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0. HYRJE 

0.I  PËRLIGJJA E PUNIMIT 
 

Mësimdhënia e gjuhës së huaj ka përjetuar një transformim të madh gjatë 

viteve të fundit. Metodat tradicionale dhe audiovizuale ia kanë lënë vendin 

metodave komunikuese. Ky transformim ka prekur të gjithë komponentët e 

mësimdhënies së gjuhës së huaj: përkufizimin e objektivave, përzgjedhjen dhe 

krijimin e përmbajtjes, aktivitetet që ndodhin në klasë dhe në proçeset e të 

mësuarit strategjitë që vihen në dispozicion për nxënësit, si të hartohet 

vlerësimi, si të arrihet menaxhimi i klasës. Teoritë disiplinore të mësimit të 

gjuhës së huaj kanë ndryshuar në mënyrë rrënjësore: 

1. Nga njëra anë kemi gjuhësinë me nëndisiplinat e saj si ajo pragmatike, 

komunikuese apo sociolinguistike 

2. Nga ana tjetër kemi psikologjinë e të mësuarit, duke ofruar modele të reja për 

të shpjeguar se si nxënësi duhet të mësojë diçka, dhe psikolinguistikën,e cila 

nga ana e saj ofron një reflektim të veçantë në mënyrën e përvetësimit të 

gjuhës amtare dhe asaj të huaj. 

Koncepte të reja si: kurrikula, ekspertiza, përvetësimi i përmbajtjes 

procedurale dhe strategjitë e të mësuarit, janë shfaqur së fundmi dhe kanë 

shërbyer për të kuptuar më mirë problemet me të cilat përballen mësuesit e 

gjuhës së huaj. Gjithashtu kanë lindur drejtime të reja në zhvillimin e 

multikulturalizmit, mirëkuptimit reciprok, në autonominë e nxënësit, 

teknologjitë e reja, etj. Të gjitha këto përfshihen në tëknologjitë e reja të 

informacionit dhe të komunikimit (TIK), duke ushqyer  një fushë të 

pashtershme idesh e metodash të reja, por në të njëjtën kohë duke ndryshuar 

ndjeshëm raportet nxënës-mësues dhe nxënës – gjuhë (si objekt). Institucionet 

e vendeve të huaja, nëpërmjet Kuadrit Europian te Referencave për Gjuhët e 

Huaja, kanë bërë përpjekje për të unifikuar mendimet dhe praktikat, në mënyrë 

që të arrihet nje homogjenizim në aftësitë e nxënësve dhe në çertifikimin e 

këtyre aftësive. 

Përhapja e teknologjive të reja, në një farë mënyrë është një sfidë për 

mësuesin, i cili tashmë duhet të përballet me ndërtim teorish dhe metodikash të 

reja, ato çfarë duhet të bëjë në klasë. Sikurse e konfirmon Christian Puren, 

zgjedhja që harton mësuesi, është një opinion i dalë nga analizat e 

mëparshme. Problemi nuk mund të konsiderohet i zgjidhur derisa mësuesi 

paraqet ende dyshime të tipit: çfarë dozash të secilit element gjuhësor janë 

përzgjedhur? Në çfarë mënyre? A është kjo metoda e duhur për nxënësit? Një 
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gjë është e sigurtë: metodat e ndryshme apo qasjet nuk na çojnë në të njëjtat 

kompetenca /aftësi, në të njëjtën njohuri apo në të njëjtin model nxënësi.
1
 

Në të gjitha rastet, mësuesi duhet të zgjedhë dhe: të jetë përgjegjës për 

veprimet dhe vendimet e tij. Profili i mësuesit që vuante nga përpilimi i  

kurrikulës, ka ndryshuar tashmë: përgjegjësia e tij është rritur, pasi ai duhet të 

vendosë për çështjet që ishin më parë pak a shumë të paracaktuara. Gjithashtu 

ai dhe duhet vazhdimisht të përshtasë kurrikulën zyrtare (dekrete mbi 

përmbajtjen; draft-Rregullorja) me realitetin jashtëzakonisht heterogjen të 

klasës së tij, dhe duhet t’a planifikojë mësimdhënien dhe të imponojë 

autoritetin e tij. Mësuesi duhet të bëhet zotërues i klasës së tij, të organizojë 

një veprimtari racionale në mësimdhënie. Aftësia për të reflektuar mbi 

praktikën e mësimdhënies është një kusht thelbësor për përparimin dhe 

përmirësimin e aftësive të mësuesit. 

 

 

0.II  OBJEKTI I STUDIMIT DHE  HIPOTEZAT 

 

 

Një nga zgjedhjet kryesore me të cilat përballet mësuesi është pikërisht 

gramatika: Qëndrimi ndaj gramatikës është një nga shtyllat themelore mbi të 

cilat prodhohen historikisht, dallime dhe ndryshime në metodat e gjuhës së 

huaj. Është si një imazh i metodës ose e thënë më mirë, praktikës së 

mësimdhënies. Kalimi nga metoda tradicionale në metodën direkte, nga 

metoda audio-vizuale tek ato aktuale komunikuese përmes qasjes natyrore e 

plotëson gramatika në një mënyrë konkrete për të zhvilluar gjuhën, në një 

mënyrë konkrete për të parë se si e mësojnë atë më mirë. Prandaj është e 

nevojshme që të përcaktojmë se çfarë ne kuptojmë me termin "gramatikë", si e 

mendojmë marrëdhënien ndërmjet gramatikës dhe gjuhës. 

Sipas kësaj qasjeje, objekti  kryesor i këtij punimi është: 

 

 Të analizojë aspektet e mësimdhënies dhe mësimnxënies së gramatikës si 

dukuri didaktike në gjuhën spanjolle.  

 Të shihen cilat janë hapat që duhen ndjekur për zhvillimin e saj, metodat e 

mësimdhënies së gjuhës, vendi ku zhvillohen veprimtaritë gramatikore.  

 Të analizohen mënyrat e përvetësimit të gjuhës dhe cilat janë problematikat 

gjuhësore që hasen gjatë mësimit të gramatikës. 

 Si të arrihet mësimdhënia e gjuhës përmes situatave të caktuara të 

komunikimit. 

 Analiza e programeve të mësimdhënies së gjuhës spanjolle dhe përfshirja e 

gramatikës së po kësaj gjuhe në to. 

 

Ky punim  ngre dhe organizohet rreth disa hipotezave  si: 

 

                                                           
1
PUREN, Christian, “La Didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai 

sur l’éclectisme”, Paris, Didier-Crédif, 1994. 
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 Së pari, a duhet mësuar gramatika? Siç tregohet nga H.Besse, "Çështja 

kryesore është se deri në çfarë mase përvetësimi i një përshkrimi gjuhësor e 

ndihmon apo e pengon  përvetësimin e gramatikës së huaj".
2
 Domethënë, 

gramatika duhet konsideruar si një ndihmë e mirë, apo si një “rrugë e 

shkurtër” për të kuptuar një gjuhë dhe për të mësuar si t’a flasim atë? 

 Dhe në rast se po, a duhen mësuar rregullat gramatikore apo si të veprohet që 

nxënësit t’i kuptojnë ato? 

 Si duhet vepruar në mësimdhënie për t’u mësuar gramatikën nxënësve tanë? 

 Dhe së fundmi, si janë strukturuar programet e mësimdhënies dhe sa e 

përfshirë është gramatika në to? 

 

 

0.III  METODOLOGJIA DHE STRUKTURA E PUNIMIT 

 

 

Për realizimin e këtij studimi janë përdorur një larmi metodash bashkëkohore 

të kërkimit shkencor. Në fokus vendoset të mësuarit të gramatikës nëpërmjet 

veprimtarive dhe praktikave mësimore të gjuhës së huaj e konkretisht të gjuhës 

spanjolle në Shqipëri. Përsa i përket metodologjisë është bërë një trajtim 

analitik i metodave bashkëkohore të mësimdhënies. Në punim trajtohen 

metoda të studimit të gramatikës për qëllime komunikimi për të arritur 

përdorimin e saj në një mënyrë sa më efikase. Ato shpalosin në mënyrë të 

pavarura nga njëra-tjetra gjithë hapat e punës kërkimore në funksion të 

vërtetimit të hipotezave të ngritura e të parashtruara, duke bërë të mundur që 

secili kapitull të strukturohet në përputhje me pikat dhe analizat përkatëse.      

 

Pas shqyrtimit të literaturës përkatëse dhe përpunimit të anës teorike vijohet 

me pjesën praktike në të cilën është realizuar edhe metoda hulumtuese 

nëpërmjet pyetësorëve të cilët synojnë të sjellin një analizë cilësore dhe  jo 

sasiore. Këta pyetësorë do të shërbejnë për të evidentuar sa më mirë punën e 

zhvilluar nga mësuesit e gjuhës spanjolle. Prej tij del në pah se gramatika 

është elementi gjuhësor më i rëndësishëm i mësimdhënies së gjuhës së huaj. 

Gjithashtu duke marrë parasysh vështirësitë që ndeshim me praktikën e 

përditshme të proçesit të nxënies së gjuhës spanjolle,  dhe duke parë kërkesat e 

nxënësve për një përvetësim sa më të mirë të gjuhës u ndërmor një tjetër 

hulumtim ku u analizuan mënyrat e përvetësimit të gjuhës. Në ditët e sotme 

shihet me përparësi rritja e cilësisë së mësimdhënies së gjuhës së huaj për të 

arritur një përvetësim sa më aktiv duke eksperimentuar mënyra të reja për 

rritjen e frytshmërisë së mësimnxënies. 

 

Metodë tjetër është edhe ajo e analizës së disa manualeve të gjuhës spanjolle e 

cila shërben si një orientim mbi situatën dhe përdorimin e gramatikës së po 

kësaj gjuhe. Gjithashtu shohim se në çfarë përmasash përdoret gramatika në 

po këto manuale e metoda gjuhësore.   

 
                                                           

2
BESSE, Henri; GALISSON, Robert, “Grammaires et didactique des langues”. Paris, Hatier, 

1984, Fq. 30. 
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Në shkrimin e këtij punimi janë mbajtur parasysh një sërë kodesh etike të cilat 

kanë të bëjnë kryesisht me: 

- Ruajtja e paanshmërisë në përdorimin dhe zgjedhjen e Literaturës referuese. 

- Çdo mendim dhe argument i cili nuk është i imi është i shprehur duke ju 

referuar burimit të informacionit gjatë gjithë kohës dhe çdo herë që ishte e 

nevojshme. 

- Gjithë punimi përshkohet nga fryma e nxjerrjes së konkluzioneve vetëm bazuar 

mbi analizën e fakteve të marra nga burime të besueshme shkencore dhe në 

asnjë rast nuk është shfrytëzuar ndonjë burim i dyshimtë ose jo i besueshëm 

informacioni.   

 

 

Punimi është organizuar në gjashtë kapituj:  

 

Kapitulli i parë «Gramatika dhe funksionimi i gjuhёs», është një  

këndvështrim përgjithësues, dhe do të shërbejë si hyrje për të paraqitur çështje 

teorike mbi gramatikën e zbatuar të gjuhës spanjolle. Konkretisht çështjet që 

përfshihen janë: Gramatika tradicionale: gramatika përshkruese dhe 

gramatika normative. Më tej vazhdohet me përkufizimin  bashkëkohor të 

gramatikës dhe se çfarë nënkuptohet me mësimdhënie dhe mësimnxënie të 

gramatikës së një gjuhe. Ajo që del në pah nga të gjitha përdorimet dhe 

shumëkuptueshmëritë e termit gramatikë është Gramatika e përdorimit dhe e 

komunikimit, më pas vjen gramatika e funksionit ose funksionale duke 

vazhduar me gramatikën tekstore. Gjithnjë në vijim të konceptit teorik kemi 

prezantuar disa parime të përgjithshme psikopedagogjike. Megjithëse mësimin 

e një gjuhe të huaj e konsiderojmë si një proçes të natyrshëm, lind gjithmonë 

nevoja për një ndërhyrje mësimore nga një pedagog, pra ka nevojë për 

mësimdhënie. Ndihma e pedagogut ka të bëjë jo vetëm me përzgjedhjen e 

çështjeve apo elementëve gjuhësorë, por gjithashtu ka të bëjë në mënyrë të 

veçantë me organizimin e aktiviteteve, ushtrimeve didaktike. Kjo gjë duhet të 

jetë e lidhur ngushtë edhe me gjuhësinë e zbatuar. Për këtë arsye do të ishte e 

rëndësishme të vendosej një qasje e përgjithshme didaktike-pedagogjike, e cila 

do të shërbejë si një pikënisje ose si pikë referimi në vendosjen e aktiviteteve 

dhe proçeseve didaktike konkrete. Për më shumë do të ndalemi edhe në 

veprimtari konkrete si: metoda dhe teknika didaktike për mësimdhënien dhe 

mësimnxënien e një gjuhe të huaj. 

  

Në kapitullin e dytë «Didaktika e gramatikës në proçesin e nxënies së dijeve », 

ne do të ndalemi në parimet e përgjithshme të teorisë së Didaktikës së gjuhës e 

cila është në një zhvillim të vazhdueshëm në mësimdhënien e saj në auditor e 

jashtë tij. Në të përfshihen disiplina të ndryshme edukative gjuhësore të cilat 

mund të ndryshojnë dhe të vihen në praktikë nëpërmjet aftësive metodologjike 

të mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhëve. Kemi vazhduar punën më tej 

kapitullit duke renditur disa përkufizime të termit “Didaktikë” dhe aspektet 

përbërës të didaktikës së gjuhës spanjolle dhe të gjuhëve. Gjithashtu na u duk 

e drejtë edhe të prezantojmë metodat e mësimdhënies së gjuhës së huaj duke 

filluar nga Metoda me anën e gramatikës. (morfosintaksë, sintaksosemantikë,   

morfosemantikë); Metoda me anën e leksikut; Metoda me anёn e kulturёs, 
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Metoda me anёn e komunikimit; Metoda me anёn e veprimi. Metodat e 

mësimdhënies të shqyrtuara më sipër na shpien në një kërkim sa më dinamik 

dhe gjithashtu ato na shpien në një reflektim mbi didaktikën e gramatikës së 

gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj. Nga këto analiza dalin disa objekte didaktike 

të cilat janë : veprimtaritë gramatikore ; programet e mësimdhënies dhe 

kurrikulat mësimore. Punimi në këtë kapitull ka vijuar me analizën e këtyre të 

fundit  

 

Në kapitullin e tretë  « Forma e veprimtarive gramatikore», në këtë kapitull 

do të marrim për analizë vendin ku zhvillohen veprimtaritë gramatikore 

“auditori” ku nxënësi mëson duke u bërë pjesëmarrës dhe duke bashkëpunuar 

me nxënës të tjerë, me mësuesin në proçesin e vërtetë të kërkimit dhe ndërtimit 

të përbashkët të dijes, në çështjet personale dhe shoqërore përkatëse.  

Mësimi i gjuhëve të huaja mund të zhvillohet në forma të ndryshme si : 

projekte gjuhësore, analiza rastësore të teksteve, zgjidhje të situatave apo 

problemeve apo përgatitje të temave që mund të paraqiten përgjatë një 

aktiviteti shkencor, sikurse mund të jetë një minikonferencë. 

Do të vijohet punimi me paraqitjen e një pyetësori mbi punën e zhvilluar nga 

mësuesit e gjuhës spanjolle, që sipas tyre, gramatika është elementi gjuhësor 

më i rëndësishëm, madje ata e rendisin atë përpara leksikut, kulturës dhe 

fonetikës. Ekziston një marrëdhënie e dukshme mes një mësuesi formal të 

gjuhës dhe praktikës që ai kryen në situatat e komunikimit. Mësuesit e gjuhës 

spanjolle zbatojnë parimin bazë të komunikimit, nëpërmjet të cilit mësimi i 

gjuhës kalon nga gramatika përmes praktikave të të folurit. Interesi që 

tregohet për gramatikën në klasë duket që ka lidhje me pritshmëritë që kanë 

nxënësit për mësimin e një gjuhe të huaj.  

Në ditët e sotme, një vend kryesor në shumicën e materjaleve didaktike, zë 

mësimdhënia që ka për bazë kryesore komunikimin dhe zhvillimi i saj 

nëpërmjet detyrave. Përdorimi dhe promovimi i strategjive të të mësuarit 

përmes detyrave dhe zhvillimi e autonomisë tek nxënësi, mendojmë se është një 

element i rëndësishëm në proçesin e mësimdhënies - mësimnxënies. Duke u 

bazuar tek eksperienca dhe puna si mësues të gjuhës do të themi përgjatë këtij 

kapitulli, se janë një seri apo bashkësi aktivitetesh ato që ne zhvillojmë në 

klasë, të cilat janë të lidhura me botën e jashtme dhe ngjallin një interes të 

veçantë tek nxënësit dhe gjithashtu, këto detyra e aktivitete promovojnë dhe 

pasurojnë proçeset e mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhës së huaj.  

 

Në kapitullin e katërt « Efekti i veprimtarive gramatikore në mësimnxënie » 

do të shqyrtomë teoritë e vazhdimësisë midis mësimnxënies implicite dhe 

mësimnxënies eksplicite, duke marrë për bazë edhe se si këto teori janë 

shqyrtuar sipas tre  gjuhëtarëve të mëdhenj si Chomsky, Saussure dhe García 

Calvo. Një pikë e rëndësishme e këtij kapitulli është ajo mbi Mënyrat e 

përvetësimit të gramatikës së gjuhës. Për të parë dhe analizuar në mënyrë sa 

më të qartë mënyrat e përvetësimit të gjuhës e gramatikës spanjolle, do 

paraqesim një pyetësor që kam realizar me tre grupe nxënësish që mësojnë 

gjuhën praktike pranë katedrës së po kësaj gjuhe në Fakultetin tonë. 
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Nëpërmjet këtij pyetësori kemi synuar të bëjmë mbledhjen e informacioneve 

mbi mënyrat e përvetësimit të gjuhës spanjolle në klasë. Kemi vijuar punën më 

tej duke trajtuar veprimtaritë gramatikore dhe përmbajtjen kulturore 

edukative të tyre. Kultura duket se ka një gramatikë të vetën, dhe pasqyrohet 

në atë të gjuhës. Kjo do të thotë se mbrapa gramatikës qëndron sjellja e 

njeriut. Në qoftë se një gjuhë është përshkruar si një mënyrë e sjelljes dhe 

kulturës si sjellje si model njerëzor, është e qartë se gjuha është një përbërëse 

jetike e kulturës. Çdo kulturë ka një model të veçantë dhe sjelljen e një 

individi. 

 

Në kapitullin e pestë «Veprimtaritë gramatikore: gjuhësia përqasëse dhe 

aktivitetet komunikative», do të na shërbejë për të shqyrtuar gjuhësinë 

përqasëse dhe a është kjo metoda e duhur për përvetësimin e gjuhës dhë 

gramatikës së saj? Do të ndalemi më tej në veprimtaritë gramatikore gjatë 

periudhës së teorive komunikative duke u përqendruar kryesisht në 

mësimdhënien e gjuhës spanjolle përmes situatave të caktuara komunikuese. 

Kjo pikë do të thellohet më shumë dukë bërë një pasqyra të veprimtarive dhe 

funksioneve komunikuese në manualet që përdorim aktualisht për 

mësimdhënien e gjuhës spanjolle. Zhvillimi i mësimit dhe i veprimtarive 

gjuhësore në klasë është gjithmonë i llogaritur sipas nevojave të nxënësve dhe 

këtë mendim do e trajtojmë në një nga pikat e këtij kapitulli, ku do të 

shqyrtohen nevojat e veprimtarive me përfshirjen e nxënësit. 

 

Në kapitullin e gjashtë « Programet e mësimdhënies», përqendrohemi te fakti 

që tema mbi kurrikulën është e konsideruar si një risi për gjuhët e huaja. 

Gjithashtu do të bëjmë një përshkrim të shkurtër mbi përparimin e kurrikulave 

duke parë terminologjinë e përdorur dhe konceptet të cilat janë të 

konkretizuara edhe në dokumentin e Kornizës së Përbashkët të Referencave 

për Gjuhët e Huaja. Do pë  paraqesim një pasqyrë të llojeve të programeve.  

Në përputhshmëri me këtë do të paraqesim një propozim kurrikular konkret 

dhe programin konkret të një lënde, atë të Gjuhës praktike 1 të gjuhës 

spanjolle, që e kemi realizuar për gjuhën spanjolle pranë  po kësaj katedre 

duke ndjekur parimet si vijojnë:  

Kurrikula me bosht veprimin apo nxënien. Kjo qasje në veprim na shpie në 

paraqitjen e aktiviteteve komunikuese, promovon tekste dhe detyra ku 

përfshihen aftësitë e kompetencat gjuhësore. Kjo kurrikulë i jep më përparësi 

aftësive komunikuese dhe proçesit të të nxënit se sa përzgjedhjes së temave 

mësimore. Njohjet mbi koncepte të ndryshme të gjuhës do të prodhohej si 

pasojë e përdorimit të aftësive komunikuese të proçesit të të nxënit. 

Në përfundim duhet të theksojmë që për të prezantuar një linjë të punës që 

promovon qasjen në veprim, ajo duhet të jetë një linjë kuptimplotë për nxënësit 

dhe të fokusohet në proçeset mësimore nëpërmjet një kurrikule që është e 

miratuar zyrtarisht. Ajo duhet drejtuar e zhvilluar nga mësues të aftë e 

profesionistë në planifikim e programim dhe të arrijnë të përshtatin në mënyrë 

koherente të gjitha situatat e mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhëve të 

huaja. 
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KREU I PARË: 

 

1. GRAMATIKA DHE FUNKSIONIMI I GJUHËS. 

 

1.1 Gramatika tradicionale: gramatika përshkruese dhe gramatika 

normative. 

 

Gramatika lindi rreth shekullit të III para erës sonë, nga nevoja për të 

shpjeguar tekstet e letërsisë antike si: Homerin në Greqi. Komentatorë e 

gjuhëtarë i kanë grumbulluar dhe klasifikuar këto  tekste, duke hedhur bazat 

e gramatikës bashkëkohore si një kornizë e referencës dhe e terminologjisë 

që kanë mbijetuar deri më sot. 
1
 

Është e nevojshme të nxjerrim në pah arritjet e Denys Trace (170-90 pes. JC) 

në Grammatika Tekne (Tékne Grammatiké), ku ai ka mbledhur dhe ka 

klasifikuar mendimet dhe listat e rregullave të zhvilluara brenda Muzeut dhe 

Bibliotekës së Aleksandrisë në Egjipt , nga dijetarët (bibliotekarë) të cilët 

kujdeseshin duke kopjuar, duke ribotuar dhe korrigjuar dorëshkrimet e 

lashta. Puna e tyre filologjike bëri që të vendoseshin kritere për rezultatin e 

nxjerrë dhe më tej të hartohej   një sistem rregullash. 

Grammatika Tekne (ose arti gramatikor) është, siç thuhet nga gjuhëtari H. 

Steinthal, "nëna e të gjitha gramatikave evropiane, sepse nuk ekziston asnjë 

tjetër para saj"
2
. Romakët (Varron, Donat, Priscian) kanë zbatuar sistemin 

gramatikor grek mbi atë latin: Varron De lingua latina, Donat Ars 

grammaticae (shekulli i katërt); Priscian: Institutum Grammaticorum Libri 

LXIII (shekulli i gjashtë). Në këtë mënyrë, fillimisht, gramatika është 

përcaktuar si "arti i të folurit dhe i të shkruarit saktë".  

Le të  japim një shpjegim të shkurtër të  termit “art” : nga njëra anë  

kuptojmë njohuritë teorike dhe abstrakte të një  sistemi rregullash, nga ana 

tjetër, këto rregulla zbatohen për të  realizuar diçka. Pra, arti është një aftësi 

për të ndërtuar një dije në bazë të disa arsyeve dhe rregullave. 

Përvetësimi i kësaj dijeje buron nga një proces induktiv, kështu që 

shumëllojshmëria e fakteve gjuhësore ka bërë të domosdoshëm  një  sistem 

                                                           
1
GUIRAUD, Pierre, “La Grammaire”, Paris, PUF, botimi 1

re
, 1968 

2
STEINTHAL, H., “Histoire de la science du langage parmi les Grecs et les Romains”, 

1890. 
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klasifikimi të  rregullave si, për shembull, diferencimi i pjesëve të ligjëratës , 

por ka nxjerrë edhe një sistem më të gjërë klasifikimi ku përfshihen të gjitha 

përdorimet e gjuhës, sikurse përmenden më  poshtë : 

 Pjesa historike: Shpjegimi i kuptimit; 

 Pjesa teknike: fonetikë (elemente të izoluara dhe rrokje) morfologji (pjesë të 

fjalës), drejtshkrim, etimologji. 

 Pjesa Poetike. 

Kjo shkencë  (art) ishte induktive: në  analizat e proçeseve gjuhësore, të  një  

korpusi të  shkruar apo letrar, ajo lejon propozimin e një hipoteze apo 

shpjegimi. Më  pas kemi futjen e një  teoreme universale për sistemin 

gjuhësor. Nga ky sistem i përgjithshëm rregullash kemi kalimin në  njohuri 

të  bazuara në  arsye objektive, të  cilat mund të  vërtetohen me kalimin në  

shkenca të  veçanta,siç  ishte retorika, arti i të  folurit dhe të  shkruarit saktë. 

Pas stabilizimit të  gramatikës latine ( Varrone , Donato, Prisciano ) dhe pasi 

gjuha latine  caktohet si një  gjuhë  zyrtare fikse, “Arti” i gramatikës do të  

jetë normativ dhe do të luajë  një  rol didaktik në përdorimin e saktë të 

gjuhës, duke u konsideruar si një  instrument i nevojshëm për interpretimin e 

teksteve nga njëra anë, dhe, nga ana tjetër, si një  disiplinë  e formimit dhe 

kualifikimit të individëve në fushën e retorikës. Arti i të  folurit dhe i të  

shkruarit saktë  nuk përfitohej vetëm nëpërmjet modeleve të  autorëve më  të  

mirë, por edhe nga një  fjalim, “diskurs”, i saktë  mbi një  argument të  

caktuar. Ky ishte ideali kulturor dhe moral i njeriut të Rilindjes. 

Siç tregon Zumthor, : “Gramatika, mbi të  cilën mbështetet ndërtimi i “artit” 

korrespondon pjesërisht me konceptin modern të saj. Si gramatika 

përshkruese ashtu edhe ajo normative, përfshijnë në të njëjtën kohë edhe 

studimet tekstore të autorëve, edhe një  reflektim mbi gjuhën. E identifikuar 

në  latinisht, duket si një  formë  praktikisht e përjetshme, e bazuar në  

mënyrë  direkte mbi mekanizmat e mendimit”.
3
 

Gramatika mëson gjuhën, por ajo gjithashtu mëson të mendosh. Gramatikat 

e para të  shek. XVI, siç sugjeron J.-Cl. Chevalier, janë vetë puna e 

mësuesve, që do të thotë, ata janë pjesë e një lëvizjeje ku qëllimi 

përfundimtar është mësimi i logjikës në gjuhësi brenda traditës aristoteliane 

e kodifikuar nga Prisciano. Gramatika (e të  gjitha gjuhëve) është  projektuar 

si një metodë e shpjegimit dhe e funksionimit të gjuhës e cila paraqet 

                                                           
3
ZUMTHOR, P., “Essai de poétique médiévale”, Paris, Seuil, 1972. 
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kategoritë logjike (kohore, rastësore, kushtore, cilësore, veprore, vendore, 

rrjedhimore etj). 
4
 

Një nga Gramatikat e para e shkruar në Europë në shek. XV, konkretisht në 

1492, është edhe ajo e autorit Spanjoll Antonio de Nebrija. Kjo vepër ka 

kaluar në historinë e gjuhës. Ishte gramatika e parë e një gjuhe latine e 

shkruar në Europë. Një tjetër vepër ishte më pas mbi rregullat e drejtshkrimit 

së gjuhës spanjolle. Edhe pse Nebrija u bazua mbi veprat e gramatikanëve 

latinë si Prisciano dhe Donato, sipas tij gramatika ishte baza e të gjitha 

shkencave. Gramatika ndahej në: ortografi, prosodi, etimologji dhe sintaksë. 

Kjo ndarje e Nebrijës do të vazhdojë deri në epokën moderne. Gjithashtu 

mendimi i Nebrijës do të vazhdojë të konsiderohet edhe në ditët e sotme 

sepse ai bënte të njëjtin organizim të gjymtyrëve të fjalisë të cilët janë tetë, 

gjë që trajtojmë edhe në ditët e sotme.
5
 

Duke e konsideruar gramatikën latine si mbizotëruese e të gjitha 

gramatikave, ai e organizon atë duke ju afruar latinishtes. Antonio de Nebrija 

mbetet i veçantë për origjinalitetin e tij. Vepra gramatikore e tij pati një 

ndikim në ambjentet dhe studimet universitare spanjolle dhe evropiane.  

Gramatika është libri i tij më i rëndësishëm i cili sistemon dhe prezanton 

rregullat e të shkruarit dhe të  përdorimit të drejtë të gjuhës spanjolle. Ai e 

ndan këtë vepër në katër fusha të cilat i përkasin gramatikës:  

Libri i parë trajton çështjet e ortografisë; libri i dytë trajton përdorimet dhe 

ndarjet në rrokje; libri i tretë ka të bëjë me prejardhjen dhe me gërmëzimin e 

fjalëve; libri i katërt trajton sintaksën dhe renditjen e gjymyrëve të fjalisë; 

libri i pestë flet për gjuhën spanjolle për ata që duan t’a mësojnë atë si gjuhë 

të huaj.  

Sipas Sánchez Gramatika e Gjuhës Kastiljane e Nebrijas, mund të 

konsiderohet shumë mirë si guri i parë që ngriti themelet e gramatikës së 

gjuhës spanjolle, jo sepse kjo gramatikë u shkrua kryesisht për të huajt por 

sepse ishte hapi i parë i formimit të gjuhës spanjolle.
6
 

                                                           
4
CHEVALIER, Jean-Claude. “Histoire de la syntaxe. La notion de complément dans la 

grammaire française (1530-1750)”, Genève-Paris, Droz-Thirard, 1968. 
5
DIONISIO A. Martín Nieto, “Antonio de Nebrija y sus hijos. Relaciones con 

Extremadura”, Madrid, Edición sufragada por La Asociación Torres y Tapia de Villanueva 

de la Serena, el Fondo Cultural Valeria de Campanario. 2007, f. 200.  
6 SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino, “Historia de la enseñanza del español como lengua 

extranjera”, Madrid, SGEL, 1992, f.7. 
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Figurë e marrë nga faqe web
7
 

Ambrosio de Salazar ishte një tjetër autor që trajtoi gramatikën e gjuhës 

spanjolle gjatë shek. XVI dhe në fillimet e shek. XVII, i cili u vendos në 

Francë ku ushtroi profesionin e tij si pedagog. Vepra e tij e rëndësishme ish 

Espejo general de gramática (Pasqyrë e pëgjithshme e gramatikës) në vitin 

1614. Ajo që karakterizonte Salazar nuk ishte zotërimi i gramatikës, por 

ishte metoda e mësimdhënies së gjuhës spanjolle tek të huajt. Ky autor 

konsideronte me rëndësi dhe prioritet gjuhën e folur duke e vendosur atë mbi 

njohuritë gramatikore të cilat i konsideronte si dytësore. E zbatonte studimin 

e gjuhës nëpërmjet leximeve të tregimeve dhe të historive, duke përdorur 

shprehjet e ndryshme. Ndalonte përdorimin e gjuhës amtare dhe leximi duhej 

të realizohej me zë të lartë në mënyrë që të ndërhyej në çast nga mësuesi për 

të korrigjuar  rastet e fjalëve të vështira.  Të gjitha sa u thanë më sipër 

vazhdojnë të zbatohen në ditët e sotme. Ambrosio de Salazar ushtroi 

                                                           
7
 http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Antonio_de_Nebrija faqe e konsultuar në dhjetor 2014. 

http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Antonio_de_Nebrija
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mësimdhënien e gjuhës spanjolle përgjatë 30 viteve dhe la pas një sërë 

librash të natyrës didaktike në Paris dhe në Bruksel.
8
  

Gramatika e gjuhës së folur (e krijuar në shekujt e XVI dhe XVII) shtjellon 

kategoritë  gramatikore greke e latine me gjuhët “moderne” dhe i jep një 

rëndësi të veçantë analizës së reflektimit të gjuhës (me përjashtim të 

retorikës, në lidhje me aspektet estetike dhe organizative të teksteve letrare).  

Claude Irson e përkufizon gramatikën si vijon: "Gramatika është një art që 

na mëson për të lexuar mirë, për të  folur rrjedhshëm, për të  gërmëzuar dhe 

për të shkruar saktë"
9
. Kjo zakonisht përbëhet nga aspektet e mëposhtëm: 

a) shqiptimi (aktualisht fonetika): në gramatikën tradicionale konsiderohej si 

normal ngatërrimi i gërmave dhe një nga detyrat e mësimit të leximit ishte 

rregullimi i raportit midis gërmave dhe tingujve;  

b) drejtshkrimi: paraqet një  katalog të  rregullave drejtshkrimore; 

c) analogjia (e quajtur edhe leksikologji, morfologjia aktuale): studimi i fjalës 

(e klasifikuar në bazë të pjesëve të ligjëratës) dhe klasifikimi i tyre në bazë të  

kuptimit, lakimi i tyre (rasa, gjinia, numri) dhe zgjedhimi për foljen; 

d) ndërtimi dhe përshtatja e fjalisë (sintaksa aktuale): renditja e fjalëve në  fjali; 

e) metrika e cila studion intonacionin, gjatësinë e zanoreve. Studimi i metrikës 

zbatohet në  analizën e vjershërimit; 

f) stili i autorëve, i cili është përfshirë zakonisht në fund të një dokumenti në 

stil epistolar dhe "Mënyra e të shkruarit bukur" që është  hapi i parë për të 

përgatitur studentët për retorikë. 

Megjithatë, në  shek. XVII, përshkrimi i gjuhës së  folur dhe të  shkruar i 

realizuar nga gramatika është subjekt i metodës standarte, e cila është e 

projektuar si një sipërmarrje sa letrare aq edhe elitare.  

Vaugelas (me teorinë  e tij të  Përdorimit të  mirë  të  gjuhës) dhe Akademia 

e Francës (e themeluar më  1635 nga Richelieu) mbeten gjithnjë  të  idesë  se 

përdorimi i gjuhës amtare, ashtu siç njerëzit e flasin atë, nuk përbën asnjë 

garanci për t’a  korrigjuar atë, përkundrazi, është një burim i gabimeve dhe 

difekteve gjuhësore. Në këtë  mënyrë  Gramatika mbetet shumë  larg 

origjinës së saj greke e latine.
10

   

Ndërsa gramatika e përgjithshme dhe tradicionale e Port-Royal (e themeluar 

nga Antoine Arnault dhe Claude Lancelot, 1660) mbron tezën se gramatika 

                                                           
8
 GONZÁLEZ, Carmen Hernández. "Contribución al estudio de la historia de la enseñanza 

del español como lengua extranjera", Universiteti i Murcia, Vell.Nr. 23, 1999. 
9
IRSON, Claude, “Nouvelle méthode pour apprendre facilement les principes et la pureté de 

la langue Françoise”, Paris, Baudouin, 1662, Botimi i parë në 1656. 
10

VAUGELAS, Cl. F., “Remarques sur la langue française.” Paris, Veuve J. Camusat et P. 

le Petit. Citimi eshtë marrë nga botimi i vitit 1672. 
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është një proces mendor
11

 duke shfuqizuar ekuacionin që është përdorur në 

krijimin e gramatikës greke. Për gramatikanët e hershëm grekë, nisur nga 

analizat e përdorimit të gjuhës, gramatika shërben për të përshkruar, për të  

klasifikuar dhe për të shpjeguar një situatë të caktuar gjuhësore (e 

ashtuquajtura gramatika përshkruese). 

Ky konceptim i gramatikës do të shënojë një studim të gjatë në  fushën e 

gjuhësisë. Gramatika nuk është një përshkrim i gjuhës, ajo është art, që 

mund të zbulojë reagimet e frymës racionale, të arsyes, të logjikës që 

përfshihen në  gjuhë: gramatika është esenca e gjuhës. Disa shembuj të 

sintaksës (e cila trajton rregullat e funksionimit të fjalëve në fjali) për të 

kuptuar këtë qëllim universal të gramatikës së Port-Royal tregojnë se një 

mbiemër apo një emër nuk mund të qëndrojnë të izoluar, këto duhet të kenë 

gjithnjë një marrëdhënie të varur nga njëri-tjetri (subjekt-folje,mbiemër-emër 

etj.), rendi i fjalisë (kryefjala - kallëzuesi: toka - është e rrumbullakët) zbulon 

fushën e mendimit.
12

 

Sipas Sarmiendo Gonzáles dhe García-Cervigon doktrina sintaksore është në 

valën e revolucionit të Port Royal dhe gramatika është art e jo shkencë, në të 

cilën shqyrtohen aspektet më praktike të kësaj disipline.
13

 

Kuptimi i fjalëve ka lindur nga idetë e shprehura nga njerëzit të cilat janë 

zhvilluar me kalimin e kohës. Përbërësit e këtyre ideve janë fjalët, pjesët e 

ligjëratës si për shembull: koncepti i kohës, i hapësirës, numrit, përmasat, etj. 

Në këtë rast gjuha varet dhe lind nga mendimi njerëzor, nga aftësia për të 

kuptuar. Ky ishte koncepti i gramatikës normative e cila duhet të dallojë atë 

që është e drejtë nga ajo që nuk është e drejtë. Ky konceptim i gramatikës 

është ruajtur gjatë shekujve XVIII dhe XIX dhe gjysmën e parë të shekullit 

të njëzetë. José Alemany y Bolufer ishte një tjetër studiues spanjoll i 

gramatikës normative i shek. XX i cili publikoi Estudio elemental de 

gramática histórica de la lengua castellana. (Studim elementar i gramatikës 

historike të gjuhës kastiljane)
14

, gjithashtu ishte edhe anëtar Real Academia 

Española (Akademisë Mbretërore Spanjolle) ku mori pjesë në komisionet e 

gramatikës dhe të fjalorëve.  

 Real Academia Española: Në vitin 1711, Spanja ndryshe nga Franca, 

Italia dhe Portugalia nuk zotëronte një fjalor të madh e të saktë. 

                                                           
11

LABORDA, Xavier. “La gramática de Port-Royal. Fuentes, contenido e interpretación”. 

Teze diplome, e drejtuar nga Dr. Jesús Tusón Valls. Barcelona. Universiteti i Barcelones, 

1978. Marre nga linku: http://www.sant-cugat.net/laborda/506TESIN.htm 
12

 Po aty. 
13

 GONZÁLEZ, Sarmiendo dhe GARCÍA – CERVIGÓN, A., “Nueva lectura de la sintaxis 

académica del siglo XVIII”, në botimin e Gómez Asencio, 2011, f. 698.  
14

 GARCÍA-SECO, David Prieto, «Notas sobre el “Diccionario de la lengua española” 

(1917) i José Alemany y Bolufer», Murcia, e publikuar në Revista de Lexicografía, nr. 13, 

2007, f. 125-138 (e konsultuar në 12 gusht 2010). 

http://www.sant-cugat.net/laborda/506TESIN.htm
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5528/1/RL_13-8.pdf
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5528/1/RL_13-8.pdf


“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

7 
 

Bërthamën fillestare të Akademisë së ardhshme e formonin në po 

këtë vit tetë gjuhëtarë që u mblodhën në bibliotekën e pallatit të Juan 

Fernández Pacheco në Madrid. Akademia Mbretërore Spanjolle u 

themelua në vitin 1713 me iniciativën e Juan Manuel Fernandez 

Pacheco VIII, markez i Villena dhe Duka i Escalona, me qëllimin që 

të "rregullonin dhe sistemonin  fjalët e gjuhës spanjolle në një 

mënyrë sa më elegante dhe të saktë".
15

 Objektivi kryesor i kësaj 

Akademie ishte pasurimi dhe sistemimi i gjuhës spanjolle e cila 

kishte arritur konsolidimin e saj në shek. XVII. Për formimin e 

Akademisë Mbretërore Spanjolle u mor si model Accademia della 

Crusca, në Itali e vitit 1582 dhe Akademia Franceze e vitit 1635. 

Takimi i parë zyrtar i korporatës së re u mbajt në shtëpinë e Markezit 

të Villena më 6 korrik 1713.
16

Kjo ngjarje është e regjistruar në 

procesverbal,  më 3 gusht, 1713. ajo u miratua më 3 tetor 1714 me 

Dekret Mbretëror nga Felipe V, i cili e mori atë nën "strehë dhe 

mbrojtje të vërtetë" të tij. Kjo do të thotë se akademikët gëzonin liri 

dhe veprim që i përkushtoheshin Shtëpisë Mbretërore të Spanjës.
17

 

 

Kapaku i botimit të parë të Statutit të Akademisë Mbretërore spanjolle e vitit  1715.
18

 

Janë të shumta punimet mbi historinë e gramatikës së gjuhës spanjolle dhe 

autorët që kanë studjuar e punuar mbi të. Le të përmendim disa prej tyre të 

cilët kanë sjellë një numër të madh punimesh: Rogelio Sarmiento 

                                                           
15

 GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor, “La Real Academia Española. Vida e historia”, 

botimi i parë, Madrid, Espasa Calpe, 2014. 
16

 Marrë nga Revista ABC.es (6 qershor 2013), ”La RAE, tres siglos con la lengua y la 

palabra”. 
17

 Po aty, revista ABC.es. 
18

 Foto e marre nga faqja https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola 

http://www.abc.es/cultura/20130606/abci-motivos-201306052042.html
http://www.abc.es/cultura/20130606/abci-motivos-201306052042.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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Gonzáles
19

, (Aportación a la historia de la gramática de la Real Academia 

Española; «La Gramática de la Academia: Historia de una metodología»; 

«Filosofía de la Gramática de la Real Academia Española»; «La doctrina 

gramatical de la Real Academia Española», “Gramática dela lengua castellana 

compuesta por la Real Academia Española”; «Origen y constitución de la doctrina 

sintáctica en la épocaclasica»; «La presencia de los 'ideólogos' en la gramática 

española del siglo XIX. La sintaxis oracional»); José Goméz Asencio
20

( 
                                                           

19
 SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1977a), “Aportación a la historia de la gramática de la 

Real Academia Española”, Tesis doctoral., Universiteti Autonom i  Madrid.  

 GONZÁLEZ, R. (1977b): «Inventario de documentos gramaticales de los siglos XVIII y 

XIX», BRAE 57,  

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1978): «La Gramática de la Academia: Historia de una 

metodología», BRAE 68,  

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1979), «Filosofía de la Gramática de la Real Academia 

Española», Anuario de Letras 17 (Revistë letrare e përvitshme). 

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1981), «La doctrina gramatical de la Real Academia 

Española», Anuario de Letras 19 (Revistë letrare e përvitshme). 

 SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1983), «La gramática académica del Siglo de las Luces», 

Madrid, Cátedra. 

 SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1984a), Gramática dela lengua castellana compuesta por 

la Real Academia Española. Madrid, Sh. Botuese Nacional. 

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1984b), «The grammatical doctrine of the Real Academia 

Española (1854)», në Historiographia lingüística.  

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1986), «La doctrina gramatical de la R.A.E. (1870)».  

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1989), «Origen y constitución de la doctrina sintáctica en 

la épocaclasica», në J. Borrego Nieto y otros (eds.), Philologica. Homenaje a D. Antonio 

Llorente, Univ. i Salamankës, vol. II.  

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1994), «La presencia de los 'ideólogos' en la gramática 

española del siglo XIX. La sintaxis oracional (1780-1880)», në B. Schlieben-Lange  

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1997a), «De la norma hispánica de la GRAE (1924) a la 

norma panhispánica del EGRAE (1973)», Anuario de Lingüística Hispánica 12. 

SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (1997b), «La tradición gramaticográfica española: esbozo 

de una tipología», në M. A. Esparza y M. C. Enríquez (eds.), Estudios de lingüística, 

Universiteti i Vigos, Departamenti i  Filologjisë Spanjolle. 

 
20

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (1981), “Gramática y categorías verbales en la tradición 

española (1771-1847)”, Salamanka, Botim i  Universitetit të Salamankës.  

 GÓMEZ ASENCIO, J. J. (1985), Subclases de palabras en la tradición española: 1771-

1847. Salamanca, Botim i  Universitetit të Salamankës.  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (1987): «Naissance et développement de la notion de phrase 

composée dans les grammaires espagnoles (1771-1851)»,  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (2000a), «El prologo como proemio: la GRAE de 1796», në J. 

Borrego Nieto y otros, (eds.), Cuestiones de actualidad en lengua española, Salamanka, 

Instituto Caro y Cuervo/ Universiteti i Salamankës.  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (comp.) (2001): “Antiguas gramáticas del castellano”, Madrid, 

Fondacioni Histórica Tavera/Digibis. 

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (2002a), «Los prólogos académicos de 1854 y 1858», në M. A. 

Esparza Torres y otros (eds.), SEHL 2001. Estudios de Historiografía Lingüística. Aktet 

Kongresit të III Ndërkombëtar të Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 

Hamburgo, Helmut Buske Verlag,  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (2002b), «El prólogo como advertencia: el caso de la GRAE de 

1870», en Mª T. Díaz Hormigo (ed.), në Kongresin e IV të  Lingüística General, Servicio de 
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“Gramática y categorías verbales en la tradición española”; “Subclases de palabras 

en la tradición española: 1771-1847”; “Antiguas gramáticas del castellano”; «El 

trabajo de la Real Academia Española en el siglo XVIII (y después)»; «Las 

gramáticas de la RAE en números»), Gema Belén Garrido Vílchez.
21

 («De la 

Gramática al Epítome: la RAE ante la enseñanza gramatical. El caso de 1870»; «La 

Real Academia Española y el concepto de gramática: el aspecto pedagógico-

normativo»; «La concordancia en la obra académica de la segunda mitad del siglo 

XIX y principios del XX»; “Comentario de un texto gramatical del siglo XVIII”; 

                                                                                                                                                                                 
Botim i Universitettit të Cádiz / Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de 

Henares, 

GÓMEZ ASENCIO, J. J., (2006), «Los «vicios de dicción» de las Gramáticas académicas 

(1880- 1962)», në A. Roldán y otros (eds.), Caminos actuales de la Historiografía 

Lingüística. Aktet e  Kongresit të V Ndërkombëtar të Sociedad Española de Historiografía 

Lingüística, Universiteti  i Murcias.  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (2008): «El trabajo de la Real Academia Española en el siglo 

XVIII (y después)», Península. Revista de Estudos Ibéricos 5.  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (2011a): Los principios de las gramáticas académicas (19771-

1962). Berna, Peter Lang.  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (2011b), «El último epítome académico (1938)», në J. J. de 

Bustos Tovar y otros (eds.), Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje 

a Antonio Carbona, Universiteti i  Seviljes, vëll. 2. 

GÓMEZ ASENCIO, J. J. (ED.) (2011), “El castellano y su codificación gramatical. De 

1700 a 1835”, Burgos, Instituti Castellano y Leonés de la Lengua.  

GÓMEZ ASENCIO, J. J. Y G. B. GARRIDO VÍLCHEZ (2005), «Las gramáticas de la 

RAE en números», në L. Santos Río y otros (eds.), Palabras, norma, discurso. 

 
21

 GARRIDO VÍLCHEZ, G. B., «La huella de Salvá en la GRAE de 1854», në botimin e J. A. 

Bartol Hernández dhe botime të tjera, Nuevas aportaciones al estudio de la lengua 

española. Investigaciones filológicas. Botim i Luso-Española. 2001. 

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B., « ¿Relaciones de la GRAE-1854 con Andrés Bello?», në 

botimin e M. A. Esparza Torres dhe botime te tjera, SEHL 2001. Estudios de Historiografía 

Lingüística. Aktet e Kongresit të III Ndërkombëtar të Sociedad Española de Historiografía 

Lingüística, Hamburgo, Helmut Buske Verlag, 2002. 

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B., «De la Gramática al Epítome: la RAE ante la enseñanza 

gramatical. El caso de 1870», Res Diachronicae 2, 2003ª.  

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B. (2003b), «La Real Academia Española y el concepto de 

gramática: el aspecto pedagógico-normativo», në C. Alemany Bay y otros (eds.), Con 

AlonsoZamora Vicente, Universiteti i  Alicante, 2003b. 

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B., «La concordancia en la obra académica de la segunda mitad del 

siglo XIX y principios del XX», në botimin e M. Villayandre Llamazares), Aktet e 

Kongresit  të V Lingüística General, Madrid, Arco Libros, vëll. 2, 2004.  

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B.. “Comentario de un texto gramatical del siglo XVIII”, ne 

botimin e Cristina Pérez Cordón y José Luis Ramírez Luengo: El español en sus 

textos.Manual de comentarios lingüísticos e historiográficos. Lugo: Axac. 2006. 

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B., “Las Gramáticas de la Real Academia Española: teoría 

gramatical, sintaxis y subordinación (1854-1924)”. Tezë doktorature, Universiteti i 

Salamankës e botuar në botimet e këtij Universiteti. 2008. (Koleksion VJETOR), 2010.  

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B., «Las gramáticas de la Real Academia Española de 1713 a 

1796», në J. J. Gómez Asencio (bot.), 2011. 

GARRIDO VÍLCHEZ, G. B.: «De la Gramática al Epítome: la Real Academia Española ante 

la enseñanza gramatical. El caso de 1857», Revista Argjentine e Historiografíse 

Gjuhesore, IV (2), 2012. 
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“Las Gramáticas de la Real Academia Española: teoría gramatical, sintaxis y 

subordinación (1854-1924)”).  Gjithashtu kemi edhe autorë të tjerë që janë 

marrë me çështje të ndryshme të historisë së gramatikës së Akademisë 

Mbretërore: L. A. Hernando García Cervigón, M. J. García Folgado, M.A. 

Esparza Torres, etj.
22

 

Studimet e shumta kanë konfirmuar marrëdhënien ndërmjet mendimit logjik 

dhe fjalës. Synimi i kësaj marrëdhënieje është të analizojë gjuhën e ideve 

dhe të përcaktojë format që mund të marrin këto ide në një gjuhë, në 

funksion të universalitetit të gramatikës së përgjithshme. Të folurit saktë 

është i pandashëm nga përdorimi i një arsyeje të saktë. Në këtë mënyrë 

njohja e gramatikës është një mjet i domosdoshëm dhe konsiderohet si arti i 

të shprehurit të mendimit në ligjërimin me shkrim apo me gojë në një 

mënyrë sa më koherente duke respektuar rregullat e përcaktuara nga 

gramatika. 

Çdo përkufizimi aktual i gramatikës duhet të marrë parasysh faktin që nëse 

pretendohet që nxënësi të arrijë një aftësi komunikimi dhe të bëhet zotërues i 

një gjuhe të huaj, nuk duhet të dijë vetëm gjuhën standarte me rregullat e 

rrepta gramatikore, por gjithashtu duhet të zotërojë edhe artin e të folurit atë 

të të shprehurit në mënyrë të saktë. 

Nga ana tjetër, sipas gramatikës latine,  gramatika e një gjuhe është fikse. 

Rregullat gramatikore janë të vendosura njëherë e për gjithmonë. Kjo ide e 

cila përkrahet nga gramatikanët normativë, konsiderohet e pasaktë nga 

gjuhëtarët Claude Germain dhe Hubert Seguin: “Përdorimi i një gjuhe 

ndryshon me kohën dhe gjithashtu ndryshojnë edhe sistemet gramatikore të 

cilat e pasqyrojnë atë. Përfaqësuesit dhe konceptet gramatikore janë në një 

evolucion të vazhdueshëm. Gramatikat janë krijuar për të ndryshuar 

vazhdimisht dhe për t'u bërë akoma më të sofistikuara me kalimin e 

kohës.”
23

 

Sipas Borrego Nieto: “është e pamundur që një gramatikë të jetë absolutisht 

normative, sepse duam s’duam gjithnjë do të bëhet një përshkrim mbi 

rregullën gramatikore që shpjegojmë. Shpjegimi apo përshkrimi gjuhësor 

është një art më vete.”
24

 Pra, duke e interpretuar mendimin e këtij autori, 

shpjegimi i rregullave gjuhësore është gjithnjë i shoqëruar nga përshkrimet e 

komentet mbi strukturat e rregullat gjuhësore dhe këto të fundit janë pjesë e 

një arti të të folurit që është gjithnjë në zhvillim. 

                                                           
22

 BOSQUE Ignacio, “Las gramáticas de la Academia”  publikuar ne “La lengua y Palabra. 

Trescientos años de la Real Academia Española”, Madrid, RAE, 201, fq. 237-244. 
23

GERMAIN, Claude, SÉGUIN, Hubert: “Le point sur la grammaire”, Anjou (Québec), 

CEC.,1995. 
24

 BORREGO NIETO. J.: «La norma en las gramáticas de la Real Academia Española», 

Lingüística Española Actual 30(1), 2008, f. 5-36. 
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1.2 Përkufizimi bashkëkohor i gramatikës 

 

Përpara se të flasim për mësimdhënien e gramatikës është e nevojshme të 

rishikohet ky koncept: Çfarë është gramatika? Çfarë kuptojmë me termin 

“gramatikë”? Përkufizimi i saj mund të ndryshojë sipas mësimdhënësve, aq 

sa do të guxoja të thoja që secili prej nesh ka mënyrën e tij të interpretimit. 

Nocioni i parë që na shkon ndërmend është gramatika tradicionale. Kjo është 

gramatika e trashëguar nga latinishtja. Gramatika tradicionale ka shërbyer 

për të ashtuquajturën metodë gramatikë – përkthim e cila konsiston në 

përdorimin e tre elementëve kryesorë: gramatikë, fjalor dhe manual i gjuhës. 

Gjithashtu jemi përballur me lloje të tjera gramatikash të ashtuquajtura 

“akademike” ose “shkencore”. Flitet për gramatikën “strukturore”, 

‘funksionale”, “transfomuese”, “gramatikën e krahasuar”, “historike”, 

“rastësore” dhe shumë terma të tjera si këta. Më poshtë po përmend një listë 

të llojeve të gramatikave sipas tipologjisë apo klasës së lexuesve të saj: 

1. Gramatika për gjuhëtarët ose për studjuesit e gjuhësisë. 

2. Gramatika për gjuhëfolësit si gjuhë amtare. 

3. Gramatika për mësuesit ose nxënësit e gjuhëve të huaja. 

E thënë ndryshe: 

1. Gramatika për specialistët e gjuhës. 

2. Gramatika për gjuhëfolësit si gjuhë amtare jo specialistë. 

3. Gramatika për të huajt jo specialistë. 

Edhe pse kjo ndarje nuk është shumë e saktë, mendoj që çdo libër apo 

manual i quajtur “gramatikë” mund të klasifikohet në njërën prej këtyre 

llojeve të gramatikave të sipërpërmendura. E thënë ndryshe mund të 

përmendim rastin tonë të manualeve: “Gramatikë e gjuhës spanjolle”, që i 

drejtohet një publiku spanjishtfolës si gjuhë amtare, apo “Gramatikë e gjuhës 

spanjolle si gjuhë e dytë” që i drejtohet një publiku spanjishtfolës si gjuhë e 

huaj. Jemi mësuar të konsiderojmë termin “gramatikë” si një bashkësi 

rregullash gramatikorë që na shërben si bazë për të mësuar një gjuhë të huaj.  

Gramatika është para së gjithash një teknikë, është një tërësi shprehjesh që 

përdoren për një qëllim të caktuar. Ajo është më tepër një shkencë e 

zbatuar.
25 

Midis gjuhëtarëve të parë klasikë të cilët ndajnë këtë mendim mbi 

gramatikën mund të përmendim Juan Villar i cili solli veprën e tij në 1615 

Arte de la lengua española.
26

 Kjo është ndër gramatikat e para të gjuhës 

spanjolle e cila i drejtohet një publiku që e mëson këtë gjuhë si gjuhë të dytë. 

                                                           
25

 GÓMEZ, Asencio, “Antiguas gramáticas del castellano”, Fondacioni i Historise, Madrid, 

2001. 
26

 VILLAR. Juan. : Arte de la lengva española redvcida a reglas y preceptos de rigurosa 

gramática, incluido en J. J. Gómez Asencio (comp.). 1651. 
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Një tjetër vepër gramatikore ishte edhe Gramatica de la lengua vulgar de 

España e vitit 1559
27

 ku mbrohej teza e kthimit në art e gjuhës spanjolle e 

cila bën që rregullat të konvertohen në formë eksplicite tek përdoruesit e saj, 

qofshin ata folës që e studiojnë spanjishten si gjuhë amtare apo si gjuhë të 

dytë.  

Gjithashtu është folur edhe për një gramatikë praktike për të cilën Anónimo 

de Lovaina thotë: “pasi arrihet zotërimi i gjuhës, lëreni leximin dhe shkrimin 

dhe përfitoni gjuhën duke praktikuar”.
28

  

Në vitet 50 të shek.të kaluar koncepti mbi termin “gramatikë” pësoi një 

rishikim të thellë si nga ana teorike ashtu edhe nga ana praktike e saj. Me 

fjalën “gramatikë” sot nuk nënkuptohet vetëm tërësia e rregullave 

morfosintaksore e një gjuhe por është “një tërësi rregullash që e lejon folësin 

të kuptojë e të riprodhojë fraza në mënyrë korrekte, dmth. të përdorë 

kompetencën gjuhësore të tij.”
29

 Në ditët e sotme Gramatika dallohet prej 

karakerit të saj komunikues e jo më si një listë e gjatë e rregullave gjuhësore. 

Ajo përdoret më shumë si një mjet për përdorimin e gjuhës.
30

  

Pra duke u bazuar në sa është thënë më sipër koncepti i gramatikës i 

referohet fushave të ndryshme të gjuhës të cilat le t’i ilustrojmë në listën e 

mëposhtme: 

- Fusha fonologjike: këtu kemi të bëjmë jo vetëm me mësimdhënien e 

gërmëzimit të fjalëve, por gjithashtu edhe me ritmin dhe përkuljet e 

intonacionit të tyre.  

- Fusha morfosintaksore: këtu konsiderohet gramatika tradicionale me 

zbulimet e reja të saj, si për shembull koncepti i ri i futur i sintagmës, 

përdorimet e foljeve, etj. 

- Fusha pragmatike: këtu kemi të bëjmë me analizën e akteve të 

komunikimit si për shembull: përshëndetjet formale dhe jo formale, si të 

japësh dhe të marrësh informacione,  format e strukturat gramatikore mbi 

të treguarit të orës, kohës, etj. 

- Fusha sociogjuhësore: këtu i kushtohet vëmendje përdorimeve të 

ndryshme gjuhësore në formë të shkruar e të folur, dhe regjistrave 

gjuhësore formalë dhe jo formalë. 

                                                           
27

 ANÓNIMO de Lovaina,: Gramática de la lengua vulgar de España. 1559; Madrid, CSIC, 

Botim i R. de Balbín dhe A. Roldán ne vitin 1966. 
28

 Po aty, f. 64. 
29

 PRAT, Zagrebelski M.T. “Grammatica e lingua straniera”, Firenze, La nuova Italia, 

1985, f. 6. 
30

 GIUNCHI P. “Teorie grammaticali e implicazioni pedagogiche”, Lombardo, Roma, 

2000, f. 7  
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- Fusha leksikore: këtu i kushtohet vëmendje analizës së aspekteve 

semantike, përdorimi i fjalorit. 

- Fusha tekstore: vëmendje kryesore këtu i kushtohet elementëve që 

karakterizojnë tekstet e shkruar apo të folur, si për shembull: anaforat, 

kataforat, konektorët, pjesët e ligjëratës, etj.  

Pra vihet re një shtrirje shumë e gjerë e konceptit Gramatikë e cila përbën 

një sistem shumë të kompletuar dhe njëkohësisht gati të pamundur për t’u 

prezantuar i gjithë në mësimdhënie edhe në rastet kur kemi kohë në 

dispozicion. Është e dukshme që jo çdo gjë që përfshihet në mësimdhënie 

është e mundur t’i mësohet nxënësve tanë. Mirëpo si e kuptojmë proçesin e 

mësimdhënies dhe të mësimnxënies së gramatikës së gjuhës? Këtë le t’a 

shqyrtojmë në vijim.   

  

1.2.1 Ç'kuptojmë më mësimdhënie dhe mësimnxënie të gramatikës së një 

gjuhe? 

 

Le të hedhim një vështrim të tërthortë mbi gjuhën i cili do të na ndihmojë të 

ndërtojmë konceptin bashkëkohor të termit “gramatikë”. Mësimdhënia e një 

gjuhe mbështetet në teoritë e sociolinguistikës, e pragmatikës, e 

psikolinguistikës, e ligjërimit ose komunikimit, përdorimi i të cilave është i 

domosdoshëm në përshkrimin e një gjuhe. 

Për sa i përket natyrës së saj gjuha konsiderohet sipas pikëpamjeve të 

ndryshme:  

 Gjuha është një praktikë shoqërore e përcaktuar nga rregulla që kanë për 

qëllim të vendosin se çfarë është më e përshtatshme në situatat e ndryshme të 

komunikimit. (në këtë rast jemi përballë fushës së sociolinguistikës); 

 Gjuha fitohet në mënyrë të natyrshme që në vegjëli dhe vjen duke u zhvilluar 

si proces deri në moshën e rritur, duke krijuar në këtë mënyrë përdorime të 

reja gjuhësore të cilat përftohen me anën e metodave audiovizuale dhe 

audioorale. (në këtë rast jemi përballë përdorimit dhe sjelljes me gjuhën).  

 Secili prej nesh zotëron një aftësi gjuhësore e cila ndryshon nga njëri individ 

te tjetri. Këto aftësi gjuhësore përcaktojnë qënien dhe personalitetin e 

gjithsecilit, duke përfshirë kështu njohuritë, emocionet, qëndrimet, gjestet, 

etj. 

 Një tjetër pikëpamje është vlera e gjuhës: të folurit mirë të një gjuhe (amtare 

apo e huaj), i jep individit njohje nga ana sociale duke u bërë kështu një mjet 

i fuqishëm në suksesin e një biznesi. Ndajfolja “mirë” nuk ka vetëm 

kuptimin e korrigjimit gjatë të shprehurit, por edhe lehtëson përvetësimin e 

të gjitha mekanizmave gjuhësore që përbëjnë bazën e një ligjërimi të 
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përshtatshëm me situatat e ndryshme (elegancë, zgjedhje të fjalëve dhe të 

shprehive të duhura, mjetet retorike, etj.) – sociolinguistikë. 

 Sikurse e përmend Chomsky “tërësia e rregullave formale është përcaktuar 

nga njohuritë e gjithsecilit që ka fuqinë të kontrollojë veprimtarinë 

gjuhësore”.
31

 

 Gjuha e parë si objekt: gjuha është një objekt që mund të përshkruhet si një 

sistem i detajuar. Në këtë rast jemi përballë gjuhësisë strukturore. Ky sistem 

është i pavarur nga subjekti, dhe konsiderohet si një bashkësi e shenjave të 

koduara të përvojës njerëzore. E gjithë kjo bashkësi është e ndarë në 

nënbashkësi të cilat janë: ajo fonologjike, morfologjike, sintaksore dhe 

semantike. Këto bashkësi janë të lidhura fort midis tyre, duke fomuar në këtë 

mënyrë, një sistem të qëndrueshëm në komunikimin social. Kjo është një ide 

që është paraqitur fillimisht në dokumentat e Ministrisë së Arsimit në Spanjë 

në vitin 1992, ku thuhet: 

“Gjuha është një instrument i privilegjuar i komunikimit falë aftësisë së saj 

për të prezantuar realitetin gjuhësor në një mënyrë të organizuar midis 

anëtarëve të një komuniteti. Në këtë rast gjuha nuk duhet të mësohet vetëm 

si një sistem shenjash të koduara por të mësohet edhe përmbajtja kulturore e 

këtyre shenjave. Me fjalë të tjera, të mësohen mënyrat për të interpretuar 

realitetin. Së bashku me këto konsiderata funksionale duhen patur parasysh 

karakteristikat strukturore të një gjuhe. E parë nga ky këndvështrim, gjuha 

përkufizohet si një sistem i shenjave të ndërlidhura midis tyre.
32

 

 “Gjuha është produkt i një aktiviteti konjitiv, i bazuar në veprimet e një 

subjekti që flet”. 
33

 Nga pikëpamja funksionale, theksohet se gjuha është një 

aktivitet njerëzor prej të cilit sigurojmë dy funksione kryesore: 1) të 

komunikimit dhe 2) të përfaqësimit
34

. Këto funksione nuk ndahen nga njëri-

tjetri por, ndërlidhen midis tyre. Në këtë mënyrë gjuha është : 

1. Mjet i komunikimit shoqëror (ndërpersonal) dhe bashkëvepron ndërmjet 

anëtarëve të një komuniteti. Në fakt, komunikimi është një përpjekje ku 

bashkëbiseduesit duhet të përshtaten, duhet të shkëmbejnë informacione. Në 

këtë rast përballemi me pragmatikën.
35

 

2. Mjet i përfaqësimit të botës shoqërore dhe kulturore. Gjuha konsiderohet si 

vizion i botës që individi fiton në përmasa të mëdha me zotërimin e saj si 

gjuhë amtare. 

Për pasojë gjuha është gjithashtu një mjet: 

                                                           
31

CHOMSKY, Noam, “The knowledge of language. Its nature, origin and use”, New York 

1985 (e përkthyer në italisht dhe e marrë nga vellimi.: “La conoscenza del linguaggio”, 

Milano 1989). 
32

Lenguas Extranjeras. Secundaria Obligatoria, Madrid, MEC. 1992, f.14 
33

SANTACROCE, Michel, “Grammaire, linguistique et didactique du FLE”, tezë doktorate 

(përmbledhje), Universiteti i Parisit III - Sorbonne Nouvelle. 1999, f.3  
34

Diseño Curricular Bas. ESO., Madrid, MEC., 1989. 
35

ÉLUERD, Roland, “La pragmatique linguistique”, Paris, Nathan, 1985, f.184. 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

15 
 

 I integrimit shoqëror e kulturor; 

 I zhvillimit dhe ndërtimit të aftësive njohëse të një personi. 

Ky prezantim i shkurtër i gjuhësisë vërteton se gramatika e një gjuhe nuk 

mund të mjaftohet vetëm me përshkrimin e strukturës së saj. Ajo duhet të 

përfshijë çdo gjë që ka të bëjë me përshkrimin e funksionimit të gjuhës: si 

rregullat që lindin nga situata të ndryshme komunikimi apo zakonesh të cilat 

janë fituar e përthithur nga njerëzit, ashtu edhe rregullat që lindin gjatë 

analizave të teksteve, nga studime argumentuese, nga aktet gjuhësore. Pra 

çdo gjë që ka të bëjë me shprehitë apo deklaratat që kanë vlera pragmatike. 

Në këto kushte mund të themi që zotërimi i gramatikës është i barabartë me 

përthithjen apo përvetësimin e afësisë gjuhësore që fiton individi. Njohja e 

një gjuhe të huaj pëfshihet në proçesin e përgjithshëm të përvetësimit dhe të 

ndërtimit të funksioneve gjuhësore, që tashmë janë të përvetësuara që me 

gjuhën amtare.  

Sipas D. A. Wilkins (në Këshillin e Europës, 1974) thuhet: “Të mësosh një 

gjuhë të huaj është njësoj si të mësosh të komunikosh”.
36

 Ose, të mësosh si 

të komunikosh kalon përtej aftësisë funksionale (këtu përfshihen të gjitha 

aktet e ndërhyrjes shoqërore) dhe aftësisë imagjinare.
37

  

Komunikimi është shumë më tepër se një shkëmbim i thjeshtë i 

informacionit apo i mesazhit, që në këtë rast arrin të plotësojë shprehjen e 

koncepteve kryesore.  

Hulumtimet gjuhësore dhe pragmatike kanë treguar që përdorimi shoqëror i 

gjuhës ka nevojë për disa rregulla që plotësojnë aftësitë gjuhësore të 

individit. Ashtu sikurse përmendet në programin zyrtar të gjuhëve të huaja 

në 1992: 

“Gjuha prezanton kulturën e një vendi, është një formë për të kuptuar dhe 

kodifikuar realitetin shoqëror dhe organizon raportet ndërpersonale. Anëtarët 

e një komuniteti shprehin nëpërmjet gjuhës kuptimet kulturore, pa të cilat, 

komunikimi do të ishte i vështirë dhe i pakompletuar. Mbi të gjitha, mësimi i 

një gjuhe të huaj i përball nxënësit me karakteristikat më kryesore të 

kontekstit shoqëror dhe kulturor”.
38

 

Çdo akt komunikues përbën një kompetencë strategjike, brenda së cilës 

përfshihet një seri e aktiviteteve gjuhësore dhe ndër-gjuhësore që plotësojnë 

objektivat e dëshiruara në komunikim. Këtu mund të përmendim normat 

ligjërimore si: diskursi në formë të shkruar apo me gojë, tekstet e ndryshme 

që mund të jenë narrative, informative, argumentues, përshkrues, letrat 

zyrtare, kartolinat, etj. Përdorimi i gjuhës konsiderohet si aftësi praktike. 

