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REFLEKSIONE SOCIOLOGJIKE MBI 

HISTORIOGRAFINË SKËNDERBEJANE

Social Studies 2018, 3 (12): 5-17

Lekë SOKOLI
Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës

Instituti Shqiptar i Sociologjisë
E-mail: lsokoli53@gmail.com;

Përmbledhje

Për Skënderbeun, jetën dhe veprën e tij është shkruar shumë. Aq sa mund të themi se ka 
fituar të drejtën e qytetarisë, gati-gati si një disiplinë më vete e shkencave sociale e humane, 
“Disiplina e Skënderbeologjisë.” Parimisht, të gjitha veprat shkencore mbi Skënderbeun 
i janë dedikuar fondit të historisë. Duke lënë mënjanë disiplinat e tjera akademike, duke 
përfshirë edhe sociologjinë. Ky punim është një përpjekje për t’iu shmangur kësaj traditë 
të njënshme. Ai përfaqëson një refleksion sociologjik mbi historiografinë skënderbejane. 
Për t’u theksuar, referuar veprave mbi Skënderbeun, është vazhdimësia, fakti se studimet 
e hulumtimet sikurse edhe veprat artistike nuk kanë rreshtur: kanë shkruar bashkëkohësit 
e tij, sikurse vazhdojnë të shkruajnë edhe krijuesit e sotëm, bashkëkohësit tanë, 5-6 
shekuj pas tij. Ky punim diferencon qasjen historike, atë që e vë theksim në ndryshimin 
(kronologjinë, konkreten, faktin historik) me qasjen sociologjike, e cila e vë theksin në thelbin 
e pandryshueshëm (atë që përshkon krijimtarinë skënderbejane pavarësisht kohës kur është 
shkruar). Gjithashtu, punimi ka natyrë përgjithësuese dhe, siç dihet, përgjithësimi nuk është 
metodë e historisë por e shkencave të tjera sociale, siç është sociologjia. Në këtë punim janë 
analizuar, metodologjikisht e sociologjikisht, sidomos veprat e Marin Barletit, Fan Nolit 
dhe Kristo Frashërit, gjithsej në 6-9 vepra të shkruara në një distancë kohore që shkon në 
plot pesë shekuj. Pra, qasja metodologjiko-sociologjike e këtij punimi ka të bëjë jo vetëm me 
lëndën e veprave mbi Skënderbeun (në vetëvete), por kryesisht me burimin e kësaj lënde. 
Nga ky këndvështrim dalin disa përfundime me interes për vetë epokën skënderbejane. Siç 
janë konfirmimet gati-gati shterruese për bëmat e tij, parimisht, në vija të përgjithëshme. 
Përfundime dalin, gjithashtu, edhe për autorët, sidomos mbi Marin Barletin, autor i veprës 
kryesore mbi Skënderbeun. Ai është cilësuar zyrtarish “një historian i mirëfilltë”. Por, në 
fakt, ai është thjesht dhe vetëm pararendës i historiografisë moderne. Nga ana tjetër, Barleti 
është themelues i mendimit shqiptar, themelues i humanizmit shqiptar, përfaqësues i shquar 
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Historia vs. sociologjia në shqyrtimin e 
epokës skënderbejane 

Viti 2018 është shpallur zyrtarisht si 
“Viti mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit - 
Skënderbeut.” Ky akt ligjitim ka nxitur edhe 
mjaft debate. Ndaj, mund të duket disi e 
diskutueshme - për të mos thënë paradoksale 
- përfshirja në një debat historianësh 
(nuk po përmend debate oninionistësh) 
të një studiuesi të një përkatësie tjetër, 
siç është në rastin e dhënë përkatësia ime 
sociologjike. Kjo sidomos në Shqipëri, ku 
historia dhe sociologjia për një kohë të 
gjatë (rreth gjysmë shekulli) janë zhvilluar 
në mënyra të ndryshme: e para, historia, u 
zhvillua si një disiplinë akademike zyrtare, 
e legalizuar dhe e institucionalizuar; e dyta, 
sociologjia, mbeti një disiplinë ilegjitime 
dhe e painstitucionalizuar. Nëse historia 
(sidomos ajo e kohës së re) u cenua për shkak 
të ndërhyrjeve ‘të jashtme’ (jo-akademike) 
nisur nga parimi i njohur “historinë e 
shkruan fituesi”, sociologjia mbeti e ndaluar, 
e konsideruar si një pseudoshkencë borgjeze 
dhe e rrezikshme.1 Por, edhe nëse lëmë 

mënjanë zhvillimin e pabarabartë të këtyre 
dy shkencave në një vend të veçantë si 
Shqipëria, sërish del se midis historisë dhe 
sociologjisë ka ekzistuar dhe vazhdon të 
ekzistojë njëfarë kordoni sanitar2.

Në këtë punim bëhen përpjekje për 
thyerjen e këtij ‘muri ndarës’, duke iu 
referuar disi ‘vertikalisht’ veprave mbi 
Skënderbeun dhe epokën e tij, sidomos 
veprave të Marin Barletit, Sami Frashërit, 
Fan Nolit, Aleks Budës, Kristo Frashërit etj. 
Me fjalë të tjera, ky është një lexim johistorik, 
kryesisht sociologjik, i historiografisë 
skënderbejane të autorëve shqiptarë. Ose, 
më saktë: një lexim johistorik i ideve 
që përmban vepra mbi Skënderbeun 
dhe epokën e tij, si shprehje e mendimit 
shqiptar marrë përgjithësisht: si mendim 
filozofik, sociologjik, psikologjik, juridik, 
antropologjik, etnologjik, politologjik, 
socio-linguistik etj. Krijuesit e veprave 
mbi Skënderbeun dhe epokën e tij janë 
vlerësuar si historianë. “Marin Barleti 
është historian” (FESH, 1985), “Noli dhe 
historia përbëjnë një binom kompleks” 
(Bogdani, 1989), për të vijuar kështu 

i humanizmit europian. Ai është një “Skëndërbe i mendimit shoqëror”, marrë përgjithësisht, 
si mendim historik (natyrisht), por edhe si mendim filozofik, sociologjik, politik, etnologjik, 
juridik, psikologjik, antropologjik, socio-linguistik etj. Ndaj vepra e tij nuk i takon vetëm 
disiplinës së historisë, por edhe disiplinave të tjera të shkencave shoqërore.
Autori argumenton se Skëndërbeu përfaqëson kryevlerën e botës shqiptare (dhe jo vetëm), 
se vepra e tij qëndron në themel të mbijetesës së shqiptarëve dhe të identitetit kombëtar 
shqiptar, se me Skënderbeun zë fill shteti shqiptar, institucionet (jo-tradicionale) të tij. Së 
fundi, autori argumenton se vepra Skëderbeut është një vepër me aktualitet, që vazhdon të 
frymëzojë për të përballuar sfidat e sotme ‘sociologjike’.
Fjalë kyçe: Historiografi skënderbejane, qasje sociologjike, shqyrtim krahasues, histori tregimtare/
dokumentare, mendimi shqiptar, identitet vs. qytetërim

1 Ndryshe nga historia, në Shqipërinë e para viteve ‘1990-të, sociologjia si shkencë nuk njohu zhvillim. 
Askush nuk i referohej sociologjisë si shkencë e veçantë sociale, jashtë materializmit historik; sociologjia mbeti 
e papërfshirë në programet mësimore të shkollave të larta e të mesme; nuk kishte një departament sociologjie 
në universitete, një institut sociologjie pranë Akademisë së Shkencave; nuk pati shkëmbime me vende të tjera 
për përgatitjen e specialistëve sociologë, shkëmbimit të literaturës sociologjike, pjesëmarrje në shoqata, apo 
veprimtari shkencore ndërkombëtare etj. (Shih, për shembull, Sokoli, 2002: 9-25). 

2 Një tregues i këtij ‘muri ndarës’ midis sociologjisë dhe historisë është fakti se në Shqipëri ende nuk 
mund të mendohet ekzistenca e programeve të përbashkëta të studimit në nivel universitar apo pasuniversitar, 
katedra apo departamente të përbashkëta, shoqata, organe shkencore, institute të përbashkëta kërkimore etj. 
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me autorë të tjerë. Edhe në vlerësimin e 
autorëve rilindas, apo atyre të gjysmës së 
parë të shekullit XX, vlerësimi “historianë” 
është bërë pa rezerva. Kjo njëanshmëri ka 
ndikuar në mos evidencimin e mendimit 
shoqëror shqiptar, veç atij historik. 

Duke ecur “kundër rrymës vlerësuese” 
të historiografisë skenderbejane, do ta 
quajmë veprën e Barletit mbi Skënderbeun 
edhe si një vepër sociologjike, ndoshta po aq 
sa një vepër historike. Kjo qasje legjitimon, 
në rrafsh përgjithësues, këtë (hipo)tezë: 

shqyrtimi thjesht historik, apo kryesisht 
historik, (1) ka fragmentarizuar problematikën 
e botës shqiptare, ka fragmentarizuar vetë 
mendimin shqiptar, se (2) ky fragmentarizim 
ka ndikuar edhe në (mos)qartësimin deri të 
tipareve të identitetit tonë kombëtar (kulturor), 
i cili nuk i përket vetëm fushës së historisë, por 
së bashku disa disiplinave, duke përfshirë edhe 
sociologjinë, (3) se qasja ‘vetëm apo kryesisht 
historike’ e shqyrtimit të epokës skënderbejane 
(sikurse të periudhave para edhe pas saj), ka 
ndikuar edhe në mungesën e një kohezioni të 
gjerë midis vetë studiuesve shqiptarë që, për fat 
të keq, vazhdojnë të debatojnë për disa çështje 
thelbësore, të lidhura pikërisht me qenien tonë 
e për të cilat normalisht nuk duhet të kishte 
polemika kaq të ndezura. 3

Por qasja thjesht apo kryesisht historike 
nuk përbën një “epidemi” vetëm shqiptare. 

Shumica e intelektualëve të sotëm janë të 
brumosur në mënyrë të atillë që i shohin 
gjërat në aspektin historik (Tinder, 1993: 7). 
Kjo do të thotë se ata e shohin mënyrën e 
jetesës dhe të menduarit si të ndryshueshme 
nga një periudhë historike në tjetrën. Pra, 
janë të ndjeshëm ndaj karakterit unik të 
periudhave historike, të shekujve, apo 
të brezave. Ndërsa leximi sociologjik i 
historisë (historiografisë), që për shqiptarët 
kulmon me epokën skënderbejane, bën të 
identifikojmë tiparet e veçanta të shqiptarëve, 
“thelbin e pandryshueshëm”, identitetin e 
tyre kulturor, pra tërësinë e tipareve fizike, 
morale dhe qytetare të kombit shqiptar, të 
cilat e dallojnë atë nga kombet e tjerë. Nga 
ky këndvështrim del se tiparet më të qenësishme 
të identitetit të shqiptarëve janë nënvizuar 
me një qartësi të habitshme në historiografinë 
skënderbejane, para së gjithash në veprën e 
Marin Barletit, pesë shekuj më parë.

Në kërkim të argumenteve teorike, mbi 
nevojën e shembjes së ‘murit ndarës’ midis 
sociologjisë dhe historisë, në mungesë të 
përvojave tona, le t’i referohemi përvojës 
botërore. Ndër historianët dhe sociologët 
ka pasur një debat metodologjik mjaft të 
gjerë dhe, herë pas here edhe të hidhur, 
mbi kufijtë midis këtyre dy disiplinave. 
Në fillim të viteve 1960-të, për shembull, 
Edward H. Carr në veprën e tij “Ç’është 
historia?”4 thekson këtë orientim konceptual 
dhe metodologjik:

3 Siç dihet, çështja e identitetit të shqiparëve u shndërrua, sidomos gjatë vitit 2006, në objekt polemikash, 
midis dy përfaqësuesve kryesorë të letrave shqipe, dy akademikëve Kadare-Qose (shih, Kadare 2006; Qosja 
2006). Por meriton të veçojmë sidomos ndërhyrjen, në këtë debat, të një tjetër akademiku, prof. Kristo 
Frashërit, sipas të cilit, “tema identitet nuk i përket fushës së letërsisë, rrjedhimisht as të kritikës letrare. Ajo 
u takon, së bashku, disa disiplinave të ndryshme: historisë, sociologjisë, filozofisë, etnografisë, kulturës, 
edhe gjuhësisë. Si rrjedhim, identiteti kombëtar shqiptar është një identitet kulturor, që lidhet edhe me 
trashëgiminë historike, kulturën popullore, mënyrën e jetesës, mentalitetin shoqëror, të drejtën zakonore etj.” 
(Frashëri, 2006: 4-5). Kujtojmë, për shembull, polemikat për identitetin midis kolosëve të kulturës kombëtare 
shqiptare, Ismail Kadare dhe Rexhep Qosja, si dhe ndëhyrjet në këtë debat të shumë studiuesve, opinionitëve 
e polemitëve të botës shqiptare. 

