje të 

tyre, gjë që tregon se është e pamundur që të shmangen totalisht.                           

Stereotipet përfaqësojnë një sfidë si për nxënësin ashtu edhe për mësuesin, sepse  

çështja e stereotipit në gjuhën e huaj në klasë është ndryshimi në mënyrën e të 

sjellurit. Kjo do të thotë që është e rëndësishme  për nxënësit të kuptojnë dhe të 

pranojnë që disa nga pikëpamjet e tyre për përgjithësime që ata bëjnë mbi  

karakteristikat e individëve të caktuar janë gabim.   

Përballja me stereotipet nuk është vetëm problem në mësimdhënien e gjuhës së 

huaj, por edhe për edukimin në përgjithësi.Asnjë gjuhë nuk është e liruar nga 

stereotipet. 

Nxënësit duhet të provojnë të njohin dhe të pranojnë njerëz nga kultura të huaja 

për të krijuar dialog mes kulturave dhe jo të krijojnë ide negative duke bërë 

përgjithёsime dhe duke stereotipizuar. 

Përveç gjuhës, komunikimi ndërkulturor fokusohet në cilësitë sociale përmes 

modeleve dhe kulturave tё grupeve të ndryshme të njerëzve. Ajo gjithashtu përfshin 

kuptimin e kulturave të ndryshme , gjuhëve dhe zakoneve të njerëzve nga vendet e 

tjera. 
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Gjatë edukimit ndërkulturor është e pashmangshme shfaqja e stereotipeve. 

Në ditёt e sotme vërejmë një tendencë gjithmonë e më shumë drejt aspektit 

ndërkulturor. Ne kërkojmë « dialogjet e kulturave ». Këto metoda mësimdhënieje 

tregojnë si të sillesh me të tjerët dhe cilat janë zakonet dhe karakteristikat e një 

populli. 
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PËRFUNDIME TË PËRGJITHSHME DHE PERSPEKTIVA 

Ky studim është një vështrim sociodidaktik që pasqyron lidhjen shkollë- shoqëri- 

gjuhë, lidhje e cila pasurohet e transformohet vazhdimisht e që synon një përvetësim 

sa më të mirë të gjuhës angleze. Në këtë mënyrë sociodiaktika duke marrë në 

konsideratë profilin sociokulturor të nxënësve ndikon në hartimin e programeve 

mësimore dhe metodave të mësimdhënies.  

Ky studim, i kryer gjatë viteve akademike 2012- 2013 e në fillim të 2014, nxjerr 

në pah gjëndjen e sistemit arsimor dhe problematikën e tij gjatë kësaj periudhe,  pa 

marrë parasysh ndryshimet politike dhe strategjike që po ndodhin aktualisht në 

arsimin shqiptar. 

Bëhet një analizë dhe jepet një numër propozimesh mbi tekstet mësimore 

(metodat) të gjuhës angleze në formë dhe në përmbajtje, dhe të kontekstit didaktik me 

disa fenomene që hasim tek ky kontekst. 

Ky punim hedh një vështrim mbi mësimdhënien- mësimnxënien e gjuhës angleze 

tek shqipfolësit, e parë kjo në planin teorik, praktik dhe pedagogjik. 

Ky studim hedh dritë mbi didaktikën e gjuhëve të huaja, i orientuar drejt 

raporteve sociale dhe pedagogjike si dhe një njohje të brendshme të mësuesve dhe 

nxënësve si edhe strukturat e mësimdhënies tek ky kontekst. 

Duke u fokusuar tek një vështrim sociodidaktik i mësimdhënies së gjuhës angleze 

në kontekstin shqipfolës, jemi ndalur tek metodologjia e kërkimit cilësor dhe sasior. 

Është një fokusim në terren, në kuptim, proces dhe perspektiva. 

Ky studim është konsideruar si studim i hapur, përshkrues, etnografik, etik. Është 

ndalur tek të gjithë komponentët e një kërkimi cilësor duke përfshirë: Vëzhgimin, 

intervistat, eksperimentet, materialet e shkruara, pyetësorët. 

Ky studim sociodidaktik nënvizon lidhjen midis shkollës dhe shoqërisë të cilat 

mund të pasurohen e transformohen më mënyrë të vazhdueshme, për të sjellë tek 

nxënësi një vështrim që pajton dimensionet individuale me ato kolektive605 tek 

nxënësit shqipfolës. Përshtatja e një qasjeje të bazuar në kompetenca, i konsideron 

nxënësit si aktorë sociale të cilët duhet të komunikojnë në një sërë situatash. 

Duke e parё nga një kёndvështrim historik, nё kёtё studim përshkruhet konteksti 

shqiptar sociolinguistik në të cilin kanë ndodhur ndryshime ndër vite.  Që në vitet ’70, 

filluan të zbatohen  metoda moderne aktive që synonin të nxisnin nxënësin për një 

punë të pavarur, të  zhvillonin tek ai aftësitë dhe shprehitë e të kuptuarit dhe 

komunikimit me gojë dhe me shkrim në situata të reja dhe interesante, duke mbajtur 

të gjallë vëmëndjen dhe interesin e tyre në mësim. Demonstrimi dhe konkretizimi në 

gjuhën e huaj ishin  shumë të nevojshme, si në përvetësimin e materialit gjuhësor 

ashtu edhe në zhvillimin e shprehive në aktin e komunikimit. Që në ato vite 

rekomandohej shmangia e metodës së vjetër të lexim- përkthimit dhe zëvendësimi me 

demonstrimin e sendit, të paraqitjes së tablove, të vizatimeve, të përshkrimit të 

situatave, të përdorimit të sinonimeve, antonimeve, të përdorimit të filmave.  

Sot futja e mjeteve audiovizuale dhe burimeve të shumta, materialeve ndihmëse, 

aksesit të siteve të shumta të mësimdhënie- mësinxënies në Internet, sjell një realitet 

të mësimdhënies së gjuhës angleze në Shqipëri të përmirësuar dukshëm krahasuar me 

vite më parë. 

                                                      
605 Rispail 1998 : 445 
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Vëmendja gradualisht po fokusohet drejt asaj se çfarë ndodh aktualisht brenda 

shkollave mes nxënësve dhe mësuesve. Kjo e vendos theksin mbi aftësitë, njohuritë 

dhe motivimin e mësuesve që përshtasin qasje të reja për edukimin e nxënësve me 

prejardhje të ndryshme socio-ekonomike, kulturore606. 

Integrimi në epokën dixhitale, rritja e ndërvarësisë dhe lëvizshmërisë, ndryshimet 

në konceptimet për procesin e të nxënit (ku nxënësi të shihet si veprimtar aktiv), rritja 

e rolit të komunitetit, janë disa tregues që çuan drejt nevojës për ndryshimin e 

kornizës kurrikulare në sistemin arsimor sot. 

Kurrikula e re, miratuar nga MAS, (2014) mendohet të sjellë përmirësime tek 

komunikimi i nxënësve dhe tek të kuptuarit ndërkulturor. Duke u fokusuar në qasjen 

bazuar në kompetenca mundësohet hartimi dhe përdorimi i materialeve të reja për 

mësimdhënien – mësimnxënien në mbështetje të zhvillimit të kompetencave. 

Tekstet (metodat), materialet e krijuara nga mësuesit, burimet nga faqe të 

ndryshme të Internetit, bibliografitë elektronike, burimet mësimore synojnë të 

mundësojnë një mësimdhënie të balancuar, që siguron përvetësimin e dijeve, 

zhvillimin e shkathtësive, zbatimin e metodave interaktive të mësimdhënies dhe të 

procesit të vlerësimit, duke krijuar shkathtësi të larta, kreativitet për zgjidhjen e 

pavarur të problemeve, shmangien e stereotipeve, qëndrimeve diskriminuese, dhunës, 

urrejtjes, ndërthurrjet me lёndët e fushat në nivele të ndryshme të kurrikulës. 

Ky studim doktoral është bërë bazuar në kurrikula ekzistuese. Pavarësisht anëve 

pozitive të kësaj kurrikule, dhe përpjekjeve të bëra për të përfshirë kompetencat 

themelore në kurrikul, nuk është bërë e mundur shndërrimi i tyre në përparësi dhe në 

politika të reformave arsimore të ndërmarra e aq më pak në realitete të prekshme në 

dokumentacionin shkollor dhe në praktikën mësimore. Ndjekja e qasjes me bazë 

kompetencash lehtëson rrugën e harmonizimit të politikës arsimore dhe kurrikulare të 

Shqipërise me atë të BE-së. 

Programet mësimore aktuale paraqesin njohuritë gjuhësore, aftësitë e shprehitë 

komunikuese, si dhe vlerat kulturore përmes të cilave nxënësi përforcon e thellon 

njohuritë e fituara në klasat e mëparshme duke rritur aftësitë e tij shprehëse në gjuhën 

angleze. Ata shërbejnë për formimin e përgjithshëm të nxënësit nga ana gjuhësore, 

social-kulturore dhe intelektuale. Niveli gjuhësor rritet në mënyrë spirale duke 

përsëritur çfarë është zhvilluar në vitet e mëparshme dhe duke nxënë njohuri të reja në 

mënyrë të përshkallëzuar. Programi mban parasysh grup-moshën e nxënësve  dhe 

karakteristikat e tyre përkatëse. Në të përfshihen objektiva, linja dhe nënlinja që jo 

vetëm lidhen me interesat e tyre të moshës, por edhe nxitin interesin dhe zgjojnë 

kureshtjen e tyre për mësimin e gjuhës angleze. Pavarësisht këtyre, programet 

mësimore aktuale të gjuhës angleze janë konsideruar në një sens kritik si  programe të 

mbingarkuara. Në të njëjtën kohë vihet re që ka më shumë peshë formimi teorik se ai 

praktik dhe konsiderohen si programe që nuk përshtaten mirë me nivelin e  zhvillimit 

psiko-social. Në këtë kontekst u iniciua puna për reformën kurrikulare, e parë si një 

analizë ose një krahasim i kurrikulave më të mira Evropiane, të cilat bazohen në qasje 

me kompetencat. Tekstet do të jenë më të thjeshta dhe do t’u kushtohet më shumë 

vëmendje orëve në praktikë. 

Ky model, promovon konceptin e nxёnies nё kontekstin kurrikular, trajtimin e 

situatave mёsiomore, kapacitetin pёr tё pёrdorur efektivisht njohuritё, menaxhimin 

                                                      
606Mapping  policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of 

social and cultural diversity Albania country report, ETF january 2010; 12 
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elastik tё kohёs, punёn nё grup tё mёsuesve tё sё njёjtёs fushё duke evidentuar sfidat 

dhe strategjitё e pёrbashkёta. “Mёnyra e re e konceptimit synon tё sigurojё kushte tё 

reja jo vetёm nё transmetimin e dijeve por edhe nё plotёsimin e nevojave tё nxёnёsve 

dhe mёsuesve”. 

Mësimdhënia e gjuhës angleze në kontekstin shqipfolës, programet mësimore, si 

dhe procesi i vlerësimit janë aspekte të tjera që u trajtuan në studim, duke arritur në 

përfundime bazuar në sondazhet e bërë me nxënës dhe pyetësorët me mësues. 

Nga intervistat, pyetsorёt, vëzhgimet qё janë berë mbi procesin e vlerësimit dhe 

vetëvlerësimit në shkollat 9- vjeçare dhe gjimnazet publike e jopublike nё qarkun e 

Korçёs, përqindja më e lartë e mësuesve tё shkollave  jopublike e  bëjnë vlerësimin 

konform KPERGJ krahasuar më një përqindje më të ulët të shkollave publike. E njëjta 

përqindje rezulton edhe për shkollat 9- vjeçare dhe gjimnazet në zonat urbane dhe 

rurale. Ky rezultat tregon se shumica e mësuesve të gjuhës angleze në Korçë, nuk 

kanë dijeni të të gjitha llojeve të vlerësimeve caktuar nga KPERGJ. 

Mosnjohja dhe mosrespektimi i udhëzimeve të KPERGJ-së natyrshëm nuk do 

çojnë në unifikimin e proceseve mësimore në përgjithësi apo vlerësimit në veçanti. 

Rol në këtë pikë luajnë vetë mësuesit të cilët duhet të jenë vetë të parët që të kërkojnë 

të informohen. 

Ёshtё fakt qё programet mësimore nuk u ofrojnë shumë orë kontrolli gjuhësor 

mësuesve duke u kufizuar kështu mundësitë për t’i vlerësuar nxënësit. Vlerësimet 

ekzistuese të njohjes së gjuhës shpesh nuk i masin njohuritë e mara nga nxënësit në të 

folur apo në të dëgjuar – dy elementë mjaft thelbësorë në komunikimin në gjuhë të 

huaj. 

Udhëzimet e ofruara nga KPERGJ duhet të përdoren si një burim kyç për të pёr tё 

hartuar standardet kombëtare të vlerësimit. Mësuesit duhet të kenë standarte të njëjta 

të vlerësimit dhe te njohin problematiken e tij. Ata duhet t’i përgatisin nxënësit për të 

patur sukses në të gjithё përbërësit gjuhësorë duke i ndihmuar ata me gjuhën, fjalorin, 

formatet e ndryshme të testeve e vlerësimeve.  

Është hedhur një vështrim  i përgjithshëm mbi mësimdhënien e anglishtes në 

arsimin publik e jopublik, në arsimin e mesëm, në arsimin bazë 9- vjeçar, në qendrat e 

gjuhëve të huaja në Korçё.  