                                                           
36

D. A. Wilkins, Conseil de l’Europe, 1974 
37

 Po aty. 
38

Lenguas Extranjeras. Secundaria Obligatoria, Madrid, MEC., 1992, f.22 
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Nga pikëpamja e përthithjes së mesazhit quhet aftësi e të kuptuarit, nga ana e 

riprodhimit të tij quhet afësi shprehimore. Gjuha duhet të konsiderohet si një 

trup i vetëm, si një përbërës i rëndësishëm, pa të cilin nuk mund të ekzistonte 

ligjërimi dhe që e pasuron aktin e ligjërimit. Ajo është e domosdoshme në 

një praktikë didaktike, mësimdhënie / mësimnxënie. Në këto praktika 

gjuhësore, i duhet dhënë rëndësi të shprehurit saktë. Rregullat dhe 

shpjegimet gjuhësore duhet t’i nënshtrohen ligjërimit të folur.  

Për t’a përfunduar këtë pjesë të këtij kapitulli, po citoj një koment që z. 

Manuel Seco anëtar i Real Academia Espanola, ka bërë në prezantimin e 

“Gramática esencial del español”, ku, në formë metaforike, ka krahasuar 

gramatikën e një gjuhe me hartën e një qyteti: “Gramatika nuk na mëson si 

të flasim, por na mëson të reflektojmë mbi të folurin, dhe për më tepër në 

mënyrë të tërthortë na ndihmon si të flasim sa më mirë. Gramatika analizon 

elementët që përbëjnë një gjuhë, analizon organizimin dhe funksionimin e të 

gjithë këtyre elementëve. Ajo paraqitet si harta e një qyteti: nuk na shpie 

nëpër rrugët e tij por na tregon si dhe ku është i projektuar çdo institucion. 

Na transporton akoma më tej ligjërimit tonë për të na treguar se si lëviz ky 

sistem i ashtuquajtur Gjuhë”.
39

 Pra, në mënyrë metaforike kemi të 

përshkruar qëllimin dhe rolin e të mësuarit të gramatikës: qëllimi nuk është 

të njohim përmendësh projektin e një qyteti, por duhet të dimë se si të 

lëvizim lehtësisht nga një vend në tjetrin. Roli i këtij projekti është i 

ngjashëm me gramatikën e brendshme ose të përthithur si gjuhë amtare e cila 

nuk është plotësisht e domosdoshme, dhe në fakt banorët e një qyteti nuk 

kanë nevojë për një hartë për të lëvizur brenda tij,  kurse për të huajt që vijnë 

t’a vizitojnë atë, harta është një ndihmë që u kursen atyre kohën. 

 

1.3. Shumëkuptueshmëria e termit gramatikë 

Përkufizimi i Gramatikës mund të bëhet vetëm në kuadrin e teorive të 

gjuhësisë. Tek pikat e para të këtij kapitulli japim përkufizimin e Gramatikës 

Normative dhe asaj Përshkuese. Në vijim duhet të caktojmë përkufizimin e 

termit Gramatikë, në kontekstin aktual gjuhësor, gjithashtu edhe kuptimet e 

saj të deritanishme. Në rastet e mëparshme kemi hasur fjalën gramatikë si 

gramatikë e funksionit, gramatikë eksplicite, gramatikë implicite, gramatikë 

e brendshme, gramatikë induktive, gramatikë deduktive, gramatikë e tekstit 

dhe gramatikë e komunikimit. 

Sipas Fjalorit Didaktik të Gjuhës është e vështirë të përcaktohet termi aktual 

“Gramatikë” sepse edhe funksionet e saj nuk janë shumë të qarta në 

                                                           
39
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metodologjinë e mësimit të gjuhës.
40

Autorët e këtij fjalori veçojnë vetëm 

gjashtë përkufizime të këtij termi. 

1. Përshkrim i funksionit të përgjithshëm të një gjuhe amtare, në mënyrë të 

veçantë në ciklin e ulët. 

2. Përshkrim i morfologjisë dhe i sintaksës së një gjuhe. 

3. Disiplinë që studion rregullat e funksionimit dhe të zhvillimit të një gjuhe.  

4. Një grup rregullash që sistemojnë fusha të caktuara dhe detajet e përdorimit 

të gjuhës që luajnë një rol diskriminues sociolinguistik. 

5. Sistem i ndërtuar nga studiuesit e gjuhës për të krijuar një mekanizëm që 

prodhon fraza gramatikore të shqyrtuara nga folësit e një sistemi gjuhësor. 

6. Sistem i përvetësuar nga folësit dhe dëgjuesit e një gjuhe i cili i lejon ata të 

prodhojnë e të kuptojnë fraza në një gjuhë të caktuar.  

Në lidhje me “gramatikën përshkruese ose deskriptive”, mësuesit e trajtojnë 

atë si në vijim. Gramatika përshkruan organizimin e një gjuhe dhe elementët 

përbërës të saj. Mësuesi nuk duhet të synojë që nxënësi të njohë të gjithë 

katalogun e rregullave gramatikore, por duhet të arrijë të përvetësojë të 

ashtuquajturën “aftësi gramatikore”. Në këtë rast ai përballet me dy lloj 

problemesh ose vështirësish: 

A. Cilësia dhe aftësia e përshkrimeve në gjuhën amtare. Të folurit e saktë që 

përdoret në një situatë të caktuar.  

Përshkrimet ndryshojnë sipas situatave gjuhësore e komunikuese dhe 

gramatika të ndryshme shërbejnë për të përshkruar në mënyrë sa më të 

detajuar e të plotë të mundshme.
41

 Por nga momenti që këto përshkrime 

gjuhësore janë të trajtuara nga gjuhëtarë të shumtë dhe secili prej tyre ka 

mënyrën apo teorinë e tij të të konceptuarit të gjuhës, ne përballemi me 

varietete përshkrimesh dhe për pasojë nuk kemi asnjë tip standart të 

gramatikës përshkruese.  

Në fushën e didaktikës këto përshkrime shkojnë drejt asaj që quhet 

“gramatikë e përdorimit” ose “gramatikë e komunikimit”. E thënë ndryshe, 

përshkrim se si gjuha amtare përdoret për një qëllim të caktuar nga ana e 

folësit në kontekste të ndryshme komunikimi.
42

 Mbas viteve 80, mori 

zhvillim gramatika e komunikimit si nevojë për të përfshirë situata 

komunikuese ose kontekste ligjërimore brenda akteve të përshkrimeve 

gjuhësore. Por kjo gramatikë gjuhësore mund të konsiderohet vetëm si një 

mjet reference, nga e cila do të duhet të nxjerrim teoritë e mësimdhënies dhe 

mësimnxënies dhe që kanë për qëllim kryesisht të lehtësojnë mësimin e 

gjuhëve. 

                                                           
40

 COSTE, Daniel, « La grammaire entre linguistique et didactique », në A.M. Jaussaud dhe 

J. Petrissans koord., Grammaire et Français langue étrangère, Aktet e  Colloque organizuar 

nga l’ANEFLE dhe CUEF në Grenoble, PUG, 1989, f. 3.. 
41
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B. Problemet që dalin nga raporti i nxënies dhe të mësuarit që do të thotë se 

çfarë modeli do të ndjekë studiuesi për gjuhën e huaj. Gramatika që 

përvetësohet në mënyrë të natyrshme, pa praktikën e ushtrimeve ose të 

shpjegimeve gjuhësore, e thënë ndryshe “metodë natyrore”. Vetëm pasi 

gjuha është përvetësuar, fillon proçesi i të mësuarit të saj në mënyrë teorike, 

duke i tërhequr vëmendjen nxënësit me shpjegime mbi funksionimin e 

gjuhës së huaj. E njëjta gjë ndodh me përvetësimin e gjuhës amtare: fëmija 

pasi ka mësuar gjuhën në një situatë të natyrshme, fillon t’a mësojë atë 

nëpërmjet gramatikës në shkollë. Ose mund të imagjinohet një proçes i 

anasjelltë: mësohet fillimisht gramatika e një gjuhe, pastaj vihet në praktikë. 

Ky ishte qëllimi i gramatikës tradicionale e cila nuk përfshinte fjalën “aftësi” 

apo “kompetencë” në proçesin e saj të zhvillimit.  

Në vijim do të shqytojmë se si  duhet mësuar dhe përvetësuar gramatika nga 

nxënësit. 

 

1.3.1. Gramatika e përdorimit dhe e komunikimit 

Si gramatika tradicionale ashtu edhe ajo stukturore dhe gjenerative, nuk e 

marrin parasysh aspektin  pragmatik të ligjërimit, domethënë simbolet 

gjuhësore të fjalëve në analizën e një fjalie, si për shembull, shenjat, situatat 

gjuhësore, etj. Asaj i interesojnë më tepër funksionimi abstrakt i gjuhës, pra 

përbërësit morfosintaksorë, kategoritë gramatikore (parafjalët, nyjet, emrat, 

foljet, ndajfoljet, etj.). Pra gramatika është një objekt studimi i zakonshëm 

dhe formal, është rezultati i një proçesi abstragues. Kjo pikëpamje, e cila ka 

lindur që me analizën tradicionale, është krejtësisht e pranueshme, por 

kërkon një qëndrim të veçantë gjuhësor. Pra, kërkohet një shkëputje midis 

aktivitetit gramatikor refleksiv dhe aktit gjuhësor të përdorur nga folësi. Ky i 

fundit kryen një sërë funksionesh si përthithja dhe komunikimi i 

informacionit. Rrjedhimisht, fjalia gramatikore qëndron larg nga proçesi i 

ligjërimit; ajo na shpie drejt një kompetence metalinguistike por jo drejt 

kompetencës komunikuese. 

Gramatika e komunikimit e plotëson në mënyrë të saktë funksionin e saj 

përshkrues, vetëm kur është në përputhje të plotë me rrethanat dhe veçoritë e 

gramatikës tradicionale, duke përfshirë në të analizat e kontekstit, proçesin e 

ligjërimit, komunikimin dhe pikëpamjen pragmatike të saj. 

Ky zgjerim i papritur i fushës së gramatikës, ka bërë të rritet numri i 

punimeve dhe i studimeve mbi këtë fushë. Nëpërmjet këtyre studimeve kanë 

lindur gjuha politike, gjuha juridike, ajo argumentuese, ajo bindëse, etj., ose 

në shembujt apo fragmente specifike, si për shembull regjistrimet e bisedave, 

fjalët e urta, ose shprehje që nuk kanë qenë në unanimitet e të lëna mënjanë 
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nga komuniteti i gjuhëtarëve. Ekziston gjithashtu edhe një vështirësi apo 

kontradiktë midis fjalës apo ligjërimit aktual dhe ndërtimeve teorike.  

Përcaktimi i një përshkrimi të vërtetë gramatikor të fjalës, nënkupton, një 

kusht kryesor dhe orientues për të përcaktuar dhe për të ndërtuar objektin 

abstrakt të analizës, sikurse janë kërkimet e vazhdueshme që ka zhvilluar F. 

Saussure për të ashtuquajturën “fjalë”, apo sipas N. Chomsky që e ka quajtur 

“performancë”, me qëllimin për të zhvilluar aspektin e të folurit dhe për t’i 

bashkangjitur këtij proçesi forma të ndryshme të ligjërimit, pra, gjuha 

politike, gjuha juridike, ajo argumentuese, ajo bindëse, etj. Këto forma 

gjuhësore janë të nevojshme për ndërtimin e rregullave të ndryshme 

gramatikore.
43

.  

Përballë këtyre teorive të shumta që kanë të bëjnë me përshkrimet e 

mundshme të të folurit apo ligjërimit, mësuesit duhet të bëjnë zgjedhje të 

sakta në seleksionimin e përmbajtjeve dhe metodave të mësimdhënies, të 

cilat duhet të jenë me interes për nxënësin e gjuhës së huaj. Pyetjes së 

zakonshme "cilën gramatikë duhet të mësojmë" mund t'i përgjigjemi të 

sigurt : një gramatikë bashkëkohore, sa më të përditësuar me arritjet më të 

fundit të pragmatikës. Në vazhdim të këtij punimi do të përmendim 

përkufizimet dhe konceptimet sa më bashkëkohore të gramatikës, e cila 

zhvillohet dhe përditësohet që nga periudha e rënies së metodave 

audiovizive deri më sot me proçeset e komunikimit.  

 

1.3.2 Gramatika funksionale 

Gramatika funksionale (GF) e konsideron gjuhën si një mjet social dhe 

pretendon të zbulojë sistemin e gjuhës duke përdorur shprehje gjuhësore 

gjatë bashkëbisedimit. Gramatika funksionale studion se si përdoren fjalët, 

sintagmat apo fjalitë dhe se si përshtaten këto elementë në kontekste apo 

situata gjuhësore komunikuese të ndryshme. 

GF e bazon punën e saj në bazë të funksioneve gjuhësore. Gramatika 

funksionale kritikon modele të mëparshme gjuhësore, duke përfshirë atë të 

strukturalizmit dhe gramatikën normative sepse ato i kanë kushtuar më 

shumë rëndësi kategorive gramatikore (emri, mbiemri, folja, ndajfojla, etj.). 

Gramatika funksionale fokusohet te nocionet funksionale, të kuptuarit e 

marrëdhënieve funksionale të elementëve brenda konteksteve të cilit i 

përkasin. Kështu, e njëjta kategori gramatikore mund të luajë role të 

ndryshme në fjali, sipas pozicionit që zë brenda saj. Këto funksione janë 

dhënë në tre nivelet e strukturimit të fjalisë:  

                                                           
43
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a) Semantike, i cili i referohet rolit semantik brenda fjalisë; 

b) Sintaksore, ku përfshihen konceptet e tilla si kryefjalë, kallëzues, kundrinor, 

etj. 

c) Pragmatike, e cila i referohet vlerave informuese të përbërësve të fjalisë.   

Përpjekjet e para për përditësimin e përshkrimit gramatikor rrjedhin nga 

teoritë e reja  gjuhësore (shprehitë gjuhësore, pragmatike), të cilat kanë 

ndryshuar  përshkrimin e gjuhës, për pasojë vetë “gramatika” ka ndryshuar. 

Është vënë re një përpjekje për përdorimin e gramatikës së komunikimit në 

funksion të fushës së semantikës. J. Courtillon, kohët e fundit shqyrton në 

mënyrë të qartë, çështjen e gramatikës semantike.
44

 

Në këtë mënyrë në manualet e metodave komunikuese, përshkrimet e 

gjuhës, nga njëra anë janë përcaktuar si akte të të folurit të përdorura në 

situata të zakonshme të komunikimit. Janë përdorur elementë gramatikorë që 

lidhen me llojet e ndryshme të proçesit të të folurit. Zakonisht elementë të 

ndryshëm gramatikorë bashkëveprojnë me njëri-tjetrin me aktet gjuhësore. 

Për shembull funksioni emotiv i gjuhës, për shprehjen e ndjenjave dhe 

shijeve mund të shoqërohet shumë mirë me ndajfoljet dhe përemrat pronorë.  

Nga ana tjetër, falë gramatikës funksionale, në shumë çështje gjuhësore 

semantika bashkëvepron me morfologjinë dhe sintaksën.  

Ky përditësim i gramatikës tradicionale ka sjellë pasurimin e opsioneve të 

reja gjuhësore (aktet e të folurit, konceptet e reja),  por ka kushtëzuar 

përzgjedhjen dhe paraqitjen e elementëve të ndryshëm në prezantimin dhe në 

përmbajtjen e një gjuhe.  

Funksioni i gramatikës tradicionale dhe i asaj të komunikimit është të 

ndikojnë në proçeset e ndryshme të të nxënit. E thënë kjo, duhet të pyesim 

nëse mësimdhënia e komunikimit duhej të kishte më shumë efekt në sistemin 

gjuhësor se mësimdhënia tradicionale, falë rolit të rëndësishëm që luan 

komunikimi në mësimin e gjuhëve të huaja.  

 

1.3.3 Gramatika e tekstit  

Termi “gramatikë teksti” përfshin dy kuptime të ndryshme:  

a) në rastin e parë të termit “gramatikë tekstore”, studiues të rreth viteve ’80, 

kanë punuar për ndryshime dhe për përzgjedhjen e elementëve gramatikorë. 

Ata nuk ndiqnin logjikën tradicionale të kësaj disipline, pra, fillimisht anën 

morfologjike, studimin e natyrës së fjalëve dhe të morfemave dhe më pas 
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renditjen e fjalëve në fjali, anën sintaksore. Por me analizat e teksteve dhe 

me zbatimin e tyre në mësimdhënie, këta studiues ishin origjinalë. 

Shpresohej që elementet gramatikorë të përmbushnin nevojat e të kuptuarit 

dhe të shprehurit të studentëve, pra vetë situatat gjuhësore. Kjo ishte si një 

lloj gramatike funksionale, e lindur nga tekstet e zgjedhura dhe jo nga aktet e 

ligjërimit që përdoren në situata të zakonshme të komunikimit. 

b) kuptimi i dytë i termit “gramatikë tekstore” është më shumë se një njohje 

e gjuhës dhe e frazave, pra, korrigjimi në zhvillimin dhe ndërtimin e frazave 

apo deklarimeve; ajo përfshin kuptimin e gramatikës në pikëpamjen e 

gjuhësisë së tekstit dhe të analizës së ligjërimit jo vetëm në kuptimin e 

thjeshtë të sistemit gjuhësor por edhe në kuptimin e vetë tekstit
45

. Kjo aftësi 

ndahet në vetvete në dy degë:  

1. E para tregon që përdorimi i gjuhës kërkon njohuri në renditjen strukturore 

të teksteve të ndryshmëm. Çdo lloj teksti (një kartolinë, një recetë, një letër 

personale një telefonatë, një tregim, një përshkrim, etj.) ka strukturën e vet, 

dhe realizohet në forma të ndryshme me shkrim dhe me gojë. Njohja e 

konektorëve dhe e mjeteve të tjera të koherencës dhe kohezionit merr një 

rëndësi të veçantë.  

2. Gramatika e tekstit konceptohet si një analizë gjuhësore e bisedës. Vëmëndje 

i kushtohet elementëve të referencës së tekstit, anaforës dhe kataforës. Pra, i 

jemi referuar elementëve horizontalë të tekstit, elementëve të fushës së 

semantikës.
46

 Këta elementë përdoren për të folur e për të praktikuar 

funksionet gjuhësore përfaqësimin dhe komunikimin nëpërmjet gjuhës në 

fjalë. Në këtë rast, kompetenca tekstore konsiderohet fillimisht më shumë si 

një pikë njohëse, për të vendosur e zhvilluar aftësinë e të lexuarit dhe të të 

kuptuarit në mënyrë të saktë e më pas për të interpretuar tekstet, ku lexuesi 

duhet të bashkëpunojë dhe të jetë në dinamikë me autorin e tekstit.
47

 Kështu, 

në këtë mënyrë jemi përballë përfshirjes së katër aftësive gjuhësore të cilat 

ndërveprojnë në tekstet gjuhësore. Natyrisht, kjo analizë gjuhësore është më 

shumë e përdorur nga studentë që kanë një nivel gjuhësor të avancuar, si për 

shembull studentë të fushës së filologjisë dhe atyre të përkthimit apo kur 

gjuha në fjalë është gjuhë amtare. 

 

Një studim me vlerë mbi gramatikën e tekstit është realizuar edhe nga 

Profesorët Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi në vitin 1999, në botimin 

“Gjuhësi Teksti”.
48

 Sipas tyre: “Që në fillim gramatikat e tekstit u 

organizuan sipas treshes semiotike: sintaksë, semantikë, pragmatikë Vetëm 
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se, ndërsa komponentët sintaksorë dhe semantikë u zhvilluan, komponenti i 

tretë i cili trajton marrëdhëniet tekst / folës/ rrethanë jashtëgjuhësore, 

devijoi në një studim më të thelluar të gramatikës së tekstit dhe kjo u bë për 

të saktësuar kriteret e klasifikimit të tipave të ndryshëm tekstualë”.
49

 Në këtë 

mënyrë koncepti mbi gramatikën e tekstit zë vend edhe në modelin metodik-

funksional apo gjuhësi funksionale e tekstit. Autorët Dibra/Varfi përfshijnë 

të gjithë elementët apo kategoritë gramatikore në analizën e tipologjive të 

ndryshme të teksteve (tekst narrativ, informues-paraqitës, argumentues, 

përshkrues, teatror e poetik), pa të cilët do ishte i pamundur përvetësimi i 

tekstit nga ana e nxënësve që e përdorin tekstin si mjet për studimin e një 

gjuhe të huaj. 

Elementët e lartpërmendur, “tekst”, “diskurs” dhe “komunikim”, nuk mund 

të konsiderohen të veçuar: realisht ato ndërveprojnë nëpërmjet modeleve 

tekstore dhe përmes ndërhyrjeve diskursive dhe informuese. D. Girard na 

konfirmon se: “komunikimi i realizuar në formë të saktë në auditor, (midis 

mësuesit dhe nxënësve, dhe vetë nxënësit me njëri-tjetrin) është qëllimi 

kryesor në çdo tekst qoftë ky i prezantuar me gojë apo me shkrim dhe 

përdoren për të mbështetur aktivitetet e të mësuarit. Auditori është edhe një 

vend i komunikimit midis autorit të tekstit dhe marrësit të informacionit, 

dëgjuesit apo lexuesit.”
50

  

 

1.4.  Parime të përgjithshme psikopedagogjike 

Këtë çështje do t’a trajtoj në dy mënyra: së pari do paraqes një përshkrim 

metodologjik të përgjithshëm, e më pas do kaloj në punën dhe aktivitete 

specifike që shërbejnë në mësimdhënie/mësimnxënie. 

Daniel Coste thotë: “Baza kryesore e metodologjisë tradicionale të mësimit 

të gjuhës mbështetet në prezantimin e një gramatike në formë të qartë apo të 

një forme gramatikore e cila përmban struktura të ndryshme gjuhësore të 

bëra të njohura nëpërmjet shpjegimit të rregullave dhe parimeve teorike të 

saj. Të gjitha këto janë të shpjeguara nga ana e mësuesit dhe të ndjekura 

sistematikisht prej nxënësve.”
51

  Ne si mësues të gjuhës duhet të bazohemi 

në këtë perspektivë duke zbatuar dhe duke ndjekur rregullat nga çasti që 

jemi në gjendje të kuptojmë e të analizojmë tekstet që u paraqesim nxënësve 

tanë në auditor. Në këtë mënyrë dalim në një metodologji deduktive për sa 
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është përmendur më sipër. Nëpërmjet drejtimit nga ana e mësuesit, nxënësi 

duhet të kuptojë e të zbatojë teorinë e mësuar me anë të ushtrimeve të 

shumta gramatikore.  

Shpesh herë ndodh që nxënësi e mëson gramatikën e një gjuhe të huaj por 

nuk është në gjëndje ta flasë atë gjuhë. Ose mëson dhe flet një gjuhë të huaj 

në mënyrë të pavetdijshme. Në lidhje me këtë mendim Alarcos Llorach 

thekson se informacioni që fitohet apo që përthithet në mënyrë korrekte janë 

rregullat e manipulimit gjuhësor që shërbejnë për të ndërtuar njësitë 

gjuhësore të akteve të të folurit dhe janë ato që imitojnë apo nëpërmjet të 

cilave bëhet një krahasim paralel me gjuhën amtare. Pra, gramatika 

ndërtohet nëpërmjet këtyre mekanizmave gjuhësore: cilat janë rregullat që 

përdoren për të përzgjedhur dhe për të kombinuar copëzat e ligjërimit që 

janë mësuar e grumbulluar me kalimin e kohës, në një fjalim publik. Për t'i 

bërë të vetëdijshëm për këto mekanizma që folësi i njeh në mënyrë 

instiktive, kërkohet një pjekuri dhe maturi nga nxënësi ç'ka kërkon shumë 

punë nga ana a tij.
52

 

Përgjithësisht i kemi mjaft të theksuara të metat e gramatikës ekspilicite në 

përmbajtjen dhe në konceptet e rregullave gjuhësore. Ato i referohen një 

gjuhe abstrakte e cila qëndron larg faktit që nxënësve t’u kërkohet të nxjerrin 

në pah modelet gjuhësore. Realisht, ne si mësues kemi praktikuar metodën e 

gramatikës deduktive me nxënësit tanë, por sipas një metode jo shumë të 

saktë dhe larg parimeve themelore të mësimdhënies. Ne presim prej 

nxënësve që të kuptojnë, të analizojnë dhe të arsyetojnë gjatë mësimit të një 

gjuhe të huaj, mirëpo në të njëjtën kohë ata i rrezikojnë të gjitha këto që 

përmenda më sipër, sepse shpesh herë ndodh që i praktikojnë rregullat dhe 

teoritë gjuhësore pa i kuptuar. Më tej ata do të duhet të kryejnë ushtrimet në 

formë të gabuar dhe kjo gjë i shpie në rezultate negative. Rrjedhimisht ata 

dekurajohen, u shtohet frika dhe ankthi dhe kalojnë në mënyrë të 

pavetdijshme në metodën apo aktin e të shkruarit, të cilën e konsiderojnë si 

një rrugë apo një metodë shpëtimi dhe më të thjeshtë për të kuptuar mësimin. 

Mirëpo kjo metodë nuk i ndihmon kurrë nxënësit që të përvetësojnë aftësinë 

e të folurit të një gjuhe të huaj. Kurajoja dhe praktika e të folurit varroset në 

vetvete.  

Mos përvetësimi apo refuzimi i të mësuarit të gramatikës vjen si rezultat: 

përmbajtja e dobët, mos respektimi i teorive bashkëkohore gjuhësore në 

ndërtimin e manualeve të gramatikës  dhe mënyra jo efikase e mësimdhënies 

dhe mësimnxënies së gramatikës. 
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Për të lehtësuar dhe për ta bërë sa më të qartë proçesin e mësimdhënies e 

mësimnxënies, i drejtohemi metodave audio-orale dhe audio-vizuale dhe 

QASJES NATYRORE.  

Sipas Krashen e Terrell, 1988, qasja natyrore konsiderohet si një teori 

psikologjike e quajtur ndryshe “Teoria Monitor”.
53

  

Kjo teori shpjegon marrëdhëniet midis mësimit dhe të nxënit dhe përcakton 

ndikimin e ndërsjelltë. Funksioni i monitorimit është rezultat praktik i 

gramatikës së mësuar. Sipas Krashen, sistemi i përthithjes së informacionit 

është shtytës i të folurit, ndërsa sistemi i mësimit kryen rolin e "monitoruar" 

ose të "redaktorit". "Monitorimi" funksionon duke bërë planifikimin, 

rregullimin dhe korrigjimin e një gjuhe, kur plotësohen tre kushte specifike, 

siç janë: nxënësi i gjuhës së dytë duhet të ketë kohë të mjaftueshme në 

dispozicion të tij, ai duhet të përqendrohet në formën dhe të mendojë në 

mënyrë të saktë, dhe, kushti i tretë, ai duhet të njohë rregullat gramatikore të 

gjuhës.
54

 Duket se roli i mësimit të ndërgjegjshëm është paksa i kufizuar në 

ecurinë e gjuhës së dytë. Sipas Krashen, roli i monitorimit është, ose duhet të 

jetë, i vogël dhe duhet përdorur vetëm për të korrigjuar devijimet nga 

ligjërimi 'normal', për t’i dhënë fjalës një pamje më të 'lëmuar'.
55

 

Gjithashtu, Krashen thekson se, në nivel gjuhësor, nuk ka asnjë lidhje të 

brendshme midis njohurive deklarative, siç është në këtë rast përshkrimi 

gramatikor dhe njohurive procedurale, që janë aftësitë dhe njohuritë. Në këtë 

mënyrë qasja natyrore bazohet në parimin epistemologjik, pra le të themi në  

parimin filozofik të ngjashmërisë së proçesit të të nxënit midis gjuhës amtare 

dhe asaj të huaj.
56

  

Një proçes që ndiqet si shembull është ai i gjuhës amtare tek fëmijët e vegjël. 

Ata e mësojnë gjuhën amtare në mënyrë të pandërgjegjshme, e ndërtojnë 

gramatikën pa pasur nevojë t’ju shpjegohen rregullat e funksionimit të saj, 

prandaj ne jemi të aftë të mësojmë një gjuhë të dytë sipas të njëjtës metodë. 

Për këtë arsye Krashen dhe Terrell përjashtojnë rrënjësisht gramatikën nga 

mësimdhënia duke na argumentuar se çdo rregull dëmton spontanitetin e 

gjuhës.
57

 Nëpërmjet kësaj teorie mund të dalim në përfundimin që nxënësit 

arrijnë në praktikën e gjuhës së huaj me një gramatikë implicite, ose e thënë 

ndryshe të brendshme, ashtu sikurse e përmenda më sipër, siç ndodh me 

fëmijët e vegjël me gjuhën amtare. Strategjia e metodës “natyrore” është që 
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të veprojë sikur gramatika të mos kishte ekzistuar, pra, çdo informacion të 

mësohet pa rregulla në mënyrë natyrore, pra në mënyrë të pavetëdijshme. 

Nga ana tjetër përballemi me hulumtimet konjitive dhe psikolinguistike siç 

është konstruktivizmi, konjitivizmi, sociokonjitivizmi të cilat nuk mund të 

përjashtohen sepse qëllimi i këtyre teorive është të rregullojnë proçesin e të 

nxënit të një gjuhe. Këto teori i gjejmë të analizuara nga Piaget, Bruner, 

Ausubel e Vygotsky.
58

 Ato janë krijuar për të mësuar një gjuhë të huaj dhe 

nuk duhen anashkaluar, përkundrazi, ato përforcojnë rolin e fakulteteve të 

gjuhës në proçesin e mësimdhënies e mësimnxënies së një gjuhe qoftë e huaj 

apo amtare. Madje mund të themi, se edhe fëmijët e vegjël pyesin mbi 

funksionimin e gjuhës, mbi proçeset që konsiderohen të natyrshme siç janë 

imitimi, mbartja e përcjellja e gjuhës, kreativiteti, etj. Konjitivizmi ka një 

rëndësi të veçantë në konceptimin se si strukturohet dhe organizohet një 

gjuhë.  Mësimi i gjuhëve është mbi të gjitha procedura e informimit dhe e të 

ushtruarit mbi të, dhe lidhja midis gjuhës dhe konjitivizmit është thelbësore 

në procesin e mësimnxënies.  

Teoria e konstruktivizmit e paraqitur nga Piaget, ajo e mësimit të mirëfilltë e 

paraqitur nga Ausubel, teoria e socio-konjitivizmit e Vygotskyt kanë një rol 

të rëndësishëm në analizimin, në të kuptuarit të një gjuhe dhe në rëndësinë e 

formimit të koncepteve të qarta të saj. Këto teori duhet të jenë të ngulitura 

dhe të përfshira mirë në njohuritë e nxënësve.  

Procesi i të mësuarit të një gjuhe nuk mund të reduktohet në një proces 

imitimi të saj. Kjo gjë do të sillte një mungesë totale të të menduarit për 

gjuhën-objekt dhe nuk do të përputhej me vrojtimet që bëjnë gjatë mësimit të 

gjuhës amtare vetë fëmijët e moshave rreth 4-5 vjeç, të cilët luajnë me 

gjuhën, mësojnë fjalë të reja, zbatojnë rregulla analoge dhe, ashtu siç kanë 

treguar shumë studiues, ata arrijnë të zotërojnë dije të qëndrueshme që ruhen 

në kujtesën afatgjate. 

Besse dhe Porquier nuk e pranojnë dikotominë mësimdhënie / mësimnxënie 

të mbrojtur nga Krashen. Ata i mbahen fort tezës se proçeset e krijimit, e 

riprodhimit dhe të kontrollit të një gjuhe duhet të jenë të ndërlidhura në 

mënyrë të vazhdueshme në praktikën ditore të një gjuhe.
59

 Dhe për 

përforcimin e kësaj teze ushtrohen aktivitete metagjuhësore që janë të 

lidhura ngushtë me mësimnxënien si proçes.  

Gjatë viteve ’80 mbetet i mbyllur debati i didaktikës së gjuhës së huaj: nga 

njëra anë janë mbështetësit e metodës natyrore të cilët e injorojnë praninë e 

gramatikës; nga ana tjetër rreshtohen mbështetësit e teorisë së konjitivizmit 
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të cilët e mbrojnë rolin e të konceptuarit dhe të të reflektuarit mbi një gjuhë. 

Në fillim të viteve ’90, u arrit një konsensus, i bazuar në përzgjedhjen e 

teorive më të mira përsa i përket mësimit dhe nxënies së një gjuhe. Mësuesit 

evropianë vendosën të zhvillonin më tej proçesin e mësimit / nxënies së një 

gjuhe të huaj duke e konsideruar atë si një proçes krijues, ku fillimisht 

nxënësi mbështetej në metodën natyrore, duke u nisur nga njohuritë e  duke 

formuluar hipoteza për zhvillimin e rregullave gjuhësore të  mësuara e në 

këtë mënyrë i jepnin formë një sistemi të ri gjuhësor të brendshëm.
60

 Ky 

proçes i formulimit të hipotezave e lejon nxënësin të ndërtojë elemente 

gjuhësore që janë kuptimplotë dhe i rrit aftësinë për të ndërtuar fjali e situata 

të ndryshme komunikimi. Rrjedhimisht lindin dy teori të rëndësishme: 

1. Së pari kemi konceptimin e proçesit të të mësuarit të gjuhës si një gjuhë e 

huaj me përqasjen natyrore, me të cilën zhvillohet e njëjta proçedurë mësimi 

si me gjuhën amtare. Kjo realizohet kur nxënësi e përvetëson në mënyrë 

korrekte gjuhën e huaj sikurse të ishte një folës vendas i saj. Gjithashtu vetë 

materjali gjuhësor që ai paraqet tregon një zhvillim në proçesin e të nxënit. 

Kjo gjë nuk ka të bëjë me renditjen që mund të ketë materjali gjuhësor: 

gjuhë – objekt, qoftë më rregullat gramatikore, të shqiptimit, pjesët e 

diskursit, apo rregullat sintaksore e ato morfologjike. Zhvillimi i proçesit të 

të nxënit nuk ka të bëjë me ndarjet dhe rregullimet e sistemeve gjuhësore, 

por ka të bëjë kryesisht me metodën integruese, pra me përfshirjen e të gjitha 

temave gjuhësore. Gjuha duhet të jetë, në çdo rast, një sistem gjithë 

përfshirës në vetvete.  

 

2. Së dyti kemi faktorin konjitiv i cili mbron teorinë se si gjuha ndikon në 

proçesin e të nxënit, dhe e ndihmon nxënësin t’a kuptojë e t’a flasë atë e të 

mësojë fjalët; se si është e organizuar; cilat janë rregullat që hasen gjatë 

mësimit; cila është struktura e duhur për t’u përdorur. Teoria e konjitivizmit 

gjen mbështetje në aftësinë e të menduarit dhe të konceptuarit, sidomos në 

moshë adoleshente dhe madhore, fazë gjatë të cilës arrihen aftësitë superiore 

siç janë: analiza, krahasimi, formulimi, hipoteza, etj. Nga ana tjetër, 

konstruktivizmi tregon se aftësitë e të mësuarit janë ndërtuar e zhvilluar 

nëpërmjet zbatimit të detyrave konkrete dhe mbi të gjitha të menduarit në 

proçesin e të nxënit të gjuhës, duhet të shihet si shqetësimi kryesor i fushës 

së didaktikës.  

Përmasat metagjuhësore dhe konjitive, mësimdhënia dhe mësimnxënia e një 

gjuhe mbrohen nga një rrymë e lindur në Angli me emrin “vetëdija 

gjuhësore”. 
61

  Sipas Michéle Pendanx “kjo rrymë, synon të mësojë dhe të 
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zhvillojë nxënësin duke arritur një vetëdije të gjuhës, që do të thotë një 

vetëdije pak a shumë eksplicite që është e shpjeguar me moshën e nxënësit, 

çfarë është gjuha duke u nisur nga gjuha e brendshme, si bëhet praktika e saj, 

çfarë është të kuptuarit dhe të riprodhuarit si për gjuhën amtare, ashtu edhe 

për gjuhën e huaj.”
62

 Dhe në fakt nuk mund të kish qëllim më të mirë se ky i 

sipërpërmenduri, sepse kjo gjë bën që nxënësi të jetë më i vetëdijshëm përsa 

i përket funksionimit të gjuhës. Gjithashtu, duke mësuar nxënësi e vë 

përballë gjuhën e huaj me atë amtare dhe zhvillon konceptin e përgjithshëm 

të gjuhës nëpërmjet ushtrimeve të një niveli më të avancuar, dhe mbi të 

gjitha i kryen në formë eksplicite, pra duke i shpjeguar ato. Pra, dalim tek 

teoria e të mësuarit nëpërmjet të ushtruarit e thënë ndryshe nëpërmjet 

praktikës.   

Megjithëse mësimin e një gjuhe të huaj e konsiderojmë si një proçes të 

natyrshëm, lind gjithmonë nevoja për një ndërhyrje mësimore nga një 

mësues, pra ka nevojë për mësimdhënie. Ndihma e mësuesit lidhet jo vetëm 

me përzgjedhjen e çështjeve apo elementëve gjuhësorë, por gjithashtu ka të 

bëjë në mënyrë të veçantë me organizimin e aktiviteteve, ushtrimeve 

didaktike. Kjo gjë duhet të jetë e lidhur ngushtë edhe me gjuhësinë e zbatuar. 

Për këtë arsye do të ishte e rëndësishme të vendosej një qasje e përgjithshme 

didaktike-pedagogjike, e cila do të shërbejë si një pikënisje ose si pikë 

referimi në vendosjen e aktiviteteve dhe proçeseve didaktike konkrete. 

Mësuesi, si pjesë e institucionit arsimor, duhet të ketë njohuri pedagogjike 

profesionale dhe duhet të përmbushë e të zbatojë njohuritë metodologjike, 

duke u nisur në këtë mënyrë nga idetë e mëposhtme: 

1. Niveli i zhvillimit psikogjeni i nxënësit, prirjet dhe njohuritë e fituara më 

parë. 

2. Duhet të fillojë nga respekti fillestar për proçesin natyror të përvetësimit të 

gjuhës. Në rastin konkret një proçes i jashtëm.  

3. Duhet të marrë parasysh aktivitetin e zhvillimit mendor të nxënësit si një 

faktor vendimtar në arritjet e rezultateve të mësimit. 

4. Duhet të synojë që të ndërtojë tek nxënësit një njohuri (gjuhësore 

sociogjuhësore, diskursive e kulturore) për gjuhën që ata mësojnë. Në këtë 

mënyrë krijohet një lloj vetëdije tek ata. 

5. Për të gjitha sa u tha më sipër duhet të krijohet një atmosferë relaksuese në 

auditor, të mbizotërojë respekti për tjetrin ku studentët të bashkëpunojnë në 

mësimin e një gjuhe të huaj. 
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1.5. Veprimtari konkrete, metoda dhe teknika didaktike për mësimdhënien 

dhe mësimnxënien e një gjuhe të huaj. 

Në teoritë e përshkruara më sipër dalim në logjikën që gramatika eksplicite 

ka nevojë për një mbështetje dhe një rritje në aftësitë e komunikimit tek 

nxënësi. Metoda tradicionale e mësimdhënies nuk na siguron një rezultat të 

plotë të proçesit të nxënies qoftë edhe te nxënësit që zotërojnë një nivel të 

avancuar në mësimin e gjuhës së huaj. Këtu çështja është se si duhet vepruar 

që nxënësi të arrijë të dominojë një aftësi gjuhësore apo të zotërojë një 

gramatikë të brendshme në një mënyrë sa më të saktë të mundshme? Le të  

analizojmë dy faktorë për të identifikuar këtë çështje:  

1. E para është se duhet bërë një dallim midis njohurive gramatikore, me 

rregullat formale dhe eksplicite, dhe zotërimit të gjuhës. Më sipër thamë që 

nxënësi duhet të eksperimentojë një sërë rregullash dhe duhet të jetë në 

gjendje t’i zbatojë ato gjatë një shkëmbimi komunikues gjuhësor dhe në 

ushtrime shprehimore dhe kuptimore. Kompetenca gjuhësore ka të bëjë me 

përvetësimin e këtyre normave apo rregullave nga vetë nxënësi dhe me 

zbatimin e tyre në formë të natyrshme. Pra le të themi që jemi përballë një 

bashkimi të njohurive teorike dhe atyre praktike, të cilat së bashku bëjnë që 

nxënësi të zotërojë një gjuhë të huaj dhe gramatikën e saj. Rregullat 

gramatikore nuk mund të mësohen përmendësh dhe pikërisht për këtë arsye 

nxënësi duhet t’i zbatojë ato nëpërmjet ushtrimeve dhe aktiviteteve dhe 

shpeshherë edhe në mënyrë të pandërgjegjshme gjatë përdorimit të gjuhës së 

huaj. 

2. Së dyti kemi përmendur që arritja e një aftësie gjuhësore nuk është vetëm të 

mësuarit e një gjuhe me rregullat gramatikore përkatëse. Nxënësi duhet edhe 

të arrijë të zotërojë nën-aftësi të tjera sikurse janë: aftësia diskursive, 

sociolinguistike dhe sociokulturore. Këto nën-aftësi mundësojnë zhvillimin e 

aftësive të tjera: atyre praktike, shprehimore dhe kuptimore qoftë me shkrim 

ashtu edhe me gojë. Gjithashtu zotërimi i gramatikës së brendshme nuk 

qëndron vetëm me të mësuarin e një gjuhe por edhe me zotërimin e aftësive 

gjuhësore si të folurit, të shkruarit, të lexuarit apo të të dëgjuarit të një gjuhe 

të huaj. Këto të fundit duhet të konsiderohen si një mjet i fuqishëm në fushën 

e gjuhësisë.  

Qëllimi kryesor që propozojmë nëpërmjet këtij kapitulli, është: zotërimi i një 

gramatike të brendshme si një mjet i përdorur për zhvillimin e aftësive të të 

kuptuarit dhe të shprehurit, dhe duke u bazuar në strategjitë përzgjedhëse që 

përcillen në mënyrë graduale nga mendja e nxënësit në klasë nëpërmjet 

praktikës gjuhësore.  

Teoria e përzgjedhjes së informacionit, u mbrojt nga disa mësues të 

didaktikës në vitet ’70 të cilët konsideronin që diversiteti i nxënësve nuk 

këshillon eliminimin e gramatikës eksplicite apo implicite por bën të mundur 
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praktikën e tyre pa e zvogëluar proçesin e të mësuarit të një gjuhe të huaj në 

një skemë të vetme:  

Në metodën audio-orale, rekomandohet që mësuesi nuk duhet t’u tregojë 

nxënësve anën gramatikore por duhet të fokusohet më shumë në 

përvetësimin e aftësisë së bashkëveprimit gjuhësor. E thënë ndryshe; në 

bashkëveprimin gjuhësor qëllimi kryesor nuk është përcjellja e një mesazhi, 

por mësimi i strukturave leksikore, të cilat konsiderohen shumë të 

rëndësishme për gjuhën e huaj. Këtu hyn në lojë faktori konjitiv, pra 

perceptimi i strukturave gjuhësore.
63

Metoda audio-orale konsideron para së 

gjithash gjuhën dhe të shprehurit me gojë të saj, duke lënë mënjanë të 

shprehurit me shkrim. Kjo metodë bazohet kryesisht në imitim dhe aktrim të 

gjuhës duke memorizuar në këtë mënyrë strukturat gramatikore. Prezantohet 

pra në formë dialogu dhe rrjedhimisht mësohen format si për shembull: si të 

përshëndesim në një gjuhë të huaj, si të kërkojmë një informacion, si të 

pyesim mbi një adresë, etj. si këto, në bazë të kontekstit që kemi përballë.  

Nuk mbetet gjë tjetër veçse të përmendim aktivitetet praktike që mundësojnë 

zhvillimin e ndërgjegjes gjuhësore dhe që të shpien drejt një koncepti mbi 

funksionimin e gjuhës. Këto aktivitete-ushtrime mund të jenë të llojeve të 

ndryshme. Më poshtë do paraqes disa propozime të sugjeruara nga Michele 

Pendax:  

 Aktivitete-ushtrime të fokusuara mbi raportin gjuhësi – komunikim të cilat 

mbështeten në jetën e përditshme si për shembull: slogane, reklama, 

fletëpalosje, keqkuptime gjuhësore, ambiguitete, etj.  

 Aktivitete gjuhësore që bazohen në përkthimet letrare që përmbajnë gabime 

gjuhësore; gabime gjuhësore të kryera nga nxënës të huaj. 

 Aktivitete që zbulojnë një gjuhë të panjohur. 

 Aktivitete në formë loje: lojëra dhe situata gjuhësore, polisemi. 

 Ushtrime të koncepteve kontrastive, që përfshijnë krahasime midis sistemeve 

gjuhësore gjysëm të njohura.
64

 

Shumë mësues të tjerë rekomandojnë të njëjtat mënyra ose paksa më 

ndryshe. Siç është studimi i kryer nga Peck,
65

 ku prezantohen disa vëzhgime 

mbi mësimdhënien e gramatikës nga mësues të rinj në gjuhë të ndryshme. 

Janë përdorur pesë lloje kryesore të teknikave të mësimdhënies së 

gramatikës: identifikimi; klasifikimi; sistemimi; zbatimi dhe përgjithësimi 
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gjuhësor. Në secilën prej këtyre teknikave identifikohen aftësitë njohëse të 

renditura nga më e thjeshta e deri tek më e vështira.
66

 

Nga përzgjedhja e metodave të ndryshme të mësimdhënies / mësimnxënies 

së gramatikës të përmendura përgjatë këtij punimi, po paraqes renditjen në 

pesë hapa gjuhësore të aktiviteteve: 

1. Faza e praktikimit të gjuhës, e cila bën të mundur zbatimin e një gramatike 

implicite, apo e thënë ndryshe, të një gramatike që mësohet në mënyrë të 

pavetëdijshme, ashtu sikurse ndodh me gjuhën amtare. Në këtë fazë 

identifikojmë dy hapa:  

a) fokusimi mbi gjuhën, që ka të bëjë me aftësinë e të kuptuarit; 

b) praktikimi, që ka të bëjë me reciklimin gjuhësor, trajtimin, ripërdorimin e 

shprehjeve e të strukturave leksikore, ose me zëvendësimet, ndryshimet e 

vogla apo perifrazimet gjuhësore. 

2. Faza induktive ose e thënë ndryshe, faza e zbulimit të funksionit të gjuhës 

nëpërmjet udhëzimeve gramatikore. Faerch e zbërthen si më poshtë këtë lloj 

faze: 

a) formulimi i problemit, b) induktimi, c) formulimi i rregullave, d) dhënia e 

shembujve gjuhësorë.
67

  

Në këtë rast induktimi në praktikë është i udhëzuar nëpërmjet hipotezave të 

punës së organizuar nga ana e mësuesit, dhe mbi të gjitha në këtë fazë 

nxënësi zbulon se si funksionon gjuha dhe të folurit të saj. 

Në rastin e një mësimdhënieje induktive të gramatikës, nxënësi, pasi 

vëzhgon një ose më shumë shembuj të gjuhës (me gojë ose me shkrim), do të 

formulojë hipoteza mbi to derisa të nxjerrë një përfundim rregullash. 

⇨ Shembull: nxënësi vëzhgon rastin e mëposhtëm: Aldi është shumë 

miqësor, apo jo? Po, dhe mjaft i bukur. Ana, e cila është mikja ime, është 

gjithashtu shumë e bukur.  

Nxënësi formulon hipotezën që vijon: "Aldi është mashkull dhe kjo është 

arsyeja pse thuhet “miqësor"; Ana është një femër dhe prandaj thuhet se 

është 'e bukur' .." nxënësi më pas verifikon në shëmbuj të tjerë, nëse hipoteza 

e tij (-o për mashkullore, -a për femërore) është e saktë.  

Me këtë metodë, nxënësi do të formulojë, për shembull, rregullat e formimit 

të gjinisë dhe përshtatjen gjinore midis fjalëve. Përgjithësisht kjo dukuri 

njihet me termin “gramatikë induktive” dhe korrespondon me fazën e 
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“zbulimit” dhe “reflektimit” e trajtuar nga Pendax.
68

 Duhet te përmendim që 

kjo teknikë nuk është nga më të fundit, sepse tashmë është e paraqitur edhe 

nga Otto Jespersen i cili e propozoi atë që në fillimet e këtij shekulli me 

emrin “Gramatika Krijuese”.
69

 

I gjithë proçesi i të mësuarit duhet të konsiderohet në thelb një proçes 

induktiv por që duhet të monitorohet dhe të lehtësohet nga shpjegimet e 

mësuesit. Kjo qasje induktive përfshin etapa të ndryshme ashtu sikurse i 

përmend Suzanne Chartrand: vëzhgimi, manipulimi, zbulimi dhe përdorimi i 

strukturave gramatikore e leksikore.
70

 

3. Faza e konceptimit gjuhësor, që edhe kjo mund të konsiderohet si fazë e 

reflektimit mbi funksionimin e gjuhës. Në këtë fazë hyjnë shpjegimet 

gramatikore të mësuesit i cili i paraqet nxënësit në mënyrë eksplicite 

rregullat gjuhësore. Nëpërmjet kësaj proçedure: prezantimi i rregullit 

gramatikor – paraqitja e shembujve – ushtrimi/praktikimi  i tyre; nxënësi 

mëson si të zbatojë rregullat gramatikore dhe arrin të kuptojë se kur duhet të 

ndërhyjë për të kryer korrigjime gjuhësore. Kjo fazë përkon me proçesin e të 

kuptuarit të një gjuhe të huaj. 

4. Faza e riprodhimit gjuhësor, që përkon me sistemimin e gjuhës nëpërmjet të 

gjitha aktiviteteve gjuhësore. Ushtrimet e riprodhimit gjuhësor sigurojnë 

mësimin e një gramatike të brendshme në rrymat e ndryshme të saj, siç janë: 

rregullat e morfologjisë, sintaksës, apo edhe rregullat e organizimit të 

diskursit. Konceptimi i gjuhës vazhdon të jetë i pamjaftueshëm për nxënien e 

një kompetence gjuhësore nëse aktivitetet e riprodhimit gjuhësor zbatohen 

në mënyrë të sforcuar. 

5. Faza e përgjithësimit gjuhësor. Kontakti me gjuhën; prurjet e reja gjuhësore 

konfirmon sistemimin dhe përgjithësimin e rregullave të mësuara dhe 

përvetësimin në nivel global të funksionimit të gjuhës. Përsa i përket kësaj 

faze mund të propozojmë aktivitetet e tipit vlerësues tek të cilat dallohet 

edhe njëherë përforcimi i sistemit të brendshëm gjuhësor që zotëron secili 

prej nesh. Është e vetëkuptueshme që kjo fazë ka prurje dhe zhvillime të reja 

përsa i përket aftësisë së të shprehurit gjuhësor në mënyrë të lirë dhe 

krijuese.  

Natyrisht që duhet të dimë të adaptojmë këto qasje sipas niveleve të 

ndryshme të shkollimit dhe me doza të caktuara e me kujdes në momentet e 

duhura gjatë proçesit të mësimdhënies e mësimnxënies. Çelësi i suksesit 

gjatë viteve të para të mësimit është që t’u ofrojmë nxënësve mundësinë për 
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të kuptuar gjuhën e huaj me gojë e me shkrim, nëpërmjet përdorimit të saj 

duke dëgjuar, përsëritur e duke kryer ndërveprime gjuhësore e duke bërë 

vëzhgime me të. Në këtë mënyrë nxënësi gjendet përballë proçesit së 

induktimit gjuhësor duke zbuluar dhe duke bërë hipoteza me gjuhën, 

gjithashtu edhe duke filluar të praktikojë nëpërmjet shpjegimeve të shkurtra 

gjuhësore. Gradualisht dhe në formë progresive, ne mësuesit fillojmë të 

udhëheqim në mënyrën induktive aktivitetet e nxënësve duke i ndihmuar ata 

të arrijnë nivelet e duhura dhe të zhvillojnë aftësitë gjuhësore.  

Është e rëndësishme që aktivitetet gjuhësore nuk duhet të kenë faza të 

ngurta, por duhet të jenë të hapura dhe krijuese. Në përgjithësi ato duhet të 

projektohen në mënyrë të hapur dhe t’u përshtaten stileve të të mësuarit të 

nxënësve.  

 

1.6.  Përfundime 

Mësimdhënia dhe nxënia e një komunikimi gjuhësor nuk do të thotë që të 

gjitha aktivitetet e zhvilluara në klasë të kenë si qëllim zhvillimin e 

kompetencës së komunikimit. Në fillim duhet të sigurohemi që nxënësit 

arrijnë të jenë në gjendje të kuptojnë se si funksionon gjuha e huaj. Shumë 

specialistë në mësimdhënie i japin rëndësi nevojës për të ndërtuar në formë 

graduale njohuritë gjuhësore duke u ofruar nxënësve mundësinë për të 

praktikuar një formë të vërtetë komunikimi në situata që vijnë natyrshëm ose 

të organizuara nga vetë mësuesi.
71

 

Së fundmi duhet theksuar se këto metoda kërkojnë një qëndrim të ndryshëm 

kundrejt gabimeve gjuhësore: gabimet janë të pashmangshme dhe duhen 

trajtuar si një mundësi që jepet për të rindërtuar sistemin gjuhësor. 

Gjithashtu gabimet gjuhësore konsiderohen si një tregues që nxënësi është 

në fazën e zhvillimit dhe progresit në të mësuarin e gjuhës. Gabimet 

pranohen nga momenti që është një fazë kalimtare e të mësuarit dhe të 

reflektuarit mbi sistemin e gjuhës.  

Për të mbyllur këtë kapitull dua të shtoj gjithashtu që adoptimi i mësimit të 

gramatikës nuk do të thotë një kthim tek fokusi gramatikor nëpër klasa, por 

kemi të bëjmë me ushtrimet e prodhimit të cilat janë menduar si një element 

më tepër në kurrikulat, si një alternativë e vlefshme e ushtrimeve 

gramatikore të përdorura në ditët e sotme. Këto janë aktivitete ku i gjithë 

fokusi komunikues duhet pëfshirë për të bërë të mundshme që nxënësit e një 

gjuhe të dytë të arrijnë një kompetencë gramatikore korrekte, e cila 

konsiderohet si një element më tepër i kompetencës komunikuese të 

individit.  
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KREU I DYTË 

 

2. DIDAKTIKA E GRAMATIKËS NË PROÇESIN E NXËNIES SË 

DIJEVE. 

 

2.1 Përkufizimi dhe evoluimi i termit “Didaktikë”  

 

Didaktika e gjuhës është në një zhvillim të vazhdueshëm në 

mësimdhënien e saj në auditor e jashtë tij. Në të përfshihen disiplina të 

ndryshme edukative gjuhësore të cilat mund të ndryshojnë dhe të vihen në 

praktikë nëpërmjet aftësive metodologjike të mësimdhënies e mësimnxënies 

së gjuhëve. Ashtu sikurse e përmend Richterich: “Një prej karakteristikave 

kryesore të didaktikës së gjuhës, është padyshim përshtatja e saj në mënyrë 

të menjëhershme në disa nocione të vështira duke e reduktuar këtë vështirësi 

dhe duke i përdorur ato në interpretime edukative gjuhësore më të pasura.”
72

  

Në vazhdim po detajoj modele pedagogjike që i janë bashkangjitur dhe 

shoqërojnë didaktikën e gjuhëve:  

 Autonominë e nxënësit. 

 Analiza e nevojave të nxënësit dhe të punës sipas temave që janë në interes 

të tyre. 

 Zhvillimi i hipotezave në analizat e teksteve gjuhësore. 

 Të mësosh si të mësosh, detyrë e profesorit si guidë për nxënësin. 

 Nxënia në mënyrë natyrore, strategjitë individuale dhe vetëvlerësimi. 

 Dinamika në grup, detyrat dhe projektet që u paraqiten nxënësve.  

 Menaxhimi i metodave gjuhësore në mënyrë të përshtatshme. 

 Qëndrimi dhe zgjidhja e konflikteve; formimi dhe informimi i dyfishtë 

mësues/nxënës. 

 Bashkëveprimi dhe komunikimi gjuhësor. 

 Ekzistojnë shumë përkufizime mbi termin “didaktikë”, të dhënë nga shumë 

fjalorë të gjuhëve të ndryshme, prej të cilëve vëmë re dykuptimësinë që ka 

ekzistuar dhe vazhdon akoma të ekzistojë. Në vijim po listoj disa prej tyre: 
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a. Didaktika është pjesë e pedagogjisë që merret me zhvillimin e metodave dhe 

të teknikave të mësimdhënies. (Diccionario didáctico de español, 1993, 

Madrid, SM: f. 410). 

b. Didaktika udhëzon dhe është në kontakt me mësimdhënien. (Petit Robert, 

1981, Paris, Le Robert: f. 537).  

c. Ka të bëjë me mësimdhënien. (Oxford advanced learner's dictionnary of 

current english, 1974, Oxford, OUP: f. 239). 

Vetëm në disa fjalorë specifikë mund të gjejmë ndonjë përkufizim më të 

veçantë ku dallojmë menjëherë ndryshimin midis një disipline autonome dhe 

një disipline që varet nga një model hierarkik. Kjo e cituar si më poshtë:  

d. Term i përfshirë në gjuhësinë e zbatuar që i përgjigjet një nevoje 

metodologjike të veçantë duke u nisur që nga parimet e psikologjisë, e 

sociologjisë, e pedagogjisë ku përdoren teknika të caktuara në mënyrë të 

atillë që të nxitet përdorimi  metodave dhe manualeve nëpër auditore. Është 

një disiplinë që përfshin bashkësinë e qasjeve shkencore të mësimdhënies së 

gjuhëve dhe përbën një hapësirë kompakte midis aspekteve të gjuhësisë, të 

psikologjisë, të sociologjisë dhe të pedagogjisë. Është e aftë të mos i 

nënshtrohet këtyre disiplinave, por t’u bashkangjitet atyre me objektivat dhe 

qëllimet e saja të veçanta. (Dictionnaire de didactique des langues, 1976, 

Paris, Hachette: f. 150). 

e. Bashkësi e metodave, e teknikave dhe e zbatimeve për mësimdhënien. 

Didaktika e përgjithshme merret me dinamikën në klasë, didaktika specifike 

merret me mësimdhënien e një disipline. Është një koncept pak më i ngurtë 

se ai i pedagogjisë së përgjithshme, didaktika fokusohet më shumë në mjetet 

e mësimdhënies, në të ashtuquajturën “si të veprosh”. (Vocabulaire de 

l'éducation, 1979, Paris, PUF: f. 159). 

 Evolucioni didaktik do të shpërthejë në vitet ’80. Do të quhet zhvillim i 

disiplinës që sipas Robert Galisson: ky zhvillim, që vazhdon sot e kësaj dite, 

ka nisur në vitin 1968, e më saktë prej vitit 1968 deri më 1977 ushtrohej 

presion mbi metodologjinë e përdorur, mbi zbatimet dhe teknikat që duhet të 

përdorte mësuesi në klasë. Më vonë ushtrohej presion mbi shkencat e 

gjuhësisë, e komunikimit, e edukimit, e sociologjisë dhe psikologjisë ku 

nxirrej në pah tërësia e situatës së mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhëve 

dhe të kulturave të ndryshme. Rrjedhimisht lindi nevoja e shfaqes së një 

disipline e cila duhej të ishte e pavarur dhe të ishte e aftë që të përfshinte 

brenda saj të gjithë këtë grup disiplinash.
 73

    

Rëndësia e Didaktikës-Didaktologjisë së gjuhëve dhe të kulturave, gjithnjë 

sipas Robert Galisson, do të qëndronte në:   
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o Integrimin e saj. 

o Vendosja e saj në një sistem edukativ. 

o Koherenca e brendëshme e saj. 

o Karakteristika e saj në fushën e mësimit/nxënies së gjuhëve dhe të 

kulturave.
74

 

Gjithashtu funksionet e saj do të jenë: 

o Përbërës të kategorive edukative dhe të mënyrave vepruese të tyre. 

o Të jetë në zhvillim e rritje të vazhdueshme. 

o Vlerësuese: kryerja e kontrollit të parametrave gjuhësore, duke patur 

parasysh organizimin e modeleve dhe të materjaleve që i përgjigjen nevojave 

të nxënësve në mënyrë që të vlejë për përmirësimin e mësimdhënies / 

mësimnxënies së gjuhëve dhe kulturave të tyre. 
75

 

Gjuha dhe kultura formojnë një binom konceptual të fortë dhe 

prezantohen nga një prej disiplinave ajo e ashtuquajtura antropologjia 

kulturore. Kjo disiplinë përmban në vetvete të tjera disiplina të ndryshme për 

të na e paraqitur kulturën në përmasa të shumta si: sociologjia, ekonomia, 

historia e artit, historia, gjeografia, politika, etj.
76

 

Prej sa u tha më sipër, duket qartë polemika midis gjuhësisë së zbatuar dhe 

didaktikës e cila duhet kaluar po të konsiderojmë që kjo e fundit është një 

disiplinë relativisht e re dhe e pavarur. Gjithashtu mund të konsiderohet e 

vendosur në të njëjtin nivel me gjuhësinë e përgjithshme ose të quhet 

didaktikë e përgjithshme pa qenë e nevojshme t’i bashkangjitet disiplinave të 

tjera.  

Në lidhje me propozimet e shumta mbi termin “didaktikë”, mund të 

shtojmë edhe pikëpamjen e A. Camps: “hapësirë e veprimit mbi zhvillimet e 

mësimdhënies dhe formimit (…) një disiplinë ndërhyrëse në fushën 

shoqërore”.
77

 Kjo pikëpamje duket të jetë më e reduktuar dhe e 

përmbledhur.  

Edhe sipas profesor Mendoza
78

 i cili flet për “ndërhyrje / zbatim”, 

për “evolucion gjuhësor”, dhe për “karakteristikat procedurale të 
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75

 Po aty. 
76

 Po aty. 
77

 CAMPS, A., “La especificidad del área de Didáctica de la lengua. Una visión sobre la 
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përmbajtjeve tekstore”, e përfshin didaktikën në një përhapje të përmasave të 

reja të mësimdhënies.   

Këshilli i Evropës, në Kuadrin e Përbashkët të Referencave për Gjuhët, 

propozon të përfshijë në përmasa të mëdha në mësimdhënien e 

mësimnxënien e gjuhëve, dhe duhen mbajtur parasysh pikëpamjet afektive e 

mendore të folësve të gjuhëve si tek mësuesit ashtu dhe tek nxënësit, si një 

prej koncepteve më të rëndësishme të didaktikës së deritanishme në 

mësimdhënien e mësimnxënien e gjuhëve.
79

 

 

2.2. Aspektet përbërës të didaktikës të spanjishtes dhe të gjuhëve 

 

Didaktika e gjuhës lind prej analizës së teorive të ndryshme 

gjuhësore e gramatikore; prej teorive psikologjike dhe prej teorive të shumta 

pedagogjike. Në analizën e didaktikës së gjuhës spanjolle do të përfshihen 

terma si: Teori Gjuhësore të Përgjithshme (TGJP); Modele Gramatikore 

(MG1, MG2, MG3); Analiza Gramatikore Sintaksore (AGS),( këtu do 

përmend struktura sintaksore); Modele të Përgjithshme Sintaksore Hispanike 

(MPSH). 

Didaktika tradicionale është kritikuar për mos zhvillim të aftësive 

gjuhësore tek nxënësit dhe në mënyrë të veçantë nuk lejon që nxënësi të 

arrijë një autonomi gjuhësore dhe të zhvillojë frymën kritike në analizat 

gjuhësore. Në fakt fryma oratore është në mungesë. 

Objektivat kryesore të didaktikës tradicionale janë dy:  

1. Nxënësi të shprehet në mënyrë të saktë në gjuhën amtare, 

2. Të njohë në mirë gramatikën e të arrijë të analizojë të gjitha format e 

ndryshme gjuhësore duke u bazuar në rregullat gramatikore.
80

 

Objektivi i dytë kishte më tepër rëndësi: të mësohej mirë gramatika. Ndërsa  

përdorimi dhe praktika e gjuhës konsiderohet si një veprim shtesë e 

plotësues i këtij proçesi. 

Teknikat kryesore ishin të lexuarit dhe ushtrimet e ndryshme që garantonin 

njohuri praktike të rregullave ortografike, morfologjike, sintaksore, etj. Mjeti 

bazë ishte gjuha e shkruar që bazohej kryesisht tek shkrimtarët klasikë të të 

shkuarës. Gjuha e folur ishte e censuruar. E prezantuar në këtë mënyrë 
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mësimdhënia tradicionale nuk ishte efikase dhe nuk arrinte të bënte dallimin 

midis gjuhës së folur dhe asaj të shkruar. 

Në ditët e sotme janë paraqitur propozime të ndryshme, me qëllim që 

të ndryshohen modelet tradicionale të mësimdhënies dhe që të përmirësohen 

ushtrimet dhe aktivitetet tashmë të vjetra. Këto janë kryer nëpërmjet 

përdorimit të skemave didaktike që konsiderohen më praktike dhe më të 

kuptueshme për nxënësin synimi kryesor i të cilave ishte përmirësimi i 

përdorimit të gjuhës, kjo e fundit është edhe objektivi kryesor i studimit.
81

 

Pra më në fund didaktika tradicionale zbukurohet e pasurohet me të tjera 

objektiva si për shembull: zhvillimi i mendimit logjik, aftësia për të bërë një 

përmbledhje teksti dhe rritja e aftësisë së të kuptuarit të një gjuhe tjetër dhe 

të teksteve letrare të saj. 

Një tjetër çështje ishte shpresa që të arrihej të kalohej kjo situatë 

krize e përkohshme dhe t’i jepej një mundësi përfundimtare didaktikës 

tradicionale të gjuhës. Kjo gjë arrihet nëpërmjet vendosjes së teorive të reja 

që ofrojnë një strukturë të re në mësimdhënie duke e transformuar modelin 

tradicional të saj. E bëjnë më elastik e të hapur për të pranuar teori të reja, 

motivues për nxënësin e jo më ai modeli autoritar dhe i pandryshueshëm. Me 

metodat e reja të mësimdhënies nxënësit i mundësohen hapësira ku ai arrin 

të bëhet më aktiv në auditor dhe tregon akoma më tepër interes për gjuhën e 

mësuar.  

Raporti midis studimeve gjuhësore e gramatikore dhe arritjeve të 

objektivave didaktike, pra rritja e aftësive gjuhësore të nxënësit, nuk është e 

drejtpërdrejtë apo të vijë në mënyrë spontane. Duke qenë se gramatika 

pedagogjike konsiderohet si një prezantim i informacionit mbi një gjuhë të 

caktuar dhe me qëllime didaktike, edhe kthimi nga një gramatikë shkencore 

në një gramatikë pedagogjike paraqitet si një problem qendror.
82

 Duhet të 

jemi të ndërgjegjshëm për distancën që gjendet midis proçesit hulumtues në 

teorinë e gjuhësisë dhe gramatikës dhe atij praktik ku përshtaten teoritë 

pedagogjike e praktike mbi gjuhën.  

Teoritë dhe përshkrimet gjuhësore nuk mund të veprojnë të vetme në 

zhvillimin dhe përmirësimin e mësimdhënies gjuhësore. Ato përbëjnë një 

kusht të domosdoshëm për të arritur realizimin e proçesit praktik dhe 

komunikues të gjuhës. Ky është orientimi themelor që jepet në veprat e 
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ndryshme të botuara mbi didaktikën e gjuhëve që nuk është tjetër veçse 

zhvillimi i historisë së gjuhës i caktuar për t’u përfshirë në njohuritë aktuale 

si të nxënësve ashtu edhe të mësuesve të gjuhës.
83

  

Pra, elementët themelorë të didaktikës së një gjuhe janë ai 

psikologjik dhe ai pedagogjik. Ky orientim mundëson zhvillimin e një prej 

aspekteve kryesore që është i pranishëm në të gjithë proçesin didaktik, të 

ashtuquajturin “formim gjuhësor të profesoratit”,
84

 duke siguruar mjetet e 

duhura që ato të konvertohen në një “vetëformim të përhershëm” të 

mësuesit.
85

 Për sa u tha më sipër po paraqes në vazhdim disa pika kryesore të 

metodave që lehtësojnë mësimin sistematik dhe të qëndrueshëm të teorive 

dhe analizave gjuhësore dhe gramatikore.   

Instrumenti i parë që na lehtëson shpjegimin e modeleve kryesore 

teorike që janë propozuar përgjatë shpjegimeve të ndryshme gjuhësore, është 

përmbledhja dhe organizimi në skema. Ashtu sikurse e paraqes edhe më 

poshtë:  

 

   

                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                                             

 

                     Skema 1.                                                                                                     
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Didaktika e gjuhës do të vendoset në përmasa institucionale të 

skemës dhe do të ketë si funksion kryesor të sigurojë përhapjen e modeleve 

të ndryshme teorike për secilin nivel të sistemit edukativ. Kjo skemë i 

përmbledh pjesërisht objektivat e mësimdhënies së gjuhës në nivel 

universitar, dhe do të duhet t’a detajojmë akoma më shumë. Me këtë çështje 

është marrë profesor Eugeniu Coseriu, 1978
86

, i cili e ka detajuar këtë skemë 

në sisteme, lloje të njohurive, fushat e studimit dhe llojet e vlerësimit të 

studimeve gjuhësore. Këtë e vëmë re në tabelën e mëposhtme:   
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Tabela 1. 

 

Pasi kemi caktuar kornizën e përgjithshme të metodave duhet të kemi 

parasysh që e gjithë analiza ka qenë e kushtëzuar prej formave të 

ndryshueshme gjuhësore dhe ato të pandryshueshme. Në gramatikën 

tradicionale këto forma shfaqeshin si një koncept i dyfishtë i gramatikës. 