Kujtojme, gjithashtu, polemikat e ashpra për figurën e Skënderbeut - pas botimit të veprës së Schmitt-it 
më 2008, etj.

4 “Çfarë është historia?” (What Is History?) është një libër i shkruar në vitin 1961 nga Edward Carr, libër 
që përfaqëson një cikël leksionesh të mbajtura në Universitetin e Kembrixhit. Ky libër është konsideruar si 
teksti me ndikimin më të madh në historiografisë britanike të shekullit XX, e më gjerë.
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Sa më sociologjike të bëhet historia dhe sa më 
historike të bëhet sociologjia, aq më mirë për 
të dyja këto. Le të mbahet kufiri midis tyre i 
hapur për trafikun në dy drejtime (Cit, Scott 
& Marshall, 2005: 270-271).

Ndërsa Philip Abrams në veprën 
“Sociologjia historike” (1980) shkon më tej, 
kur thotë pa ekuivoke se:

Historia dhe sociologjia janë dhe gjithmonë 
kanë qenë e njëjta gjë. Kështu që çdo 
polemikë mbi raportet midis tyre përbëjnë 
thjesht çështje rregullash të institucionalizuara 
mbizotëruese dhe jo përmbajtjeje intelektuale.

Natyrisht, historia priret të jetë indivi-
dualizuese (ideografike) dhe të përshkruajë 
fenomene të veçanta, unikale, ndërsa 
sociologjia është përgjithësuese. Por nuk 
ekzistojnë dallime logjike, apo madje 
metodologjike, midis shkencave sociale dhe 
historisë, thptë Giddens (1979).

Mendimi shqiptar 
në historiografinë skënderbejane

Shqipëria nuk ka nxjerrë, të themi, 
një Montesjké, një Adam Smith, apo një 
Maks Veber. Pra kolosë të tillë të mendimit 
sociologjik dhe ekonomik. Siç nuk ka, të 
themi, një Makiavel apo një Hegel. Pra as 
kolosë të mendimit politik e filozofik. E 
kështu me radhë... Dhe, duke pranuar këtë, 
ne justifikojmë prapambetjen e mendimit 
(shoqëror) shqiptar. Sipas këtij “metri”, 
një popull - shqiptarët në rastin e dhënë - 

vlerësohen nga njerëzit e tyre të mëdhenj. 
Por, Niçja thotë: “Me të drejtë thuhet se një 
popull karakterizohet jo aq fort nga njerëzit e 
tij të mëdhenj, se sa nga ajo se si ai sillet ndaj 
tyre” (Cit, Sokoli, 2008a). Shteti shqiptar, 
sidomos shteti komunist i gjysmës së dytë 
të shekullit XX, përfaqëson një shembull 
të keq të sjelljes së një shteti me plejadën e 
mendimtarëve të kohës së vet. Por, mendimi 
mbi shoqërinë i kësaj plejade ka të tjerë 
pararendës, siç janë pesë mendimtarët më 
të vjetër shqiptarë: Barleti, Buzuku, Budi, 
Bardhi dhe Bogdani. 

Le të kthehemi te njëfarë refleksioni 
sociologjik mbi veprën e “Historia e 
Skënderbeut” të Marin Barletit5, për të vijuar, 
më pas, me autorë të tjerë të historiografisë 
skënderbejane. Veprat e Barletit mbi ngjarjet 
e shekullit XV, janë konsideruar me të drejtë 
si pjesë e fondit të historisë. Kjo është 
normale, qoftë edhe për faktin se Barleti ka 
përshkruar edhe ngjarje që kishin ndodhur 
deri 4-5 dekada nga koha kur ai botoi veprën 
e tij kryesore mbi Skënderbeun. Për më 
tepër, historiografia barletiane ka shërbyer 
si burim historik thuajse për të gjitha veprat 
e tjera të shumta të autorëve të ndryshëm 
mbi këtë periudhë të historisë së Shqipërisë6.

Zyrtarisht është pohuar se vepra e 
Barletit “është fryt i punës shumëvjeçare 
të një historiani të mirëfilltë”.3 Vlerësimi si 
‘historian i mirëfilltë’ mbart një njëanshmëri, 
ndoshta të skajshme. Sepse Barleti ka lëvruar 
një histori të një tipi të veçantë, një histori 
sociologjike, një socio-histori. Siç dihet, 
historia (si lëndë, si shkencë), studion të 
shkuarën. Ndërsa sociologjia studion të 

5 Marin Barleti (1450-1512), është i pari ndër pesë mendimtarët më të vjetër të kulturës kombëtare 
shqiptare. Mendimi i tij mbi shoqërinë është shprehur në tre librat e tij, dy prej të cilëve janë me problematikë 
shqiptare, respektivisht Historia e Skënderbeut dhe Rrethimi i Shkodrës. 

6 Origjinali latinisht i veprës voluminoze “Historia e Skënderbeut” të Barletit pati katër botime. Ajo, 
gjithashtu, u përkthye në gjermanisht më 1553 dhe pati shtatë botime, u përkthye në italisht më 1554 dhe 
pati katër botime, u përkthye në anglisht më 1556, në portugalisht më 1557, në spanjisht më 1596 në katër 
botime etj. Ajo shërbeu si bazë për shumë vepra mbi Skënderbeun të botuar në gjuhë dhe vende të ndryshme. 
Ajo përbën jo vetëm një thesar të kulturës kombëtare shqiptare, por edhe një kontribut të saj në kulturën 
botërore (FESH, 1985: 375). 

7 Fjalori Enciklopedik Shqiptar, botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, 1985: 375.
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tashmen, shumë-shumë të shkuarën e afërt. 
Nisur nga ky kriter, del se vepra e Barletit 
nuk është një vepër vetëm historike.

Barleti u referohet, së pari, ngjarjeve 
të jetuara prej tij. Kjo është një veçori e 
studiuesve socialë. Të gjithë sociologët, për 
shembull, kanë synuar të diagnostikojnë 
shoqëritë dhe ngjarjet e kohës së tyre (Sokoli, 
2008b: 132). Barleti i është përmbajtur kësaj 
tradite. Ai kishte përjetuar personalisht 
të paktën dy rrethimet e Shkodrës, madje 
të dytin edhe si luftëtar aktiv. Në veprën 
monumentale “Rrehtimi i Shkodrës” ai 
pohon se ishte “një spektator jo i huaj” i atyre 
ngjarjeve. Pra, ai ishte një spektator konkret 
(i pranishëm, vrojtues, vëzhgues, vlerësues), 
i brendshëm (që ndjen e përjeton, lumturohet 
apo vuan, që emocionohet e reagon), që 
shpreh atë që ka përjetuar.8

Se cila është “e tashmja” – objekt i 
shqyrtimit të sociologëve dhe “e shkuara” – 
më shumë objekt i shqyrtimit të historianëve, 
kjo është një çështje e diskutueshme. Madje, 
autori i librit “Struktura e revolucioneve 
shkencore” (Kunt, 1997), pohon se në një 
farë kuptimi “e tashmja” është vetëm një 
çast. Atëherë çfarë i mbetet sociologjisë...? 
Ndoshta, diferencimi duhet bërë nga 
këndvështrimi (1), nga metodologjia (2) dhe 
koha e maturimit të ngjarjeve historike dhe, 
për rrjedhim, të dokumenteve autentikë (3).

Por, Barleti afrohet me studiuesit socialë 
edhe në tre-katër aspekte të tjera:

(1) në metodologjinë e hulumtimit, 
(2) në nivelin e përgjithësimeve 

– karakteristike e sociologëve dhe jo e 
historianëve, 

(3) në qëndrimin që mban ndaj 
ngjarjeve, tej të qenit një historian gjakftohtë 
dhe indiferent, si dhe 

(4) në faktin se vepra e tij është një 
histori humaniste, e cila është po aq edhe 
sociologji humaniste9, apo edhe filozofi 
humaniste, në kuptimin që kanë marrë sot 
këto fjalë.

Le t’i referohemi, së pari, metodologjisë 
barletiane. Burimet autentike në të cilat 
është mbështetur vepra e Barletit nuk janë 
burime historike, në kuptimin e njëmendtë 
të tyre. Ai vetë ‘ulërin’ për mungesën e 
burimeve arkivore. Si burime të veprës 
së tij kanë qene më shumë shënimet e 
kujtimet personale, pra njëfarë ditari 
personal, sikurse dëshmitë individuale. 
Ai nuk shfrytëzon thëniet e shkruara të të 
tjerëve, por pohimet e tyre të drejtpërdrejta, 
dëshmitë e tyre gojore. Barleti zhvillon, 
kështu, një histori gojore10, tregimtare 
(jo dokumentare) e cila në kohën tonë 
konsiderohet si një zhvendosje e metodës 
së vëzhgimit me anketim dhe intervistim, 
nga sociologjia në historinë sociale. 

Çështja tjetër është objektiviteti, 
vërtetësia, apo besueshmëria. Vetë Barleti, 
në parathënien e Rrethimi i Shkodrës (fq. 
61), na jep qëllimin e veprës së tij. Ai synon 

të japë dije krejt të besueshme, mbështetur 
në dëshmitë e atyre që thonë të vërtetën.... 

8 Në sociologji kërkohet, për shembull, që studiuesi të vendosë veten në poztat e atij që bën objekt studimit. 
Kjo është një metodë studimi karakteristikë për sociologët (kujtojmë shprehjen e Maks Veberit “Verstehen” 
– të kuptosh në mënyrë shprehëse, emocionale).

9 “Sociologjia humaniste” synon të zhvillojë një analizë shoqërore ‘në shërbim të njerëzimit’, tipari 
karakteristik i së cilës është një ndërthurje e sociologjisë me filozofinë dhe historinë, disiplina që sipas Robert 
Nibset – një ndër sociologët humanistë më të shquar – kurrë nuk duhen ndarë (Cit, Marshall, 2009: 393). Karl 
Pulmer, në “Documents of life, 1993” përvijon kriteret e sociologjisë humaniste: ajo i jep rëndësi subjektivitetit 
dhe kreativitetit njerëzor; trajton përvojat konkrete njerëzore (të folurit, ndjenjat, veprimet); thekson rolin 
vendimtar të politikës dhe moralit në zhvillimin historik etj. (Cit, Marshall, 2009: 393).

10 Historia gojore (oral history) – qasje ndaj të shkruarit të historisë, mbështetur në një pjesë të madhe 
në anketimet me njerëz të moshuar që japin të dhëna retrospektive mbi ngjarjet, qëndrimet, personazhet. 
Kjo është një zhvendosje e metodës së vëzhgimit me anketim, nga sociologjia në historinë sociale (Marshall, 
2009: 138-139).
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Pra, çështja më e debatueshme e 
historiografisë së Barletit mbetet pikërisht 
shkalla e vërtetësisë së ngjarjeve të përshkruara 
prej tij. Debatet rreth kësaj çështjeje kanë 
vazhduar me shekuj. Ato vazhdojnë deri në 
ditët tona, të nxitura ndoshta më shumë nga 
interesa jashtë akademike e kundërakademike 
sesa nga interesa akademike të mirëfillta, 
të lidhura me të vërtetën – synimi i çdo 
hulumtimi shkencor.