Janë marrë nё konsideratë rezultatet e sondazheve me nxënës të shkollave nëntë 

vjeçare dhe të mesme mbi përvetësimin e aftësive linguistike, bazuar në programet 

mёsimore mësimore. Të gjitha programet mësimore janë ndërtuar dhe bazuar në 

interesat dhe karakteristikat e grupeve të nxënësve, dhe kjo në masë të madhe 

kontribuon në zhvillimin e pavarur, intelektual dhe social-kulturor të tyre. Ky 

vëzhgim është fokusuar në krahasimin e objektivave aktuale të formuluara nga IKT 

dhe MAS në Shqipëri sa përputhen ato me KPEGJ, si dhe sa këto objektiva i 

ndihmojnë nxënësit shqipfolës të aktualizojnë elementët gjuhësorë në përputhje me 

nivelet e duhura të çdo cikli përkatës në arsimin bazë 9 vjeçar dhe tё mesёm. 

Masa e përvetësimit të aftësive gjuhësore është në funksion të shkollave, 

teksteteve dhe zonave. Rezultatet kryesore të sondazheve dhe të studimit janë prova të 

ndryshimeve në pёrvetësimin e njohurive duke u bazuar në vetëvlerësimin e 

nxënësve.  

 Aftësitë që nxënësit zotërojnë më mirë janë të shkruarit dhe të dëgjuarit. 

Rezultatet e vlerësimit gjuhësor në zonën rurale janë tepër të ulëta krahasuar me 
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zonën urbane. Materialet audio- vizuale, transmetimi i aspektit sociokulturor kanë më 

tepër mangësi në zonat rurale. 

 Tek shkollat 9- vjeçare jopublike –zona urbane që përdorin tekste të autorëve të 

huaj asimilojnë më mirë 4 aftësitë gjuhësore, krahasuar me shkollën 9 vjeçare 

jopublike shqiptare.  

Në aftësinë e të folurit dhe të dëgjuarit, në shkollën 9 vjeçare publike, ku 

përdoren tekste të autorëve shqiptarë, krahasuar me me shkollën 9 vjeçare publike, ku 

përdoren tekste të autorëve të huaj, rezulton se rezultatet janë më të ulta. Kjo mund të 

vijë nga pamjaftueshmëria e materialeve dëgjimore dhe komunikative në këto tekste, 

krahasuar me materialet e shumta në tekstet e autorëve të huaj. 

Nxënësit e gjimnazit jopublik shqiptar kanë një përqindje të konsiderueshme në 

vlerësimin mjaftueshëm dhe jo mirë, krahasuar me gjimnazin jopublik Maltez. Tek 

gjimnazi jopublik shqiptar, vihet re që me rritjen e moshës, ulet përqindja e 

përvetësimit shumё mirë dhe mirë të aftësive gjuhësorë, gjë që nuk ndodh tek 

gjimnazi maltez. 

Nxënësit nuk  e ndjenë veten të aftë për të zotëruar shumë mirё dhe mirë aspekte 

të ndryshme të gjuhës angleze në zonën rurale. Aftësitë e të dëgjuarit e të të folurit 

perceptohen më mirë në gjimnazi i profilizuar, krahasuar me aftësinë e të lexuarit që 

është disi më e lartë në gjimnazi i përgjithshëm. Në aftësinë e të shkruarit janë 

pothuajse njëlloj të dy gjimnazet. 

Aftësia që zotërohet shumë mirë nga gjimnazi i përgjithshëm është të dëgjuarit, 

pastaj të shkruarit. Materialet audio kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë aspekt. 

Aftësia që nuk zotërohet mirë nga ky gjimnaz është të folurit, pra vihet re vështirësi 

në aspektin komunikativ. 

Ajo çka vlen të përmendet është fakti që nxënësit e gjimnazeve të përgjithshme 

janë më të kompletuar, krahasuar me gjimnazin e profilizuar, ku interesi ka rënë vitet 

e fundit. 

Gjimnazet në Korçë dhe në fshatrat përreth kryesisht punojnë më tekste 

mësimorë të autorëve të  huaj. 

Në qarkun e Korçës, ka pak shkolla të qytetit me një tendencë për t’ju përmbajtur 

kritereve të vlerësimit të KPERGJ-sё. Shumica e mësuesve të gjuhës angleze në 

Korçë, nuk kanë dijeni mbi të gjitha llojet e vlerësimeve caktuar nga KPERGJ. 

Vlerësimi më efektiv qё aplikohet nga mësuesit e gjuhёs angleze në Korçë është 

përgjithësisht vlerësimi tradicional. Ata bazohen tek vlerësimet e përditshme,- 

vlerësimin formativ- gjatë orëve të mësimit ato periodike me shkrim- vlerësim në 

vazhdimësi/ vlerësim i përpiktë  si dhe testet në fund të kapitujve. Vlerësimi formativ, 

aplikohet më rrallë nga mësuesit e Korçës. Vlerësimi me kritere nuk është  aplikuar në 

sistemin parauniversitar në Korçë. 

Duke mbetur brenda të njëjtit kuadër, tek ky studim në vijim të sondazheve me 

nxënës mbi programet mësimore dhe përvetësimit të aftësive gjuhësore, janë bërë 

pyetësorë drejtuar mësuesve nga zonat urbane dhe rurale, shkolla publike dhe 

jopublike,  qarku Korçë mbi programet mësimorë në ciklin nëntëvjeçar e të mesëm.  

Është parë përshtajtja e programeve mёsimore me moshën e nxënësve, rolin që ze 

aspekti kulturor tek programi, si reflektohen objektivat e tij në tekstet mësimore, si 

objektivat e KPERGJ reflektohen në programin mёsimor hartuar nga IKT. Nëse, 

objektivat e orëve të gjuhës angleze në kontekstin shqiptar realizohen në klasa me 
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numër të madh nxënësish, nëse vlerësimi nga mësuesit shqiptarë bëhet sipas 

standarteve të vendosur nga KPERGJ si dhe në çfarë shkalle ndiqet programi mёsimor 

prej tyre. 

Rezultatet e studimit kanë treguar se për mësuesit e zonave urbane dhe rurale në 

arsimin bazë e të mesëm, programi është në përputhje me nivelin e nxënësve. 

Përqindja më e madhe e tyre besojnë se niveli i moshës merret më tepër në 

konsideratë. Objektivat vendosur nga KPERGJ, sipas mendimit të pjesёs mё tё madhe 

të mësuesve të zonës urbane,  në programin mёsimor zenë vënd në masën 100% kurse 

sipas mësuesve të zonës rurale nё masёn 80%. 

Si mësuesit e arsimit bazë ashtu edhe ata të gjimnazit, në të dyja zonat; urbane 

dhe rurale, janë të mendimit se objektivat e KPERGJ, pasqyrohen në tekstet mësimore 

të cilat ata përdorin ne masën 80%. 

Numri më i madh i mësuesve të qytetit realizon programin në masën 100%. 

Pjesa më e madhe e mësuesve të shkollave publike janё tё mendimit se aspekti 

kulturor zё një vend tepër të gjerë në programin mësimor të gjuhës angleze. 

Sipas mendimit të një numri të konsiderueshëm të mësuesve të shkollave të 

mesme publike e jopublike mosha e nxënësve ёshtё marrё në konsideratë në hartimin 

e programit, ky mendim mё pozitiv tek tё dytat.  

Mësuesit e intervistuar të shkollave jopublike bazohen më tepër tek kriteret 

vendosur nga KPERGJ për vlerësim, krahasuar me mësuesit e shkollave publike. 

Objektivat e pёrcaktuara në tekstet mësimore të gjuhës angleze me të cilat 

punohet në Korçё, sipas mendimit të një përqindjeje më të lartë mësuesish të 

shkollave publike, janë të vështira të arrihen në klasa me numёr të madh nxënësish, 

krahasuar me mendimet e mësuesve të shkollave jopublike të cilët mendonin se ata 

arrihen.  

Një vështrim i detajuar mbi kompleksitetin e procesit të mësimdhënie- 

mësimnxënies në kontekstin shqipfolës, është vërejtur duke u ndalur tek lidhja e 

ngushtë mësues- nxënës në kontekstin shqiptar. 

Të mësuarit ndërkulturor i jep mësuesit rolin e menaxhuesit, lehtësuesit të gjuhës 

dhe të edukatorit. Kjo i bën shumë mësues të mbajnë përgjegjësi për ndikimin që kanë 

tek nxёnёsit. Mësimdhënësi  i ndihmon ata që të bëhen më të vetëdijshëm për botën 

që i rrethon dhe si të ndërveprojnё në këtë botë. Është tepër e nevojshme për mësuesin 

t’i bëjë nxënësit aktivë, t’i bëjë vetveprues, e t’u japë më pak teori; t’ia kalojë 

përgjegjësinë nxënësve para mësimit607, si dhe t’i bëjë nxënësit të flasin, në mënyrë që 

ata të mësojnë të mendojnë608. 

Duke u fokusuar tek parametrat sociokulturorë dhe nё pёrballjen ndёrkulturore 

përmes teksteve mësimore dhe gjatë mësimdhënies së gjuhës angleze tek shqipfolësit  

në shkolla dhe cikle të ndryshme, nxënësit inkurajohen të njohin diversitetin që 

ekziston përmes të gjitha kulturave, sidomos në erën moderne të udhëtimeve dhe 

emigrimit, ku kulturat janë në kontakt të vazhduar. Ёshtë shumë e nevojshme që 

nxënësit shqiptarë të përballen realisht me shkëmbime kulturash. Kjo u mundëson 

nxënësve faktin e krijimit të lidhjeve me vendet ku flitet gjuha e huaj të cilën ata 

                                                      
607Jonnaert Ph. Laurin S. “Les didactiques des disciplines ; un debat contemporain”. Presses de 

l’universite de Quebec, 2000; 222-223 
608Po aty;  226 
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mësojnë, duke i bërë të mësojnë të njohin ndryshimet kulturore, të respektojnë 

menyrat dhe stilet e ndryshme të jetesës. dhe ta shohin botën me një vështrim 

nacionalist. Në të njëjtën kohë, duke krahasuar kulturat, ata ndërgjegjësohen për 

identitetin e tyre. Motivimi është faktor themelor. Kjo vlen edhe për mësuesit. 

Komunikimi shërben si motivim për mësimin e gjuhës, për të zbuluar mundësitë e reja 

në studimin e tyre, perspektiva të reja të karrierёs dhe të formimit profesional. 

Procesi i përvetësimit të gjuhës angleze konkretisht, sjell implikime psikologjike 

të forta tek nxënësit, në kërkim të personalitetit të tyre. 

Një element i rëndësishëm që është trajtuar në procesin e mësimdhënie- 

mësimnxënies, është edhe aftësia e të shprehurit me shkrim tek nxënësit shqiptarë.     

Eshtë bërë procesi eksperimental me nxënës të gjimnazeve publike në zonat urbane 

dhe rurale të Korçës, që përdorin të njëjtin tekst mësimor, në temat e te shkruarit, për 

të parë çfarë ndikon në  përvetësimin ose mospërvetësimin e aspektit të të shkruarit. 

Edhe pse tekstet me autorë të huaj, të cilat përdoreshin edhe në zonën rurale ofronin 

mundësi dhe ndihmë për nxënësit për të krijuar një ese opinioni, sipas pikave dhe 

kritereve të paraqitura, u vu re se ata kishin shumë mangësi në të kuptuarin e detyrës 

dhe në aplikimin e fazave përkatëse në kryerjen e detyrës. Ndoshta kjo mangësi, 

mund të justifkohet me punën me tekste të ndryshme vitet e kaluara dhe ndryshimin e 

teksteve mësimore, gjë që krijon pengesë në asimilimin e duhur të gjuhës, jo vetëm 

tek të shprehurit me shkrim, por edhe tek aftësitë e tjera gjuhësore. 

Përgjithësisht nxënësve shqipfolës, jo vetëm në zonat rurale, por edhe në ato 

urbane, u mungojnë aftësitë meta-konjitive, për të njohur fushat ku aftësitë e tyre janë 

të pamjaftueshme, dhe cilat aftësi duhet të përmirësojnë. Kjo mbetet në kompetencat e 

mësuesit. 

       Gabimet e nxënësve janë sistematike dhe duhen parë si nga mësuesit ashtu edhe 

nga nxënësit si çelës për të kuptuar dhe për të zgjidhur problemet. Pra ngelet në 

përgjegjësinë e mësuesit, për të përshtatur, rregulluar madje edhe pёr tё zhvilluar 

procedurat të cilat mund të rrisin nivelin e nxënësve dhe minimizuar gabimet e tyre 

dhe  në mënyrë të rregullt të aplikojë metoda që janë të përshtatshme për nevojat, 

interesat dhe aftësitë e nxënësit.  

Të shkruarit është punë e vështirë në gjuhën e huaj, pasi nxёnёsit trashёgojnё 

difekte e mangёsi të theksuara nё gjuhёn shqipe qё reflektojnё dukshёm e kanё pasoja 

negative në aspektin e të shkruarit te gjuhës angleze. Madje edhe zhvillimi i aftësive 

të duhura në përmirësimin e të shkruarit të nxënësve është punë e vështirë. Kështu që 

mësuesit duhet të gëzohen me çfarëdo lloj progresi sado pak të vogël të nxënësve. 

Kemi paraqitur një vëzhgim mbi tekstet mësimorë të gjuhës angleze në 

kontekstin shqipfolës. Konkretisht janë bërë disa vëzhgime, analiza, pyetësorë dhe 

studime rasti. 