Nga njëra anë ishte e përcaktuar si gramatikë e rregullt që i nënshtrohet 

rregullave gjuhësore; dhe nga ana tjetër ishte e përcaktuar si gramatikë 

figurative që nuk i nënshtrohej këtyre rregullave dhe që pranonte vetëm 

rastet e veçanta të varura nga konteksti ku përdorej.
87
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 Po aty. 

 Sistemet Llojet e 

njohurive 

Fushat e 

studimit 

Llojet e 

vlerësimit 

Shkencat që 

e studiojnë 

 Sistemi  

biologjik  

Njohuria 

psikofizike (të 

mund të 

flasësh në 

përgjithësi) 

Tingujt 

(substanca e 

domethënies) 

Vlerësimi i një 

gjendjeje normale 

Akustika, 

Anatomia, 

Neurologjia, 

etj. 

 

 

Sistemi 

kulturor 

Sistemi 

universal (të 

folurit në 

përgjithësi) 

Njohuria e 

elokuencës (të 

dish të flasësh 

në përgjithësi) 

Përcaktimi 

(duke ju 

referuar 

objekteve e 

situatave të 

ndryshme) 

Vlerësimi duke ju 

përshtatur 

objekteve e 

situatave 

Gjuhësia e 

përgjithshme  

 Sistemi historik 

(gjuhë të 

ndryshme 

historike) 

Njohuria 

gjuhësore (të 

dish të flasësh 

më shumë se 

një gjuhë) 

Kuptimi 

gjuhësor 

(organizimi 

leksikor 

specifik i një 

gjuhe) 

Vlerësimi i kryer 

në formë korrekte 

Gjuhësia 

strukturore e 

funksionale 

 Sistemi 

individual (i 

diskursit apo 

analiza e 

tekstit) 

Njohuria e të 

shprehurit (të 

dish të 

ndërtosh e të 

mbash fjalime) 

Kuptimi 

specifik 

(përmbajtja 

specifike e një 

diskursi të 

dhënë) 

Vlerësimi i 

përshtatshmërisë 

gjuhësore 

Stilistika ose 

gjuhësia e 

tekstit. 
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Le të paraqesim një tjetër skemë:  

 

Sistemi /Lloji                      kompetenca 1   ---------          ---------teoria gramatikore 

                                       (gramatika e pergjithshme) 

 

Gjuha                                  kompetenca 2   ----------         ---------pershkrimi gramatikor 

                                         (gramatika specifike)  

 Rregullat      

  Fjala ------------------------------------------------------       -----------analiza gramatikore        

Skema 2. 

Nga skemat e mësipërme vëmë re se si modele të ndryshme gjuhësore janë 

bërë konkrete duke marrë formën e mirëfilltë të një gramatike teorike dhe 

janë përdorur në studime të veçanta.  

Duhet këmbëngulur në ndryshimin midis modeleve gjuhësore teorike të 

përgjithshme dhe modeleve gramatikore. Modelet teorike përbëjnë 

përshkrimin gramatikor në makrostrukturën e gjuhës, pra në tërësi të saj; 

gramatikat e ndryshme janë analiza konkrete të gjuhëve që frymëzohen e 

bazohen prej modeleve teorike. Njëkohësisht mund të themi që midis tyre ka 

edhe një lidhje apo raport përfshirës tek njera-tjetra.
88

 

Le të përmbledhim qëndrimin e profesor Eugeniu Coseriu, pa hyrë në 

karakteristikat e veçanta të modeleve gramatikore. Sipas tij tendenca dhe 

qëllimi e përbashkët i gramatikave të ndryshme është studimi homogjen i 

analizave që zbatohen në gjuhë të ndryshme, pra të gjejmë karakteristikat e 

përbashkëta që na lejojnë të vendoset një raport ngjashmërie midis tyre. Kjo 

karakteristikë homogjeniteti e gramatikës bie në kontrast me modelet teorike 

të ndryshme të gjuhës humane. Prej kësaj mund të themi se dalin rryma të  

ndryshme gjuhësore që  i dedikohen studimeve të veçanta, si për shembull: 

modelet teorike mbi gjuhësinë gjeografike e thënë  ndryshe dialektologjia, 

studimet të  llojit social e kryer nga sociolinguistika, studimet të  llojit 

përshkrues dhe expresiv të tekstit të kryera nga stilistika, dhe të tjera modele 

gjuhësore pragmatike dhe tekstore.  
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Nëse i mbetemi besnikë teorisë së thënë më lart, didaktika duhet të  

konsiderohet si një bashkësi e të gjitha varieteteve të sipërpërmendura, është 

një gjuhë funksionale specifike.
89

 Gjithashtu edhe gramatika e një gjuhe 

është një gjuhë funksionale specifike. Në këtë rast konsiderojmë që 

gramatika e gjuhës spanjolle, si gjithë gramatikat e tjera, përmban 

pasaktësitë  dhe mangësitë e saj, duke qenë se asnjë gramatikë ekzistuese 

nuk e përfshin studimin e të  gjitha varieteteve që përmendëm. Problemi 

kryesor që vihet në diskutim, është  që  nëpërmjet mësimdhënies apo 

didaktikës të mundësohet një gramatikë që t’i studiojë e të përmbledhë të 

gjitha varietetet gjuhësore funksionale. Kjo, me qëllim që të gjithë folësit të 

kuptohen midis tyre pavarësisht nga shumëllojshmëritë e ndryshimet 

gramatikore nga një gjuhë në tjetrën. Është didaktika e gjuhës ajo që vendos 

që mësimdhënia gjuhësore të kryhet duke përfshirë të gjitha varietetet 

gjuhësore apo të jetë e ngurtë dhe e pandryshueshme.  

Për sa u tha më sipër e përmbledh me anë të skemës së mëposhtme, 

duke përfshirë mekanikën konstruktive të zbatuar mbi modelet e ndryshme 

gramatikore:                                                                       

                                                                            

 

                                                                                                 

                                                

 

 

                  Homogjeniteti --------------------                              --------------------------------                                                   

         (në studimin e gjuhëve të ndryshme)                                               (neutralizon ndryshimin midis 

teorisë, përshkrimit dhe analizës) 

Modelet gramatikore   ---------------------------G1    G2    G3   Gn 

Modelet teorike të përgjithshme -------------M1    M2    M3   Mn                            (lidhje jo e 

përbashkët ku mund të ndërthuren shigjetat) 

Skema 3. 

Sistemimet gramatikore që janë zhvilluar me kalimin e kohës janë bazuar në 

raportet midis orientimeve e rrymave gramatikore të ndryshme duke u nisur 

nga tre elementë që përkufizojnë  mekanikën konstruktive të  saj: kriteret 

                                                           
89

 COSERIU, Eugeniu, “Gramática, Semántica, Universales”, Madrid, 1978, f. 15. 
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përbashkët 
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konstruktive 

Kriteret dhe fushat e 

studimit 
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dhe fushat e studimit, njësitë  dhe disiplinat ose nivelet e analizave 

gramatikore. Kriteret kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Ndër to mund të 

përmendim: kriteret logjistike (analogjike, normative, racionale); kriteret 

historike (zhvilluese dhe krahasuese); kriteret strukturore; kriteret 

transformuese e jo transformuese.
90

  

Disiplinat ose nivelet e analizave janë vendosur sipas përqasjeve gramatikore 

që janë zhvilluar me kalimin e kohës. Nga ndarjet tradicionale si: metrika, 

analogjia, sintaksa dhe etimologjia, kemi kaluar në një analizë më të 

zhvilluar e të ripërtërirë dhe në një autonomi të secilës disiplinë apo nivel 

analize. Është arritur niveli i analizës së fonetikës eksperimentale, është 

rritur studimi i formës dhe i përmbajtjes gjuhësore; është arritur një zhvillim 

në displinat: sintaksë, semantikë, leksikologji dhe gjithashtu edhe një 

ripërtëritje në nivelin pragmatik. Mekanika konstruktive mund të zbatohet në 

secilën prej disiplinave gramatikore në mënyrë individuale.  

Këtë po e paraqes në skemën në vazhdim duke e zbatuar më konkretisht me 

disiplinën e sintaksës:  

skema 4. 

 

 

 

 

                                                                                                          

       

       Raportet që vendosen midis tyre dhe shenjave të një gjuhe 

 

                            ----------------------------                         ------------------------                                 

                                                

           S1,     S2,     S3,     Sn 

            G1,     G2,     G3,     Gn 
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Këto analiza janë kryer në mënyrë të reduktuar dhe të pjesëshme. Si 

pasojë ky studim i pjesshëm bën që disiplinat të forcohen dhe të veprojnë në 

mënyrë të pavarur. Në këtë mënyrë, secila disiplinë gjuhësore forcohet në 

vetvete nëpërmjet analizave gramatikore. E njëjta strukturë apo përmbajtje 

gjuhësore analizohet sipas pikëpamjeve të disiplinave të ndryshme 

gramatikore. Në raste të shumta ato bashkëveprojnë me njëra-tjetrën. 

Proçesin e bashkëveprimit e zbaton didaktika e gjuhës. Si pasojë 

metodologjike e pedagogjike të mësimdhënies lind një raport integriteti 

midis disiplinave, si për shembull: midis fonetikës dhe morfologjisë; 

sintaksës dhe morfologjisë; etj. Modelet gramatikore kanë pësuar ndryshime 

të shumta në kohë, pikërisht nga ky fakt i bashkëveprimit të disiplinave të 

ndryshme të saj. 

Duke pasur parasysh atë çfarë konsideron profesor Eugeniu Coseriu: 

“dallimi midis morfologjisë e sintaksës vihet re nën një tjetër pikëpamje: ato 

i referohen gramatikës e jo gjuhësisë. Morfologjia dhe sintaksa nuk janë  

dukuri të proçesit të të folurit, por veçse skema të këtij proçesi që është 

gramatika, janë veçse dukuri përshkruese dhe analitike të gjuhës. Këto 

aspekte nuk i përkasin teorisë së gjuhësisë por teorisë gramatikore. Realisht 

ato janë diskutime epistemologjike, pra teori të diturisë së gjuhës”
91

, 

problematika e didaktikës është  metodologjia e mësimdhënies. Në këtë rast 

lind nevoja e studimit të shkaqeve të kësaj “krize metodologjike” dhe duhet 

të gjejmë cilat janë rrënjët e saj. Coseriu e interpreton si një përballje të dy 

pikëpamjeve gramatikore: llogjika dhe antillogjika
92

, apo atë që akoma më 

herët studiuesi sovjetik Mijaíl Bajtín e ka interpretuar si përballje e një 

objektivizmi abstrakt dhe i një subjektivizmi realist.
93

  

Faktorët që ndikojnë kryesisht në zhvillimin e metodave të mësimdhënies 

janë:  

a) Zhvillimi i konceptit komunikues si një mjet bazë i mendimit gjuhësor. 

b) Përhapje dhe zhvillimi i nocionit Chomskian “kompetenca gjuhësore” dhe 

propozimi i termit “tekst” si një njësi qëndrore e analizës gjuhësore. 

Pikëpamja e tekstit ka të bëjë me studimin gjuhësor siç është përshkrimi i tre 

nocioneve bazë:  

1. Sinteza (prodhimi i tekstit) 

2. Analiza (interpretimi i tekstit) 

3. Përkthimi i tekstit. 

                                                           
91
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Disiplinat gramatikore ose nivelet e ndryshme të analizave gramatikore 

konsiderohen si etapa të këtyre tre proçeseve. Coseriu mban një qëndrim 

kritik përsa i përket zbatimit të metodologjisë tradicionale të tyre.  

c) Konsolidimi si disiplina gjuhësore me status teorik autonom dhe përqasje 

ndërdisiplinore duke u nisur nga raporti midis psikologjisë dhe gjuhësisë 

(psikolinguistika) ose raporti midis sociologjisë dhe gjuhësisë 

(sociolinguistika). Disiplinat tradicionale bashkëveprojnë gjithashtu, si etapa 

përshkruese psiko-sociologjike të proçeseve të mësimdhënies dhe si 

përdorim i një gjuhe specifike. 

E gjithë kjo situatë e re mund të interpretohet si pasojë e një studimi që ruan 

pozicionin e metodave tradicionale për të futur e orientuar studimet 

gramatikore drejt metodave e studimeve te reja (semiotike, tekstore, 

pragmatike, psikolinguistike dhe sociolinguistike). Pra po orientojmë 

mësimdhënien e gjuhës drejt proçeseve të reja me natyrë krijuese.  

Ndërkohë që studimet teorike tradicionale përqendroheshin më shumë 

në raportin trekëndor: kriteret dhe fushat e studimit, njësitë gjuhësore dhe 

disiplinat ose nivelet e analizës; prurjet e reja metodologjike gjuhësore mund 

ti skematizojmë po në të njëjtin raport por, duke ndryshuar disa kategori që 

zënë boshtet e këtij trekëndori. Le t’a përcjellim për sa u tha më sipër 

nëpërmet skemës së mëposhtme:  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Përkufizimi i njësive të gjuhësisë dhe  

ndarje dhe organizim i ri i disiplinave 
skema 5. 

Përdoruesi 
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Këto përmasa të reja gjuhësore të didaktikës së gjuhës do të jenë zgjidhja 

përfundimtare e metodave frutdhënëse në mësimdhënien e gjuhës. Vetëm në 

këtë situatë do të mund të arrihet qëllimi didaktik që bazohet në cilësinë e 

ushtrimeve dhe aktiviteteve gjuhësore pra me analizën e teksteve të 

ndryshme gjuhësore. Formimi aktual dhe i qëndrueshëm gjuhësor e 

gramatikor i didaktikës duhet të jetë i saktë dhe i bazuar në analizën dhe 

reflektimin e metodave dhe mekanizmave të proçeseve gjuhësore e 

gramatikore. 

 

2.3. Tre proçeset e ndërlidhura sipas Purenit: përzgjedhja,   veçimi  dhe 

shpërndarja. 

 

Zhvillimi dhe ripërtërimi i niveleve të analizës gjuhësore varet nga 

metodat e mësimdhënies. 

Sipas Christian Puren didaktika e gjuhëve dhe kulturave ndërtohet duke u 

bazuar në natyrën e saj komplekse, domethënë përbërësit e saj themelorë 

(mësimi/nxënia e gjuhëve dhe kulturave; mësuesit; nxënësit; botuesit; 

autorët e manualeve; përgjegjësit e politikave gjuhësore; didakticienët; 

prolematika të tipit: Kush?, Për kë?, pse?, çfarë?, me çfarë?, si? dhe në 

çfarë kushtesh?; konceptet teorike specifike) janë të ndërtuar nga elementë 

të shumtë, të ndryshëm, të njëllojtë, që ndryshojnë pjesërisht, të ndërlidhur, 

me një koherencë apo me një qasje të caktuar. Të gjitha sa u përmendën më 

sipër shpien në nevojën për të krijuar nivele të ndryshme metodologjike dhe 

që duhet të konsiderohen gjithashtu, si një bashkësi e vështirësive 

komplekse.
94

  

Mësuesit e gjuhës duhet të kryejnë vazhdimisht tre proçese të ndërlidhura 

midis tyre të cilat po i paraqes në vijim:  

1. Mësuesi nuk mund t’ju mësojë të gjitha dukuritë gjuhësore njëherësh 

nxënësve të tij. Ai duhet të bëjë një ripërtëritje të vazhdueshme të mësimeve 

duke i rregulluar ato. Duhet të vendosë përmbajtjen e mësimeve që mund 

kryhen në hapësirën kohore vjetore apo semestrore. Duhet të zgjedhë e të 

përfshijë në programin e lëndës, materjale që i merr nga fusha e kuturës e 

civilizimit, zgjedh dukuritë gramatikore që do të punohen duke u nisur që 
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nga një dialog. Duhet të rregullojë e korrigjojë nxënësin pas ndërhyrjeve të 

mundshme që ai bën përgjatë të folurit të gjuhës. Pra e thënë më konkretisht, 

në këtë rast jemi përballë mësimdhënies së gjuhës dhe kulturës përkatëse e 

cila paraqitet nëpërmjet proçesit të përzgjedhjes.  

 

2. Për të siguruar një koherencë gjatë mësimit, mësuesi e organizon në pjesëza 

më të vogla materjalin që shtron në auditor që të kenë një lidhje e kuptim, e 

thënë ndryshe e ndan në “njësi mësimore” edhe pse këto akoma i quajmë 

leksione. Në këtë rast Puren propozon përdorimin e termit “veçim” apo 

segmentim që përfshin njëkohësisht tre përparësi që korrespondojnë me: 

rendin e të mësuarit, përfshirjen e përmasave kohore, dhe se veçimi në njësi 

përbën një bashkësi që duhet kujdesur e organizuar në vetvete. Këtë të fundit 

e krahason me sekuencën apo njësinë e një filmi, e cila është pjesë përbërëse 

e një njësie më të plotë dhe pa të cilën e gjithë njësia nuk do të kishte 

kuptim. Është me rëndësi të theksohet se segmentimi nuk duhet të çojë  në 

fragmentim.  

3. Për shkak se nuk mund të mësojnë çdo gjë në të njëjtën kohë, mësuesi ka 

nevojë të ndajë në mënyrë racionale këto njësi në kohë. Kjo do të thotë një 

shpërndarje kronologjike sipas proçesit të ndërthurjes së zinxhirit.  Ky 

proçes në gjuhën mësimore quhet “shpërndarje”. Parimi i këtij proçesi është 

pedagogjik dhe i referohet një progresi duke kaluar nga e njohura tek e 

panjohura, nga e thjeshta tek e vështira e kështu me rradhë.  

Këto tre proçese janë të vështira për t’u zbatuar për arsye se duke qenë të 

ndërlidhura midis tyre, ato duhet të veprojnë në një mësimdhënie e nxënie 

logjike dhe kanë natyra të ndryshme dhe i korrespondojnë ndarjeve e 

organizimeve mësimore të cilat në rastin konkret janë edhe objekti ynë i 

mësimit. Këto ndarje gjuhësore janë përmirësuar me kalimin e kohës, por ne 

i njohim me termat që sot janë trashëgimia jonë profesionale: 1. Gramatikë; 

2. Leksikë; 3. Fonetikë; 4. Sintaksë; 5. Morfologji; 6. Aftësitë me shkrim dhe 

më gojë; 7. Kultura; 8. Disiplina metodologjike; me nxënien e të cilave 

nxënësi të paktën në përfundim të vitit të tretë duhet të arrijë të fitojë 

shkallën e autonomisë gjuhësore. 

Janë pikërisht këto fusha që do të përdoren si parime të koherencës 

mësimore në vitet 1960 dhe që do të përcaktojnë funksionin për të siguruar 

koherencën e njësive didaktike. Në këtë rast kemi të bëjmë me metodat dhe 

qasjet globale të teksteve, e thënë ndryshe fusha e studimit për të trajtuar një 

tekst nga ana gjuhësore. Në vijim do të komentoj e do të paraqes të mësuarit 

nëpëmjet metodave të ndryshme të mësimdhënies së gjuhës së huaj. 
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2.4. Metodat e mësimdhënies së gjuhës së huaj. 

 

2.4.1. Metoda me anën e gramatikës. (morfosintakse, sintaksosemantik, 

morfosemantik ) 

2.4.1.1.  Gramatika përmes morfologjisë: 

Metoda me anën e gramatikës përfshin në vetvete rrymat e morfologjisë, 

fonetikës dhe të sintaksës. Në rastin tonë po i marr në mënyrë të detajuar 

këto rryma që ndikojnë në didaktikën e sotme. Këto degë të gramatikës 

ndikojnë dhe mundësojnë një mësimdhënie efikase për nxënësit tanë. Në 

morfologji pjesët përbërëse të fjalës konsiderohen si mikrostruktura që e 

zbërthejnë atë dhe na mundësojnë të kuptojmë sa më qartë si është ndërtuar 

fjala. Edhe këtu punën e mësimdhënies mund ta lehtësojmë me ndihmën e 

tabelave apo të skemave. Synimi është që të nxisim nxënësit të jenë aktivë 

duke ndërtuar e rindërtuar në mënyrë të pavarur format gramatikore të fjalës. 

Nxënia e gramatikës nuk mund të funksionojë pa ndërhyrjen e disa 

nocioneve të fonetikës. Ato rregullojnë raportet e zanoreve me 

bashkëtingëlloret që shpesh herë formojnë rrënjën, në rastin konkret nga 

pikëpamja morfologjike mund të themi raporti i rrënjës me mbaresën e 

fjalëve.  

Morfologjia ndan të njëjta mekanizma edhe me përbërësit leksikorë. 

Prejardhjes leksikore që ka të bëjë me formimin e fjalëve i bashkangjitet 

prejardhja morfologjike. Kjo e fundit bën të mundur që fjalët të ndahen në 

kategori të ndryshme, si: emër, mbiemër, ndajfolje, folje. Gjithashtu 

morfologjia është e lidhur ngushtë edhe me sintaksën. Kjo është parë së 

fundmi në teoritë e shumta gjuhësore moderne, saqë shpeshherë preferohet të 

flitet për morfosintaksën. Kjo shihet në analizat sintaksore të fjalive, sikurse 

po e trajtoj në vijim.  

 

2.4.1.2. Gramatika përmes sintaksës:  

Gjuhët klasike janë shumë fleksibël dhe rendi i zakonshëm i fjalëve në 

një fjali (Subjekt-Folje-Objekt) është vështirë të zbatohet rregullisht. Në 

studimin e gjuhëve klasike futet analiza llogjike-semantike dhe kemi 

prezencën e një elementi të ri të ashtuquajtur “predikat” që përgjithësisht i 

përket kategorisë folje, por që mund të jetë edhe emër, mbiemër apo një 

ndajfolje. Predikati shpreh një veprim apo ngjarje (gjendje). Analiza e tipit 

logjik-semantik e frazës mundëson lidhjet e përbashkëta me të gjitha 

sistemet gjuhësore të të kuptuarit, dhe kjo gjë ndihmon në një përkthim 

korrekt të gjuhës. Për të bërë këtë të fundit, është e nevojshme të arrihet një 
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nivel superior i të kuptuarit të gjuhës amtare për të kaluar më pas në 

përkthimin e saj në një gjuhë të huaj.  

Për një mësimdhënie sa më efikase propozohet përdorimi i skemave në 

formë peme, ose e ashtuquajtura analiza e fjalisë përmes pemës sintaksore. 

Në didaktikën e sotme kjo e fundit shërben për të zbërthyer të gjitha pjesët e 

fjalisë duke u nisur nga fjalia në tërësi si makrostrukturë e deri në pjesët e 

veçanta të saj si mikrostrukturë, duke na treguar funksionet që kanë secila 

fjalë në një fjali. Në këtë rast mund të themi se një nga pikat e forta të 

sistemit të gjuhës është ajo e aftësisë së të kuptuarit të saj dhe se si 

funksionon gjuha e huaj e dhënë nëpërmjet analizës sintaksore. Kjo metodë 

në didaktikë mundëson kuptimin e menjëhershëm nga ana e nxënësit dhe 

lejon vendosjen e lidhjeve midis frazave më të vogla dhe lidhëzave që i 

shoqërojnë duke formuar kështu fraza të përbëra që mundësojnë kalimin në 

një analizë gjuhësore të tekstit.  

Metoda gramatikore është studjuar edhe nga një tjetër pikëpamje, ajo 

morfosintaksore dhe që lidhen me përdorimin e gjuhës si për shembull: 

mënyrat dhe kohët e foljeve, format dëftore, format gjuhësore që 

funksionojnë si konektorë dhe si anafora, rendi i fjalëve e gjymtyrëve në 

fjali, pjesët e ligjëratës etj.si këto. Në këtë mënyrë kemi një zhvillim të 

aftësive gjuhësore e komunikuese duke paraqitur modele të reja gjuhësore 

dhe se cili është funksioni i tyre në diskurs. Detyrimisht lind pyetja a do të 

ishte e mundur të zhvillohej kjo persperktivë funksionale dhe komunikuese 

edhe në morfosintaksë?  Ajo që pritet të mësohet nuk është thjesht 

identifikimi dhe përshkrimi i fomave gjuhësore, por është reflektimi dhe 

analiza mbi rolin e këtyre formave në diskurs dhe cilat mund të jenë opsionet 

më të drejta që duhen përdorur në situata konkrete gjuhësore. Për këtë ne 

duhet të trajtojmë faktet sintaksore duke u nisur nga një vështrim semantik 

dhe pragmatik dhe që mund t’a quajmë sintaksosemantikë apo 

morfosemantikë. Pra le të themi që me metodat e reja të mësimdhënies 

konsiderohet i rëndësishëm kombinimi dhe ndërveprimi i rrymave të 

ndryshme gramatikore. Një nga tendencat e fundit të gjuhësisë është futja e 

kuptimit gjuhësor si një element kyç në analizën e dukurive gramatikore. 

Duke u nisur nga fusha e semantikës dhe ajo e gramatikës së funksionit 

studimet gjuhësore synojnë të bëjnë një lidhje midis këtyre rrymave 

semantikës-sintaksës dhe morfologjisë.
95

 Duke u nisur nga ky orientim, 

struktura bazë e fjalisë nuk është më lidhja Kryefjalë-Kallëzues apo 

Sintagmë Emërore-Sintagmë Foljore, por një lidhje semantike midis foljes 

                                                           
95

 HERNANDO, Felipe Zayas, “La reflexión gramatical en el aprendizaje del uso de la 

lengua”,  e marrë në tekstet e Didaktikës së gjuhës dhe të letërsisë, Vëll.1, Murcia, 2006, 

Kap.1.3, f. 81.  
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dhe argumentave. Folja ka aftësinë që të pranojë një numër të caktuar të 

sintagmave emërore që kanë funksionin e argumentave.  

Kështu për shembull folja “sonrojarse” – “skuqem”, pranon një argument: ( 

“Alguien se sonroja” – “Dikush skuqet” ), folja “redactar”-“redaktoj” 

pranon dy argumenta: (“Alguien redacta un escrito”- “Dikush redakton një 

shkrim”), dhe fojla “prometer”-“premtoj” pranon tre argumenta: (“Alguien 

promete algo a alguien” – “Dikush i premton diçka dikujt”). Analizën mbi 

llojet dhe vlerën e foljeve, rolet semantike të tyre e kanë sjellë autorë të 

ndryshëm si: Moreno Cabrera J.C. (1991) në kursin universitar te Gjuhësisë 

së Përgjithshme me vëllimin e tij me titull “Teoria e gramatikës edhe e 

sintaksës së përgjithshme”
96

; Ordóñez Gutiérrez, S., Iglesias Bango, M., dhe 

Lanero Rodriguez, C., në vëllimin “Analiza Sintaksore 1”
97

; Escandell, M.V. 

“Parimet e semantikës së përbërë”
98

.  

Për më tepër, foljet sipas natyrës së tyre semantike, domethënë sipas llojit të 

kontekstit në të cilën ndodhen: veprim, proçes apo gjendje, u caktojnë 

argumentave role semantike. Kështu për shembull: folja vepruese “detener”-

“ndaloj” pranon një agjent dhe një pacient – apo një kryefjalë dhe një 

kundrinor: “La policíaAg detuvo al ladrónPac” – “Policia ndaloi hajdutin”; “El 

ladrón fue detenido por la policía” -“HajdutiPac u ndalua nga policiaAg”. Po 

të vëmë re me kujdes nga shembulli i mësipërm, arrijmë të dallojmë se në të 

njëjtat skema semantike mund të kemi vendndodhje apo forma të ndryshme 

sintaksore të elementëve në fjali në të cilat këta të fundit marrin edhe 

funksione të ndryshme sipas vendndodhjes që kanë. Kjo teori është e 

përfshirë në të ashtuquajturën Gramatikë Gjenerative Transformuese e cila 

zbaton rregullën transformuese për kthimin e ndërtimeve veprore në pësore 

duke e transformuar funksionin e kryefjalës në fjalinë veprore në funksionin 

e rrethanorit.
99

 i cili në gjuhën spanjolle quhet complemento agente, pra 

agjenti që kryen veprimin.  

Në vazhdim po sjell se si e kanë ilustruar autorët spanjollë funksionin e 

“argumentit” rolin e të cilit e kryen kategoria gramatikore folje:  

► Sipas autorëve Eguren, Luis / Fernández Soriano, Olga e librit 

“Terminologjia gramatikore”,  “Argumenti: Çdo shprehi gjuhësore duhet të 

jetë kuptimplotë nga rrënja apo bërthama e togfjalëshit apo e sintagmës. 

                                                           
96

MORENO CABRERA, Juan Carlos, Curso Universitario de Lingüística General 1, 

“Teoria de la Gramatica y Sintaxis General”, Madrid, 1991. 
97

 GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S.; IGLESIAS BANGO, M.; LANERO RODRÍGUEZ, C., 

“Análisis sintáctico 1”, Madrid, Anaya, 2002. 
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 ESCANDELL VIDAL, Maria Victoria, “Fundamentos de semántica composicional”, 

Ariel, Barcelona, botimi i parë 2004 
99

 MEMUSHAJ, Rami, “Hyrje në gjuhësi”, Botimet Toena, Tiranë, 2006, f.253. 
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Konkretisht foljet mund të pranojnë një, dy apo më shumë argumente, si në 

rastin:  

 Alguien tose – Dikush kollitet 

 Alguien quiere (algo/a alguien) – Dikush kërkon (diçka/dikë) 

 Alguien cuenta algo a alguien – Dikush i tregon diçka/ dikujt. 

Argumentave i korrespondojnë funksione të ndryshme sintaksore dhe 

semantike.”
100

 

► Sipas autorit Leonardo Gomez Torrego në librin e tij “Gramatika 

didaktike e gjuhës spanjolle” gjejmë përkufizimin si vijon më poshtë: 

“Sikurse emri e mbiemri edhe folja ka dy elementë që janë plotësues bazë të 

saj: 

Argumentet: janë plotësa që janë të domosdoshëm për foljen, pa të cilat 

fjalia humbet kuptimin gramatikor. Këto argumenta mund të jenë: 

kundrinorë të drejtë, disa kundrinorë të zhdrejtë dhe rrethanorë. Këtë e 

shprehim në vijim me shembujt: 

 Tengo calor en esta ciudad. – Kam vapë [Kundrinor i drejtë] në këtë qytet. 

 He dado un libro [CD] a María [CI]. – I dhashë një libër [Kundrinor i 

drejtë] Marias [Kundrinor i zhdrejtë] 

 Esa casa cuesta mucho [C. C.C.]. – Kjo shtëpi kushton shumë. [Rrethanor 

sasie] 

 María reside en Madrid [C.C.L] – Maria banon në Madrid. [Rrethanor 

vendi] 

 Puse el libro [CD] en la mesa [C.C.L] – Vendosa librin [Kundrinor i drejtë] 

mbi tavolinë. [Rrethanor vendi] 

 

Adjuntos -elementë shtesë: janë plotësa të cilët nuk janë të domosdoshëm 

për foljen; pa të cilat fjalia mbetet e rregullt nuk ndryshon kuptimin 

gramatikor. Këto elementë shtesë mund të jenë: rrethanorë, disa kundrinorë 

të zhdrejtë, rasa dhanore, dhe kallëzues. Le ta ilustrojmë: 

 Ayer [CCT] vi a Juan en el parque [CC]. – Dje [Rrethanor kohe] pash 

Juanin në park. [Rrethanor vendi] 

                                                           
100
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 Pinté un cuadro a mi madre [CI]. – Vizatova një pikturë për mamanë time. 

[Kundrinor i zhdrejtë] 

 Trajeron limpia [predic.] la ropa.» - I sollën të pastra [kallëzues] rrobat.
101

 

► Në veprën “Fjalori i gjuhësisë moderne” me autorë Alcaraz Varó, 

Enrique / Martínez Linares, María Antonia, kemi të bëjmë me « Strukturën 

argumentuese, term ky që gjendet kryesisht në gramatikën gjenerative dhe 

pasqyron numrin e argumentave që kërkohet nga e njëjta njësi leksikore, 

kryesisht nga një folje. Për shembull: struktura argumentuese e foljes 

“meter” – “vendos” mund të prezantohet në këtë mënyrë: meter: <1 2 3> 

(Agente, Tema, Locativo). – meter <1 2 3> (Agjenti, Tema, Vendi). Sipas 

kësaj strukture folja meter kërkon tre argumenta ku i pari tregon detyrën e 

agjentit, argumenti i dytë tregon temën / objektin dhe argumenti i tretë i 

korrespondon vendit ku ndodhet. Rrjedhimisht kemi:  

 Juan Luis (agente) metió las cajas (tema) en el armario (locativo). – Juan 

(agjenti) vendosi arkat (tema) në dollap. (vendi). 

Të njëjtën strukturë argumentuese kemi edhe për foljen “dar” – “jap”.  

 Juan le dio la botella de colonia a su madre – Juan i dha shishen e kolonjës 

mamasë së tij. Struktura do të ishte: dar: <1 2 3> (Agente, Tema, Receptor). 

– jap <1 2 3> (Agjenti Tema Marrësi). »
102

 

► Në “Manualin e gjuhës spanjolle” të Rodríguez Ramalle, Teresa María 

prezantohet tema “Predicados y argumentos” – “Kallëzuesit dhe 

argumentet”. Shumë prej kombinimeve që bëhen midis grupeve të fjalëve në 

një fjali janë të përcaktuara sipas përmbajtjes semantike të tyre. Numri i 

sintagmave emërore varet nga ky kombinim që shfaqen së bashku me 

bërthamën foljore. Kështu në rastin e një foljeje kalimtare siç është folja 

pintar – pikturoj, dimë që formohet prej dy sintagmave  ai që pikturon dhe 

piktura në vetvete. E kundërta ndodh me një folje jokalimtare siç është folja 

reir – qesh, e cila formohet vetëm nga një sintagmë, ai që prezanton 

veprimin e të qeshurit. 

Përgjatë viteve të fundit ka pasur përparime të rëndësishme në studimin e 

përmbatjeve leksikore. Për sa i përket grupeve leksikore, leksika përmban 

información në lidhje me kategorinë gramatikore dhe të ashtuquajturën 

“raport kallëzues – argument”.  
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Një kallëzues është çdo send leksikor që nënkupton një proces, një veprim 

ose gjendje dhe përzgjedh një grup ose argumente të bazuar në kuptimin e 

tyre leksikor. Ndërkohë një argument mund të përkufizohet si pjesëmarrës i 

një procesi, veprimi ose gjendjeje dhe është kusht thelbësor për të që të arrijë 

të realizohet. Shembulli tipik i kallëzuesit është folja, ndërkohë që 

argumentet mund të jenë gjithnjë grupe fjalësh apo sintagma. Duke u kthyer 

përsëri tek folja pintar – pikturoj, kjo vepron si një kallëzues që duhet të 

formohet prej dy grupeve fjalësh. Për ta formalizuar idenë e strukturës 

kallëzues - argument: Pintar <1, 2>. Pra kemi dy argumente të përcaktuara 

nga vetë kallëzuesi. Kallëzuesi  jep një vlerë semantike agumentave që 

pëzgjedh, të ashtuquajtur “rol tematik”. Në këtë mënyrë po ta shohim përsëri 

foljen pintar, argumenti që realizon veprimin do të marrë rolin tematik të 

agjentit, ndërsa objekti që pëson veprimin do të etiketohet me rolin tematik 

të pacientit.”
103

 

► Përsëri po sjell një tjetër shembull të trajtuar në “Manualin e gjuhës 

spanjolle” të Rodríguez Ramalle, Teresa María ku prezantohet tema 

“Ndajfoljet dhe ndërtimet ndajfoljore argumentuese”. Këtu ndajfoljet dhe 

ndërtimet ndajfoljore prezantohen si  pjesë e strukturës argumentuese të 

foljeve. Kemi për shembull ndajfoljet e sasisë të caktuara nga kallëzuesi:  

 Esta camisa cuesta cinco mil pesetas, - Kjo këmishë kushton pesë mij 

pesetas. 

 La fiesta duró mucho; - Festa zgjati shumë. 

Ndajfoljet e vendit: 

 Juan reside en Madrid, - Juan banon në Madrid 

 Luis guardó las fotos {en el cajón / allí}; - Luis ruajti fotot në sirtar. 

Ndajfoljet e mënyrës: 

 Juan se comportó muy mal, - Juan u soll shumë keq. 

 María se viste elegantemente. – Maria vishet në stil elegant. 

Asnjë prej këtyre plotësave nuk mund të eliminohet, nga momenti që është 

pjesë e strukturës argumentuese të kallëzuesit. Ato janë të nevojshme për të 

kompletuar kuptimin e tyre. Fakti që përmbajnë veçori sintaksore dhe 

semantike ka bërë që të cilësohen si plotësa ndajfoljorë.” 
104
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 Si përfundim mund të themi se sintaksa me bazë semantike e konsideron 

foljen si një element qendror në fjali, e cila ka funksionin që të shpërndajë 

disa role. Në sintaksë rregullat gramatikore fokusohen në përmbushjen e 

funksioneve sintaksore të elementëve të ndryshëm që përmban fjalia. 

Rrjedhimisht dalim në përfundimin se raporti midis sintaksës dhe semantikës 

nuk mund të injorohet në mësimdhënien e gramatikës së një gjuhe të huaj.  

Duke qenë se folja është elementi kryesor i një fjalie dhe që kuptimi i saj 

cakton një hapësirë në fjali që fomohet prej një, dy apo tre sintagmave 

emërore, asaj do t’i duhet të sistemojë apo të rregullojë të gjithë analizat 

sintaksore. Në këtë rast kemi një transformim total të veprimtarive 

gramatikore që zbatojmë në auditor: veprimtaritë që përdorim për të 

identifikuar dhe analizuar elementët gramatikorë në një fjali i zëvendësojmë 

me veprimtari të tipit: vendos pranë secilës folje fjalët apo grupet e fjalëve 

që ajo pranon, (argumentet),  apo të bëjmë dallimin e grupeve të fjalëve që 

kërkon një folje e caktuar duke ditur se në bazë të fjalëve apo grupeve të 

fjalëve folja merr kuptime të ndryshme. 

 

2.4.2.  Metoda me anën e leksikut 

 

Në didaktikën e sotme i duhet kushtuar një rëndësi të veçantë 

studimit të leksikut. Duke mos ditur domethënien e fjalëve nuk do ishim në 

gjendje as të kuptonim fjalitë më të thjeshta. Ndërkohë që një njohje e mirë e 

fjalëve na lejon që të mësojmë në mënyrë të menjëhershme kuptimin e 

përgjithshëm të fjalive. Në këtë rast mund të themi që një objektiv kryesor i 

didaktikës duhet të jetë përvetësimi i kompetencës leksikore tek nxënësi, i 

bashkangjitur ky me objektivat e tjerë gramatikorë si ai kompetencës 

morfologjike dhe asaj sintaksore.  

Një metodë e mundshme që mund të merret parasysh gjatë 

mësimdhënies së gjuhëve të huaja mund të jetë ajo e paraqitjes së disa 

grupeve fjalësh të ndara në skeda. Secili prej këtyre grupeve ka një rrënjë të 

përbashkët. Synimi i paraqitjes së grupeve të fjalëve me rrënjë të përbashkët 

është që nxënësi të shohë proçeset gjuhësore që kanë ndodhur me një 

“rrënjë” fjalë e cila është transformuar në kategori të ndryshme gramatikore 

si: emër, mbiemër, ndajfolje, fojle, etj. Në listën e grupit të fjalëve rrënja 

është e theksur me një ngjyrë për të bërë dallimin e për të parë ndarjen e 

fjalëve në kategori duke marrë parasysh fillimisht se prej nga rrjedh fjala e 

dhënë e më pas nga se përbëhet ajo. Nëpërmjet këtyre grupeve të fjalëve 

mund të dallojmë proçeset e zhvendosjes, domethënë kalimin e fjalëve nga 
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një kategori në tjetrën, duke evidentuar foljet që rrjedhin nga emrat dhe 

emrat që rrjedhin nga foljet duke u shtuar prapashtesa.  

Këto skeda me grupe fjalësh janë një metodë e re dhe janë të 

strukturuara në mënyrë të tillë që të shmangim keqkuptime që mund të 

krijohen, duke parë se në fjalor një term i dhënë mund t’i korrespondojë 

kuptimeve të ndryshme. Prandaj mundohemi që në rradhë të parë të ndiqet 

një rrugë logjike e kuptimit të fjalëve, sepse kjo dukuri na lejon edhe në 

pamje të parë të vëmë re ndryshimin dhe spostimin e fjalëve që ndodh nga 

prejardhja e tyre, nga prapashtesat apo nga përbërja e fjalëve. Në rradhë të 

dytë, ajo që vihet në dukje është se kuptimi i fjalëve nuk duhet të jetë 

përkthimi i një termi të dhënë; ky fakt krijon një përshtypje të gabuar të 

përkthimit në mënyrë të përsosur midis dy gjuhëve. Ashtu sikurse e kam 

përmendur edhe më lart, kjo dukuri është e gabuar dhe aspak produktive në 

fushën e didaktikës së gjuhëve të huaja, prandaj duhet shmangur me çdo 

kusht gjatë proçesit të mësimdhënies.  

Për çdo fjalë ofrohet një kuptim që e merr rrënja e saj me qëllim që të na 

lejojë ne si studiues të arrijmë t’a kuptojmë në një nivel më të detajuar atë e 

të shohim aftësitë që ka rrënja e një fjale të dhënë, për të marrë kuptime të 

ndryshme në bazë të konteksteve që ndodhet. Pra theksojmë që nga 

vëzhgimet e fjalëve duke përfshirë edhe kuptimin e rrënjëve të tyre arrijmë 

të kuptojmë ndryshimet e mundshme që ato kanë pësuar. E gjithë kjo bëhet 

me qëllim që të jemi të pavarur prej fjalorit dhe të arrijmë të zhvillojmë në 

mënyrë spontane, ashtu sikurse ndodh tek fëmijët me gjuhën amtare, 

leksikun e një gjuhe të huaj. 

Metoda e mësimdhënies me anën e leksikut karakterizohet nga 

thjeshtësia e të kuptuarit dhe e të memorizuarit: skeda me grupet e fjalëve 

me rrënjë të njëjtë na lejon të kuptojmë në mënyrë induktive ndryshimet e 

mundshme të fjalëve të një gjuhe të huaj. Pasurohet fjalori instiktivisht duke 

bërë lidhjet midis fjalëve të prejardhura nga e njëjta rrënjë. Si për shembull: 

amor; amar; amable.  

Një fjalë nuk shfaqet asnjëherë e izoluar por gjithnjë ndodhet në një kontekst 

të caktuar. Në këtë rast mund të themi që fjalët studiohen si pjesë të një rrjeti 

fjalësh. Çdo fjalë përmban në vetvete informacione të ndryshme gramatikore 

dhe kuptime të ndryshme në bazë të kontekstit që ajo përdoret.  

Le të  përqendrohemi tek fjala « mënyrë » - « manera » në spanjisht, e t’a 

studiojmë në një formë më të detajuar, do të zbulojmë që kjo fjalë do të na 

shfaqet në kontekste gramatikore të ndryshme.  
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a. Më pëlqen mënyra jote e të shkruarit. Spanjisht : Me gusta tu manera de 

escribir.  

b. Ka një mënyrë se si mund të hapet kjo shishe. Spanjisht : Existe una manera 

para abrir esta botella.  

c. Fëmijëve u duhet t’u mësosh mënyrat e mirësjelljes. Spanjisht : A los niños 

tienes que enseñar las buenas maneras.  

Pra duke studjuar fjalët në kontekstet që ajo shfaqet arrijmë të mësojmë një 

sërë strukturash gramatikore dhe përdorimet specifike të tyre, dukuri këto që 

janë tipike përgjatë mësimit të një gjuhe të huaj. Në shembullin e mësipërm 

vëmë re se në gjuhën spanjolle fjala manera shfaqet e shoqëruar me 

parafjalët de dhe para dhe paraprihet nga mbiemri buenas.  

Përsa i përket mësimdhënies së leksikut në një manual gjuhe, dua të 

paraqes më poshtë përshkrimin e një manuali konkret të gjuhës spanjolle 

Prisma nivel A2
105

, me përmbajtjen leksikore, temat që paraqiten dhe 

mendohet se janë të pëzgjedhura në interes të nxënësit të një gjuhe të huaj.  

Kapitulli i parë: koha e lirë, preferencat e të rinjve; televizion dhe radio. 

Kapitulli i dytë: leksiku i raporteve shoqërore (prezantime dhe përshëndetjet) 

Kapitulli i tretë: udhëtimet e pushimet. 

Kapitulli i katërt: përvojat personale. 

Kapitulli i pestë: ngjarje historike. 

Kapitulli i gjashtë: interneti, adresa elektronike. 

Kapitulli i shtatë: evenimentet shoqërore, dasmat. 

Kapitulli i tetë: shtëpia, punët shtëpiake; shkolla.  

Kapitulli i nëntë: lajme, shtypi, tregime. 

Kapitulli i dhjetë: tregime, mbiemrat përshkrues të fizikut dhe karakterit. 

Kapitulli i njëmbëdhjetë: qendrat shëndetsore, farmacia. 

Kapitulli i dymbëdhjetë: detyrat shtëpiake. Jeta familjare, rregullat e 

bashkëjetesës.  

Rregulli kryesor që duhet zbatuar në mësimdhënie të leksikut është ai i 

nxjerrjes së fjalëve kyçe. Prej tyre del tema e bisedimit dhe nxënësi me 
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njohuritë e tij rreth asaj teme nxitet të flasë e të shprehë sa më shumë fjalë në 

gjuhën e huaj që mëson.  

Le të japim një tjetër shembull me një ushtrim ku fokusi kryesor është 

leksiku dhe tema e bisedës është mbi orenditë shtëpiake dhe përshkrimi i 

tyre. Së bashku me leksikun në këtë ushtrim nxënësit duhet përdorin fjalorin 

e lidhur me temën dhe të formojnë fjali duke i renditur fjalët sipas rregullave 

sintaksore në gjuhën spanjolle.    

 

Figura 1. Ushtrim i marrë nga manuali:Español Lengua Viva 2
106
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2.4.3. Metoda me anën e kulturës.  

Mësimdhënia e gjuhës së huaj, përmban gjithashtu edhe përmasa 

kulturore. Ekzistojnë lidhje midis mësimit të gjuhës së huaj dhe kulturës së 

saj. Një prej objektivave kryesore të didaktikës së gjuhëve të huaja është 

përgatitja e njerëzve që kanë njohuri mbi historinë, letërsinë dhe arte të 

ndryshme. E thënë ndryshe, përgatiten për kulturën e një gjuhe. Shumë 

mësues kanë konsideruar këtë fakt si një qëllim për të përfshirë mësimin e 

kulturës në një kurrikulë të gjuhës së huaj. Çështja mbi të cilën duhet të 

përqendrohet më shumë mësuesi dhe nxënësi është fakti se njohja e sistemit 

gramatikor të një gjuhe duhet të kompletohet duke kuptuar e mësuar veçoritë 

kulturore të saj. Ajo që dua të shpjegoj në këtë pikë të punimit tim është 

lidhja midis gjuhës dhe kulturës dhe gjithashtu dua të shpjegoj se përse 

kultura e një gjuhe duhet të jetë pjesë e mësimdhënies dhe e kurrikulave të 

gjuhëve të huaja. 

Gjuha duhet të konsiderohet si një praktikë shoqërore dhe nuk është 

një proçes i pavarur. Të jesh pjesë e një kulture do të thotë të ndash njohuri 

të caktuara. Këto të fundit mund të jenë për shembull : të folurit formal dhe 

jo formal, mënyra e përgjigjeve telefonike, si të kërkosh një nder, si të 

shkruash një letër për situata të ndryshme, etj. Pra, gjuha e përditshme 

ndërtohet nga zakone kulturore.  

Sipas Sapir : « Gjuha nuk mund të ndahet prej kulturës së saj, që do 

të thotë që ajo është e trashëguar nga zakonet dhe besimet të cilat kanë 

përcaktuar gjithashtu edhe jetesën tonë. Në kuptim tjetër gjuha është si një 

udhëzues i realitetit shoqëror. »
107

 

Kjo do të thotë që gjuha nuk është një proçes i dhënë shabllon por ajo 

përmban një sërë proçesesh të brendëshme, dhe pikërisht këto janë ato që 

mësuesi duhet të zbulojë e të paraqesë në auditor, ai duhet të kalojë përtej 

kësaj kornize. Mësuesi duhet të monitorojë e të paraqesë një sërë proçesesh 

ndërkulturore të gjuhës që shpjegon. Kjo na shpie të mendojmë që kultura 

dhe komunikimi janë të pandashme sepse kultura jo vetëm që na dikton se 

kujt i drejtohemi por çfarë dhe si duhet të shtrihet komunikimi. Ajo 

gjithashtu përcakton kuptimet, kushtet dhe rrethanat se si mesazhe të 

ndryshme dërgohen apo interpretohen.  

Bourdieu e ka konsideruar gjuhën jo si një konstrukt autonom, por si 

një sistem që rrjedh nga proçese të ndryshme politike e shoqërore. Sipas tij 

gjuha është një sistem i praktikave që përfshin jo vetëm fjalët dhe rregullat 

gramatikore por edhe simbolikat, mënyrat e komunikimit, mënyrat e 
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adresimit, mënyrat e referimit, leksiku dhe metaforat e përdorura të një gjuhe 

të dhënë
108

. 

Një arsye kryesore e mësimdhënies së gjuhës përmes kulturës së saj 

është se nxënësi duhet të marrë nën kontroll të mësuarin dhe të arrijë një 

pavarësi duke bërë vlerësime dhe pyetje mbi kontekstin e dhënë për analizë. 

Gjithashtu nxënësi do të arrijë edhe të organizojë e të bëjë lidhjet kulturore të 

fjalëve dhe të frazave në gjuhën e huaj.  

Tashmë e dimë që të mësuarit e të kuptuarit e një gjuhe të huaj nuk përfshin 

vetëm të mësuarit e gramatikës së saj, por përfshin edhe të mësuarit e 

kulturës. Komunikimi në këtë rast konsiderohet si ndërkulturor që do të thotë 

se mund të bëjmë dallimet e kulturave të ndryshme. Kto dallime kulturore i 

hasim në çdo gjuhë si për shembull : kur duhet të heshtim, përdorimi i tonit 

të zërit, përzgjedhja e temës së duhur në një bisedë, të folurit duke shprehur 

keqardhje, sygjerime, ankime, refuzime, etj. 

Gjestet, lëvizjet e trupit, distanca e mbajtur midis bashkëfolësve 

konsiderohen si fakte kulturore të gjuhës së folur. Nxënësit janë të kënaqur 

kur ata mësojnë se ekziston një tjetër mënyrë për të folur për ndjenjat, 

dëshirat, nevojat dhe kur ata lexojnë letërsinë e një vendi të huaj. Të 

mësuarit e një gjuhe të huaj përmes kulturës së saj i ndihmon nxënësit të 

përdorin fjalë dhe shprehje origjinale. Ata arrijnë të përvetësojnë nivele të 

ndryshme dhe të përshtasin situatat gjuhësore.  

Përgjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj ne si mësues duhet të jemi të 

ndjeshëm ndaj brishtësisë së nxënësve tanë duke përdorur teknika që 

promovojnë nxënien e gjuhës nëpërmjet kulturës. Metoda të shumta si : 

lexim, filma, lojra, aktrimi duke sipërmarrë role të ndryshme në një situatë, 

përdorimi i situatave të ndryshme gjuhësore nëpërmjet të dëgjuarit, 

ndihmojnë në proçesin e kulturimit të gjuhës që mësohet në auditor. Nga 

eksperienca që kam si mësuese e gjuhës së huaj mund të them me bindje se 

nxënësi arrin të mësojë lehtësisht nëpërmjet ushtrimeve zbavitëse ose e thënë 

ndryshe të mësosh duke luajtur me kulturën dhe duke bërë krahasime të saj 

me gjuhën amtare.  

Në didaktikë ka mënyra të ndryshme të mësimit nëpërmjet kulturës ku 

mund të përmend: 

 Diskutimet në grup mbi jetën e përditshme si : familja, kushtet e jetesës, 

shkolla, lidhjet shoqërore, koha e lirë, etj. Në këtë rast mësuesi mund të ftojë 
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në auditor të huaj ku secili prej tyre flet për përvojat personale në një vend të 

huaj. Kjo quhet metoda e asimilimit kulturor, ku synohet të gjenden të 

përbashkëtat dhe veçoritë e secilit vend. Synimi asimilues i kulturës është që 

nxënësi të arrijë të kuptojë mbi informacionet e ndryshme kulturore që ndan 

dhe madje në raste të veçanta mund të nxitet një ndjeshmëri emocionale që 

do të ndikojë në interesat dhe preferencat kulturore e gjuhësore të nxënësit. 

Pra kur në mes futet emocioni gjuhësor nxënësi do të arrijë të argumentojë e 

të vlerësojë situatat që preferon.  

 
Figura 2. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto

109
 

 

Ushtrimi i ilustruar në foton e mësipërme tregon oraret e veprimeve të 

përditshme, duke i kërkuar nxënësit që t’i krahasojë ato me oraret e vendit të 

tyre. Elementët gramatikorë që përfshihen në këtë ushtrim janë rrethanorët e 

kohës që njëkohësisht i quajmë edhe konektorë të diskursit (por la tarde; en 

verano); dhe njëkohësisht duke bërë krahasime të orareve që përdoren në 

secilin shtet përdoren edhe shkallët e mbiemrave.  

 Krahas njohurive gjuhësore, nxënësit duhet të njihen me forma të ndryshme 

të komunikimit jo-verbal, siç janë gjestet dhe shprehjet e fytyrës tipike në 

kulturën e synuar. Një aktivitet interesant duke u fokusuar në komunikimin 
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jo-verbal është: mësuesi paraqet disa foto që tregojnë gjeste dhe pastaj i fton 

nxënësit që të diskutojnë dhe t’i përgjigjen disa pyetjeve. Cilat gjeste janë të 

ndryshme nga ato të kulturës së gjuhës amtare? Cila nga gjestet e shfaqura 

do të përdoret në situata të ndryshme apo edhe të shmangen në kulturën e 

gjuhës amtare?  

 
Figura 3, Ushtrim i marre  nga manuali i gjuhes: Puesta a Punto

110
 

 

 Një aktivitet tjetër do të ishte imitimi i emocioneve: mësuesi shkruan një 

listë të disa fjalëve që tregojnë emocionet (lumturi, frikë, zemërimi, gëzim, 

dhimbje, faj, trishtim, etj.) dhe kërkon që nxënësit  të përdorin shprehjet e 

fytyrës dhe gjestet për të shprehur këto emocione.  

Qëllimi i realizimit të këtyre metodave didaktike është ai i rritjes së 

ndërgjegjësimit të nxënësit dhe gjithashtu të rritet kureshtja për kulturën e 

gjuhës së huaj që mësohet. Këto do të shërbejnë për të bërë krahasime midis 

kulturave, të cilat nuk kanë për qëllim t’i nënvleftësojnë ato por të pasurohet 

përvoja e nxënësit dhë të arrijnë të bëhen të vetëdijshëm se edhe pse jemi në 

fazë të globalizimit kulturor, akoma ekziston një diversitet midis kulturave.  

 

2.4.4. Metoda me anën e komunikimit. 

 

     Mësimdhënia e metodave tradicionale dhe e asaj të komunikimit kanë për 

qëllim të ndikojnë në proçeset e ndryshme të të nxënit të gjuhëve të dyta. E 

thënë kjo, duhet të pyesim nëse mësimdhënia me anën e komunikimit duhej 

të kishte më shumë efekt në sistemin gjuhësor se mësimdhënia tradicionale, 

falë rolit të rëndësishëm që luan komunikimi në mësimin e gjuhëve të huaja.  

     Përballë llojit të mësimdhënies tradicionale, kohët e fundit në auditoret 

tona praktikohet një lloj i ri i kësaj mësimdhënieje i bazuar në përpunimin e 

informacioneve që jepen në një gjuhë të huaj në mënyrë që të riprodhohen 

nëpërmjet ushtrimeve nga nxënësit. Pra baza e mësimdhënies së një gjuhe në 
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ditët e sotme konsiderohet jo më gramatika por komunikimi në auditor, e 

thënë ndryshe: praktika e gjuhës nëpërmjet komunikimit. 

 

     Në librin me titull “Making communicative language teaching happens”, 

me autor Lee y VanPatten
111

paraqiten parimet e mëposhtme mbi 

mësimdhënien me anën e komunikimit:  

(1) Prezantimi i vetëm një forme gjuhësore në mënyrë që nxënësi t’a 

memorizojë atë. Në këtë rast duhet patur parasysh që nxënësi të fokusohet në 

vetëm një lidhje gjuhësore atë formë-përmbajtje 

(2) T’i kushtohet vëmendje kuptimeve gjuhësore, aktivitetet nuk duhet të 

jenë ushtrime mekanike por të jenë aktivitete ku nxënësi duhet t’i kushtojë 

vëmendje kuptimit të fjalisë në mënyrë që të kryejë saktë ushtrimet në fjalë. 

Ky parim është shumë i rëndësishëm duke qenë se proçesi i të kuptuarit të 

një gjuhe të huaj konsiston në vendosjen e lidhjeve ndërmjet formës dhe 

kuptimi gjuhësor.   

(3) Ushtrimet të fillohen nga ato të nivelit më të thjeshtë, që janë fjalitë, e 

deri tek ato ushtrime të nivelit të diskursit, të komunikimit. Duke përdorur 

fillimisht ushtrime të thjeshta, nxënësit i jepet më shumë kohë në kuptimin e 

formës gjuhësore që dëshirohet t’i mësohet.   

(4) Përdorimi i kontrollit me gojë dhe me shkrim. Ky parim vlen për faktin 

që ekzistojnë nxënës të cilët kanë treguar që kanë aftësi shprehimore më 

shumë me shkrim dhe të tjerë nxënës që kanë më shumë aftësi shprehimore 

me gojë.   

(5) Të arrihet që nxënësit të bëjnë “dicka”, kjo do të thotë që ai nuk duhet të 

sillet si marrës pasiv i gjuhës së huaj. Mësuesi nuk duhet vetëm thjesht t’u 

flasë nxënësve, por ata duhet të aktivizohen në ushtrime, projekte; duhet të 

pëfshihen në mënyrë aktive që të përthithin sa më shumë gramatikën e 

mësuar.    

 

Që prej viteve ’70 specialistë të ndryshëm në gjuhësinë e aplikuar 

dhe profesionistë të mësimdhënies së gjuhëve kanë rekomanduar përdorimin 

e qasjeve komunikuese në klasat e gjuhëve të huaja. Me futjen e qasjeve të 

komunikimit, mësuesit e gjuhëve kanë përfshirë në metodat e tyre të 

mësimdhënies ushtrime të realizuara për nxënësit që nëpërmjet tyre të arrijnë 

të përvetësojnë kompetencën komunikuese në gjuhën e dytë. Gjithashtu 

sipas Krashen
112

 është theksuar nevoja për të siguruar informacione 

gjuhësore të kuptueshme për nxënësit, nëpërmjet përdorimit të gjuhës së dytë 
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në klasë. Kjo për arsye që nxënësit të kenë mundësinë që të bëjnë lidhje 

korrekte midis formës dhe kuptimit të fjalisë në ushtrimet e ndryshme, ku 

mund të prodhohet një shkëmbim real i informacionit. 

Paralelisht, janë shfaqur një sërë metodash që, duke ndjekur këto qasje 

komunikuese, kanë futur tek nxënësit jo vetem kompetencën komunikuese 

por edhe kompetencën e përshkrimit. Gjithashtu, mësimi i gjuhëve të huaja 

ka filluar të përfshijë elementë funksionalë dhe pragmatikë. Në pjesën më të 

madhe të teksteve gramatikorë vazhdon të ndiqet metoda klasike e 

mësimdhënies tradicionale. Për më tepër ushtrimet janë aktivitete ku nxënësi 

prodhon strukturat gjuhësore. Kjo lloj mësimdhënie nuk është në përputhje 

me qasjet komunikuese, të cilat, në aspekte të tjera ofrojnë të informacione 

të kuptueshme tek nxënësi.  

 

Me fjalë të tjera, mësimi i gramatikës duhet të ndërhyjë në proçeset e 

të kuptuarit të gjuhës tek e cila qëndrojnë lidhjet midis formës dhe kuptimit 

të fjalëve dhe fjalive. Kjo arrihet nëpërmjet ushtrimeve të interpretimit, për 

të kaluar më pas tek ushtrimet e prodhimit, aty ku nxënësit do të mund të 

përvetësojnë këto forma dhe të arrijnë në një zotërim të rrjedhshëm të  

gjuhës së huaj.  

 

 
Figura 4; marrë nga manuali i gjuhës spanjolle Es Español B2

113
 

 

Në foton 3, është ilustruar një ushtrim riprodhimi nëpërmjet të cilit 

nxënësit pasi të kenë vëzhguar foton që i’u paraqitet, duhet t’a përshkruajnë 

duke riprodhuar veprimet e ndodhura në të kaluarën dhe duke kontrolluar 

rrjedhën e tyre. Analiza gramatikore e këtij ushtrimi është përdorimi i foljeve 

në kohën e shkuar, dhe më konkretisht duke ju referuar veprimeve të 
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mëparshme të ndodhura në një moment të kaluar. Në rastin konkret flitet për 

përdorimin e foljeve në kohën më se e kryer (el pretérito pluscuamperfecto). 

 

2.4.5. Metoda me anën e veprimit. 

Metoda me anën e aksionit konsiderohet më tepër si një projekt që i 

përgatit nxënësit në një zbatim praktik. Në këtë rast për “projekt” mund të 

nënkuptojmë një guidë qyteti për të huajt, një punë kërkimore mbi një 

popullsi të huaj (numri i banorëve, si jetojnë, cilat janë zakonet, etj.), apo 

puna mbi organizimin e një reviste në gjuhë të huaj, etj. Pra ideja themelore 

e kësaj metode është të mësuarit duke vepruar, duke zbatuar diçka reale që të 

ketë një rezultat të prekshëm. Kjo metodë ngjall interes dhe motivon 

nxënësin  të përdorë sa më saktë gjuhën në fjalë duke u përballur me situata 

të pa parashikuara në auditor, ashtu sikurse ndodh me personat që përballen 

me situata të ndryshme në jetën e përditshme.  

Një aspekt tjetër pozitiv i kësaj metode është fakti se një pjesë e mirë e 

saj zhvillohet jashtë auditorit dhe konsiderohet si punë në terren që 

zhvillohet në kontakt të drejtpërdrejtë me folës nativë të gjuhës së huaj që 

mësojnë. Kjo punë – projekt kërkon një organizim dhe një planifikim të 

saktë të të gjithë aktiviteteve që e përbëjnë atë.  

Mësuesi luan një rol të rëndësishëm në këtë rast. Ai konsiderohet si 

drejtuesi i projektit i cili organizon, asiston dhe këshillon nxënësit edhe në 

rastet ku nuk mund t’i ndjekë drejtpërdrejtë ata në të gjitha hapat. Pra 

mësuesi duhet të dijë të drejtojë dinamikat që lindin në punën në grup e të 

ketë edhe njohuri teknike si të përdorë websitet, fotografinë, teknikat e 

grumbullimit të të dhënave, etj.  

Një projekt përbëhet nga disa faza për të cilat kujdesen dhe i planifikojnë 

si mësuesi ashtu edhe nxënësit. Ato mund të jenë:  

o Planifikimi: përgatitja, prezantimi i ideve, diskutimi i objektivave që paraqet 

projekti; ndarja në grupe dhe ndarja e detyrave që do të përmbushë secili 

grup;  

o Realizimi i planit, mbledhja e të dhënave, prej web-it apo intervistave të 

kryera. 

o Prezantimi në formë të shkruar ose nëpërmjet një eventi, apo publikimi apo 

nëpërmjet shpërndarjes së materjalit të punuar. 

o Vlerësimi dhe verifikimi i projektit.  

Llojet më të frekuentuara të projekteve janë: 
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- Projekte mbi tekste: këto përfshijnë analizat e teksteve (gazeta, web, letërsi) 

dhe riprodhimin e tyre duke bërë kritika mbi tekstin, duke aktruar mbi 

kontekstin e dhënë, duke bërë analogji, etj. Ky lloj projekti mund të 

zhvillohet kryesisht në auditor. Shembulli i figurës në vijim tregon një 

ushtrim – projekt mbi tekste: në ushtrimin a) kërkohet që nxënësi të 

poltësojnë një pyetësor mbi lajmet dhe gazetat që ata lexojnë duke 

kontrolluar e krahasuar më pas përgjigjet me njëri-tjetrin; në ushtrimin b) 

kërkohet që nxënësit të lexojnë titujt e emisioneve televizive që jepen 

përgjithësisht në televizionin spanjoll, duke i pyetur nëse i njohin ato dhe 

cilat janë emisionet që preferojnë. Më tej duhet t’i komentojnë e t’i 

analizojnë me njëri-tjetrin; në ushtrimin c) vëmë re praktikën e analogjive. 

Bëhen krahasime të emisioneve të transmetuara në Spanjë me vendin ku 

jetojmë. Ky lloj projekti mbi tekstin është një shembull i qasjes në detyra 

dhe zhvillon aftësinë e komunikimit dhe atë sociokulturale.    
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Figura 5: marrë nga manuali i gjuhës spanjolle “Español Lengua Viva 2”

114
 

 

- Projekt korrespondencë komunikimi në grup: këtu përfshihen kontaktet 

elektronike email, skype, shkëmbim incizimesh apo videosh me qëllim që të 

ndërtohet një rrjet i informacioneve në formë ndërkombëtare mbi temën e 

përzgjedhur. 
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- Projekte në terren: që janë në kontakt me botën që na rrethon jashtë auditorit, 

të zhvilluara me takime dhe me shkëmbime informacionesh apo në formë 

hulumtimi. 

Metoda nëpërmjet aksionit, ose e thënë ndryshe qasje e orientuar në 

veprim është një objektiv i ri mësimor që synon të përgatisë nxënësin për të 

jetuar në një vend të huaj me persona të gjuhës që mëson. Ajo synon që të 

futet në veprim gjuha si mjet për të informuar e këshilluar në botën e punës, 

ashtu sikurse mund të jetë rasti i bashkëpunimit me biznese e ndërmarrje të 

huaja. Gjuha nuk konsiderohet më një mjet komunikimi por një mjet për 

veprim shoqëror. 

 

2.5. Objektet didaktike gramatikore. Problematika. 

Metodat e mësimdhënies të shqyrtuara më sipër na shpien në një 

kërkim sa më dinamik dhe në një reflektim mbi didaktikën e gramatikës së 

gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj. Nga këto analiza dalin disa objekte 

didaktike të cilat janë : veprimtaritë gramatikore, programet e mësimdhënies 

dhe kurrikulat mësimore. Le t’i përshkruajmë ato : 

2.5.1. Veprimtaritё gramatikore. 

Në mësimdhënie të një gjuhe të huaj nuk parashikohet vetëm 

prezantimi i materjaleve gramatikore, por ashtu sikurse është përmendur 

përgjatë këtij punimi, një nga pikat kryesore të një mësimi të suksesshëm 

është praktika e asaj çfarë është mësuar nëpërmjet veprimtarive të ndryshme 

në auditor e jashtë tij, e konkretisht bëhet fjalë për veprimtaritë gramatikore 

të një gjuhe. 

Fjala “veprimtari” përbën dy realitete: ajo është veprim ose grup veprimesh 

të prodhuara nga një person dhe, në të njëjtën kohë, është vetë situata që bën 

të prodhojë një veprim. Në rastin e parë kemi të bëjmë me aktivitetet që 

kryen nxënësi në auditor ose jashtë tij. Në rastin e dytë, aktiviteti mund të 

jetë ushtrim i propozuar nga mësuesi, nga manuali dhe çdo mbështetje 

arsimore, ose një detyrë që kryhet në një kohë të caktuar dhe në kushte të 

caktuara, konceptin mbi të cilën ne do t’a rishikojmë edhe në kreun e tretë.  

Më sipër kam përmendur se në metodën e mësimdhënies nëpërmjet 

komunikimit nxënësi fiton aftësinë komunikuese e cila e afron atë me situata 

sa më reale të ndryshme. Në këto situata mund të vihet në praktikë ajo që 

jepet në formë teorike në auditor. Ne si mësues u kërkojmë nxënësve tanë të 

jenë sa më aktivë e pjesëmarrës nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme 

gramatikore që u paraqesim.  
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Profesor Rod Ellis në veprën e tij të vitit 1993, na propozon tre mënyra 

se si mund ta trajtojmë gramatikën në një auditor gjuhe: 

a. Fokusi gramatikor në kontekstin e veprimtarive gramatikore; 

b. Krijimi i një gramatike eksplicite, që ndërtohet prej vetë nxënësve.  

c. Veprimtari të interpretimit gramatikor që nxisin nxënësit që të punojnë mbi 

një të dhënë gjuhësore. 

Përfundimi i tij është se të tre sugjerimet mbi trajtimin e gramatikës do të 

mundësojnë që nxënësi të praktikojë gjuhën e huaj nëpërmjet tyre dhe t’a 

kuptojë sa më lehtë atë.
115

   

Nëpërmjet këtyre citimeve dëshiroj që të nxis faktorin e vetëdijes 

pedagogjike në një klasë gjuhe. Në fund të fundit të mësosh një gjuhë të huaj 

do të thotë të kesh një përvojë të gjatë dhe na takon neve si mësues që të 

lehtësojmë e të thjeshtëzojmë veprimtaritë dhe ushtrimet gramatikore për 

nxënësit tanë. Kjo duhet bërë me qëllim që të konvertohen në ushtrime të 

formës deduktive dhe të zhvillohet tek ata zotërimi i gjuhës si objekt i 

studimit, duke u mbështetur mbi të gjitha në intuitën e tyre që tashmë janë 

folës të një gjuhe, asaj amtare, dhe rrjedhimisht zotërojnë një koncept të 

gramatikës që përfshin një sërë regullash apo struktuash gjuhësore. 