Ndoshta ka ardhur koha që çështjen e 
vërtetësisë së historiografisë barletiane, të paktën 
në vija të përgjithshme, ta konsiderojmë një 
kapitull të mbyllur. Pse? Sepse historiografia 
skënderbejane e ka provuar vërtetësinë e 
veprës barletiane, të paktën në tërësinë e saj. 
Për të argumentuar këtë, do të na duhet të 
kalojmë fillimisht nga Barleti te Noli, pra do 
të na duhet të ndërrojmë klimë intelektuale 
(Amerika e gjysmës së dytë të shekullit 
XX nuk është qytet-shteti i Venedikut të 
kohës, kur u krijua historiografia barletiane 
mbi Skënderbeun). Por, do të na duhet të 
ndërrojmë, njëherësh, edhe metodologji: 
Noli është skeptik ndaj historisë “letrare” 
(tregimtare, pra jo-dokumentare) të 
Barletit. Ndaj ai e lë mënjanë Barletin dhe 
u referohet dokumenteve. Si përfundim, 
Noli e konfirmon Barletin. Të paktën për 
tre betejat kryesore të tij.11

Kjo qartësohet, më tej, nëse i referohemi 
akademikut Kristo Frashëri, i cili duke ecur 
në gjurmët e Nolit na jep historinë e jetës 
dhe veprës së Skënderbeut, bazuar pak a 
shumë në të njëjtën hipotezë (Frashëri, 
2002: 17-18):

Nëse mund të trajtohej një histori e 
Skënderbeut dhe e epopesë së shekullit 

XV duke u mbështetur vetëm në burime 
dokumentare, pa shfrytëzuar dy biografët e 
diskutueshëm (Barleti dhe Biemmi)

Kristo Frashëri, pas një udhëtimi të 
gjatë, që vazhdoi për 5-6 dekada, nëpër 
një mori burimesh dokumentare, siç thotë 
vetë, të mjafta që një historian të ndriçojë, 
nëpërmjet ballafaqimit të tyre të ponderuar, të 
vërtetën e ngjarjeve, motiveve dhe proceseve 
të epopesë shqiptare të shekullit XV, arrin 
në përfundimin se e vërteta barletiane është, 
në thelb, një e vërtetë shkencore. Ai shkruan 
(Frashëri, 2002: 17-18):

Por, rezultati më i rëndësishëm qëndron 
në faktin se burimet dokumentare të 
shekullit XV nuk e pakësojnë, përkundrazi 
e forcojnë si madhështinë e luftës çlirimtare 
të shqiptarëve, ashtu dhe personalitetin 
historik të Skënderbeut, gati njësoj siç i ka 
përshkruar në vija të përgjithshme Marin 
Barleti (nënvizimi im L. S.)

Por, mbështetja vetëm në burimet 
dokumentare12, pra zbatimi i një metodologjie 
pastërtisht historike, ishte pikërisht ajo 
që e nxiti Kristo Frashërin që të dilte nga 
korniza e mëparshme e historiografisë 
skënderbejane, e cila e ka trajtuar Heroin 
kryesisht si udhëheqës i luftës çlirimtare. 
Ato i dhanë atij mundësi që ta zgjerojë 
gamën e tematikës studimore e ta trajtojë 
Skënderbeun si nismëtarin e shtetit shqiptar, 
pikërisht në kohën kur në kontinentin 
evropian kishte filluar procesi i formimit 
të shteteve kombëtare.13 Pra, duke iu 
përmbajtur një metodologjie mirëfilltazi 
historike, bazuar vetëm apo kryesisht në 

11 Aq më tepër Noli, na jep një histori jo të imunizuar nga të pavërtetat historike, nëse i referohemi 
Kristo Frashërit (shih, 2002), apo edhe vlerësime të gabuara, siç janë ato për figurën e Lekë Dukagjinit, për 
shembull (Çobani, 2003).

12 Në fakt edhe Kristo Frashëri, sikurse thuajse gjithë të tjerët para tij, befasohen shpesh nga mungesa e 
burimeve zyrtare të nevojshme për të shpjeguar epokën skënderbejane edhe në kushtet e sotme. Në veprën e tij 
gjen andej-këndej kapërcime të tilla si: “në mungesë të burimeve zyrtare, jemi të detyruar të trokasim te Barleti”. 

13 Theksojmë faktin se nga 30 kapitujt që përmban monografia e K. Frashërit mbi Skënderbeun, vetëm 
shtatë prej tyre trajtojnë luftërat e armatosura që udhëhoqi Heroi. 
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burime dokumentare, akademiku ynë bie, 
në një masë të konsiderueshme, në një 
histori sociologjike, apo në një sociologji 
historike14. Nga ky këndvështrim, del më 
e plotë vetë figura e Skënderbeut: si strateg, 
si shtetar, si faktor ndërkombëtar, si diplomat 
i klasit të parë, si ligjvënës, si administrator, 
por edhe si njeri.

Por, veç këtyre, Barleti operon me 
disa koncepte të kundërta mirëfilltazi 
filozofiko-sociologjike, siç janë: liria dhe 
robëria, dituria dhe padituria, nderi dhe 
turpi, e mira dhe e keqja, mendimi dhe 
ndjenjat, perëndia dhe njerëzia, lufta dhe 
paqja etj. Ai nuk është një kronikan lufte, 
nuk ka renditur fakte dhe ngjarje në mënyrë 
kronologjike. Ai ka analizuar gjithë sfondin 
ekonomiko-shoqëror në të cilën janë 
zhvilluar ngjarjet që ai pasqyron në veprat 
e tij. Siç theksonte prof. Z. Xholi (2003: 
10) vepra e Barletit:

rrënjët e saj më të thella i kishte në 
marrëdhëniet ekonomiko-shoqërore me 
kontradiktat dhe realitetet e tyre, si dhe në 
vetë pozitën sociale të autorit, në peripecitë 
e jetës së tij.

Akademiku Zija Xholi, referuar 
veprave të Barletit, jep një orientim të 
ri të historisë, për të kthyer vëmendjen 
në ngjarjet reale të shoqërisë, për të bërë 
“histori njerëzore” (2003: 17), një histori 
sociologjike, një socio-histori.

Natyrisht, te Barleti gjejmë edhe 
tejkalime të realitetit të studiuar. Ka raste 
kur ai nuk i mbetet besnik fakteve të 
vëzhguara dhe dëshmive, ose i tejkalon 
ato, ua nënshtron ato vullnetit dhe 

dëshirave të tij. Kjo konstatohet në njëfarë 
legjendarizimi të figurës së Skënderbeut (ai 
shkroi në kohën kur legjendarizimi i Haroit 
kishte filluar), i cili sipas Barletit ishte 
“një njeri gati hyjnor”15, në ekzagjerimin 
e shifrave të tipit “7 mijë të vrarë andej, 
30 këtej” etj. Pra, Barleti u përmbahet jo 
vetëm fakteve, por edhe besimit. Madje ai 
vetë nxjerr konkluzionin se “ne besojmë 
atë që dëshirojmë”16. Pra, ai shpesh nuk 
i mbetet besnik shkencës. Materialin ai e 
paraqet në mënyrë artistike, duke i dhënë 
liri edhe fantazisë së tij.

Një ndër idetë e rëndësishme dhe mjaft 
të guximshme të Barletit lidhet me raportin 
midis faktorëve “të padukshëm” (fatit), 
dhe atyre “të dukshëm” (veprimtarisë së 
njerëzve). Ai ishte prift dhe shkroi kur 
kisha ishte ende e shumëpushtetshme. Ai 
nuk mund të mos i drejtohej edhe fatit, 
perëndisë. Por, ai i drejtohet, mbi të gjitha, 
mendimit humanist. Vendin kryesor në 
shpjegimin e ngjarjeve ai ua jep njerëzve. 
Barleti u drejtohet shqiptarëve, madje pa 
ekuivoke: 

Është turp të pranoni ndonjë fat që 
s’është në dorën dhe shpatën tuaj17; 
shpëtimi ynë është vetëm në duart 
tona, tjetër shpëtim s’ka18.

Barleti nuk është kundër çdo lloj lufte. 
Madje qëllimi kryesor i veprës së tij është 
frymëzimi për luftë çlirimtare. Në gojën 
e Skënderbeut ai vë këtë shprehje: “Unë 
nuk flas, o princër me njerëz që mohojnë 
luftërat e drejta”19 Si kriter diferencimi 
ai konsideron qëllimin e luftës. Madje, 
sipas tij, karakteri i luftës përcakton 

14 Sociologjia historike - analizë sociologjike e bazuar në burimet e të dhënave historike – qofshin 
të drejtpërdrejta (dokumentet origjinale të arkivave), qoftë të tërthorta (historia e shkruar si vepër e 
historianëve). Për më tepër shih Pajaziti, 2009: 617-618.

15 Shih, “Histori e Skenderbeut”, fq. 495.
16 Po aty, fq. 336.
17 Histori e Skenderbeut, fq. 138.
18 Po aty, fq. 135.
19 Po aty, fq. 93.
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edhe gjendjen shpirtërore të luftëtarëve. 
Qëllimet e mëdha, thotë ai, çlirojnë energji 
të mëdha. Shqiptarët luftonin për liri, pra 
ishin në të drejtën e tyre. Por, ai ishte i 
bindur se liria vetëm fitohet.

Konceptin e “së drejtës” Barleti e lidh 
me kategori të tilla morale, si besa, nderi 
etj.20 Te Barleti gjejmë teza edhe për çështje 
të tilla si individualizmi, e mira e përbashkët 
etj. “Çdo gjë do ta çmoni më poshtë se të 
mirën e përbashkët”, shkruan Barleti.21

Barleti i lidh ngjarjet e epokës së tij 
me jetën e shqiptarëve, përgjithësisht, 
me historinë e tyre të lashtë sa legjendat, 
me tiparet e tyre identifikuese, pra me 
identitetin e tyre të veçantë. Ai vë në gojën 
e një mbrojtësi të Shkodrës këto fjalë: “ne 
kemi gjak tjetër, kemi të tjera zakone, të 
tjera kanune e ligje”.

Barleti trajton nëpër veprat e tij 
një sërë çështjesh që, në ditët tona, do 
t’i përfshinim në shkencat politike e në 
sociologjinë politike. Madje ai i referohet, i 
pari, gjeografit grek Strabon, për mënyrën e 
qeverisjes tradicionale të shqiptarëve (siç do 
të bënte Sami Frashëri, tre-katër shekuj më 
vonë). Në figurën e Skënderbeut, Barleti 
gjen jo vetëm modelin e njeriut ideal (tek 
i cili bukuria e trupit dhe bukuria e virtytit 
ishin në harmoni), por edhe modelin e 
liderit politik ideal, të një burri shteti të një 
tipi të veçantë, të një “kapedani popullor”, 
një model lideri që nuk urdhëron, por 
prin22. Ose që urdhëron së pari vetëveten, 
si në thënien: “Unë nuk u jap asnjë urdhër 
të tjerëve, para se t’i jap vetes”23.

Barleti ballafaqon, në fakt, dy tipe 
regjimesh politike, dy tipe pushtetesh: ai 
i shqiptarëve - nga njëra anë, dhe pushteti 
i sulltanëve - nga ana tjetër. Ata që kanë 

proceduar në këtë mënyrë janë quajtur 
sociologë të metodës krahasuese (Tokëvili 
për shembull, etj.). Në këtë linjë krahasuese 
Barleti operon edhe me termat këndej-
andej. Në librin e nëntë, për shembull, ai 
shkruan24: 

Ndërsa këndej (nga ana jonë = e Barletit, në 
Shqipëri), atdheu duke ndjekur shembullin 
e prijësit të vet..., andej (nga ana e tyre = e 
turqve) Tirani ishte fort i mërzitur....

Pra Barleti, në forma të ndryshme, 
trajton problemin e pushtetit dhe mënyrës 
së ushtrimit të tij. Ai, duke sjellë shembullin 
e pushtetit të sulltanëve, shprehet qartazi 
kundër pushtetit absolut (tiranisë) dhe 
lakmisë së çmendur për të qeverisur 
(mbretëruar).