Duke qenë se teksti mёsimor është një instrument i domosdoshëm, dhe një 

kuadër i sigurt për mësimdhënie në kontesktin shqiptar, është hedhur një vështrim mbi 

tekstet mësimore (metodave) të gjuhës angleze gjatë viteve, është vënë re një 

ndryshim dhe përmirësim ndër vite. Ky ndryshim vihet re nё: shkallëzimin dhe 

vijueshmërinë e duhur të materialit gjuhësor, në aspektin socio-kulturor, tek materiali 

pёr tё ndihmuar mёsuesin dhe nxёnёsin nё komunikimin e pёrditshёm nё gjuhёn 

angleze, ilustrimet, tepër të rëndësishme këto nga pikëpamja didaktike, tek përgatitja e 

kuadrove mësimore, tek metodat bashkëkohore komunikative, dhe aftësitë 
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ndërvepruese komunikative,  parimet e qarta didaktike, në në zhvillimin e mendimit 

kritik tek nxënësit, avancim në teknologjinë e mësimdhënies. 

Ka qenё e nevojshme të rishikohen dhe të përshtaten proceset e hartimit të 

teksteve shkollore dhe të sigurimit të cilësisë me ato të vendeve të BE dhe me vendet 

e tjera të zhvilluara. Për këtë arsye synohet zëvendësimi total i metodave të autorëve 

shqiptarë. Tekstet shkollorë, duhet të zbatojnë metodat e mësimdhënie-mësimnxënies, 

të cilat karakterizohen nga situata të marra nga jeta, të jenë të orientuara nga zbatimet, 

si dhe të kenë në qendër nxënësin. Ato duhet të inkurajonin punën në grup si dhe 

mendimin e pavarur, krijues dhe kritik dhe individualitetin e nxënësve. Këto mendime 

kanë për synim të aplikohen edhe sot në rishikimin e Kurrikulës së re nga MAS. 

Sigurisht që sot parimet e kurrikulës mundohen të ndërthurren e të zbatohen tek 

hartimi i teksteve shkollorë; lidhen me të mësuarin bashkëpunues, përdorimin e 

materialve origjinale, integrim afësish, krijimtari dhe lirshëmri tek nxënësi. Mësuesi 

merr rolin organizativ e orientues, duke e vënë nxënësin në qendër të procesit 

mësimor. Sot tekstet mësimorë të autorëve të huaj, ofrojnë një pafundësi materialesh 

eksploruese nga mësues e nxënës. 

Me metodat e mësimdhënie-mësimnxënies që vënë në qendër nxënësin, tekstet 

alternativë morën rëndësi të madhe. 

Nga MASH, pretendohej qё tё fuqizohej procesi i përzgjedhjes së teksteve 

shkollore mbi bazën e konkurrencës, nga specialistë të kualifikuar e të trajnuar dhe që 

gëzonin integritet të plotë intelektual. Në përzgjedhjen e këtyre teksteve supozohej tё 

përfshiheshin mësuesit dhe, gradualisht, grupet e interesit, si prindërit, shoqatat 

profesionale lëndore, të cilët, do të ushtronin kështu trysni ndaj autorëve dhe shtëpive 

botuese.   

Por kjo gjë nuk ndodhi. Në përzgjedhjen e teksteve mësimorë të gjuhës angleze 

mbizotëruan interesat dhe kjo “zgjedhje e teksteve”, ju është imponuar mësuesve. Kjo 

është një nga shkaqet e dështimit të altertekstit. 

Mund tё themi se në Shqipëri nuk janë ende kushtet për futjen e altertekstit. 

Alterteksti lidhet me lirinë dhe autonominë e mësuesve, me horizontin e tyre. 

Mësuesit shqiptarë janë mësuar t’u diktohet çdo gjë. Ndoshta në një fazë të 

mëvonshme futja e altertekstit do të ishte e nevojshme. Në përzgjedhjen e teksteve 

mësimore, duhen grupe studimore, institute shkencore, që të punohet me grupe 

autorësh. Duhet punë e mirёfilltё shkencore e studimore ndërvepruese autorësh e 

specialistёsh, që të kenë specifikat e tyre, në mëyrë që tekti të qëndrojë specifikisht e 

metodikisht, e jo të jetë një tekst mozaik, që të mos dihen nivelet e pamjaftueshme të 

autorëve, Nuk duhet një altertekst për fitime personale e për biznes. Pra në Shqipëri 

është degjeneruar kuptimi i altertekstit. 

Prandaj lindi nevoja e heqjes se tij dhe sugjerimi për futjen e një teksti të njëjtë, 

hartuar nga specialistё të përzgjedhur nga MAS. 

Nga intervista e pyetësorë zhvilluar me mësues të cikleve e shkollave të 

ndryshme, janë marrë disa mendime mbi përdorimin, përshtatjen ose mospërshtatjen e 

teksteve mësimore me me dijet, kulturën, identitetin dhe gjuhën amtare. 

Duke analizuar tekstet e ndryshëm të gjuhës angleze, qё përdoren në Korçë e në 

zonat rurale afër saj, tekstet përgjithësisht ofrojnë mundësi për arritjen e objektivave 

të lëndës.  
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 Por vihet re se librat e autorëve të huaj janë disi më të vështirë për t’u asimiluar 

nga të gjitha nivelet e nxënësve, dhe nuk arrihen të gjitha objektivat e vendosura nga 

programi. Në të njëjtën kohë tek tekstet shqiptarë, nuk praktikohen objektivat e 

aftësisë të të dëgjuarit. Nga anketimet e zhvilluar gjatë këtij viti 2012- 2013, tekstit i 

mungojnë materialet ndihmëse referuese disqe ose kaseta.  

Tekstet mësimore, sa vjen e më shumë po i kushtojnë vëmendje të veçantë 

trajtimit të aspektit kulturor në të gjitha rubrikat dhe aftësitë gjuhësore. Megjithatё roli 

i mёsuesit ёshtё shumё i rёndёsishёm, sepse ai mund tё krahasojё e tё sqarojё 

ndryshimet e kulturave tё ndryshme, nё mёnyrё qё nxёnёsit tё mos krijojnё 

keqkuptime. 

Duke parë ndërgjegjësimin ndërkulturor të nxënësve përmes teksteve mësimorë 

të autorëve të huaj të gjuhës angleze në kontekstin shqiptar, përmes zhvillimit të 

aktiviteteve ndërkulturore, u vu re se aktivitetet ndërkulturore u dhanë nxënësve një 

njohuri të tillë e cila zhvilloi në ata një shkallë më të lartë të ndjeshmërisë dhe 

tolerancës për dallimet kulturore në studimin e gjuhës. Këto aktivitete krijuan tek 

nxёnёsit një ndjenjë vetëbesimi për të bashkëvepruar me moshatarët që u përkasin 

kulturave të tjera, të mësojnë prej tyre, të përballen me emocione të reja, të marrin 

role të ndryshme, në varësi të situatës, dhe të tregojnë interes në aspekte të reja 

kulturore. Ata kuptuan ndryshimet në sjelljen, vlerat dhe qëndrimet e tё tjerёve qё 

kanё njё kulturё tё ndryshme nga e jona. Këto rezultate u panё nga vëzhgimet në orët 

e mësimit në klasat e ndryshme dhe mendimet e nxënësve pas zhvillimit të 

aktivitetieve. 

Nga vëzhgimi vihet re se u demonstrua një fleksibilitet ndërveprimi i nxënësve 

me njëri – tjetrin pikёrisht kur ata përballen me situata të jetës reale nga kultura të 

huaja në këto aktivitete të ndryshme kulturore. 

Siç rezulton nga studimi, rezultatet pas organizimit të aktiviteteve ndërkulturore 

janë të kënaqshme. Nxënësit janë të interesuar dhe shumë të motivuar, me diversitetin 

e temave që këto tekste ofrojnë. 

Krahas nxënësve është zhvilluar edhe pyetësori me mësues të ciklit 9-vjeçar, dhe 

mësues të ciklit të mesëm, të qytetit të Korçës, për të parë pikpamjet dhe qëndrimet e 

tyre ndaj edukimit të të rinjve me aftësinë e komunikimit ndërkulturor. 

Pjesa më e madhe e mësuesve që përdorin këto aktivitete ishin në gjimnaze. 

Mësuesit i futin këto aktivitete në faza të ndryshme të procesit mësimor, më tepër në 

fillim e në fund të mësimit. Mënyrat që mësuesit e anglishtes u krijojnë nxënësve për 

kulturat e huaja janë të shumta. Përqindja më e madhe e tyre përveç teksteve 

shkollore, përdorin internetin, filmat, një përqindje më e vogël kanë përdorur 

shkëmbime eksperiencash përmes binjakëzimit me shkolla jashtë vendit.  

Temat kulturore dhe sociale ndërthurur me aspektin gjuhësor, krijojnë një 

larmishmëri gjatë orës së mësimit, duke e bërë  interesante dhe duke krijuar hapësirë 

për largimin e monotonisë nga orët e mesimit. 

Si mundësi për integrimin e aftësisë të komunikimit ndërkulturor në programin e 

formimit të tyre si mësues, mësuesit shohin organizimin e seminareve dhe trajnimeve 

kombëtare dhe ndërkombëtare, sjelljen e specialistëve të huaj në orët e anglishtes në 

klasat shqiptare, si edhe vizitat dhe shkëmbimet e eksperiencave në shkollat simotra. 

Aktivitetet kulturore gjithashtu i ndihmojnë ata në asimilimin më të mirë të 

aftësisë të të folurit. Gërshetimi i gjuhёs  me kulturën, me qëllim që nxënësit mund të 
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përshtatet dhe të mund të vlerësojnë të tjerët që kanë një kulturë të ndryshme nga e 

tyrja.Jo të gjitha tekstet e anglishtes që përdorin mësuesit janë të duhurit për 

plotësimin e nevojave dhe interesave kulturore të nxënësve. Çdo gjë varet nga fakti se 

si mësuesi trajton përmbajtjen dhe ku fokusohet në klasë. Mësimdhënia duhet tё 

zhvillohet në atë mënyrë që t’i bëjë nxënësit të ndjehen që anglishtja nuk i përket një 

kulture tjetër, por ajo i përket kulturës së tyre. 

Përgjithësisht tekstet e autorëve të huaj qё pёrdorin mësuesit në Korçë, trajtojnë 

material të mjaftueshëm për t’i aftësuar ata se si tё punojnё në grupe dhe në mënyrë të 

pavarur. Mësuesit mundohen ta drejtojnë mësimdhënien përmes këtyre teksteve, në 

krijimin e njohurive, vlerave intelektuale, shkathtësive, qёndrimeve dhe reflektimit 

individuale dhe në grup. Kёto tekste, i plotësojnë nevojat e nxënësve mbi nxitjen e 

mendimit kritik, zbulues dhe krijues si dhe nxitin debatin. Tekstet e huaj janë 

munduar tё përshtaten sa më shumë materialeve autentike, sidomos rubrikat e të 

dëgjuarit me materiale të regjistruara nga jeta e përditshme, rubrikat e të kuptuarit 

Në tekstet shqiptare, është përmirësuar raporti teori-praktike, duke marrë 

parasysh moshën, aftësitë perceptuese dhe asimiluese të nxënësve të moshave të 

ndryshme. Edhe leximeve jashtëklase u janё bashkëngjitur materiale autentike, duke i 

pajisur me pyetje, në mënyrë që nxёnёsit të përqëndrojnë vëmendjen. Janë futur kohët 

e fundit edhe tekstet alternative të huaja dhe shqiptare, por qё pёr arsye qё i kemi 

thёnё, nuk dhanё rezultatet e pritshme. Ndihet ende nevoja e shtimit dhe përmirësimit 

të materialeve ndihmëse për mësuesit. 

Nёse nё tё ardhmen do tё hartojmё tekste vetё, duhet tё jemi të aftë t’i bëjmë 

tekstet mësimorë të bazohen në objektiva shumëkulturore dhe t’i kontekstualizojmë 

ato si alternativë për t’ju përgjigjur edukimit kombëtar shumëkulturor. Njё mendim 

tjetёr mund tё jetё hartimi i teksteve me grupe autorёsh shqiptarё e tё huaj qё do tё 

kompensonte mangёsitё e autorёve shqiptare, sidomos nё aspektin sociokulturor, si 

dhe do tё drejtonte autoret e huaj drejt specifikave tё kontekstit shqiptar, aspekt ky qё 

iu mungon metodave tё huaja. 

Por ndërsa tekstet e huaja, krahasuar me ato shqiptare kanë prioritet në trajtimin e 

aspektit kulturor, lënë disi pas dore aspektin formues tek nxënësit, dhe aftësitë e 

shkrimit, të cilat zenë  një përqindje më të vogël. 

Megjithatë përveç faktit që tekstet mësimorë të gjuhës angleze të autorëve të 

huaj, ofrojnë më tepër variacion, e në veçanti aspekti i  të dëgjuarit i jepet më tepër 

prioritet, krahasuar me tekstet mësimore të autorëve shqiptarë, këto të fundit i 

përshtaten më mirë realitetit dhe kontekstit shqipfolës. 

Është mirë që aspekti kulturor në metodat e gjuhës së huaj të autorëve shqiptarë, 

të ingranohet në mënyrë progresive duke filluar nga ciklet më të ulëta e deri në ciklet 

më të larta. Kultura duhet të prezantohet me elemente dhe koncepte fillestare, 

fenomen qё vërehet tek tekstet e autorëve tё huaj, por jo tek ata shqiptarë.  