Synimi ynë me veprimtaritë gramatikore është ai i krijimit të situatave 

konkrete në mësimdhënien e një gjuhe të huaj. Në to nxisim nxënësit që të 

riprodhojnë gjuhën duke pasuruar dijet e tyre. Kjo gjë bie në kundërshtim me 

mësimdhënien e mëparshme që fokusohej kryesisht në ushtrimet pyetje – 

përgjigje, në të cilat nuk zhvillohej aspak aftësia krijuese tek nxënësi kur 

mendohej që të mësuarit e një gjuhe ishte thjesht përsëritje në formë 

mekanike të një sërë strukturash. 

Tashmë e dimë që gramatika nuk është vetëm analiza e strukturës së 

një gjuhe, e ashtuquajtura gramatika eksplicite, por është edhe zotërimi i 

këtyre strukturave, e ashtu quajtura gramatika implicite. Prandaj programimi 

i ushtrimeve dhe i veprimtarive gramatikore niset nga situata reale e 

konkrete, nga përvojat gjuhësore të vetë nxënësve, të cilët duhet të punojnë 

mbi një materjal që ata vetë duhet të jenë në gjendje t’a kontrollojnë atë. Kjo 

mënyrë duhet t’i drejtojë nxënësit në rrugët gramatikore bazë: atë induktive 

që veprohet nëpërmjet ndryshimit të të dhënave gramatikore, dhe atë 

deduktive që niset nga një situatë e marrë si hipotezë dhe verifikohet 

nëpërmjet metodës analitike të të dhënave mbi gjuhën e mësuar. Vetëm në 

këtë mënyrë zgjidhet veprimtaria gramatikore dhe mësimnxënia nuk 

transformohet në proçes mekanik. 
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Nëpërmjet veprimtarive gramatikore arrijmë të mësojmë nxënësit 

tanë. Gjithashtu mundohemi të kompletojmë proçesin e të nxënit të dijeve 

edhe jashtë ambjenteve të auditorit, duke u paraqitur atyre aktivitete e 

veprimtari të cilat u zhvillojnë tendencën globale të të mësuarit e të nxënit.  

Së fundmi veprimtaritë konjitive pëfshijnë në vetvete pikëpamje 

funksionale të gjuhësisë. Kjo ndodh si rezultat i një proçesi të gjatë në të 

cilin përfshihet edhe ndërgjegja mbi mësimin, rrjedhimisht ata do të gjenden 

përballë kombinimit gjuhësor formë-përmbajtje në mësimin e një gjuhe të 

huaj.  

Në pëfundim të kësaj pike të punimit dua të theksoj se është detyrë e 

pedagogut që të vendosë e të kryejë një zgjedhje mbi tipologjinë e 

aktiviteteve gramatikore që duhet të zhvillojë në auditor. Formulimi dhe 

ndërtimi i këtyre veprimtarive organizohet duke ju përshtatur niveleve 

gjuhësore të nxënësit, duke u nisur nga ato më fillestare me strukturat 

gramatikore-gjuhësore përkatëse. 

 

2.5.2.Ligjërimi gramatikor. 

           Shpeshherë gjendemi përballë situatave të ndryshme të komunikimit 

si për shembull : familje, punë, shkollë, sport, bar, restorant, etj, dhe 

rrjedhimisht në situata të tilla duhet të përdorim një ligjërim që t’i përshtatet 

sa më drejtë situatës në fjalë. Për pasojë lind edhe nevoja e një ligjërimi 

gramatikor e jo vetëm e një komunikimi të saktë. Në komunikim ndihmon 

pragmatika kurse në ligjërimin gramatikor kemi të bëjmë drejt për drejtë me 

sistemet gramatikore të të folurit.  

           Ligjërimi gramatikor ka për objektiv të mbushë boshllëkun e 

gjuhësisë aktuale.
116

 Këtu mund të përmendim atë të analizës të të gjithë 

përdorimeve gjuhësore / gramatikore të gjuhës spanjolle që i përshtaten 

vlerave të diskursit, të pragmatikës dhe të sociolinguistikës. Metodologjia e 

përdorur për këto analiza gjuhësore është ajo e përfshirjes së mekanizmave 

dhe mjeteve të rrymave të ndryshme të gjuhësisë, ashtu sikurse janë : analiza 

e diskursit, pragmatika gjuhësore, sociolinguistika dhe analizat sintaksore.
117

 

Për sa përmend më sipër mund të them që synimi është që të përdorim një 

ligjërim gramatikor alternativ dhe të përfshijmë të gjitha terminologjitë e saj 

në mësimdhënie në një mënyrë sa më të kuptueshme tek nxënësit tanë.  
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           Në ligjërim gramatikor preferohen trajtat më të thjeshta e të shkurtra; 

përdoren ndërtimet sintaksore sa më të thjeshta ku mbizotëron 

bashkërenditja e fjalive. Fjalitë përdoren të ndara në pjesë më të vogla për të 

ndihmuar nxënësit të kenë sa më të thjeshtë analizën sintaksore mbi to. Të 

gjitha këto sa më sipër, i kam vëzhguar dhe zbatuar gjatë përvojës time në 

mësimdhënien e lëndës së sintaksës së gjuhës spanjolle. Kam arritur në 

përfundimin se sa më të thjeshta të jenë strukturat sintaksore, aq më i 

thjeshtë u duket edhe ligjërimi mbi këto struktura. Konkretisht kjo përvojë 

më ka ndodhur me analizën sintaksore të fjalive të thjeshta kundrejt atyre të 

përbëra. Nxënësit hasin vështirësi kur analizojnë strukturat gramatikore të 

fjalisë së përbërë sepse edhe ndarja e funksioneve sintaksore në këto fjali 

është më e ndërlikuar se në fjalitë e thjesha.  

           Duhet theksuar se karakteristika kryesore e ligjërimit gramatikor është 

e bazuar në dy pika kryesore :  

a) në atë të kuptimit të analizës së funksionit të fjalës, togfjalëshit apo 

fjalisë ;  

b) dhe në atë të kuptimit të formës së tyre.
118

 

Nga pikëpamja e analizës së funksionit, gramatika e gjuhës spanjolle na 

paraqet një sërë tendencash që tregojnë që mekanizmat e gramatikës mund të 

marrin funksione dhe kuptime të reja. Kjo do të thotë që nëse një formë 

gramatikore merr funksione të ndryshme ajo përmbush disa kushte që 

rrjedhin nga forma, nga konteksti ose nga leksiku i përdorur. Për shembull 

profesor Jan Renkema 
119

duke konsideruar që analiza e tij duhet të jetë e 

lidhur gjithnjë me formën dhe funksionin, na shpjegon efektet e strategjive të 

pyetjeve indirekte si më poshtë : 

¿ Que vas a hacer esta noche? – Çfarë do të bësh sonte ?  

Nga pikëpamja e formës, kjo renditje fjalësh do të thotë që folësi pyet rreth 

planeve që ka dëgjuesi i tij për mbrëmjen. Ndërsa nga pikëpamja e 

funksionit kemi të bëjmë me një ftesë që i bëhet bashkëfolësit për të dalë së 

bashku në mbrëmje. Sikurse vihet re kjo fjali është e rregullt dhe konfirmon 

idenë që aftësia funksionale e mekanizmave gramatikorë. Rrjedhimisht 

themi se ligjërimi gramatikor ka një funksion të analizueshëm dhe lidhet me 

idenë se gjuha përdoret për të prezantuar veprime dhe aksione. Sipas Searle 
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« akti i ligjërimit gramatikor është një çështje e veçori kryesore e 

gjuhësisë ».
 120

  

Sipas Prof. Rami Memushaj : « Në qoftë se gjuhën do ta përfytyronim si një 

magazinë ku ruhen mjete dhe rregulla të përdorimit të tyre, atëherë sa herë 

që prej kësaj magazine marrim këto mjete e rregulla për ndërtimin e 

mesazheve që duam të kumtojmë, kemi të bëjmë me ligjërimin, që mund të 

përkufizohet si proçes i komunikimit me anë të gjuhës. Pra ligjërimi është 

shfrytëzimi konkret i mjeteve gjuhësore nga individët e veçantë për të 

kumtuar mesazhe, domethënë ai përbën aktin konkret të përdorimit të 

gjuhës, formën në të cilën ajo përjashtohet. »
121

 

 

2.5.3. Programi i mёsimdhёnies. 

          Për të arritur një organizim sa më efikas dhe për të paraqitur një 

mësimdhënie të denjë, mësuesi duhet të prezantojë paraprakisht një 

« program të mësimdhënies », i cili duhet të miratohet nga insitucioni i 

mësimdhënies e në rastin konkret nga Fakulteti. Ky është një tjetër objekt i 

rëndësishëm i didaktikës së sotme. Programet na ndihmojnë duke na dhënë 

udhëzime që i lehtësojnë proçeset e mësimdhënies e mësimnxënies dhe 

vlerësimin e objektivave të të mësuarit. Në to përfshihen edhe udhëzime 

lidhur me metodologjinë dhe burimet edukuese të përfshira. Gjithashtu, 

programet përfshijnë aktivitete të cilat ilustrojnë proçesin e të mësuarit, në 

mënyrë që të mbështesin proçesin e mëvonshëm të planifikimit mësimor.  

          Në hartimin e një programi mësimor duhen përfshirë edhe objektivat e 

përgjithshëm dhe synimet kryesore të mësimdhënies/nxënies së gjuhës 

spanjolle, objekivat e komunikimit,  përshkrimin e niveleve mbi bazën e 

katër aftësive bazë si dhe vlerësimin, vetëvlersimin etj. 

Mësuesi ka liri të plotë në përzgjedhjen e tekstit. Objektivat e programit janë 

hartuar në bazë të nevojave  të nxënësit  për të përdorur gjuhën si mjet 

komunikimi në situata të larmishme jetësore në të cilat ai do të përballet në 

të ardhmen. 

Gjithashtu në program përshkruhet metodologjia e punës dhe veprimtaritë e 

ndryshme që mësuesi duhet të zhvillojë, duke e vënë nxënësin në qendër të 

proçesit mësimor dhe duke e bërë atë pjesëmarrës aktiv të këtij proçesi me 

përvojën e tij jetësore.  
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  Vazhdoj të theksoj që mësimi i gjuhës së huaj ka dy synime të 

rëndësishme të lidhura ngushtë me njera-tjetrën:  

1. Zhvillimin social : duke mësuar gjuhën spanjolle nxënësi arrin të njohë 

realitete të tjera, i kupton ato më mirë dhe komunikon me folës të tjerë të 

kësaj gjuhe. Kjo e bën nxënësin më të hapur, zgjeron vizionin, nxit sjellje 

vlerësimi e respekti ndaj të tjerëve dhe së fundi ka një zhvillim në 

ndërgjegjen e qytetarisë europiane dhe universale.  

2. Zhvillim personal : në pikëpamjen personale mësimi i spanjishtes si gjuhë, si 

kulturë, si realitet shoqëror e ndihmon nxënësin të zhvillojë aftësitë njohëse, 

kulturore dhe afektive. Përmes gjuhës tregojnë eksperiencat dhe kjo zhvillon 

aftësinë krijuese, i bën të përgjegjshëm e të sigurtë.  

Përsa i përket përmbajtjes së një programi mësimor, këtë çështje dua ta 

shtjelloj në kapitullin VI të punimit tim ku do të paraqes në formë të detajuar 

ato që unë përfshij në një lëndë mësimore. Ajo që dua të paraprij është se ne 

si mësues gjuhe gjatë programimit të një lënde i shtrojmë vetes gjithnjë disa 

pyetje. Cili është objektivi kryesor i mësimdhënies ?; Kush vendos në ato që 

unë do të shpjegoj në auditor ?; Nga t’ja filloj në mësimdhënie ?; Çfarë 

duhet të përfshij në një program mësimor ?; Çfarë më pëlqen apo nuk më 

pëlqen në tekstin mësimor që do të përdor ?; Si duhet të filloj të planifikoj 

orët e mësimit ?; Si mund të improvizoj që të arrij e t’ja dal mbanë me 

nxënësit e mi ? Të gjitha këto pyetje nëse i shtrojmë para se të programojmë 

lëndën që japim do të na ndihmojnë në një ecuri e zhvillim profesional.  

 

2.5.4. Kurrikulat. 

Aktualisht arsimi është i orientuar drejt aksionit pra drejt praktikës, 

drejt formës së të nxënit të gjuhës së huaj, drejt proçeseve të mësimit dhe 

nxënies. Të gjitha këto të çojnë në mësimin efektiv të gjuhës e cila nxjerr në 

pah aftësitë dhe nevojat e nxënësit. Në bazë të këtyre nevojave kryhet 

përzgjedhja, konceptimi dhe bëhet specifikimi programeve dhe i kurrikulave 

mësimore. Këto të fundit, zhvillohen dhe ndërtohen përgjatë kursit mësimor 

me një marrëveshje midis mësuesit dhe nxënësit. 

Kurrikulat kanë për synim të zhvillojnë autonominë e nxënësit, të 

rrisin interesat e ndryshme dhe dinamikat në klasë, të analizojnë nevojat e 

nxënësit dhe gjithashtu të përmbushë qëllimet dhe kërkesat që kanë në 

programet mësimore si nxënësit ashtu edhe mësuesit. Për të arritur qëllimin e 

kësaj mësimdhënieje me bosht qëndror nxënësin, mësimi i gjuhës përmes 

detyrave dhe aktiviteteve, thekson ato çështje apo argumente që kanë vlerë të 

veçantë për nxënësit ose që me të vërtetë janë të rëndësishme për ta, dhe 
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duke u dhënë atyre mundësinë për të zgjedhur tekstet që kanë të bëjnë me 

qëllimet dhe objektivat e programit. Në këtë mënyrë dhe me këtë vizion 

arsimor, nxënësi, do të rrisë aftësinë e tij komunikuese më kryerjen e 

detyrave dhe do të rrisë vetëbesimin në punën e tij. Rrjedhimisht nga ky 

konstatim del shumë qartë se zhvillimi i autonomisë tek nxënësi është një 

nga çështjet kryesore në proçesin e të nxënit.
122

 

Zhvillimi i teorive kurrikulare ka çuar në një kurrikul të re e cila 

karakterizohet nga fakti që ka për bosht qëndror nxënësin. Kjo kurrikul është 

e hapur për ndërhyrje të ndryshme që mund të pësojë si prej nxënësve ashtu 

edhe prej mësuesve, duke u bazuar në procesin dhe programin mësimor të 

caktuar. Në këtë lloj kurrikule, vëmendja është e përqendruar në proceset që 

zhvillohen në klasë, duke i kushtuar rëndësi të madhe metodologjisë dhe 

vlerësimit. Aktivitetet dhe detyrat e vetë-vlerësimit të paraqitur në këtë lloj 

kurrikule mësimore na ndihmojnë të kuptojmë nevojën për të rishikuar 

objektivat dhe përmbajtjet e programeve të zgjedhura që zhvillojmë në klasë.  

Prej kësaj tipologjie kurrikulare lind një seri e pasojave që ndikojnë në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në rolin që kanë si nxënësit ashtu edhe mësuesit 

brenda proçesit të mësimdhënies e mësimnxënies. Në këtë mënyrë, si 

nxënësit ashtu edhe mësuesit zënë një vend kryesor në vendimmarrjen e 

objektivave dhe në përzgjedhjen e përmbajtjes së programeve mësimore dhe 

në metodologjinë e kryer mbi to. Prej sa është thënë më lart, lindin terma si: 

analiza e nevojave mësimore; autonomía dhe strategjitë e të nxënit.
123

 

Jo më pak të rëndësishme janë faktorët personale të përfshirë në 

proçesin e të nxënit. Këtu mund të përmendim: sjelljen, motivimin e 

nxënësit, moshën, personalitetin, seksin, kombësinë, kulturën, përvojën dhe 

mënyrën e të mësuarit, dhuntitë, etj. 

Kurrikulat mësimore janë shumë të pranishme në klasën e gjuhës së huaj dhe 

kanë një rol parësor në zhvillimin e programeve. Kështu, është detyrim i yni 

që të jemi në gjendje të zgjedhim ato manuale në të cilat përfshihen qëllimet 

tona për zhvillimin e strategjive të të nxënit që shtohen konceptin dhe idenë 

e nxënësve si studiues të pavarur dhe vetë - reflektues. 
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2.6. Përfundime 

Tashmë janë bërë hapa të mëdha e cilësorë në fushën e didaktikës, e 

jo vetëm në nivel institucional, por larmishmëria e interesave arsimore 

ndërkombëtare është parë në mënyrë që të standardizohen sa më shumë të 

jetë e mundur proçeset e mësimdhënies e mësimnxënies ; vlerësimi i gjuhëve 

dhe i kulturave. Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët. 

Mësimdhënia, Nxënia e Vlerësimi të paraqitura nga Këshilli i Evropës në 

vitin 2001 tashmë ka bërë ndryshime në formulimin e teksteve shkollore ka 

futur ligje të reja duke përë propozime e sygjerime edhe mbi fomimin e 

vazhdueshëm të profesoratit.
 124

  

Si përfundim dëshiroj të kujtoj që, si mësuese e gjuhës së huaj duhet 

të konsiderojmë që është detyrë e jona që të zotërojmë njohuri sa më të larta 

mbi funksionimin e gjuhës spanjolle, të dimë teoritë e ndryshme 

gramatikore, të jemi kritikë të gjuhës e t’u propozojmë nxënësve tanë një 

analizë gjuhësore sistematike, koherente, krijuese dhe produktive. 

Mësimdhënia e gramatikës kërkon një saktësi në vetvete duke përdorur 

elementë që arrijnë të sistemojnë e rregullojnë të gjithë nivelet e të nxënit 

gjuhësor. Kjo arrihet duke i’u përshtatur interesave dhe nevojave të nxënësve 

tanë me qëllim që të arrijnë në një kompetencë gjuhësore sa më të lartë. 

Në ditët e sotme, një vend kryesor në shumicën e materjaleve 

didaktike, zë  mësimdhënia që ka për bazë kryesore komunikimin dhe 

zhvillimi i saj nëpërmjet detyrave. Përdorimi dhe promovimi i strategjive të 

të mësuarit përmes detyrave dhe zhvillimi e autonomisë tek nxënësi, mendoj 

se është një element i rëndësishëm në procesin e mësimdhënies - 

mësimnxënies.   

Qëllimi i aktiviteteve e detyrave mësimore është që të promovojë 

mësimin në vetvete, përdorimin e gjuhës në klasë, duke përfshirë proçeset 

origjinale të komunikimit.  

Studiues të ndryshëm e paraqesin mësimin e gjuhës nëpërmjet 

detyrave mësimore si një zhvillim logjik të zhvillimit të Mësimdhënies 

Komunikuese. Një detyrë që ka për bazë kryesore komunikimin përbën një 

njësi të punës në klasë. Në të përfshihen aftësitë e të kuptuarit, aftësitë e të 

riprodhuarit dhe të ndërveprimit në gjuhën e huaj. 

Një facilitet që duhet të përdorim në ditët e sotme  është Kurrikula që 

ka për bosht kryesor nxënësin. Kjo kurrikul synon të zhvillojë autonominë e 

nxënësit, të rrisë interesat e ndryshme dhe dinamikat në klasë, të analizojë 
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nevojat e nxënësit dhe gjithashtu të përmbushë qëllimet dhe kërkesat që kanë 

në programet mësimore si nxënësit ashtu edhe mësuesit. 

Në përfundim të këtij kapitulli mund të them që një detyrë është një 

sistem i leverdisshëm për nxënien e një gjuhe dhe synon të sjellë në klasë 

aktivitete e ushtrime praktikë të gjuhës duke pasqyruar në këtë mënyrë, jetën 

reale. 
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KREU I TRETЁ 

3. FORMA TЁ VEPRIMTARIVE GRAMATIKORE  

3.1.  Vendi i veprimtarive gramatikore në mësimdhënien e gjuhës spanjolle 

Zhvillimet e arritura në mësimdhënie dhe hulutimet arsimore kanë bërë që të 

rritet akoma më shumë kërkesa për të paraqitur forma të reja të organizimit 

të punës në auditor. Është pra pikërisht auditori vendi ku promovohet më 

mirë mësimdhënia e mësimnxënia dhe është pikërisht në këtë kontekst apo 

rast ku mund të konsiderojmë kur klasa arrin të transformohet në një 

komunitet të nxënies së dijeve.  

Auditori është vendi ku nxënësi mëson duke u bërë pjesëmarrës dhe duke 

bashkëpunuar me nxënës të tjerë, me mësuesin në procesin e vërtetë të 

kërkimit dhe ndërtimit të përbashkët të dijes, në çështjet personale dhe 

shoqërore përkatëse. Ideja kryesore e klasave si komunitet i të mësuarit 

prezantohet si një platformë apo si një mbështetje themelore për secilin 

nxënës ku duhet të zhvillojë njohuritë e tij.  

Për sa thuhet më sipër bazohemi në faktin që të mësuarit në fund të fundit  

është një proçes shoqëror, i cili është po kështu edhe ky i bazuar në 

ndërveprimin dhe bashkëpunimin ndërmjet njerëzve dhe që në shumicën e 

rasteve janë situata reale. 

Sipas kësaj teorie, veprimtaritë mësimore në auditor nuk janë të strukturuara 

sipas mënyrës tradicionale pra, që përqendrohen vetëm tek mësimdhënia nga 

ana e mësuesit, por fokusohen kryesisht në punën kërkimore të vetë nxënësit. 

Ky i fundit ka vendosur të shqyrtojë temat e paracaktuara me mësuesin, duke 

bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me njëri-tjetrin. Këto proçese të të 

mësuarit mund të jenë në forma të ndryshme si : projekte gjuhësore, analiza 

rastësore të teksteve, zgjidhje të situatave apo problemeve apo përgatitje të 

temave që mund të paraqiten përgjatë një aktiviteti shkencor, sikurse mund 

të jetë një minikonferencë. 

Përveç formës së veçantë të saj, thelbësore është që këto proçese i referohen 

situatave, detyrave dhe aktiviteteve sa më origjinale dhe të rëndësishme për 

pjesëmarrësit e saj. Themi origjinale se duhet të ngjajnë me situatat dhe 

aktivitetet jashtë shkollës, dhe themi të rëndësishme sepse  i referohen 

problemeve dhe tematikave kulturore, të cilave vet nxënësi u jep rëndësi dhe 

vlerë personale. Me fjalë të tjera mund të themi që nxënësi arrin të bëhet 

kritik i situatave të ndryshme. 
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Kështu, në një auditor që është i organizuar si një komunitet i të mësuarit, 

mësuesi dhe nxënësi zhvillojnë veprimtari të ndryshme ku përfshihen të 

gjitha aftësitë gjuhësore të të mësuarit. Këto veprimtari mund të jenë të 

natyrës nxitëse, riprodhuese, apo t’i përshtaten situatave reale në mënyrë që 

të jenë kuptimplota për nxënësit. 

 

3.2. Prezantimi i gramatikës në auditorin e gjuhës spanjolle.  

Aktualisht është disi e vështirë të kemi një ide të saktë për praktikimin e 

gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj në atë që ka të bëjë me mësimin dhe nxënien 

e gramatikës. Elementi gramatikë është i domosdoshëm për ata që duan të 

mësojnë si të komunikojnë në gjuhën spanjolle. Shumë mësues praktikojnë 

një mënyrë mësimdhënieje të bazuar mbi kuptimin, të tjerë mësues janë më 

pak të bindur mbi këtë mënyrë dhe praktikojnë mësimdhënien tradicionale. 

Të tjerë mësues tentojnë të kryejnë kombinimin e të dyja varianteve. Në mes 

të këtij varieteti në mësimdhënie është e vështitë të mbahet një linjë 

drejtuese mbi mënyrën e mësimdhënies.  

Pikërisht për të pasur një ide konkrete mbi mënyrën e mësimit dhe 

nxënies në auditoret e gjuhës spanjolle, kam zhvilluar një pyetësor për 

mësuesit e kësaj gjuhe. Këtë pyetësor e kam quajtur : Mësimdhënia e 

gramatikës së gjuhës spanjolle nga pedagoge të Fakultetit të Gjuhëve të 

Huaja në Tiranë. Kërkimi është zhvilluar në tre drejtime : vendi që zë 

gramatika mbi elementët gjuhësorë , hapat që duhen ndjekur mbi 

prezantimin e saj dhe materjali ku mbështeten mësuesit për të dhënë mësim.  

Në vijim po paraqes pyetësorin duke vazhduar më tej me komentet mbi 

rezultatet a marra nga përgjigjet e mësuesve të gjuhës spanjolle të katedrës 

së po kësaj gjuhe.   
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MËSIMDHËNIA E GRAMATIKËS SË GJUHËS SPANJOLLE NGA 

PEDAGOGE TE F.GJ.H. 

1. Identiteti :....................................Mosha :...........Seksi : M / F 

............................... 

2. Niveli gjuhësor i grupeve ku jep mësim : ............................................ 

3. Në një orë mësimi të gjuhës spanjolle si gjuhë e dytë, i kushtoni më shumë 

rëndësi : 

 leksikut 

 kulturës  

 gramatikës 

 tjetër: 

………………………………………………………….…………………... 

4. Në një orë mësimi të gjuhës spanjolle si gjuhë e dytë, nxënësit tregojnë 

më shumë interes në : 

 leksikut 

 kulturës  

 gramatikës 

 tjetër: 

………………………………………………………………….…………. 

5. Sa kohë (në %) shpenzoni për gramatikën gjatë mësimdhënies së gjuhës së 

huaj ? 

........................................................................................................................ 

6. Cila është gramatika që përdorni më shpesh ?  

 gramatika tradicionale (morfo-sintaksore)  

 gramatika e tekstit 

 gramatika e komunikimit  

 tjetër: 

........................................................................................................................ 

7. Cila është lidhja që ju vendosni midis gramatikës dhe komunikimit ? 

........................................................................................................................ 
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8. Gramatika që përdoni gjatë kursit është : 

 implicite  

 eksplicite  

 deduktive 

 induktive  

9. Cila është metoda që ju përdorni për të shpjeguar gramatikën ? Përse? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

10. Gjatë studimit të një dukurie gramatikore : 

 i lini nxënësit të përdorin rregullën që ata nxjerrin së bashku në klasë   

 jepni përkufizimin e plotë të rregullës gramatikore  

 jepni vetëm një pjesë të rregullës gramatikore  

 jepni një përkufizim të përafërt të rregullës gramatikore duke e kompletuar 

atë më pas 

11. Kur shpjegoni një dukuri gramatikore cilat janë hapat që ndiqni ?  

........................................................................................................................ 

12. Për shpjegimin dhe zhvillimin e proçesit gramatikor : 

 ju bazoheni në programin që ju është dhënë nga fakulteti i gjuhës  

 bazoheni në një metodë gjuhësore 

 e organizoni vetë orën mësimore gramatikore 

13. Cilat libra gramatikorë të gjuhës spanjolle përdorni për të përgatitur orën 

e mësimit ? 

........................................................................................................................ 

14. Cilat janë ushtrimet që ju i’u jepni përparësi në klasë ? 

........................................................................................................................ 

15. Cilat janë llojet e ushtrimeve që punoni më shpesh me nxënësit në 

klasë ? 

........................................................................................................................ 

16. Cilat janë llojet e ushtrimeve që nxënësit tuaj gjejnë më shumë 

vështirësi ? Përse ? 
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........................................................................................................................ 

 

Ky pyetësor është plotësuar nga mësues të katedrës së gjuhës spanjolle të 

Fakulteti të Gjuhëve të Huaja në Tiranë, e cila përbëhet nga mësues të 

jashtëm, nga mësues spanjollë, pra nativë të gjuhës spanjolle dhe nga mësues 

të brendshëm pranë po kësaj katedre. Kemi të bëjmë me një analizë cilësore 

dhe jo sasiore. Ky sondazh nuk pretendon të gjykojë apo kritikojë mënyrën e 

mësimdhënies së gramatikës. Është e qartë që gramatika është e lidhur me 

elementët e tjerë të gjuhës. Për këtë arsye si mësuesit ashtu edhe kërkuesit 

shfaqin vështirësi për të dhënë një pamje analitike të saj. 

Zhvillimi i këtij pyetësori dëshmon fakte të nevojshme. Sipas rezultateve 

të tij dallohet që mësimi i gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj është një profesion 

jo i thjeshtë dhe që kërkon angazhim të plotë. Edhe pse është e 

pakundërshtueshme që ne komunikojmë me anë të komunikimit, nuk mund 

të anashkalohet fakti që për t’u realizuar ai duhen përdorur gramatika dhe 

veprimtaritë gramatikore. Pra gramatika kthehet në një pikë shumë të 

rëndësishme, në një rrugë të detyrueshme për të mësuar gjuhën spanjolle. 

Sidoqoftë nuk duhet konsideruar fakti që gramatika është objekti i vetëm i 

mësimit të gjuhës, po aq të rëndësishëm konsiderohen gjithashtu edhe 

proçeset e të kuptuarit dhe ai i të shprehurit.  

Të gjithë pedagogët që i janë përgjigjur këtij pyetësori prekin pothuajse 

të gjitha nivelet gjuhësore të grupeve ku japin mësim, pra nga ai fillestar e 

deri tek ai më i avancuar. Për mësuesit e gjuhës spanjolle, gramatika është 

elementi gjuhësor më i rëndësishëm, madje ata e rendisin atë përpara 

leksikut, kulturës dhe fonetikës. Ekziston një marrëdhënie e dukshme mes 

një mësuesi formal të gjuhës dhe praktikës që ai kryen në situatat e 

komunikimit. Mësuesit e gjuhës spanjolle zbatojnë parimin bazë të 

komunikimit, nëpërmjet të cilit mësimi i gjuhës kalon nga gramatika përmes 

praktikave të të folurit. Interesi që tregohet për gramatikën në klasë duket që 

ka lidhje me pritshmëritë që kanë nxënësit për mësimin e një gjuhe të huaj.  

Nga sondazhi i kryer, në pikën 4 të tij (Në një orë mësimi të gjuhës 

spanjolle si gjuhë e dytë, nxënësit tregojnë më shumë interes në : leksik, 

kulturë, gramatikë, tjetër), më shumë përparësi nxënësit i japin leksikut dhe 

kulturës, ndërkohë që gramatika nuk duket të jetë edhe aq e rëndësishme. 

Gjithashtu ekziston një interes i përbashkët ndërmjet asaj që nxënësit duan të 

mësojnë dhe atë që mësuesit shpjegojnë në auditor. Vihet re që mësuesit 

ndikohen nga rregullat apo kriteret që ekzistojnë në planet mësimore të 

caktuara dhe detyrimisht e vendosin gramatikën në plan të parë duke i dhënë 

më shumë përparësi asaj se sa elementëve të tjerë të gjuhës. Mendoj që kjo 

gjë nuk është shumë efikase sepse rrjedhimisht zvogëlohet praktika e të 
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folurit në klasë, proçes i cili duhet të jetë  domosdoshmërisht i pranishëm 

nga momenti që duam te jemi mësues të aftë në mësimdhënien e gjuhës 

spanjolle. Nga ana tjetër prania e gramatikës sjell një ndjenjë sigurie si nga 

mësuesit ashtu edhe nga nxënësit.  

Për nxënësit mësimi i gramatikës në mënyrën tradicionale realizohet 

gradualisht në mënyrë progresive. Kjo gjë perceptohet si një element i 

qëndrueshëm e sistematik që është i lidhur me marrëdhëniet gjuhësore mbi 

aktin e të folurit. Ky i fundit është i lidhur me situatat e komunikimit duke 

propozuar një mësim gjithëpërfshirës. Kurse për mësuesit mësimi i 

gramatikës duket të jetë një pikë mbështetëse e përfshirë në programin e 

lëndës. Sidoqoftë akoma duket e paqartë sasia e gramatikës që duhet 

përdorur përgjatë proçesit të mësimdhënies.  

Nga përgjigjet e marra në pikën 5 të pyetësorit (Sa kohë (në %) 

shpenzoni për gramatikën gjatë mësimdhënies së gjuhës së huaj?), koha që i 

kushtojnë shpjegimit të gramatikës në klasë varion nga 30-70 %. Këto të 

dhëna janë për tu dalluar sepse një mësues nga tre realizon rreth 50-70% 

shpjegim në klasë, pra duket qartë rëndësia që i jepet mësimit të gramatikës. 

Ky fakt mund të interpretohet se i kushtohet kohë shpjegimit të një dukurie 

gramatikore në një mënyrë të thelluar. Por jo të gjithë ndajnë të njëjtën ide. 

Sipas disa përgjigjeve të tjera mbi pikën 5 të pyetësorit, nuk duhet që 

shpjegimi i gramatikës të zërë një vend shumë të madh. Duke u përpjekur 

për të përmbushur nevojat e nxënësve mësuesit rrezikojnë të bien në kurthin 

e të folurit të tepruar e të tejzgjatur mbi gramatikën, gjë që i shpie nxënësit 

në një gjendje pasiviteti në klasë nga momenti që vetëm dëgjojnë e nuk 

komunikojnë apo praktikojnë gjuhën. Për këtë arsye këta mësues na 

konfirmojnë që gramatikës i kushtojnë jo më shumë se një 10% të kohës. 

Pyetja 6 e këtij pyetësori (Cila është gramatika që përdorni më shpesh ?) 

konfirmon se mësuesit e gjuhës spanjolle e organizojnë mësimdhënien e 

gramatikës duke e kombinuar atë tradicionale me atë funksionale. Ky 

rezultat mund të interpretohet që gramatika nuk mund të riprodhohet në 

klasë pa ditur aspektin e saj tradicional pa ditur bazat. Duhet të njihen hapat 

e shpjegimit të cilat na ndihmojnë të përmirësojmë mësimdhënien e gjuhës, 

konkretisht asaj spanjolle. Dallohet që prania e gramatikës tradicionale është 

e njohur nga mësuesit e gjuhës. Gramatika tradicionale do të jetë shumë e 

pranishme për publikun shqiptar. Kjo gjurmë tradicionale e praktikimit të të 

mësuarit gjendet llogjikisht në metagjuhësi. Për të patur një ide mbi këtë të 

fundit po sjell se si e ka prezantuar konceptin e funksionit metagjuhësor 

Profesor Rami Memushaj, sipas të cilit : «sa herë që folësi ose dëgjuesi duan 

të verifikojnë nëse janë duke përdorur të njëjtin kod, kemi të bëjmë me 

funksionin metagjuhësor (metalinguistik) të gjuhës. Ky funksion mund të 
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kuptohet më lehtë, nëse do të kemi të qartë dallimin midis dy përdorimeve të 

gjuhës : kur përdoret për të folur për objektet dhe kur përdoret për të folur 

për atë vetë. Në rastin e dytë kemi të bëjmë me metagjuhën, me  të cilën 

duhet kuptuar përdorimi i gjuhës për të folur për vetë gjuhën. P. sh., le të 

ndjekim këtë dialog : « Ç’do të thotë trolejbus ? » - pyet fëmija i vogël. 

« Trolejbusi është si tramvaji », - përgjigjet i ati. « Po tramvaji çfarë 

është ? » « Tramvaji është mjet që lëviz mbi shina. » « Po mjet ç’do të 

thotë ? » « Mjet është autobusi, treni ». E gjithë kjo bisedë përmban të dhëna 

mbi kodin leksikor të gjuhës shqipe, pra funksioni metagjuhësor lidhet me 

kodin. Fëmija verifikon dhe plotëson me shenja kodin e vet, me qëllim që të 

kuptojë mesazhin. »
125

 Në rastin tonë gjatë mësimit të një gjuhe të huaj, asaj 

spanjolle, janë të zankonshme analiza të tilla gjuhësore. 

Nga përgjigjet e marra nga pyetja nr.7 (Cila është lidhja që ju vendosni 

midis gramatikës dhe komunikimit ?) përdoret më shumë logjika që 

gramatika duhet të vihet në funksion të komunikimit dhe jo gramatikë për 

gramatikë, të tjerë e konsiderojnë si një raport 50% me 50%, të ndërthurur.  

Tek pyetja 8 (Gramatika që përdoni gjatë kursit është : implicite, 

eksplicite, deduktive, apo induktive), vështirësitë e gjuhës janë të lidhura me 

përdorimin e gramatikës tradicionale dhe për ti shmangur këto vështirësi ata 

propozojnë një qasje induktive. Në këtë rast, shembujt në kontekste 

gramatikore mundësojnë nxënësit të zhvillojnë rregullat e mësuara. Sipas 

anketës kemi edhe një kombinim të gramatikës induktive me atë deduktive, 

kjo gjë favorizon në një ndryshim të ritmit monoton në përqendrimin e të 

mësuarit. Kjo pjesë e mësuesve që kombinojnë këto dy qasje realizojnë një 

shpjegim të qartë të rregullave gramatikore dhe mënyrës se si të kuptohet sa 

më mirë duke shmangur ngatërresat e keqkuptimet gjuhësore në mësidhënien 

e gramatikës. Në këtë rast mësuesit dinë se si të përkufizojnë dhe të 

rregullojnë hapat e tyre të të shpjeguarit.  

Prezantimi i gramatikës nga ana e mësuesit nuk është gjithnjë i njëjti dhe 

këtë gjë shohim nga përgjigjet e pyetjes 9 (Cila është metoda që përdorni Ju 

për të shpjeguar gramatikën ? Përse?), ku paralelisht pjesa më e madhe e tyre 

kryen një ripunim apo riprodhim në formë orale apo të shkruar. Gjithashtu 

bëjnë një kërkim apo ndërhyrje në atë pikë gramatikore duke sjellë materjale 

shtesë në auditor e në fund kontrollojnë nxënësin ku vërtetojnë sa e ka 

përvetësuar informacionin. Proçesi i komunikimit është  pjesë përbërëse e të 

mësuarit të gramatikës. Mësuesit njohin mirë lidhjen e ngushtë mes këtyre të 

dyjave: Situata e komunikimit gjuhësor ripunohet nga të dyja palët mësues-

nxënës dhe ushtrohet nëpërmjet aktiviteteve gramatikore, llojet e të cilave do 

i përmend në pikën tjetër të këtij kapitulli, atë 3.3. Të tjerë mësues për të 
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 MEMUSHAJ, Rami, “Hyrje në gjuhësi”, Botimet Toena, Tiranë, 2006, f. 23 
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shpjeguar gramatikën ushtrojnë edhe metodën nëpërmjet gabimeve në 

mënyrë që nxënësit të shohin dhe të kuptojnë formën e saktë gramatikore. 

Kjo përgjigje është dhënë kryesisht nga mësues që japin mësim në grupe të 

një niveli gjuhësor më të avancuar, B2-C1. Një tjetër mënyrë është edhe 

duke u nisur nga një tekst i lexuar në klasë i cili përmban një formë 

gramatikore, i kërkohet nxënësve që të identifikojnë atë formë gramatikore 

dhe cila mund të jetë rregulla që përdoret në atë rast. Më pas e përforcojmë 

njohurinë e marrë për atë formë gramatikore, nëpërmjet praktikës së 

ushtrimeve mbi tekstin.  

Nga përgjigjet e marra në pikën 10 të pyetsorit (Gjatë studimit të një 

dukurie gramatikore :1.A i lini nxënësit të përdorin rregullën që ata nxjerrin 

së bashku në klasë?; 2. jepni përkufizimin e plotë të rregullës gramatikore; 3. 

jepni vetëm një pjesë të rregullës gramatikore ; 4. jepni një përkufizim të 

përafërt të rregullës gramatikore duke e kompletuar atë më pas.), mësuesit 

nuk këmbëngulin apo synojnë t’u mësojnë apo t’u diktojnë rregulla 

nxënësve. Gramatika nuk duket më si një element gjuhësor që mësuesi e 

zotëron e duhet ta përcjellë atë tek nxënësit. Është e dukshme që mësuesi 

është më tepër një mediator apo shërben si një guidë në proçesin e të 

mësuarit. 2/3 e mësuesve thonë që japin vetëm një pjesë të rregullës apo një 

përkufizim të përafërt duke i lënë nxënësit të reflektojnë vetë. Në këtë 

mënyrë ata dalin në përfundime teorike nëpërmjet praktikës që kryejnë në 

klasë. 

Pyetja 11 (Kur shpjegoni një dukuri gramatikore cilat janë hapat që 

ndiqni ?), na orienton si në vijim: Në klasë, në hapat e ndjekur për 

mësimdhënien e gramatikës, mësuesit këmbëngulin fort në praninë e 

rregullave dhe ushtrimeve. Kur flasim për gramatikë, këto dy elemente janë 

të nevojshme si dëshmi. Ushtrimet janë të destinuara për të zbatuar rregullin 

për të sistemuar format dhe për të matur proçesin e të kuptuarit. Kemi të 

bëjmë me ushtrime të thjeshta e gjithëpërfshirëse. Nga ana tjetër ¼ e 

mësuesve nuk nguron të japë rregulla. Ata përshtasin të dhënat gramatikore 

në funksion të nxënësve, domethënë në varësi të nivelit gjuhësor që ka grupi 

ku japin mësim. Në nivelin e avancuar nxënësit janë më të pavarur dhe 

arrijnë të kryejnë edhe vlerësime mbi temat gramatikore.  

Përgjigjet për pyetjen 12 (Për shpjegimin dhe zhvillimin e proçesit 

gramatikor : 1.ju bazoheni në programin që ju është dhënë nga fakulteti i 

gjuhës;  2.bazoheni në një metodë gjuhësore; 3. e organizoni vetë orën 

mësimore gramatikore), tregojnë se mësuesit e gjuhës spanjolle kanë një liri 

në organizim. Më shumë se 2/3 e tyre propozon materjale shtesë dhe kjo më 

nxjerr në përfundimin se këto metoda/manuale nuk janë receta por thjesht 

janë të propozuara për të lehtësuar punën dhe detyrën e mesuesve. Në fakt 
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po të vëmë re në bibliografitë e cituara në programet e lëndëve secili prej 

nesh, mësuesve të gjuhës spanjolle, ka  listuar përveç materjalit bazë edhe 

atë shtesë. Unë personalisht këtë dukuri e konsideroj pozitive sepse i jepet 

liri dhe besim mësuesit për të zhvilluar një proçes mësimor sa më cilësor. 

Për pyetjen 13 (Cilat libra gramatikorë të gjuhës spanjolle përdorni për të 

përgatitur orën e mësimit ?), librat e përzgjedhur për mësimdhënie janë 

marrë për të përgatitur një pjesë të gramatikës së kursit të gjuhës spanjolle si 

gjuhë e huaj dhe bëhet një alternativë midis prezantimit shpjegues dhe 

ushtrimeve kuptuese. Gramatika e gjuhës spanjolle konsultohet nga mësuesit 

të cilët përcaktojnë një metodë bazë që shërben për t'u orientuar, por ashtu 

sikurse e përmenda edhe më lart, secili prej nesh përdor metoda që i sheh të 

arsyeshme në bazë të kërkesave dhe të aftësive të nxënësve që përballet. 

Kryesisht manuali që është përzgjedhur është Esespañol për nivelin A1, A2, 

B1, B2, C1 dhe C2. Një nga përgjigjet e marra nga pyetësori është që niveli 

C1, C2 i po këtij manuali nuk do të ishte i rekomandueshëm. Meqenëse 

nxënësit në këtë nivel duken të jenë më të aftë në të kuptuarin dhe përgatiten 

të jenë vetëvlerësues e vetëkorrigjues të gjuhës, rekomandohet që për këtë 

nivel të ushtrohen me librat për përgatitjen e provimeve pasuniversitare të 

mbrojtjes së gjuhës, e kryesisht me metodat e DELE (Diploma de Español 

como Lengua Extranjera), që është një provim shumë i njohur dhe i 

sofistikuar për përgatitjen e gjuhës spanjolle i cili vlen për të bërë një 

vlerësim sa më objektiv dhe mbrojmë veten dhe nxënësit nga 

subjektivizmi
126

. Të tjera libra të përdorur janë Sueña1, 2,3,4
127

, Prisma 
128

, 

Español Gramática Progresiva,
129

 Gramatikë Praktike e Spanjishtes,
130

 

Español Lengua Viva
131

; Aula 1,2,3,4
132

. Këta libra janë të shoqëruar me 

Librin e Mësuesit dhe me Fletoren e Ushtrimeve, të cilat u ofrohen nxënësve 

dhe mësuesve për një arritje dhe  perfeksionim të gjuhës spanjolle. Pra në të 

njëjtin manual bëhet një punë e dyfishtë: libri me referencat e dokumentuara 

për mësuesin dhe libri i ushtrimeve për nxënësin që përdoret në klasë.  

                                                           
126

 Përgjigje 13 e pyetësorit nga Prof.As. Anastasi Prodani, përgjegjëse e Departamentit të 

gjuhës spanjolle, F.GJ.H., UT. Tirane 
127

 VVAA. “Sueña 1, 2, 3 y 4”: Libro del alumno. Libro del profesor. Cuaderno de 

actividades. Metodë e gjuhës spanjolle për të huaj, Madrid, Anaya, 2000-2001. 
128

 AIXALA, Evelyn; MUŇOZ, Marisa; MUÑOZ, Eva, “Prisma A1,A2,B1,B2,C1,C2”, 

Libro del alumno; Libro del profesor; Cuaderno de actividades; Metodë e gjuhës spanjolle 

për të huaj, EDINUMEN, Madrid, 2007. 
129

 Marta Arciniega de la Helguera, “Español Gramática Progresiva”, editorial LA SPIGA 

LANGUAGES,  2005 
130

 ZOTO, Ermira, “Gramatikë Praktike e Spanjishtes”,  DASARA, Tiranë, 2006. 
131

 VVAA. “Español lengua viva 1, 2,3,4.” Libro del alumno. Libro del profesor. Cuaderno 

de actividades. metodë e gjuhës spanjolle për të huaj Madrid, Santillana Educación, 2007 
132

 CORPAS, Jaime, “Aula 1,2,3,4” Libro del alumno; Libro del profesor; Cuaderno de 

actividades; Metodë e gjuhës spanjolle për të huaj, Barcelona, Difusión, 2005. 
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Nga përgjigjet e marra për pyetjet 14 (Cilat janë ushtrimet që jepni 

përparësi në klasë?) dhe 15 (Cilat janë llojet e ushtrimeve që punoni më 

shpesh me nxënësit në klasë?), shohim se ushtrimet që mbizotërojnë janë ato 

të komunikimit me gojë. Në fakt një nga objektivat e Librit të ushtrimeve 

është puna e bërë në klasë për të kuptuar dhe verifikuar menjëherë ushtrimet 

gramatikore. Pjesa më e madhe e ushtrimeve në formë të shkruar jepet si 

detyrë shtëpie, me qëllim që nxënësi të mësojë format gramatikore dhe të 

ketë kohë në dispozicion për të reflektuar mbi to. Kjo ka të bëjë me 

prodhimin dhe sistemimin e ushtrimeve në mënyrë individuale. Gjithashtu 

edhe ushtrimet që përgatiten në formë të pavarur me qëllim zhvillimin e 

autonomisë tek nxënësi. Analiza e anketës tregon që komunikimi është një 

pjesë e praktikës së gramatikës në klasë. Në fakt gramatika funksionale që 

bazohet në kuptimin e gjuhës është ajo që mbizotëron në klasat tona, ku 

mësuesit mësojnë si të ndërtojnë një komunikim të favorshëm duke u bazuar 

në situata të jetës së përditshme.  

Nga përgjigjet e anketës dallohen dy kategori të mësuesve : 

1. Të motivuarit në punën e tyre, vijnë gjithnjë me prurje të reja mbi mësimin 

për të shtuar interesin e nxënësve të tyre. Këta mësues adoptojnë metodat e 

reja në vend që të mjaftohen me ato teori dhe ushtrime të gatshme që 

paraqiten në manualin zyrtar të programit të lëndës. Këta janë të hapur dhe 

pranojnë futjen e teknologjisë nëpër klasat e gjuhës së huaj.  

2. Kategoria tjetër e mësuesve është ajo e atyre tradicionalë, të cilët janë më 

shumë të fokusuar në mësimin e gjuhësisë dhe praktikojnë formulat e 

gatshme gramatikore ashtu siç janë nga libri dhe me po të njëjtat ushtrime vit 

pas viti dhe përqendrohen më shumë tek aspekti formal i gjuhës dhe jo mbi 

atë komunikues. 

Të gjitha këto praktika gramatikore, dëshmojnë një qëndrim përzgjedhës 

duke zbuluar një riprezantim gramatikor të çdo mësuesi nëpër klasat e 

gjuhës.  

Pyetja 16 (Cilat janë llojet e ushtrimeve që nxënësit tuaj gjejnë më 

shumë vështirësi ? Përse ?), na tregon se nxënësi gjen vështirësi në ushtrimet 

me dëgjim e cila vjen nga dialektet dhe nga shpejtësia e folësve si dhe 

minutazhi në dispozicion. Një tjetër variant është se nxënësi has vështirësi në 

ushtrimet e lidhura me përdorimin formal të gjuhës, gjë kjo e cila mund të 

jetë një problem kulturor i gjuhës amtare, si për shembull :  

o Përdorimi i foljes tener – kam, për të shprehur moshën. Vjen si pasojë e 

interferimit pasi në gjuhën e tyre amtare, shqip, mosha shprehet me foljen 

jam dhe jo kam. 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

86 
 

o Përdorimi i foljeve ser dhe estar. Vjen sërisht si pasojë e interferimit, pasi në 

shqip për të dyja rastet përdoret folja jam.  

o Një tjetër vështirësi që gjejnë nxënësit është vendosja e theksit grafik. Në 

gjuhën spanjolle ekzistojnë të njëjtat fjalë por në varësi të kontekstit ku 

përdoren kanë kuptime të ndryshme kur marrin theks grafik, si për shembull: 

se është pjesëz e foljes në formën pavetore të saj, por e njëjta sé përkthehet –

ji ti – në mënyrën urdhërore të foljes ser- me qenë. 

o Përdorimi i pronorëve dhe dallimi kur quhen përemra pronorë apo mbiemra 

pronorë.  

o Përdorimi i foljeve të parregullta dhe zgjedhimi i tyre duke qenë se këto folje 

ndryshojnë rrënjën në zgjedhim apo në rastet kur zanoret e tyre shndërrohen 

në diftongje. Si për shembull: hace-hago; poner-pongo; traer-traigo; caer-

caigo; saber-sé; ver-veo; dar-doy caber-quepo; conducir-conduzco, etj. 

Tema e gramatikës në auditoret e gjuhës spanjolle ka evoluar 

sistematikisht. Tentativat e ripërtëritjes së saj nuk janë të detyrueshme e 

megjithatë gjurmët e gramatikës përqendrohen më shumë mbi gjuhën si 

objekt orientimi për kompetencat e komunikimit. Në praktikat e gramatikës 

është më se e dukshme që mësuesit propozojnë një larmishmëri në 

mësimdhënien e gramatikës, ndërkohë që mjetet që ata përdorin janë ende 

ato tradiconale, shkumës, dërrasë e zezë dhe manual gjuhe. Të dhënat e 

mbledhura nga ky pyetësor që është i qëndrueshëm dhe koherent, tregojnë që 

mësuesit e gjuhës spanjolle zotërojnë konceptet didaktike dhe janë të aftë që 

të reflektojnë mbi praktikat e tyre. Mësuesit luhaten midis mësimdhënies së 

gramatikës tradicionale dhe asaj të përqendruar në komunikim. Ashtu 

sikurse e thotë profesori i famshëm Cristian Puren: “…qëllimi i 

metodologjisë ka hyrë në një epokë të re përzgjedhëse e përbërë nga një 

larmishmëri proçesesh, teknikash dhe metodash të cilat janë një mundësi për 

mësuesit me qëllim që ata të eksperimentojnë dhe të jenë të pavarur në 

zhvillimin e kurseve të gjuhës dhe t’i zhvillojnë ato në mënyrë sa më 

krijuese….”
133

 

 

 

 

 

                                                           
133

 PUREN, C. « Que reste-t-il de l’idée de progrès en didactique des langues ? », Les 

langues modernes, n° 2, maj-qershor-korrik 1997, f.12. 
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3.3. Llojet e përgjithshme të veprimtarive gramatikore. 

Në manualet e fundit të gjuhës spanjolle veprimtaritë gramatikore janë më 

shumë të fokusuara në formën gramatikore më pas dalin në zbulimin e 

rregullës. Këtë e shohim konkretisht në manualin Esespañol, Aula, Prisma 

dhe Sueña që përdorim aktualisht në grupet e gjuhës spanjolle si gjuhë e 

dytë. Më konkretisht i ofrohet nxënësit një tekst me shkrim apo me gojë, dhe 

i kërkohet të kryejë veprimtari gramatikore të ndryshme, llojet e të cilave po 

i përmend në vijim. 

a. Klasifikim : është një prej teknikave më të përhapura. Në nivelet gjuhësore 

fillestare dhe të mesme një shembull për këtë lloj aktiviteti mund të jetë : 

ofrohet një fond foljesh dhe kërkohet që të klasifikohen format e tyre 

gramatikore në mënyrën eksplicite të saj nëpërmjet të dhënave që jepen.  

Tabela1. 

Ya conoces bastantes tiempos verbales. Intenta clasificar los verbos que te damos a 

continuación en el lugar que les corresponde.  

 Presente                    Imperativo                 Indefinido                  Perfecto           Imperfecto                

__________             ____________           ____________           ___________         ___________ 

 

__________             ____________           ____________           ___________         ___________ 

 

 

Për nivelet gjuhësore më të avancuara B1-C1, mund të ofrohen shembuj të 

përdorimeve të një forme gramatikore të caktuar dhe t'i kërkohet më tej 

nxënësit që t’i klasifikojë si në shembullin që po ilustroj në vijim :  

Shembull i marrë nga metoda Alfredo Gonzales Hermoso y Carlos Romero 

Dueňas, « Puesta a Punto B2 », Edelsa, Madrid, 2009.
134

 Të klasifikohen 

llojet e ndryshme të konektorëve të një diskursi që kanë natyrë krahasuese, të 

pasojave apo të hipotezave të shkakut : 

 

 

                                                           
134

HERMOSO, Alfredo Gonzales dhe DUEŇAS, Carlos Romero: « Puesta a Punto B2 », 

Edelsa, Madrid, 2009, Ushtr.1, f.21. 
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Tabela 2. 

Clasifique correctamente los connectores siguientes : muy diferente a/de, peor 

que, así pues, luego, como, mas…que, no se parece en nada a, dado que, en 

consecuencia, por lo que, eso demuestra, puesto que, la más, ma menos, de aquí 

sacamos, la mejor, la peor.  

Comparar 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 Sacar 

consecuencias 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 Deducir 

causas 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

b. Plotësim : kjo teknikë paraqitet në të gjithë manualet e gjuhëve. Fillimisht 

jepet një tekst, mundësisht me gojë, dhe i kërkohet nxënësit të plotësojë 

fjalitë apo togfjalëshat. Qëllimi është që të evidentohen disa forma 

gramatikore me idenë që mësuesi të arrijë të kuptojë e dallojë nëse nxënësi 

pasi t’i ketë dëgjuar gjen vështirësi për ti kapur e për ti fiksuar ato në formë 

të shkruar. Në vazhdim bëhen analiza gramatikore eksplicite apo pyetje që 

kanë për qëllim të vënë në punë analizën metagjuhësore.  

c. Përgjigju pyetjeve : edhe kjo është një teknikë shumë e përhapur në 

manualet e gjuhës spanjolle për të gjitha nivelet gjuhësore. Pyetjet kanë për 

qëllim që të drejtojnë vëmendjen e nxënësit mbi format gramatikore dhe mbi 

veçoritë e tyre (si për shembull pozicioni, shpërndarja), e t’a çojnë ngadalë 

drejt zbulimit të rregullës. Le t’a ilustrojmë sa u tha më sipër në pikën C dhe 

B me tabelën si më poshtë : 

Shembulli përfshin veprimtarinë e klasifikimit, plotësimit dhe pyetje-

përgjigje njëkohësisht. (i marrë nga Esespañol 1, Cuaderno de recursos y 

ejercicios, Espasa Calpe, Madrid, 2002)
135

 

 

 

 

                                                           
135

 VVAA. Esespañol 1, Cuaderno de recursos y ejercicios, Espasa, Madrid, 2002, f.52 
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Tabela 3. 

1. ¿Te acuerdas de los adjetivos posesivos? Ahora vamos a enseñarte los 

pronombres posesivos. Escucha los dialogos y rellena con los posesivos 

adecuados.  : (A të kujtohen mbiemrat pronorë? Tani do ju mësojmë përemrat 

pronorë. Dëgjo dialogët dhe plotësoji me pronorët e duhur:)  

● ¿Dónde están …. gafas?                                ● ¿Dónde está…..casa? 

○ Ahí, encima de la mesa.                                 ○ Cerca de la ….., casi sois vecinos. 

●No, esas son las ….. 

Ahora rellena la tabla, no te asustes y usa la lógica. (Plotëso tabelën.) 

Masculino Femenino 

Singular Plural Singular Plural 

El Mio …... ...… ….. …….  ….. mias 

….. …… los Tuyos La Tuya …... …… 

….. ……. …… …… … ……. …… …… 

El Nuestro …… …… … Nuestra …... …… 

 ….         ……. …… Vuestros …. ……. …... vuestras 

….. ……. …… Suyos …. Suya ….. ……. 

2. Contesta a las preguntas siguientes: (Përgjigju pyetjeve të mëposhtme:) 

a. ¿Qué hay delante del adjetivo posesivo? (Çfarë vihet re përpara mbiemrit pronor?) 

b. ¿A que persona se refiere el adjetivo posesivo suyo? (Cilës vetë i referohet 

mbiemri i tiji? 

 

d. Aktivitete zbulimi : jepet një tekst i shkruar dhe i kërkohet nxënësit të 

nënvizojë apo të kërkojë formën gramatikore të synuar për praktikim. 

Zakonisht kjo veprimtari i drejtohet një niveli gjuhësor më të avancuar, le të 

themi B2-C1, sepse për të gjetur një formë gramatikore në një tekst duhet të 
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kemi njohuri paraprake. Shembulli mbi këtë lloj veprimtarie mund të jetë si 

më poshtë të cilin e kam marrë nga metoda Prisma C1, Consolida
.136

 

Tabela 4. 

Escucha la versión de una entrevista realizada a una conocida actriz. ¿Cómo calificarías 

el tono de la conversación? Subraya en la transcripción los elementos linguisticos que 

presentan emociones, los organizadores del discurso y los marcadores temporales si hay. 

¿Para que crees que están utilizados los organizadores del discurso? ¿En que posición 

aparecen en la oración? (Dëgjo versionin e një interviste të realizuar me një aktore të 

famshme. Si do ta përcaktoje tonin e zërit? Në transkriptimin e tekstit nënvizo elementët 

organizues të diskursit dhe përcaktuesit kohorë nëse ka. Për çfarë mendon se janë 

përdorur elementët organizues të diskursit? Në cilin pozicion të fjalisë shfaqen ata?)  

 

e. Formulimi i rregullave : në këtë rast nxënësit i jepen disa fjali dhe i kërkohet 

të formulojë rregullën gramatikore që është përdorur në të.  

Tabela 5 e marrë nga metoda Esespañol 2
137

 

Ej.1a. Observa las siguientes frases. Fíjate en las expresiones destacadas y en la relaciòn 

que hay entre los elementos de la frase:  

1. Como (causa) he perdido la entrada (consecuencia) tengo que comprar otra. 

2. (consecuencia) Tengo que comprar otra entrada porque (causa) he perdido la que 

tenía. 

3. (consecuencia)  Tengo que comprar otra entrada ya que (causa) he perdido la que 

tenía. 

4. Ya que (causa) has cobrado, (consecuencia) invítame a comer.  

Ahora intenta completar las siguientes reglas: 

1. ____________________+(causa), (consecuencia) 

2. (consecuencia) + __________________ + (causa) 

3. (consecuencia), + __________________ + (causa) 

4. __________________ + (causa), (consecuencia) 
 

                                                           
136

 Evelyn Aixalá, Marisa Muñoz, Eva Muñoz, “Prisma C1, consolida”, Libro del alumno. 

metodw e gjuhws spanjolle pwr tw huaj, editorial EDINUMEN, Madrid, 2007,f. 32. 
137

 VVAA. Esespañol 2, Cuaderno de recursos y ejercicios, Espasa Calpe, Madrid, 2002, 

f.49. 
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Në këtë lloj veprimtarie janë të vlefshme skemat boshe, përdorimin e të 

cilave e ka propozuar fillimisht Cesarini S. sipas të cilit : « me termin skema 

boshe nënkuptohet një lloj skeleti i rregullës ku në brendësi të të cilit nxënësi 

vendos të dhënat që ka mbledhur. »
138

 Gjithashtu Cesarini konfirmon 

që : « përdorimi i skemave boshe është më funksional në krahasim me 

veprimtaritë e llojit ti përgjigjesh pyetjeve, sepse nga njëra anë u lejon 

nxënësve të arrijnë në formulimin e një rregulle, dhe nga ana tjetër i pasuron 

ata me suportin metalinguistik. »
139

.  

Në fakt shpeshherë nxënësi, sidomos ai që zotëron një nivel gjuhësor 

fillestar, edhe pse e kupton rregullën gramatikore nëpërmjet shembujve, nuk 

është në gjendje t’a formulojë atë sepse ende nuk zotëron gjuhën teknike të 

nevojshme.  

Të gjitha këto lloj veprimtarish që përmenda më sipër i përdorim zakonisht 

për të zbuluar gramatikën në mënyrën induktive ose e thënë ndryshe nën 

drejtimin e mësuesit. Mund të ketë edhe të tjera nëpër manualet e gjuhëve, 

por zakonisht metodat e përdorura në veprimtaritë gramatikore nuk janë 

vetëm induktive. Ato përdoren edhe në formë të përzjerë, në të cilat disa 

elementë prezantohen në mënyrë deduktive apo nëpërmjet një pyetjeje e cila 

ka për qëllim të bëjë nxënësin të mendojë mbi formën gramatikore që 

kërkohet.  

  Ushtrimet dhe veprimtaritë të praktikës induktive i ka trajtuar në 

mënyrë të veçantë Stephen Pit Corder, i njohur përgjithësisht si Pit Corder, 

ishte një profesor i gjuhësisë aplikuar në Universitetin e Edinburgut, i njohur 

për kontributin e tij në studimin e analizës së gabimeve. Ai ishte kryetar i 

parë i Shoqatës britanike për Gjuhësinë e Aplikuar, 1967-1970, dhe ishte i 

rëndësishëm në zhvillimin e fushës së gjuhësisë aplikuar në Mbretërinë e 

Bashkuar.
140

 Ai dallonte midis ushtrimeve të praktikës induktive ushtrime 

mekanike mechanical exercices, ushtrime që kanë për qëllim verifikimin e 

hipotezave të ngritura mbi to të ashtuquajtura hypothesis testing exercices, 

ushtrime kuptimplota meaningfull exercices.
141

 Të gjitha këto lloj 

veprimtarish kanë për qëllim të verifikojnë e të praktikojnë njohuritë e 

marra. Ky autor dallonte gjithashtu midis ushtrimeve edhe ato të tipit 

zbulues apo veçues (recognition exercices), në të cilat nxënësi duhet të gjejë 
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zgjidhjen duke e veçuar atë nga dy apo tre mundësi që janë dhënë. Ky tip 

ushtrimi quhet në anglisht multiplical choice. 
142

  

 

3.3.1 Veprimtaritë gramatikore që praktikohen në mënyrë të orientuar 

sipas strukturave gramatikore të dhëna.   

   

  Për të praktikuar sa më drejtë rregullat gramatikore përdoren 

ushtrimet DRILL (ushtrime sipas modelit të dhënë) ose të ashtuquajturat 

PATTERN DRILLS, e më konkretë përdoren për metodën audio-orale, 

sygjerohet që të përsëritet modeli i pa ndryshuar ose me disa ndryshime fare 

të vogla në aspektin leksikor, me qëllim që nxënësi të përdorë analogjinë, 

derisa nxënësi të arrijë të fiksojë strukturat e dhëna. Këto ushtrime janë të 

rishikuara duke i ndryshuar e duke i’u dhënë atyre vlera komunikuese duke 

futur në to eksperiencën personale. Në këtë mënyrë ndërtohen pyetje që kanë 

të bëjnë me fakte personale, me jetën e përditshme. Le t’a ilustrojmë me këtë 

shembull me përdorimin e ndajfoljeve ya, todavia, nunca –tashmë, ende, 

asnjëherë: 

o Mendoni vendet ku keni qenë me pushime. Pyesni shokun nëse i ka vizituar 

ndonjëherë, apo jo.  

                                                                 -Si, ya lo he visto. 

            ¿Has visto alguna vez Madrid?    -No, todavía no lo he visto. 

                                                                 -Nunca lo he visto. 

Nëpërmjet këtij shembulli nxënësi fikson strukturën e përgjigjes në çdo lloj 

pyetje tjetër që ndërton në vazhdim. 

Përdorimi i fotove dhe i imazheve mund të rezultojë shumë i suksesshëm në 

këto ushtrime. Mësuesi u kërkon nxënësve të sjellin nga një foto të familjes e 

të punojnë në çift për ndërtimin e pyetjeve mbi fotot e tyre. Shpeshherë fakti 

që të sjellin gjëra personale konsiderohet nxitës dhe një çelës suksesi në 

komunikim. Mund të përdoren metoda analitike e krahasuese midis dy 

fotove. Në këtë kategori hyjnë edhe përshkrimet duke imagjinuar për 

shembull hartën e dhomës personale. Në këtë lloj aktiviteti në të cilin edhe 

pse përsëriten po të njëjtat struktura, pasurohet leksiku duke sjellë një listë të 

emrave të sendeve.  
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Veprimtaritë kombinuese janë një tjetër kategori e përdorur nëpër auditoret 

tona. Kërkesa tipike që përdoret për këto lloj veprimtarish është : Lidh ose 

kombino imazhet me fjalët e duhura, apo fjalët me përkufizimin që i 

përshtatet më shumë. Në sintaksën e gjuhës spanjolle këto lloj ushtrimesh 

përdoren për të lidhur pjesën kryesore të fjalisë me atë të nënrenditur duke 

përdorur konektorë të ndryshëm që i përkasin asaj nënrenditjeje.  

Tabela 6. (shembull i marrë nga metoda Alfredo Gonzales Hermoso y Carlos 

Romero Dueňas, « Puesta a Punto B2 », Edelsa, Madrid, 2009)
143

 

Una cada frase de la primera columna con su correspondiente de la segunda. Utilice 

en cada caso un conector adversativo distinto : 

1. El toro bravo es tratado a cuerpo               ...tampoco tengo problemas de aparcamiento. 

de rey hasta su muerte….    

2. No tengo coche para ir lejos…                      …el animal sufre enormemente. 

 

Veprimtaritë renditëse : këto kanë për qëllim të renditin apo sistemojnë fjalët 

që jepen në formë të çrregullt për ti vënë sipas rendit të duhur në mënyrë të 

tillë që të formohet një fjali kuptimplotë.  

Tabela 7 (e marrë nga metoda Esespañol 2, Cuaderno de recursos y 

ejercicios, Espasa Calpe, Madrid, 2002
144

,  

 Ordena las palabras de estas frases y escríbelo:  

1. navegar/que/se/sabes/supone           _______________________________________ 

2. que/ciudad/dicen/es/bonita/más/la ________________________________________ 

 

Gjithashtu përdoret edhe renditja e një teksti të dhënë me paragrafe të 

çrregullta. Kjo i ndihmon nxënësit të ushtrohen mbi strukturat anaforike apo 

mbi përdorimin e konektorëve. Këtë lloj ushtrimi e praktikojmë për të 

ushtruar nxënësit me përdorimet e formave gjuhësore të fjalive të përbëra në 

fjalitë nënrenditëse shkakore me përdorimin e formës porque - sepse, kohore 

me përdorimin e formës cuando - kur, etj.   
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Veprimtaritë me zgjedhje të shumëfishtë : janë ushtrime që kanë të bëjnë me 

kompletimin e një fjalie apo teksti dhe duhet të zgjedhin formën gramatikore 

të saktë ndër disa mundësi të dhëna. Zgjedhja e shumëfishtë mund të shfaqet 

disi e ndërlikuar kur midis mundësive të ndryshme jepen edhe forma 

gramatikore jo të sakta, pra që nuk ekzistojnë me qëllim që të tërhiqet 

vëmendja e nxënësit.  

Tabela 8 : shembuj me zgjedhje të shumfishtë : 

A. Busque la forma correcta: 

Te he traído los libros que me 

pediste____________.  

1. El día otro   

 2. El otro día   

 3. Otro día 

 

B. ¿Podrías completar estas frases para 

que tengan sentido? 

1.¡Espero que llueve/ llueva/. lloverá’ 

porque hace mucho tiempo que no llueve.   

2. a. Me voy de viaje. - b. ¡Que te lo  pases 

/ pasas / pasarás bien!                                                                            

 

Në rastin B nxënësi duhet të ketë një nivel të avancuar gjuhësor. Ai duhet të 

dallojë format e gabuara gramatikore, pra ato të sajuara nga mësuesi,  dhe të 

luajë me temën e përputhjes së kategorive gramatikore në numër e gjini.  