Veç natyrës së pushtetit, ai shprehet 
edhe për ndjesitë e të qeverisurve, ndër të 
cilat veçon virtytin, që është karakteristikë 
për sistemin republikan (Monteskjé, 
[1748], 2000). Aksiomat politike të 
Barletit janë dhënë sidomos si porosi të 
Skënderbeut, si për shembull:

... respekto para së gjithash drejtësinë, e cila 
është më e shkëlqyera nga gjithë virtytet, 
ruaj paanësinë duke mos bërë asnjë dallim 
midis fytyrës së të varfrit dhe asaj të të 
pasurit e të fuqishmit, në çdo gjë përdor 
urtësinë e maturinë.25

Është interesante të vihet në dukje 
se vetëm tre vjet pas botimit të veprës 
së Barletit ,  më 1513, është botuar 
vepra e Makiavelit “Princi”. Ndoshta jo 
rastësisht Noli ka lëvruar, krahas historisë 
së Skënderbeut dhe mendimit politiko-

20 “Vdekja me nder është kapak floriri”, shkruan ai; Rrethimi i Shkodrës, fq. 99.
21 Histori e Skënderbeut, fq. 650.
22 Dhimitër Frangu jep një hillësi domethënëse: “Në fillimet e betejave ai nuk u thoshte ushtarëve “nisuni”, 

por “më ndiqni” (Frangu, 2000).
23 Po aty, fq. 483.
24 Histori e Skënderbeut, fq. 335.
25 Po aty, faqe 653-654.
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sociologjik shqiptar të lidhur me të, edhe 
mendimin politik të Makiavelit.26

Një vazhdim 
dhe njëkohësisht një fillim...

Kjo është teza e famshme e Çabejt 
për veprën “Meshari” të Gjon Buzukut. 
Sipas tij, ky libër përfaqëson “një vazhdim 
dhe njëkohësisht një fillim” (Cit, Dado, 
2006: 52). Ne, ndoshta, kemi të drejtë 
të përgjithësojmë, referuar një qasjeje 
sociologjike, pra njëfarë leximi vertikal 
të historiografisë skënderbejane e të 
historiografisë shqiptare. Nga ky lexim, 
duke përgjithësuar metaforikisht, del se 
bota shqiptare është një minierë kulturore, 
ndoshta mjaft e eksploruar, por ende e 
pakuptuar plotësisht. Shqyrtimi historik 
përfaqëson shqyrtimin e shtresave të 
veçanta të saj dhe, brenda çdo shtrese, 
shqyrtimin më në detaje të elementëve 
të veçantë (siç janë ngjarjet e veçanta 
historike). Epoka skënderbejane është, 
pa dyshim, shtresa më e pasur e minierës 
historiko-kulturore shqiptare.

Por, shqyrtimi sociologjik nënkupton 
shqyrtimin e të përbashkëtave të kësaj 
shtrese (periudhe), por edhe të asaj që është 

e përbashkët kundrejt shtresave (periudhave) 
të tjera. Kjo e përbashkët, pra ky thelb i pa 
ndryshuar përbën, në fakt, identitetin tonë 
të veçantë, kundrejt “minierave” të tjera të 
kësaj bote (kundrejt identiteteve të tjera).

Metafora e shtresave të minierës 
kulturore shqiptare na qartëson se asnjë 
shtresë nuk mund të qëndrojë pezull, pa u 
mbështetur mbi të tjerat. Në këtë kuptim, 
epoka skënderbejane është një vazhdim. 
Ajo është njëherësh një fillim. Kjo lidhet, 
së pari, me shkëlqimin e jashtëzakonshëm 
të saj. Nga ana tjetër, ajo lidhet me faktin se 
në këtë epokë për herë të parë u krijua shteti 
kombëtar shqiptar dhe – nga kjo pikëpamje 
- Skënderbeu është “ati ynë kombëtar”.

Pra, shtresa së cilës po i referohemi 
është shtresa më e pasur e minierës 
historiko-kulturore shqiptare, ose epoka 
më e ndritur, pikërisht sepse ajo nxorri 
një Skënderbe, një prijës ushtarak e një 
politikan të pazakontë. Por jo vetëm 
kaq: edhe pse në epokën skënderbejane 
Shqipëria nuk njohu një bum kulturor (kjo 
ishte e pamundur në kushtet e një rrethimi 
të vazhdueshëm), ajo sërish ajo nxori një 
plejadë të tërë njerëzish të pazakontë. 
Ajo epokë nxori edhe Lekë Dukagjinin, 
një ‘Skënderbe’ të së drejtës (zakonore 

26 Le të krahasojmë, sado shkurt: Sipas Barletit, ushtrimi i pushtetit duhet të bazohet para së gjithash në 
virtytin. Ndërsa, sipas Makiavelit, ushtruesi i pushtetit duhet të kujdeset për virtytin më pak se për gjithçka 
tjetër. Makiaveli theksonte se konsideratat morale si drejtësia, mirësia etj., nuk duhej të bënin pjesë në botën 
shpirtërore të pushtetmbajtësit. Për Barletin politika dhe pushteti janë mjete për të mirën e përgjithshme. 
Ndërsa, sipas Makiavelit politika, pushteti ishin qëllim, madje një qëllim që justifikon çdo mjet. Barleti mbeti 
një humanist i madh, Makiaveli mbahet si ati shpirtëror i sundimtarëve, sikurse edhe si “babai” i politikës, 
i një politike më realiste, kundrejt Barletit. Makiaveli, me veprën “Princi” (shih, 2003: Uegen), ka studiuar 
sjelljen politike (të “luanëve” dhe “dhelprave” politike) dhe ka dhënë përgjigje për dy pyetje bazë: “Si mund 
të merret pushteti?” (1) dhe “Si mund të mbahet pushteti?” (2). Pra, ai ka synuar të zbulojë rregullat e lojës 
politike dhe jo të përcaktojë një ideal politik. Për të politika është arti që bazohet në shkencën e reales. Ndërsa 
Barleti, sidomos në “Histori e Skënderbeut”, i jep përgjigje pyetjes: “Si mund të ushtrohet pushteti, jo në 
interes të pushtetit vetë, por në interes të publikes, të së përgjithshmes?”. Ai ka përcaktuar një ideal politik, ka 
dhënë tipin e liderit ideal e të pushtetit të bazuar mbi moralin politik. Për Makiavelin, libri i të cilit titullohet 
“Princi - Politika dhe kodi moral”, politika nuk është edhe një kategori morale. Për Barletin, përkundrazi, 
politika është e tillë. Nëse i referohemi demokracisë, mund të themi si Makiaveli është i rëndësishëm për të 
kuptuar abuzimin, ose deformimin e saj. Ndërsa Barleti për të kuptuar funksionimin normal të saj, përdorimin 
korrekt të pushtetit. 

Pra, Makiaveli frymëzoi pushtetmbajtësit, Barleti frymëzoi popujt, popullin e tij dhe jo vetëm. Ai frymëzoi 
edhe lëvrimin e mendimit shqiptar, siç do të shohim te rilindësit dhe pasuesit e tyre, te brezi i artë i viteve 
’20-’30-të të shekullit XX.
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shqiptare), një rival dhe aleat i denjë i 
Skënderbeut (Çobani, 2003). Edhe vepra e 
tij është, nëse shprehemi në gjuhën e Çabejt 
“një vazhdim dhe njëkohësisht një fillim”27.

Ajo epokë nxori kolosë të mendimit 
shqiptar, si Marin Barleti – ky “Skënderbe i 
mendimit shqiptar”. Edhe vepra e Barletit, 
nëse shprehemi sërish në gjuhën e Çabejt 
është “një vazhdim dhe njëkohësisht një 
fillim”. Mendimi shqiptar fillon, kështu, 
me një vepër madhore, me një kryevepër, 
në kuptimin më të plotë të fjalës. Veprat e 
Braletit, siç nënvizon Kadare28, erdhën në 
botë si dëshmi të mëdha. Flitet për ngjarje 
që do t’i ndryshonin pamjen jo vetëm 
Shqipërisë, por edhe Ballkanit e Europës, 
për më shumë se 500 vjet.

Disa përfundime

Nga ky shqyrtim ‘vertikal’ (më shumë 
sociologjik) i historisë së Shqipërisë, 
rezultojnë disa përfundime, të cilat do 
t’i shtrojmë, qoftë edhe pa shtjellime të 
hollësishme. Ato kanë të bëjnë me disa 
mite (apo stereotipe), lidhur me veçoritë 
tona identifikuese.

Miti i parë: Shqiptarët kanë qenë dhe 
janë të paaftë për t’u vetëqeverisur. Por, 
asnjë popull nuk mund të mbijetojë pa u 
(vetë)qeverisur, siç theksonte i famshmi 
Monteskjè, qysh në vitin 1748 (shih, 
2003). Por, fundi i epokës skënderbejane, 
pra pushtimi turk ishte, siç thotë Sami 
Frashëri29, një ndërprerje drastike e traditës 
vetëqeverisëse të shqiptarëve. Madje, Samiu, 
në prag të pavarësisë sonë kombëtare, i 
ftonte shqiptarët për të rifilluar atje ku e lanë, 
madje bazuar në të njëjtin model qeverisës.

Miti i dytë: Shqiptarët janë një popull 
që nuk njohin dhe nuk respektojnë ligje! 
Historiografia së cilës po i referohemi jep 
pak a shumë atë përgjigje që ka dhënë Edith 
Durham ([1905], 1990: 126), më se një 
shekull më parë, kur thotë: 

Është bërë zakon që midis gazetarëve dhe 
njerëzve të tjerë të flitet për “shqiptarët pa 
ligje”; por nuk ka ndonjë popull tjetër në 
Europë që të rrojë si ata nën tiraninë e ligjeve.

Miti i tretë: Kanuni është i keq, thelbi 
i kanunit është gjakmarrja! Por, siç thekson 
studiuesi M. Elezi (2005: 75-76 ose 2006: 
81-82):

thelbi i Kanunit është pikërisht vetëqeverisja. 
Bash ky thelb, bash kjo filozofi, filozofia e 
ligjit të ngritur mbi gjithçka, edhe mbi 
“dhjetë urdhrat e Zotit”, kjo lloj demokracie 
e vjetruar, por gjithsesi demokraci, që kishte 
mbijetuar në gjithfarë rrethanash për qindra 
vjet, ishte e rrezikshme dhe krejtësisht e 
papranueshme për një diktaturë. Ajo nuk 
duhej të mbijetonte më. Duhej shembur e 
groposur ngrehina kanunore në tërësi, pa 
përmendur kurrë arsyen e vërtetë të këtij 
shkatërrimi.

Pra, kemi një popull që mbijetoi 
pikërisht se arriti të vetëqeveriset në çdo 
rrethanë, në vijimësi, pa pika këputjeje, 
si një praktikë kulturore. Kemi një model 
qeverisjeje të moderuar (në gjuhën e 
Monteskjesë, konsiderojmë të tillë një shtet 
të bazuar në ligje). Por, cila ka qenë mënyra 
e qeverisjes së shqiptarëve, apo “regjimi 
politik” i shqiptarëve?

27 Edith Durham, në vitin 1905, shkruante kështu: “Ligjet dhe kanunet që i atribuohen Lekës, duket qartë 
se janë më të hershme se sesa shekulli XV, pra se koha kur ai ka jetuar. Ndoshta atyre ligjeve u janë bindur 
luftëtarët e panjohur me armë bronxi që dalin në varrezat parahistorike” (Durham, 1990:117). 