Mund të përmendim që ka vështirësi dhe pengesa gjatë mësimdhënies së gjuhës 

së huaj në përgjithësi, jo vetëm me tekstet mësimorë, por dhe për vetë faktin se 

nxënësit shqiptarë janë larg kulturës së vendit, gjuhën e të cilit ata po mësojnë, 

vlerave, besimeve dhe koncepteve e kulturës “së fshehur”. Vetë fakti që kultura 

shqiptare është larg kulturës së huaj, konkretisht asaj angleze dhe fakti që gjuha 

angleze mësohet në një ambjent ku nuk është prezent kultura angleze, krijon 

vështirësi në përvetësimin e elementeve kulturore. Prandaj aktualizimet, aktivitete të 
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shumta kulturore gjatë orës së mësimit luajnë rol të rëndësishëm. Rolin kryesor në 

aktualizimin e aspektit kulturor e luan edhe vetë mësuesi.  

Megjithatë vihet re që edhe tekstet e autorëve shqiptarë janë pasuruar mjaft  në 

aspektin kulturor, aspekt ky që ishte i mangët dhe linte shumë për të dëshiruar në 

programet dhe tekstet mësimore më parë. 

Me lëvizjen e gjerë të popullsisë, duhet të mësojmë të jemi të hapur ndaj 

kulturave të tjera dhe diversitetit kulturor për të kuptuar mënyra të tjera të mendimit, 

të besimit e të sjelljes. 

Në mënyrë që të arrihet zhvillimi i vërtetë gjuhësor, kultura dhe gjuha duhet të 

mësohen së bashku. Sa më shumë koncepte kulturore të mësojë nxënësi, përfiton më 

shumë aftësi gjuhësore, mëson më shumë gjuhë dhe bëhet më konkurues. 

- Aspekte të tjera të studiuara në këtë punim, kanë të bëjnë edhe me ndërveprimin 

mes nxënësve dhe mësuesve të arsimit bazë 9- vjeçar në qyetin e Korçës, gjatë 

realizimit të aktiviteteve kulturorë dhe vëzhgimit të elementeve të ndryshëm e detaje 

të procesit të  mësimdhënie- mësimnxënies, në tekstet mësimore të gjuhës angleze 

(autorë shqiptarë dhe te huaj). 

Janë vënë re klasat dhe tekstet mësimore, duke parë ku mësimdhënia është më 

efektive, ku arrihet përvetësim më i mirë, ku menaxhohet më mirë klasa nga mësuesi, 

ku bashkëveprojnë më mirë nxënësit, ku përdoren më mirë teknikat si dhe ku 

përdoren strategjitë e duhura nga mësues të ndryshëm. 

Vihej re në klasat e vëzhguara, se mësuesit mundoheshin të mbanin një atmosferë 

të duhur, të ngrohtë dhe të fokusuar në punë. Sjellja e mësuesit pati një efekt direkt në 

sjelljen e nxënësit sjellje që lidhet direkt me motivimin e nxënësve.  

Ajo çka u vu re tek klasat që përdorin tekstin mësimor të autorëve të huaj, kishte 

ndërveprim më të theksuar mes nxënësve krahasuar me klasën që përdorin tekstin e 

autorëve shqiptarë. Qëllimi në këto orë të vëzhguara, ishte të vendosej diskutimi, 

bashkëpunimi.609 Ky tekst u le hapësirë nxënësve të eksplorojnë në botën e internetit 

përmes siteve për cdo temë mësimi. Ora bëhet edhe më interesante. 

Tek klasat ku punohej me tekste shqipare, u vu re fillimisht që interesi i nxënësve 

mbi temën ishte më i ulët nga ç’pritej. Duhej më tepër motivim nga ana e mësuesi për 

të rritur interesin karshi kësaj teme, duke i nxitur nxënёsit dhe duke mos ju përmbajtur 

me rigorozitet materialit të tekstit, por paraprakisht mund t’u ishte kërkuar 

informacion mbi temën aktuale; pra tema nuk kishte mjaftueshëm informacion. Teksti 

mësimor  ishte material bazë dhe drejtonte orën e mësimit në të 4 klasat. Mësuesit i 

përmbaheshin me rigorozitet planit mësimor. 

Në përgjithësi, në të gjitha klasat, numëri të madh i nxënësve pengonte zhvillimin 

e shumë aktiviteteve, sidomos punë me grupe.  

Nxënësit përgjithësisht demonstruan një kuptim të të kaluarave dhe 

eksperiencave që ata sollën në klasë dhe si e kaluara e gjuhës mund të influencojë 

mësimin e anglishtes. 

Në tekstet e huaja ka shumë material dhe mësuesi ka mundësi zgjedhjesh për 

realizimin e orës së mësimit, megjithatë krahasuar me tekstet e autorëve shqiptarë tek 

                                                      
609 Scivener J. “Learning teaching’A guidebook for english language teachers Second edition 

Macmillian 2005;152 
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të parët ora e mësimit objektivat në orën e mësimit mund të arrihen vetëm me klasa të 

nivelit të lartë.  

Gjatё mёsimit tё gjuhёs sё huaj, problemi i interferencave gjuhësore mbetet një 

problem thelbësor që duhet marë në konsideratë, pavarësisht se tekstet mësimorë 

propozojnë aktivitete specifike mbi vështirësitë strukturore, fonetike, leksikore, 

gramatikore. Nje rol kryesor duhet te luajë mësuesi për eleminimin e tyre, kjo 

sigurisht me një punë të vazhduar e këmbëngulëse. 

Në këtë studim janë analizuar interferencat sociolingistike gjatë aktiviteteve 

ndërkulturore dhe komunikimit në orët e gjuhës angleze si dhe shembuj gabimesh nga 

ana e nxënësve, gjatë përdorimit të teksteve mësimore të autorëve të huaj në arsimin 

bazë 9- vjeçar, Korçë. Interferencat gjuhësore të gjuhës amtare në mësimin dhe 

përvetësimin e gjuhës sё huaj, mund të shkaktojnë impakt negativ mbi përvetësimin e 

kësaj gjuhe.  

Përshtatja identitare në mësimin e anglishtes  dhe stereotipet është çështja 

përfundimare e trajtuar tek ky studim doktoral. Përgjithësisht vihet re një dëshirë e 

madhe e nxënësve për të mësuar anglishten. Kjo dëshirë eshtë rritur sidomos vitet e 

fundit. Nxënësit shqiptarë e mësojnë me shumë dëshirë gjuhën angleze dhe janë të 

prirur, të motivuar e të interesuar, për vetë faktin e përhapjes së gjerë të kësaj gjuhe, 

rritjeve të kërkesave për punësim e shkollim. 

Përgjithësisht tekstet mёsimore të gjuhës angleze në kontekstin shqiptar, 

influencojnë në zhvillimin e identitetit tё nxënësve, sepse temat janë të orientuara jo 

vetëm drejt individit por edhe drejt shoqërisë. 

Pra mund të pretendohet se identiteti është ajo çka subjekti u nënshtrohet forcave 

shoqërore gjatë procesit të mësimit të gjuhës së huaj. 

Nga analiza e  stereotipeve në tekstet e autorëve të huaj, janë dhënë në mënyrë të 

detajuar e të grupuara shfaqja ose mungesa  e stereoptipeve në tektet mësimore, dhe si 

përshtaten nxënësit me to ose si i shmangin nxënësit shqipfolës ato. Tek këto metoda 

ka një përqindje të barabartë të përfshirjes të dy sekseve në temat e ndryshme 

mësimore. 

Mësuesve të gjuhës së huaj u mbetet të zgjedhin ato stereotipe, vlerat e të cilëve 

duan të transmetojmë, sepse stereotipet janë të pamundura të shmangen plotësisht, 

gjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj dhe gjatë shkëmbimit të kulturave.  

Mësuesit duhet të krijojnë një lidhje dhe shkëmbime ndërkulturore tek nxënësit , 

përmes transmetimit të njohurive gjatë orëve të mësimit, duke u munduar të shmangin 

stereotipet negative. Ndërkaq ekzistojnë realitete te tjera të cilat nuk janë as me të 

këqija as më të mira por thjesht janë të ndryshme. Shoqëritë kanë nevojë për njëra- 

tjertrën, ato duhen njohur, të jenё tё hapura. Vetëm duke sfiduar rrezikun nxënësit 

duhet të takohen me ndryshimin, që të kuptojnë realitetet që janë ndryshe nga tonat. 

Nxënësit shqipfolës gradualisht ndërgjegjësohen përmes aktiviteteve kulturore që 

ofrojnë tekstet mësimore. 

Stereotipet përfaqësojnë një sfidë si për nxënësin ashtu edhe për mësuesin, sepse  

çështja e stereopit në gjuhën e huaj në klasë është ndryshimi në mënyrën e të sjellurit. 

Kjo do të thotë që është e rëndësishme  për nxënësit të kuptojnë dhe të pranojnë që 

disa nga pikëpamjet e tyre janë gabim për  përgjithësime që ata bëjnë mbi  

karakteristikat e individëve të caktuar.  
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Shpresojmë që ky punim të ketë ofruar një pasqyrë të qartë të realitetit shqiptar të 

mësimdhënies të gjuhës angleze. 

Është e rëndësishme gjithashtu që mësuesit të kenë një qëndrim pozitiv ndaj 

ndryshimeve, në mënyrë që politika arsimore të implimentohet në mënyrë të 

sukseshme.  

Qëllimi i këtij studimi është të orientojë mësuesit të shohin me kujdes aspektetet 

e lart trajtuara në procesin e mësimdhënie- mësimnxënies, nëse ata ja kanë arritur 

qëllimit, nëse gjuha është përvetësuar si duhet nga nxënësit e cikleve përkatës, të 

mësuarin bazuar në kompetenca, synim ky edhe i reformës së re kurrikulare e cila po 

vihet në zbatim. 

Ndoshta në një studim tjetër mund të merret sërisht në studim sistemi 

parauniversitar dhe ndryshimet që priten të ndodhin tek korniza e re kurrikulare 

(2014),  paraqitur nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, bazuar tek të mësuarit përmes 

kompetencave, të shihet se çfarë ndryshimesh do sjellë ajo tek konteksti shqiptar, si 

do ndikojë tek nxënësit, tek rolet e tyre sociale dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

asimilimin e gjuhës angleze. Në këtë mënyrë të mund të shihet nëse këto ndryshime 

do të ndikojnë pozitivisht tek nxënësit shqiptarë për një përvetësim sa më të mirë të 

gjuhës angleze. 

  Duke parë të veçantat, konfliktet kulturore dhe metodike me grup mosha të 

vendeve të tjera, do jetë me interes që në një studim tjetër të mund të shtrihet në një 

kontekst akoma dhe me të gjerë në të gjithë shtetin shqiptar dhe jo vetëm në qarkun e 

Korçës. Ose edhe mund të analizohen më në detaje tekstet mësimore të cilat mund të 

çojnë në perspektiva të tjera dhe në një qasje më pragmatike të tyre. 

Shpresoj se ky studim mund të jetë një ndihmë modeste drejt ndryshimeve 

didaktike dhe pedagogjike, brenda kuadrit të marrë në studim. Kjo tezë kontribuon për 

të vënë objektiva më të qarta drejt nevojave të nxënësve dhe mësuesve. 
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SHTOJCA 1 

 

Aktivitetet kulturore zhvilluar me nxënës të shkollave 9- vjeçare, Korçë 

 Access 1.- klasa e 5-të 

-“Schools In England”. Nxënësit krahasojnë shkollat në vendin e tyre dhe 

shkollat në Angli, duke parë të përbashkëtat e të veçantat si dhe pajisen me 

informacione. 

-“Famous british people” Nxënësit krahasojnë 5 njerezit më të famshëm në 

vendin e tyre. Nxënësve u lihet për në shtëpi përgatitja e projektit mbi njerëz të 

famshëm në Shqipëri, duke bërë krahasim të jetës shoqërore, politike, ekonomike me 

Britaninë, duke parë e krahasuar vlerat e personazheve të famshëm. 

-  “Scotland”  Nxënёsit njihen me kulturën e Skocisë dhe bëjnë krahasimin me 

kulturën shqiptare. 

(fig. 1) 

                         Fig. 1 

 

Aktivitet jashtёkurrikular 

 Java e gjuhës së huaj 

Ky aktivitet është zhvilluar me nxënësit e tre klasave të teta, si aktivitet kulturor 

në javën e gjuhës së huaj. Çdo klasë kërkon informacione mbi vendet anglishtfolëse; 

informacione mbi ushqimin, muzikën, vallëzimin historinë, monedhat, gjuhën zyrtare 

e të folur, turizmin, sportin, veshjet tradicionale. Nxënësit ndahen ne grupe 6- 7 veta.  

Hapi tjetër ishte të zgjidhej tipi i projektit. Nxënësit sollën video, dhe  projekte në 

formën e role play. Disa nxënës sollën në klasë vizatime në  letër për veshjet 

tradicionale të vendit që ata kanë zgjedhur, disa sollën receta, kuti me piktura me 

informacione brenda.  

U vendosën flamuj dhe fjalë në dialekte të ndryshme të gjuhës angleze, formale 

dhe joformale, në klasa. Ishte një aktivitet shumë interesant, që e solli në mënyrë 

shumë interesante, gjuhën angleze në mjedisin shqiptar dhe krijoi një dimension 

ndërkulturor, me shkëmbim kulturash e informacione mbresëlënëse mes nxënësve e 

mësuesve.  