Veprimtaritë transformuese apo manipuluese : janë më shumë të përdorura 

dhe kanë të bëjnë me transformimin e fjalive apo të teksteve të shkurtra (si 

për shembull kalimi nga njëjës në shumës apo e kundërta). Gjithashtu mund 

të përdoren edhe  ushtrime si transformim nga fjali pohore në fjali mohore 

apo e kundërta. 

Më poshtë po sjell shembullin kur fjali lejuese transformohen në po të njëjtin 

lloj por duke përdorur strukturën aun+gerundio (edhe pse +formën 

përcjellore të foljes) : 

Tabela 9. (shembull i marrë nga metoda Alfredo Gonzales Hermoso y Carlos 

Romero Dueňas, « Puesta a Punto B2 », Edelsa, Madrid, 2009.)
145

 

Transforme las siguientes frases concesivas en otras equivalentes construidas con la 

forma AUN+gerundio: 

- Aunque es importante el secreto profesional, todavía lo es más la libertad de 
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expresión. 

- Es difícil de decidir, con todo y con eso me quedo con la libertad de expresión. 

- A pesar de ser peligrosa, prefiero la moto a cualquier otro vehiculo.  

- Pese a que es difícil el aparcamiento en la calle, la moto se puede dejar en 

cualquier parte.  

 

Veprimtari në kërkim të formës së gabuar: konsiderohet si ushtrim akoma 

më motivues se sa  ato me zgjedhje të shumfishtë dhe është i preferueshëm 

nga nxënësit sepse nxit kënaqësinë e zbulimit tek ata. Shembulli i 

mëposhtëm i drejtohet nxënësve të një niveli fillestar ku kërkohet të gjejnë 

formën e gabuar të parafjalëve të gjuhës spanjolle: 

Tabela 10. (shembull i marrë nga metoda e gjuhës spanjolle për të huaj: 

Prisma método de español para extranjeros: A2 Nivel elemental. Libro del 

alumno.Madrid, Edinumen, 2007)
146

 

Busque la forma incorrecta de las preposiciones en las oraciones siguientes: (gjej 

formën e pa saktë të parafjalëve në fjalitë në vijim.) 

- El avión que está aterrizando llega a Madrid. 

- Me gusta ir en pie a la escuela. 

- Estoy enamorado con Luisa 

- Normalmente sueño en árboles y jirafas. 

 

3.3.2. Veprimtaritë gramatikore që praktikohen në mënyrë të pavarur. 

  Pasi nxënësi të ketë fiksuar strukturat gramatikore të praktikuara në 

formë të udhëhequr nga mësuesi, mund të kalohet në një hap tjetër që është 

praktikimi i veprimtarive gramatikore në mënyrë të pavarur. Në këtë pikë 

zgjedhja e aktiviteteve është më e madhe por e kushtëzuar nga tipologjia e 

formës apo e rregullës gramatikore që synohet të arrihet nëpërmjet këtyre 

veprimtarive. Celce Murcia Marianne dhe Sharon Hilles janë autore të një 

manuali të përkryer që i drejtohet mësuesve të gjuhës anglese si gjuhë e huaj 

dhe sipas tyre gjuha paraqet tre fusha të ndryshme: fusha shoqërore e cila i 

dedikohet rolit të bashkëbiseduesve; fusha semantike që i dedikohet kuptimit 

të elementëve gjuhësorë dhe fusha diskursive e cila ka të bëjë me renditjen e 
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fjalëve, me kohezionin e një teksti, me pjesët dhe me renditjen e 

informacioneve
147

. Para kjo do të thotë që argumentet gramatikore do të 

trajtohen në bazë të fushave gjuhësore të paraqitura. Një argument siç mund 

të jetë përdorimi i përemrave personalë që përdoren për formën e mirësjelljes 

duket të jetë i lidhur me fushën shoqërore dhe në këtë rast praktikohet 

nëpërmjet përdorimit të veprimtarive role-play (aktrimi).  

  Teknika e tregimit të historive-story telling i përshtatet mirë 

praktikimit të kohëve të shkuara të foljeve. Mund ti kërkohet nxënësit të 

tregojë një histori në të shkuarën, njëkohësisht mund të përdoren një fond 

fjalësh apo imazhe mbështetëse për këto lloj aktivitetesh. Përdorimi i 

imazheve mua personalisht më ka ndihmuar në mësimdhënien e lëndës së 

tipologjisë së teksteve përshkrues, nga momenti që funksioni kryesor i 

imazheve është ai përshkrues i figurave të dhëna. Kjo teknikë e ndihmnon 

nxënësin të jetë i pavarur në formulimin e përgjigjeve sepse në këtë rast 

ndihmohet nga përdorimi i strukturave gramatikore tashmë të përvetësuara 

dhe kategoria gramatikore kryesore që përdoret për përshkrimin e një imazhi 

është mbiemri. Përveç mbiemrit një tjerër kategori gramatikore po kaq e 

rëndësishme në teknikën e përdorimit të imazheve është edhe ndajfolja e 

vendit e cila përdoret për të treguar vendndodhjen dhe pozicionet e objekteve 

të ndryshme që mund të shfaqen në imazhet e dhëna. Le t’a ilustrojmë sa u 

tha më sipër nëpërmjet një shembulli konkret të marrë nga manuali i gjuhës: 
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Figura 6. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
148 

Një tjetër qëllim gramatikor në teknikën e imazheve është edhe përdorimi i 

emrave dhe i foljeve e kryesisht kur ndërtohen pyetje mbi imazhet si për 

shembull: Çfarë paraqitet në figure?,  Çfarë po ndodh në të?, Çfarë po bëjnë 

personat në figurë?, etj.   

Në lëndën e tipologjisë së teksteve argumentues kam përdorur disa 

aktivitete të lira. Kjo lëndë në bazë të kurrikulës së gjuhës spanjolle 

praktikohet në vitin e tretë, sepse kemi të bëjmë me nxënës të niveleve 

gjuhësore tashmë më të avancuara dhe ky fakt i konsideron ata më të pavarur 

në konceptimin dhe përdorimin e gjuhës së huaj. Më poshtë po rendis një 

sërë veprimtarish të lira në formë loje që mendoj se janë motivuese dhe 

argëtuese për nxënësit. Nga eksperienca e mëparshme mund të them se 

nëpërmjet këtyre aktiviteteve lënda dhe gjuha spanjolle kanë rezultuar më 

tërheqëse për nxënësit.    

 Si të mbrosh një ide: klasa cakton grupe me nga tre nxënës, ku secili grup 

zgjedh një ide. Secili prej nxënësve e përgatit idenë në mënyrë të pavarur. 

Prezantimi i idesë zhvillohet para klasës, nxënësi mund të mbajë me vehte 

shënime apo ndonjë skemë orientuese. Në këtë mënyrë do e prezantojë me 

rradhë secili grup. Klasa duhet të vlerësojë përdorimin korrekt të 

argumentave që prezantohen për të mbrojtur idenë e paraqitur. Sygjerimet 

orientuese të kësaj veprimtarie-lojë janë: - të fillohet me një hyrje të 

shkurtër; - të jepen të paktën tre argumente mbi idenë që mbrohet; - mbyllje 
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e shkurtër; - të përdoren konektorët e duhur. Një shembull ushtrimi të tillë po 

e tregojmë në foton 5.  

 

Figura 7. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
149 

  Krahaso dhe zbulo: qëllimi në këtë rast është të zbulohen cilat janë opsionet 

më të mira të një teme për ta krahasuar më pas me opsionet e tjera. Klasa 

duhet të zgjedhë një prej tre temave që jepen si fond alternativ për tu 

diskutuar e zhvilluar. Formohen pesë grupe nxënësish ku secili prej këtyre 

grupeve përgatit një bashkësi argumentash mbi temën që ka zgjedhur klasa. 

Secili grup zgjedh përfaqësuesin e tij për të shprehur argumentat e nxjerra. 

Në fund votohet cili grup ka qenë më bindës në opsionet që ka dhënë. 

Sygjerimet orientuese të kësaj veprimtarie-lojë janë: - të jepen avantazhet e 

opsionit të zgjedhur; - të parashikohen disavantazhet në mënyrë që të 

diskutohet mbi to; - të nxirren përfundimet pozitive; - të tregohen pasojat 

negative duke bërë në këtë mënyrë një krahasim mbi opsionet dhe të 

zbulohet në fund ai i sakti. 
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              Figura 8. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
150
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 Krijimi i një interviste pune: klasa ndahet në grupe dyshe ku secili grup do të 

përmbushë rolet drejtues – i intervistuar. Ndërkohë përgatiten një sërë 

pyetjesh dhe secili çift nxënësish paraqitet përpara klasësh për të aktruar mbi 

intervistën.  Sygjerimet orientuese të kësaj veprimtarie-lojë janë: - të 

përgatiten pyetje konkrete dhe të shkurtra; - të lihet kohë e mjaftueshme për 

të intervistuarin, ndërkohë që drejtuesi përfiton kohën duke përgatitur pyetjet 

në vazhdim; - të drejtohet intervista në mënyrë formale. Qëllimi i këtij 

aktiviteti është: përdorimi i formave të kortezisë; formulimi i drejtë i 

pyetjeve; dhënia e opinionit dhe marrja e shpjegimeve duke përdorur 

struktura të sakta gramatikore të përvetësuara më parë. Këtë lloj ushtrimi po 

e paraqesim në vijim në figurën 9.  
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            Figura 9. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
151
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 Shkëmbimi i objekteve: në këtë rast nxënësit duhet të sjellin në klasë një sërë 

objektesh për ti shkëmbyer ato me të tjera duke bindur e joshur njëri-tjetrin 

për vlerën, përdorimin, apo arsyen se pse duhet të kenë një objetk të tillë. 

Kjo është një formë shit-blerje që synon që nxënësi të përdorë struktura 

përshkruese mbi objektin që arrin të shkëmbejë me shokun. Këtu gjejnë vend 

format gramatikore komunikuese mbi refuzimin, kundërshtimin, pranimin, 

etj. Sygjerimet orientuese të kësaj veprimtarie-lojë janë: përshkrimi i 

objektit; - materjali, format, arsyeja se pse duhet t’a marrë objektin shoku, 

për çfarë mund të shërbejë. 

 

   Figura 10. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
152
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 HERMOSO, Alfredo Gonzales dhe DUEŇAS, Carlos Romero: « Puesta a Punto B2 », 

Edelsa, Madrid, 2009, f. 79. 
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 Përgatitja e një fletpalosjeje dhe reklamimi. Ky lloj aktiviteti kërkon një 

punë në grup ku secili prej nxënësve duhet të përmbushë detyra të ndryshme 

deri në realizimin me shkrim të një fletpalosjeje. Kjo e fundit mund të jetë e 

shumëllojshme: reklamë e një kursi gjuhe, e një produkti kozmetik, e një 

biznesi, e një guide turistike, etj. Sugjerimet orientuese për realizimin e këtij 

aktiviteti mund të jenë: vëzhgimi dhe marrja për bazë e fletpalosjeve reale 

për të parë teknikat e përdorura, cilat janë temat që mund të ngjallin interes 

tek publiku; - krijimi i një slogani; - përdorimi i fjalive thirrore; - tekstet në 

formë të shkruar duhet të jenë të shkurtra e të sakta; të përdoren imazhe e 

foto për të tërhequr vëmendjen e publikut.  

Në pothuajse të gjithë manualet e gjuhës spanjolle mund të bëjmë një 

përmbledhje të aktiviteteve të pavarura apo të lira, ku të përfshijmë: teknikat 

që përdoren, llojet e teksteve që propozohen dhe format gramatikore që 

ushtrohen. Në fakt të gjitha sa përmenda më sipër po i përmbledh në tabelën 

në vijim. Për realizimin e kësaj tabele kam shfrytëzuar konkretisht manualet 

e gjuhës: Prisma A1,A2,B1,B2,C1,C2,;
153

 Sueña 1,2,3;
154

 Puesta a punto 

B2;
155

 Esespañol 1,2,3
156

:   

Teknikat Llojet e teksteve Format gramatikore 

Përdorimi i imazheve Tregimet -përdorimi i kohëve të foljeve 

-treguesit kohorë (ndajfoljet e 

kohës) 

-përdorimi i elementëve anaforikë 

dhe i nyjeve, 

-krahasimet duke përdorur kohët e 

ndryshme (Mi hijo antes era un 

estudiante, ahora es un 

arquitecto.) 

 

Përshkrues -përdorimi i ndajfoljeve të vendit; 
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 AIXALÁ, Evelyn, MUÑOZ,Marisa dhe MUÑOZ, Eva: “Prisma método de español para 

extranjeros: Libro del alumno. Edinumen, Madrid, 2007 
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 VVAA. “Sueña 1, 2, 3 y 4”: Libro del alumno. Libro del profesor. Cuaderno de 

actividades. metodë e gjuhës spanjolle për të huaj Madrid, Anaya, 2000-2001. 
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 HERMOSO Alfredo Gonzales dhe DUEŇAS Carlos Romero, « Puesta a Punto B2 », 

Edelsa, Madrid, 2009. 
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 VVAA. « Esespañol 1,2,3 », Cuaderno de recursos y ejercicios, Espasa Calpe, Madrid, 

2002 
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-përdorimi i mbiemrave; 

-përemrat lidhorë;  

-përdorimi i donde, y que. 

Tregimi i historive Tregim -kohët e shkuara të foljeve 

-përcaktuesit kohorë (hoy, ayer, 

mañana, la semana pasada, esta 

semana…) 

Aktivitetet lojë Prezantime, Intervista 

pune, Situata telefonike, 

etj. 

-përdorimi i formave të kortezisë; 

-përdorimi i mënyrës urdhërore; 

-përdorimi i përemrave vetorë 

Argumentues -përdorimi i mënyrës lidhore 

nëpërmjet foljeve të opinionit 

(pienso que, opino que…) 

-organizuesit e diskursit (en 

primer lugar, por un lado, por el 

otro, primer argumento, además, 

en resumen, para finalizar…) 

-konektorët argumentues (desde el 

momento que, por esta razón, 

aun+imperativo, no obstante…) 

 

 

 

3.4. Mësimdhënia/mësimnxënia e gramatikës dhe metoda vepruese e 

Kuadrit të referencave. Nocioni i detyrës. 

  Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët është 

konsideruar si një politikë gjuhësore e Këshillit të Evropës. Ajo është 

themeluar në Zvicër në vitin 2001. Qëllimi kryesor i themelimit të këtij 

dokumenti është që të shërbejë si një pikë mbështetëse për mësimdhënien 

dhe mësimnxënien e gjuhëve në të gjitha nivelet e saj. Një objektiv kryesor 

është edhe thjeshtëzimi i bashkëpunimit midis institucioneve edukative-

mësimore në vende të ndryshme të Europës. Ky dokument u vjen në ndihmë 

të gjithë atyre personave që janë në kontakt me fushën e mësimdhënies, 
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mësimnxënies dhe të vlerësimit të gjuhëve, duke u konsideruar si një bosht 

koordinimi midis tyre.
157

  

Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët nuk pretendon të 

detyrojë profesionistët e fushës së gjuhësisë mbi atë që duhet të bëjnë, apo të 

tregojë se si duhet të punohet, por synon që të prezantojë çështjet që janë të 

kësaj fushe me qëllim që të vendoset një bazë apo një platformë e përbashkët 

dhe të shërbejë si dokument udhëzues për mësuesit e gjuhës në prezantimet 

didaktike, pedagogjike apo me programimet e mësimit të gjuhëve.  Ky 

dokument përbëhet prej nëntë kapitujsh të cilët organizohen si në vijim :  

1. Kapitulli I paraqet objektivat dhe parimet e Kornizës së Përbashkët 

Evropiane të Referencës për Gjuhët. Në veçanti shqyrton fenomenin 

shumëgjuhësh si përgjigje e ndryshimit gjuhësor dhe kulturor evropian. 

2. Kapitulli II shpjegon se si është realizuar ky dokument duke u bazuar në 

analizën e përdorimit të gjuhës në funksion të strategjive të përdorura nga 

nxënësit, për të zhvilluar më tej aftësinë komunikuese e cila do të shërbejë  

për realizimin e aktiviteteve dhe proçeseve mbi të kuptuarit të teksteve. 

Gjithashtu do të shërbejë për ndërtimin e një diskursi që trajton tema 

konkrete e që kanë lidhje me jetën reale. 

3. Kapitulli III prezanton nivelet e përbashkëta të referencave për gjuhët. Ky 

sistem është i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e nxënësve dhe për të 

arritur objektivat që kanë parashtruar mësuesit. 

4. Kapitulli IV shpjegon kategoritë e nevojshme për përshkrimin e përdorimit 

të gjuhës. Nxënësi zbaton rregullat e përshkruara në dokument duke 

përfshirë situata apo rrethana gjuhësore si për shembull : tema, detyra, 

aktivitete komunikuese, strategjitë, etj. Të gjitha këto janë të lidhura me 

aktivitetet dhe kanalet e komunikimit. 

5. Kapitulli V paraqet në mënyrë të detajuar aftësitë e përgjithshme dhe aftësitë 

komunikuese të nxënësve. 

6. Kapitulli VI studion proçeset e mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhëve 

duke ju referuar lidhjeve që ekzistojnë midis mësimit dhe nxënies. 

7. Kapitulli VII paraqet rëndësinë dhe rolin që zënë detyrat si proçes më vete 

në mësimin dhe nxënien e gjuhëve. 

8. Kapitulli VIII prezanton pasojat e fenomenit shumëgjuhësi që ndikon në 

përgatitjen e programimin e kurrikulave mësimore. Gjithashtu analizohen 

çështje që kanë të bëjnë me shumëgjuhësinë dhe multikulturalizmin të cilat 
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aprendizaje, enseñanza y evaluaciòn”, në Aktet e Takimit të I
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 didaktik të gjuhës Spanjolle 
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janë konsideruar si objektiva e synime që duhen arritur në paraqitjen e 

kurrikulave mësimore.  

9. Kapitulli IX studjon teknikat e vlerësimit dhe metodat që i korrespondojnë. 

Këto të fundit janë në funksion të nevojave dhe të kritereve të vendosura nga 

ekspertët e këtij dokumenti. 

Përgjatë gjithë dokumentit Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për 

Gjuhët, shfaqen shumë udhëzime pedagogjike e metodologjike të nxënies 

dhe të vlerësimit të gjuhëve të cilat u vinë në ndihmë mësuesve të gjuhëve. 

Njëkohësisht gjejmë mekanizmat e nevojshëm për programimin e 

mësimdhënies, për përgatitjen e detyrave dhe së fundi për vlerësimin e tyre. 

  Konkretisht do të trajtoj nocionin e detyrës që shfaqet në kapitullin 

VII të këtij dokumenti. Aty thuhet : « komunikimi dhe nxënia supozojnë 

realizimin e detyrave të cilat, nuk kanë vetëm karakter gjuhësor, edhe pse 

përmbajnë aktivitete gjuhësore, por ato shërbejnë për të zhvilluar aftësitë 

gjuhësore nëpërmjet proçeseve të të kuptuarit, të të shprehurit, të 

bashkëveprimit kur punohen tekstet, qofshin në formë të shkruar apo me 

gojë. »
158

 

Pra detyra është realizimi i një aktiviteti të jetës së përditshme që mund të 

prodhohet në një rrethanë personale, publike, akademike apo profesionale 

dhe për realizimin sa më efikas të saj nevojitet praktikimi i kompetencave të 

përgjithshme gjuhësore. Detyrat mund të jenë të shumta duke u nisur që 

nga : rregullimi i një aparati elektrik, të shkruarit të një historie, apo 

realizimi i një fjalëkryqi, edhe blerja në një supermarket, plotësimi i një 

formulari pranimi në punë apo një situatë si vizita mjekësore. Pra, në të 

gjitha situatat e sipërpërmendura nxënësi duhet fusë në funkion të gjitha 

njohuritë gjuhësore që kanë lidhje me aftësinë e të shprehurit, të të kuptuarit 

dhe të bashkëveprimit gjuhësor qofshin ato tekste të shkruara apo me gojë. 

Duke parë rëndësinë që i kushtohet detyrave në mësimdhënien e një gjuhe, 

është futur në përdorim metoda komunikuese e cila ka të bëjë me përqasjen e 

të mësuarit nëpërmjet detyrave. Kjo përqasje zë një vend të rëndësishëm në 

mësimdhënie dhe për t’a sjellë në mënyrë më të detajuar, po prezantoj në 

vijim atë çfarë e kemi konsideruar si proçes të të mësuarit të gjuhës 

nëpërmjet detyrave dhe cilat janë elementët që përfshihen në të. 

 

 

 

                                                           
158

 AA.VV. “Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas, aprendizaje, 
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3.5. Të mësuarit e gjuhës përmes detyrave. Çfarë përfshihet dhe çfarë 

elementesh ndërhyjnë në to? 

Një prej karakteristikave kryesore të mësimdhënies së gjuhës së huaj 

nëpërmjet detyrave mësimore qëndron në dallimin ndërmjet komunikimit dhe 

përmbajtjes. Ky dallim është i nevojshëm në komunikim duke u bazuar në 

parimet e analizave të diskursit, sipas të cilit komunikimi është shumë më 

tepër se një kodifikim i thjeshtë apo një zbërthim i mesazheve. Ky proçes 

bazohet nga njohja e shenjave, nga rregullat dhe nga strukturat e një 

gjuhe.
159

 

Me termin proçes kuptojmë renditjen e veprimeve fizike ose mendore të 

kryera nga folësi kur komunikojnë në një gjuhë të caktuar duke e përvetësuar 

atë, pra e thënë ndryshe proçeset gjuhësore komunikuese të mësimdhënies 

dhe mësimnxënies. Proçeset gjuhësore komunikuese të një gjuhe janë një 

bashkësi veprimesh apo aksionesh të cilat një gjuhëfolës duhet të arrijë t’i 

zotërojë ato në mënyrë kompetente në përdorimin e gjuhës së huaj. Korniza 

e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët identifikon proçeset që do 

të paraqes në vijim, sipas aktivitetit gjuhësor në të cilën përfshihen: 

 Aftësi e të folurit: që do të thotë si të planifikohet dhe si të organizohet një 

mesazh; si të formulohet një ligjëratë gjuhësore; dhe si të gërmëzohet kjo 

ligjërate. 

 Aftësi e të shkruarit: organizimi dhe formulimi i një mesazhi; si të 

shkruash një tekst me shkrim dore apo në formë elektronike. 

 Aftësi e të dëgjuarit: këtu nënkuptohet perceptimi i një ligjërate gjuhësore; 

identifikimi i mesazhit gjuhësor nëpërmjet dëgjimit dhe interpretimi i tij. 

 Aftësia e të lexuarit: në këtë rast kemi të bëjmë me perceptimin e teksteve 

të shkruara; njohja e shkrimit; identifikimi i mesazhit; të kuptuarit të tij dhe 

së fundmi të arrihet një interpretim sa më efikas. 

 Bashkëveprimi apo bisedimi me gojë: këtu nënkuptohen proçeset e 

lartpërmendura që ndërveprojnë ndërmjet tyre dhe bashkëbiseduesit arrijnë 

edhe të kryejnë mbivendosjen e bisedës. 

 Bashkëveprimi me shkrim: ky fenomen haset në bisedat elektronike chat, 

ku efektet grumbulluese të ligjërimit janë të ngjashme me ato të ndërveprimit 

me gojë, duke qenë se është një bashkëveprim në kohë reale. 

Komunikimi duhet të arrijë një interpretim cilësor dhe të kuptueshëm në çdo 

mesazh; një interpretim i saktë arrihet jo vetëm nga teksti me të cilin 

përballemi, por edhe nga ajo që çdo interpretues i tij ka njohuri mbi atë tekst 

në të cilin zhvillohet ky proçes. 
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Një tjetër element mbi të cilin mbështetet mësimi i gjuhës nëpërmjet 

detyrave, është psikologjia e mësimit dhe e studimeve të përvetësimit të 

gjuhës së dytë ku mekanizmat e përdorimit të gjuhës mbështeteten të 

vetvete, pra: të mësojmë të komunikojmë duke komunikuar. 

Këto koncepte kanë hyrë në fuqi nëpërmjet një sërë hapash të punës që kanë 

të bëjnë kryesisht me fazën e programimit dhe me vijueshmërinë e 

aktiviteteve e detyrave dhe kryerjen e tyre në klasë. 

Në fazën e programimit, fillohet nga aktivitetet apo detyrat që nxënësit duhet 

të kryejnë duke komunikuar në gjuhën e synuar; në këtë mënyrë, gjatë 

zhvillimit dhe zbatimit të aktiviteteve si mësuesit ashtu edhe nxënësit do të 

zbulojnë elementët apo njësitë e gjuhës që do të jetë objekti i të mësuarit e të 

nxënit të saj. 

Në fazën e realizimit të aktiviteteve apo detyrave, ndodhemi përballë 

bashkimit apo kombinimit të proçeseve dhe aftësive mësimore të gjuhës së 

huaj. E thënë me fjalë të tjera, nëpërmjet zbatimit të aktiviteteve të 

propozuara, nxënësit do të mësojnë gjuhën duke e përdorur dhe duke e 

praktikuar atë me të gjitha aftësitë e lartpërmendura. 

Për t’i çuar deri në fund këto proçese e aftësi mësimore, vihet re një dallim 

midis detyrës përfundimtare apo komunikuese, e cila është një aktivitet 

përfundimtar me të cilin pretendohet që nxënësit të jenë më pak të varur nga 

forma e më shumë të varur nga kuptimi; dhe atyre aktiviteteve pedagogjike 

apo detyrave që zhvillohen përgjatë mësimit, këto kanë për qëllim të 

lehtësojnë, të mundësojnë dhe të zhvillojnë tek nxënësit aftësitë e nevojshme 

për ndjekjen e aktiviteteve e detyrës përfundimtare, duke punuar me 

elemente të ndryshme të komunikimit.  

Për të sintetizuar dhe pasuruar përkufizimet e ndryshme që janë dhënë deri 

më sot mbi termin detyrë, mund të them që një detyrë është një sistem i 

leverdisshëm për nxënien e një gjuhe dhe synon të sjellë në klasë aktivitete e 

ushtrime praktike të gjuhës duke pasqyruar në këtë mënyrë, jetën reale. Këto 

aktivitete e detyra karakterizohen nga: 

a. Përmbajnë një strukturë pedagogjike të përshtatshme për mësimnxënien e 

gjuhës së huaj. 

b. Të kenë objektiva dhe të përmbajnë një renditje fleksibël të punës. 

c. Të konsiderohen eksperiencat e mëparshme të nxënësve dhe njohuritë që ata 

kanë për botën që i rrethon. 

d. Aktivitetet duhet të jenë të hapura dhe fleksibël në strukturën e tyre, dhe në 

rezultate duke pasur pjesëmarrje aktive dhe kontribut nga vetë nxënësit në 

mënyrë që të krijojë momente origjinale të komunikimit. 

e. Në këto aktivitete kërkohet, nga ana e nxënësit, një vëmendje e veçantë në 
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përmbajtjen e mesazheve, focus on meaning.
160

 Aktivitete të përdorimit të 

gjuhës në të cilat nxënësit dhe mësuesit janë të vëmendshëm në kuptimin e 

fjalive dhe të teksteve që ata prodhojnë apo interpretojnë, duke u shmangur 

nga aktivitetet që konsistojnë në manipulimin mekanik të njësive dhe 

strukturave gjuhësore të ndryshme. 

f. Aktivitete të përqendruara në formën gjuhësore, focus on form,
161

 në të cilat 

nxënës dhe mësues, duke mos lënë mënjanë përkushtimin e vëmendjes mbi 

fjalitë dhe tekstet që prodhojnë apo interpretojnë, u përmbahen gjithashtu 

edhe karakteristikave të formës gjuhësore (gramatikore, leksikore, 

sintaksore, morfologjike, fonetike, etj.) të teksteve në fjalë që kanë për 

qëllim të favorizojnë proçesin e të nxënit.  

g. Në këto aktivitete jepet mundësia për të menduar mbi të nxënit/të mësuarit 

dhe si ky proçes përballet me gamën e gjerë të nxënësve tanë. 

Sipas Richards dhe Rodger (2003)
162

, idetë kryesore mbi natyrën e 

gjuhës që shtrihen brenda Mësimdhënies së Gjuhës të Bazuar në Detyra, 

janë:  

I. Gjuha është në vetvete një mjet për të krijuar dhe ndërtuar një kuptim në 

komunikim. 

II. Mësimdhënia e gjuhës nëpërmjet detyrave bazohet në tre modele gjuhësore: 

ai strukturor; funksional dhe bashkëveprues. 

III. Njësitë leksikore janë thelbësore në përdorimin dhe mësimin e gjuhës. 

Konsiderohen si të tilla jo vetëm fjalë, por edhe togfjalëshat leksikore, 

rrënjët e fjalive dhe shpërndarjet gjuhësore.  

IV. Bashkëbisedimi është prioritet themelor i gjuhës dhe i proçesit të të nxënit të 

saj. Baza kryesore e proçesit të mësimnxënies së gjuhës së dytë është aftësia 

e të folurit dhe komunikimi përmes kësaj aftësie duke përdorur burimet e 

gjuhës dhe komunikimit që zotëron vetë nxënësi. 

Përsa i përket teorisë së mësimnxënies, Richards dhe Rodgers (2003), 

nënvizojnë të tjera parime të rëndësishme mbi Mësimdhënien e Gjuhës së 

bazuar në Detyra: 

 Detyrat janë në përpjestim të drejtë me proçesin e përpunimit të gjuhës dhe 

me atë të përvetësimit të saj.  

 Aktivitetet e tipit ekzekutues të detyrës përfundimtare janë një arsye 

motivimi për nxënësin në proçesin e të nxënit të gjuhës së huaj. Gjatë 

realizimit të tyre përdoren metoda të ndryshme, strategji, njohuri të 

mëparshme, bashkëpunohet, ngrihen skema për përpunimin e tyre.  

                                                           
160

STERN, H., Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford, Oxford University 

Press, 1983. 
161

LONG, M. Y CROOKES, G., Three approaches to task-based syllabus design. TESOL 

Quarterly, 1992. 
162

RICHARDS, J. y RODGERS, T., Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

110 
 

 Vështirësia që haset përgjatë proçesit të të nxënit, mund të vendoset për 

qëllime të veçanta arsimore. Sipas Long e Crookes dhe siç citojnë Richards e 

Rodgers
163

:  

“Detyrat përbëjnë një mjet për t’u paraqitur nxënësve mostrat e duhura 

gjuhësore. Këto mostra janë përzgjedhur për të qenë një objektiv i 

pashmangshëm për dhënien e formës dhe zgjidhjes përfundimtare të 

ushtrimeve, të cilat do të kryhen përmes aftësive të përgjithshme njohëse të 

nxënësve duke ofruar mundësi të suksesshme në proçesin e të nxënit, të 

kuptuarit të gjuhës”.
164

 

Përveç kësaj, Skehan pohon se: në ndërtimin e detyrave flijohet disi 

vëmendja tek forma gjuhësore e tyre, duke favorizuar në këtë mënyrë 

proçesin konjitiv, dhe duke treguar se detyra mund të jetë projektuar në bazë 

të një shkalle vështirësie. Kjo gjë synon një nxitje tek nxënësi i cili do të 

mund të punojë në disa detyra të cilat do t’i mundësojnë atij rrjedhshmëri 

dhe ndërgjegjësim në formën gjuhësore.
165

 

Janë të shumta disiplinat të cilat kanë sjellë elementë dhe ndërtime gjuhësore 

të cilat na kanë shpënë në qartësime e zgjidhje përgjatë proçesit të 

mësimnxënies te gjuhët e dyta. Ky faktor ndërdisiplinor ka mundësuar një 

seri çështjesh gjuhësore në proçesin e mësimdhënies, të cilat meritojnë të 

përmenden. Më poshtë do të rendis shkurtimisht ato çështje që i përkasin 

këtij punimi duke u përulur me respekt mbi Martin Peris, 2004 
166

: 

 Konsiderimi i klasës si hapësirë shoqërore dhe mësimore dhe 

konsiderimi i vetë mësimit si moment i komunikimit dhe i bashkëpunimit 

origjinal. Në këtë mënyrë, i jepet një vizion dhe një rol i ri i elementeve që e 

përbëjnë atë. 

 Kontributi i psikologjisë konjitive, ndërlidhja që krijohet me proçesin 

e të mësuarit të gjuhës së dytë dhe lehtësimi i proceseve të tilla psikologjike 

brenda detyrave të dhëna. 

 Të mësuarit duke bashkëpunuar, duke ndërmjetësuar dhe duke 

ndërvepruar në grup në vetë proçesin e të mësuarit. 

 Aspekti njerëzor dhe shoqëror i të mësuarit dhe ndikimi që ka tek 

nxënësit e gjuhës së dytë. Ky shërben për të minimizuar sado pak ankthin tek 

nxënësi. Për të rritur, në këtë mënyrë, vetëbesimin në proçesin e të nxënit tek 

ai.  
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  Autonomia e nxënësit dhe kushtet që mundësojnë dhe lehtësojnë 

zhvillimin e saj. 

Detyrat e aktivitetet që kryejmë në klasë përbëhen nga hapa të 

ndryshme për të arritur në zgjidhjen përfundimtare të tyre. Pikërisht i gjithë 

ky proçes konsiderohet si aftësi nga ana e nxënësit. Le të marrim një 

shembull: në qoftë se nxënësit do të jenë të interesuar rreth botës së 

reklamave, një detyrë e përafërt në lidhje me këtë do të ishte zhvillimi i 

reklamës mbi shkollën e gjuhës së huaj. Në këtë mënyrë, nxënësit do të 

nisnin punën me proçesin e kërkimit, atij të ndërveprimit dhe të komunikimit 

duke përdorur të gjitha rregullat e gjuhës së huaj. Nëse nxënësit do të 

konsideronin si qëllim kryesor realizimin e njoftimit duke marrë si mjet 

kryesor gjuhën, ata do të përparonin, në këtë mënyrë, duke kryer kërkime e 

hulumtime mbi elementët gjuhësorë. Metoda do të ishte: duke punuar në 

grup, duke shkëmbyer opinione, duke respektuar opinionet e të tjerëve, duke 

u përfshirë në mënyrë aktive me njohuritë e tyre për botën që i rrethon, etj. 

Në këtë mënyrë, nxënësit do të hyjnë në një proçes që do t’u lejojë atyre të 

hyjnë në sistemin gjuhësor pa qenë të vetëdijshëm. Ky do të ishte qëllimi 

kryesor dhe përfundimtar i detyrave. Pra: ndërgjegjësimi i folësit në gjuhën e 

huaj. Aktivizimi i një mekanizmi të brendshëm që u lejon atyre të 

ndërveprojnë në gjuhën e huaj. 

Personalisht, e konsideroj mësimnxënien e gjuhës së huaj përmes detyrave e 

aktiviteteve, si një hap madhor dhe të plotfuqishëm në proçesin e nxënies së 

një gjuhe të huaj. Natyrisht, dhe sikurse ndodh në të gjitha fushat e 

hulumtimeve, pa hapat, proçeset, aftësitë dhe kontributet e mëparshme, do të 

ishte shumë më e vështirë të ndodheshim sot aty ku jemi me kërkimet teorike 

dhe metodat që zbatojmë në klasë me nxënësit tanë. 

 

3.6.   Përfundime. 

  Në përfundim të këtij kapitulli mund të themi se auditori është vendi 

ku nxënësi mëson duke u bërë pjesëmarrës dhe duke bashkëpunuar me 

nxënës të tjerë, me mësuesin në procesin e vërtetë të kërkimit dhe ndërtimit 

të përbashkët të dijes, në çështjet personale dhe shoqërore përkatëse. Ideja 

kryesore e klasave si komunitet i të mësuarit prezantohet si një platformë 

apo si një mbështetje themelore për secilin nxënës ku duhet të zhvillojë 

njohuritë e tij.  

Mësimi i gjuhëve të huaja mund të zhvillohet në forma të ndryshme si : 

projekte gjuhësore, analiza rastësore të teksteve, zgjidhje të situatave apo të 

problemeve apo përgatitje të temave që mund të paraqiten përgjatë një 

aktiviteti shkencor, sikurse mund të jetë një minikonferencë. 
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Për mësuesit e gjuhës spanjolle, gramatika është elementi gjuhësor më i 

rëndësishëm, madje ata e rendisin atë përpara leksikut, kulturës dhe 

fonetikës. Ekziston një marrëdhënie e dukshme mes një mësuesi formal të 

gjuhës dhe praktikës që ai kryen në situatat e komunikimit. Mësuesit e 

gjuhës spanjolle aplikojnë parimin bazë të komunikimit, nëpërmjet të cilit 

mësimi i gjuhës kalon nga gramatika përmes praktikave të të folurit. Interesi 

që tregohet për gramatikën në klasë duket që ka lidhje me pritshmëritë që 

kanë nxënësit për mësimin e një gjuhe të huaj.  

Në ditët e sotme, një vend kryesor në shumicën e materjaleve 

didaktike, zë  mësimdhënia që ka për bazë kryesore komunikimin dhe 

zhvillimi i saj nëpërmjet detyrave. Përdorimi dhe promovimi i strategjive të 

të mësuarit përmes detyrave dhe zhvillimin e autonomisë tek nxënësi, 

mendoj se është një element i rëndësishëm në procesin e mësimdhënies - 

mësimnxënies.   

Qëllimi i aktiviteteve e detyrave mësimore është që të promovojë mësimin 

në vetvete, përdorimin e gjuhës në klasë, duke përfshirë proçeset origjinale 

të komunikimit.  

Studiues të ndryshëm e paraqesin mësimin e gjuhës nëpërmjet detyrave 

mësimore si një zhvillim logjik të zhvillimit të Mësimdhënies Komunikuese. 

Një detyrë që ka për bazë kryesore komunikimin përbën një njësi të punës në 

klasë. Në të përfshihen aftësitë e të kuptuarit, aftësitë e të riprodhuarit dhe të 

ndërveprimit në gjuhën e huaj. 

Duke përmbledhur sa më sipër është shkruar dhe duke u bazuar tek 

eksperienca që kam si pedagoge e detyrave të gjuhës spanjolle si gjuhë e 

huaj, janë një seri apo bashkësi aktivitetesh ato që ne zhvillojmë në klasë, të 

cilat janë të lidhura me botën e jashtme dhe ngjallin një interes të veçantë tek 

nxënësit dhe gjithashtu, këto detyra e aktivitete promovojnë dhe pasurojnë 

proçeset e mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhës së huaj. Këto proçese e 

ndërgjegjësojnë nxënësin në detyra e aktivitete gjuhësore duke e bërë më 

aktiv dhe duke e vënë në një pozicion prestigjoz në shoqëri. 
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IV. KREU I KATËRT : « EFEKTI I VEPRIMTARIVE GRAMATIKORE 

NË MËSIMNXËNIE ». 

 

4.1.  Efekti i veprimtarive gramatikore në mësimnxënie: Problematika 

 

Sipas profesorit të shquar të gjuhësisë së aplikuar Rod Ellis, në 

mësimdhënien e gramatikës njihen katër aspekte të rëndësishme të procesit 

të të nxënit: renditja e përvetësimit të informacionit nga ana e nxënësve; 

shpejtësia e të nxënit të një gjuhe të huaj, niveli global i zotërimit gjuhësor 

dhe mësimi i gramatikës në mënyrë sa më të saktë nëpërmjet të cilës 

mësohen aspekte dhe forma të caktuara gjuhësore.
167

  

Në lidhje me renditjen e përvetësimit të informacionit, hulumtime të 

ndryshme kanë krahasuar renditjen e të nxënit të strukturave të caktuara 

gjuhësore të ushtruara nga nxënës që mësojnë gjuhë të dytë me ose pa 

orientime gramatikore. Këta kanë treguar që një orientim i tillë nuk mund të 

ndryshojë rrjedhën e të mësuarit. Kjo do të thotë që të dy llojet e nxënësve – 

ata që mësojnë gjuhën e dytë në një kontekst jo formal (pra nëpërmjet 

televizorit, apo duke jetuar në atë vend ku flitet një gjuhë e huaj) dhe ata që e 

mësojnë në një kontekst formal (nëpërmjet kurseve të gjuhës)– bëjnë të 

njëjtat gabime në renditjen e morfemave gramatikore dhe aspekteve 

sintaksore të caktuara. Ndodh që renditja e informacionit nga nxënësit që 

përfitojnë shpjegime gramatikore nëpërmjet librave nuk është paralele me 

renditjen e informacionit të  materialeve gjuhësore që  prezantojnë  mësuesit 

në  klasë. Këto hulumtime shënojnë  që  mësimdhënia në  fjalë  mund të  

ndërhyjë  në  proçeset natyrore të  të  nxënit në  dy mënyra: nga njëra anë, 

duke bërë  që  nxënësit që  marrin mësimdhënie gramatikore të  mësojnë  

struktura të  caktuara më  vonë  se ata që  nuk e marrin këtë  mësimdhënie; 

nga ana tjetër, duke shkaktuar ekzistencën e disa strukturave jo korrekte që 

nuk janë vënë re tek ata nxënës që e mësojnë gjuhën në mënyrë jo formale, 

pa gramatikë. 

Lidhur me shpejtësinë e të mësuarit dhe niveli i përgjithshëm i aftësisë 

gjuhësore të arritur, mësimi i gramatikës ka një efekt pozitiv si tek fëmijët 

ashtu edhe tek adultët dhe si për nxënësit e nivelit elementar ashtu edhe për 
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ata të niveleve të avancuara. Mësimi i gramatikës promovon nivele më të 

larta të të nxënit edhe me një shpejtësi më të madhe. Shpeshherë përballemi 

me fenomene të tilla që nxënësit që mësojnë  në mënyrë jo formale duken që 

kanë aftësinë të mësojnë me një shpejtësi më të madhe dhe arrijnë nivelin e 

zotërimit gjuhësor më të lartë se ata që mësojnë në mënyrë formale një gjuhë 

të dytë. 

Mbetet akoma për të përmendur mësimi i gramatikës në mënyrë sa më të 

saktë nëpërmjet të cilës mësohen struktura të caktuara gjuhësore. Metoda për 

të studjuar këtë pikë është krahasimi i pikëve të marra nga nxënësi në një test 

paraprak, i realizuar përpara përfundimit të kursit të gramatikës, me pikët e 

marra në një test përfundimtar që realizohet pas mbarimit të po të njëjtit kurs 

gramatikor. Mësimi i gramatikës ka një rol të kufizuar në përmirësimin e 

strukturave gjuhësore të shfaqura gjatë mësimit të gramatikës.   

E thënë në mënyrë më specifike: studimet tregojnë që megjithëse mësimi i 

gramatikës përmirëson produktivitetin e nxënësit në rastet kur ky matet 

nëpërmjet detyrave të kontrolluara të tipit mbushja e vendeve boshe, 

ushtrime transformimi, etj, ky mësim nuk duket të ketë efekte pozitive. 

Gjithashtu edhe kur ka rezultate pozitive ato zgjasin vetëm për pak kohë pas 

përfundimit të kursit, sepse me kalimin e kohës këto rezultate kanë 

tendencën për tu zhdukur pasi informacioni i marrë nëpërmjet mësimdhënies 

harrohet.  

Nëse analizojmë llojin e mësimit të gramatikës tradicionale që u jepet 

nxënësve të gjuhës së dytë, do të mund të vëmë re dy karakteristika: e para 

është që ushtrimet dhe veprimtaritë gramatikore vijnë duke u zhvilluar sipas 

shkallës nga ushtrime më mekanike e të kontrolluara deri tek ushtrime të 

tipit komunikues, duke ndjekur në këtë mënyrë dallimin e realizuar nga 

Paulson 1972,
168

 midis praktikës mekanike (ushtrime tek të cilat nxënësi nuk 

duhet të shohë domethënien dhe ato ushtrime ku ka vetëm një përgjigje 

korrekte, ushtrime me zëvendësim si p.sh.: Maria shtron tavolinën, Maria e 

shtron); praktikë që përfshin domethënien (në këtë tip ushtrimi nxënësi 

duhet të kuptojë përmbajtjen e fjalive për t’i zgjidhur ato me sukses, por 

vazhdon të ketë vetëm një përgjigje korrekte e cila tashmë është e njohur 

prej mësuesit dhe klasës – Cfarë ngjyre ka xhaketa e Marios? Xhaketa është 

e kuqe.); në fund kemi praktikën komunikuese, e cila kërkon vëmendje nga 

ana e nxënësit tek përmbajtja, dhe si përgjigje duhet të përfshijë informacion 

të panjohur si për mësuesin ashtu edhe për nxënësit; janë aktivitete ku ka një 

vakum informacioni – Cfarë bëre javën që kaloi?- Javën e kaluar shkova në 

                                                           
168

 PAULSTON, Christina, “Structural pattern drills: A classification”, Foreign Language 

Annals, 4, 1972, f. 187 – 193. 

 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

115 
 

plazh. Në këtë mënyrë, një pjesë e madhe e ushtrimeve gramatikore 

tradicionale janë ushtrime mekanike, ku mungon domethënia reale dhe tek të 

cilat nuk ka një shkëmbim informacioni të vërtetë. Me futjen e qasjeve 

komunikuese, janë vënë në praktikë ushtrime gramatikore ku strukturat 

gjuhësore shfaqen në kontekst situatash reale ose imagjinare.  

Karakteristika e dytë e rëndësishme e mësimit gramatikor tradicional, është 

se ushtrimet apo veprimtaritë gramatikore janë gjithnjë ushtrime të 

prodhuara, domethënë, aktivitete tek të cilat kërkohet që nxënësi të prodhojë, 

me gojë apo me shkrim, fjali në gjuhën e dytë të mësuar, sic janë ushtrimet 

me zëvendësim, me transformim fjalish, me kompletim fjalësh, me përkthim, 

me pyetje-përgjigje, etj.  

Përballë llojit të mësimdhënies së gramatikës tradicionale të bazuar në 

produktivitet, kohët e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është 

propozuar një tip i ri i kësaj mësimdhënieje e bazuar në përpunimin e të 

dhënave që jepen në një gjuhë të huaj në mënyrë që të riprodhohen 

nëpërmjet ushtrimeve nga nxënësit. Kjo lloj përqasjeje u propozua fillimisht 

nga Terrell
169

, i cili sygjeroi që mësimi i gramatikës duhej të kishte parasysh 

mekanizmat dhe strategjitë e ushtruara nga nxënësi kur prodhon informacion 

në gjuhën e dytë. Ky autor theksoi në këtë mënyrë, nevojën për të provuar 

lidhjen që mund të ekzistonte midis llojeve të ndryshme të mësimit të 

gramatikës dhe mënyrën në të cilën nxënësit do të prodhonin e përvetësonin 

informacionet gjuhësore të marra. 

 

Vitet e fundit janë kryer një sërë hulumtimesh të cilat kishin për qëllim të 

krahasonin efektet e veprimtarive gramatikore të mësimdhënies tradicionale 

kundrejt asaj të komunikimit. Në studimet e realizuara nga (VanPatten dhe 

Cadierno 1993a, 1993b; Cadierno 1995)
170

 u analizuan tre grupe nxënësish: 

(1) ata që mësonin gramatikën tradicionale, e cila kishte të bënte me 

shpjegimin e gramatikës dhe të ushtrimeve të riprodhimit; (2) ata që mësonin 

gramatikën e komunikimit, e bazuar në shpjegimin e gramatikës dhe të 

aktiviteteve që kishin lidhje me aftësinë e të kuptuarit ose të të interpretuarit, 

qëllimi i të cilës është që nxënësit t’i kushtojnë vëmendje të vecantë formave 

gramatikore të përzgjedhura dhe që nxënësi të arrijë t’i praktikojë apo t’i 

interpretojë në mënyrë korrekte; (3) dhe së fundi një grup nxënësish të cilët 

nuk merrnin asnjë lloj mësimdhënieje. Këta tre grupe nxënësish duhet të 
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zbatonin dy tipologji ushtrimesh apo aktivitetesh përpara dhe pas 

mësimnxënies së gramatikës: një ushtrim me tipologji interpretimin ose 

kuptimin dhe një ushtrim riprodhim fjalish. Rezultati i arritur nga nxënësit 

në testin e dhënë përpara mësimit u krahasua me rezultatin e arritur prej tre 

testimeve të kryera më vonë. Qëllimi i këtij kërkimi ishte të ndryshohej 

strategjia e hapave gramatikore, domethënë renditja klasike e gjymtyrëve të 

fjalisë, që përdoret zakonisht nga nxënësit që e mësojnë spanjishten si gjuhë 

e parë ashtu edhe nga ata që e mësojnë atë si gjuhë të dytë: strategjia e 

quajtur “NVN = SVO” që konsiston në renditjen Emër – Folje -  Emër, 

përkatësisht Kryefjalë – Kallëzues - Kundrinor.  

Përsa i përket gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj tek nxënësit shqipfolës, kjo 

strategji identifikohet tek përemrat e kundrinorit të drejtë dhe të zhdrejtë. 

Strukturat pasive interpretohen në mënyrë jo korrekte si aktive. Kështu 

ndodh si tek fjalitë: Lo besa la chica (Atë e puth vajza), interpretohen si Él 

besa a la chica (Ai puth vajzën).  

Qëllimi i studimeve të sipërpërmendura ishte të shqyrtohej nëse mësimi i 

gramatikës së komunikimit ishte më i suksesshëm se ai i gramatikës 

tradicionale. 

Qëllimi i një studimi të tretë, sipas Cadierno
171

 ishte të ndryshohej një tjetër 

strategji  procedimit e përdorur nga nxënësit e gjuhës së dytë, e ashtuquajtura 

“strategji e procedimit leksikor”, sipas së cilës nxënësit duket se i kushtonin 

më shumë vëmendje elementëve leksikorë, ndajfoljeve, se sa elementëve 

morfologjikë foljorë kur prodhojnë ose interpretojnë kohën e shkuar, e 

tashme, e ardhme, të një fjalie. Kjo dukuri ndodh sepse ndajfoljet janë më të 

thjeshta për t’u mësuar nga nxënësi se sa morfemat foljore dhe, gjithashtu 

kanë një vlerë më të madhe në komunikimin verbal.  

Rezultatet e arritura nga të tre studimet ishin të qarta dhe paralele: nxënësit 

që morën mësime gramatikore të përpunimit gjuhësor patën përmirësime të 

dukshme si në pratikën e ushtrimeve të interpretimit ose të të kuptuarit ashtu 

edhe në ushtrimet riprodhuese. Kurse nxënësit që morën mësime nëpërmjet 

gramatikës tradicionale patën përmirësime vetëm në ushtrimet riprodhuese.  

Si përfundim, hulumtimet e kryera deri më sot sugjerojnë se mësimi i 

gramatikës së komunikimit, i cili përfshin veprimtari interpretuese, jep 

rezultate në një performancë më të mirë në të dy proceset e të kuptuarit dhe 

të riprodhuarit, ndërsa mësimi i gramatikës tradicionale bazuar vetëm në 

prodhimin e ushtrimeve jep efekte pozitive vetëm në proceset e prodhimit të 

tyre. 
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4.2.  Teoritë e vazhdimësisë midis mësimnxënies implicite dhe mësimnxënies 

eksplicite  

Në mësimin e gjuhëve të huaja, konceptet e ndryshme teorike mbi metodat e 

prezantimit dhe mësimdhënies së gjuhës kanë dalë nga tradita të ndryshme. 

Metoda e Gramatikës dhe e Përkthimit (MGP) tradicional dhe Metoda 

Konjitive
172

 e viteve ’60 –’70 të shek.XX mundoheshin të përfitonin nga 

aftësitë vepruese të adoleshentëve dhe adultëve se si ata arrinin të analizonin 

e reflektonin mbi një model gramatikor të bazuar në rregulla. Të dyja këto 

metoda tregojnë se kjo aftësi mundëson të mësuarin përmes rregullave 

eksplicite të gramatikës, duke qenë se konsiderohet që perceptimi dhe 

ndërgjegjësimi i rregullave të gjuhës së dytë janë të pashmangshme për t’u 

mësuar para se të përdoren nëpërmjet veprimtarive gramatikore. E kundërta 

ndodh me metodat e tjera, ajo Audio-gjuhësore apo Metoda e Qasjeve 

Komunikuese (MQK), të cilat argumentonin se mësimi i gjuhëve të huaja si 

tek fëmija ashtu edhe tek adulti ndodh në mënyrë implicite, njësoj si për 

gjuhën amtare. Rrethanat që sollën në këto situata janë të ndryshme, por ne 

do të veçojmë vetëm disa prej tyre, duke ndjekur Jenaro Ortega, profesor në 

universitetin e Barcelonës,  (1988), i cili prezanton sa u tha më sipër në 

artikullin “Disa konsiderata mbi vendin që zë gramatika në mësimnxënien e 

gjuhës spanjolle si gjuhë e dytë”
173

. Nga njëra anë qëndronin metodat e 

Gramatikës dhe të Përkthimit dhe ato Audio-gjuhësore përballë atyre 

metodave që e vinin theksin në rëndësinë e përmbajtjes gramatikore dhe 

proçeseve të saj të cilat më pas, u lanë pas dore. Në rastin e parë prezantohej 

gramatika eksplicite, me një sërë rregullash të gjata  duke përfshirë edhe 

raste të papërdorura në gjuhën aktuale, dhe përdorej një tekst për t’u 

përkthyer dhe paralelisht nëpërmjet po atij teksti praktikoheshin modelet e 

ndryshme gramatikore që përmbante.  

Në rastin e dytë, duke u mbështetur në aftësitë përshkruese të gjuhësisë 

strukturore dhe supozimet e gjuhësisë së aplikuar për mësimin e gjuhës, 

gramatika u reduktua në një renditje të rreptë të strukturave, që 

prezantoheshin në mënyrë implicite e me dialogje të shkurtra që 

përsëriteshin në mënyrë të vazhdueshme me ndryshime të vogla leksikore e 

morfosintaksore. Në të dyja rastet, gabimet korrigjoheshin me këmbëngulje. 

Në njërin ofroheshin shembuj të gjuhës së shkruar, që i përshtateshin nivelit 
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gjuhësor të nxënësit; në tjetrin, dialogët shërbenin si pretekst për të 

prezantuar strukturat gjuhësore që duheshin mësuar, por që në fund 

rezultonin të mërzitshëm për nxënësin. Me pak fjalë, asnjëra nga këto 

metoda e motivonte apo e inkurajonte komunikimin, asnjë nuk përfshin 

objektivat apo nevojat gjuhësore të nxënësit. Të dyja përfundonin të ishin 

praktika rutinë dhe të qëndronin larg interesave gjuhësore e jetësore të 

nxënësve.  

Mirëpo teoritë mbi njohjet eksplicite dhe implicite i kanë fillesat akoma më 

herët e janë shqyrtuar nga gjuhëtarë të famshëm si gjuhëtari dhe semiologu 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), Noam Chomsky, babai i gjuhësisë 

moderne, dhe nga poeti e filologu i mirënjohur spanjoll García Calvo (1926-

2012). Përpara se të shohim se si janë trajtuar e konsideruar metodat 

eksplicite dhe implicite, dëshiroj të paraqes në vijim se si i kanë konsideruar 

njohjet eksplicite dhe implicite këta tre gjuhëtarë të mirënjohur. 

 

4.2.1. Njohuritë implicite dhe njohuritë eksplicite sipas Chomsky, Saussure 

dhe García Calvo. 

Në gjuhësi dallimi midis mësimnxënies implicite dhe eksplicite mund të 

lidhet direkt me përballjen midis gjuhës dhe të folurit sipas Saussure; midis 

kompetencës dhe performancës sipas Chomskit; dhe midis aparatit dhe 

riprodhimit gjuhësor sipas Garcia Calvo. Le t’i shikojmë se si i kanë 

paraqitur këta gjuhëtarë të mirënjohur këto dy njohuri. 

Sipas Saussure 
174

, gjuha është diçka sociale që ndodhet tek secili prej 

folësve. Ajo nuk është një funksion i folësit por është produkti që një individ 

e regjistron në mënyrë pasive, të pavullnetshme, në formë të pa 

paramenduar. E kundërta ndodh me të folurit që është një veprim individual 

dhe i vullnetshëm. Të folurit konsiderohet si zbatimi i gjuhës nga individi. 

Në këtë mënyrë mund të lidhim gjuhën me njohurinë implicite që vjen 

natyrshëm, e pakontrolluar dhe si diçka e zakontë; dhe të folurit me njohuritë 

eksplicite si një veprim të vullnetshëm, dhe të paramenduar nga përdoruesi i 

saj. 

Sipas Chomskit
175

 kompetenca është njohuria që ka folësi për gjuhën e tij, 

ndërsa performanca është përdorimi i gjuhës në situata konkrete. 
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Performanca është pasqyrim i drejtpërdrejtë i kompetencës në rastet kur ajo 

nuk ndikohet nga limitet e memorjes, nga mungesa e vëmendjes apo e 

interesit. Performanca nuk mund të pasqyrojë në mënyrë të drejtpërdrejtë 

aftësitë, duke qenë se të folurit spontan përmban ndërhyrje gjuhësore, 

shmangie të rregullave, apo ndodh që gjatë të folurit bëhen ndryshime të 

strukturave sintaksore, etj. Problemi për një ekspert gjuhe është që të 

përcaktojë duke u nisur nga të dhënat e performancës apo të rregullave që 

zotëron një folës me ato që vë në përdorim aktual. Kështu, në kuptimin 

teknik, teoria e gjuhësisë është diçka mendore, duke qenë se lejon zbulimin e 

një realiteti mendor. Chomsky bën në mënyrë të qartë dallimin me mendimin 

e Saussure, por e refuzon konceptin e gjuhës si një inventar i thjeshtë e 

sistematik i artikujve gjuhësorë dhe i kthehet konceptit të një kompetence 

themelore si një sistem i proçeseve përgjithësuese. Në këtë mënyrë sipas 

Chomskit kemi lidhjen e njohurive implicite  me kompetencën si një proçes 

jo të drejtpërdrejtë, si diçka ideale; dhe njohuritë eksplicite me performancën 

si diçka konkrete, të pranishme dhe si subjekt i gabimeve që mund të 

ndodhin gjatë të folurit. 

García Calvo (1979
176

, 1983b
177

, 1999
178

, 2009
179

) mbron idenë që gjuha 

ndodhet tek vetë folësit e pozicionuar në pjesën e ndërgjegjshme të tij, 

ndërsa fjala përdoret pikërisht në vendin ku qëndrojnë njohuritë apo ato 

njohuri që janë harruar me ndërgjegje të plotë për arsye të lehtësirave 

teknike dhe për një funksion sa më të mirë të gjuhës që përdoret.  Pra 

ekziston një vend ku duhet të qëndrojë ajo që është mësuar por nuk dihet se 

në cilën mënyrë është mësuar por vazhdon të përcaktojë atë që duhet bërë. 

Në këtë mënyrë aparati/pajisja (gjuha apo kompetenca) është diçka e 

zakonshme, jo personale, e pavullnetshme dhe qëndron thellë tek përdoruesi. 

Përcaktimi dhe vendosja e kësaj nënndërgjegjeje të komunitetit (ky pozicion 

ku qëndrojnë veprimet si të vallëzuarit, përdorimi i një vegle muzikore, të 

shkruarit, të lexuarit, etj.) të shpie drejt metodave të prodhimit automatik, 

dhe të prodhimit të të folurit apo të të vepruarit. Domethënë janë veprime të 

pa kontrolluara nga ndërgjegja dhe vullneti personal.  

Në këtë mënyrë për García Calvo, pajisja (gjuha apo kompetenca) plotëson 

kushtet e mëposhtme: përbëhen nga elementë që kanë funksion të dyfishtë, 

nga funksioni që janë të prirur dhe nga renditja e këtyre elementëve  njëri 

pas tjetrit në aparatin apo pajisjen. Përdorimi i një subjekti të aparatit 
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gjuhësor arrihet detyrimisht në një fazë të parë, nga një njohuri që kryhet në 

formë të vetëdijshme të sistemit, sic janë elemenët dhe rregullat e tyre, dhe 

në një fazë të dytë, nga harresa e po kësaj njohurie që konceptohet si një 

refuzim i saj.
180

  

Për pasojë fëmija që mëson gjuhën amtare është një përdorues i gramatikës 

që mund ta harrojë atë nëpërmjet asaj që mëson: studion në mënyrë të 

ndërgjegjshme sistemin gjuhësor të gjuhës amtare duke e lidhur atë me një 

sistem më të përgjithshëm dhe abstrakt që nuk është shumë i ndërgjegjshëm 

dhe ka të bëjë më harresën e sistemit gjuhësor të gjuhës amtare. Në këtë 

mënyrë García Calvo konsideron njohuritë implicite si një nënndërgjegje të 

pa vullnetshme dhe njohuritë eksplicite si një ndërgjegje që bashkohen në 

aparatin gjuhësor dhe fshihen në të në zona të thella dhe riprodhimi bëhet më 

pak i ndërgjegjshëm e më shumë automatik në të nxënit e një gjuhe.  

Si përfundim në lidhje me qëndrimet e ndryshme mbi përdorimin e njohurive 

eksplicite për nxënien e një gjuhe, si Chomsky ashtu edhe Saussure janë në 

favor të faktit që mos të ndërhyet duke i treguar fëmijës që do mësojë gjuhën 

amtare, por duhet të zbulojë vetë sistemin e rregullave gjuhësore. 

Propozimet e shtruara nga ekspertët gjuhësorë që mbronin qasjen natyrore, 

mbi braktisjen e mësimdhënies eksplicite të gramatikës, u mbështetën 

kryesisht në tezën Chomskiane. Gjithashtu García Calvo, duket se ruan një 

farë roli në nxënien e vetëdijshme dhe në praktikën e komunikimit gjuhësor. 

E thënë në këtë kuptim, mund të na shërbente si argument në favor të 

qëndrimit të tretë, i cili i jep një farë rëndësie mësimdhënies eksplicite të 

gramatikës.    

 

4.2.2. Dobitë e përvetësimit të njohurive eksplicite dhe implicite të gramatikës 

në nxënien e gjuhës së huaj. 

Dobitë e njohurive eksplicite dhe implicite të gramatikës në procesin e 

nxënies së gjuhës së huaj janë vënë gjithnjë në qendër të debateve gjuhësore. 

(DeKeyser, 2003
181

; Doughty, 2004
182

; N. Ellis; 2008
183

; Nassaji y Fotos, 
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2011
184

; Van Patten y Benati, 2010
185

.) Debati lind nga fakti që të flasësh një 

gjuhë është një veprim automatik,  domethënë, supozon një njohje në formë 

të pandërgjegjshme apo implicite të saj, një veprim në mënyrë instiktive. 

Kurse mësimdhënia e gramatikës nënkupton një veprim që bëhet në formë të 

vullnetshme. Në rastin tonë çështja kryesore është se cili është roli ndërmjet 

këtyre dy njohurive. Profesori Rod Ellis në botimin e tij të vitit 1993
186

 na 

ofron një zbulim të proceseve psikogjuhësorë që  përfshihen në të nxënit të 

gramatikës së gjuhës. Le t’a shohim si më poshtë: 

Në skemën 1 shohim lidhjen që ekziston ndërmjet mësimdhënies dhe 

njohurive gramatikore. Fillimisht nisemi nga ndryshimi që ka midis 

njohurive eksplicite dhe implicite me qëllim që të vendosim një model 

psikogjuhësor të procesit të të nxënit të gramatikës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Skema 6 

 Njohuritë gramatikore të formës eksplicite kanë të bëjnë me rregullat dhe 

strukturat e gjuhës së huaj. Ato janë të organizuara si një sistem më vete në 

mënyrë të ndërgjegjshme nga nxënësi. Veçoritë e këtyre njohurive janë:  

                                                                                                                                                                                 
botimi 2, vëll.6, “Knowledge about language”, New York, Springer Science and Business 

Media, 2008. 
184

 NASSAJI, H. dhe Fotos S., “Teaching Grammar in Second Language Classrooms”, 

Mew York, Routledge, 2011.  
185

 VAN PATTERN dhe Benati A. “Key terms in second language acquisition”, New York, 

Continuum Internetional Publishing Group, 2010.  
186

 ELLIS, Rod. Instructed Second Language Learning. Oxford: Basil Blackwell, 1990. — 

«The structural syllabus and second language acquisition». TESOL Quarterly, 1993, vëll. 

27, nr.1, f. 91-113. 
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 Përbëhen nga rregulla apo prezantime abstrakte të funksionit gramatikor 

(p.sh. sistemi i mbaresave morfologjike të foljeve të zgjedhimit të parë që 

mbarojnë me –ar, si habl-ar; cant-ar; llam-ar, etj.) 

 Këto rregulla gramatikore janë analizuar më parë duke qenë se mund të 

përshkruhen apo të klasifikohen. 

 Njohuritë janë eksplikative apo shpjeguese nga momenti që rregullat 

gramatikore janë në funksion të komunikimit gjuhësor. 

 Nxënësi mund të flasë mbi këto rregulla pa asnjë vështirësi nga momenti që 

arrin të përvetësojë gramatikën e gjuhës. 

 

 Njohuritë gramatikore implicite janë të natyrës instiktive apo të 

pavullnetshme dhe nuk janë të formuluara si një korpus rregullash. Veçoritë 

e këtyre njohurive janë: 

 Përbëhen nga njësi pa analizuar dy llojet: frazë-formulë dhe rregullat 

instiktive.   

 Frazat-formulë janë struktura gjuhësore të pa analizuara më parë, të mësuara 

shabllon, si për shembull: ¿Que tal?- Si je?/Ç’kemi?; ¿Puedes pasarme...?- 

Mund të më japësh pak....? 

 Rregullat e natyrës instiktive formojnë gramatikën që krijohet nga vetë 

nxënësi kur flet apo shkruan në mënyrë spontane. 

 Kjo është treguar përmes analizave gramatikore të formave gjuhësore të 

ndryshme, kur nxënësi arrin të dijë si të manovrojë mbi funksionimin e 

sistemit gjuhësor.  

 Njohuritë implicite nuk zhvillohen në mënyrë të ndërgjegjshme. Për 

shembull pjesa më e madhe e folësve të gjuhës spanjolle si gjuhë e parë nuk 

janë në gjendje të shpjegojnë funksionet gramatikore të formave gjuhësore 

që ata vetë i përdorin. 

Të dyja njohuritë gramatikore implicite dhe eksplicite, përdoren dhe janë në 

funksion të komunikimit, por ekzistojnë disa kufij gjuhësorë, dhe në këtë rast 

nxënësi duhet të përdorë njohuritë eksplicite si në të folur ashtu edhe në të 

shkruar. Funksioni kryesor i njohurive eksplicite gjatë procesit të 

komunikimit është ai i monitorimit, domethënë, kur rishikohen dhe 

korrigjohen cilësitë formale të strukturave gjuhësore që përdor nxënësi.  

Sipas Krashen, monitorimi mund të zhvillohet vetëm kur zbatohen tre 

kushte. Nxënësi duhet të: 

1. Të dallojnë ekzistencën e një gabimi në riprodhimin gjuhësor. 

2. Të njohin format korrekte të cilat u mundësojnë atyre të kryejnë korrigjimin. 
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3. Të kenë kohë të mjaftueshme për të bërë analizën e dy pikave të 

lartpërmendura 1 dhe 2.
187

 

Këta faktorë bëjnë që njohuritë eksplicite të kenë një rol dytësor në 

përdorimin e gjuhës në formë të natyrshme. Rrjedhimisht, njohuritë 

implicite/ të brendshme të gramatikës, janë ato që mbizotërojnë në 

përdorimin e komunikimit gjuhësor.
188

 

Mirëpo sipas Robert DeKeyser
189

, duke u nisur nga dikotomia midis 

njohurive implicite dhe eksplicite, nuk dukej e përshtatshme të përqendrohej 

vëmendja vetëm mbi njohuritë eksplicite dhe as vetëm mbi njohuritë 

implicite.
190

 Për këtë arsye u propozua një mësimdhënie e gramatikës në dy 

drejtime të ndryshme: 

a) Drejt njohjes së natyrës eksplicite, e cila lehtëson procesin e nxënies 

implicite të gramatikës. Kjo do të thotë që lejon analizën e monitorimit dhe 

ristrukturimit të gramatikës. 

b) Në përdorimin e gramatikës që është e përqendruar në veprimtaritë e 

komunikimit. Kjo do të thotë që përqendrohen më shumë në përdorimin e 

funksionit gramatikor të formave të ndryshme gjuhësore.  

Disa autorë si Fotos dhe Ellis
191

, Gòmez del Estal dhe Zánon
192

, vendosën 

një sërë kriteresh për zhvillimin e veprimtarive gramatikore, me qëllim që të 

lehtësonin zbulimin e rregullave gjuhësore nga ana e vetë nxënësit. Kjo gjë u 

bë nëpërmjet vëzhgimeve të formave gramatikore në kontekste kuptimore. 