28 Kadare, Parathënie e “Rrethimi i Shkodrës”, 2012.
29 Sami Frashëri, në “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, u sugjeroi shqiptarëve një model 

qeverisës të cilin ai e kërkoi dhe e gjeti, sikurse Barleti katër shekuj para tij, në historinë e popullit të vet, te 
disa këshilla që ai i quan plakoni (pleqësi), të cilët qeverisnin dhe gjykonin të gjithë punët në vend. Sipas tij, 
kjo formë qeverisjeje do t’i përgjigjej më mirë interesave dhe psikologjisë së popullit shqiptar.
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Barleti rikthehet shekuj pas, në 
antikitetin shqiptar, nga “zbulon” modelin 
tradicional të qeverisjes me kuvende. Ai gjen 
vazhdimësinë e aplikimit të këtij modeli 
edhe në kohën e Skënderbeut, ndonëse ai 
krijoi shtetin e centralizuar shqiptar. Kristo 
Frashëri (2002: 255), thotë:

Nga ana e formimit moral, Skënderbeu 
afrohej të paktën për nga urtësia, me pleqtë 
e shquar të kanuneve dhe dukej se nuk puqej 
me edukatën e djallëzuar që merrnin fëmijët 
e princërve mesjetarë nga mjeshtrit oborrtarë 
të intrigave. Lufta e armatosur, në fillim 
përkrah ushtrive osmane dhe më pas kundër 
tyre, duket se nuk ia kishin cënuar karakterin 
e mbrujtur që në fëmijëri në mjedisin e së 
drejtës zakonore tradicionale të shqiptarëve.

Pra, edhe në kohën e Skënderbeut, 
sikurse më parë e sikurse edhe më pas, kemi 
një sistem që i shkon për shtat psikologjisë 
së shqiptarëve.30 Thënë ndryshe, kemi një 
kodifikim me të drejtën zakonore. Ndoshta 
jo rastësisht, ligjet e shtetit të Skënderbeut 
morën emrin “Kanuni i Skënderbeut”. 
Rezulton, gjithashtu, se shqiptarët kanë 
mbijetuar falë fleksibilitetit në modelimin e 
formave të qeverisjes, “me” ose “pa” shtet, 
të bazuar në të drejtë zakonore.

Por, pse shqiptarët e sotëm kanë 
probleme të  qever is jes ,  të  paktën 
të mirëqeverisjes? Ndoshta përgjigja 
duhet kërkuar më shumë në historinë e 
marrëdhënies së shqiptarëve me shtetin, 
gjatë shekullit XX e në vijim. Siç thamë, 
pushtimi osman ka qenë për popullin 
shqiptar “një ndërprerje fatale e procesit 
historik të (vet)qeverisjes” (Sami Frashërit, 
1978: 83-84). Në njëfarë mase, mund të 
themi se edhe zhvillimet politike të shekullit 
XX përfaqësojnë njëfarë “vazhdimësie 
jotradicionale qeverisëse”, për të mos 

përdorur fjalën “ndërprerje (tragjike)”. 
Sepse kemi monarkinë (aspak tradicionale, 
ose kundërtradicionale) e viteve ’20-’30-të, 
fashizmin (të huaj, sërish jotradicional) 
të kohës së luftës dhe sistemin komunist 
(sërish kundërtradicional) të gjysmës së dytë 
të shekullit XX. Ndoshta edhe vështirësitë e 
“gjetjes së rrugës” drejt demokracisë lidhen 
me vështirësitë e ndryshimit të sistemeve. 
Dhe nga vitet ’20-të e këtej, sistemi politik 
në Shqipëri (apo modeli qeverisës), është 
ndërruar 4-5 herë, duke u larguar (deri 
më 1990) gjithnjë nga modeli tradicional 
i vetëqeverisjes.

Së fundi: Pak krenari...(!) Unë besoj, 
madje shumë, se shumë nga problemet e 
sotme të shqiptarëve lidhen me shkaqe të 
karakterit moral, lidhen me njëfarë lack of 
pride (humbje e krenarisë), pra me rënien 
e nivelit të vlerësimit për vetveten, me 
mungesën e një qëllimi kolektiv, të një 
ëndrre të përbashkët (kombëtare), tek e 
cila të gjithë mund të besonin. Çfarë kemi 
humbur pra, apo çfarë na mungon, çfarë 
na bën që shpesh të jemi problematikë? 
Mungon një besim, një frymëzim pozitiv, 
një “hero pozitiv”, një model pozitiv, një 
nxitje për të çliruar energji pozitive. Unë 
besoj se asnjë program zhvillimi, trajnimi, 
apo formimi nuk mund të na shkundë, më 
shumë se një program i rilindjes morale, i 
rivlerësimit të vetëvetes, i vlerësimit të të 
qenit shqiptar. Pra, kush është shqiptari, 
çfarë e karakterizon atë nga pikëpamja e 
vlerave, çfarë vlerash kolektive mund të 
bartim e të përçojmë në këtë botë, gjithsesi 
problematike. A duhet të debatojmë për 
këto çështje? A mund të pushojmë së 
thëni për veten tonë: “Shqiptarë, punë 
shqiptarësh”? A mundet që çdo shqiptar 
jashtë saj, pavarësisht nga statusi, të fillojë 
ta shohë realisht vetëveten si një ambasador 
i vendit të vet, si ambasador vlerash dhe 

30 Këtë element të qevarisjes e kanë theksuar të gjithë shtetarët e mëdhenj. Napoleoni, për shembull, qysh 
në vitin 1800, me një qartësi të pësosur theksonte: “...Sikur të sundoja një popull hebrenjsh do të ndërtoja 
tempullin e Solomonit” (Horne, 2006: 27).
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jo antivlerash, e të fillojë të kuptojë se 
vlerësimi i vetëvetes mund të jetë një çelës 
i artë për ngritjen morale?

Le të shpresojmë. Ndoshta epokat e 
ndritura do të na ndihmojnë sërish. Siç na 
kanë ndihmuar gjithnjë. Sepse, siç shkruan 
Noli, krijimtaria historike e të cilit është e 
lidhur ngushtë me jetën e popullit shqiptar, 
në përfundim i botimit të tretë, mbi 
Skënderbeun31: 

Skënderbeu jetoi në shek. XV. Ne jetojmë 
nëshek. XX. Ç’përfaqëson për ne Skënderbeu, 
sot mbas pesëshekujsh? Ai ende jeton mes 
nesh. Problemi i tij pesëqind vjet më parë 
ishte pikërisht i njëjti problem që kishim edhe 
ne në Rilindjen Shqiptare: Davidi i rreckosur 
me një hobe në dorëqë luftoi kundër Goliathit 
të armatosur gjer në dhëmbë. Ai fitoi, edhe 
ne fituam... Ai ishte frymëzimi ynë. Ai po na 
frymëzon edhe sot e kësaj dite...

31 Fan Noli, Vepra 4, botim i vitit 1989, fq. 613.
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Sociological Reflections on Scanderbeg Historiography
For Scanderbeg, his life and his work, is written so much... As far as we can speak 

about a “Discipline of Skanderbeology”, as a separate discipline among human and social 
sciences. Principally, all the works on Skanderbeg were dedicated to the fund of history, 
leaving aside other academic disciplines, including sociology. This paper is an attempt to avoid 
this one-sided and exclusive tradition. It represents a sociological reflection on Scanderbeg 
historiography. What is to be noted, referring to works on Skanderbeg, is ‘continuity’ the 
fact that studies, as well as works of art etc., have not stopped. For Him is written from his 
contemporaries, as well as our contemporaries, 5 -6 centuries after. 

The paper differentiates the historical approach from the sociological one. The first 
emphasizes ‘change’ (chronology, concreteness, historical fact), the second emphasizes the 
“unchangeable essence”. Further, the paper generalizes and, as is well known, generalization 
is not a method of history, but of other social sciences, such as sociology. In this paper in 
particular (but not only) are analyzed, methodologically and sociologically, the works of 
Marin Barleti, Fan Noli and Kristo Frashëri, i.e., a total of 6-9 works written in a distance of 
time of five centuries. So the methodological-sociological approach of this paper relates not 
only to the subject (material) of works (in itself), but mainly to the sources of this subject.

From this point of view, are drown some conclusions of interest for the Scanderbegian 
era, such as the (nearly exhaustive) confirmations of his deeds, in principle. Conclusions 
also emerge for the authors, especially on Marin Barletin, author of the main work on 
Skanderbeg, officially named a ‘genuine’ (authentic, pure) historian. But, in fact, Barleti 
is only a precursor of modern historiography. On the other hand, Barleti is the founder 
of Albanian thought, the founder of Albanian humanism, a prominent representative of 
European Humanism. He is a “Skanderbeg of social thought”, generally taken, as historical 
thought (of course), but also as philosophical, sociological, political, ethnological, juridical, 
psychological, anthropological, socio-linguistic thought, as well. So his work is not just 
about the discipline of history, but also of the other disciplines of social sciences. The 
author argues that Skanderbeg represents the masterpiece of the Albanian world (and not 
only). Finally, the author argues that Scanderbeg’s work still works, to inspire for today’s 
‘sociological’ challenges.

Key words: Scanderbeg historiography, sociological approach, comparative review, narrative 
vs. documentary history, Albanian thought, identity vs. civilization
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Merita PONI është lektore pranë departamentit të sociologjise në Universitetin e Tiranës. Ajo ka 
kryer studime për rolet sociale dhe stereotipet gjinore në arsim, punë dhe familje. Ka kryer, gjithashtu, 
edhe studime për arsimin gjithëperfshirës, për kurrikulën arsimore dhe metodat e kërkimit në edukim. 
Në vitin 2017 është zgjedhur Zëvendës Presidente e Shoqatës Sociologjike Shqiptare.

Përmbledhje

Ky studim analizon rolin e normave tradicionale në ruajtjen e stereotipeve gjinore përgjatë 
regjimit socialist ne Shqipëri. Imperativat kulturore kanë bashkëudhetuar me normat e reja që u 
imponuan nga ideologjia socialiste që nxiste emancipimin shoqëror, si edhe kanë penguar arritjet 
e revolucionit kulturor të shpallur në vitet 1970. Normat tradicionale diktonin pritshmeritë 
shoqërore ndaj grave dhe i mbanin ato te lidhura pas jetes zakonore brenda familjes duke iu 
mbyllur aksesin ne jeten publike. Duke mbajtur gjallë stereotipet gjinore, normat tradicionale 
nxisnin qëndrime negative ndaj angazhimit te grave ne jeten publike dhe shoqërore, si edhe 
ua ndalonin përfaqësimin politik. Këto qëndrime patriarkale u perdorën si pengesa kundrejt 
perpjekjeve personale dhe kolektive të grave për të dalë nga muret e shtëpisë dhe për t’u futur 
në jetën shoqërore, sado që regjimi socialist propogandonte të kundërtën. Gratë u thyen nga 
moria e paragjykimeve dhe trysnia e normave shoqërore që i lidhnin ato me role shërbimi dhe 
përkujdesi brenda shtepisë. Megjithatë, përgjatë regjimit socialist, gratë ia dolën të arsimohen 
dhe të punësohen në punë me pagesë jashtë shtëpisë, si edhe u ekspozuan ndaj ideologjisë së 
emancipimit gjinor që nxiti barazinë formale dhe atë shoqërore. Të arsimuara dhe punusuara, ato 
munden të sfidojnë pengesat tradicionale dhe depërtuan në sferën e pushtetit, të mbështetura nga 
regjimi socialist, por duke paguar koston e dyfishtë të përkujdesjes dhe angazhimit jashtefamiljar. 
Fjalët kyç: Role shoqërore, stereotipe gjinore, socializëm, gra, traditë, moderne.
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Hyrje

Gjatë periudhës së regjimit socialist, 
vajzat dhe gratë kanë jetuar mes normave 
tradicionale dhe prirjeve emancipuese. 
Pozita e grave në gjirin e familjes kushtëzohej 
më shumë prej traditës se sa prej modernes. 
Përpos pritshmërive që duhej të përmbushnin 
në lidhje me rolet shoqërore brenda familjes, 
të cilat konvergonin të gjitha në një pikë 
tek perkujdesi, gratë duhej të sfidonin edhe 
një shumësi paragjykimesh që shoqëronin 
zotesinë e tyre për të permbushur këto role. 
Megjithë përpjekjet për barazi fomrmale e 
ligjore, të bëra gjatë kohës së socializmit, 
përsëri barazia në familje kompromentohej 
nga trysnia e traditës zakonore. 