 

 Lojëra ndërkulturore/ Sporte 

Grupi: Adoleshente-  zhvilluar ne klasen e 7 Access 3 dhe ne klasen e 9 Click on   

Niveli: B1  deri në C1 

Procedura: 

1. Nxënësve u kërkohet të sjellin disa lojëra të ndryshme ose aktivitete sportive. 
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2. Nxënesit i referohen temës së tekstit ( Snowbiking, Parker, Kitesurfing, ose 

edhe lojës “The crystal Quest”) dhe pyeten nëse ekzistojnë në kulturën e tyre këto lloj 

sportesh dhe lojërash. 

3. Ata kërkojnë në internet tek siti:  http://www.estcomp.ro/~cfg/games.html . I 

përmbledhin gjetjet e tyre në një mini prezantim, ose esse reflektive. 

4. Ne internet ata provuan një lojë vizuale online. 

Rezultatet ishin me të vërtetë surprizuese. Kishte shumë emocion, sidomos kur 

nxënësit flasin për fëmijërinë e tyre të hershme. Kishte reflektime nga ana e nxënësve 

mbi universalet dhe të veçantat duke krahasuar kulturat dhe çonin në konkluzione 

interesante. 

 

 Kujdes gafat kulturore (fig. 2) 

Është një orë mësimi të është zhvilluar në klasën e XI ku anglishtja është  lëndë 

më zgjedhje , përkatësisht me librin:610” Headway intermediate” temёn me titull: ”A 

world guide to good manners”.  

“Mind the Gaffe”- “kujdes gabimin” si mund të shmangim shkaktimin e 

ofendimeve kur udhëtojmë në një vend që ka kulturë tjetër nga e jona? 6 gafa: gjuha, 

sjellja, korrektësia politike, biseda, qëndrimet kulturore, dhe humori pa vend. 

Përgatitja 

Mblidhen disa shembuj gafash kulturore. 

Fillimisht nxënesit prezantohen me stereotipin, duke u dhënë disa karakteristika 

të kombësive të ndryshme, që nxënësit të jenë në gjendje të japin mendimin e tyre në 

lidhje me figurat. 

 

                   fig. 2 

 

Lexohet pjesa dhe nxënësit shkruajnë 2-3 karakteristika për çdo kombësi. 

Ndahen nxënësit në grupe dhe cdo grup përgatit 3 gafa për grupet e tjera. 

Nxënësit e tjerë korrigjojnë gafat sociale, bazuar në ato që kanë lexuar, duke bërë 

krahasimin dhe me vendin e tyre. 

Gafat: 

Në Gjermani, ne Britaninë dhe ne Hollandë ndalohet heqja e xhaketës dhe 

përveshja e mëngëve për të diskutuar për çështje biznesi. 

Ngritja e këmbëve mbi tryezë në zyrat japoneze konsiderohet gafë, kurse në 

Amerike është normale, dhe konsiderohet moment çlodhjeje. 

Dhënia e dorës një  Japonezi , nuk pritet, eshtë gafë sociale 

Shkelja e syrit në Pakistan ështe ofenduese. 

Në Amerikë nuk bëhet muhabet derisa të kesh mbaruar së ngrëni hamburgerin. 

Në Francë nuk mund të ulesh në një kafene pa u dhënë dorën të gjithёve që njeh. 

                                                      
610Soars L&J.”A world guide to good manners”.1997; 40 

http://www.estcomp.ro/~cfg/games.html
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 Gjuha e trupit ose komunikimi jo verbal 

Ky aktivitet është zhvilluar edhe në klasën e tetë tek Access 4, moduli 1a.  (Fig. 

3) 

Nxënësit japin shembuj të gjuhës trupore ne Shqipëri, dhe hamendësojnë nëse 

është e njëjtë me vendet e tjera; përqafimi në publik është i papranueshëm në Japoni, 

Japonezët mund të buzëqeshin kur janë konfuzë ose të inatosur. Qëllimi i këtij 

aktiviteti është t’i ndërgjegjësojë nxёnёsit pёr mënyrat e shumta tё komunikimit dhe 

kuptimin e disa gjesteve nё  kultura tё ndryshme. Për shembull: gjesti i figurës më 

poshtë është një shenjë e pranueshme nё US me kuptimin “ok „ në Gjermani ose edhe 

në Shqipëri ka kuptim ofendues.  

 

                          Fig. 3 

Kontrollohet korrektësia  gramatikore dhe leksikore. Nxёnёsit kontrollojnë 

njohuritë e tyre mbi kulturёn britanike. Ky aktivitet është zhvilluar tek teksti “Access 

4“, klasa 8. 

 Ky aktivitet i ndihmoi nxënësit për t’u ndërgjegjësuar nё shmangien konflikteve 

me kulturat e vendeve të tjera.611 

 

 Click on- klasa e 9-të 

Temat tek Click on për të zhvilluar aktivitete kulturore janë të shumta: 

- Types of holidays- Nxënësit krahasojnë  me kulturat e tjera, mënyrat si i kalojnë 

pushimet . Zgjerojnë njohuritë  dhe ofrojnë eksperiencat e tyre mbi to. 

- “All aboard for a steam safari”- ku nxënësit ofrojnë ide dhe mendime mbi 

temën, mësojnë dhe marrin njohuri mbi llojet e transporteve në vende të ndryshme. 

 

 Kulturat e tjera 

Është një aktivitet i zhvilluar në disa cikle; klasat VII, VIII, IX. 

Aktiviteti bazohet në tema nga projektet e Këshillit Britanik, “Open cities“, 

realizuar në një prej orëve të lira në klasat e nënta. 

Përgatitja 

Nxënësit i drejtojnë pyetjet njëri – tjetrit për të shkëmbyer njohuritë nga kulturat 

e tjera si me poshtё: 

1. What kind of food from other countries have you tried? Which did you like? 

2. Do you often see people wearing clothes from different cultures in the streets 

of your town? Do you know which countries they are from? 

3. Do you ever listen to music from other cultures?  

4. Do you ever watch films with subtitles?  

                                                      
611Xega E. Dimensioni nderkulturor ne mesimdhenien e gjuhes se huaj,Buletini shkencor Universiteit 

« F.S. Noli », 2012 ; 189 
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5. What do you think about mixed marriages with people from different cultures? 

Does it  encourage greater cultural understanding? etj 

Përgjigjet ishin interesante, kishte një dëshirë të madhe nga ana e nxënësve për 

njohjen dhe përfshirjen në biseda mbi kultura të vendeve të tjera. 

Proçedura 
Më pas u dorëzohen pyetjet e intervistës dhe nxënësit punojnë në çift. 

Ndihmohen vazhdimisht me fjalorin. Ka pasur edhe mosmarrëveshje mes tyre. 

Aktiviteti përfundon me një diskutim të përgjithshëm. Gjatë dy orëve në të cilat 

zhvillohet ky aktivitet vihet fokusi mbi fjalorin e ri dhe ndërgjegjësimin kulturor. 

- Për të zbuluar më tepër rreth kulturave të tjera nxënësve u është dhënë edhe 

faqja e internetit, ku ka edhe projekte në të cilat përfshihen nxënësit. 

Dy nga temat në të cilat janë zhvilluar aktivitete të ngjashëm janë: “Music” 

Access 3 dhe “Traditional costumes of the British Isles”, Access .  

Nxënësit dëgjojnë CD me pjesë muzike nga vende të ndryshme dhe kultura të 

ndryshme dhe e lidhin muzikën me kërcimet dhe kostumet tradicionale të vendeve të 

dhëna në tekst. Ata japin mendimet e tyre mbi njohuritë e kulturave që kanë. 

Informacion shtesë gjendet tek siti: http://worldmusic.nationalgeographic.com/. Ky sit 

është shumë i gjerë sepse hap diskutime sidomos në klasat e 9-ta mbi kulturat e 

vendeve të ndryshme. 

Tjetër variant është edhe përdorimi i pamjeve nga një faqe tjetër interneti, që janë 

përdorur me videoprojektor në klasë. Nxënësit  shprehin mendimet e tyre nga cili 

vend janë pamjet dhe si lidhen me kulturat e ndryshme. Në këtë mënyrë krijohen orë 

argëtuese gjatë mësimdhënies së gjuhës angleze në klasë, ku merren mendime nga më 

të ndryshmet. Nxënësit ndajnë idetë dhe eksperiencat e tyre të udhëtimeve  dhe 

njohjet e tyre me njerëz të kulturave e ndryshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://worldmusic.nationalgeographic.com/
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SHTOJCA 2   

  

Pyetësor me  nxënësit pas zhvillimit të aktviteteve kulturore 

1. Ku keni dëgjuar për herë të parë termin “ Komunkimi ndërkulturor”? 

2. Sa ndihmojnë shkëmbimet kulturore në përvetësimin e gjuhës së huaj? 

0%   20%   40%  60% 80%  100% 

3. Sa përfituat nga këto aktivitete kulturore? Cili është niveli juaj i interest dhe 

motivimit kundrejt kulturës së huaj përmes këtyre aktiviteteve kulturore?  

a) Aspak b) pak     c) disi   d)  mjaftueshëm   e) shumë. 

4. Çfarё efekti  patën tek ti aktivitetet kulturore të zhvilluara në klasë? 

a) nuk mësove shumë  b) dëshiron ta mësosh gjuhёn e  huaj në kёtё formë 

5. Sa % ke ndryshuar në përvetesimin e gjuhës angleze përmes këtyre 

aktiviteteve? 

a) 0%        b) 40%         c) 60%          d) 100% 

6.Si e mendoni zhvillimin e aktiviteteve kulturore gjate mësimit të gjuhës së 

huaj? 

a) Shumë të rëndësishëm,  b) jo shumë të rëndësishëm, c) pak të rëndësishëm d) 

aspak 

7. Në çfarë aspekti ju ndihmojnë këto aktivitete mё tepër? 

a) në dëgjim, b) demonstrim aftësish nё fjalor, c) në të folur, d) gramatikë 

8. Cilat aktivitete të kulturës ju duken më të rëndësishme për mësimin e gjuhës së  

huaj?  

a) Internet,b) filma, c) teatër, d) spektakël e) këmbime eksperiencash me shkolla 

të tjera, f)  revista periodike, g) libra 

9.Sa të kanë ndihmuar tekstet në përvetësimin e komunikimit ndërkulturor? 

 a)  Aspak, b) pak, c) disi,d) mjaftueshëm, e) shumë. 

 

   Ju faleminderit 
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SHTOJCA 3 

Pyetësor me nxënës pas vëzhgimit- krahasim tekstesh- autorё tё huaj dhe autorё 

shqiptarё 

1. Çfarë ndihme ofrojnë shkëmbimet kulturore në përvetësimin e gjuhës së huaj 

në tekstin “Off we go?” 

 60%   80% 100% 

2. Çfarë ndihme ofrojnë shkëmbimet kulturore në përvetësimin e gjuhës së huaj 

në tekstin “Access 4?” 

 60%   80% 100% 

3.  Çfarё masë zenë aktivitetet kulturorë ne përmbajtjen e tekstit “Off we go?” 

40%                               60%                                     80%                         100% 

3.  Çfarё masë zenë aktivitetet kulturorë ne përmbajtjen e tekstit “Access 4?” 

40%                               60%                                     80%                         100% 

4. Si e mendoni prezencёn dhe zhvillimin e aktiviteteve kulturore në tekstin 

mësimor gjatё mësimit të gjuhës së huaj? 

Shumë të rëndësishëm                të rëndësishëm                     pak të rёndësishëm 

5. Sa ju ka ndihmuar teksti mësimor ” Off we go” në përvetësimin e komunikimit 

ndërkulturor ? 

Disi                                                 mjaftueshëm                           shumë 

6. Sa ju ka ndihmuar teksti mësimor ” Access 4” në përvetësimin e komunikimit 

ndërkulturor ? 

Disi                                                 mjaftueshëm                           shumë 

7. A janë kontekstet sociale dhe kulturore në tekst ”Off we go” të kuptueshëm? 

Plotёsisht dakort                              dakort                                     jo dakort 

8. A janë kontekstet sociale dhe kulturore në tekst ”Access 4” të kuptueshëm? 

Plotёsisht dakort                              dakort                                      jo dakort 

9.A mendoni se përmbajtja e tekstit ”Off we go” është  e liruar nga informacioni 

dhe imazhet stereotipike? 

Shumë e liruar                               mjaft e liruar                             disi e liruar 

10.A mendoni se përmbajtja e tekstit ”Access 4 ” është e liruar nga informacioni 

dhe imazhet stereotipike? 