Ideja kryesore e këtij propozimi ishte zhvillimi i konceptit të vetëdijes 

gramatikore – grammar conciousness raising.
193

Veçoritë kryesore të 

mësimit të gramatikës në këtë rast sipas Shawood janë:   

                                                           
187

 KRASHEN, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: 

Pergamon Press, 1982. 
188

 Po aty.  
189

 Robert Dekeyser është një profesor belg i gjuhësisë së aplikuar dhe i mirënjohur për 

kërkimet dhe publikimet e kryera mbi fushën konjitive dhe mbi mësimin dhe nxënien e 

gjuhëve të dyta. Informacion i marrë në faqen web: 

 http://www.academia.edu/907788/Robert_DeKeyser  
190

 DEKEYSER, Robert, “Automaticity and automatizacion”, në botimin e P. Robinson 

“Cognition and secon language instruction”, New York, CUP, 2001, f.125-151.  
191

 FOTOS, S. dhe ELLIS, R. “Communicating about grammar, task-based approach”, 

TESOL QUARTERLY, Vell.25, nr.4, 1991, f. 605-628.  
192

 GÒMEZ del Estal M. dhe ZÁNON, J. “Tareas formales para la enseñanza de la 

gramatica en clase de español”, Edinumen, Madrid, 1999, f. 73-100. 
193

 SHARWOOD-SMITH, M. “Conciousness raising and the second language learner”, 

Applied linguistic nr.2, 1981, f. 159-168. 
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1. Është qëllim i aktiviteteve të vetëdijes gramatikore që nxënësi të arrijë të 

mendojë mbi fenomene të caktuara gramatikore. 

2. Këto aktivitete zhvillohen për të nxitur analizën dhe të kuptuarin mbi format 

dhe funksionet e këtyre fenomeneve. 

3. Aktivitetet e vetëdijes gramatikore mundësojnë që nxënësi të arrijë e të 

zbulojë rregullat gramatikore. 

4. Përdorimi i saktë i strukturave gramatikore duhet të jetë parësor në zgjidhjen 

e këtyre veprimtarive. 

5. Në këto veprimtari duhet të përfshihen forma gjuhësore të natyrës 

komunikuese. 

6. Veprimtaria duhet të përmbajë një fazë të feedback tek nxënësi që ka të bëjë 

me përdorimin e strukturave gramatikore. 
194

   

Këto veprimtari gramatikore ne i gjejmë edhe në manualin e gjuhës si për 

shembull Equipo Prisma 2006.
195

  

Pasi nxënësi ka përvetësuar njohuritë gramatikore, arrin të praktikojë 

nëpërmjet ushtrimeve që mund të jenë të natyrës implicite dhe asaj 

eksplicite. Ushtrimet implicite mund të përdoren me struktura të ndryshme 

gramatikore.  

Për shembull: për parafjalët e vendit, mund të përdoret aktiviteti si në vijim: 

nxënësi vizaton një peisazh pa ja treguar shokut, fillon t’a përshkruajë duke 

përdorur parafjalët e vendit në mënyrë që shoku tjetër të dëgjojë e të 

riprodhojë po të njëjtin përshkrim. Me këtë ushtrim mësohen në mënyrë 

implicite parafjalët e vendit. Një tjetër veprimtari gramatikore e natyrës 

implicite mund të jetë mbi format krahasore të mbiemrit, duke bërë një 

përshkrim të dy qyteteve të famshme e duke i krahasuar ato.  

 Përsa i përket veprimtarive gramatikore të natyrës eksplicite, ato kanë 

përmbajtje kuptimore si një përbërës kryesor i zgjidhjeve të tyre, por 

përmbajtja e këtij komunikimi është një fenomen gramatikor. Për shembull 

në veprimtaritë eksplicite mund të konsiderojmë edhe ushtrime për 

përdorimin e kohëve të shkuara. Duke parë fillimisht kuptimin e fjalisë kur 

përdoren këto kohë, e orientojmë nxënësin të zbatojë ushtrimet. Dimë që në 

gjuhën spanjolle:   

                                                           
194

 Po aty. 
195

 AIXALÁ, Evelyn, MUÑOZ Marisa, Muñoz, Eva : “Prisma A1,A2,B1,B2,C1,C2”, Libro 

del alumno. Libro del profesor. Cuaderno de actividades.metodë e gjuhës spanjolle për të 

huaj, EDINUMEN, Madrid, 2006.  
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 el pretérito indefinido – koha e kryer e thjeshtë, përdoret për një veprim të 

përfunduar në të shkuarën që tashmë është i arshivuar: “Ayer fui al 

cumpleaños de Maria” – “Dje isha në ditëlindjen e Marias”; gjithashtu 

përdoret kur i referohemi një veprimi që ndërpret një tjetër veprim në të 

shkuarën: “Estaba paseando cuando, de pronto, vi a Juan” – “Isha duke 

shëtitur, kur menjëherë, pash Juan.”; përdoret gjithashtu edhe për të 

vlerësuar një eksperiencë në të shkuarën: “Fueron unas vacaciones 

estupendas” – “Ato ishin pushime të shkëlqyera”.    

 el pretérito imperfecto – koha e pakryer përdoret për të folur për veprime të 

zakonshme në të shkuarën: “De pequeña jugaba con las muñecas” – “Në 

vegjëli luaja me kukulla”, përdoret për të krahasuar të shkuarën me të 

tashmen: “Antes jugaba mucho al tenis, pero ahora ya no”; përdoret për të 

përshkruar persona, vende, objekte apo rrethana të ndryshme në një kohë të 

shkuar: “Los mayas vivían en Centroamérica” – “Majat jetonin në Amerikën 

Qendrore.”; përdoret për të kërkuar diçka në formë mirësjelljeje: “Quería 

informaciòn sobre el apartamento en alquiler.” – “Kërkoja informacion për 

aapartamentin që lëshohet me qera.”; përdoret për transformim nga ligjëratë 

e drejtë në të zhdrejtë: “El hotel es estupendo – Dijo que el hotel era 

estupendo.” – “Hoteli është i mrekullueshëm-Tha që hoteli ishte i 

mrekullueshëm.”  

 pretérito perfecto – koha e kryer përdoret për të treguar eksperienca të 

shkuara që folësi i lidh me të tashmen: “Este verano he estado en España”. – 

“Këtë verë kam qenë në Spanjë”. Në këtë rast veprimi i shkuar, pra në stinën 

e verës është i lidhur me po të njëjtin vit që ndodhemi akoma sepse kemi 

theksuar këte verë të vitit që ndodhemi aktualisht.   

 El pretérito pluscuamperfecto – koha më se e kryer përdoret për të folur mbi 

një veprim të përfunduar në të shkuarën, i cili ka ndodhur përpara një tjetër 

veprimi po në të shkuarën: “Cuando Ana llegò a la estaciòn, el tren ya había 

salido” – “Kur Ana arriti në stacion, treni tashmë ishte nisur.” 
196

 

Pra në bazë kuptimeve që kanë fjalitë në kohën e shkuar, nxënësit do të jenë 

në gjendje të zgjidhin ushtrimet, nga momenti që ata janë orientuar 

nëpërmjet shpjegimit gramatikor që j’u është dhënë nga mësuesi, mbi kohët 

e shkuara. Këto lloj ushtrimesh nuk synojnë që të jepet një zgjidhje e 

menjëhershme e fenomenit gramatikor të dhënë, ato synojnë, kryesisht, të 

përqendrojnë vëmendjen e nxënësve mbi karakteristikat gramatikore duke i 

                                                           
196

 CORTÉS, Maximiano; FONSECA, Mercedes, “Gramática y recursos comunicativos 3 

(B2)”, Santillana Universiteti i Salamankës, 2007, f. 40-44. 
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bërë të vetëdijshëm në zgjidhjen e tyre. 
197

 Rrjedhimisht kemi të bëjmë me 

veprimtari përmes të cilave nxënësi arrin të mendojë mbi një fenomen 

gramatikor konkret. Këto veprimtari mund të paraqesin një qasje deduktive, 

në momentin kur prezantohet rregulla gramatikore me qëllim që të 

ndryshohet apo të perfeksionohet kjo rregullë. Gjithashtu, këto veprimtari 

mund të kenë edhe qasje induktive, nëpërmjet të cilave nxënësi arrin të 

zbulojë rregullën vetë nga analizat e të dhënave gramatikore që ka përballë. 

Falë këtij procesi, veprimtaritë gramatikore të natyrës eksplicite, arrijnë të 

rrisin vëmendjen e nxënësve kundrejt aspekteve gramatikore dhe në këtë 

mënyrë tek ata do të nxitet aftësia për të bërë rregullime në strukturat 

gjuhësore që ata vetë prodhojnë.   

Pozicioni teorik që dua të mbaj në këtë analizë është ai bashkëpunues midis 

këtyre dy teorive; asaj implicite dhe asaj eksplicite. Të paraqesim kontekste 

gramatikore komunikuese ku të mbizotërojë ndërveprimi nxënës-nxënës, dhe 

kjo arrihet falë mësimdhënies përmes detyrave (ashtu sikurse e kam 

përmendur në kapitullin III, pika 3.5.) dhe veprimtarive gramatikore që i 

kushton një vëmendje të gjerë nxënies eksplicite të gramatikës nëpërmjet 

teknikave të ndryshme të fenomeneve gjuhësore. Kombinimi i të dyjave 

njohurive eksplicite dhe implicite, bën të mundur që nxënësi të pajiset me 

një numër të mirë njohurish dhe metodash mbi fenomenet e ndryshme 

gjuhësore të gjuhës spanjolle.  

 

4.3. Mënyrat e përvetësimit.  

Për të parë dhe analizuar në mënyrë sa më të qartë mënyrat e përvetësimit të 

gjuhës e gramatikës spanjolle, në vijim po paraqes një pyetësor që kam 

realizar me tre grupe nxënësish që mësojnë gjuhën praktike pranë katedrës 

së po kësaj gjuhe në Fakultetin tonë.  

Qëllimi i këtij pyetësori është mbledhja e informacioneve mbi mënyrat e 

përvetësimit të gjuhës spanjolle në klasë, në mënyrë që: 

a. Të na ndihmojë në diskutimet që lindin midis mësuesit dhe nxënësve.  

b. Të ndihmojë që të kuptojmë kur dhe ku nxënësit tanë kanë më shumë 

nevojë për shpjegime e njëkohësisht të ndërhyjmë në përvetësimin e  

rasteve ku ata çalojnë. 

c. Të lejojë që ne si mësues të ndërhyjmë duke bërë ndryshime apo 

rindërtime të strukturave gramatikore në klasë. 

                                                           
197

 ELLIS, Rod, “Introduction: Investigating Form-Focused Instruction”, nw Botimin e 

R.Ellis tw vitit 2001, “Form-Focused Instruction and Second Language Learning”, 

Language Learning, 51, suplementi 1, 2002, f.1-46.  



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

127 
 

Gjithashtu janë përzgjedhur pesë parametra që përshkruajnë mënyrën e 

përvetësimit të gjuhës: 

1. Parametra Analitikë / Globalë (pyetjet 1 – 8); 

2. Parametra që na orientojnë kundrejt Formës e ata që na 

orientojnë drejt    Komunikimit (pyetjet 9 – 14); 

3. Parametra Reflektues dhe Impulsivë (pytjet 15 – 18);  

4. Parametra që tregojnë Pavarësinë dhe Varësinë e nxënësit 

gjatë përvetësimit gjuhësor (pyetjet 19 – 22); 

5. Parametra që tregojnë përvetësimin gjuhësor në mënyrë 

Individuale apo në Grup (pyetjet 23 – 26); 

Pyetësori do tregojë së fundmi edhe tre mënyra e aftësi të përvetësimit: 

1. Vizive (pyetjet 27 – 31); 

2. Auditive (pyetjet 32 – 36);  

3. Eksperimentuese (pyetjet 37 – 41). 

Dëshiroj të sqaroj se: 

Terminologjia e përdorur në pyetësor, si për shembull: I pavarur / i varur, 

nuk synon të jetë vlerësuese mbi nxënësin, por ka për qëllim që të 

përshkruajë disa mënyra të përvetësimit.  

Nuk ekzistojnë përgjigje të sakta apo të gabuara nga ana e nxënësve që kanë 

plotësuar pyetësorin. 

Nuk ekzistojnë pikë pozitive apo negative: çdo pikë i referohet një stili apo 

mënyre të të përvetësuarit personal, i cili mund të ketë anë pozitive apo 

negative. 

Rezultatet e pyetësorit janë ekskluzivisht të përdorura për punimin tim të 

doktoratës dhe më ndihmojnë të përmirësoj e të më sygjerojë metodën e 

punës me nxënësit e mi.  

 

PYETËSOR MBI MËNYRAT E PËRVETËSIMIT TË GJUHËS 

SPANJOLLE NGA NXËNËSIT SHQIPFOLËS 

 

Pyetjet e mëposhtme përshkruajnë disa nga mënyrat e studimit e të 

përvetësimit të gjuhës spanjolle. Vendosni në cilat përmasa i zbatoni ato, nga 

0 e deri në 4. Mundohuni të jini sa më të sinqertë në përgjigjet. Mos zgjidhni 

përgjigje që ju mendoni se do të jenë të drejta për të dhënë, por ato që në të 

vërtetë përshkruajnë aftësitë e shprehitë tuaja personale. Kini parasysh që 

nuk ekzistojnë përgjigje të sakta apo të gabuara. Qëllimi kryesor i pyetësorit 
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është ai i të kuptuarit sa më drejtë të mënyrave të përvetësimit të gjuhës 

spanjolle që secili prej jush zotëron e zbaton. 

 

 SHUMË 

SHPESH 

SHPESH NDONJËHER

Ë 

RRALLË ASNJËHE

RË 

1. Kur lexoj një tekst në gjuhën 

spanjolle e kam të domosdoshme të 

përkthej e kuptoj cdo fjalë.  

0 1 2 3 4 

2. Zakonisht preferoj më parë të shoh 

disa shembuj të një strukture 

gjuhësore e më pas të formuloj një 

rregullë mbi të. 

4 3 2 1 0 

3. Për të kuptuar apo folur gjuhën 

spanjolle mundohem të bëj krahasime 

me gjuhën shqipe. 

0 1 2 3 4 

4. I jap më shumë rëndësi leksikut të 

përfituar sesa gramatikës.  
4 3 2 1 0 

5. Më mërzit fakti që nuk arrij të 

kuptoj mirë se si funksionon një 

strukturë gramatikore apo kuptimin e 

saktë të një fjale në gjuhën spanjolle. 

0 1 2 3 4 

6. Kur lexoj një tekst në spanjisht, 

përpiqem të kuptoj fjalët e panjohura 

duke bërë një lidhje të përafërt me 

fjalët e tjera që ja di kuptimin.  

4 3 2 1 0 

7. Preferoj që një rregullë gramatikore 

të shpjegohet fillimisht, pastaj ta 

përdor në ushtrimet me shkrim e me 

gojë.  

0 1 2 3 4 

8. Gjatë leximit apo dëgjimit të një 

teksti në gjuhën spanjolle nuk ka 

rëndësi për mua të kuptoj cdo fjalë; 

më mjafon të kuptoj idetë kryesore të 

tekstit.  

4 3 2 1 

  

0 

----------------------------------------  --------  ----------  ------------  ----------  ---------- 
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9. Nuk më pëlqen të gabohem kur e 

flas gjuhën spanjolle.   
0 1 2 3 4 

10. Kur e flas spanjishten 

përqendrohem më shumë të tregoj 

dicka personale sesa të jap një 

përgjigje të përgjithshme që mendohet 

të jetë një formë korrekte.                    

4 3 2 1 0 

11. Preferoj ushtrimet  me përgjigje 

me alternativa më shumë se ushtrimet 

e hapura e krijuese.              

0 1 2 3 4 

12. Më pëlqen të jem e rrjedhshme në 

të folurin e gjuhës spanjolle edhe pse 

më ndodh që bëj gabime gramatikore. 

4 3 2 1 0 

13. E kam të nevojshme që në klasë të 

korrigjohen të gjitha gabimet 

gramatikore që kryejmë.                      

0 1 2 3 4 

14. Në rastet kur shokët apo mësuesi 

nuk më kuptojnë kur flas në spanjisht 

përpiqem të gjej fjalë sinonime në po 

të njëjtën gjuhë derisa të jap idenë e 

asaj që dua të 

shpjegoj.                               

4 3 2 1 0 

----------------------------------------  --------  ----------  ------------  ----------  ---------- 

15. Preferoj të kem një fazë 

parapërgatitore për ato që dua të 

analizoj e them në gjuhën spanjolle. 

0 1 2 3 4 

16. Preferoj të rrezikoj e të përdor fjalë 

e struktura te reja, të pa mësuara më 

parë gjatë të shprehurit në gjuhën 

spanjolle. 

4 3 2 1 0 

17. Mundohem të vetëkorrigjohem kur 

flas spanjisht.         
0 1 2 3 4 

18. Provoj të flas apo shkruaj në 

spanjisht edhe pa i ndërtuar 

paraprakisht fjalitë në mendje. 

4 3 2 1 0 
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----------------------------------------  --------  ----------  ------------  ----------  ---------- 

19. Preferoj që mësuesi të më lejojë që 

të zbuloj vetë gabimet e mia kur flas e 

jo të m’i korrigjojë ai. 

0 1 2 3 4 

20. Arrij të mësoj më shumë kur 

mësuesi më shpjegon hap pas hapi një 

ushtrim gramatikor.   

4 3 2 1 0 

21. Preferoj që kur mësuesi më jep një 

detyrë të më japë kohë për t’a punuar.  
0 1 2 3 4 

22. Nuk arrij të përcaktoj nivelin tim 

të të mësuarit nëse mësuesi nuk më jep 

një vlerësim me notë.                

4 3 2 1 0 

----------------------------------------  --------  ---------  ------------  ----------  ---------- 

23. Jam më i aftë të kujtoj strukturat  

gjuhësore, kur e mësoj vetë gjuhën 

spanjolle.         

0 1 2 3 4 

24. Më pëlqen të punoj në grup. 4 3 2 1 0 

25. E mësoj më shumë këtë gjuhë në 

shtëpi sesa në klasë. 
0 1 2 3 4 

26. Preferoj të punoj më shumë në 

grup sesa vetëm. 
4 3 2 1 0 

----------------------------------------  --------  ---------  ------------  ----------  ---------- 

27. Preferoj më shumë të lexoj një 

tekst e jo vetëm t’a dëgjoj atë. 
4 3 2 1 0 

28. Strukturat gramatikore i kuptoj më 

mirë kur i kam përpara në formë të 

shkruar. 

 4 3 2 1 0 

29. E shoh të nevojshme që të marr 

menjëherë shënime gjatë shpjegimit të 

gjuhës spanjolle në klasë.                  

4 3 2 1 0 

30. Kur mësoj fjalë të reja në spanjisht 

i shkruaj ato disa herë për t’i 

memorizuar. 

4 3 2 1 0 
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31. Marr shënime mbi ato që 

komenton mësuesi apo shokët e 

klasës. 

4 3 2 1 0 

----------------------------------------  --------  ----------  ------------  ----------  ---------- 

32. Kur mësoj fjalë të reja në gjuhën 

spanjolle e ndjej të nevojshme t’i 

përsëris disa herë ato me mendje.       

4 3 2 1 0 

33. Më pëlqen të praktikoj nëpërmjet 

ushtrimeve gërmëzuese për 

memorizimin e fjalëve të reja.         

4 3 2 1 0 

34. Arrij të mësoj shumë gjuhën 

spanjolle nëpërmjet bisedave e 

dialogëve në klasë.                      

4 3 2 1 0 

35. Arrij më shumë të kujtoj e mësoj 

gjatë komenteve të kryera në klasë 

sesa kur lexoj në shtëpi. 

4 3 2 1 0 

36. Mësoj më shumë gjuhën spanjolle 

duke e dëgjuar me CD apo duke parë 

filmat e dokumentarë në gjuhën 

origjinale.                  

4 3 2 1 0 

----------------------------------------  --------  ----------  ------------  ----------  ---------- 

37. Nëse nuk arrij të shpjegohem në 

spanjisht përdor gjestet.  
4 3 2 1 0 

38. Më pëlqen të bëj projekte mbi 

gjuhën spanjolle në klasë.      
4 3 2 1 0 

39. Më pëlqen të bëj kërkime mbi 

gjuhën apo të punoj në biblioteka e 

laboratorë gjuhe. 

4 3 2 1 0 

40. Më pëlqejn të praktikoj gjuhën 

nëpërmjet lojrave, muzikës apo 

skenimet teatrale që mund të ngrihen 

në klasë.           

4 3 2 1 0 

41. Më pëlqejnë aktivitetet jashtë 

klasës si p.sh. të bëj kërkime mbi një 

informacion gjuhësor, të realizoj 

4 3 2 1 0 
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intervista apo edhe të vizitoj vende që 

përbëjnë informacion për gjuhën 

spanjolle. 

----------------------------------------  --------  ---------  ------------  ----------  ---------- 

 

 

Ky pyetësor ka shërbyer për të kuptuar më mirë preferencat dhe mënyrën e 

përvetësimit nga ana e nxënësit dhe njëkohësisht mënyrën e shpjegimit të 

gjuhës spanjolle.  

 Parametrat Analitike / Globale (pyetjet 1 – 8) 

Sa më shumë ti afrohen pikët numrit 0, aq më shumë tregohet që nxënësit 

janë të dhënë pas analizës në mënyrë të detajuar të gjuhës spanjolle. Ata 

synojnë t’i kushtojnë shumë rëndësi gramatikës, kuptimeve të sakta të 

fjalëve, ushtrimeve që u shërbejnë të mësojnë në mënyrë të saktë përdorimin 

e gjuhës; ndonjëherë ata përkthejnë fjalët për të qenë të sigurtë dhe për të 

mos humbur kontrollin e strukturave gramatikore dhe të fjalëve të reja që 

mësojnë.   

Konkretisht kësaj pjese u janë përgjigjur 10 % e nxënësve. Ajo që do 

sugjeroja për këtë pjesë është që pavarësisht se gjuha spanjolle mund të 

arrihet të përvetësohet me strukturat dhe fjalët e saj, jo gjithnjë është e 

mundur të mësohen menjëherë rregullat gramatikore. Ndonjëherë duhet të 

mundohemi të ngremë hipoteza apo të imagjinojmë se cili mund të jetë 

kuptimi i fjalëve që dëgjojmë e lexojmë, dhe të mjaftohemi me faktin që jo 

çdo gjë mësohet me shpejtësi apo jo përherë jemi të saktë e korrektë deri në 

perfeksion.  

Nga rezultatet e marra për këtë pjesë të parë të pyetjeve në pyetësor 50% e 

nxënësve tregojnë që mbajnë një qëndrim të ndërmjetëm midis të qënurit 

analitik dhe praktikë apo i përgjithësojnë format gramatikore. Pra të hyjnë në 

thelb të kuptimeve të tekstit edhe pa i njohur të gjitha fjalët në gjuhën 

spanjolle. Ata i përdorin të dyja mënyrat në bazë të nevojave mbi tekstin e 

dhënë.   

40% e tyre janë të aftë për të përvvetësuar gjuhën e huaj duke e dëgjuar apo 

e lexuar atë, pa u lindur nevoja që të mbështeten në gramatikë apo në fjalët e 

reja. Ata janë të prirë më shumë në përdorimin e leksikut dhe të strukturave 

gramatikore në formë implicite dhe nuk i japin rëndësi rregullave 

gramatikore. Madje në shumë raste edhe i nënvlerësojnë ato. 
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Ajo që do sygjeroja në këtë rast, është se nxënësit duhet të kujdesen pak më 

shumë për gramatikën duke e përdorur atë në mënyrë korrekte. Gjithashtu 

duhet edhe t’i kushtojnë vëmendje edhe gërmëzimit të saktë të fjalëve. Edhe 

në rastet kur ne i kuptojmë se për çfarë janë duke folur, pavarësisht 

gabimeve që bëjnë gjatë këtij procesi, ka kufij në përdorimin e gabimeve në 

gjuhën e huaj e cila nuk vlen më si proces komunikimi dhe nuk mund të 

përvetësohet me gjithë gabimet që mund të bëhen në të folur e gjatë gjithë 

kohës. 

 Parametra që na orientojnë kundrejt Formës e ata që na orientojnë 

drejt Komunikimit (pyetjet 9 – 14):  

Gjatë këtij seksioni sa më shumë pikë i afrohen numrit 0, (dhe në rastin 

konkret 20 % e nxënësve kanë marrë këto pikë), aq më shumë nxënësit janë 

të vëmendshëm në kryerjen e gabimeve duke u kujdesur të jenë sa më 

korrektë në të folur e në të shkruar në gjuhën spanjolle. Duan të përdorin 

formën gjuhësore më korrekte të mundur. Sidoqoftë të qënurit sa më korrekt 

jo  gjithnjë konsiderohet pozitiv sepse kjo gjë mund t’u kushtojë e ndikojë në 

bllokimin e të shprehurit të gjuhës. Do sygjeroja që tipologji e tillë nxënësish 

gjatë të folurit nuk duhet të mendojnë më shumë sesa duhet mbi formën e 

saktë gramatikore. Mbase më mirë pasi të kenë renditur gabimet e 

zakonshme të praktikojnë nëpërmjet ushtrimeve për t’i rekuperuar ato. 

Në rastin kur pikët arrijnë rreth shumës 12, (dhe në rastin konkret 54 % e 

nxënësve kanë marrë këto pikë), nxënësit konsiderohen të zotërojnë një stil 

përvetësimi të balancuar ndërmjet orientimit drejt Formës dhe atij direkt 

Komunikimit. Kjo tipologji nxënësish i shfrytëzon të dy këto stile sipas 

nevojave gjuhësore me të cilat përballen. 

Në rastin kur pikët arrijnë rreth shumës 24, (dhe në rastin konkret 26% e 

nxënësve kanë marrë këto pikë), nxënësit janë më shumë të prirë në 

komunikim duke mos i kushtuar shumë vëmendje korrektësisë së formës 

gjuhësore, por të shprehurit e kërkon që të jetë e kuptueshme ajo çfarë është 

duke shprehur në gjuhën spanjolle. E rëndësishme për ata është të 

komunikosh në këtë gjuhë. Është e vërtet që gjuha në ditët e sotme 

konsiderohet më shumë si mjet komunikimi por, ashtu sikurse e përmenda 

edhe më sipër gabimet e shpeshta gjuhësore, fosilizohen dhe është e vështirë 

të eliminohen me kalimin e kohës. 

 

 Parametra Reflektues e Impulsivë (pytjet 15 – 18): 

Në rastin kur pikët arrijnë rreth shumës 0, (dhe në rastin konkret 70% e 

nxënësve kanë marrë këto pikë), treguesi është që këta nxënës konsiderojnë 

të arsyeshme të mendohen dhe të reflektojnë mbi gjuhën spanjolle përpara se 

t’a përdorin atë qoftë me shkrim qoftë me gojë. Ata nuk rrezikojnë dhe e 

shmangin përdorimin e strukturave gjuhësore apo të fjalëve mbi të cilat nuk 

ndihen të sigurtë për ti përdorur. Ndjejnë të nevojshme që të kenë sa më 
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shumë kohë në disposicion për tu përgatitur. Kjo padiskutim është një gjë e 

mirë për nxënësit tanë, por mendoj se duhet ti hedhin hapat e të folurit të 

gjuhës e të ushtrohen edhe në rastet kur koha nuk premton. Në rastet e tilla 

duhet të vihemi në provë me ato njohuri gramatikore që kemi arritur. 

Në rastin kur pikët arrijnë rreth shumës 8, (dhe në rastin konkret 20% e 

nxënësve kanë marrë këto pikë), këta nxënës mendohet t’i përdorin të dy 

format e përvetësimit gjuhësor: atë reflekstues, pra mendohen mbi formën 

gjuhësore dhe atë impulsiv që e përvetësojnë në formë më të natyrshme e 

instiktive në bazë të teksteve me të cilat përballen.  

Në rastin kur pikët arrijnë rreth shumës 16, (dhe në rastin konkret 10% e 

nxënësve kanë marrë këto pikë), nxënësit duken të jenë më impulsivë në 

përvetësimin e gjuhës duke qenë të lirshëm në përdorimin e strukturave dhe 

formave gramatikore pa u menduar gjatë sesi i përdorin e shprehin ato. 

Mendojnë se duke menduar gjithnjë mbi format gramatikore u humbet 

aftësia e të qenurit spontan dhe preferojnë të rrezikojnë e të përvetësojnë 

gjuhën edhe duke bërë gabime të cilat do ti ndihmojnë në procesin e të 

nxënit të gjuhës. Mendoj që kjo mënyrë është e drejtë por sigurisht pa 

vrapuar shumë në përdorimi e gjuhës, duhet ti vëmë veshin jo vetëm 

përmbajtjes por edhe formës të asaj që duam të shprehim në gjuhën e huaj.  

 

 Parametra që tregojnë Pavarësinë dhe Varësinë e nxënësit gjatë 

përvetësimit gjuhësor (pyetjet 19 – 22) 

Në rastin kur pikët arrijnë më afër drejt numrit 0, (dhe në rastin konkret 20% 

e nxënësve kanë marrë këto pikë), aq më shumë duket që këta nxënës 

organizojnë dhe drejtojnë vetë mënyrën e të mësuarit. Janë të pavarur dhe 

nuk duken të kenë shumë nevojë për shpjegime gramatikore të detajuara e 

me shembuj. Preferojnë të kuptojnë e të gjejnë vetë gabimet që kryejnë gjatë 

përdorimit të gjuhës dhe t’i korrigjojnë vetë ato. Pak a shumë e krijojnë vetë 

një ide mbi nivelin gjuhësor që zotërojnë pa pasur nevojë për një vlerësim të 

jashtëm. Sidoqoftë mendoj që këta nxënës duhet t’i kushtojnë vëmendje 

korrigjimeve e sugjerimeve nga ana e mësuesit apo edhe kur bëjnë 

verifikimet nga librat manuale gjuhësore që përdorin. Ajo që do sygjeroja 

për këtë tipologji nxënësish është që duhet të kenë të qarta kriteret e 

vlerësimit e të krahasojnë rezultatet e marra me këto kritere.  

Në rastin kur pikët arrijnë më afër drejt numrit 8, (dhe në rastin konkret 30% 

e nxënësve kanë marrë këto pikë),  këta nxënës duket të kënë një mënyrë 

përvetësimi më të balancuar midis pavarësisë dhe varësisë në të mësuar. 

Në rastin kur pikët arrijnë më afër drejt numrit 16, (dhe në rastin konkret 

50% e nxënësve kanë marrë këto pikë), duket që kjo kategori nxënësish 

shfaq nevojën për t’u shpjeguar çdo formë e strukturë gramatikore në 

mënyrë sa më të detajuar. Punojnë më mirë duke ndjekur udhëzimet e 

mësuesit dhe të manualit të gjuhës që u vihet në dispozicion me aktivitete 
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dhe ushtrime praktike. Kjo tipologji nxënësish preferon që gabimet t’u 

korrigjohen menjëherë nga mësuesi e jo t’i përballin e t’i gjejnë me shokët 

gjatë praktikës gjuhësore. Gjithashtu nxënësit e këtij grupi shfaqin nevojën e 

një vlerësimi të jashtëm në mënyrë që të ndihen të sigurtë për nivelin 

gjuhësor që zotërojnë. Sigurisht që sygjerimi për këtë kategori nxënësish do 

të ishte të ishin më të pavarur duke organizuar dhe duke planifikuar vetë 

mësimin. Kjo gjë do të bënte që ata të zbulonin vetë gabimet gjuhësore pa u 

drejtuar nga mësuesi, pra të jenë më të pavarur në vendimmarrjen e 

zgjidhjeve të ushtrimeve dhe në praktikën e formave e strukturave të 

ndryshme gramatikore. Në këtë rast këta nxënës do të arrijnë të zbulojnë 

mënyrat e tyre të përvetësimit të gjuhës duke provuar mënyra të ndryshme të 

të mësuarit, madje edhe duke provuar të kryejnë një vetëvlerësim mbi 

aftësitë e tyre gjuhësore. 

 

 Parametra që tregojnë përvetësimin gjuhësor në mënyrë Individuale 

apo në Grup (pyetjet 23 – 26).  

Duke u bazuar në përgjigjet e  pyetësorit 50% e nxënësve, duket që të jenë 

më të prirë të mësojnë vetëm në formë individuale në shtëpi sesa të punojë e 

mësojë në grup. Përballja me mësuesin dhe me klasën në këtë rast është e 

vlefshme sepse u jep mundësi atyre të dëgjojnë opinione të ndryshme dhe të 

njihen me mënyra të tjera të të mësuarit.  

25% e nxënësve janë të prirë t’i përdorin të dyja mënyrat e të punuarit qoftë 

në formë individuale e qoftë në grup, kjo në varësi të situatave e konteksteve 

gjuhësore me të cilat përballen. 

Ndërsa 25% e nxënësve, kanë dhënë përgjigje që duket të jenë më të prirë të 

mësojnë në grup në klasë sesa vetëm. Preferojnë të mësojnë duke diskutuar e 

analizuar strukturat me të tjerët se sa në formë të izoluar. Përballja dhe 

konsulta në grup konsiderohet absolutisht një mënyrë përvetësimi shumë 

efikase në mësimin e gjuhës së huaj sepse ne e dimë që praktika gjuhësore 

është një metodë e suksesshme e gjuhës.  

  

 Aftësitë Vizive (pyetjet 27 – 31): 

Sa më të larta të jenë pikët (dhe në rastin konkret 55% e nxënësve kanë 

rezultate të larta), aq më shumë kjo kategori nxënësish preferon të shikojë 

atë që dëshiron të mësojë. Si për shembull: e shohin më të arsyeshme të 

lexojnë udhëzimet e një detyre sesa vetëm t’i dëgjojnë ato. Marrin shënime 

mbi ato që thuhen në klasë, preferojnë të shohin strukturat e shkruara në 

dërrasën e zezë; preferojnë të mësojnë me librat përpara sesa të dëgjojnë 

mësimin në fjalë; apo të shohin një video; etj.  

 

 Aftësitë Auditive (pyetjet 32 – 36): 
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Sa më të larta të jenë pikët (dhe në rastin konkret 65% e nxënësve kanë 

rezultate të larta), aq më shumë kjo kategori nxënësish preferon të dëgjojë 

ato që mëson. Për shembull preferojnë të dëgjojnë udhëzimet e shpjegimet 

nga mësuesi; të lexojnë me zë të lartë e të përsërisin fjalët e reja; preferojnë 

të kryejnë ushtrime ku praktikojnë gërmëzimin e fjalëve të panjohura; të 

dëgjojnë kaseta e cd; preferojnë të marrin pjesë në diskutime dhe 

bashkëbisedime në klasë; etj.  

 

 Aftësitë Eksperimentuese (pyetjet 37 – 41): 

Sa më të larta të jenë pikët (dhe në rastin konkret 30% e nxënësve kanë 

rezultate të larta), aq më shumë kjo kategori nxënësish preferon të 

eksperimentojë e të praktikojë me aktivitete konkrete të cilat përfshijnë edhe 

lëvizjet trupore. Për shembull preferojnë të marrin pjesë në lojra e skenime 

teatrale që krijohen dhe realizohen në klasë; preferojnë të përdorin gjestet 

gjatë bashkëbisedimeve; preferojnë të kryejnë eksperienca aktive brenda dhe 

jashtë shkollës nëpërmjet projekteve kërkimore, intervistave, eksperimenteve 

gjuhësore nëpër laboratoret e gjuhës; etj.  

 

4.4. Veprimtaritë gramatikore dhe përmbajtja kulturore edukative.   

Sipas Edward Sapir: "Gjuha nuk mund të shkëputet nga kultura e saj, ajo 

është e trashëguar nga besimet dhe praktikat shoqërore dhe përcakton 

mënyrën e jetesës tonë. E thënë në këtë kuptim, ajo është një guidë e 

realitetit shoqëror".
198

 Kjo do të thotë se gjuha nuk është një proces 

sipërfaqësor i mendimeve; ajo përbën edhe përshkrimin e brendshëm, atë 

konjitiv. Mësuesit e gjuhës duhet të shkojnë përtej monitorimit të prodhimit 

gjuhësor e gramatikor në klasë dhe të bëhen të vetëdijshëm për proceset 

komplekse dhe të shumta të ndërmjetësimit ndërkulturor që i nënshtrohet 

çdo nxënës i gjuhës së huaj. Rrjedhimisht dalim në mendimin se kultura dhe 

komunikimi janë të pandashme, sepse kultura jo vetëm na tregon e 

përshkruan për çfarë flet, apo si duhet të funksionojë komunikimi, ajo 

gjithashtu na ndihmon për të përcaktuar se si njerëzit i deshifrojnë mesazhet, 

kuptimin që ata kanë për mesazhe, dhe kushtet dhe rrethanat sipas të cilës 

mesazhet e ndryshme mund ose nuk mund të dërgohen apo të interpretohen.   

Gjuha është një lidhje midis mendimit dhe sjelljes apo veprimit, kështu që 

ajo është e ndërthurur me kulturën. Gjuha është manifestim i jashtëm i 

shpirtit të njerëzve që ndikon dhe formon mendimin njerëzor.  
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Sipas profesorit Jerome Bruner: "edhe pse kuptimet gjuhësore janë në 

mendje, ata kanë origjinën dhe rëndësinë e tyre në kulturën në të cilën janë 

krijuar".
199

  

Kultura duket se ka një gramatikë të vetën, dhe pasqyrohet në atë të gjuhës. 

Kjo do të thotë se mbrapa gramatikës qëndron sjellja e njeriut. Në qoftë se 

një gjuhë është përshkruar si një mënyrë e sjelljes dhe kulturës si sjellje si 

model njerëzor, është e qartë se gjuha është një përbërëse jetike e kulturës. 

Çdo kulturë ka një model të veçantë dhe sjelljen e një individi. Të mësosh 

një gjuhë të huaj do të thotë, të ndryshosh sjelljen e nxënësit dhe t’i injektosh 

atij një mënyrë të re të jetës. Pra, ekziston një lidhje e ngushtë mes gjuhës 

dhe kulturës. Pra komunikimi dhe sistemet kulturore janë të ndërlidhura, 

ashtu sikurse ekziston lidhja mes formës dhe përmbajtjes së një gjuhe. 

Mësimdhënia e kulturës do të thotë të përgatisim nxënësit me qëllim që t’i 

bëjmë të ndërgjegjshëm për lidhjet kulturore të fjalëve dhe frazave në gjuhën 

e caktuar.  

Ne të gjithë e dimë se të kuptuarit e një gjuhe nuk përfshin vetëm njohuritë 

gramatikore si fonologji, sintakse e leksikologji, por edhe njohuri kulturore. 

Për të komunikuar ndërkombëtarisht përfshihet komunikimi ndërkulturor, i 

cili na bën të dallojmë veçoritë kulturore të gjuhëve që duam të flasim.  Këto 

dallime vihen re në çdo gjuhë, ato mund të jenë për shembull: momenti i 

heshtjes, toni i zërit, zgjedhja e temës së duhur të bisedës, dhe shprehjet si 

funksionet gjuhësore: keqardhjet, sugjerimet, ankimet, refuzimet, etj. 

Lëvizjet e trupit, dhe distancat mbajtura nga folësit përbëjnë të 

ashtuquajturën njohuri kulturore. Nxënësit janë të kënaqur kur ata mësojnë 

se ekziston një tjetër mënyrë për të folur për ndjenjat, dëshirat, nevojat kur 

ata mësojnë gramatikën dhe lexojnë  letërsinë e vendit të huaj.  

Të mësuarit për të kuptuar një kulturë të huaj duhet të ndihmojë nxënësit e 

një gjuhe tjetër si të përdorin fjalët dhe shprehjet me më shumë mjeshtëri dhe 

në mënyrë sa më origjinale; t’i ndihmojë ata të kuptojnë nivelin e gjuhës e 

t’a përdorin atë në situata të përshtatshme; të veprojnë në mënyrë sa më të 

natyrshme me persona të kulturave të tjera, duke njohur dhe pranuar 

reagimet e tyre të ndryshme. 

Në mësimdhënien e gjuhës së huaj ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj 

brishtësisë së nxënësve duke përdorur teknika që promovojnë mirëkuptimin 

kulturor. Përdorimi i luajtjes së roleve në klasë promovon procesin e 

dialogut ndërkulturor, njëkohësisht ofrohet një mundësi për të zhvilluar 

aftësinë e të folurit. Metoda të tjera si: lexim, filma, lojra, asimilues të 
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kulturës, etj, mund të përdoret për mësuesin e gjuhës për të ndihmuar 

nxënësit në procesin e kulturimit në klasë. Përveç këtyre metodave, mësuesit 

mund të luajnë një rol terapeutik për të ndihmuar nxënësit për të lëvizur 

nëpër skenën e mësimit që në rastin tonë është auditori.  

Mund të fillojmë me diskutimet e jetës së përditshme të grupit: familjet e 

tyre, kushtet e tyre të jetesës, studimet e tyre, marrëdhëniet e tyre, aktivitetet 

e tyre në kohën e lirë. Gjithashtu mund të ftojmë mysafirë që janë folës 

nativë të gjuhës që mësojmë, e të flasin për përvojat e tyre e të bëjnë 

krahasime midis dy vendeve.  

Një metodë interesante është ajo e asimilimit të kulturës. Ajo mund të 

praktikohet në përshkrime të shkurtra të situatave të ndryshme, ku një person 

nga kultura të synuar ndërvepron me personat e kulturës vendase. Më pas 

mund të ndjekim katër interpretime të mundshme për të parë se si është 

kuptuar, si veprojnë dhe si përdoren fjalët e bashkëbiseduesve, sidomos ata 

nga kultura e synuar. Pasi nxënësit kanë lexuar përshkrimin, ata zgjedhin një 

nga katër opsionet që ata mendojnë se është interpretimi i saktë i situatës dhe 

diskutojnë pse disa opsione janë të sakta e pse disa janë të pasakta. Synimi i 

metodës së asimilimit është që nxënësi të kuptojë e të njohë informacionin 

kulturor dhe madje mund të nxisin ndjeshmëri emocionale duke përfshirë 

eksperiencat e tyre personale në diskutimet e ndryshme.  

Krahas njohurive gjuhësore, nxënësit duhet të njihen me forma të ndryshme 

të komunikimit jo-verbal, siç janë gjestet dhe shprehjet e fytyrës tipike në 

kulturën synuar. Një aktivitet interesant duke u fokusuar në komunikimin jo-

verbal është: mësuesi mund të paraqesë disa foto që tregojnë gjeste dhe 

pastaj i fton nxënësit që të diskutojnë dhe tu përgjigjen pyetjeve si: Cilat 

gjeste janë të ndryshme nga ato të kulturës vendase? Cilat nga gjestet e  

shfaqura do të përdoret në situata të ndryshme apo edhe që mund të 

shmangen në kulturën vendase? Si për shembull tegohet në figurën në vijim:  
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   Figura 10. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
200

 

Një tjetër aktivitet do të ishte edhe ai i pozicioneve trupore. Në kulturën 

spanjolle pozicioni i këmbëve tregon gjendjen shpirtërore në të cilën 

ndodhemi, sikurse vihet re në figurën 11. 

 

Figura 11. Ushtrim i marrë nga manuali:Puesta a Punto
201

 

Një aktivitet tjetër do të ishte për të ftuar nxënësit në realizimin e 

emocioneve: Mësuesi shkruan një listë të disa fjalëve që tregojnë emocionet 

(lumturi, frikë, zemërim, gëzim, dhimbje, faj, trishtim) dhe u kërkon që atyre 

të përdorin shprehjet e fytyrës dhe gjestet që përdoren për të shprehur këto 

emocione. Këtë ushtrim e kemi i lustruar më sipër në kreun II, pika 2.4.3.  

Qëllimi për realizimin e këtyre veprimtarive, është të ndërgjegjësohen 

nxënësit dhe të rritet kurioziteti i tyre kundrejt kulturës të synuar dhe  asaj 

vendase. Kjo gjë i  ndihmon ata të bëjnë krahasime midis kulturave. Analiza 

e krahasimeve nuk ka për qëllim të nënvlerësojë asnjë nga kulturat. Ajo 

synon të pasurojë përvojën e nxënësit dhe t’a bëjë të vetëdijshëm atë që edhe 

pse disa elemente të kulturës janë në proces globalizimi, ka ende ndryshim 

mes kulturave. 

 

4.5.  Përfundime 

Në mbyllje mund të themi se mësimi i gramatikës tradicionale dhe i asaj të 

komunikimit kanë për qëllim të ndikojnë në proceset e ndryshme të të nxënit 

të gjuhëve të huaja. E thënë kjo, duhet të pyesim nëse mësimdhënia e 

komunikimit duhej të kishte më shumë efekt në sistemin gjuhësor se 

mësimdhënia tradicionale, falë rolit të rëndësishëm që luan komunikimi në 

mësimin e gjuhëve të huaja.  
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Së fundmi duhet theksuar se përvetësimi i gramatikës nuk do të thotë një 

kthim tek fokusi gramatikor nëpër klasa, por kemi të bëjmë me ushtrimet e 

prodhimit të cilat janë menduar si një element më tepër në kurrikulat, si një 

alternativë e vlefshme e ushtrimeve gramatikore të përdorura në ditët e 

sotme. Këto janë ushtrime ku i gjithë fokusi komunikues duhet pëfshirë për 

të bërë të mundshme që nxënësit e një gjuhe të dytë të arrijnë një 

kompetencë gramatikore korrekte, e cila konsiderohet si një element më 

tepër i kompetencës komunikuese të individit. 

 

Gjithashtu mund të themi që akoma nuk është e përcaktuar një mënyrë 

specifike e mësimdhënies së gramatikës, pra nuk jemi në gjendje të themi se 

cila është mënyra e duhur: ajo implicite apo ajo eksplicite. Njohuritë e marra 

në formë të ndërgjegjshme që janë produkt i mësimdhënies eksplicite dhe ato 

të marra në formë impulsive e me intuitë personale që janë produkt i 

mësimdhënies implicite, bazohen në modelin monitor të Krashen. 

Sipas Krashen, nxënia e një gjuhe të huaj, ashtu si nxënia e gjuhës amtare, 

vjen në formë natyrore si rezultat i proceseve implicite që ndodhin ndërkohë 

që nxënësi është duke mësuar rregullat e gjuhës së huaj. Krashen 

argumenton që njohjet implicie dhe ato eksplicite janë totalisht të pavarura 

dhe janë të pranishme në procese të ndryshme mendore dhe në grumbullimin 

e informacioneve. Kjo tregon që njohjet eksplicite nuk ndërveprojnë me ato 

implicite dhe rrjedhimisht edhe mësimdhënia e gramatikës në formë të 

vetëdijshme  është e panevojshme në situatat e komunikimit gjuhësor.
202

   

Nga ana tjetër bashkëveprimi gjuhësor dhe gjetja e vendosja e rregullave 

gramatikore ka të bëjë me procesin e përvetësimit dhe të të folurit të gjuhës 

së huaj. Ajo që karakterizon të folurit në mënyrë spontane dhe proçesin e 

përvetësimit natyror është përdorimi i diskursit dhe kjo gjë kompeson dhe 

plotëson mungesën e kompetencës gramatikore nga ana e nxënësit.  

Megjithatë duhet të theksoj se në shumicën e rasteve ndodh e kundërta: 

mësuesi u kërkon nxënësve që të përdorin e të shprehen me fjali të gjata, 

pothuajse e konsideron sikur gjuha spanjolle të jetë gjuhë amtare e jo si 

gjuhë e huaj. Madje shpeshherë mësuesit tentojnë më shumë të korrigjojnë 

gabimet gjuhësore sesa të bashkëpunojnë e t’u shërbejnë atyre si pikë 

mbështetëse. Në këtë mënyrë ata harrojnë që komunikimi luan një rol të 

rëndësishëm në përvetësimin e strukturave sintaksore të gjuhës së huaj. Një 

sygjerim praktik në këtë rast do të ishte që njohuritë gramatikore të formës 

eksplicite mund të shfrytëzohen për të planifikuar situata të ndryshme 

komunikuese. Si për shembull: gjatë përgatitjeve të dialogëve në klasë, të 

bisedave telefonike, analiza të teksteve me argumenta të shkurtra, e të tjera 

situata të tilla, nxënësi mund të parashikojë se cilët duhet të jenë elementët 
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gramatikorë që do përdorë, dhe do arrijë të prodhojë në këtë mënyrë fraza në 

formë të ndërgjegjshme.   

Gjithashtu mund të themi se aftësia kulturore e një gjuhe, zakonet dhe 

besimet dhe mënyra e të kuptuarit të një vendi tjetër janë pjesë përbërse të 

mësimit të një gjuhe të huaj. Shumë mësues e konsiderojnë këtë si një synim 

për ta përfshirë në kurrikulat e gjuhëve të huaja. Ekziston një lidhje e 

ngushtë mes gjuhës dhe kulturës. Komunikimi dhe sistemet kulturore janë të 

ndërlidhura, ashtu sikurse ekziston lidhja mes formës dhe përmbajtjes së një 

gjuhe. 

Mësimdhënia e kulturës do të thotë të përgatisim nxënësit me qëllim që ti 

bëjmë të ndërgjegjshëm për lidhjet kulturore të fjalëve dhe frazave në gjuhën 

e caktuar. Mësimi i një gjuhe të huaj nuk ka të bëjë vetëm me komunikimin 

por na ndihmon edhe të zbulojmë se sa gjuha na lejon të ndërhyjmë me 

forma gramatikore, tinguj dhe kuptime dhe duke u bazuar dhe reflektuar mbi 

normat shoqërore. Së fundmi duhet thënë që ekziston një lidhje e ngushtë 

midis gjuhës dhe kulturës. Dhe në këtë rast domosdoshmërisht kultura duhet 

të jetë pjesë e kurrikulave në mësimdhënien e gjuhëve të huaja.  
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V. KREU I PESTË :  

 

«VEPRIMTARITË GRAMATIKORE : GJUHËSIA PËRQASËSE 

DHE AKTIVITETET KOMUNIKATIVE». 

 

5.1. Gjuhësi përqasëse : A është metoda e duhur ? 

Një nga kërkimet e para në studimet mbi përvetësimin e një gjuhe të 

huaj ka qenë Gjuhësia përqasëse apo e ashtuquajtur Kontrastive. Analiza e 

gjuhësisë përqasëse ka funksionin të krahasojë dy gjuhë në mënyrë që të 

hartohen materjalet mësimore qëllimi i të cilave është të kapërcehen gabimet 

gramatikore që dalin nga dallimet mes dy gjuhëve. Në ditët e sotme 

mendohet që gabimet gramatikore kanë shumë burime të tjera, jo vetëm nga 

gjuha amtare. Edhe pse janë hedhur poshtë disa nga parimet e analizës së 

gjuhësisë përqasëse, përsëri mbetet një mjet i dobishëm për mësimdhënien e 

gjuhëve dhe për hartimin e materjaleve didaktike.  

Gjuhësia përqasëse lind si shkencë në fund të viteve ’50 dhe është e lidhur 

ngushtë me gjuhësinë strukturore të shenjave të sjelljes. Në vitet ’60 

kryesonte si një tendencë gjuhësore. Analiza e gjuhësisë përqasëse është 

rezultat i grumbullimit të gabimeve gjuhësore të vazhdueshme të kryera nga 

nxënësit. Këto do të shërbenin më tej për mësuesit e gjuhës të cilët nëpërmjet 

këtyre analizave do të mund të arrinin në një parashikim se çfarë vështirësish 

dhe gabimesh gramatikore hasin shumica e nxënësve, në mënyrë që të 

paraprinin këto nëpërmjet një mësimdhënieje sa më efikase.  

Studiuesit që e mbështetën gjuhësinë përqasëse argumentojnë se materjalet 

për mësimin e gjuhës së dytë mund të hartohen më kollaj duke krahasuar dy 

gjuhë dhe duke marrë parasysh dallimet e ngjashmëritë që mund të kenë ato, 

sepse në këtë mënyrë parashikojnë vështirësitë e nxënësve dhe procesi i 

mësimdhënies rezulton më i dobishëm. Këto ide bënë të lindë nevoja e 

gjuhësisë përqasëse dhe të analizës së saj. Gjuhësia përqasëse prezanton 

vështirësitë apo interferencat që has nxënësi gjatë procesit të nxënies të një 

gjuhe të dytë. Këto vështirësi mund të parashikohen dhe paraprihen nga 

momenti që është e mundur të kryhet krahasimi i fonetikës, morfologjisë dhe 

sintaksës së dy gjuhëve. Dhe arrihet në këtë mënyrë të bëhet unifikimi i një 

skeme dhe i një forme të vetme gramatikore duke realizuar kështu 

përshkrimin midis dy gjuhëve.  
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Sipas Robert Lado, Gjuhësia Përqasëse, ose e thënë më mirë Analiza 

Kontrastive
203

, pretendon t’u japë një zgjidhje ndërhyrjeve gjuhësore që 

mund të ekzistojnë në procesin e të nxënit të dy gjuhëve: asaj amtare dhe 

asaj të huaj. Nëse gjuha amtare është lehtësisht e krahasueshme apo e 

ngjashme me gjuhën e huaj që mësohet, do të jetë relativisht e lehtë të 

parashikohen vështirësitë dhe gabimet gramatikore dhe të hartohen materjale 

të përshtatshme për mësimdhënien. 

Në modelet teorike të gramatikës gjenerative dhe transformuese, analiza e 

gjuhësisë përqasëse është përballur me qasje të reja. Për shembull analiza 

kontrastive është e thjeshtë kur gjuha e dytë është e përafërt me gjuhën 

amtare dhe do të krijonte një transparencë pozitive. Të kundërtën mund të 

themi kur dy gjuhët nuk janë të ngjashme në strukturat dhe format 

gramatikore dhe rrjedhimisht transparenca midis tyre do ishte negative. E 

thënë në mënyrë më të qartë: kur midis dy gjuhëve ekzistojnë elementë të 

ngjashëm, është e nevojshme që analiza kontrastive të nxjerrë në pah këto 

ngjashmëri; kurse kur elementët gjuhësorë të gjuhës amtare me atë të huaj 

janë të ndryshëm, duhet t’i mësojmë pa u mbështetur në strukturën e gjuhës 

amtare.  

Synimi i gjuhësisë përqasëse është të ndërtohet një gramatikë e re, që do të 

ishte përmbledhje e dallimeve midis dy apo më shumë gramatikave; do të 

ishte një përshkrim i dy gjuhëve duke u nisur nga ngjashmëritë dhe nga 

dallimet midis tyre që do të përbënte një gramatikë përqasëse ku do 

prezantohen forma e struktura gramatikore nga fusha e leksikës, semantikës, 

në mënyrë që të dalin në pah interferencat apo ndërhyrjet e mundshme nga 

gjuha amtare. Në përvetësimin e një gjuhe është e nevojshme të bëhet 

dallimi mbi vështirësitë që lindin nga përqasjet dhe ato që lindin nga 

ndërhyrjet  midis gjuhëve amtare dhe të huaj. Ndërhyrjet gjuhësore shfaqen 

kur dallimi midis dy gjuhëve është i vogël; kurse kur dallimi gjuhësor është i 

madh, në këtë rats nuk ka hapësirë për intereferencë gjuhësore. 

Sipas Abbas,
 204

  dobësia kryesore e analizave kontrastive, dhe e cila 

ishte kritikuar shpesh, i kishte fillesat në vetëm një lloj gabimi gjuhësor: 

interferencë, apo e thënë ndryshe ndërhyrja gjuhësore. Shumë studiues kanë 

konfirmuar se interferenca ka zbehur aftësinë e analizës krahasuese për të 

parashikuar saktë gabimet e tjera që nxënësit mund të kryejnë.  

                                                           
203

 LADO, Robert, “Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers”. 

University of Michigan Press: Ann Arbor, 1957. 
204

 ABBAS, A. “Contrastive Analysis: Is it a living fossil?” IRAL: Internatioal Review of 

Applied Linguistic in Language Teaching, 33, 195-215, Retrived, October 23, 2004, from 

Communication and Mass Media Complete databased. 
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Duke u nisur nga sa thuhet më sipër, në vijim po paraqes një analizë 

krahasuese dhe përqasëse të dy gjuhëve shqip dhe spanjisht, duke treguar që 

elementët e përbashkët thjeshtojnë të mësuarin, ndërkohë që elementët 

gjuhësorë jo të njëjtë paraqesin vështirësi të mësuari tek nxënësi. Kjo lloj 

analize realizohet në të gjitha fushat dhe nivelet gjuhësore: fonologjike, 

gramatikore, leksikore dhe kulturore. Le të shohim pikat më poshtë që 

bazohen mbi shembuj konkretë të strukturave gjuhësore që mund të 

konsiderohen si shkak i gabimeve gramatikore të kryera nga nxënësit tanë që 

mësojnë gjuhën spanjolle si gjuhë të huaj. Pra është bërë një analizë 

kontrastive / përqasëse shqip – spanjisht, është e ndarë në pesë shkallë nga 

më e vështira deri tek më e thjeshta me qëllim që të analizohet proçesi i 

nxënies së gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj tek nxënësit shqiptarë. 

1. Ndarje gjuhësore: është rasti që ka më shumë vështirësi; është përvetësimi i 

strukturave që paraqiten në një formë të vetme në gjuhën amtare dhe në dy 

forma në gjuhën e huaj që mësohet. Në rastin e gjuhës spanjolle kemi foljet 

ser dhe estar që të dyja përkthehen në të njëjtën fjalë është. Fillimisht 

nxënësi nuk arrin të bëjë dallimin e përdorimit të dyfishtë të kësaj foljeje, 

duke qenë se në gjuhën shqipe të dyja këto folje përkthehen në një fjalë të 

vetme dhe rrjedhimisht nxënësi i përdor këto folje me intuitë sipas kontekstit 

që përballet.  

2. Forma e re gjuhësore: renditet në vendin e dytë të vështirësive, konsiderohet 

më pak e vështirë se rasti i ndarjes gjuhësore. Është ai fenomen që shpjegon 

një strukturë të re që nuk ekziston në gjuhën amtare: nxënësi fillimisht e 

injoron përdorimin e strukturës së re sepse ndikohet nga gjuha amtare; më 

pas fillon të vërë re praninë e kësaj strukture të re dhe arrin t’a përdorë atë në 

tekstet e gjuhës së huaj.  

3. Forma gjuhësore që mungon: ky është rasti kur për shkak të ndërhyrjes 

gjuhësore negative nga gjuha amtare. Nxënësi vazhdon të përdorë struktura 

gjuhësore të gjuhës amtare, të cilat nuk ekzistojnë në gjuhën e huaj. Është 

një zakon gjuhësor i fituar në gjuhën amtare që pengon nxënësin të 

riprodhojë strukturat gjuhësore në gjuhën e huaj. Fillimisht e përdorin në 

mënyrë të drejtuar nga mësuesi e më pas arrin të vërë re që nuk ekziston ajo 

formë gjuhësore në gjuhën e huaj duke e përdorur më pak derisa arrin t’a 

eliminojë atë përfundimisht.   

4. Forma gjuhësore konvergjente: është një fenomen që nxënësit e hasin kur dy 

struktura gjuhësore të gjuhës amtare korrespondojnë me një strukturë të 

vetme të gjuhës së huaj. Përvetësimi i këtij fenomeni është i lehtë sepse nuk 

kërkohet identifikimi i konteksteve të përdorimit nga momenti që 

korrespondon me një formë të vetme në gjuhën e huaj.  

5. Forma gjuhësore korresponduese: ky është rasti më i thjeshtë i përvetësimit 

gjuhësor, nga momenti që kemi të bëjmë me struktura të njëjta në të dy 

gjuhët: atë amtare dhe atë të huaj. Ndërhyrja gjuhësore e gjuhës amtare 
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konsiderohet si pozitive dhe ndihmon në zhvillimin e gjuhës së re që nxënësi 

po mëson. 

Pasi prezantuam strukturat gjuhësore që mund të krijojnë probleme tek 

nxënësit tanë, arrijmë të kuptojmë se pse përdorimi i analizës së gjuhësisë 

përqasëse është i vlefshëm në mësimin e gjuhës së huaj. Sepse shpesh herë 

konsiderojmë që nga gabimet e vështirësitë gramatikore që hasin nxënësit 

tanë arrijmë të mësojmë edhe ne vetë në cilësinë e mësuesit të gjuhës së 

huaj. Ndërhyrjet apo interferencat gjuhësore negative janë shkak i gabimeve 

gramatikore e sidomos kur dy gjuhë nuk janë shumë të ngjashme me njëra-

tjetren. Mësuesi duhet të ndërhyjë kur ka raste të tilla për t’u paraprirë 

keqkuptimeve gjuhësore dhe të nxisë  nxënësit të praktikojnë sa më shumë 

ushtrime strukturore gramatikore.  

Duket qartë që koncepti themelor i Analizës Përqasëse është ai i transferimit 

apo i intereferencave të formave gjuhësore nga gjuha amtare tek ajo e huaj, e 

cila mund të konsiderohet pozitive ose negative sipas afërsisë së 

ngjashmërisë që mund të kenë dy gjuhët. Sidoqoftë gjuhësia përqasëse synon 

të parandalojë ndërhyrjet gjuhësore negative dhe realizohet në të gjitha 

fushat gramatikore, të cilat po i paraqes si shembuj në vijim:  

 Ndërhyrje apo interferenca fonetike: në këtë rast kemi të bëjmë me 

riprodhimin e tingujve që janë të ngjashëm me gjuhën amtare por që nuk 

realizohen totalisht njësoj si në gjuhën e huaj. Si për shembull: riprodhimi i 

fonemës / θ / e cila shpesh herë shqiptohet si /s/. Gjithashtu mund të 

përmendim edhe intonacionin apo theksin që shpesh herë e gabojmë dhe 

ndodh që fjala merr tjetër kuptim vetëm prej theksit të gabuar Si për 

shembull: se – si përemër vetvetor; sé – folja saber në vetën e tretë njëjës.   

 Interferenca morfologjike: këtu kemi të bëjmë me elementë morfologjikë të 

gjuhës amtare që riprodhohen në mënyrë spontane në gjuhën e huaj. Në këtë 

rast kemi të bëjmë edhe me ndikimin e gjuhës tjetër të huaj asaj italiane e 

cila ndikon shumë tek nxënësit tanë kur përdorin format e ndryshme 

gjuhësore. Kjo ndodh se këto dy gjuhë, spanjolle dhe italiane, janë shumë të 

përafërta në ngjashmëri. Për shembull kur themi: *cuando ero pequeño në 

vend që të themi de pequeno. Kjo strukturë e gjuhës italiane është e njëjta 

me strukturën e gjuhës shqipe: kur isha i vogël.  

 Ndërhyrjet sintaksore: këtu është rasti i përkthimeve letrare të strukturave 

nga gjuha amtare të cilat koinçidojnë të ngjashme me gjuhën e huaj. Ky 

është rasti kur nxënësit akoma nuk e njohin strukturën e fjalive të gjuhës së 

huaj që mësojnë dhe e përdorin në mënyrë instiktive duke u bazuar në 

strukturën e gjuhës amtare. Si për shembull: në shqip themi Kryeqyteti më i 

famshëm, dhe për shkak të kësaj interference e përdorim në gjuhën spanjolle 
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si *El capital mas famoso, por në të vërtetë fjala kryeqytet është në gjininë 

femërore dhe thuhet la capital mas famosa.  

 Ndërhyrja leksikore: këtu kemi rastin kur fjalët janë të ngjashme në të dyja 

gjuhët. Në rastin  gjuhës spanjolle fjalët koincidojnë më shumë në 

ngjashmëri me ato të gjuhës italiane pavarësisht se kanë kuptime të 

ndryshme dhe nxënësit tanë ndikohen shumë në përdorimin e tyre. Si për 

shembull: vaso, burro, salir, etj. të përkthyera në shqip: gotë, i gjatë, dal; të 

përkthyera në gjuhën italiane: vazo, gomar, ngjitem. 

Pra metoda e gjuhësisë përqasëse, mund të themi se ka lindur nga interesi 

dhe kontaktet që kanë gjuhët me njëra-tjetrën. Sigurisht me këtë metodë nuk 

mund të pretendojmë që gabimet gramatikore mund të evitohen pavarësisht 

nga kujdesi dhe teknikat didaktike që përdorim ne si mësues gjuhe nëpër 

klasat tona. Shumë gabime gjuhësore vijnë edhe nga faktorë të brendshëm të 

gjuhës së huaj që mësojmë e jo vetëm nga ndikimet që lindin nga gjuha 

amtare. Si për shembull: eliminimi i parafjalës “a” përpara kundrinorit të 

drejtë në formë të personifikuar, (Juan gusta a nosotros - * Juan gusta 

nosotros; Vi a su amigo - * Vi su amigo),  rregullat morfologjike të foljeve të 

parregullta, transformimi që pësojnë këto lloj foljesh në kohë të ndryshme, 

etj.  

 

5.2. Veprimtaritë gramatikore gjatë periudhës së teorive komunikative. 

Mësimdhënia e gjuhës është e bazuar në metodën e komunikimit e cila 

konsiderohet si një metodë bashkëkohore dhe efikase. Kjo konsideratë është 

ngritur falë rezultateve pozitive që janë parë nga përdorimi i kësaj metode. 

Të gjitha llojet e situatave të jetës së përditshme përfshihen në proçeset e 

komunikimit gjuhësor. Këto proçese mund të jenë: shpërndarja e 

informacionit, negocimi i kuptimit gjuhësor dhe modelet e ndërveprimit 

gjuhësor midis dy bashkëbiseduesve. Orientimi kundrejt kësaj metode nxit 

tek nxënësit përdorimin e gjuhës komunikuese të bazuar në veprimtari e 

ushtrime gramatikore. Në këto ushtrime përfshihen struktura gjuhësore, 

funksione komunikuese, aspekte gramatikore dhe detyra të cilat promovojnë 

aftësitë funksionale dhe gjuhësore të nxënësit.  

Në librin me titull “Making communicative language teaching happen”, Lee 

dhe VanPatten 1995
205

 paraqitën parimet e mëposhtme mbi ativitetet e 

komunikimit:  

                                                           
205

 LEE, James F. dhe Bill VANPATTEN, “Making communicative language teaching 

happen”, New York, McGraw-Hill, 1995. 
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(1) Prezantimi i vetëm një forme gjuhësore në mënyrë që nxënësi t’a 

memorizojë atë. Në këtë rast duhet patur parasysh që nxënësi të fokusohet në 

vetëm një lidhje gjuhësore formë-përmbajtje 

(2) T’i kushtohet vëmendje kuptimeve gjuhësore, aktivitetet nuk duhet të 

ndërtohen vetëm me ushtrime mekanike por edhe me ushtrime në të cilat 

nxënësi duhet t’i kushtojë vëmendje kuptimit të fjalisë në mënyrë që t’i 

kryejë me sukses ato. Ky parim është shumë i rëndësishëm duke qenë se 

proçesi i të kuptuarit të një gjuhe të huaj konsiston në vendosjen e lidhjeve 

ndërmjet formës dhe kuptimit gjuhësor.   

(3) Ushtrimet të fillohen nga ato të nivelit më të thjeshtë, që janë fjalitë, e 

deri tek ato ushtrime të nivelit të diskursit, të komunikimit. Duke përdorur 

fillimisht ushtrime të thjeshta, nxënësit i jepet më shumë kohë në kuptimin e 

formës gjuhësore që dëshirohet t’i mësohet atij.   

(4) Përdorimi i kontrollit me gojë dhe me shkrim. Ky parim vlen për faktin 

që ekzistojnë nxënës të cilët kanë treguar që kanë aftësi shprehimore më 

shumë me shkrim dhe të tjerë nxënës që kanë më shumë aftësi shprehimore 

me goje.   

(5) Të arrihet që nxënësit të bëjnë “dicka”, kjo do të thotë që nxënësit nuk 

duhet të sillen si marrës pasivë të gjuhës së huaj. Mësuesi nuk duhet vetëm 

thjesht t’u flasë nxënësve, por ata duhet të aktivizohen në ushtrime, projekte; 

duhet të pëfshihen në mënyrë aktive që të përthithin sa më shumë 

gramatikën e mësuar.    

Ushtrimet e përpunimit ose të interpretimit kanë tre objektiva kryesorë: (1) të 

lejojnë që nxënësit e një gjuhe të huaj të identifikojnë në një mënyrë sa më 

efektive lidhjet midis formës dhe kuptimit; (2) të theksohen në maksimum 

format gramatikore në mënyrë që të mos keq interpretohen apo injorohen 

nga nxënësit; dhe (3) nxënësit të jenë njohës së lidhjes gjuhësore formë-

kuptim, në mënyrë që të arrijnë një përdorim sa më të saktë të kësaj lidhjeje 

gjuhësore. Në vijim po paraqes mësimdhënien e gjuhës spanjolle përmes 

situatave të caktuara komunikuese për të pasur një ide akoma më të saktë 

mbi mënyrën se si i ushtrojmë veprimtaritë komunikuese.  

 

5.2.1. Mësimdhënia e gjuhës spanjolle përmes situatave të caktuara 

komunikuese 

Metoda kryesore e të gjitha metodave bashkëkohore është qasja 

komunikuese në procesin mësimdhënies së gjuhës së huaj, veçanërisht në 

lidhje me praktikën e të shprehurit me gojë. Gjithashtu mënyra më e mirë për 

të mësuar nxënësit si të flasin, të reagojnë dhe të sillen, janë ushtrimet e 

kryera nga situata të caktuara komunikuese. Situatat e komunikimit 

konsiderohen si ushtrime të rëndësishme në didaktikën komunikuese.  
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Një situatë komunikuese konkrete në orën e gjuhës së huaj është një 

pikënisje pozitive për të prezantuar disa kategori semantike dhe për t’i 

zbatuar ato në një kontekst gjuhësor. Në këtë kontekst duhet të përfshihen  të 

gjitha fushat e gjuhësisë, pra jo vetëm ajo fonologjike, por edhe ato 

leksikologjike, semantike e morfosintaksore. Mund të përmendim këtu 

leksikun duke bërë një përzgjedhje të pjesëve të diskursit, të konektorëve të 

fjalisë, të zhargonit spanjoll, të shprehjeve frazeologjike, formave etike të 

mirësjelljes, etj. që plotësojnë e përbëjnë në këtë rast pasurinë gjuhësore të 

çdo vendi. Situata gjuhësore luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e aktit 

të të shprehurit me gojë të nxënësve në proçesin e mësimdhënies. Roli i saj 

kryesor është të ndihmojë nxënësit për të përdorur gjuhën e synuar në një 

mënyrë spontane e me sa më origjinalitet.  