Gjithësesi, emancipimi nuk ishte një 
lëvizje shoqërore vetëm e vajzave dhe grave, 
por e gjithë shoqërisë. Emancipimi kërkonte 
edhe përfshirje të burrave në projektin e 
ndryshimit të mendësive patriarkale. Për 
emancipimin u pa e nevojshme të arsimohej 
i gjithë populli. Përmes arsimimit synohej 
zhdukja e analfabetizmit dhe përgatitja e 
grave dhe vajzave për veprimtari të ndryshme 
prodhuese, shoqërore dhe kulturore. Ngritja 
arsimore, profesionale dhe kulturore u 
shpallën si synimet kryesore te emancipimit. 
Këto iniciativa u intensifikuan shumë 
përgjatë vitit 1967 që, nga shtypi i kohës, u 
quajt një “etapë e re per gruan, sepse në këtë 
periudhë u shënua një hop cilësor dhe në 
disa drejtime u bënë përmbysje kulturore për 
gjendjen e gruas” (Sadikaj, D., 1982:10). 
Të tilla konsideroheshin arsimimi i vajzave 
dhe grave dhe pjesemarrja e tyre në fuqinë 
punëtore dhe vendimmarrjen publike.

Megjithëse e shpalli emancipimin e 
gruas pjesë organike të revolucionit kulturor 
e ideologjik, regjimi socialist nuk mundi ta 
finalizonte këtë projekt, për shkak të pengesave 
kulturore e paragjykimeve patriarkale 
dhe ndërgjegjësimit të pamjaftueshëm të 
popullsisë për barazinë mes gjinive. Lëvizja 
për emancipimin e gruas vuri në shënjester 
normat kulturore dhe praktikat patriarkale 

që padrejtësisht e ulnin pozitën shoqërore të 
gruas duke e nënrenditur atë ndaj burrave, 
si në sferën private, edhe në atë publike. 
Megjithë përfshirjen e shumanshme në 
Luftën Nacional-Çlirimtare dhe pjesëmarrjen 
masive, gati 25-vjecare, të vajzave dhe 
grave në ‘ndërtimin e socializmit’, normat 
patriarkale tradicionale çrrënjoseshin me 
vështirësi. Emancipimi u konsiderua si një 
thirrje popullore për të luftuar me forcë 
“zakonet prapanike” dhe për të mbrojtur 
dinjitetin e grave nga konceptet patriarkale 
dhe paragjykimet. Kjo ishte lëvizja më 
frontale e ndërmarrë prej regjimit socialist 
për emancipimin e gruas (Sadikaj, D., 1982: 
12). Ne të u angazhuan gratë dhe të rinjtë, 
organizatat e masave si: Bashkimi i Grave 
të Shqiperisë, Bashkimi i Rinisë, Bashkimet 
Profesionale dhe Fronti Demokratik, të cilët u 
drejtoheshin më së shumti burrave, sidomos 
atyre të moshuar për të mbështetur luftën 
kundër konservatorizmit që karakterizonte 
brezin e vjeter dhe i angazhoi ata në kuvende 
pleqësish popullore për të demaskuar 
publikisht “zakonet e vjetra”. Lëvizja u 
karakerizua nga faktorë të shumtë si ato: 
nënkulturore, krahinore, urbane, rurale, 
edukativë e profesionale. Emancipimi 
rezultoi ne arsimim dhe punësim masiv 
te grave. Bazuar ne parimet komuniste 
të punës së përbashkët për krijimin e 
burimeve të jetesës dhe rishpërndarjen e 
tyre, ideologjia socialiste nxiti pjesëmarrjen 
e vajzave dhe grave jo vetëm ne prodhimin 
e të mirave materiale dhe shërbimeve 
publike, por edhe në vendimmarjen 
publike (Sadikaj, D., 1982:10).

Pavarësisht se sektorët e arsimimit dhe 
punësimit u populluan me gra dhe vajza 
në socializëm, familja vazhdoi të mbetej 
mbretëria e patriarkisë, ku ato vuanin më 
së shumti rrjedhojat e shumëanshme të 
paragjykimeve shoqërore. Gratë vazhduan 
të përmbushnin thuajse të vetme rolin 
social të përkujdesjes në familje, edhe pse 
u ngritën shërbime të përkujdesit social, 
ushqimit social, lavanderi publike e menca 
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punëtorësh. Madje, grave iu la detyrë 
parësore edukimi i brezit te ri me idealet e 
komunizmit. Por, për të permbushur këtë 
funksion lipsej që ato të edukoheshin vetë 
të parat. Sikurse tregojnë edhe studimet 
për pozitën e grave gjatë shekullit të XX, 
punësimi i grave përmirësoi pozitën e tyre 
në sferën ekonomike, juridike dhe shoqërore, 
por sfera private e familjes u prek më pak 
nga këto ndryshime (Pomeranz, K., 2009: 
123; Wolf, M., 1985:125). 

Pas rënies së regjimit socialist, pozita 
e grave u përkeqësua pasi ato humbën një 
pjesë të të drejtave të fituara në socializëm, 
siç ishin: pjesëmarrja në punë, përfaqësimi 
në politikë dhe mbrojtja sociale për fëmijët. 
Me rifillimin e funksionimit të ekonomisë 
së tregut, marrëdhëniet shoqërore u 
marketizuan, mbrojtja shoqërore ra, 
mundësitë e jetës për gratë u përkeqësuan 
dhe barazia sociale u zhduk nga fjalori 
politik (Fraser, N., 1997:3).

Në lidhje me rolet sociale dhe stereotipet 
gjinore në familje, konteksti kulturor 
shqiptar ofron një larmi të pasur normash 
që kontrollojnë sjelljen e vajzave dhe grave. 
Stereotipet me sfond paragjykues për vajzat 
dhe gratë justifikohen në kodet zakonore, 
që janë pasqyrime të mendësive patriarkale 
të trashëguara nga e shkuara. Kanunet që 
janë përmbledhje e normave per familjen 
dhe bashkësinë fshatare kanë vepruar 
shpesh si kushtetuta lokale për çështje të 
së drejtës familjare. Megjithëse në formë 
të shkruar Kanunet janë dokumentuar në 
një periudhë të vonë, ato kanë ekzistuar në 
formë të pashkruar që në lashtësi dhe janë 
përcjellë brez pas brezi. 

Tabuja e virgjërisë: pengesë për 
dashurinë romantike

Sipas normave kanunore, shprehur edhe 
në paragrafin 15 të Kanunit të Skënderbeut, 
vajza nuk ka asnjë të drejtë të mendojë dhe të 
japë pëlqimin për fejesën e vet; këtë të drejtë 
e kanë vetëm meshkujt e familjes: babai, 

vëllëzërit, vëllezërit e babait ose dajat nëse 
nuk ka meshkuj nga fisi i babait: “vajza do të 
marrë atë burrë që do t’i japë prindi” (Ilia, F., 
1993:27). Vajza nuk mund ta kundërshtojë 
dot fejesën, edhe nëse burri ka një grua 
tjetër, sepse sipas normave kanunore: “Vajza 
e mirë nuk qet za, i bindet fatit” (Goci, 
H., 2010:51). Djali mund ta lerë vajzën 
nëse asaj i dalin fjalë për nderin, edhe kur 
fjalët vështirë të provohen. Sipas Kanunit 
të Lumës, paragrafi 120, “Cuca ndër sheja 
lëshohet, djali jo, edhe po muer gru tjetër. Po 
nuk pranoi cuca të martohet me atë burrë që 
i asht fal, çon gjak ke të vetët” (Hoxha, Sh., 
2013:104). Nëse vajza ngelet shtatzanë gjatë 
fejesës, vritet nga babai, nëse ka dyshime se 
babai i fëmijës nuk është i fejuari, ndërsa nëse 
vajza e fejuar ngelet shtazanë gjatë fejesës 
më të fejuarin përshpejtohet dita e dasmës. 
Nëse vajza e lë të fejuarin dhe ikën për t’u 
martuar më një burrë tjetër, ajo vritet sepse 
ka çnderuar miqësinë dhe ka prerë në besë 
familjen e djalit që ka paguar çmimin e nuses 
(shenjën e fejesës). Në krahinën e Tiranës, 
Kanuni i Bendës, në paragrafët 46, 47 dhe 
51, e rregullon kështu lëshimin e vajzës ndër 
sheja (nën shenjë fejese, unazë): “Në rast se 
vajzës i dalin fjalë për nderin, atëherë djali e 
lëshon. Me dal goca me barrë, ha plumbin 
kres nga i ati. Në rast se goca nën unazë ikën 
me një burrë tjetër, kët e lan pushka, fishekun 
e ka prindi i saj” (Goci, H., 2010:36). 

Vajzat, por edhe djemtë, e kishin 
rreptësisht të ndaluar të dashuronin dhe 
të martoheshin në bazë të ndjenjave dhe 
tërheqjes erotike të ndërsjelltë. Dashuria 
është parë si sjellje e tupshme dhe çnderuese 
nga normat kulturore kanunore. Për ndalimin 
e dashurisë, studiuesi Zyhdi Dervishi 
shprehet: “Në shoqërinë tradicionale 
shqiptare një nga brengat më traumatizuese 
ka qenë dashuria e parealizuar e të rejave 
dhe të rinjve, kjo ndjenjë e brishtë gati 
hyjnore që i paraprin formimit të familjes, 
krijimit të jetës, që ndikon fuqishëm në 
fismërimin e humanizimin e çdo individi, të 
gjithë shoqërisë. Madje funksiononin mjaft 
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tabu që i detyronin të rejat dhe të rinjtë të 
mos i artikulonin ëndrrat e tyre për djalin 
ose vajzën e zemrës, jo vetëm në mjedise 
publike të gjera, por as edhe ndër miqtë më 
të afërt. Pothuajse në çdo rast artikulime të 
tilla konsideroheshin si shfaqje imoraliteti, 
si mungesë burrërie, etj. Publikimi i një 
dashurie, qoftë edhe në mënyrë të tërthortë, 
mund t’i përfshinte në konflikte të ashpra 
deri në viktimizime familjen e djalit me anë 
të vajzës, si dhe fiset e tyre” (2008:90). 

Kundështimi i fejesës nga vajza mund të 
bëhej vetëm nëse ajo vendoste të qëndronte 
përgjithmonë beqare sepse, përndryshe, 
shkaktonte gjakderdhje. Vajza virgjinë edhe 
pse nuk dëshironte ta marrte të fejuarin, 
ngelej e fejuara e tij. Vajza nuk detyrorej 
me pahir ta marrte të fejuarin, prandaj kur 
ajo e refuzonte fejesën, familjes së djalit i 
“shkonte sheji hup” (i humb pagesa e bërë 
në fejesë), por shtëpia e vajzës detyrohej 
“me iu la be shpis së djalit me 12 provëtar 
dhe po u shkel beja baba i vajzës bie në gjak 
se i ka mikut nji gjrue borxh” (Hoxha, Sh., 
2013:105). Andromaqi Gjergji, studiuese 
e normave zakonore, ka vërejtur se dukuria 
e virgjinave ka ekzistuar deri ne vitin 1960 
nëpër malësitë e Veriut deri në Mat e 
Çermenikë (Gjergji, A., 2002:50). 

Për të siguruar kontrollin e burrit 
mbi gruan, babai i saj i jepte në pajë edhe 
një fishek që dhëndrri ta vriste, në rast se 
vajzës së fejuar mund t’i kishin dalë fjalë 
për moralin, nëse ajo çnderonte familjen e 
tij duke bërë tradhëti bashkëshortore ose 
duke prerë mikun në besë. Një ndër arsyet e 
dhënies së fishekut në pajë ishte edhe çlirimi 
i anëtarëve të fisit nga përgjegjësia për vepra 
deviante që mund të kryente e afërmja e tyre 
(Dervishi, Z., 2008:163). Duke i dhënë 
fishekun dhëndrrit, për të vrarë bijën e tyre 
në rast të shkeljes së kurorës ose largimit 
nga shtëpia, meshkujt e famijes së vajzës, 
babai dhe vëllezërit e saj nuk binin në gjak. 
Familja shkarkohej nga përgjegjësitë morale 
dhe shoqërore për sjelljen e gruas së martuar. 
Martesa me dashuri nuk lejohet në kanun. 