Shumë e liruar                mjaft e liruar                        disi e liruar 
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SHTOJCA 4 
 

Pyetësor për mësuesit e Gjuhës Angleze mbi programet mёsimore 
 

Vitet e eksperiencës profesionale:  

 Jap mësim gjuhën angleze ne : 

a)  Shkollë 9- vjecare (publike)/jopublike 

b)  Gjimnaz publik/ jopublik/  

c)  Fshat (Shkollë 9- vjecare/ gjimnaz) 

 

Metoda  që përdor:  

Autorë shqiptarë/ të huaj  

 

Kualifikimi:                                                             
 

1. Sa jeni të kënaqur me programet mësimore? 

a) pak                     b) aspak                       c) mjaftueshëm                      d)  shumë 

2. Sa përshtatet programi mësimor  me nivelin e nxënësit në klasat ku bëni 

mësim? 

a) pak                    b) aspak                       c) mjaftueshëm                        d)  shumë 

3. Ne ç’masë ze vend aspekti kulturor në programet mësimore?  

a) 20%                  b) 40%                        c) 60%          d) 80%                  d) 100%  

4. A merren parasysh mosha/niveli/prirjet e nxënësve në programet  mësimore? 

a) Po                    b) Jo    

5. Nëse po sa % merren parasysh? 

a) 20%                  b) 40%                        c) 60%          d) 80%                  d) 100%  

6. A janë pasqyruar në tekstet kërkesat dhe objektivat e programeve mësimore? 

a) Po                    b) Jo 

7. Nёse po në c’masë? 

a) 20%                  b) 40%                 c) 60%             d) 80%                     d) 100% 

8. A janë pasqyruar objektivat e Kuadrit Evropian i Përbashkët i Referencës për 

gjuhët (KPERGJ), në programin mësimor?  

a) Po                    b) Jo    

9. Nëse po, a përshtatet programet  me KPERGJ, dhe në c’masë? 

a) 20 %               b) 40%                c) 60%    d)  80%                    e) 100% 

10. A arrihen objektivat e orës mësimore në klasa me numër të madh nxënësish? 

a) Po                   b) Jo  

11. Nëse po në çfarë përqindje? 

a) 20 %               b) 40%                c) 60%    d)  80%                    e) 100% 

12. Sa ёshtё numri i nxёnёsve nё klasat ku zhvilloni mesimin? 

15                     20                              25                            30                              40 

13. A ju është krijuar mundësia të punoni për përvetësimin e katër kompetencave 

të KPEGJ ? Nёse po nё çfarë pёrqindje pёr secilёn kompetencё ? 

a) Tё kuptuarit me gojё…. 

b) Tё kuptuarit me shkrim…. 

c) Tё shprehurit me gojё …. 

d) Tё shprehurit me shkrim…. 
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14. A e bëni vlerësimin e nxënësve  sipas kritereve të përcaktuara nga KPERGJ ? 

a) Po                 b) Jo 

15. Nëse po cilin vlerësim përdorni ? 

a) Vlerësimin formues/ vlerësim përmbedhës(Somativ) 

b) Vlerësim normativ/ vlerësim sipas kritereve 

c) Vlerësim i vazhdueshëm 

d) Vlerësim direkt/ vlerësim indirekt 

e) Vlerësim subjektiv/ vlerësim objektiv 

f) Vlerësim holistik/ vlerësim analitik 

g) Vlerësim i dyanshëm/ vetëvlerësim etj. 

16. A bëni vleresim të vazhduar ? Nëse po në ç’mënyrë?  

a) gjatë vitit              b) fund kapitujsh ? 

17. A vendosni objektiva dhe ku i vendosni?  

a) Në cdo orë mësimore 

b) Në grupe orësh 

c) Në fillim kapitujsh 

18. A i  njihni nxënësit me objektivat? 

a) Po                        b) Jo 

19. Si e kontrolloni arritjen e tyre (objektivave) ? 

……………………………………………………………………………… 

19. Do të dëshironit: 

a) Tё mos e ndiqnit programin mësimor  

b) Të merrnit mendimin e  nxënësve mbi zhvillimin e mësimit 

c) Të bazoheshit në program , por pa e ndjekur me përpikmëri 

d) Tjetër……………………………………………………………………….. 

20. .Në orët e mësimit cilave aftësi gjuhësore ju jepni prioritet ( 1-4) 1) shumë 4)  

pak: 

a) Të dëgjuarit   b) të folurit   c) të lexuarit   d) të shkruarite) të gjithë 

kompetencave sipas kritereve të KPERGJ 

(Shpjegoni pse)……………………………………………………………… 

21. Në çfarë mase ndiqet program i hartuar nga ministria nga ju si mësues? 

a) 30%                  b) 60%                      c) 80%                        d) 100% 

22. Sa shpesh përditësohet programi mësimor? 

a) çdo vit             b)  çdo dy vjet           c)  çdo 4 vjet              d)  mё rrallë 

 

 

 Ju faleminderit 
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SHTOJCA 5 
 

Pyetësor mësuesve për tekstet mёsimore 

Vitet e eksperiencës profesionale: 

Jap mësim gjuhën angleze nё : Shkollë 9- vjeçare publike qytet 

                                                     Shkollë 9- vjeçare jopublike qytet  

                                                     Gjimnaz publik qytet 

                                                     Gjimnaz jopublik qytet 

                                                     Shkollë 9- vjeçare publike fshat 

                                                     Shkollë 9- vjeçare jopublike fshat  

                                                     Gjimnaz publik fshat 

                                                     Gjimnaz jopublik fshat 

Teksti mёsimor që përdor: autorë shqiptarë 

                                              autorё të huaj 

1. A ndihmon teksti në zhvillimin e aftësive komunikative, gramatikore, te 

kuptimit dhe leksikore që nxënësit i nevojiten më tepër? 

Ndoshta po             pjesërisht po               kategorikisht po            jo 

2. A inkurajon teksti të mësuarin bashkëpunues? Nё ç’masë? 

10%        30%                60 %                       80 %                            100% 

3. A siguron teksti aktivitete që rrisin ndërgjejgësimin  për zbulimin e tipareve 

linguistike? 

Po                              Jo 

4. A ka për qëllim teksti të personalizojë procesin e të mësuarit, duke i bërë 

nxënësit të lidhin temat dhe tekstet me jetën e tyre, pikëpamjet dhe ndjenjat? 

Po                             Jo 

5. A përmban teksti një varietet aktivitetetesh për nxënësit për përdorimin e 

strategjive të ndryshme të të mësuarit? 

Po                             Jo 

6. A ofron teksti zgjedhje për të përmirësuar faktin që nxënësit janë të ndryshëm 

dhe ne nivele te ndryshme? 

Po                             Jo 

7. A japin tekstet rёndёsi pёr pёrpunimin e 4 kompetencave bazё tё Kuadrit tё 

Referencave:tё folurit, tё kuptuarit me gojё, tё shkruarit, tё kuptuarit me shkrim? 

Po                             Jo 

Nёse po nё ç’masё? 

8. A siguron teksti material ndihmëse refereuese ( lista fjalori, disqe, pergjigje, 

indekse etj) 

Po                             Jo 

9. A përfshin teksti përdorimin e kompjuterit dhe teknologjisë për të ndihmuar të 

mësuarin e pavarur? 

Po                             Jo 

10. A ka një konflikt midis aktiviteteve ne tekste që mësuesi propozon dhe atyre 

që preferojnë nxënësit?  

Po                            Jo 
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11. A ju referohen tekstet kritereve tё Kuadrit tё Pёrbashkёt Evropian tё 

Referencave pёr gjuhёt? 

Po                             Jo 

12. Çfare problemesh keni pasur në përzgjedhjen e teksteve mësimore.? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Mbi çfarë kriteriesh duhet të bazohet përzgjedhja e teksteve sipas jush? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

14. Sa pёrqind mbështeteni tek teksti gjatё orës mësimore?  

 

10%            30%                  50%                   80%                    100% 

15. Pёr ju teksti është një mjet : 

a) Thelbësor, për tu ndjekur në të gjitha detajet 

b) I nevojshëm dhe mund ta perdorni si e shikoni ju të arsyeshme  

c) Mund ta neglizhoni duke dhёnё material shtesё 

16. Sa perqind jeni të kënaqur prej tyre ? 

20%                              40%                             80%                               100% 

17. A janë haruar tekstet në lidhje me silabuset dhe a I ndihmjnë ato mësuesit të 

implimentojnë silabusin në mënyrë të efektshme?  

       Po                               Jo   

18. A u përgjigjen tekstet shkollore interesave të nxënesve? 

Po                                Jo 

 

19. Si punojnë mësuesit për të shmnagur ndonjë mangësi të krijuara nga material 

tё vjetёruara në tekste? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

            

                                                                                         Faleminderit 
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SHTOJCA  6 

Pyetësori drejtuar mësuesve mbi aspektet ndёrkulturore 

I nderuar mësues, 

Ky pyetësor do të ndihmojë në tërheqjen e pikpamjeve dhe qëndrimit të 

mësuesve ndaj edukimit të të rinjve me aftësinë e komunikimit ndërkulturor 

nëpërmjet mësimit të gjuhëve të huaja. Përgjigjet tuaja do të jenë një kontribut i vyer 

në përmirësimin e mësimdhënies dhe edukimin e nxënësve me qëndrime e vlera të 

qytetarisë evropiane.   

 

Emër /mbiemër:  

Mosha / seksi : 

Titulli i diplomës:  

1. Vjetërsia në punë si mësues/e 

5 vjet;    10 vjet;     15 vjet;   20 vjet;  tjetër; 

2. Ku jepni mësim? 

 Shkolla e mesme /   shkolla 9 vjeçare 

3. Kur kini dëgjuar për herë të parë për “komunikimin ndërkulturor”? 

4. Cilat janë aftësitë që zotëroni  për të qënë një ndërmjetës kulturor? 

5.  A i përdorni aktivitetet kulturore në mësimin e gjuhës së huaj? 

a) aspak, b) pak, c) mjaft, d) shumë. 

6.  Mendoni se duhen përdorur aktivitetet ndërkulturore në mësimin e gjuhës së 

huaj? 

a) po    b) jo 

7. Në ç’masё i përdorni ju këto aktivitete ? 

a) 0%,   b) 20%,   c) 40%,   d) 60%,    e) 80% 

8. Në ç’masë përvetësohet gjuha me anën e këtyre aktiviteteve? 

a) 0%,   b)  20%,   c) 40%    d) 60%,    e)  80% 

9. Në ç’raport dhe në ç’fazë të orës së mësimit i vendosni veprimtaritë e 

komunikimit ndërkulturor me  veprimtaritë leksiko-gramatikore gjatë procesit të 

mësimit të gjuhës së huaj? 

a) Evokim    b) realizim kuptimi      c) reflektim 

10.Sa ndihmojnë përvojat e shkëmbimeve ndërkulturore në përmbushjen e këtij 

qëllimi? 

Aspak   b) pak   c) disi     d) mjaftueshëm   e) shumë 

11. Përshkruani disa nga përvojat tuaja lidhur me kontaktet e shkëmbimet me 

njerëz  të kulturave të tjera. 
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12.   Sa kanë ndikuar këto përvoja në mësimdhënien tuaj? 

a) Aspak  b) Pak   c) disi  d) mjaft    e) shumë 

13.  Në ç’mënyrë u krijoni nxënësve mundësinë për të kuptuar kulturat e tjera? 

a) Internet,b)  tekstet shkollore, c) gazeta, d) revista, e) filma, f) teatër, g) 
spektakël, h) shkëmbime eksperiencash me shkolla të tjera, i) libra j) tjetër 

14.Si i ndihmoni nxënësit tuaj që të mënjanojnë keqkuptimet ndërkulturore? 

15. A mendoni se duhet vënë theksi në aftësinë ndërkulturore gjatë  mësimit të 

gjuhës së huaj?  

a) aspak  b) pak   c) disi   d) mjaft   e) shumë 

Cilat janë përparësitë e mundshme?  

16. Sa kanë ndihmuar tekstet shkollore në përvetësimin e komunikimit 

ndërkulturor? 

a) 0%   b) 20% c) 40 %  d) 60 %  e) 80%  f) 100% 

17. Cilat aktivitete kulturore   mendoni se kanë me efektshmёri për përvetësimin 

e gjuhës së huaj nga nxënësit? 

a) Internet b) filma c) teatër d) spektakёl e) shkëmbime eksperiencash me shkolla 

të tjera f) revista periodike g) libra 

18.  Si mendoni se mund të integrohet aftësia e komunikimit ndërkulturor në  

      programin e formimit tuaj si mësues? 