Mësimdhënia nëpërmjet komunikimit kërkon edhe një organizim të 

ushtrimeve të cilat duhet të jenë në funksion të situatave të përditshme, në 

funksion të temave mbi të cilat nxënësit tregojnë më shumë interes, në 

funksion të strukturave gramatikore dhe së fundmi të jenë në funksion të 

situatave gjuhësore që nxënësi duhet të mësojë si t’i zotërojë ato. Për këtë të 

fundit mund të përmendim: mësimi se si të pyesësh e të kërkosh diçka apo 

një informacion, si të shprehësh një gëzim, si të falenderosh, si të shprehësh 

një pakënaqësi, etj. Të gjitha këto proçese gjuhësore realizohen më drejtë kur 

i nxisim nxënësit tanë të argumentojnë apo të japin opinionin personal mbi 

temat për diskutim dhe jo duke i vënë ata të bëjnë thjesht një përmbledhje të 

teksteve apo materjaleve që u dorëzojmë, ose duke u drejtuar thjesht pyetje 

mbi tekstin e përgjigjen mbi çfarë kanë lexuar. Në këtë mënyrë, në një 

komunikim gjuhësor është më e rëndësishme që nxënësit të përfitojnë duke 

krijuar nëpërmjet akteve të të folurit e duke u bazuar në materjalet gjuhësore 

që u jepen për orientim. Shpesh ndodh që edhe nxënësit që zotërojnë një 

nivel gjuhësor të avancuar hasin vështirësi kur duhet të reagojnë në mënyrë 

spontane mbi tekstet dhe situatat gjuhësore. Për pasojë është shumë e 

rëndësishme të bëhet një distancim i nxënësve prej teksteve apo materjaleve 

në formë të printuar dhe t’i nxisim ata drejt krijimit spontan, të folurit të 

rrjedhshëm, drejt diskutimeve dhe shprehjeve të emocioneve dhe opinioneve 

personale, etj. pjesëmarrja e nxënësve në këto lloj situatash komunikuese, 

zhvillon imagjinatën dhe shpirtin krijues të tyre. Pra është e domosdoshme 

që mësimi i gjuhës të zhvillohet në gjuhën e synuar, në rastin tonë në atë 

spanjolle. Kjo e fundit është objektivi kryesor i veprimtarive të komunikimit 

dhe konsiderohet padyshim si një mjet i shkëmbimit të informacioneve dhe 

opinioneve në të njëjtin nivel si gjuha amtare. Për më tepër këto veprimtari, 

përbëjnë një element të ri të proçesit didaktik dhe në shumicën e rasteve e 

ndihmojnë mësuesin të shmangin monotoninë e mësimdhënies. Përmes një 

situate komunikuese, mësuesi u mundëson nxënësve të njëjtat kushte e 

rrethana si në jetën reale, pra atë jashtë klasës. Mësuesi u prezanton temat që 
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janë në interes të tyre dhe që përmbushin nevojat e tyre komunikuese. Duhet 

theksuar se në proçesin e mësimdhënies, para së gjithash duhen marrë 

parasysh cilat janë nevojat e nxënësve të cilët janë nën kontrollin dhe nën 

drejtimin e mësuesit. Në ditët e sotme ndryshon edhe roli i mësuesit të 

gjuhës, domethënë që në një orë mësimi ku fokusi bie mbi komunikimin, roli 

i mësuesit është ai i krijimit të situatave që i nxisin nxënësit të shprehen në 

gjuhën që mësojnë. Mësuesi në rolin e organizatorit të proçesit didaktik bën 

që nxënësi të jetë figura qendrore e proçesit mësimor.  

Njësia bazë e një aktiviteti komunikues është akti i të folurit. Në këtë 

kuptim programi i gjuhës spanjolle përcakton aftësitë gjuhësore që duhet të 

zotërojë nxënësi në të gjitha nivelet gjuhësore. Në fillim të proçesit të të 

nxënit nxënësi duhet të dijë të krijojë një akt komunikues që përbëhet nga 

përshkrime të shkurtra gjuhësore. Me kalimin e kohës, aftësitë e tij 

komunikuese janë në zhvillim dhe është në gjendje të ndërtojë akte të të 

folurit më të ndërlikuara që formohen nga një seri frazash, të lidhura me 

emocionet dhe opinionet personale mbi një tekst të dhënë i cili mund të jetë 

në formë dialogu, filmi, foto, etj. Më pas nxënësi duhet të dijë t’i interpretojë 

e t’i komentojë këto tekste e situata gjithashtu edhe duke argumentuar mbi 

to. Në vazhdim nxënësi duhet të dijë të ndërtojë një bashkëbisedim mbi një 

temë konkrete dhe të përdorë format gjuhësore në bazë të moshës, 

profesionit, pozicionit shoqëror të pjesëmarrësve në aktin komunikues. Gjatë 

komunikimit nxënësi fillon të përdorë edhe komunikimin joverbal, e thënë 

ndryshe, gjestet tipike të gjuhës spanjolle. Nëse ne si mësues do të 

mjaftoheshim vetëm me ushtrimet me gojë që kanë të bëjnë me riprodhimin 

dhe përmbledhjen e tekstit, nxënësit nuk do të arrinin të zotëronin aftësitë 

komunikuese të përmendura më sipër. E rëndësishme është që nxënësit të 

flasin në gjuhën spanjolle jo vetëm sepse duhet ta bëjnë por edhe sepse duhet 

të kenë interes e dëshirë të përdorin gjuhën e huaj që mësojnë e t’a përdorin 

atë pa patur frikë se mos gabojnë gjatë të folurit.   

Një tjetër karakteristikë e komunikimit gjuhësor është se nxënësit 

përqendrohen fillimisht në përmbajtjen e komunikimit e më pas në format 

gjuhësore, duke qenë se rolin kryesor në këtë proces e luan akti i të folurit e 

jo format gjuhësore. Mirëpo duke ju referuar korrigjimit të gabimeve, vihen 

re dy situata ekstreme. Pjesa më e madhe e mësuesve korrigjon e plotëson 

fjalët që mungojnë të cilat nxënësi i harron gjatë të folurit; mësuesi i 

korrigjon pas çdo fjale apo e kryen këtë proces duke përfshirë edhe nxënësit 

në korrigjim, pra zhvillon një korrigjim kolektiv. Në lidhje me këtë të fundit 

mund të thuhet se kjo ka mbetur nga metoda audio-gjuhësore e cila nuk 

toleron as gabimin më të vogël gjuhësor prej frikës se nxënësit do 

familjarizoheshin me format e gabuara gjuhësore. Për pasojë nxënësit nuk 

mund të shprehen në mënyrë spontane e të japin një opinion personal, sepse 
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mësuesi duke i ndërprerë vazhdimisht me korrigjimet i detyron ata të 

përqendrohen më shumë në format gjuhësore të tekstit e jo në përmbajtjen e 

tij. Dihet që është e natyrshme që gabimet që shfaqen gjatë komunikimit 

janë të paevitueshme. Ajo që duhet të ndryshojë në këtë rast është mënyra që 

përdor mësuesi kundrejt gabimeve gjuhësore të nxënësve gjatë 

mësimdhënies. Për pasojë nuk është e këshillueshme ndërhyrja e mësuesit 

gjatë proçesit të të folurit të nxënësit. Korrigjimet duhen kryer në fund të 

diskutimit për të mos ndikuar në transformimin e komunikimit gjuhësor nga 

ana e nxënësit.  

Ushtrimet që mbështeten në strategjitë e komunikimit janë të shumta 

dhe mund t’i ndajmë në tre grupe sipas situatave komunikuese: detyra, 

dialogë dhe bashkëbisedime.  

 Lloji më i thjeshtë i një situate komunikimi është detyra komunikuese e cila 

ka të bëjë me përshkrimin e asaj çfarë duhet të thotë nxënësi. Le të 

ilustrojmë disa ushtrime të kësaj natyre të marra nga metoda e Maximiliano 

Cortés, Mercedes Fonseca, “Gramática y recursos comunicativos 3 (B2)”
206

. 

Për shembull mund të përdorim ushtrimin si në vijim:  

"Pregunta a tu compañero de grupo por su fin de semana", (pyet shokun e 

grupit tënd si e kaloi fundjavën) 

"Di a tu compañera de grupo cómo te llamas y pregúntala lo mismo.”(thuaji 

shokut si të quajnë dhe bëji të njëjtën pyetje edhe atij) ,  

"Pregunta el número de teléfono a cuatro compañeros de grupo", (kërko 

numrin e telefonit katër shokëve të grupit).  

Ky lloj ushtrimi ka për qëllim mësimin e një strukture të caktuar 

morfosintaksore dhe leksikun e saj, edhe pse në komunikim gramatika 

konsiderohet si një prej elementëve të mësimdhënies së gjuhës dhe jo si 

përvetësimi i gjuhës në tërësi. Sipas këtij mendimi mund të themi që 

fenomenet gramatikorë mund të mësohen edhe nëpërmjet situatave të 

caktuara komunikuese. Për shembull:  

1. Në vend të themi “Cambia los verbos empleados en presente por los 

verbos empleados en pretérito perfecto” - ndrysho foljet që janë në 

kohën e tashme me folje të kohës së kryer, mund t’u propozojmë 

nxënësve tanë një detyrë me një situatë komunikuese, për shembull: 

“Estás en un hotel y tienes los siguientes problemas: en tu habitaciòn no 

hay luz, no puedes sacar la llave de la puerta, el teléfono está roto, en tu 

                                                           
206

 CORTÉS,Maximiano dhe FONSECA, Mercedes: “Gramática y recursos comunicativos 

3 (B2)”, Santillana Universidad de Salamanca, 2007, f. 70-84 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

151 
 

baño no funciona el grifo. ¿Còmo lo explicas al recepcionista?”
207

 - 

“Ndodhesh në një hotel dhe ke këto shqetësime: nuk ka drita në dhomën 

tënde, të ka ngecur çelësi në derë, telefoni është i prishur, nuk 

funksionon dushi, etj. etj. Si do ja shpjegoje të gjitha këto defekte 

recepsionistes së hotelit?”. 

2. Në vend të kërkesës: “Cambia las frases afirmativas por las frases en 

imperativo”- “Kthe fjalitë pohore në urdhërore”, mund të japim një 

tjetër detyrë mbi situatën komunikuese, si p.sh.: “Aconseja a tu amiga 

qué deberá comprar a su madre para el dia de su cumpleaños. 

Recomiéndale algunos objetos.” -“Këshilloi shoqes se çfarë dhurate 

mund ti blejë mamasë për ditëlindje. Rekomandoji disa objekte.” 

3. Në vend të: "Repasa la conjugación del verbo “tener” – Rishiko 

zgjedhimin e foljes “kam”, mund tu kërkojmë nxënësve: “Di a tu 

compañero de grupo qué planes tienes para el próximo fin de semana y 

pregúntaselo lo mismo”. – “tregoi shokut të grupit cilat janë planet që 

ke për fundjavën e ardhëshme dhe pyeti të njëjtën gjë edhe atij”.  

 Sikurse përmendet më sipër një ndër ushtrimet që përdoren për situatat e 

komunikimit janë edhe dialogët të cilët përdoren me qëllim që të nxitet të 

folurit dhe gjithashtu mund të përdoret edhe ndarja në fragmente më të vogla 

brenda dialogut. Para se të interpretohen dialogët është e nevojshme të bëhet 

një përsëritje e rishikim i leksikut që i përket këtij ushtrimi dhe një vështrim 

i shprehive leksikore më të përdorura të gjuhës spanjolle. Ky vështrim do të 

bëjë që ushtrimi të mos jetë i ngadaltë, pra nxënësi mos të humbë kohë me 

gjetjen e shprehive. Le të përmendim në vijim disa prej këtyre lloj 

ushtrimesh të cilat gjenden në manualin Prisma A2: 
208

 

1. Tema komunikuese: Ftesë drejtuar një mikeje për në teatër.  

Njësia leksikore e përfituar në dialog: ftesa 

Niveli elementar: ¿Quieres ir al teatro? Te invito al teatro. ¡Venga, 

vamos al teatro!  

Niveli mesatar: ¿Te apetece ir al teatro? ¿Te gustaría ir al teatro esta 

noche?  

Niveli i avancuar: ¿Qué te parece si vamos al teatro esta noche? En el 

Teatro de la Zarzuela ponen una obra maravillosa... 

2. Pranim i një ftese:  

Niveli elementar: Encantado, gracias. Vale. Me parece estupendo. 

Naturalmente.  

                                                           
207

 Po aty.  
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 AIXALÁ, Evelyn; MUÑOZ, Marisa dhe MUÑOZ, Eva: “Prisma A2, Cuaderno de 

actividades”.metodë e gjuhës spanjolle pwr tw huaj, editorial EDINUMEN, Madrid, 2006. f. 
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Niveli mesatar:  Sí, me gustaría mucho... ¿Por qué no? Por mí, no hay 

inconveniente.  

Niveli i avancuar: ¡Ya lo creo que iré! ¡Allí estaré como un clavo! Te estoy 

muy agradecido por haber pensado en mí.  

3. Refuzim i një ftese:  

Niveli elementar: No, gracias. Gracias, pero me es imposible. No, no puedo.  

Niveli mesatar: Lo siento, pero me resulta imposible. No insistas, no puedo. 

Me gustaría, pero no puedo. Lástima, pero es que tengo otras ocupaciones.  

Niveli i avancuar:  Lo lamento mucho, pero no puedo. No te ofendas, pero 

no puedo. Me temo que no podré.  

4. Të bindësh dikë për të parë një spektakël: 

Niveli elementar: Yo creo que debes ver esa obra. Me parece que vale la 

pena verla.  

Niveli mesatar:  Creo que tendrías que ir... ¡Déjate convencer! Escúchame y 

verás que tengo razón...  

Niveli i avancuar:  No es que quiera que te dejes convencer, sino que el 

espectáculo es realmente...  

5. Të shprehësh pamundësi për të shkuar në spektakël:  

Niveli elementar: Es imposible. ¡Imposible! ¡En absoluto! Estoy muy 

ocupado.  

Niveli mesatar: Ya he visto esta obra. Tendrás que ir solo o invitar a otra 

persona.  

Niveli i avancuar: No existe ni la más remota posibilidad de que vaya 

contigo... Lo siento, pero es del todo imposible.  

 Bashkëbisedimi ishte një tjetër lloj ushtrimi i situatës komunikuese dhe 

konsiderohet më i vlefshëm e i vështirë. Duke e krahasuar me dialogun 

bashkëbisedimi karakterizohet nga një interpretim më i lirshëm, ku futen 

zhargonët e gjuhës dhe gjestet e mimikat.  Në këtë lloj ushtrimi është e 

nevojshme që situata të jetë në qetësi absolute. Të shumta janë shkaqet e 

dështimit të kësaj njësie didaktike pasoja e së cilës është mungesa e interesit 

mbi temat që përzgjedh mësuesi për diskutim. Një tjetër faktor i mos 

realizimit me sukses të një bashkëbisedimi mund të jetë edhe mungesa e 

aftësisë së reagimit apo të ndërhyrjeve në formë spontane nga ana e 
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nxënësve për të bashkëbiseduar. Gjithashtu negative konsiderohet edhe 

ndërhyrja e mësuesit për të korrigjuar nxënësit gjatë bashkëbisedimit.  

Faktorët që ndikojnë pozitivisht janë padyshim, klima miqësore që duhet 

mbajtur gjatë zvillimit të këtij aktiviteti dhe pjesëmarrja aktive e nxënësve të 

cilat realizohen falë aftësisë që ka mësuesi për të organizuar një orë 

mësimore. Në strukturën e ushtrimeve komunikuese të këtij lloji mund të 

vëmë re disa pjesë integruese. Dallimi i tyre lehtëson mësuesin si të 

planifikojë ushtrimet që ka caktuar për këtë seksion duke u nisur që prej 

nivelit gjuhësor që zotërojnë nxënësit e deri tek interesi i tyre për gjuhën. 

Përsa i përket anës metodologjike rëndësinë më të madhe e kanë si vijon:  

 

1. Problemi ose tema e situatës komunikuese, 

2. Detyrat komunikuese, 

3. Personat që marrin pjesë në komunikim dhe lidhjet që kanë midis tyre, 

4. Tipologjia e bashkëbisedimit (informative, emocionale, vlerësuese dhe 

debati) 

5. Materiali gjuhësor. 

Mësuesi për çdo nxënës pregatit role të ndryshme për bashkëbisedimin, duke 

ju caktuar edhe materialin gjuhësor që duhet të përdorin. Ndër to mund të 

jenë edhe biletat hyrëse të një muzeu, fotografi, biletat e autobuzit, ftesa të 

ndryshme në formë panfleti, fletë reklamash, etj. dhe me të cilat mësuesi 

cakton detyrat komunikuese për secilin lloj bashkëbisedimi. Ushtrimet e 

këtij lloji që janë të drejtuara nga mësuesi, zhvillojnë imagjinatën e 

nxënësve, bëjnë që nxënësi të jetë aktiv në klasë.   

 

5.2.2. Pasqyra e veprimtarive dhe e funksioneve komunikuese në 

manualet e përdorura për gjuhën spanjolle 

Deri tani thamë që mësimdhënia nëpërmjet situatave komunikuese hap një 

sërë mundësish për të garantuar dhe rritur cilësinë e mësimdhënies e 

mësimnxënies të gjuhës spanjolle drejt proçesit didaktik. Në këtë pikë të 

punimit tim po paraqes në vijim një analizë të kryer me manualët ekzistues 

të gjuhës spanjolle për të huaj: Gente
209

, Prisma
210

, Avance
211

, Esespañol
212
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 MARTIN PERIS Ernesto, Neus Sans Baulenas, “Gente”, Metodë e gjuhës spanjolle për 

të huaj, Difusion S.L., Barcelona, 1997.  
210

 AIXALÁ Evelyn, Marisa MUÑOZ, Eva MUÑOZ, “Prisma A1, A2, B1, B2, C1, C2”, 
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 MORENO Concha, ZURITA Piedad, MORENO Victoria, “Avance”, Metodë e gjuhës 
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dhe Planeta E/LE
213

. Do përqendrohem kryesisht në nivelin gjuhësor 

fillestar duke qenë se disa nocione si aktet e të folurit, janë më shumë të 

pranishme në këtë nivel. Qëllimi i kësaj analize nuk është të tregojmë 

pozicionin apo shkallën vlerësuese të manualeve, por është të tregojmë se si 

praktikohet komunikimi në gjuhën spanjolle nëpërmjet manualeve të saj. 

Cilat janë funksionet e komunikimit që rendit secili prej tyre në nivelin 

gjuhësor fillestar, atë A1-A2.  

 

Esespaño

l 

Planeta E/LE Gente Avance Prisma 

Përshënd

etjet dhe 

ndarjet 

formale 

dhe jo 

formale ; 

si të 

prezantoh

emi ; të 

pyesësh e 

të thuash 

një 

adresë ; 

Përshëndetjet dhe 

ndarjet. Si të  

prezantohemi e të 

tregojmë origjinën e 

lindjes. Si të pyesësh 

e si të tregojmë 

profesionin. Si të 

kërkosh një pije në 

bar e të paguash.  

Të tregosh 

interes për 

gjuhën 

spanjolle. 

Si të japësh 

e të 

kërkosh 

numrin e 

telefonit. 

Identifikim 

i qyteteve e 

shteteve në 

hartë. 

Karakterist

ikat e 

kontrollit të 

komunikim

it. Si të 

identifikos

h personat 

e një grupi.  

 

Përshënd

etjet dhe 

prezantim

et. Situatë 

komuniki

mi në një 

bar.  

Përshënd

etjet 

(formale 

dhe jo 

formale); 

si të 

prezanto

hemi; 

ndarjet ; 

si të 

japësh 

një 

opinion.  
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 CERROLAZA Matilde, CERROLAZA Oscar, LLOVET,Begona: “Planeta E/LE”, 
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Të 

shprehësh 

pronësi të 

sendeve ; 

përshkri

mi i 

objekteve 

dhe i 

personav

e ; si të 

shprehësh 

nevojat, 

dëshirat 

dhe 

preferenc

at në 

gjuhën 

spanjolle 

; si të 

marrësh e 

të japësh 

informaci

on mbi 

vendndod

hjen e 

personav

e dhe 

objekteve

. 

Si të pyesësh e 

të informosh 

për adresat. Të 

flasësh për 

vendndodhjen, 

të lokalizosh 

një objekt. Si 

shprehemi kur 

nuk e 

kuptojmë di ç 

ka. Si të 

falenderosh; si 

të tërheqësh 

vëmendjen e 

dikujt për të 

kërkuar di ç 

ka.  

Të kuptosh 

një 

informacio

n mbi 

njerëzit. Si 

të kërkosh 

e të japësh 

informacio

n mbi ta.si 

të 

arsyetosh 

mbi një 

vendim; 

përshkrim i 

pushimeve; 

të 

shprehësh 

shije e 

preferenca. 

Si ti 

referohemi 

datave, 

vendeve, 

banimeve. 

Si të arrish 

një 

marrëveshj

e.  

Të 

shrehurit 

mbi 

adresat; si 

të 

kërkosh 

leje, një 

nder. Si 

të 

propozos

h, si të 

pranosh, 

të 

refuzosh 

një ide.  

Të 

shrehurit 

mbi 

adresat; 

si të 

lokalizos

h objekte 

apo 

persona; 

përshkri

mi i 

objektev

e dhe i 

vendeve; 

përshkri

m i 

personav

e. Si të 

shprehës

h një 

pronësi. 

Përshkri

m i 

veshjeve. 

Të pyesësh 

për çmimet 

e një 

produkti e 

si ta 

vlerësosh 

atë. Të 

japësh 

opinione e 

të 

arsyetosh 

mbi to; si 

të pyesësh 

mbi 

gjendjen e 

një 

Të 

shprehësh 

shije e 

preferenc

a. Të 

propozos

h plane.  

Si të 

shprehës

h nevoja 

dhe 

dëshira 

mbi 

diçka. Të 

kërkosh 

e të 

japësh 

informac

ione 

hapësino

re.  
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produkti në 

dyqan e si 

të ofrosh 

ndihmë 

mbi këtë 

situatë.  

Të 

pyesësh e 

të thuash 

orën ; 

përshkri

mi i 

veprimev

e dhe 

aktivitete

ve 

shoqërore

 ; të 

shprehësh 

shijet dhe 

preferenc

at; të 

shprehësh 

miratim 

dhe 

kundërsht

im ; të 

pyesim 

për 

menunë 

në 

restorant. 

Të kërkosh një 

produkt në 

dyqan; të 

pyesësh mbi 

çmimin, 

pagesat; si ti 

referohemi një 

objekti me 

karakteristikat 

e tij dhe 

çmimet; Të 

shprehësh 

shije e 

preferenca.  

Të shprehësh 

opinion.  

Të kuptosh 

dhe të bësh 

përshkrime 

fizike; të 

pyesësh 

mbi 

aktivitetet e 

ushtrimet 

fizike; të 

pyesësh për 

zakonet e 

veset. Si të 

rekomando

sh e të 

japësh 

këshilla. Të 

përcjellësh 

informacio

nin e një 

teksti; të 

vësh në 

dukje pikat 

më të 

rëndësishm

e; të 

organizosh 

një seri 

rekomandi

mesh.  

Si të 

shprehësh 

opinion 

mbi 

blerjet. 

Të 

pyesësh 

e të 

tregosh 

orën; si 

të 

përshkru

ash 

veprime 

dhe 

aktivitete

t e 

zakonsh

me; të 

shprehës

h 

frekuenc

ë.  

Të japësh 

informacio

n mbi 

eksperienc

Të 

pyesësh 

për një 

informaci

Të 

shprehës

h shije 

dhe 
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at 

njerëzore; 

të 

arsyetosh 

opinione; 

të 

informosh 

mbi aftësitë 

dhe të bësh 

vlerësime 

mbi to; të 

flasësh mbi 

profilet 

profesional

e; të bësh 

një 

propozim e 

të 

arsyetosh 

mbi të; 

pranim dhe 

refuzim i 

propozime

ve.  

on; si tu 

përgjigjes

h 

pyeteve; 

situatë 

komunik

uese tek 

mjeku. 

preferenc

a; të 

biesh 

dakort 

apo të 

kundërsh

tosh një 

opinion. 

Të 

kërkosh 

diçka në 

një bar. 

Të përshkruash 

ose të tregosh 

veprime dhe 

eksperienca ose 

situata personale. 

të flasësh për 

ekzistencën e 

dickaje apo të 

dikujt ; si të 

pyesësh mbi një 

produkt dhe mbi 

cmimin e tij. 

 

Të flasësh për 

veprimet dhe 

zakonet e 

përditshme. 

Të lokalizosh 

veprimet në 

kohë; si të 

pyesësh e të 

informosh mbi 

orën; të 

flasësh për 

frekuencën; të 

lësh një takim; 

të propozosh 

një aktivitet; si 

të pranosh apo 

të refuzosh një 

ofertë. Si të 

Si të sillesh 

në një 

restorant; 

përshkrim 

dhe 

vlerësim i 

ushqimeve; 

si të 

komunikos

h në një 

restorant: 

të pyesësh 

për 

ushqimin 

apo pjatën 

e dëshiruar; 

të shkruash 

një recetë e 

ta 

Të japësh 

të drejtë 

apo të 

kundërsht

osh dikë.  

Në pazar. 

Të 

flasësh 

për 

kohëzgja

tjen e një 

veprimi; 

të flasësh 

për 

veprime 

që 

ndodhin 

njëkohës

isht.  
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justifikohesh.  shpjegosh. 

Të kuptosh 

referimet 

hapësinore 

dhe 

kohore. Të 

kërkosh e 

të japësh 

informacio

n mbi orën 

dhe datën; 

shprehi që 

përdoren 

në situatat 

hotelerie; si 

të 

rezervosh 

një dhomë, 

një biletë 

udhëtimi. 

Të 

arsyetosh 

mbi 

leverdinë e 

çmimit.  

Të 

shprehësh 

ndjenja. 

Situata 

komunik

uese në 

restorante

.  

Si të 

shprehes

h apo të 

pyesësh 

mbi 

sasinë. 

Të 

shprehës

h 

dyshime, 

pavendos

mëri, apo 

padituri. 

Të 

pyesësh 

mbi një 

produkt.  

si të 

planifikos

h si të 

sygjerosh

 ; si të 

pranosh 

apo të 

refuzosh 

një 

sygjerim 

Të shprehësh 

opinion. Të 

shprehesh pro 

apo kundër një 

ideje. Të 

vlerësosh një 

ide. Të 

justifikosh një 

opinion, të 

reagosh mbi 

Të bësh 

vlerësime e 

të 

vendosësh 

prioritete. 

Përshkrim i 

një qyteti; 

të bësh 

vlerësime 

dhe 

Të 

kërkosh 

një nder. 

Bisedat 

telefonike

.  

Të 

planifiko

sh, e të 

bësh 

projekte. 

Të 

sugjeros

h. Të 

pranosh 

e të 
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; si të 

japësh e 

të 

marrësh 

një 

opinion ; 

si të 

shprehësh 

miratim 

apo 

kundërsht

im ; 

të, të 

shprehësh 

habi, 

mospëlqim. 

Të lokalizosh 

në kohë një 

veprim në 

biografinë 

personale.  

krahasime. 

Të 

shprehesh 

pro apo 

kundër një 

ideje. Të 

bësh 

propozime 

dhe ti 

mbrosh 

ato.  

refuzosh 

sugjerim

e. Të 

shprehës

h 

detyrim. 

Vizitat tek 

miqtë. Të 

përshëndet

ësh, të 

prezantosh. 

Përshkrim i 

banesës. Të 

kërkosh e 

të japësh 

leje. 

Formulat 

më të 

ndjekura në 

një bisedë 

telefonike. 

Përdorimet 

e formave 

tu dhe 

usted.  

Si të 

kërkosh 

gjërat. Si 

të 

organizos

h një 

festë.  

Të 

japësh e 

të 

marrësh 

një 

opinion. 

Të 

shprehes

h pro apo 

kundër 

një 

opinioni. 

Të 

shprehës

h 

shkakun 

e 

pasojën.  

si të flasësh për 

veprime të 

përfunduara që 

lidhen me kohën 

e tashme. 

Narrativa mbi 

eksperienca dhe 

situata 

personale ; si të 

shfaqësohesh ; si 

të marrësh e të 

japësh udhëzime 

mbi 

 Të kuptosh 

një 

informacio

n. Si të 

lidhësh 

informacio

net e marra 

me 

njohuritë e 

përgjithsh

me të 

historisë. 

Të 

Si të 

organizos

h një 

takim. 

Situatë 

komunik

uese në 

një hotel. 

Të 

flasësh 

për 

veprime 

të 

përfundu

ara që 

kanë 

lidhje me 

kohën e 

tashme. 

Të 

përshkru
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vendndodhjet ; si 

të kërkosh e të 

japësh leje ; Si të 

ftosh ; të ofrosh ; 

të pranosh apo të 

refuzosh. 

 

përshkruas

h kushtet e 

jetesës në 

të 

shkuarën. 

Të flasësh 

për 

karrierën e 

një personi. 

Të 

strukturosh 

një tekst 

biografik.  

ash 

eksperie

nca 

personal

e. Të 

kërkosh 

falje, të 

japësh 

arsye. 

Krahasi

m i 

veprimev

e aktuale 

me ato të 

shkuara.  

Kontrastet dhe 

krahasimet  mbi 

informacione të 

ndryshme. 

Organizimi i 

diskursit dhe 

zgjerimi i 

informacionit. 

Të shprehësh një 

opinion. 

identifikim, 

përkufizim dhe 

përshkrim i 

personave, 

objekteve dhe 

vendeve. 

Lokalizimi i tyre. 

Përshëndetjet 

telefonike. 

  Të 

përfundos

h një 

bashkëbis

edim. Si 

të bësh 

një ftesë 

për darkë.  

Të 

japësh 

udhëzim

e mbi 

vendet 

dhe mbi 

adresat. 

Të 

ftosh/të 

ofrosh, të 

pranosh 

apo 

refuzosh 

një 

takim. 

  

Kjo listë e funksioneve dhe e veprimtarive komunikuese mbështetet në tre 

burime gjuhësore: në teorinë e akteve të të folurit; në analizën e bisedave; 

dhe në gjuhësinë konjitive.  

Përsa i përket burimit të parë, vetëm një numër i vogël i veprimtarive 

i korrespondon formës së saktë me konceptin teorik të aktit të të folurit; 

pjesa më e madhe janë nënfunksione si për shembull: si të pyesësh mbi një 
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çmim, të pyesësh mbi aktivitetet fizike, për veprimet e përditshme, etj. 

Veprimtaritë e tjera nuk hyjnë në këtë fushë si për shembull: të lokalizosh në 

kohë një veprim në biografinë personale, të flasësh mbi kohëzgjatjen  e një 

veprimi, etj.  

Analiza e bisedave
214

 e lë gjurmën e saj në funksionet e komunikimit 

që lidhen me ndërveprimin gjuhësor dhe veçanërisht me formulat e hapjes 

dhe të mbylljes së bisedave: përshëndetjet, përfundimet e një 

bashkëbisedimi; në veprimet rutine që kanë lidhje me marrjen apo mbajtjen 

e fjalës midis biseduesve si për shembull: kur i tërhiqet vëmendja dikujt në 

mënyrë formale apo jo formale për ti kërkuar diçka. 

Së fundmi, ndikimi i gjuhësisë konjitive ka të bëjë me koncepte që i 

përkasin situatave komunikuese si: në hotele, në restorante apo blerja e një 

bilete, të cilat janë veprime tipike që kanë të bëjnë me kulturën tonë. 

Manualet e gjuhës i riprodhojnë këto forma e veprimtari tipike, me qëllim që 

nxënësit e një kulture tjetër të arrijnë të mësojnë se cili është  rendi i 

veprimeve apo si duhen zbatuar situatat e dhëna.  

5.3. Nevoja e veprimtarive me përfshirjen e nxënësit. 

Zhvillimi i mësimit dhe i veprimtarive gjuhësore në klasë është gjithmonë i 

llogaritur sipas nevojave të nxënësve. Në këtë mënyrë, nxënësi është fokusi 

dhe qëllimi i komunikimit dhe përdoruesi kryesor i gjuhës i cili jep dhe merr 

informacion me ndihmën dhe ndërmjetësinë gjuhësore që krijon mësuesi. 

Roli dhe detyra e mësuesit në veprimtaritë gjuhësore është: 

a. Drejtues – vendos kushtet dhe rregullat e mësimit, 

b. Organizator – planifikon dhe zhvillon aktivitetet e ushtrimet në klasë, 

c. Guidë – organizon punën në klasë dhe ndihmon në zgjidhjen e 

problemeve, 

d. Burim informacioni – siguron informacionet e nevojshme për kryerjen e 

aktiviteteve në klasë, 

e. Vlerësues – diskuton mbi përparimin dhe ecurinë mësimore të nxënësve 

dhe reflekton mbi hapat e kryera nga ata.  

f. Investigues – bën kërkime mbi nevojat e nxënësve dhe analizon 

dinamikën e grupit të nxënësve të tij.  

Duke u mbështetur tek pikat e mësipërme dhe nga eksperienca e 

deritanishme në arsim, dëshiroj të paraqes një veprimtari gjuhësore që 

organizova me nxënësit e vitit të III
të
, në të cilin promovohet ndërmjetësia 

dhe ndërveprimi gjuhësor në klasë, i quajtur Informacionet e aktualitetit. 

Qëllimi i tij është përmirësimi i aftësisë gjuhësore së të shprehurit me shkrim 

                                                           
214

 HUTCHBY, I. dhe WOOFFITT, R. : “Conversation Analysis”, Cambridge, Polity, 1999.  
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e me gojë në gjuhën spanjolle. Ky aktivitet analizon njohuritë e nxënësve 

dhe bëhet lehtësisht i zbatueshëm në fushën e tyre të studimeve gjuhësore e 

konkretisht asaj spanjolle.  

 

Të dhënat e aktivitetit: 

Titulli: Informacionet e aktualitetit 

Niveli: B2-C1 

Kohëzgjatja e punës në klasë: 3 orë 

Objektivat kryesorë: 

- Përmirësimi dhe zhvillimi i ndërveprimit gjuhësor me gojë. 

- Të përmirësohet aftësia e të shpreurit me gojë nëpërmjet 

bashkëpunimit në grupe të vogla ose minigrupe dhe në fund 

bashkëpunimi i një grupi të madh në klasë.  

- Përmirësimi i aftësisë së të shprehurit me shkrim dhe llojet e teksteve 

që prezantohen me shkrim. 

- Implementimi dhe zhvillimi i proçesit të vetëkorrigjimit në një grup 

të madh.    

           Ky lloj aktiviteti i drejtohet nxënësve me nivel gjuhësor të avancuar të 

gjuhës spanjolle. Grupi është i përbërë nga 16 nxënës. Kohëzgjatja e 

realizimit të tij ishte prej 3 orësh në klasë dhe 3 orësh si punë individuale në 

shtëpi. Organizimi i aktivitetit u nda në faza zhvillimi: 

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

Faza 1: 

Analiza e nevojave 

Pyetësori në klasë:   

-Çfarë mendoni se mungon në klasë?                                                               

-Çfarë mendoni se duhet ndryshuar?                                                            

-Cilat janë aktivitetet që dëshironi të kryeni? 

Përgjigjet:                                                                

- Të përmirësojmë të shprehurit me gojë.                                                             

- Të përmirësojmë të shprehurit me shkrim. 

Aktivitetet:                                                    

Debatet; bashkëveprimet; artikuj, letra; tekste 

përshkrues; etj. 
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Kjo fazë përfundoi në ditët e para dhe u zhvillua nëpërmjet një pyetësori 

pjesërisht me gojë e pjesërisht me shkrim. Fillimisht u realizua një analizë 

me gojë ku interesohemi se cilat janë interesat e nxënësve mbi gjuhën 

spanjolle, pse e studionin atë dhe çfarë dëshironin të realizonin përgjatë 

kursit. Në mënyrë që të shikonim se cili ishte niveli i aftësisë me shkrim e 

realizuam edhe në formë të shkruar pyetësorin. Gjithashtu nxënësit shprehën 

nëpërmjet pyetësorit se cilat ishin aktivitetet që dëshironin  të realizonin dhe 

cilën pjesë të gjuhës zotëronin më pak në mënyrë që t’a trajtonin gjatë kursit. 

Nga analiza e nevojave pamë që nxënësit kishin mangësi në zhvillimin e 

aftësive të të shprehurit si me shkrim po ashtu edhe me gojë dhe këto aftësi 

nuk përputheshin me ato që duhet të ishin për nivelin gjuhësor B2. Kjo gjë u 

konfirmua edhe nga pedagogët e tjerë të cilët ndanin të njëjtin mendim që 

nxënësit kishin kryesisht mangësi në të shprehurin me shkrim të gjuhës 

spanjolle.  

 

 

 

  

                                                            

 

 

 

Në momentin e krijimit të aktivitetit morëm parasysh nevojat kryesore të 

nxënësve (të përmirësonim aftësitë e të shprehurit me shkrim e me gojë), 

sikurse edhe preferencat e tyre mbi aktivitetet gjuhësore që dëshironin të 

kryenin sikurse ishin: redaktimet e artikujve, debate, ndërveprime gjuhësore, 

etj. U konceptua një aktivitet që përfshinte të gjitha këto propozime dhe ju 

prezantua nxënësve për t’a provuar në grup. Ajo që ishte më e rëndësishme 

për tu konsideruar ishte se kjo veprimtari ishte e krijuar nga vetë nxënësit në 

mënyrë që të ndiheshin të motivuar për t’a kryer e për t’a çuar deri në fund 

atë. Aktiviteti kishte të bënte me përpunimin e teksteve informuese të 

aktualitetit. Përcaktuam një program video në të cilin nxënësit të flisnin mbi 

temat aktuale që u interesonin duke sjellë informacione mbi to. Ishte kjo një 

formë ndërveprimi ku përfshiheshin edhe struktura gjuhësore që u punuan në 

klasë përgjatë kursit të cilat u përvetësuan më tej.  

Faza 2: 

Propozimet e 

aktiviteteve 

Prezantim i aktivitetit: 

-Të shprehurit me gojë + të shprehurit me 

shkrim. 

- Ndërveprime + artikuj 

Tekste informues të aktualitetit. 
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Në këtë fazë nxënësit përzgjodhën 8 tema që u interesonin më tepër për t’u 

punuar në grupin e madh në klasë. Secili nga nxënësit  më pas zgjodhi një 

temë personale duke formuar kështu minigrupe me nga 2 persona për të 

kryer kështu bashkëveprimin gjuhësor me gojë duke folur për interesat e 

shijet personale mbi temat e zgjedhura. Nxënësit duhet të punonin edhe në 

shtëpi duke realizuar edhe një kërkim në internet për të sjellë më pas në 

klasë informacionet që kishin gjetur e t’i përpunonin nëpërmjet 

bashkëveprimit gjuhësor me shokun në minigrup. Temat që përzgjodhën 

nxënësit ishin: -situatat familjare, divorci; -kriza ekonomike; -shpenzimet 

rastësore; - humanizmi dhe misioni i tij; - shëndeti në botë; - racizmi; - 

pozicioni i gruas në shoqëri dhe - ndotja e ambjentit.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza 3: 

Përzgjedhja e 

temave 

Nxënësit prezantojnë një sërë idesh mbi temat dhe njëri 

prej tyre i rendit në formë liste në dërrasën e zezë. Më 

pas votohen idetë që duken më interesante duke 

eliminuar të tjerat. Nxënësit duhet të thonë se pse bëjnë 

këtë përzgjedhje. Secili zgjedh temën e tij e formohen 

grupe nga dy nxënës për të kryer bashkëveprimin 

gjuhësor. Temat e përzgjedhura merren e punohen në 

shtëpi ku kërkohet informacion i mëtejshëm mbi temën 

dhe bëhet një punë përgatitore mbi përmbajtjen e temës. 

Faza 4: 

Përgatitje e 

bashkëveprimit 

gjuhësor 

Nxënësit duhet të përgatisin bashkëveprimin 

me shokun e grupit. Bashkëveprimi është si 

një lloj interviste në të cilën nxënësit duhet të 

arrijnë një marrëveshje mbi cilat pyetje duhet 

të zhvillojnë me njëri-tjetrin dhe si do të 

zhvillohet bashkëveprimi. Përmbajtja 

gramatikore do të përcaktohet nga manuali që 

përdoret duke zgjedhur disa struktura 

gramatikore mbi të cilat do punohen e që do 

ndihmojnë për të shprehur një opinion, një 

konfirmim apo kundërshtim, etj. Konkretisht 

manuali i përdorur është « Puesta a Punto 

B2 », 2009. 
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Me informacionin që nxënësit kanë gjetur e punuar në shtëpi, duhej të 

punonin në grupe dyshe nëpërmjet bashkëveprimit gjuhësor që do 

prezantohen më pas në klasë. Në këtë fazë të përgatitjes nxënësit duhej të 

binin dakort mbi pyetjet që do të realizonin me njëri-tjetrin. Në këtë mënyrë, 

bashkëveprimi konvertohet në një praktikë të kontrolluar e të pregatitur më 

parë, duke lënë pak hapësirë për improvizim nga ana e nxënësit. Paralelisht 

nxënësi do të praktikojë strukturat gramatikore dhe përmbajtjet funksionale 

të dhëna nga manuali i gjuhës që përdorëm « Puesta a Punto B2 », 2009
215

. 

Strukturat kryesore që ju paraqitën nxënësve për t’u përdorur në këtë 

bashkëveprim ishin ato për të shprehur një opinion, për të konfirmuar apo 

për të kundërshtuar një opinion.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasi nxënësit kishin pregatitur bashkëveprimet gjuhësore në çift, arriti 

momenti i prezantimit dhe i filmimit të ndërhyrjeve të ndryshme gjatë punës. 

Në këtë fazë është e rëndësishme të eliminojmë “frikën skenike” në mënyrë 

që nxënësi të çlirohet nga emocionet. Për të arritur këtë është  i rëndësishëm 

roli i mësuesit si ndërmjetës dhe udhëzues gjuhësor dhe i teknikave të 

zbatimit në klasë sikurse e kemi përmendur në pikat lartë.  Një nga mënyrat 

më të suksesshme për të arritur çlirimin nga emocionet është e qeshura dhe 

që mund të përcillet tek nxënësi nëpërmjet tregimeve apo skenave komike që 

                                                           
215

 HERMOSO Alfredo Gonzales dhe Dueňas, Carlos Romero: « Puesta a Punto B2 », 

Edelsa, Madrid, 2009 

Faza 5: 

Prezantimi dhe 

filmimi  

Realizohet prezantimi dhe filmimi i 

bashkëveprimeve. Është e rëndësishme të 

arrihet të kalohet “frika skenike” përmes 

teknikave të relaksimit. Shpeshherë ne si 

mësues duhet të jemi pak aktorë komik në 

mënyrë që të relaksojmë nxënësin e t’a 

zhveshim nga sikletet përpara një publiku. 

Të gjitha duhen filmuar:  

- Ndërveprimi. 

- Proçesi i krijimit të intervistës; 

nxënësit bashkëveprojnë për të 

arritur një vendim përfundimtar.  
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mësuesi duhet të sjellë në klasë. Në këtë mënyrë nxënësi harron që është 

përballë një publiku. 

Filmimi i aktivitetit u krye përgjatë zhvillimit të tij që në fazën e parë. E 

rëndësishme është të filmohen të gjitha hapat e punës, edhe ato të provave 

apo të diskutimeve të ndryshme që bëhen për të arritur pikat dhe fazat e 

aktivitetit. Kjo gjë do të shërbejë më tej në fazën e montimit sepse përgjatë 

kësaj faze bëhet përzgjedhja dhe eliminimi i pjesëve të sakta në filmim. Një 

variant interesant i kësaj faze është që një prej nxënësve mund të përmbushë 

rolin e drejtuesit dhe një tjetër nxënës atë të filmuesit. Kjo gjë do ti jepte 

ngjyra motivuese dhe argëtuese aktivitetit.  

  

 

 

 

  

Nxënësi në këtë fazë do të ngarkohet me detyrën e montimit të aktivitetit 

duke bërë një përzgjedhje të pjesëve që duhen lënë në filmim. Për realizimin 

e tij u krijuan mundësitë e materjaleve didaktike në dispozicion: komputer, 

kamerë, projektor ku shiheshin filmimet prej të gjithë nxënësve të grupit e ku 

secili jepte sugjerimet e tij mbi cilat pjesë duhej të përzgjidhnin. Gjithashtu 

një tjetër element i rëndësishëm që duhej të zgjidhnin ishte edhe muzika 

shoqëruese e filmimit të aktivitetit. Nxënësit kishin kompetencë dixhitale të 

mjaftueshme për realizimin e kësaj faze.   

 

 

 

 

 

Jemi në fazën e vizualizimit të aktivitetit të realizuar nga nxënësit. Kjo fazë 

ndihmon që ata të bëhen kritikë të punës së tyre. U jepet mundësia për vetë 

korrigjim. Korrigjimi duhet të jetë i përgjithshëm, prandaj nuk dëshironim që 

të vinin re se cili kish gabuar por të vinin re llojin e gabimit apo atë që ata 

mund t’a konsideronin si të tillë.  

Faza 6:  

Montimi  

Mënyra më e mirë është që secili prej nxënësve të 

realizonte montimin e tij, dhe për realizimin e tij do 

të nevojiteshin: 

-Komputer, shumë kohë në dispozicion dhe njohuri 

informatike. 

 

Faza 7: 

Shfaqja dhe 

korrigjimi 

Pas fazës së montimit, prezantohet video në 

klasë në mënyrë që t’a shohin të gjithë 

nxënësit. Gjatë shikimit u kërkohet nxënësve 

që të gjejnë gabimet e mundshme gjatë 

bashkëveprimit e të japin sugjerime mbi to.  
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Fillimisht pasi u shfaq video, nxënësit komentuan në grup ato që kishin parë 

dhe realizuar në video. Ndjenjat që u komentuan ishin: turpi, stresi, ankthi, 

gëzimi, kurioziteti. Pjesa më e madhe e tyre komentuan që ishte realizuar 

mirë si video dhe si aktivitet dhe u konsiderua madje, shumë argëtuese. 

Argëtim për ata ishte edhe gjetja e gabimeve gjatë të shprehurit në gjuhën 

spanjolle, dhe vunë re që nuk ishin të ndërgjegjshëm në atë moment për 

gabimet gramatikore apo shprehimore që po kryenin gjatë bashkëveprimit. 

Pas kanalizimit të këtij momenti mbi ndjenjat dhe argëtimet e arritura gjatë 

zhvillimit të aktivitetit u fillua të diskutohej mbi cilat ishin gabimet e 

realizuara nga ata vetë dhe u bë dallimi i gabimeve në grup dhe i atyre në 

formë individuale. Për të arritur qëllimet dhe objektivat tona, i shënuam në 

dërrasën e zezë të gjitha llojet e gabimeve që ishin realizuar: 

- Gabime në shqiptim (ngatërrim i fonemave, shqiptim i dobët apo i fortë) 

- Gabime në diskurs (përsëritje të vazhdueshme fjalësh, heshtje e tepruar, 

ngatërrime e dridhje të zërit, mungesa të konektorëve të tekstit apo të pjesëve 

të diskursit) 

- Gabime gramatikore (probleme në zgjedhimin e foljeve dëftore- lidhore, 

mospërshtatje në numër e në gjini,) 

- Gabime leksikore (ngatërrim fjalësh, fjalë jashtë kontekstit) 

Me informacionin e gjetur gjatë fazës së kërkimit dhe me korrigjimet e bëra 

në grup, nxënësit fillojnë të shkruajnë e të redaktojnë artikujt që i 

korrespondojnë secilës temë duke shprehur opinionet personale mbi temat e 

përzgjedhura.  

 

 

 

 

Metoda e vlerësimit ishte një pyetësor që nxënësit duhet t’a plotësonin dhe 

në të cilin ata duhet të jepnin mendimin e tyre mbi: të gjithë proçesin e 

krijimit të aktivitetit; mbi ndjesitë që patën gjatë zhvillimit të tij; nëse ky 

aktivitet i kishte ndihmuar për të fiksuar strukturat gramatikore dhe a i kishin 

memorizuar të gjitha fazat e zhvillimit të tij. Rezultatet e aktivitetit dhe të 

vlerësimit të bërë ishin si më poshtë vijon:  

- Nxënësit përmirësojnë në mënyrë të dukshme aftësitë e të shprehurit me 

shkrim e me gojë.  

- Zhvillojnë strategji për vetëkorrigjimin. 

Faza 8: 

Vlerësimi i 

aktivitetit 
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- Aktiviteti është dinamik dhe argëtues. Ndjesia e përgjithshme ishte ajo e një 

sodisfaksioni të plotë mbi aktivitetin. Kjo përgjigje ishte e dukshme sepse 

100 % e nxënësve u përgjigj që do ishte kënaqësi të përsëritnin po të njëjtin 

aktivitet duke e zgjeruar me të tjera tema. 

- Ajo që ju duk më e lehtë ishte përzgjedhja e temave dhe kërkimi në internet 

dhe pregatitja e bashkëveprimit me gojë. 

- Ajo që ju duk më e vështirë ishte sipas tyre, prezantimi para një publiku në 

klasë dhe nëpërmjet kamerave.  

5.4. Përfundime. 

Në përmbledhje të asaj që është  thënë në këtë kapitull mund të themi 

se një njohuri e mirë teorike dhe praktike e një sistemi tjetër gjuhësor të 

fituar më parë rrit aftësinë e nxënësit për të mësuar një gjuhë tjetër. Ky fakt 

nuk duhet të jetë befasues sepse që të dy gjuhët kanë fusha të përbashkëta të 

llojit semantik që janë të organizuara në kategori funksionale. Sistemi 

gjuhësor i fituar më parë shërben si një mënyrë efikase për të mësuar një 

gjuhë të re.  

Ngjashmëritë në karakteristikat e të dy gjuhëve të çojnë në mësimin e 

shpejtë të këtyre karakteristikave në gjuhën e caktuar në sajë të proçesit të 

transferimit, e konkretisht në këtë studim kemi të bëjmë me përqasjen 

gjuhësore ndërmjet gjuhës tonë me atë spanjolle. 

Pra është e nevojshme që të orientojmë nxënësit tanë tek veçoritë 

gjuhësore  midis dy gjuhëve në rastet kur kemi ngjashmëri apo kontraste 

gjuhësore. Në këtë mënyrë mund të rritet aftësia e tyre për sistemin e 

interferencës gjuhësore. Gjithashtu dua të theksoj rëndësinë e gramatikave 

apo të manualeve të gjuhës spanjolle të cilat ndihmojnë nxënësit tanë në 

studimet e tyre krahasuese të strukturave gramatikore e komunikuese midis 

gjuhës spanjolle e asaj shqiptare.  

Mësimdhënia e gjuhës është e bazuar në metodën e komunikimit e 

cila konsiderohet si një metodë bashkëkohore dhe efikase. Të gjitha llojet e 

situatave të jetës së përditshme përfshihen në proçeset e komunikimit 

gjuhësor. Këto proçese mund të jenë: shpërndarja e informacionit, negocimi 

i kuptimit gjuhësor dhe modelet e ndërveprimit gjuhësor midis dy 

bashkëbiseduesve. Orientimi kundrejt kësaj metode nxit tek nxënësit 

përdorimin e gjuhës komunikuese të bazuar në veprimtari e ushtrime 

gramatikore. Në këto ushtrime përfshihen struktura gjuhësore, funksione 

komunikuese, aspekte gramatikore dhe detyra të cilat promovojnë aftësitë 

funksionale dhe gjuhësore të nxënësit.  
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Të gjitha këto proçese gjuhësore realizohen më drejtë kur i nxisim nxënësit 

tanë të argumentojnë apo të japin opinionin personal mbi temat për diskutim 

dhe jo duke i vënë ata të bëjnë thjesht një përmbledhje të teksteve apo 

materjaleve që u dorëzojmë, ose duke u drejtuar thjesht pyetje mbi tekstin e 

përgjigjen mbi çfarë kanë lexuar. Në këtë mënyrë, në një komunikim 

gjuhësor është më e rëndësishme që nxënësit të përfitojnë duke krijuar 

nëpërmjet akteve të të folurit e duke u bazuar në materjalet gjuhësore që u 

jepen për orientim. Shpesh ndodh që edhe nxënësit që zotërojnë një nivel 

gjuhësor të avancuar hasin vështirësi kur duhet të reagojnë në mënyrë 

spontane mbi tekstet dhe situatat gjuhësore. Për pasojë është shumë e 

rëndësishme të bëhet një distancim i nxënësve prej teksteve apo materjaleve 

në formë të printuar dhe t’i nxisim ata drejt krijimit spontan, të folurit të 

rrjedhshëm, drejt diskutimeve dhe shprehjeve të emocioneve dhe opinioneve 

personale, etj. duke i përfshirë sa më shumë ata në veprimtaritë gramatikore. 

Pjesëmarrja e nxënësve në këto lloj situatash komunikuese, zhvillon 

imagjinatën dhe shpirtin krijues të tyre.  
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VI. KREU I GJASHTË:  “PROGRAMET E MËSIMDHËNIES” 

 

6.1. Terminologjia e përdorur dhe konceptet mbi kurrikulat dhe 

programet e gjuhëve të huaja. 

 

Fjala kurrikulë në mësimdhënien e gjuhëve të huaja është futur kohët 

e fundit dhe është traditë e arsimit anglosakson dhe përdoret prej kohësh nga 

pedagogë të amerikës veriore si objekt i analizës në didaktikën e gjuhëve të 

huaja,  e quajtur “zhvillim i kurrikulës”, dhe që nënkupton artin e 

programimit apo të përpunimit të boshtit mësimdhënie-mësimnxënie.  

 Sipas Robert Keith Johnson, kjo fjalë i përshtatet shumë mirë metodës 

komunikuese dhe kapërcen atë ngurtësinë tradicionale të strukturalizmit 

duke i hapur rrugë planifikimit mësimor. Kjo nënkupton gjithashtu edhe 

metodën e vendimmarrjes nga të gjithë personat e përfshirë në të duke i 

dhënë ngjyra pedagogjike dhe metodike, duke përdorur shprehi të 

mësimdhënies e mësimnxënies, duke përfshirë në të qëllimet edhe objektivat 

e mësimit. 
216

 

Në këtë mënyë, qëllimi i termit “zhvillim i kurrikulës” kalon përtej raportit 

ndërmjet nevojave, interesave të nxënësve dhe përmbajtjes mësimore, për t’u 

zhvendosur në një kërkim të qëndrueshëm në vendimet dhe përzgjedhjet që 

ndikojnë në zhvillimin e programit.    

 D. Nunan
217

, në punimin The learner-centred Curriculum, përdor nga C. 

Brumfit disa përkufizime mbi këtë fjalë të cilat i shërbejnë për të vënë në 

dukje ndryshimet që ekzistojë midis termave “kurrikul” dhe “program”. 

Sipas tij këto ndryshime i përkasin faktit se sa merret apo jo parasysh metoda 

e mësimdhënies.   

Fjala program, përgjithësisht i referohet përmbajtjes mësimore dhe ecurisë 

së tij.  

                                                           
216

 JOHNSON Robert. K. “The Second Language Curriculum”. Cambridge: Botim i 

Cambridge University Press (koleksion i revistës së Gjuhësisë së Aplikuar). 1989 
217

 NUNAN, D. The learner-centred Curriculum. Cambridge: Botim i Cambridge 

University, 1988, f. 5-6. 
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  Keith Johnson
218

 thekson dy faza të njëpasnjëshme: së pari 

“inventarin mësimor” që nënkupton inventarin e të gjitha njësive mësimore 

që do të zhvillohen; dhe së dyti thekson planin mësimor ku bëhet 

përzgjedhja e përmbajtjeve të ndryshme, duke vendosur rendin dhe ecurinë 

me të cilin vetë mësuesit duhet të përparojnë dhe do të prezantohen në 

auditor.  

Rrjedhimisht është normale të mendojmë që proçesi në të cilin përzgjidhen 

përmbajtje e njësi të veçanta të mësimdhënies dallon dy faza: 

1. Në të parën përgatitet një listë ose një inventar i të gjithë elementëve që 

dëshrojmë t’u mësojmë nxënësve. 

2. Faza e dytë i përket vendimeve që merren mbi prezantimin e këtyre 

elementëve, edhe më e rëndësishme është lidhja dhe rendi që konceptohet në 

përmbajtjen e kursit. Rezultati i nxjerrë është programi të cilin mund t’a 

konsiderojmë si një “inventar të organizuar”.
219

  

M. P. Breen, konsideron në të njëjtën mënyrë si vijon: “Çdo program është 

një plan mbi atë ç’ka kërkohet të arrihet nëpërmjet procesit të mësimdhënies 

– mësimnxënies. Ky bën pjesë në kurrikulën globale të gjuhëve apo të një 

kursi i cili përbëhet nga katër elementë të rëndësishëm: objektivat, 

përmbajtjet, metoda dhe vlerësimi. Programi identifikon punën që duhet 

zhvilluar nga mësuesit dhe nxënësit, duke marrë parasysh që përmbajtja e 

përzgjedhur t’i përshtatet objektivave të përgjithshme. Metoda i referohet 

mënyrës që përdorin mësuesit dhe nxënësit për të punuar me përmbajtjen. 

Vlerësimi ka të bëjë me një proçes të kontrollit të dijeve dhe të rezultateve të 

arritura gjatë përvetësimit të lëndës.”
220

 

I kuptuar në këtë mënyrë, “programi” i referohet përmbajtjes së lëndës dhe 

organizohet sipas filozofisë dhe metodave didaktike, që janë përzgjedhur më 

parë dhe që bëjnë pjesë në kurrikulë. Për pasojë, me termin program 

kuptojmë përzgjedhjen dhe ecurinë e temave të përmbajtjes. Nga pikëpamja 

e praktikës, programi supozon proçesin e programimit në mënyrë të detajuar 

të aspekteve gjuhësore dhe komunikuese të cilat i zhvillojmë dhe i 

praktikojmë në auditor.    

“Kurrikula” përfshin anën globale të programit; domethënë “çfarë” mësohet. 

Ndërsa programi përfshin proçesin ose “si”, dhe “kujt” i mësohet gjuha.   

                                                           
218

 JOHNSON R. K. “Communicative syllabus design and methodology”. Oxford: Botim i 

Oxford Pergamon, 1982, fq. 32. 
219

 Po aty, f. 32.  

             
220
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  Sipas Forquin kurrikula mësimore, është fillimisht një itinerar 

arsimor. Ajo është një bashkësi përvojash e proçesit të të nxënit e zhvilluar 

dhe e konceptuar nga dikush që është nën kontrollin e një institucioni që e ka 

për detyrë ligjore këtë proces, që duhet zhvilluar në një periudhë kohore të 

caktuar.
221

  

 

6.2. Kurrikula mbi gjuhët e huaja.  

 

Kanë qenë të shumtë autorët të cilët janë marrë me studimet mbi 

kurrikulat e gjuhëve të huaja, duke u nisur që nga David Wilkins me veprën 

e tij Notional Syllabuses,  në vitin 1976
222

 e duke u shtjelluar më tej nga 

autorë të tjerë si Widdowson në vitin 1978
223

; Brumfit në vitin 1981
224

; 

Breen në vitin 1984
225

; White në vitin1988
226

.    

 Rreth viteve ‘70, para se të futej metoda e mësimdhënies me bosht kryesor 

komunikimin, praktikohej teoria që programi i studimit duhej të 

përqendrohej në njohjen e aspekteve gjuhësore dhe zhvillimin e të katër 

aftësive (të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të shkruarit; e ndjekur në po 

këtë renditje). Mirëpo, prej hulumtimeve e kërkimeve doli që kishte rezultate 

të dobëta në përdorimin dhe praktikën e njohurive gjuhësore jashtë 

ambienteve shkollore. Për pasojë pati një ndryshim të madh mbi përpilimin e 

programeve. Këto ndryshime e zhvillime u realizuan nga Gjuhësia e 

Aplikuar, duke u përqendruar kryesisht në përdorimin e gjuhës (language 

use) se sa në aspektet formale të gjuhës.
227

  

Faza fillestare i këtij tranzicioni u ilustrua mbi zhvillimin  e programeve 

funksionale. Për funksion nënkuptohej këtu qëllimi mbi të cilin e përdorim 

gjuhën, pra komunikimi, dhe si do të shpreheshin nga ana gjuhësore. Në të 

njëjtën kohë, në bazë të nevojave të veçanta të grupeve të caktuara të 

nxënësve, lindën dhe u krijuan përpilime të kurrikulave të komunikimit të 
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specializuara për fusha të ndryshme apo fusha të dijes, të tilla si inxhinieri 

apo mjekësi.
228

 

Në këtë mënyrë qëllimi i punës kryesore të kurrikulave për gjuhët e huaja, 

është që ato të përqendrohen rreth planprojekteve që lindin nga programet 

me bosht nocional. Këto të fundit kanë lindur prej propozimeve të 

parashtruara nga Wilkins, në fillim të viteve ‘70, në kuadër të punës së 

zhvilluar nga Këshilli i Europës.
229

Këto punime do të kristalizohen më tej në 

punimin e John Trim në vitin 1973 “Systems Development in Adult 

Language Learning”, në të cilin thekson lidhjen apo raportin midis analizës 

së nevojave dhe përcaktimit të përmbajtjeve gjuhësore të mësimdhënies-

mësimnxënies. Sikurse është po i njëjti raport midis elementëve të 

ndryshëm: objektivat, përmbajtja, metodat dhe vlerësimi, të cilët 

konsiderohen si të domosdoshëm në përpilimin e një kurrikule cilësore për 

gjuhët.
230

 

 Nga ky këndvështrim mund të themi se Wilkins ka shënuar një tendencë për 

të vendosur themelet për programet e gjuhëve të huaja dhe, siç thotë 

Brumfit, "ka kontribuar duke sjellë ide kur ishte e nevojshme".
231

  

Elementët që formojnë kurrikulën e gjuhëve të huaja u përfshinë më tej në 

tekstet shkollore. Qëllimi që dëshirohej të arrihej ishte përmirësimi i 

mësimdhënies së gjuhëve në shtetet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit 

Kulturor të Këshillit të Europës.
232

  

Programi komunikues ka pësuar ndryshime të shumta ndër vite. Këto kanë 

qenë një sërë propozimesh pedagogjike duke u nisur që nga funksionet e 

Wilkins, e duke arrirë deri tek metodat më të fundit të qasjeve në detyra. 

Këtë gjë e vë në dukje punimi i Richards i cili analizon dhe përfshin të gjitha 

transformimet e ndryshimet e programit komunikues
233

 : 
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Lloji i programit: I prezantuar nga: 

I përqendruar tek strukturat dhe 

funksionet  

WILKINS, D. A.: Notional 

Syllabuses. Oxford: Oxford 

University Press, 1976.  

Funksional i përqendruar rreth 

boshtit strukturor 

BRUMFIT, C. J. Problems 

and Principles in English 

Teaching. Oxford: Pergamon, 

1981. 

Strukturor, funksional,  instrumental ALLEN, J. P. B. A three-level 

curriculum model for second 

language education. Mimeo: 

Modern Language Center, 

Ontario, Institute for Studies 

in Education, 1980. 

Program Funksional JUPP, T. C. and HODLIN, S. 

Industrial English: An 

Example of Theory and 

Practice in Functional 

Language Teaching. London: 

Heinemann, 1975. 

Program nocional WILKINS, D. A.: Notional 

Syllabuses. Oxford: Oxford 

University Press, 1976. 

Program ndërveprues WIDDOWSON, H. G. Explorations 

in Applied Linguistics, 1. Oxford: 

Oxford University Press, 1979. 

Program i bazuar në detyra PRABHU, N. Procedural 

syllabuses. Punim i prezantuar 

në seminarin RELC, në 

Singapor, 1983. 

Program i formuluar sipas nevojave 

të nxënësve 

CANDLIN, C. N. Communicative 

language teaching and the debt to 

pragmatics. In C. Rameh (Ed.), 

Georgetown University Roundtable 

1976. Washington, D.C.: Georgetown 

University Press. 1976. 

HENNER-STANCHINA, C., and 

RILEY, p. (1978). Aspects of 

autonomous learning. In ELT 
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Documents 103: Individualization in 

Language Learning, London: British 

Council, 1978, fq. 75-97 

 

Duke u nisur që këtu tendencat dhe debatet mbi kurrikulat e 

programet përmblidhen në dy degë të ndryshme: nga njëra anë kemi ata që 

konsiderojnë nevojat për të konkretizuar dhe përkufizuar programet a priori. 

Nga ana tjetër kemi programin e tendencave të fundit në didaktikën e 

gjuhëve, pra ata që mbështesin teorinë se situata e mësimdhënies-

mësimnxënies zhvillohet nga bashkëveprimi që lind midis mësuesit dhe 

nxënësve, e gjithë kjo del nga momenti që është pikërisht praktika në klasë 

ajo që përcakton kushtet e proçesit mësimor.  

Nga publikimi i veprës Syllabus Design i David Nunan që daton në vitin 

1988
234

, ashtu sikurse edhe The ELT Curriculum   i Ronald White i vitit 

1988
235

 shihen një sërë tendencash të ndryshme dhe perspektiva të ndryshme 

kurrikulare të cilat karakterizohen nga veçoritë e mëposhtme:  

 Disa modele paraqesin në formë të rreptë dhe sistematike secilin prej 

elementëve të tij (objektivat, përmbajtja, metodat, vlerësimi), dhe 

synojnë të arrijnë një ekuilibër në bazën teorike që është themelore 

për kurrikulën, dhe praktikën që i korrespondon teorisë së caktuar.   

 Kurrikula është dokumenti tek i cili mbështeten si mësuesit ashtu 

edhe nxënësit dhe tek i cili gjejnë vend edhe aktivitetet praktike të 

caktuara  në program. Këto të fundit janë përcaktuar në bazë të 

kushteve dhe karaktevistikave të nxënësve.  

 Pjesa më e madhe e tyre vendos e rregullon ndryshimin midis 

programeve të orientuara në produkt dhe programeve që e vendosin 

theksin në proçesin mësimor. Në të parin dallohen si programet 

gramatikore po ashtu edhe ata nocionalë apo nocio-funksionalë. Në 

grupin e dytë (atë të orientuar në proçesin mësimor), dallohen 

programet që përqendrohen në proçes dhe ato të bazuar në detyra
236

.  

 Gjithsesi, si të vendoset theksi tek programi mbi detyrat dhe tek 

ndërveprimi gjuhësor, apo si të vihen në pah aftësitë konjitive të 

nxënësve, në çdo rast kemi të bëjmë më një program që përcaktohet 

dhe drejtohet në nivel auditori. Në këtë mënyrë ashtu sikurse e 
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235
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konfirmon edhe Breen dhe Candlin
237

, vetë auditori transformohet 

në një burim kryesor i situatave komunikuese:  

Auditori në vetvete është i vetmi ambient shoqëror me akivitetet e ushtrime 

praktike. Është një ambjent ku ndërtohet realiteti kulturor dhe psikoshoqëror 

konkret. Kjo veçori përbën zhvillimin e proçesit komunikues.
238

 

Pra po t’a interpretojmë sa është sipërpërmendur mund të themi që përmes të 

nxënit ndërveprues, arrihen njohuri që mund të ndahen në grup. Këto dije 

dëshirojmë t’i ndajmë, t’i komunikojmë e t’i analizojmë me persona të tjerë. 

Pra përfundimisht të nxënit nuk është një çështje personale por është 

bashkëpunuese nga momenti që në mes qëndron ndërveprimi gjuhësor i cili 

nuk mund të veprojë i vetëm. Si pasojë e këtij proçesi ndërveprues të të 

nxënit, nuk është e mundur që të parashtrohet përmbajtja e programit 

mësimor. Ajo që ndodh në auditore do të përcaktohet nga aspektet e 

mëposhtme: 

• Gjuha shoqërohet nga eksperienca shoqërore.  

• Renditja e përmbajtjes vendoset e sistemohet sipas njohurive të nxënësve. 

• Njësitë mësimore nuk janë elementë të gjuhës por janë aktivitete praktike të 

saj.  

• Rendi i aktiviteteve përcaktohet nga rezultatet e arritura.   

Pra mund të themi që kurrikula me bosht komunikues që, përfshin 

programin, metodat dhe vlerësimin, nuk mund të caktohet paraprakisht. 

Mund të jepen vetëm një sërë parimesh të përgjithshme. Auditori gjithashtu 

është vendi ku zbatohen, testohen dhe vlerësohen këto parime. Në këtë 

kontekst mësuesi duhet të propozojë një plan që të favorizojë zhvillimin e 

kurrikulës dhe kjo e fundit duhet t’i japë më shumë prioritet proçesit të të 

nxënit në përmbajtjen mësimore. Dhe sipas Breen
239

 para se t’i japim rëndësi 

objektivave që caktojmë duhet t’i japim prioritet më shumë rrugës që ndiqet 

gjatë proçesit mësimor dhe mjetet e përdorura për realizimin sa më cilësor të 

tij. 