Vajza që i është dhënë dikujt nuk është e lirë 
të martohet me tjetër bashkëshort, përveçse 
me atë që e ka fejuar familja. Martesa me 
dashuri quhej tradhëti bashkëshortore për të 
fejuarin e parë që e ka blerë dhe ndëshkohej 
me vrasjen e të dyve: edhe të vajzës edhe të 
djalit që e merrte. Vrasjen e kryente familja 
e vajzës, babai ose vëllai, ose i fejuari i parë, 
të cilit familja e vajzës i jepte fishekun për ta 
vrarë vajzën që ikte. Nëse vajza ikte me dijeni 
të familjes ose familja e shiste edhe tek një 
burrë tjetër, atëherë i fejuari kërkonte gjak 
tek familja e vajzës, duke i vrarë babain ose 
njërin nga vëllezërit. 

Zakoni i shitblerjes: pagesa e pajës 

Praktika e blerjes së nuses mbase nuk u 
zhduk krejtësisht gjatë regjimit socialist, por 
u ndalua me ligj. Fejesa me shkes vazhdoi 
të ekzistonte krahas fejesës me njohje 
personale. Prindërit, sidomos baballarët në 
fshat, hezitonin t’i dërgonin vajzat në shkollë 
nga frika se mos ato binin në dashuri dhe 
martoheshin me mendjen e tyre. Pasi hiqeshin 
nga shkolla, vajzat mbaheshinn në shtëpi 
që të mos kishin kontakte me djem. Për 
dyzimin e opininionit në lidhje me dashurinë 
në regjimin socialist kishte dy qëndrime, 
njëri ishte kundër shfaqjes së dashurisë si 
shprehje e degjenerimit të mënyrës borgjezo-
revizioniste të jetesës dhe tjetri pro dashurisë 
si shfaqje e modernitetit perëndimor, që 
mbartej në mendësitë e të rinjve si shprehje e 
çlirimit nga traditat ndrydhëse të së kaluarës 
(Dervishi, Z., 2008:401). Pamundësia 
e strukturave shtetërore për të marrë në 
mbrojtje vajzat dhe gratë e dhunuara ndikoi 
në rritjen e dhunës brenda familjes. Shkak 
konfliktesh ishte perplasja mes normave 
tradicionale që pengonin martesën me 
dashuri dhe normave të reja emancipuese 
që nxisnin dashurinë romantike.

Tradita përfaqesohej në formë të 
shkruajtur tek kanunet, dhe ushtrohej në 
praktikë në jetën e përditshme. Në Kanunin 
e Bendës thuhet se pajën e nuses e paguan 



   23Social Studies  Vol. 12  No. 3

familja e djalit (Goci, H., 2010:39). Ato 
para do shkojnë përsëri në shtëpinë e djalit në 
formën e veshjeve që nusja do pregatisë për 
vete, për burrin dhe për shtëpinë (dyshekë, 
jorganë, çarcçafë, jastëkë, qylyma, etj). Në 
fakt Konica ka një opinion tjetër për paratë 
që paguan familja e djalit. Ai mendon se 
këto para nuk i jepen nuses që kjo të sjellë 
në shtëpinë e burrit një pjesë pasurie që do 
ngelet në pronësi të shtëpisë së burrit, por 
janë çmimi i nuses, që babai i djalit jep për 
të blerë grua për djalin: ”Martesa me pagesë 
nuk nënkupton blerjen e një pjese të pronës, 
por kujdestarinë mbi gruan dhe të drejta të 
tjera që martesa ia jepte burrit të saj (Konica, 
F., 1993: 477). Në martesën me blerje Konica 
sqaron se pagesa nuk nënkupton blerjen e 
vajzës si pjesë e pronës së babait, por vetëm 
të drejtat e kujdestarisë dhe të përdorimit të 
gruas, të cilat me blerjen kalojnë nga babai 
tek burri. Konica thekson se ky zakon ka pas 
ekzistuar edhe në popujt e lashtë teutonë, të 
cilët me pagesën blinin Mund-in (në gjuhën 
teutone), që në shqip Konica e ka përshtatur 
si kujdestari, por që në shqip mund të shkonte 
edhe ashtu siç është në teutonisht, mund, që 
do të thotë punë, mundim, lodhje prej punës. 
Pra burri i paguante babait të vajzës mundin 
e gruas, krahun e punës që do t’i shtohej 
familjes së tij. Dhe në fakt, nga normat 
kanunore kuptohet qartë se çmimi jepet per 
nusen, jo për plaçkat që do sjellë ajo në shtëpi, 
ai quhet “çmimi i nuses” dhe ndahet në dy 
këste, i pari jepet ditën e fejesës, kur zihet 
nusja dhe i dyti ditën e martesës, kur merret 
nusja. Në Kanunin e Lekë Dukagjinit, në 
paragrafin 28, është sqaruar edhe percaktimi 
i martesës: “M’u martue me kanun do me 
thanë m’u ba shpi, me i shtue shpis nji rob ma 
tepër, sa për krah të punve, sa për të shtuem 
të fmive” (Gjecov, Sh., 1998:10). Është e 
qartë se martesa me pagesë blen një krah 
pune, i shton shtëpisë një njeri më shumë 
që është gruaja e blerë, e cila pritet t’i shtojë 
familjes së burrit edhe krahë të tjerë pune, 
me lindjen dhe mirërritjen e fëmijëve. Pra, 
normat kanunore theksojnë shumë qartë se 

pagesa bëhet për arsye ekonomike. Gjithashtu 
sqarohen edhe funksionet që ka gruaja në 
martesë: gruaja martohet për të përmbushur 
funksione prodhuese, duke i shtuar krahun e vet 
të punës ekonomisë familjare të burrit, dhe 
funksione riprodhuese, duke lindur fëmijë që 
do t’i shtohen fuqisë punëtore të ekonomisë 
së familjes e do të sigurojnë vazhdimësinë 
e familjes dhe mbijetesën ekonomike të 
saj. Në martesë, sipas traditës, gruaja sjell 
edhe pajën që e ka pregatitur gjatë viteve 
të fejesës: “Nusja duhet të sillte në pajë 
sëndukun (arkën) me rroba të brendshme 
për vete dhe për burrin, peshqeshe si çorape 
për të afërmit e burrit, qylym e rrugica të 
qëndisura me dorë, velenxa dhe jorgan, 
jastëkë dhe dyshekë leshi, 4-5 fustane dhe 
çibunë. Për të caktuar se çfarë do sillte nusja 
në pajë, bëhej një marrëveshje mes palëve” 
(Gjergji, A., 2002:235). 

Gjatë regjimit socialist, të rinjtë kishin 
mundësi njohje në mjediset e përbashkëta të 
punës dhe mund të martoheshin me dashuri. 
Megjithëse dashuria u legjitimua si kriter i 
rëndësishëm për jetën bashkëshortore nga 
strukturat shtetërore që ishin përgjegjëse 
për kryerjen e ceremonisë së martesës, 
opinioni shoqëror në fshat vazhdonte të 
ishte armiqësor ndaj martesave me dashuri. 
Në një nga intervistat që kam bërë për 
martesat me dashuri në fshat, një agronome 
rreth të 50-tave më tregoi se si ajo vetë 
ishte viktimizuar dyfish nga familja e saj 
dhe familja e bashkëshortit, sepse ishte 
martuar me dashuri: 

E njoha bashkëshortin tim gjatë kohës që isha 
studente, ne studionim të njejtën degë dhe u 
dashuruam në shkollë të lartë dhe vendosëm 
të martohemi. Babai im nuk ishte dakord me 
këtë martesë, jo se kishte gjë kundër familjes 
së bashkëshortit tim, por sepse ishte inatosur 
me mua që e kisha turpëruar duke e zgjedhur 
vetë burrin tim. Kisha edhe fisin e babait 
kundër, që dëshironin një fejesë sipas zakonit 
dhe jo me dashuri. Po ashtu, edhe fqinjët në 
mëhallë flisnin poshtë e lart për mua duke 
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më etiketuar si të pandershme dhe se kisha 
zhburrëruar babain tim duke u martuar me 
dashuri. Unë nuk bëra dasëm, sepse babai 
nuk pranoi të martohesha me tim shoq, 
përkundrazi më urdhëroi të ndahesha prej tij 
dhe të më fejonte sipas traditës me shkes. Unë 
ika tek shtëpia e bashkëshortit tim vetëm me 
rrobat e trupit. Babai më bëri “lanet” dhe nuk 
më foli deri sa vdiq.

Pozita e gruas në familje dhe në shoqëri 
ishte më e ulët se ajo e burrit. Nënrenditja 
e gruas ishte bërë pjesë edhe e ceremonialit 
të dasmës në të cilin nusja duhej të tregonte 
gadishmëri nënshtrimi për t’u quajtur nuse 
e mirë sipas zakonit. Andromaqi Gjergji, 
nga ekspeditat që kryente nëpër fshatra, për 
të qëmtuar zakonet e dasmës, tregon se si 
duhej të sillej nusja kur hynte në shtëpinë 
e dhëndërrit: ”Ditën që martoheshin, kur 
dhëndrri shkonte të merrte nusen, do t’i 
afrohej kalit të saj dhe do t’i binte me grusht 
tri herë në kurriz nuses, në shenjë nënshtrimi. 
Kur nusja hynte në shtëpi të dhëndrrit, ai do t’i 
lidhte në qafë frenë e kalit dhe duke e tërhequr 
do t’i përpiqte kokën tek oxhaku dhe tek tre 
muret e shtëpisë. Kur vinin kurorë, dhëndrri 
do t’i shkelte këmbën nuses, domethënë që e 
konsideronte nën vete” (2002:235). Familja 
e djalit e përshfaqte gjendjen pasurore me 
anë të florinjve që i vendoste nuses ditën e 
dasmës në qafë ose në ballë. “Në shoqërinë 
tradicionale shqiptare, deri në çerekun e parë 
të shekullit XX, hierarkia shoqërore shprehej 
simbolikisht përmes bizhuterive të arta që 
mbanin gratë. Përgjithësisht sa më shumë 
napolona ari të mbante në qafë një nuse e re, 
aq më e pasur ishte familja e bashkëshortit 
dhe e përkundërta.” (Dervishi, Z., 2008:64).

Diskutim: Barazia formale ne socializëm

Paragjykimet me të cilat ndesheshin 
vajzat dhe gratë nuk morën fund as në 
periudhën e regjimit socialist totalitar, gjatë 
të cilit, sidomos në vitet 1967-1970, u 
ndëmorr një fushatë e gjerë ndërgjegjësuese 

për emancipimin kulturor të shoqërisë dhe të 
vetë vajzave dhe grave. Përpjekjet e bëra gjatë 
regjimit socialist janë pasqyruar gjerësisht 
në gazetat e kohës. Problemet e shumta 
me të cilat luftonin gratë dhe vajzat vinin 
nga paragjykimet në lidhje me punësimin, 
drejtimin në prodhim dhe në veprimtari të 
tjera, e deri tek ato për jetën brenda familjes 
dhe marrëdhenieve në martesë. Nga shkrimet 
e shtypit të kohës, del se realiteti shoqëror 
i grave dhe vajzave ne socializëm, ishte i 
mbushur me pengesa patriarkale që buronin 
prej qëndrimeve dhe normave tradicionale 
në lidhje me pozitën shoqërore të gruas, 
me statusin e saj. Normat kulturore ishin 
një pengesë reale për emancipimin dhe 
ishte e vështirë të çrrënjoseshin nga vetëdija 
shoqërore. Funksionimi i zakoneve të 
trashëguara nga e kaluara e vështirësonte 
përparimin shoqëror të grave. Të tilla 
zakone sanksiononin të drejta patriarkale të 
pronësisë se burrit mbi gruan dhe ndalesa 
të shumta për gruan që i mohonin asaj të 
drejtat dhe liritë themelore siç ishin e drejta 
e jetes, pronës, liria e fjalës dhe vetvendosjes. 
Për të ndryshuar gjendjen e mjerueshme 
në të cilën ndodhej gruaja shqiptare, u 
ndërmorën veprimtari të shumta shoqërore 
me karakter ndergjegjesues. Përmes 
mbledhjeve të hapura dhe takimeve derë 
më derë, organizatat shoqërore arritën të 
nxisin ndryshime në vetëdijen e njerëzve në 
linjën e emancipimit të përgjithshëm. 