 

                                                                                         Ju faleminderit! 
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SHTOJCA 7  
 

Vëzhgimi612 

Menaxhimi i klasës 

1. Jo mirё                       Aspak                                        plotёsisht jo dakort 

2. Mjaftueshëm/disi       Pak                                            nuk jam dakort 

3. Mirё                           Mjaftueshëm                              neutral 

4. Shumë mirë               kënaqshëm                                 dakort 

5. Shkëlqyeshëm            shumë                                        plotësisht dakort 

 

Klasa 1(30 nxënës) dhe 3(25 nxënës) 

Shkolla “Mësonjëtore”dhe “Pandeli Cale” 

Teksti mësimor “Access 4” autorë të huaj Mësuesja : 35 vjeç 

Teksti mësimor “Off we go 8” autorë shqiptarë Mësuesja 33 vjeç 

  Klasa 1 Klasa 3 

1 Ka transmetim kulturash 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Klasa kuptonte gjatë gjithë kohës atë 

që kërkohej nga mësuesi 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 Të gjitha udhëzimet e dhëna nga 

mësuesi ishin të qarta 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 Çdo student përfshihej në moment të 

vecanta 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 Të gjithë nxënësit ishin të përshirë në 

mësim 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 Materialet dhe aktivitete në tekst ishin 

të duhurat 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Grupimet dhe nëngrupimet e 

studentëve ishin  të duhurat 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 Atmosfera e klasës ishte positive 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Ritmi i mësimit ishte i duhuri 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 Kishte mjaftueshëm variacion në 

mësim 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11  Mësuesi nuk foli shumë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 Korrigjimi i gabimeve dhe dhënia e 

fidbekut ishte i duhuri 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 Kishte komunikimin të sinqertë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14 Mësuesi kishte aftësitë e duhura në 

organizimin e punës me grupe. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 Kishte mundësi për praktikë të 

kontrolluar 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16 Nxënësit ishin entuziastë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17 Menaxhimi i përgjithshëm i klasës 

ishte i mirë. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18 Përdoren nga mësusesi metoda 

mësimdhënieje bashkëkohore 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                      
612Richards Jack C. and Nunan D. “Language and Second Language teacher education” Cambridge 

University press . 2002; 79, 80, 81 
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Klasa 2 (13 nxënës) dhe 4 (24 nxënës) 

Shkolla “Omiros”” dhe “Pandeli Cale” 

Teksti mësimor “Access 4” autorë të huaj Mësuesja : 29 vjeç 

Teksti mësimor “Off we go 8” autorë shqiptarë Mësuesja:42 vjeç 

  Klasa 2 Klasa 4 

1 Ka transmetim kulturash 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Klasa kuptonte gjatë gjithë kohës atë 

që kërkohej nga mësuesi 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 Të gjitha udhëzimet e dhëna nga 

mësuesi ishin të qarta 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 Çdo nxënës përfshihej në moment të 

veçanta 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 Të gjithë nxënësit ishin të përshirë në 

mësim 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 Materialet dhe aktivitete ishin të 

duhurat 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 Grupimet dhe nëngrupimet e 

studentëve ishin  të duhurat 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 Atmosfera e klasës ishte positive 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Ritmi i mësimit ishte i duhuri 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 Kishte mjaftueshëm variacion në 

mësim 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11  Mësuesi nuk foli shumë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 Korrigjimi i gabimeve dhe dhënia e 

feedback ishte I duhuri 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 Kishte komunikimi të sinqertë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14 Mësuesi kishte aftësitë e duhura në 

organizimin e punës me grupe. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 Kishte mundësi për praktikën e 

kontrolluar 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16 Nxënësit ishin entuziastë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17 Menaxhimi i përgjithshëm i klasës 

ishte i mirë. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18 Përdoren nga mësusesi metoda 

mësimdhënieje bashkëkohore 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Analiza e detyrave gjatë punës në klasë 

1 aspak 

2. pak 

3. Shumë 

4. plotësisht 

  Klasa 1 Klasa 3 

1 Mësuesi përdorte realie dhe material 

autentikë. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Nxënësit përdorin të gjitha aftësitë gjuhësore 

që do ju nevojiten në situatat komunikative 

jashtë klase 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Objektivat nxënësit i kishin të qarta 1 2 3 4 1 2 3 4 
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4 Aktivitetet gjatë kësaj teme ishin sfiduese  1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Nxënësve herë pas here u kërkohej të 

kryenin detyra  

1 2 3 4 1 2 3 4 

6 Nxënësve u kërkohet të bashkëpunojnë 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Nxënësve u kërkohej të ndanin informacion 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Kishte komponent vlerësimi ku nxënësit 

mund të gjykonin shkallën e suksesit ose të 

dështimit. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9 Aktivitete do të kishin qenë të përshtatshme 

për një klasë me aftësi mikse 
1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

  Klasa 2 Klasa 4 

1 Mësuesi përdorte realie dhe material 

autentikë 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Nxënësit përdorin të gjitha aftësitë gjuhësore 

që do ju nevojiten në situatat komunikative 

jashtë klase 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Objektivat nxënësit i kishin të qarta 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Aktivitetet gjatë kësaj teme ishin sfiduese 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Nxënësve herë pas here u kërkohej të 

kryenin detyra  

1 2 3 4 1 2 3 4 

6 Nxënësve u kërkohet të bashkëpunojnë 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Nxënësve u kërkohej të ndanin informacion 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Kishte komponent vlerësimi ku nxënësit 

mund të gjykonin shkallën e suksesit ose të 

dështimit 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9 Aktivitete do të kishin qenë të përshtatshme 

për një klasë me aftësi mikse 
1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Ndërveprimi i nxënësve në klasë 

  Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 

  Po  Jo Po  Jo Po  Jo Po  Jo 

1 Mësuesi drejton pyetje që ua di 

pëgjigjen ( a display question) 

x  x  x  x  

2 Mësuesi drejton pyetje që nuk ua di 

pëgjigjen (a referential question) 

 x x  x   x 

3 Mësuesi shpjegon fjalor x  x   x x  

4 Mësuesi shpjegon cështje që lidhen me 

përmbajtjen e temës 

 x x  x  x  

5 Mësuesi jep udhëzime x  x  x    

6 Mësuesi kritikon x   x x    

7 Mësuesi lavdëron   x  x  x   x 

8 Nxënësi bën pyetje x x   x  x  

9 Nxënësi komunikon me nxënës tjetër. x x   x  x  

10 Nxënësi përgjigjet x x   x  x  

11 Momente heshtjeje ose konfuzioni  x x   x x  
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Vlerësimi përfundimtar i orës së mësimit i mësuesit dhe nxënësit sipas çdo klase 

të vëzhguar. (Marrë nga BELL ; NTT) 

 

Klasa 1 

  Mbi 

stan

darte

n 

Stan

dart 

Posh

të 

stan

darti

t 

Jo i 

aplik

ueshë

m 

Komente 

 Planifikimi i mësimit  

1 Qëllimet/Rezultatet  x    

2 Aktivitetet e zhvilluara  x    

3 Materialet e përdorur  x    

4 Parandalim i vështirësive gjatë 

orës 

   X  

5 Llogaritje e duhur e kohës x     

6 Gjuha e përdorur  x    

 Zhvillimi i mësimit      

 Cilësitë personale     Mësues 

shpjegues, 

suportues, 

inkurajues 

1 Stili i mësimdhënies  x    

2 Shprehitë      

3 Marrëdheniet me nxënës x     

 Cilësi profesionale, teknika 

dhe strategji 

 x    

1 Menaxhimi  i klasës  x    

2 Aftësia për tu përshtatur x    Mësuesi 

kishte 

eksperiencën 

e nevojshme 

3 Dhënia e udhëzimeve x     

4 Teknikat e bërjes së pyetjeve  x    

5 Teknikat e prezantimit  x    

6 Menaxhimi i praktikës së 

përvetësimit nga ana e nxënësve 

 x    

7 Monitorimi i të mësuarit   x  Numri  madh 

i nxënësve 

8 Trajtimi i gabimeve   x   

9 Aftësitë e mësimdhënies x     

10 Përdorimi i materialeve  x   Internet/ sit 

internet mbi 

temën. 

11 Menaxhimi i kohës x     

12 Përdorim i teknikave 

bashkëkohore në mësimdhënie 

x     
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Klasa 2 

  Mbi 

stand

arten 

stand

art 

Posht

ë 

stand

artit 

Jo i 

apliku

eshëm 

Komente 

 Planifikimi i mësimit  

1 Qëllimet/Rezultatet  x    

2 Aktivitetet e zhvilluara  x    

3 Materialet e përdorur x     

4 Parandalim i vështirësive 

gjatë orës 

   x  

5 Llogaritje e duhur e kohës  x    

6 Gjuha e përdorur  x    

 Zhvillimi i mësimit      

 Cilësitë personale      

1 Stili i mësimdhënies  x    

2 Shprehitë x     

3 Marrëdheniet me nxënës x     

 Cilësi profesionale, teknika 

dhe strategji 

     

1 Menaxhimi  i klasës x     

2 Aftësia për tu përshtatur  x   Mësuesi 

kishte 

eksperiencën 

e nevojshme 

3 Dhënia e udhëzimeve  x    

4 Teknikat e bërjes së pyetjeve   x   

5 Teknikat e prezantimit  x    

6 Menaxhimi i praktikës së 

përvetësimit nga ana e 

nxënësve 

     

7 Monitorimi i të mësuarit  x   Nr i vogel i 

nxënësve 

8 Trajtimi i gabimeve x     

9 Aftësitë e mësimdhënies  x    

10 Përdoromi i materialeve  x   Internet 

11 Menaxhimi i kohës  x    

12 Përdorim i teknikave 

bashkëkohore në 

mësimdhënie 

 x    
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Klasa 3 

  Mbi 

stan

darte

n 

stan

dart 

Posh

të 

stan

darti

t 

Jo i 

aplik

ueshë

m 

Komente 

 Planifikimi i mësimit  

1 Qëllimet/Rezultatet   x  Nuk u 

paraqiten 

objektivat e 

orës tek 

nxënësi 

2 Aktivitetet e zhvilluara  x    

3 Materialet e përdorura   x  Nuk kishte 

kaseta ose 

CD; nuk 

praktikohej 

aftësia e të 

dëgjuarit. 

Megjithatë 

mësuesi solli 

në klasë 

ilustrime me 

figura 

4 Parandalim i vështirësive gjatë 

orës 

 x    

5 Llogaritje e duhur e kohës  x    

6 Gjuha e përdorur  x    

 Zhvillimi i mësimit      

 Cilësitë personale      

1 Stili I mësimdhënies x     

2 Shprehitë x     

3 Marrëdheniet me nxënës x     

 Cilësi profesionale, teknika dhe 

strategji 

 x   Mësues 

motivues, 

atmosferë 

punё e 

fokusuar, e 

duhur, e 

ngrohtë 

1 Menaxhimi  i klasës  x    

2 Aftësia për tu përshtatur      

3 Dhënia e udhëzimeve  x    

4 Teknikat e bërjes së pyetjeve  x    

5 Teknikat e prezantimit  x    

6 Menaxhimi i praktikës së 

përvetësimit nga ana e nxënësve 

x     

7 Monitorimi i të mësuarit  x    

8 Trajtimi i gabimeve   x   
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9 Aftësitë e mësimdhënies  x    

10 Përdorimi i materialeve  x    

11 Menaxhimi i kohës  x    

12 Përdorim i teknikave 

bashkëkohore në mësimdhënie 

 x    

 

Klasa 4 

  Mbi 

stan

darte

n 

Stan

dart 

Posh

të 

stan

darti

t 

Jo i 

aplik

ueshë

m 

Komente 

 Planifikimi i mësimit  

1 Qëllimet/Rezultatet  x    

2 Aktivitetet e zhvilluara  x   Pozitiv ishte 

fakti që 

nxёnёsve u 

caktoheshin 

detyra, dhe 

ndanin 

mendimet. 

3 Materialet e përdorur   x   

4 Parandalim i vështirësive gjatë 

orës 

   x  

5 Llogaritje e duhur e kohës   x  Kishte 

probleme në 

llogaritjen e 

kohës, 

sqarimet dhe 

koha që ju 

nevojitej 

nxënësve për 

përgjigje ishtë 

me e gjatë 

6 Gjuha e përdorur  x    

 Zhvillimi i mësimit      

 Cilësitë personale     Pak konfuz 

1 Stili i mësimdhënies  x    

2 Shprehitë  x    

3 Marrëdheniet me nxënës x     

 Cilësi profesionale, teknika dhe 

strategji 

    Mësuesi në 

këtë klasë ishte 

motivues 

1 Menaxhimi  i klasës  x    

2 Aftësia për tu përshtatur      

3 Dhënia e udhëzimeve  x    

4 Teknikat e bërjes së pyetjeve x     

5 Teknikat e prezantimit      

6 Menaxhimi i praktikës së   x   
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përvetësimit nga ana e nxënësve 

7 Monitorimi i të mësuarit  x    

8 Trajtimi i gabimeve   x   

9 Aftësitë e mësimdhënies  x   Kishte njohje 

të faktorëve 

bazë të procesit 

mësimdhënie- 

mësimnxënie; 

vite në arsim. 