Kjo kurrikulë i jep më përparësi aftësive komunikuese dhe proçesit të të 

nxënit se sa përzgjedhjes së temave mësimore. Njohjet mbi koncepte të 

ndryshme të gjuhës do të prodhohej si pasojë e përdorimit të aftësive 

komunikuese të procesit të të nxënit.
240
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Po duke ju kthyer sintezës tonë le të shohim se si llogjika e një kurrikule 

globale përparon në analizën kurrikulare.  

Në vitin 1988 Ronald White publikon punimin e tij The ELT Curriculum dhe 

njëkohësisht edhe David Nunan publikon Syllabus Design, më tej me një 

vizion më përparimtar ishte The Learner-Centred Curriculum. Këto 

publikime përshkruhen me një tendencë për të zbehur rëndësinë dhe peshën 

e përmbajtjes së programit dhe për të nxjerrë më në pah një kurrikul me 

natyrë pedagogjike, dhe rrjedhimisht më pak i përqendruar në materie dhe 

më tepër i përqendruar në protagonistët e saj (nxënësit) dhe në fazat e 

zhvillimit të proçesit të nxënies.   

Nga kjo pikëpamje, kurrikula mund të konsiderohej si një makro-program i 

përbërë nga tre faza të ndryshme:
241

 

a) Faza e parë ka të bëjë me planifikimin dhe organizimin e mësuesit;  

b) Faza e dytë ka të bëjë me përcaktimin e metodave, teknikave, 

strategjive, etj. të cilat konsiderohen të domosdoshme për 

mësimdhënien.  

c) Faza e tretë ka të bëjë me objektivat parashikuara, duke i testuar me 

praktikën e fazave a dhe b. Në këtë rast kemi të bëjmë me fazën 

vlerësuese.    

   

 6.3. Llojet dhe përmbajtjet e programeve.  

  Në vija të përgjithshme, mund të dallojmë katër lloj programesh që 

pasqyrojnë tendencat që kanë ardhur duke u zhvilluar nga mësuesit dhe 

përpiluesit e programeve përgjatë njëzet viteve të fundit. Le të shohim 

përmbledhjen që bën Breen mbi katër klasat e programeve kryesore. 
242
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 Formal  Funksional  Bazuar në Detyra  I përqendruar në  

Proçes  

 

Bazuar në 

njohuri 

Format, 

sistemet dhe 

rregullat 

fonologjike, 

morfologjike, 

leksikore, 

gramatikore, 

debati si tekst.  

Gjuhët të 

mësohen për 

qëllime të 

veçanta në 

varësi të 

funksioneve 

shoqërore si 

p.sh.: si të 

realizohet një 

kërkesë, një 

përshkrim, si të 

japim 

shpjegime, etj.   

Kuptime të nxjerra 

dhe të realizuara 

përmes sistemeve të 

unifikuara në 

format gjuhësore 

dhe situatat 

shoqërore.  

 

Njësoj si programi i 

bazuar në detyra por 

duhet të 

përqendrohen edhe në 

njohjen Formale / 

Funksionale në varësi 

të nevojave 

afatshkurtra apo 

afatgjata të nxënësve.   

 

 

Bazuar në 

aftësitë 

gjuhësore 

Prodhim i 

saktë 

gjuhësor. 

Përdorim i 4 

aftësive 

gjuhësore.   

Përshtatje 

shoqërore e 

bazuar në 

repertorin e 

funksionit. 

Përdorim i 4 

aftësive 

gjuhësore duke 

përfshirë 

objektivat dhe 

nevojat.   

Interpretim të 

plotë, të saktë. 

Shprehi të 

përshtatshme. 

Përshtatje të 

detyrave dhe 

përdorim i aftësive 

të integruara në 

detyra.  

Njësoj si programi i 

bazuar në detyra, 

duke përfshirë edhe 

vendimarrjen dhe 

zgjedhjen e 

pikëpamjeve në 

auditor që kanë lidhje 

me kurrikulën.   

 

 

 

Bazuar në 

përzgjedhje; 

në renditje 

Njësitë e mëdha 

gjuhësore të 

sintetizuara në 

njësi më të 

vogla. P.sh.:  

Llojet e 

frazave, 

mënyrat e 

intonacionit, 

fjalor specifik, 

tinguj të 

Përdorime 

gjuhësore të 

funksioneve të 

gjuhës të 

mbirenditura 

dhe të 

nënrenditura. Të 

gjitha këto  

vlejnë në 

përdorim të 

zakonshëm apo 

Detyra 

komunikuese me 

një objektiv: detyra 

të situatave të 

ndryshme sikurse 

mund të jetë 

planifikimi i një 

udhëtimi; apo 

detyra që jepen për 

një qëllim të 

caktuar si p.sh. 

zgjidhja e një 

Hapat e proceseve:  

1. Vendimet e marra 

të bazuara në qëllime, 

përmbajtje dhe në 

mënyrat e të punuarit 

në auditor.  

2.Marrëveshjet: si 

detyrat/ aktivitetet.  

3. Vlerësimi i 

rezultateve dhe  i 

procedurave të 
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veçantë, etj.  të veçantë të 

gjuhës që lindin 

nga analiza të 

nevojave për 

qëllime të 

caktuara; 

akademike apo 

profesionale.   

problemi teknik.  

Detyra të mësimit 

komunikues: p.sh. 

nxjerrja dhe 

përpilimi i një 

strukture me 

format verbale apo 

krahasimi i 

strategjive të 

mësimit.  

përzgjedhura. Hapat 

zbatohen në të gjitha 

elementët e kurrikulës 

në mënyrë që 

programi i klasës të 

përparojë. 

 

 

 

 

Bazuar në 

renditjen e 

nevojave. 

Këtu 

nënkuptohet që 

nxënësi të 

mësojë dhe të 

sintetizojë 

informacionin 

gjuhësor; të 

dijë të 

organizojë 

materialin duke 

bërë dallimin 

nga më i lehti 

tek më i 

vështiri, nga 

më i përdoruri 

deri tek më i 

veçanti dhe nga 

ai më i 

nevojshmi e 

deri tek ai më 

pak i duhur. 

Këtu 

nënkuptohet 

që nxënësi të 

krijojë një 

repertor të 

tijin. Pra duke 

analizuar 

punimet nga 

më të mirat e 

deri tek ato që 

janë pak 

cilësore, duke 

bërë dallimin 

se sa të 

vlefshëm janë 

për përdorim.  

Këtu nënkuptohet 

që nxënësi të 

përmirësojë të 

nxënit dhe aftësitë 

e tij gjuhësore në 

bazë të niveleve 

dhe cikleve të 

mësimit. Duke u 

nisur që nga detyrat 

më të njohura e 

deri tek ato më pak 

të zhvilluara prej 

tyre. Zhvillohet një 

renditje e detyrave 

nga më të 

përgjithshmet e 

deri tek ato më të 

veçanta. Këtu futen 

edhe aktivitetet e 

mëparshme që 

shërbejnë si pikë 

mbështetjeje për 

detyrat.  

Këtu nënkuptohet që 

nxënësi të 

përmirësojë të nxënit 

dhe aftësitë e tij 

gjuhësore në bazë të 

niveleve dhe cikleve 

të mësimit. Kemi një 

renditje të detyrave 

që lindin gjatë 

zhvillimit të 

vlerësimit duke 

theksuar nevojat, 

arritjet e 

deritanishme që 

bëjnë të mundur të 

merren vendime të 

mëtejshme mbi 

ecurinë e proçeseve 

mësimore.   
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Tabela 6.1. Karakteristikat kryesore të katër llojeve të programeve të prezantuara nga 

Breen, Carter dhe Nunan.
243

  

Në lidhje me vlerësimin e këtyre programeve mësimore ne nuk mund të 

gjykojmë se cili është ai i duhuri dhe më cilësori. Mendoj se një nga arsyet 

kryesore është se një program zbatohet brenda në klasë dhe vepron brenda 

një kuadri të mësimdhënies e mësimnxënies. Kemi interpretime të ndryshme 

nga ana e mësuesve të gjuhës sepse secili prej nesh e organizon programin 

në bazë të ecurisë së aftësisë së nxënies nga ana e nxënësve; në bazë të 

objektivave, të metodave që përdoren dhe të vlerësimit. Pra po të ndjekim  

këtë linjë vëmë re që është praktikisht e pamundur që të përcaktojmë se cila 

metodë është më cilësore. Megjithatë arrijmë të përcaktojmë se cili mund të 

jetë planprogrami ideal:  

Çdo program duhet të jetë i organizuar sipas:  

- Një kornize të qartë të njohurive dhe të aftësive të cilat do të jenë të 

përshtatshme për arritjen e objektivave të përgjithshme. 

- Një vazhdimësie dhe ndjenjës drejtuese në punën e klasës, si nga ana e 

mësuesit po ashtu edhe nga ana e nxënësve.  

- Një regjistër nga ana e mësuesit mbi atë çfarë është trajtuar gjatë kursit. Pra 

le të themi një database për të vlerësuar ecurinë e nxënësve. 

- Një bazë për të vlerësuar përshtatjen e kursit me objektivat e përgjithshëm 

dhe nevojat apo problemet që ndeshim me nxënësit përpara dhe gjatë kursit.  

- Një përmbajtje të përshtatshme për zbatimin dhe zhvillimin e gjuhëve. 

 

6.3.1. Kurrikulat sipas Kuadrit të Përbashkët Europian për Gjuhët e 

Huaja. 

Në kapitullin 8 të dokumentit Kuadri i Përbashkët Evropian për 

Gjuhët e Huaja, paraqiten orientime që duhen pasur parasysh në konceptimin 

e kurrikulës.  

Ekspertët europianë e kanë konceptuar teorinë mbi kurrikulën si më poshtë 

vijon:  
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 BREEN, M. P. “Syllabus design” en CARTER, R. & NUNAN, D.(bot.) The Cambridge 

Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002, f.155.  
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Kurrikula duhet të shërbejë si bazë për përmirësimin dhe zhvillimin e 

gjuhëve dhe të rrisë aftësitë gjuhësore tek nxënësit.   

Përpilimi i kurrikulës bëhet me perspektivën e një edukimi gjuhësor të 

përgjithshëm në të cilin përfshihen njohuritë gjuhësore, aftësitë e të nxënit 

dhe të kuptuarit të cilat mund të jenë të transferueshme nga një gjuhë në 

tjetrën.  

Në thelb, teoria që ndiqet në këtë kapitull të dokumentit të Kornizës së 

Përbashkët mbi Referancat për Gjuhët e Huaja, është të konfirmohet ideja që 

nuk ekziston një kurrikulë- program formimi- i vetëm. Kjo gjë jo vetëm 

sepse objektivat e nxënies nuk janë identike, por edhe sepse edhe rezultatet 

nuk janë asnjëherë të njëjta edhe kur ata i nënshtrohen të njëjtit proçes të 

mësimdhënies dhe mësimnxënies. 
244

 

 

6.4. Programet dhe kurrikula e gjuhës spanjolle në Fakultetin e Gjuhëve 

të Huaja.  

 

Duke parë rëndësinë mbi zhvillimin  dhe organizimin  e kurrikulave 

programeve dhe duke dëshëruar të arrijmë standartet ndërkombëtare të 

mësimdhënies së gjuhëve të huaja, dua të paraqes konkretisht punën në 

lidhje me këtë temë, që është zhvilluar edhe pranë katedrës së gjuhës 

spanjolle.  

Konkretisht dua të paraqes në vijim se si është përpiluar kurrikula e gjuhës 

spanjolle dhe më pas programin e Gjuhës Praktike 1 të gjuhës spanjolle. 

 

6.4.1 Kurrikula e katedrës së gjuhës spanjolle: 
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 ATIENZA MERINO, J. L.: “La emergencia de lo inconsciente en el acceso a la lengua 

extranjera” en  GUILLEN DÍAZ, C. (Dir.), Lenguas para abrir camino. Madrid. MECD, 

2003, fq. 129   

 

 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

182 
 

 



“Vёshtrim krahasues mbi gramatikёn e zbatuar nё mёsimin e gjuhёs spanjolle”. 

  
 

183 
 

 
 

Po të nisemi nga pikëpamja se si është ndërtuar kurrikula dhe se sa ndikim 

pedagogjik ka, duhet t’a konsiderojmë proçesin e ndërtimit të saj jo vetëm si 

një shpërndarje të lëndëve teorike e praktike ndër vite, por edhe si një mjet 

që shërben për rregullimin dhe për formimin arsimor të nxënësve. Kjo 

kurrikulë orientohet në bazë të nevojave dhe të nivelit të formimit gjuhësor 

të tyre.  

Po të vihet re, gjatë vitit të parë jemi fokusuar në një formim të përgjithshëm 

gjuhësor. Viti i parë ka për bosht kryesor gramatikën e gjuhës spanjolle, e 

cila prezantohet nëpëmjet lëndëve të quajtura Gjuhë Praktike 1 e gjuhës 

spanjolle dhe Gjuhë Praktike 2. Ajo konsiderohet si themelore dhe i janë 

kushtuar rreth 160 orë në total (80orë semestri i parë + 80 orë semestri i 

dytë), gjithsej ka 16 kredite.  

Gjithashtu i kemi bashkangjitur mësimit gramatikor të gjuhës edhe lëndën  

Tipologji Teksti e gjuhës spanjolle e cila ka 4 kredite baraz me 40 orë për 

semestër. Kjo është një lëndë e realizuar vetëm me orë praktike mbi gjuhën e 

cila ka të bëjë me analizën e teksteve. Në bazë të tipologjisë të këtyre të 

fundit: përshkrues, informues, narrativë dhe argumentativë, janë organizuar 

edhe këto katër lëndë të Tipologjisë Tekstore: Tipologji Përshkruese – viti i 

parë; Tipologji Informuese – viti i dytë semestri i I
re

, Tipologji Narrative – 

viti i dytë semestri i II
te
; Tipologji Argumentuese – viti i III

te
.  Këto katër 
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lëndë të tipologjive të teksteve janë përpiluar në këtë mënyrë duke u nisur 

nga një shkallë vështirësie nga viti i parë, i cili fillon me analizën e teksteve 

përshkrues e deri tek viti i tretë me analizën e teksteve argumentues.  

Ky organizim është bërë sipas shkallës së vështirësive gramatikore. Ashtu 

sikurse është thënë në kapitujt e mësipërm, duke u nisur sipas niveleve 

gjuhësore e duke u bazuar në nevojat dhe aftësitë gjuhësore të nxënësve që 

fillojnë me prezantime e përshkrime e deri tëk argumentimet, hipotezat e 

sugjerimet, po kështu edhe kurrikula është përshtatur sipas kësaj shkalle. 

Vazhdon linja e kurrikulës me lëndë të tjera gramatikore si Fonetika e gjuhës 

spanjolle, edhe kjo lëndë e vitit të parë, përmban 4 kredite, e barabartë me 40 

orë. Për t’i dhënë një mundësi në mësimin sa më efikas të gramatikës së 

gjuhës spanjolle në kurrikulën e po kësaj gjuhe kemi shtuar si lëndë me 

përzgjedhje Gramatikë e Aplikuar e gjuhë spanjolle e cila është një lëndë 

shtesë dhe plotësuese e gramatikës. Nëpërmjet kësaj lënde nxënësit duhet të 

përfitojnë nga një mësim më i zgjeruar i gramatikës së gjuhës spanjolle. 

Qëllimi kryesor i futjes së Gramatikës së Aplikuar të gjuhës spanjolle ishte 

të arrinim një nivel gjuhësor sa më cilësor tek nxënësit tanë. 

Tjetër lëndë që kanë për bosht gramatikën e gjuhës spanjolle janë 

Morfologjia dhe Sintaksa e gjuhës spanjolle. Secila prej tyre ka 4 kredite dhe 

i kushtohet një rëndësi e veçantë sepse janë lëndë me frekuentim të 

detyrueshëm. Në vitin e tretë, sikurse vihet re në kurrikulë, kemi vendosur 

një tjetër lëndë e cila është edhe kjo praktikë e gramatikës së përfituar në 

vitin e I
rë

 dhe të II
të
, lënda e Përkthimit. Nxënësit përmes kësaj lënde arrijnë 

të rregullojnë e të përdorin në formë të saktë gjuhën spanjolle duke zbatuar 

rregullat e përshtatjes në gjini e numër, në struktura gramatikore, në 

shprehjet frazeologjike, formulat fikse të gjuhës, renditjen e fjalëve në fjali, 

etj.  

Një risi që dua të theksoj mbi kurrikulën e katedrës së gjuhës spanjolle është 

se këtë vit kemi propozuar një shtesë prej dy lëndësh në fushën e gramatikës 

së gjuhës spanjolle dhe përkatësisht janë:  

1. Gjuhë e folur e gjuhës spanjolle e menduar të realizohet në semestrin e I
re

, 

viti i parë,  e përqendruar për nivelin A1-A2.  

2. Gjuhë e shkruar e gjuhës spanjolle e menduar të realizohet në semestrin e 

II
te
, viti i parë,  e përqendruar për nivelin B1-B2. 

Këto lëndë janë të menduara të zhvillohen me qëllim përmirësimin e aftësive 

gjuhësore të nxënësve tanë, e parë kjo edhe në bazë të nevojave dhe 

kërkesave gjuhësore të tyre. Secila prej tyre përmban 4 kredite.  
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Sidoqoftë në përfundim të kësaj pjese mbi kurrikulën,  dëshiroj të theksoj se 

në të gjitha lëndët e trevjecarit praktikohet gramatika e gjuhës spanjolle, pa 

të cilën lëndët nuk funksionojnë sepse edhe pse komunikimi gjatë 

mësimdhënies është objekti kryesor për zhvillimin e lëndëve, ai duhet të jetë 

i saktë dhe kuptimplotë në të folur e në të shkruar, gjë të cilën e bën të 

mundur vetëm përvetësimi i saktë i gramatikës së gjuhës.  

 

6.4.2. Programet e lëndëve të katedrës së gjuhës spanjolle: 
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FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

Departamenti i gjuhës spanjolle 

departamentiigjuhesspanjolle@rocketmail.com 

 

VITI AKADEMIK 2014- 2015 

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

 

EMRI:     Gjuhe praktike e gjuhes B (1) 

GJUHA: spanjisht 

Numri i krediteve: 8 

Ngarkesa e parashikuar e punës: 80 ore  seminare 

Kohëzgjatja e studimeve: 15 javë 

Cikli i studimeve: i parë                                        Viti: i parë  

Dega: Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim hispanik. 

Orari i konsultimit me studentet: e enjte 10:00 – 11:00 

 

 

Profesori i lëndës:  

Emri: 

Email;  

Orari i mësimit:  te konsultohet ne orarin mesimor per vitin akademik 

2014-2015 
  

 

2. JUSTIFIKIMI NË PLANIN MËSIMOR 

 

Është  lëndë e detyrueshme, e cila ofrohet si formim bazik gjuhësor për 

nxënësit e gjuhës spanjolle në FGJH. 

3. KOMPETENCAT DHE OBJEKTIVAT 

 

mailto:departamentiigjuhesspanjolle@rocketmail.com
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3. 1. PËRSHKRIMI I KOMPETENCAVE  

 

Kompetencat të përgjithshme:  

 Aftësia për një komunikim bazik me gojë  dhe me shkrim në gjuhën  

spanjolle;  

 aftësia për të kuptuar dhe interpretuar në mënyrë morfo-sintaksore tekste 

në gjuhën spanjolle;  

 

Kompetenca të veçanta: 

 Kompetenca gjuhësore: Të  zhvillohen aftësitë  komunikuese që  do të  

shërbejnë  për një  komunikim kompetent në  aktivitetet e ndryshme 

shoqërore dhe profesionale.  

 Kompetenca dixhitale: Qasje dhe zotërim i burimeve dixhitale. 

 Kompetenca shoqërore: Aftësi për të  punuar në  grup dhe të  përballen 

me situata problematike. Në  sallë  duhet të  arrihet një  pjesëmarrje aktive 

si me profesorin ashtu edhe me studentë  të  tjerë . 

 Kompetenca ndërkulturore: Të  arrihet aftësia për të  zbuluar dhe për të  

interpretuar kultura të  tjera hispanike. 

 Mësojnë si të  mësojnë : Të  përdoren të  gjitha burimet gjuhësore për të  

pasuruar njohuritë, për të  shkruar narrativa dhe për të  formuluar 

opinione. 

 Kompetenca emocionale: Zotësi për të  pranuar sugjerime dhe opinione. 

Zotësi për të  mbajtur një  qëndrim kritik përballë  mesazheve që  u 

paraqiten. 

 

3.2  OBJEKTIVAT 

 

OBJEKTIVA TË PERGJITHSHEM 

Studenti të jetë i aftë të ndërveprojë përmes kometencës komunikuese që 

ofron Niveli A (1,2) dhe B(1, 2) i përshkruar në KPRGJH (Korniza e 

Përbashkët të Referencës së Gjuhëve të Huaja). 

OBJEKTIVA TË VEÇANTË 

 

Studenti duhet te jetë i aftë të: 
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Të përvetësojë koncepte bazë të gramatikës, drejtshkrimit dhe 

drejtshqiptimit, të fjalorit. Të shprehë format me gojë dhe me shkrim të 

cilat janë thelbësore në gjuhën spanjolle; të përshkruajë vende dhe njerëz; 

dijë të redaktojë një biografi; të kryejë komentë të shkurtra mbi tema të 

ndryshme; të punojë në grup dhe të bashkëpunojë me persona të tjerë; të 

kryejë dhe të përmbushë veprimtari; të organizojë, të planifikojë dhe të 

përdorë informacionin në gjuhë të huaj; të njohë tradita dhe kulturë nga 

popujt hispanikë; të vetëvlerësohet dhe të vlerësojë të tjerët; 

 

3.3  PËRMBAJTJA E LËNDËS 

 

Funksionet komunikative, përshkrimi i objekteve, oraret, veprimtaritë e 

zakonshme njerëzore, ngjarjet historike, kënaqësitë, emocionet dhe 

opinionet, të ofrosh dhe kërkosh ndihmë, të rrëfesh përvojat e kaluara, të 

flasësh për plane dhe projekte; Gramatikë: gjinia, numri, bashkëlidhja 

emër-mbiemër, mbiemrat dhe përemrat, përemrat dhe përdorimi gjuhësor 

i tyre, nyjet dhe klasifikimi i tyre, numërorët dhe impakti gjuhësor në 

spanjisht, kohët e foljes në të 3 zgjedhimet dhe gjithë mënyrat dhe kohët 

gramatikore përfshirëse;  drejtshkrim dhe drejtshqiptim; 

  

Përmbajtja e këtij kursi do të zhvillohet nga kapitujt si më poshtë:  

 1.  alfabeto y pronunciacion; presentaciones, saludos y despedidas 

2.    presente de indicativo; rutinas y acciones habituales 

3.    el fin de semana; el tiempo: horas, horarios, dias de la semana 

4.    estar+ gerundio; la familia 

5.    descripcion fisica y animica (ser/estar) 

6.    las profesiones; gustos y aficiones 

7.    objetos de la clase, la casa, la ciudad; localizacion (estar/ haber) 

8.    la ropa. formas y colores; comparativos 

9.    alimentos, tiendas, la compra; en el restaurante y el bar; planes imnmediatos 

y futuros; futuro simple; ir a + infinitivo; imperativo (formas con 

pronombres personales) 

10.  pretérito perfecto; forma y usos; pretérito indefinido. forma y usos; 
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biografias 

11.  contraste entre p. perfecto, indefinido e imperfecto 

12.  pretérito pluscuamperfecto; marcadores temporales; 

13.  formular hipótesis; 

14.  subordinadas condicionales 

15.  imperfecto de subjuntivo. 

4. METODOLOGJIA 

 

Metodologjia e mësimdhënies: 

 Seksione akademike teorike që do të shërbejnë për paraqitjen e lëndës dhe 

të koncepteve bazë të saj. Studenti duhet të familjarizohet me punën e 

realizuar në këtë lëndë.  

 Seksione akademike praktike në të cilat studenti do të arrijë të aplikojë 

dhe të përvetësojë teorinë e lëndës.  

 Tutori e specializuar e cila do t’i ofrohet studentit për të arritur një 

planifikim dhe zotërim të punimeve të cilat duhet t’i paraqesin në grup 

apo në mënyrë individuale. 

 Lënda është e strukturuar nga: orë prezenciale, orë teorike (leksione) 

dhe orë praktike (seminare). Në orët teorike, profesori do të shpjegojë 

çdo temë të përfshirë në program, duke i kushtuar vemendje të veçantë 

pjesëve më të rëndësishme teorike. Për të përfituar më shumë prej këtyre 

orëve, studenti duhet t’i ketë lexuar paraprakisht materialet që do t’i 

shpjegohen në vijim në klasë. Çdo teme të shpjeguar do t’i dedikohen orë 

praktike në mënyrë që të zgjidhen të gjitha problemet apo dyshimet 

gjuhësore. 

  

 Duke patur parasysh karakteristikat e kësaj lënde, do të ketë një seksion 

praktik për të gjitha temat. Disa orë do të jenë totalisht praktike dhe do të 

konsistojnë kryesisht, në komente dhe analiza të teksteve dhe të 

ushtrimeve; do të studiohen tekste tipike mbi të cilat do të ushtrohen 

analiza gramatikore, semantike dhe pragmatike. Për të realizuar këto 

analiza është e domosdoshme që studenti duhet të ketë studiuar teorinë 

korrespondente. 

 

AKTIVITETE TË PUNËVE TË PAVARURA  
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Përveç pranisë në mësim, studenti duhet të realizojë aktivitete 

individuale jashtëklase, të cilat janë të cituara në kalendarin e 

mëposhtëm dhe që konsistojnë kryesisht në: 

 • Studim teorik: Studim që i përmbahet orëve teorike (të studiojë tema, 

të punojë në bibliotekë, lexim i rekomanduar, etj.) 

• Studim praktik: Studim që i përmbahet orëve praktike (të realizohen 

ushtrimet e propozuara, të konsultojë bibliografi praktike, etj.) 

• Punime praktike: Përgatitje e punimeve – projekte të cilat duhet t’i 

dorëzohen profesorit. 

 Pregatitje e provimit përfundimtar. 

Orët e mësimit në klasë:  

TOTALI 40 orë.  

Orët e punës së pavarur:  

 Fletore ushtrimesh: 20. 

 Pregatitje të provimeve parciale: 20 

 Pregatitje të seminareve: 20 

TOTALI  60  orë 

TOTALI I ORËVE/ GRUP (Orët e mësimit në klasë+ Orët e studimit jashtë 

klase): 100 h. 

  

5. KRITERET E VLERËSIMIT 

 

Sistemi i vlerësimit ka për qëllim që të detyrojë studentin që të marrë 

pjesë në proçesin e tij mësimor. Për më tepër, vlerësimi do të jetë i 

vazhdueshëm me ushtrime dhe provime të rregullta. Perveç këtyre 

provimeve, do të realizohet një provim përfundimtar (në qershor ose në 

shtator nëse është e nevojshme). Provimi përfundimtar do të përbëhet nga 

pyetje teorike mbi temat e trajtuara dhe mbi tekstin mbi të cilin do të 

aplikohen njohuritë e fenomeneve të studiuara gjatë kursit.  

Profesori do të kryejë një vëzhgim të drejtpërdrejtë të punës ditore të 

studentit dhe të pjesëmarrjes së tij në debate dhe në praktikën e 

ushtrimeve të propozuara gjatë kursit. Nga ana tjetër disa punime praktike 

do t’i dorëzohen profesorit.  
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Përsa i përket vlerësimit proporcional, duhet theksuar se kualifikimi final i 

studentit do të bëhet duke llogaritur shumën totale të çdo kriteri vlerësimi 

të pjesshëm që do të citohet më poshtë. 

Kujtojmë që kërkohet një asistencë minimale prej 75% të orëve në të 

kundërt lënda do të konsiderohet: Mosprezent në auditor dhe studenti 

duhet të rifrekuentojë kursin në vitin pasardhës. Vlerësimi bazohet si më 

poshtë dhe nëse studenti nuk do të paraqitet ditën e provimit lënda do të 

anullohet dhe në proces-verbal do të shënohet nuk u paraqit. 

   

Nota përfundimtare do të jetë e bazuar si më poshtë:  

 

20%   detyrat  (individuale ose në grup) 

        Duhet realizar të paktën 80% i të gjithë ushtrimeve dhe detyrave.  

 10%   pjesëmarrje aktive në auditor.  

       Leximet, studimet, analizat e ushtrimeve, etj. 

 40% Njohuri minimale (provimi përfundimtar) 

        Duhen paraqitur ne fund te semestrit (në formë provimi 

individual). Nëse nuk paraqiten lënda do të anullohet.  

 20%  Njohuri të pjesshme (provim parcial)  

       Vlerësim i pjesshem i dijeve gjatë semestrit (në formë provimi 

individual).  

 10%  Kualifikim subjektiv (etika individuale) 

        Asistim dhe pjesëmarrje, tolerancë, aftësi në zgjidhje të 

konflikteve, sjelljeve, etj.  

8. BIBLIOGRAFIA E REKOMANDUAR DHE BURIME TË TJERA 

 

Studentët kanë në dispozicion, që në fillim të kursit, një manual/ dispencë 

të përgatitur nga profesori titullar i lëndës por gjithashtu edhe fragmente 

të dokumentave origjinalë në faqe të internetit sipas kapitujve të vecantë. 

Gjithashtu edhe bibliografi të librave në shqip e spanjisht: 
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Tabela 6.2: Program i marrë pranë katedrës së gjuhës spanjolle për vitin akademik 2014-

2015. 

Ky është një program i integruar në të cilin përfshihen nevojat e nxënësve 

gjatë përvetësimit të lëndës. Elementët përbërës të tij, sikurse shihet si fillim 

është bërë prezantimi dhe të dhënat e lëndës, më pas shtrohen kompetencat, 

objektivat e dëshëruara, metoda e ndjekur, përmbajtja e lëndës dhe së fundmi 

kriteret e vlerësimit.  

Hapi i parë është gjithnjë programimi i gjithë kursit, të cilin e kemi quajtur 

hap global. Këto programime mund të jenë të ndryshme por në përgjithësi 

përmbajtjet janë pak a shumë të njëjta dhe të përshtatura në bazë të niveleve 

gjuhësore. Ndryshimi midis teksteve qëndron më shumë në mënyrën se si 

janë organizuar dhe si renditen përmbajtjet gjuhësore. Në bazë të kësaj 

renditjeje mund të veçojmë disa lloj mënyrash mbi programimin e kapitujve 

në librin apo manualin që përdorim: 

1. Programimi strukturor: Boshti kryesor në këtë lloj konsiderohen elementët 

gramatikorë të cilët renditen sipas shkallës së vështirësisë së nxënies nga 

nxënësit. Këtu mund të përmendim: format e parregullta të kohës së tashme 

të mënyrës lidhore; koha e shkuar e lidhores; ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë; 

etj.  

 Esespañol 1, nivel inicial, Libro de alumno,  

 Esespañol 1 Libro de ejercicios, Editorial, Espasa. Uso de la gramática española 

elemental,  

 Francisca Castro, Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2007. 

 Manual “Lengua práctica 1”, material preparado por los profesores. 

 Manual Prisma A1+2. 

 USO de la gramática española, nivel inicial 

 USO de la gramática española, nivel intermedio 

 Jorge Alonso Moro, Verbos españoles, Barcelona: Centro de investigación y 

publicaciones de idiomas, 2002. 

 

 Orientime në Internet: 

 

 

▪       Historia de debajo de la luna (http://cvc.cervantes.es/aula/luna/) 

▪       Diccionario de la RAE http://buscon.rae.es/draeI/ 

▪       Enlaces recopilados por alumnos y profesores en         

        http://delicious.com/EstudiandoEspanolenTirana          

 

http://cvc.cervantes.es/aula/luna/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://delicious.com/EstudiandoEspanolenTirana
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2. Programimi funksional: Boshti kryesor i të cilit është grupimi dhe renditja e 

gjuhës në varësi të përdorimit të saj dhe funksioneve të situatave. Për 

shembull: të shprehësh preferenca; të japësh sugjerime; pranimi apo refuzimi 

i ftesave; të kërkosh falje; etj.  

3. Programimi tematik: në këtë lloj programimi përqendrimi bie mbi fushën 

semantike rreth së cilës e ndërtojmë gjuhën. Për shembull: banimi; shtëpia; 

qyteti; puna; klima; etj.  

4. Programimi në varësi të rrethanave që nxënësit përballen duke vizituar një 

shtet të huaj ku flitet gjuha që mëson: në një bar; në një hotel; në dyqan; tek 

mjeku; etj.  

5. Programimi i përqendruar tek leksiku. Boshti kryesor në këtë rast është 

fjalori. 

6. Programimi në bazë të detyrave ku boshti kryesor janë nevojat që do të kenë 

nxënësit duke u nisur nga projektet që do të realizojnë vetë ata përgjatë 

gjithë kursit. Të tilla mund të jenë: krijimi i një gazete; krijimi i 

fletëpalosjeve; krijimi i një programi radiofonik; etj. 

 

 

6.4.3. Përmbledhje e kalimit nga kurrikula → programimet në departament  

→ programimet në klasë. 

             

Një kurrikulë e hapur dhe  që ka për bosht kryesor nxënësin, parashikohet t’i 

përshtatet nevojave të tyre nëpërmjet programeve që nga ata të 

departamenteve didaktike e deri tek programimet në klasë. Gjatë zhvillimit 

të kurrikulës ofrohen shumë sugjerime mbi realizimin e saj. Në vazhdim le të 

përmbledhim disa momente dhe marrëveshje të cilat i konsideroj të 

rëndësishme për këtë sintezë:  

 

Programimet në 

departament 

Programimet në klasë. 

Departamenti didaktik 

realizon një përpilim fillestar 

të kurrikulës duke ju 

përshtatur situatave konkrete 

në të cilat theksohen pikat e 

mëposhtme: 

1. Një ndarje apo organizim 

në grupe i kurseve dhe i 

Klasa është vendi ku 

konkretizohet dhe vihet në 

praktikë kurrikula. Për këtë 

është e domosdoshme:  

1. Të njihet mirë kurrikula, të 

përfshihet qasja në aksion, të 

kemi të qartë objektivat që 

duhen arritur dhe të kemi 
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niveleve gjuhësore që bëhet në 

bazë të situatës akademike. 

Kjo gjë sistemon objektivat 

dhe planifikimin për secilin 

grup. Në situata të caktuara, si 

p.sh. kur gjuha amtare është 

në distancë ngjashmërie me 

gjuhën e mësuar, do të jetë e 

arsyeshme ndarja në nivelet 

A2 dhe B1 në tre apo katër 

kurse në vend të ndarjes në 

vetëm dy kurse. Nëse kemi të 

bëjmë me gjuhë që janë të 

ngjashme mund të bashkohen  

nivelet A1 e A2 në një kurs të 

vetëm. 

2. Gjithashtu mund të 

planifikohet zgjedhja e temave 

dhe e aspekteve shoqërore e 

kulturore. Mund të përfshihen 

edhe detyra integruese të 

kurrikulës, që të jenë të 

përshtatshme për grupe të 

ndryshme nxënësish; nëse 

këto detyra do të përgatiten në 

grup do të ndërtohet një listë 

të pikave që do të zhvillohen 

për realizimin e tyre.  

3. Një tjetër pikë e 

rëndësishme në programimin e 

departamentit është vlerësimi; 

duhet të bëhen marrëveshje 

duke rënë dakort mbi format 

dhe momentet si dhe kur 

duhen kryer vlerësimet e 

dijeve, për të parë përparimet 

e nxënëve në fund të kurseve.   

Ajo që është e këshillueshme 

është edhe paraqitja e 

materjaleve që do përdoren në 

parasysh përmbajtjen e temave 

që do paraqesim.  

2. Të punojmë me grupe 

nxënësish konkrete, dhe të 

përcaktojmë nivelin gjuhësor 

që zotërojnë, mënyrat e të 

nxënit, dhe t’u përgjigjemi 

interesave që kanë nëpërmjet 

detyrave të cilat i caktojmë 

sipas parashikimeve të tyre.  

3. Zhvillimi dhe planifikimi i 

detyrave dhe i njësive 

didaktike duke u nisur nga e 

gjithë kurrikula dhe duke u 

mbështetur në marrëveshjet e 

departamentit dhe në tekstet e 

zgjedhura apo në të tjera 

materjale të mundshme.  

4. Programimet janë në varësi 

të ecurisë së dijeve të grupit të 

nxënësve dhe të planifikimeve 

ditore që zhvillohen në klasë. 

Në këtë mënyrë, puna në klasë 

ka një pikë mbështetëse të 

cilat janë situatat spontane që 

lindin në klasë.  
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klasë: librat e manualet, 

materialet didaktike si audio 

dhe videot, adresat e linqeve 

për punën kërkimore e 

konsultuese në internet; kjo e 

fundit është e vlefshme si për 

nxënësit po ashtu dhe për 

mësuesit.  

 

6.5. Përfundime.   

 Në fillim të këtij kapitulli u përqendruam te fakti që tema mbi kurrikulën 

ishte e konsideruar si një risi për gjuhët e huaja. Gjithashtu bëmë një 

përshkrim të shkurtër mbi evoluimin e fushës së kurrikulave duke parë 

terminologjinë e përdorur dhe konceptet të cilat janë të konkretizuara edhe 

në dokumentin e Kornizës së Përbashkët të Referencave për Gjuhët e Huaja. 

Bëmë një pasqyrë të llojeve apo klasave të programeve.  

Në përputhshmëri me këtë paraqitëm një propozim kurrikular konkret dhe 

programin konkret të një lëndë, atë të Gjuhës praktike 1 të gjuhës spanjolle, 

që e kemi realizuar për gjuhën spanjolle pranë  po kësaj katedre duke 

ndjekur parimet si vijojnë:  

Kurrikula me bosht veprimin apo nxënien. Kjo qasje në veprim na shpie në 

paraqitjen e aktiviteteve komunikuese, promovon tekste dhe detyra ku 

përfshihen aftësitë e kompetencat gjuhësore. Kjo kurrikulë i jep më përparësi 

aftësive komunikuese dhe procesit të të nxënit se sa përzgjedhjes së temave 

mësimore. Njohjet mbi koncepte të ndryshme të gjuhës do të prodhohej si 

pasojë e përdorimit të aftësive komunikuese të procesit të të nxënit. 

Në përfundim duhet të theksojmë që për të prezantuar një linjë të punës që 

promovon qasjen në veprim, ajo duhet të jetë një linjë kuptimplotë për 

nxënësit dhe të fokusohet në proceset mësimore nëpërmjet një kurrikule që 

është e miratuar zyrtarisht. Ajo duhet drejtuar e zhvilluar nga mësues të aftë 

e profesionistë në planifikim e programim dhe të arrijnë të përshtatin në 

mënyrë koherente të gjitha situatat e mësimdhënies e mësimnxënies së 

gjuhëve të huaja. 
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PËRFUNDIME 

 

Në këtë punim u trajtuan çështje mbi gramatikën e zbatuar të gjuhës 

spanjolle. Nga kreu i parë i cili ka karakter njohës e një  këndvështrim 

përgjithësues, del se ai shërben si hyrje për të paraqitur çështje teorike mbi 

gramatikën e zbatuar të gjuhës spanjolle. Konkretisht çështjet që përfshihen 

janë: Gramatika tradicionale: gramatika përshkruese dhe gramatika 

normative. Ajo që del në pah nga të gjitha përdorimet dhe shumë 

kuptueshmëritë e termit gramatikë është Gramatika e përdorimit dhe e 

komunikimit, më pas vjen gramatika e funksionit ose funksionale duke 

vazhduar me gramatikën tekstore. Rezultat i punimit për pjesën e parë është 

se gramatika ka lindur në sajë të teksteve të përdorura. Këta të fundit 

mendojmë se janë më tepër një art i të folurit saktë, ndërsa gramatika është 

një normë që zbatohet mbi to.   

 

Gjithnjë në vijim të konceptit teorik dalim në konkluzionin se në 

mësimdhënie është e nevojshme të përdorim disa parime të përgjithshme 

psikopedagogjike. Megjithëse mësimin e një gjuhe të huaj e konsiderojmë si 

një proçes të natyrshëm, lind gjithmonë nevoja për një ndërhyrje mësimore 

nga një pedagog, pra ka nevojë për mësimdhënie. Ndihma e pedagogut ka të 

bëjë jo vetëm në përzgjedhjen e çështjeve apo elementëve gjuhësorë, por 

gjithashtu ka të bëjë në mënyrë të veçantë me organizimin e aktiviteteve, 

ushtrimeve didaktike. Kjo gjë duhet të jetë e lidhur ngushtë edhe me 

gjuhësinë e zbatuar. Për këtë arsye do të ishte e rëndësishme të vendosej një 

qasje e përgjithshme didaktike-pedagogjike, e cila do të shërbejë si një 

pikënisje ose si pikë referimi në vendosjen e aktiviteteve dhe proçeseve 

didaktike konkrete. Për më shumë jemi ndalur edhe në veprimtari 

gramatikore konkrete si: metoda dhe teknika didaktike për mësimdhënien 

dhe mësimnxënien e një gjuhe të huaj. 

Mësimdhënia dhe nxënia e një komunikimi gjuhësor nuk do të thotë që të 

gjitha aktivitetet gramatikore të zhvilluara në klasë të kenë si qëllim 

zhvillimin e kompetencës së komunikimit. Në fillim duhet të sigurohemi që 

nxënësit arrijnë të jenë në gjendje të kuptojnë se si funksionon gjuha e huaj. 

Shumë specialistë në mësimdhënie i japin rëndësi nevojës për të ndërtuar në 

formën e një shkalle rritëse njohuritë gjuhësore duke u ofruar nxënësve 

mundësinë për të praktikuar një formë të vërtetë komunikimi në situata që 

vijnë natyrshëm ose të organizuara nga vetë mësuesi.
245

 

Gjithashtu arrijmë në përfundim se në mësimdhënie duhen përdorur edhe 

                                                           
245

 GIRARD, Denis, “Enseigner les langues: méthodes et pratiques”, Paris, Bordas, 1995, 

Fq. 73. 
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parimet e përgjithshme të teorisë së Didaktikës së gjuhës e cila është në një 

zhvillim të vazhdueshëm në mësimdhënien e saj në auditor e jashtë tij. Në të 

përfshihen disiplina të ndryshme edukative gjuhësore të cilat mund të 

ndryshojnë dhe të vihen në praktikë nëpërmjet aftësive metodologjike të 

mësimdhënies e mësimnxënies së gjuhëve. Kemi renditur disa përkufizime 

të termit “Didaktikë” dhe aspektet përbërës të didaktikës së gjuhës spanjolle 

dhe të gjuhëve. Gjithashtu na u duk e drejtë edhe të prezantojmë metodat e 

mësimdhënies së gjuhës së huaj duke filluar nga Metoda me anën e 

gramatikës. (morfosintakse, sintaksosemantik,   morfosemantik); Metoda me 

anën e leksikut; Metoda me anёn e kulturёs, Metoda me anёn e komunikimit; 

Metoda me anёn e veprimit; Metodat e mësimdhënies të shqyrtuara më sipër 

na shpien në një kërkim sa më dinamik dhe gjithashtu ato na shpien në një 

reflektim mbi didaktikën e gramatikës së gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj. 

Nga këto analiza dalin disa objekte didaktike të cilat janë : veprimtaritë 

gramatikore; programet e mësimdhënies dhe kurrikulat mësimore.  

Ne si mësues të gjuhës së huaj duhet të konsiderojmë që është detyrë e jona 

që të zotërojmë njohuri sa më të larta mbi funksionimin e gjuhës spanjolle; të 

dimë teoritë e ndryshme gramatikore; të jemi kritikë të gjuhës e t’u 

propozojmë nxënësve tanë një analizë gjuhësore sistematike, koherente, 

krijuese dhe produktive. Mësimdhënia e gramatikës kërkon një respekt në 

vetvete duke përdorur elementë që arrijnë të sistemojnë e rregullojnë të 

gjithë nivelet e të nxënit gjuhësor. Kjo arrihet duke ju përshtatur interesave 

dhe nevojave të nxënësve tanë me qëllim që të arrijnë në një kompetencë 

gjuhësore sa më të lartë. 

Në ditët e sotme, një vend kryesor në shumicën e materjaleve didaktike, zë  

mësimdhënia që ka për bazë kryesore komunikimin dhe zhvillimi i saj 

nëpërmjet detyrave. Përdorimi dhe promovimi i strategjive të të mësuarit 

përmes detyrave dhe zhvillimi e autonomisë tek nxënësi, mendojmë se është 

një element i rëndësishëm në proçesin e mësimdhënies – mësimnxënies së 

gjuhës së huaj.   

Qëllimi i aktiviteteve e detyrave mësimore është që të promovojë mësimin 

në vetvete, përdorimin e gjuhës në klasë, duke përfshirë proçese sa më 

origjinale  të komunikimit.  

Studiues të ndryshëm e paraqesin mësimin e gjuhës nëpërmjet detyrave 

mësimore si një zhvillim logjik të zhvillimit të Mësimdhënies Komunikuese. 

Një detyrë që ka për bazë kryesore komunikimin përbën një njësi të punës në 

klasë. Në të përfshihen aftësitë e të kuptuarit, aftësitë e të riprodhuarit dhe të 

ndërveprimit në gjuhën e huaj.  
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Në përfundim të këtij punimi mund të them që një detyrë është një sistem i 

leverdisshëm për nxënien e një gjuhe dhe synon të sjellë në klasë aktivitete e 

ushtrime praktikë të gjuhës duke pasqyruar në këtë mënyrë, jetën reale. 

 Arritëm në pëfundimin se auditori është vendi ku nxënësi mëson duke u 

bërë pjesëmarrës dhe duke bashkëpunuar me nxënës të tjerë, me mësuesin në 

procesin e vërtetë të kërkimit dhe ndërtimit të përbashkët të dijes, në çështjet 

personale dhe shoqërore përkatëse. Ideja kryesore e klasave si komunitet i të 

mësuarit prezantohet si një platformë apo si një mbështetje themelore për 

secilin nxënës ku duhet të zhvillojë njohuritë e tij.  

Mësimi i gjuhëve të huaja mund të zhvillohet në forma të ndryshme si : 

projekte gjuhësore, analiza rastësore të teksteve, zgjidhje të situatave apo 

problemeve apo përgatitje të temave që mund të paraqiten përgjatë një 

aktiviteti shkencor, sikurse mund të jetë një minikonferencë. 

Prej teorive të vazhdimësisë midis mësimnxënies implicite dhe 

mësimnxënies eksplicite, duke marrë për bazë edhe se si këto teori janë 

shqyrtuar sipas tre  gjuhëtarëve të mëdhenj si Chomsky, Saussure dhe García 

Calvo, del një pikë e rëndësishme e cila është ajo mbi Mënyrat e 

përvetësimit të gramatikës së gjuhës. Për të parë dhe analizuar në mënyrë sa 

më të qartë mënyrat e përvetësimit të gjuhës e gramatikës spanjolle, kemi 

paraqitur një pyetësor që kemi realizuar me tre grupe nxënësish që mësojnë 

gjuhën praktike pranë katedrës së po kësaj gjuhe në Fakultetin tonë. 

Nëpërmjet këtij pyetësori kemi synuar të bëjmë mbledhjen e informacioneve 

mbi mënyrat e përvetësimit të gjuhës spanjolle në klasë.  

Arritëm në mendimin që akoma nuk është e përcatuar një mënyrë specifike e 

mësimdhënies së gramatikës, pra nuk jemi në gjendje të themi se cila është 

mënyra e duhur: ajo implicite apo ajo eksplicite. Njohuritë e marra në formë 

të ndërgjegjshme që janë produkt i mësimdhënies eksplicite dhe ato të marra 

në formë impulsive e me intuitë personale që janë produkt i mësimdhënies 

implicite, bazohen në modelin monitor të Krashen. 

Sipas Krashen, nxënia e një gjuhe të huaj, ashtu si nxënia e gjuhës amtare, 

vjen në formë natyrore si rezultat i proceseve implicite që ndodhin ndërkohë 

që nxënësi është duke mësuar rregullat e gjuhës së huaj. Krashen 

argumenton që njohjet implicite dhe ato eksplicite janë totalisht të pavarura 

dhe janë të pranishme në proçese të ndryshme mendore dhe në grumbullimin 

e informacioneve. Kjo tregon që njohjet eksplicite nuk ndërveprojnë me ato 

implicite dhe rrjedhimisht edhe mësimdhënia e gramatikës në formë 

shpjeguese është e panevojshme në situatat e komunikimit gjuhësor.
246
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Në shumicën e rasteve ndodh që mësuesi u kërkon nxënësve që të përdorin e 

të shprehen me fjali të gjata, pothuajse e konsideron sikur gjuha spanjolle të 

jetë gjuhë amtare e jo si gjuhë e huaj. Madje shpeshherë mësuesit tentojnë 

më shumë të korrigjojnë gabimet gjuhësore sesa të bashkëpunojnë e t’u 

shërbejnë atyre si pikë mbështetëse. Në këtë mënyrë ata harrojnë që 

komunikimi luan një rol të rëndësishëm në përvetësimin e strukturave 

sintaksore të gjuhës së huaj. Një sugjerim praktik në këtë rast do të ishte që 

njohuritë gramatikore të formës eksplicite mund të shfrytëzohen për të 

planifikuar situata të ndryshme komunikuese. Si për shembull: gjatë 

përgatitjeve të dialogëve në klasë, të bisedave telefonike, analiza të teksteve 

me argumenta të shkurtra, e të tjera situata të tilla, nxënësi mund të 

parashikojë se cilët duhet të jenë elementët gramatikorë që do të përdorë, dhe 

do të arrijë të prodhojë në këtë mënyrë fraza në formë të ndërgjegjshme.   

Kultura duket se ka një gramatikë të vetën, dhe pasqyrohet në atë të 

gjuhës. Kjo do të thotë se mbrapa gramatikës qëndron sjellja e njeriut. Në 

qoftë se një gjuhë është përshkruar si një mënyrë e sjelljes dhe kulturës si 

sjellje si model njerëzor, është e qartë se gjuha është një përbërëse jetike e 

kulturës. Çdo kulturë ka një model të veçantë dhe sjelljen e një individi. 

Aftësia kulturore e një gjuhe, zakonet dhe besimet dhe mënyra e të kuptuarit 

të një vendi tjetër janë pjesë përbërse të mësimit të një gjuhe të huaj. Shumë 

mësues e konsiderojnë këtë si një synim për t’a përfshirë në kurrikulat e 

gjuhëve të huaja. Ekziston një lidhje e ngushtë mes gjuhës dhe kulturës. 

Komunikimi dhe sistemet kulturore janë të ndërlidhura, ashtu sikurse 

ekziston lidhja mes formës dhe përmbajtjes së një gjuhe. 

Mësimdhënia e kulturës do të thotë të përgatisim nxënësit me qëllim që t’i 

bëjmë të ndërgjegjshëm për lidhjet kulturore të fjalëve dhe frazave në gjuhën 

e caktuar. Mësimi i një gjuhe të huaj nuk ka të bëjë vetëm me komunikimin 

por na ndihmon edhe të zbulojmë se sa gjuha na lejon të ndërhyjmë me 

forma gramatikore, tinguj dhe kuptime dhe duke u bazuar dhe reflektuar mbi 

normat shoqërore. Së fundmi duhet thënë që ekziston një lidhje e ngushtë 

midis gjuhës dhe kulturës. Dhe në këtë rast domosdoshmërisht kultura duhet 

të jetë pjesë e kurrikulave në mësimdhënien e gjuhëve të huaja.  

Më tej jemi ndalur në veprimtaritë gramatikore gjatë periudhës së 

teorive komunikative duke u përqendruar kryesisht në mësimdhënien e 

gjuhës spanjolle përmes situatave të caktuara komunikuese. Konkretisht këtë 

çështje e gjejmë në kreun e pestë. Në përmbledhje të asaj që është  thënë në 

këtë kapitull mund të themi se një njohuri e mirë teorike dhe praktike e një 

sistemi tjetër gjuhësor të fituar më parë rrit aftësinë e nxënësit për të mësuar 

një gjuhë tjetër. Ky fakt nuk duhet të jetë befasues sepse që të dy gjuhët kanë 
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fusha të përbashkëta të llojit semantik që janë të organizuara në kategori 

funksionale. Sistemi gjuhësor i fituar më parë shërben si një mënyrë efikase 

për të mësuar një gjuhë të re.  

Kjo pikë do të thellohet më shumë dukë bërë një pasqyrë të veprimtarive dhe 

funksioneve komunikuese në manualet që përdorim aktualisht për 

mësimdhënien e gjuhës spanjolle. Zhvillimi i mësimit dhe i veprimtarive 

gjuhësore në klasë është gjithmonë i llogaritur sipas nevojave të nxënësve 

dhe këtë mendim e kemi trajtuar në një nga pikat e këtij kapitulli, ku 

shqyrtohen nevojat e veprimtarive me përfshirjen e nxënësit. Pra është e 

nevojshme që të orientojmë nxënësit tanë tek veçoritë gjuhësore  midis dy 

gjuhëve në rastet kur kemi ngjashmëri apo kontraste gjuhësore.  

Mësimdhënia e gjuhës është e bazuar në metodën e komunikimit e 

cila konsiderohet si një metodë bashkëkohore dhe efikase. Të gjitha llojet e 

situatave të jetës së përditshme përfshihen në proçeset e mësimdhënies së 

komunikimit gjuhësor. Këto procese mund të jenë: shpërndarja e 

informacionit, negocimi i kuptimit gjuhësor dhe modelet e ndërveprimit 

gjuhësor midis dy bashkëbiseduesve. Orientimi kundrejt kësaj metode nxit 

tek nxënësit përdorimin e gjuhës komunikuese të bazuar në veprimtari e 

ushtrime gramatikore. Në këto ushtrime përfshihen struktura gjuhësore, 

funksione komunikuese, aspekte gramatikore dhe detyra të cilat promovojnë 

aftësitë funksionale dhe gjuhësore të nxënësit.  

Të gjitha këto proçese gjuhësore realizohen më drejtë kur i nxisim nxënësit 

tanë të argumentojnë apo të japin opinionin personal mbi temat për diskutim 

dhe jo duke i vënë ata të bëjnë thjesht një përmbledhje të teksteve apo 

materjaleve që u dorëzojmë, ose duke u drejtuar thjesht pyetje mbi tekstin e 

përgjigjen mbi çfarë kanë lexuar. Në këtë mënyrë, në një komunikim 

gjuhësor është më e rëndësishme që nxënësit të përfitojnë duke krijuar 

nëpërmjet akteve të të folurit e duke u bazuar në materjalet gjuhësore që u 

jepen për orientim. Shpesh ndodh që edhe nxënësit që zotërojnë një nivel 

gjuhësor të avancuar hasin vështirësi kur duhet të reagojnë në mënyrë 

spontane mbi tekstet dhe situatat gjuhësore. Për pasojë është shumë e 

rëndësishme të bëhet një distancim i nxënësve prej teksteve apo materjaleve 

në formë të printuar dhe t’i nxisim ata drejt krijimit spontan, të folurit të 

rrjedhshëm, drejt diskutimeve dhe shprehjeve të emocioneve dhe opinioneve 

personale, etj. duke i përfshirë sa më shumë ata në veprimtaritë gramatikore. 

Pjesëmarrja e nxënësve në këto lloj situatash komunikuese, zhvillon 

imagjinatën dhe shpirtin krijues të tyre.  

Një rëndësi të veçantë u kemi dhënë Programeve të mësimdhënies në 

kreun gjashtë, ku përqendrohemi te fakti që tema mbi kurrikulën është e 

konsideruar si një risi për gjuhët e huaja. Një mjet lehtësues dhe orientues që 
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duhet të përdorim në ditët e sotme  është Kurrikula që ka për bosht kryesor 

nxënësin. Kjo kurrikul synon të zhvillojë autonominë e studentit, të rrisë 

interesat e ndryshme dhe dinamikat në klasë, të analizojë nevojat e nxënësit 

dhe gjithashtu të përmbushë qëllimet dhe kërkesat që kanë në programet 

mësimore si nxënësit ashtu edhe pedagogët. 

Në përputhshmëri me këtë paraqitëm një propozim kurrikular konkret, atë të 

katedrës së gjuhës spanjolle ku dhe dëshirojmë të theksojmë se në të gjitha 

lëndët e trevjeçarit praktikohet gramatika e gjuhës spanjolle, pa të cilën 

lëndët nuk funksionojnë sepse edhe pse komunikimi gjatë mësimdhënies 

është objekti kryesor për zhvillimin e lëndëve, ai duhet të jetë i saktë dhe 

kuptimplotë në të folur e në të shkruar, gjë të cilën e bën të mundur vetëm 

përvetësimi i saktë i gramatikës së gjuhës.  

Tjetër propozim konkret ishte programi i një lënde, atë të Gjuhës praktike 1 

të gjuhës spanjolle, që e kemi realizuar për gjuhën spanjolle pranë  po kësaj 

katedre Ky është një program i integruar në të cilin përfshihen nevojat e 

nxënësve gjatë përvetësimit të lëndës. Elementët përbërës të tij, sikurse i 

pamë: si fillim është bërë prezantimi dhe të dhënat e lëndës, më pas shtrohen 

kompetencat, objektivat e dëshëruara, metoda e ndjekur, përmbajtja e lëndës 

dhe së fundmi kriteret e vlerësimit. Kjo kurrikulë i jep më përparësi aftësive 

komunikuese dhe proçesit të të nxënit se sa përzgjedhjes së temave 

mësimore.  

Duke përmbledhur të gjitha analizat dhe të gjithë punimin, dëshiroj së 

fundmi të nxjerr në pah: 

Objektivat e këtij punimi u arritën gjatë përshkrimit dhe shtrirjes së tij. 

Fillimisht analizuam: 

 Aspektet e mësimdhënies dhe mësimnxënies së gjuhës. Aktualisht është disi 

e vështirë të kemi një ide të saktë për praktikimin e gjuhës spanjolle si gjuhë 

e huaj në atë që ka të bëjë me mësimin dhe nxënien e gramatikës. Elementi 

gramatikë është i domosdoshëm për ata që duan të mësojnë si të 

komunikojnë në gjuhën spanjolle. Shumë mësues praktikojnë një mënyrë 

mësimdhënieje të bazuar mbi kuptimin, të tjerë mësues janë më pak të 

bindur mbi këtë mënyrë dhe praktikojnë mësimdhënien tradicionale. Të tjerë 

mësues tentojnë të kryejnë kombinimin e të dyja varianteve. Në mes të këtij 

varieteti në mësimdhënie është e vështirë të mbahet një linjë drejtuese mbi 

mënyrën e mësimdhënies.  

Ekziston një marrëdhënie e dukshme mes një mësuesi formal të gjuhës dhe 

praktikës që ai kryen në situatat e komunikimit. Mësuesit e gjuhës spanjolle 

zbatojnë parimin bazë të komunikimit, nëpërmjet të cilit mësimi i gjuhës 

kalon nga gramatika përmes praktikave të të folurit. Interesi që tregohet për 
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gramatikën në klasë duket që ka lidhje me pritshmëritë që kanë nxënësit për 

mësimin e një gjuhe të huaj.  

Tema e gramatikës në auditoret e gjuhës spanjolle për nxënësit shqipfolës ka 

përparuar sistematikisht. Gjurmët e gramatikës përqendrohen më shumë mbi 

gjuhën si objekt orientimi për kompetencat e komunikimit. Në praktikat e 

gramatikës është më se e dukshme që mësuesit propozojnë një larmishmëri 

në mësimdhënien e gramatikës. Mësuesit e gjuhës spanjolle zotërojnë 

konceptet didaktike dhe janë të aftë që të reflektojnë mbi praktikat e tyre. 

Mësuesit luhaten midis mësimdhënies së gramatikës tradicionale dhe asaj të 

përqendruar në komunikim. 

 

 Një tjetër objektiv ish të tregonim se cilat janë hapat që duhen ndjekur për 

zhvillimin e saj, metodat e mësimdhënies së gjuhës, vendi ku zhvillohen 

veprimtaritë gramatikore. Arritëm në përfundimin se metodat e 

mësimdhënies përmbajnë të gjitha në vetvete analizë të gramatikës, e thënë 

me fjalë të tjera normat apo rregullat gramatikore paraqiten tek nxënësit 

shqipfolës në forma e metoda të ndryshme. Auditori është vendi ku nxënësi 

mëson duke u bërë pjesëmarrës dhe duke bashkëpunuar me nxënës të tjerë, 

me mësuesin në proçesin e vërtetë të kërkimit dhe ndërtimit të përbashkët të 

dijes, në çështjet personale dhe shoqërore përkatëse. Ideja kryesore e klasave 

si komunitet i të mësuarit prezantohet si një platformë apo si një mbështetje 

themelore për secilin nxënës ku duhet të zhvillojë njohuritë e tij. 

Zhvillimi i mësimit dhe i veprimtarive gjuhësore në klasë është gjithmonë i 

llogaritur sipas nevojave të nxënësve. Në këtë mënyrë, nxënësi është fokusi 

dhe qëllimi i komunikimit dhe përdoruesi kryesor i gjuhës i cili jep dhe merr 

informacion me ndihmën dhe ndërmjetësinë gjuhësore që krijon mësuesi.   

 

 Objektiv tjetër ish analiza e mënyrave të përvetësimit të gjuhës dhe 

vështirësitë që hasin nxënësit shqipfolës në të nxënit e gjuhës spanjolle. 

Nxënësi has vështirësi në ushtrimet e lidhura me përdorimin formal të 

gjuhës, gjë kjo e cila mund të jetë një problem kulturor i gjuhës amtare, si 

për shembull :  

Përdorimi i foljes tener – kam, për të shprehur moshën. Vjen si pasojë e 

interferimit pasi në gjuhën e tyre amtare, shqip, mosha shprehet me foljen 

jam dhe jo kam. Përdorimi i foljeve ser dhe estar. Vjen sërisht si pasojë e 

interferimit, pasi në shqip për të dyja rastet përdoret folja jam. Një tjetër 

vështirësi që gjejnë nxënësit është vendosja e theksit grafik. Në gjuhën 

spanjolle ekzistojnë të njëjtat fjalë por në varësi të kontekstit ku përdoren 

kanë kuptime të ndryshme kur marrin theks grafik, si për shembull: se është 

pjesëz e foljes në formën pavetore të saj, por e njëjta sé përkthehet –ji ti – në 

mënyrën urdhërore të foljes ser- me qenë. Përdorimi i pronorëve dhe dallimi 

kur quhen përemra pronorë apo mbiemra pronorë. Përdorimi i foljeve të 
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parregullta dhe zgjedhimi i tyre duke qenë se këto folje ndryshojnë rrënjën 

në zgjedhim apo në rastet kur zanoret e tyre shndërrohen në diftongje. Si për 

shembull: hacer-hago; poner-pongo; traer-traigo; caer-caigo; saber-sé; 

ver-veo; dar-doy caber-quepo; conducir-conduzco, etj. Një tjetër formë 

gjuhësore që gjejnë vështirësi nxënësit shqipfolës ish mënyra lidhore e 

foljeve dhe mënyra udhërore e tyre. Këto përvetësohen me vështirësi nga 

nxënësit edhe për shkak të ndërhyrjes së gjuhës amtare dhe kryesisht nga 

ndërhyrja e gjuhës paralele që ata mësojnë në auditorët e fakultetit.  

Nga pyetësori i drejtuar nxënësve të gjuhës spanjolle ata synojnë të përdorin 

formën gjuhësore më korrekte të mundur. Sidoqoftë të qënurit sa më korrekt 

jo  gjithnjë konsiderohet pozitiv sepse kjo gjë mund t’u kushtojë e ndikojë në 

bllokimin e të shprehurit të gjuhës. Do sygjeroja që tipologji e tillë nxënësish 

gjatë të folurit nuk duhet të mendojnë më shumë sesa duhet mbi formën e 

saktë gramatikore. Mbase më mirë pasi të kenë renditur gabimet e 

zakonshme të praktikojnë nëpërmjet ushtrimeve për ti rekuperuar ato.  

Nga ana tjetër kemi nxënës të cilët janë më shumë të prirë në komunikim 

duke mos i kushtuar shumë vëmendje korrektësisë së formës gjuhësore, por i 

kushton vëmendje të shprehurit e kërkon që të jetë e kuptueshme ajo cfarë 

është duke shprehur në gjuhën spanjolle. E rëndësishme për ata është të 

komunikosh në këtë gjuhë. Është e vërtet që gjuha në ditët e sotme 

konsiderohet më shumë si mjet komunikimi por, ashtu sikurse e përmenda 

edhe më sipër gabimet e shpeshta gjuhësore, fosilizohen dhe është e vështirë 

të eliminohen me kalimin e kohës. 

 

 Analiza e programeve të mësimdhënies së gjuhës spanjolle dhe përfshirja e 

gramatikës së po kësaj gjuhe në to ish një tjetër objektiv mbi këtë punim.  

Manualet e gjuhës të përdorur për analizë gramatikore në këtë punim janë: 

Esespañol; Prisma,  Aula, Gente, Espanol Lengua viva, Planeta E/LE, 

Puesta a Punto, Español Gramática Progresiva. Ato janë të organizuara 

sipas sugjerimeve të dokumentit Korniza e Përbashkët Evropiane e 

Referencës për Gjuhët, në të cilin shfaqen shumë udhëzime pedagogjike e 

metodologjike të nxënies dhe të vlerësimit të gjuhëve të cilat u vinë në 

ndihmë mësuesve të gjuhëve. Njëkohësisht gjejmë mekanizmat e nevojshëm 

për programimin e mësimdhënies, për përgatitjen e detyrave dhe së fundi për 

vlerësimin e tyre. 

Gramatika është e përfshirë në të gjithë manualet e gjuhës Spanjolle  

nëpërmjet ushtrimeve e veprimtarive të llojeve të ndryshme. Këtu mund të 

përmend veprimtaritë gramatikore, leksikore, komunikuese, funksionale, 

kulturore, etj.  

Struktura mësimore e çdo njërit prej këtyre manualeve është:  

Titulli ose tema e përgjithshme; Objektivat dhe qëllimet që duam të arrijmë; 
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Funksionet gramatikore dhe përdorimi i gjuhës nëpërmjet veprimtarive të 

ndryshme gramatikore. Të gjitha këto janë të shtrira në mënyrë progresive, 

domethënë ushtrimet fillojnë nga niveli gjuhësor elementar e deri tek ai i 

avancuar. Manualet janë të ndara sipas niveleve gjuhësore të përcaktuara në 

dokumentin Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët. 

Ushtrimet dhe aktivitetet praktike janë të organizuara në atë mënyrë që të 

përfshijnë të gjitha aftësitë gjuhësore ato të të kuptuarit dhe të riprodhuarit të 

gjuhës (të dëgjuarit, të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit). Në fund të çdo 

njësie didaktike jepet një detyrë përfundimtare e cila synon të testojë 

përvetësimin apo të nxënit e mësimit nga ana e nxënësve.  

 

Pas këtyre analizave dhe objektivave arrijmë në përfundimin se 

hipotezat e ngritura më parë qëndrojnë pra:  

 

1. Gramatika është e domosdoshme e duhet konsideruar si një ndihmesë e mirë 

dhe  ajo ka lindur nga tekstet, të cilët mund t’i konsiderojmë si një mjet i 

rëndësishëm për realizimin e gramatikës e të rregullave gjuhësore e 

gramatikore që nxjerrim. Në të gjitha veprimtaritë gramatika zë vend 

kryesor. Duam apo nuk duam ne gramatika është përherë e pranishme.  

 

2. Rregullat gramatikore janë të domosdoshme pasi ato janë një udhëzues i 

vyer si për mësimdhënien ashtu edhe për mësimnxënien e gjuhës.  

 

3. Mësimdhënia duhet të jetë sa më tërheqëse dhe ligjërimi gramatikor të jetë 

sa më i thjeshtë. Në ligjërim gramatikor preferohen trajtat më të thjeshta e të 

shkurtra; përdoren ndërtimet sintaksore sa më të thjeshta ku mbizotëron 

bashkërenditja e fjalive. Fjalitë përdoren të segmentuara për të ndihmuar 

nxënësit të kenë sa më të thjeshtë analizën sintaksore mbi to. Përfundimisht 

mund të themi se sa më të thjeshta të jenë strukturat sintaksore, aq më i 

thjeshtë u duket edhe ligjërimi mbi këto struktura. Konkretisht kjo përvojë 

më ka ndodhur me analizën sintaksore të fjalive të thjeshta kundrejt atyre të 

përbëra. Nxënësit hasin vështirësi kur analizojnë strukturat gramatikore të 

fjalisë së përbërë sepse edhe ndarja e funksioneve sintaksore në këto fjali 

është më e ndërlikuar se në fjalitë e thjeshta.  

 

4. Dhe së fundmi, duhet të themi se programet e mësimdhënies janë strukturuar 

duke ju përshtatur nevojave të nxënësve dhe gramatika  e përfshirë në to 

është në doza të mjaftueshme për nxënësin shqipfolës.  

 

Në përfundim të gjithë punimit mund të themi se gramatika është një 

forcë tërheqëse në përvetësimin e gjuhës së huaj.  Në këtë mënyrë gramatika 

përbën një mjet të fuqishëm si për nxënësin e gjuhës së huaj ashtu edhe për 
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mësuesin, qëllimi i të cilës është të mundësojë  përvetësimin e gjuhës në një 

mënyrë sa më efikase të mundshme, duke i dhënë gramatikës vlera të mëdha 

në mësimdhënien e mësimnxënien e gjuhës së huaj.     
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