10 Përdoromi i materialeve   x   

11 Menaxhimi i kohës   x   

12 Përdorim i teknikave 

bashkëkohore në mësimdhënie 

   x  
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SHTOJCA 8 

 

Shkolla:                                                            Mosha: 

Klasa: 6                                                           Teksti: 

Niveli :A2.2 

 

 Aftësia gjuhësore:  të dëgjuarit 

 

1) Mund të kuptoj shprehje dhe me fjalor të përdorimit të gjerë të lidhura me 

fusha të rendësishme të jetës (informacion personal, familjar).  

a) Shumë mirë            b) Mirë              c) mjaftueshëm              d) jo mirë                

e) nuk jam në gjendje 

2).Mund të kuptoj pikat kryesore në mesazhe dhe njoftime të thjeshta. 

a) Shumë mirё            b) Mirë              c) mjaftueshëm               d) jo mirë              

e) nuk jam në gjendje 

3)Reagoj ndaj mesazheve të shprehura me gjuhë të thjeshtë, fjalive të shkurtra e 

të thjeshta që lidhen me veten, familjen, shokët, vendbanimin, klasën dhe shkollën. 

a) Shumë mirë           b) Mirë               c) mjaftueshëm               d) jo mirë               

e) nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të lexuarit 

 

4) Mund të lexoj tekste të tjeshtë e të shkurtër. 

a) Shumë mirë          b) Mirë              c) mjaftueshëm               d) jo mirë               

e) nuk jam në gjendje 

5) Mund të lexoj informacion specifike  në materiale të tjeshta si reklama, menu, 

orare, si dhe mund të kuptoj letra të shkurtra personale. 

a) Shumë mirë           b) Mirë              c) mjaftueshëm              d) jo miré                

e) nuk jam në gjendje 

6) Hamendësoj kuptimin e shprehjeve të reja në bazë të figurave. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të folurit dhe të folurit bashkëveprues 

 

7) Mund të komunikoj për detyra rutinë që kërkojnë shkëmbim të thjeshtë të 

informacionit për cështje dhe veprimtari të njohura. 
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a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

8) Mund të përballoj shkëmbime informacionesh të shkurtra për tema sociale 

edhe kur nuk kuptoj gjithcka , vetëm për të ruajtur vazhdimësinë e bisedës 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

9) Mund të përdor  një sërë frazash dhe fjalish për të përshkruar me terma të 

thjeshta familjen njerëzit e tjerë, kushtet e jetesës, shkollimin tim. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të shkruarit 

10). Mund të shkruaj shënime të shkurtra e të thjeshta që lidhen me fusha të 

nevojave të përditshme, ose një letër të thjeshtë personale për të falenderuar dikë. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

11) Mund  të shkruaj letra, mesazhe, kartolina të shkurtra, përshëndetje për të 

pyetur, për të falenderuar ose refuzuar dikë. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 
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Shkolla:                                                                                 Mosha: 

Klasa: 8                                                                                 Teksti:                                                                               

Niveli :B1.1 

 

 Aftësia gjuhësore:  të dëgjuarit/ të kuptuarit 

 

1) Mund të kuptoj pikat kryesore në një fjalim standart për cështje të njohura më 

parë, në lidhje me punën shkollën , pushimet etj. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

2)Mund të kuptoj pikat kryesore të emisioneve në radio ose TV, nëse personat 

flasin për cështje konkrete të punës, ngadalë dhe qarte. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

3) Kuptoj materiale të thjeshta, të regjistruara, për probleme që më interesojnë, të 

shprehura qartë. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

4) Kap thelbin e programeve televizive mbi tema të njohura, ndjek rrejdhën e një 

filmi,ku ngjarjet shoqërohen me veprime dhe figura si dhe  kuptoj të dhëna të thjeshta 

teknike nga instruksionet. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të lexuarit 

5) Mund të kuptoj tekstet që përmbajnë një gjuhë të përdorimit të gjerë, të lidhur 

me punën e përditshme. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

6)Mund të kuptoj përshkrimin e ngjarjeve, ndjenjave dhe urimeve në letra 

personale. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

7) Mund të lexoj artikuj në gazeta, për ngjarje aktuale dhe të kuptoj në mënyrë të 

përgjithshme thelbin e informacionit. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

8) Gjej dhe kuptoj informacione apo fakte të kërkuara,kumtoj mesazhe të thjeshta 

dhe letra standarde rreth udhëtimeve. 
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a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të folurit dhe të folurit bashkëveprues 

9) Mund të përballoj situate të mundshme gjatë një udhëtimi në vendin ku flitet 

gjuha. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

10) Mund të marr pjesë në biseda ku cështja eshtë e njohur,  ose e lidhur me 

familjen,pasionet, udhëtimet. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

11) Mund të lidh frazat  në menyrë të thjeshtë, për të përshkruar përvojat, 

ngjarjet, ambicjet. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

12) Mund të tregoj përmbajtjen e një libri, filmi dhe të përshkruaj reagimin tim. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të shkruarit 

13) Mund të shkruaj një tekst të thjeshtë mbi cështje të njohura të interesit 

personal, letra personale, përvoja dhe përshtypje. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

14) Mund te përshkruaj një ngjarje, një udhëtim me fjali të thjeshta për një gazetë 

shkolle. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

15) Mund të hartoj një faks, një e-mail,letër në formë informacioni të thjeshtë e të 

shkurtër.  

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 
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Shkolla:                                                                            Mosha:  

Klasa: X                                                                           Niveli :B1+ 

Teksti:   

 

 Aftësia gjuhësore:  të dëgjuarit/ të kuptuarit 

1. Mund të kuptoj pikat kryesore në një fjalim standart për cështje të njohura më 

parë, në lidhje me punën shkollën , pushimet. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

2, Mund të kuptoj pikat kryesore të emisioneve në radio ose TV, nëse personat 

flasin për cështje konkrete të punës, ngadalë dhe qarte 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

3) Kuptoj materiale të thjeshta, të regjistruara, për probleme që më interesojnë, të 

shprehura qartë. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

4) Kap thelbin e programeve televizive mbi tema të njohura, ndjek rrejdhën e një 

filmi,ku ngjarjet shoqërohen me veprime dhe figura si dhe  kuptoj të dhëna të thjeshta 

teknike nga instruksionet 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të lexuarit 

5) Mund të kuptoj tekstet që përmbajnë një gjuhë të përdorimit të gjerë, të lidhur 

me punën e përditshme 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

6)Mund të kuptoj përshkrimin e ngjarjeve, ndjenjave dhe urimeve në letra 

personale. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

7) Jam në gjendje të nxjerr informacionin e duhur nga një tekst në gjuhë 

standarde dhe me leksik pak a shumë të pasur, si dhe të lidh informacionin e një teksti 

me një informacion të jashtëm. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 
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 Aftësia gjuhësore: Të folurit dhe të folurit bashkëveprues 

9) Mund të përballoj situate të mundshme gjatë një udhëtimi në vendin ku flitet 

gjuha, 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

10) Mund të marr pjesë në biseda ku cështja eshtë e njohur,  ose e lidhur me 

familjen,pasionet, udhëtimet. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

11) Mund të lidhë frazat  për të përshkruar përvojat, ngjarjet, ambicjet 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

12) Mund të jap përmbajtjen e një libri, filmi dhe të përshkruaj reagimin tim. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

13) Jam në gjendje të shpreh pikëpamjet e mia vetjake për zgjidhjet e një 

problemi dhe ftoj të tjerët të marrin pjesë në debat,  

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

14) Mund të shprehem rrjedhshëm, me një fjalor të larmishëm dhe me një 

shqiptim të mirë e të saktë, për tema të përditshme, si shkolla, udhëtimet 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të shkruarit 

15) Mund të shkruaj një tekst të thjeshtë mbi cështje të njohura të interesit 

personal, letra personale, përvoja dhe përshtypje. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

16) Përshkruaj një ngjarje, një udhëtim me fjali të thjeshta për një gazetë shkolle 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

17) Mund të hartoj një faks, një e-mail,letër në formë informacioni të thjeshtë e të 

shkurtër.  

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

18) Mund të përshkruaj një ngjarje të vërtetë apo imagjinare, me fjalor të 

përshtatshëm si dhe përshkruaj thjesht e saktë përmbajtjen e një libri, duke shprehur 

mendimin tim, e duke parashtruar mendimet pro dhe kundër.  

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 
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Shkolla: 

Klasa: XII                                                                         Mosha: 

Teksti:                                                                               Niveli :B2 

 

 Aftësia gjuhësore:  të dëgjuarit/ të kuptuarit 

1) Mund të kuptojë një fjalim të zgjatur dhe leksione. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

2) Mund të ndjek një linjë komplekse argumentimi nëse ajo është për një temë të 

njohur 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

3) Kuptoj idetë kryesore të një ligjërimi të ndërlikuar ,mbi një temë konkrete ose 

abstrakte, 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

4) Kuptoj dokumentarë televizive, intervista apobiseda, drama dhe filma, të 

shprehura në gjuhëstandarte 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

5) Mund të përthith përmbajtjen informative të një materialitë regjistruar 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të lexuarit 

6) Mund të lexoj artikuj dhe raporte të lidhura me probleme bashkëkohore ku 

autori shpreh qendrimin dhe pikëpamjet e tij.  

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

7) Mund të kuptojë poezinë bashkëkohore. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

8) Identifikoj shpejt përmbajtjen dhe përzgjedhinformacionin e përshtatshëm nga 

artikuj e reportazhe 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

9) Kuptoj artikuj të specializuar ,duke ju referuar herë pas here fjalorit,për të 

verifikuar kuptimin. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 
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10) Lexoj e kuptoj artikuj mbi problemet aktuale ku shprehen qendrime dhe 

pikëpamje të caktuara 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të folurit dhe të folurit bashkëveprues 

11) Mund të bashkëveproj pothuajse rrjedhshëm dhe në mënyrë spontane duke 

mundësuar plotësisht bashkëveprimin me folës vendas. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

12) Mund të marr pjesë aktive në diskutime me përmbajtje të njohur, duke 

shprehur dhe mbrojtur idetë e mia. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

13) Mund të prezantoj qartë përshkrime të detajuara, për një sërë cështjesh të 

lidhura me fushën time  të interesit. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

14) Mund të shpjegoj qëndrimin e tij për një problem kryesor, duke dhënë 

avantazhe dhe disavantazhe për cështje të ndryshme. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

 

 Aftësia gjuhësore: Të shkruarit 

15) Mund të shkruaj tekst të detajuar për një sërë temash të lidhura me fushën e 

time të interesit 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

16) Mund të shkruaj një ese, një raport, duke argumentuar pro dhe kundër  për një 

cështje të caktuar. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

17)Mund të shkruaj letra, ku nënvizoj rëndësinë e fakteve dhe përvojave. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 

18) Mund te shkruaj për ngjarje dhe përvoja të vërteta ,në mënyrë të detajuar e të 

kuptueshme. 

a) Shumë mirë         b) Mirë             c) mjaftueshëm             d) jo mirë              e) 

nuk jam në gjendje 
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PЁRMBLEDHJE 

Ky studim bazohet në mënyra si duhet shfrytëzuar konteksti shqipfolës për të 

përhapur në mënyrë sa më të efektshme gjuhën angleze, duke u fokusuar tek faktorë 

të cilët duhen marrë parasysh për të arritur kontekstualizimin efikas të procesit të 

mësimdhënie-mësimnxënies të gjuhës angleze. 

Jemi munduar nëpërmjet një analize të mjedisit shqiptar në mësimdhënien - 

mësimnxënien e gjuhës angleze si edhe përmes pyetësorëve dhe intervistave mbi 

përdorimin e teksteve mësimorë (metodave) tё gjuhёs angleze, tё shohim 

përshtatshmërinë ose mos përshtatshmërinë e tyre në raport me situatat e 

mësimdhënie-mësimnxënies të veçanta për nxënësit shqiptarë. 

Aspekt tjetër është  dhe një vështrim historik mbi sistemin arsimor në Shqipëri 

dhe në qarkun e Korçës në veçanti, vendi ku është bazuar i gjithë punimi doktoral. 

Ky studim është marrë me kompleksitetin e teksteve mësimorë (metodave), se 

pari, përmes vëzhgimeve mbi përdorimin e tyre, sepse ata përfaqësojnë pikën kyçe për 

aktorët e mësimdhënies në kontekstin shqiptar; mësues dhe nxënës. 

Sё dyti, kemi vёzhguar programet mësimore dhe përshtatjen e tyre me Kuadrin e 

Përgjithshëm Europian të Referencave për Gjuhët  (KPERGJ) si dhe mbi përvetësimin 

e aftësive gjuhësore nga nxënësit. 

Kërkimi cilësor përmes intervistave, sondazheve, studimeve të rastit, pyetësorëve 

dhe vëzhgimeve të situatës  didaktike në sistemin parauniversitar në ciklin 9 vjeçar e 

të mesëm , zona urbane e rurale, shkolla publike e jopublike, si dhe në qendrat e 

gjuhës angleze në Korçë dhe në fshatrat rreth saj, sipas një metodologjie të qartё 

shkencore, na ka dhënë mundësinë  e identifikimit të sfidave të shumta dhe 

dinamikave, që përbëjnë thelbin e problematikës së mësimdhënie -mësinxëniene të 

gjuhës angleze në Korçё. 

Ky studim sjell një qasje sociodidaktike të mësimdhënies së gjuhës angleze, dhe 

një kontekstualizim didaktik të aplikuar në realitetn shqipfolës. 

Fjalё kyçe: kontekstualizёm, proces mёsimdhёnie- mёsimnxёnie, arsim bazё 

dhe i mesёm, sociodidaktika, aspekt kulturor, sistem arsimor, interferenca 

sociolinguistike, programe mёsimore, tekste mёsimore, stereotipe. 

ABSTRACT 

This doctoral thesis is based on the way how to approach to the Albanian context 

in order to spread in the most adaptable way the English language, by focusing in 

factors that should be taken into consideration, in order to efficiently contextualize the 

English language teaching- learning process. 

Through a thorough analysis in the Albanian learning environment of the English 

language, through questionnaires, and interviews on the use of English textbooks, we 

see their conformity with teaching- learning situations of the Albanian learners. 

Another aspect in this doctoral thesis, is a historical view on the Albanian 

teaching system in general and on Korça region in particular. 

This work deals firstly with the complexity of the textbooks, through a survey of 

their uses. They represent a crucial point for the different actors of teaching- learning 

process; teachers and learners, in the Albanian context. Secondly, it surveys the 
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syllabuses and their conformity with the Common European Framework of 

References for languages and the acquisition of language skills by the learners. 

The qualitative research led through interviews, surveys, case studies and 

questionnaires, has widely considered the didactic situation in elementary, lower 

secondary and higher secondary education, urban and rural areas, public and 

nonpublic schools and the English language centers in Korça. This gave  us the 

opportunity to identify and explore the variety of the issues and dynamics, which 

compose the key point of the English teaching- learning  issues in Korça region. 

This thesis develops a sociodidactical approach of English language teaching and 

a didactical contextualization, applied in the Albanian reality. 

Key words: contextualisation, teaching- learning process, educational system, 

lower secondary education, higher socondary education, sociodidactics,  intercultural 

aspect, sociolinguistic interferences, syllabus, textbooks, stereotype.  
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