Emancipimi i vajzave dhe grave 
konsiderohej jetik per fatet e atdheut dhe 
ato u vunë në shërbim të interesave të kombit. 
Për zbatimin praktik të idealit emancipues 
të shoqërisë u ndermorën veprimtari të 
shumta, në disa nivele: politike, ligjore, 
ekonomike dhe kulturore. Veprimtaritë në 
nivel politik për emancipimin e gruas nisën 
me anëtarësimin e tyre në strukturat partiake 
dhe nxitjen e përfaqësimit të tyre ne organet 
drejtuese dhe mbështetjen e kandidateve 
gra si përfaqesuese të popullit në Kuvendin 
Popullor. Ndërsa, për të mbështetur ligjerisht 
te drejtat civile, sociale dhe politike të vajzave 
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dhe grave u bëbë permirësime ne ligjet 
themelore. Vajzave dhe grave iu njoh e drejta 
e pronësisë dhe e trashëgimisë mbi pasurinë e 
përbashkët familjare. Megjithatë, pavarësisht 
nga rregullimet ligjore që iu bënë statusit 
ligjor të tyre, zbatimi praktik i të drejtave të 
njohura me ligj ndeshte në një rezistencë të 
madhe kulturore. Një problem i madh mbetej 
praktika patriarkale e shitblerjes së vajzave 
për qëllim martese. Të drejtat pronësore të 
grave shpërfilleshin krejtësisht, pasi prona 
trashëgohej nga babai tek djali, ndërsa vajzat 
perjashtoheshin nga kjo e drejtë.

Ndërhyrja për fuqizimin ekonomik të 
vajzave dhe grave u përqendrua në punësimin 
e tyre jashtë ekonomisë familjare, në punë me 
pagesë në sektorët e prodhimit dhe shërbimit. 
Gjithashtu, për të çliruar gratë nga barra 
e rëndë e punëve fizike dhe koha kushtuar 
mbarëvatjes së ekonomisë shtëpiake dhe 
përkujdesjes për fëmijët u ndërtua një rrjet i 
mirëqenies dhe mbrojtjes sociale si: menca, 
lavanderi, çerdhe, kopshte për fëmijë, etj.

U bënë shumë përpjekje për të 
minimizuar efektet negative që kishte 
kultura tradicionale tek angazhimi i vajzave 
dhe grave në veprimtari jashtështëpiake, siç 
ishin arsimimi, punësimi dhe pjesëmarrja 
politike. Një vëmendje e veçantë iu kushtua 
demokratizimit të marrëdhënieve martesore, 
lehtësimit të gruas nga përgjegjësitë e 
përkujdesjes dhe punëve të shtëpisë, 
mbështetjes së të rinjve për të krijuar familje 
në bazë njohjeje personale dhe prishjes së 
fejesave në djep. 

Përfundime

Me rënien e regjimit socialist totalitar, 
pozita e gruas pësoi regres përsa i përket të 
drejtave si individ brenda dhe jashtë familjes. 
Gjithësesi, tradita kulturore kanunore e 
rikthyer me forcë, nuk ka mundur të ç’bëjë 
ndryshimet që solli regjimi socialist. Rikthimi 
tek normat kanunore ndodhi në një moment 
kur shteti u shpërbë, dhe kur shoqëria u 
ndodh në kushtet e anomisë vlerore. Kapja 

pas vlerave të së shkuarës ishte si një varkë 
shpëtimi për familjen e gjendur në dallgët 
e pamëshirshme të ndyshimeve shoqërore. 
Rënia e regjimit socialist u pasua nga 
shembja e sektorit të prodhimit bujqësor dhe 
industrial në vend, gjë që shkaktoi shpunësim 
masiv të popullatës sidomos të vajzave dhe 
grave, të cilave papunësia u hoqi privilegjin 
ekonomik që kishin gëzuar në socializëm, 
duke i hedhur në varësinë ekonomike dhe 
shoqërore të meshkujve të familjes, të cilët të 
shtyrë edhe nga rritja e kriminalitetit e rritën 
vigjilencën për ruajtjen e nderit të vajzave 
dhe grave. Përhapja e trafikut të qenieve 
njerëzore, ku vajzat e trafikuara furnizonin 
tregëtinë e “mishit të bardhë” e justifikoi 
kontrollin familjar të meshkujve mbi liritë 
e lëvizjes dhe seksuale të vajzave dhe grave. 
Mosfunksionimi i strukturave shtetërore 
të rendit publik bëri që rolin ruajtës për 
sigurinë e vajzave dhe grave ta merrte familja, 
kryesisht meshkujt. Kundërshtimi i vajzave 
dhe grave ka hasur në përgjigje të dhunshme 
nga ana e familjarëve meshkuj të cilët e 
kanë përdorur dhunën ndaj grave si mjet 
bindjeje me qëllim parandalimin e “shkarjes 
në dërrasë të kalbur”. Përdorimi i forcës 
për t’i mbajtur vajzat dhe gratë të izoluara 
brenda mureve të shtëpisë bëhej me qëllim 
ruajtjen e nderit për familjen. Vetpërcaktimi 
i shoqërsisë shqiptare si shoqëri “nderi” u 
ruajt edhe në vitet e demokracisë. 

Në vitet e regjimit socialist, pavarësisht 
se propogandohej si arritje dashuria mes 
të rinjve, ajo nuk duhej të shfaqej sheshit, 
por duhej të qëndronte e ngujuar brenda 
mureve të dhomës së gjumit dhe në errësirën 
e natës, kur të rinjtë mund të shkëmbenin 
ndonjë përqafim a puthje. Vajzat dhe gratë 
janë përballur në mënyrë sistematike me 
dhunën psikologjike dhe fizike. Konfliktet 
me familjarët kanë qenë shumë të pranishme 
përgjatë gjithë jetës së tyre dhe si fitil kanë 
shërbyer sterotipet paragjykuese që i kanë 
penguar për të lëvizur të lira jashtë shtëpisë, 
për t’u arsimuar, punësuar, për të pasur jetë 
sociale dhe familjare me zgjedhjen e tyre. 
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This research analyzes the role of traditional norms on social roles and gender stereotypes 
in socialist regime in Albania. The cultural scripts have coexisted with the new norms imposed 
by the ideology of emancipation, and have downplayed the results of Cultural Revolution of 
post ‘70s. Traditional values have dictated the social expatiations towards women and have 
tried to chain women within the private sphere not allowing them access in public sphere. 
By limiting women social roles to the cultural gender stereotypes, the traditional norms 
promoted negative attitudes against women participation in public sector. Those attitudes 
served as barriers against women achievement at personal and collective level, although the 
social regime propagated the contrary. Women faced a multitude of prejudices and pressure 
to perform the traditional social roles of care and servitude. They public affirmation was 
culturally considered a contradiction of social role which was confined to domestic space. 
However, women in social regime received a quality education which exposed them to 
egalitarian ideology that opposed patriarchal practices and traditional beliefs. Supported by 
socialist ideology they challenged the traditional barriers and entered in public sphere, at their 
own cost, holding positions in private and public sphere. 

Key words: social roles, gender stereotypes, socialism, women, tradition, modernity.
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Paragjykimet për vajzat dhe gratë janë të 
shumta dhe flenë në shtratin e normave 
kulturore që e nënrendisin gruan brenda 
familjes, duke e kufizuar në shërbime ndaj të 
tjerëve lindje fëmijësh. Megjithatë sot vajzat 
dhe gratë e kanë të vështirë të përshtaten me 
kërkesat e normave kulturore dhe sjelljen prej 
skllaveje të gruas në familjen e bashkëshortit. 
Duke qenë të arsimuara, ato nuk e gjejnë 

veten tek përkufizimet tradicionale të 
normave kulturore për rolet gjinore dhe 
përpiqen t’i kundërshtojnë ato. Përplasja mes 
kërkesave të traditës, që e mbajnë gruan të 
ndrydhur nën autoritetin mashkullor brenda 
familjes dhe kërkesave të kohës për autonomi 
është një burim i nxehtë konflikti mes brezit 
të vjetër dhe vajzave dhe grave që jetojnë në 
shoqërinë pasmoderne.
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Përmbledhje

Alterteksti si reformë në arsim ka filluar zbatimin në vitin 2008. Konkurrenca mes botuesish, 
autorësh dhe tekstesh ka sjell një përmirësim të dukshëm të teksteve si nga ana përmbajtsore 
dhe ajo grafike, duke rritur kështu cilësinë e tyre. Programi i lëndës së Qytetarisë “Edukim 
për shoqërinë” për klasat e të I-ra dhe të II-ta si pjesë e fushës “Shoqëria dhe mjedisi”, përmes 
kërkimit, krijon kushte në mënyrë të veçantë për ndërtimin dhe demonstrimin nga nxënësi të 
kompetencës qytetare. Ky studim orientohet të prezantojë një analizë të kurrikulës së lëndës 
së Qytetarisë për klasat e të I-ra dhe të II-ta me qëllim evidentimin e vëmendjes dhe fokusit që 
këto tekste u japin problemeve bashkëkohore sociale. Pyetjet themelore kërkimore të studimit 
janë: Si përfshihen problemet sociale në kurrikulën e lëndës së Edukimi për Shoqërinë për 
klasat e para dhe të dyta? Si i trajtojnë problemet sociale tekstet e mbështetura në këtë kurrikul, 
në drejtim të aftësimit për përballje të këtyre problemeve nga ana e nxënësve? 
Për realizimin e këtij studimi është përdorur metodologjia kërkimore shkencore cilësore, 
e cila u aplikua në punim nëpërmjet: përpunimit dhe rishikimit sistematik të literaturës, 
analizës së programeve lëndore, artikujve shkencorë shqiptarë që kanë në fokus zhvillimin 
e kurrikulës, analizës së përmbajtjes së 6 teksteve të “Edukimit për Shoqërinë” të klasave të 
I-ra dhe të II-ta në zbatim të Altertekstit; dhe intervistave të hapura me 4 persona kyç (2 
ekspertë të botimeve të tekstit shkollor, një hartues programi e një autor) dhe 6 mësues 
të klasave të I-ra dhe të II-ta. Për përzgjedhjen e artikujve u përdorën kriteret: a) ofrimi i të 

Social Studies 2018, 3 (12): 27-35

Brunilda ÇERRAGA ka kryer studimet për mësuesi dhe punonjës social. Ka mbaruar sudimet 
Master në “Shkenca në Edukim”. Është botuese e disa teksteve shkollore për arsimin fillor si; tekste 
nxënësi (edukatë shoqërore, gjuhë shqipe,histori), fletore pune e udhëzues për mësues. Punon mësuese 
e Ciklit të Ulët prej 25 vitesh në qytetin e Tiranës
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Hyrje dhe metodologjia e studimit

Të gjithë besojnë se e ardhmja e 
shoqërisë varet nga mënyra se si rriten 
dhe edukohen fëmijët sot. Edukimi që 
realizohet në shkollë ka për qëllim të 
zhvillojë të gjitha aspektet e personalitetit 
të  nxënësve:  aspekt in inte lektual , 
social, moral, afektiv dhe fizik. Prandaj, 
përgjegjësia e shkollës si një institucion 
është shumë e rëndësishme për shoqëritë. 
Është detyrë e arsimit që të përgatisë sa më 
denjësisht qytetarët e së nesërmes.

Fëmijët, si brenda dhe jashtë mjedisit 
shkollor, ndeshen me kushte të ndryshme 
sociale, disa prej të cilave i vendosin 
këta fëmijë në pozita të pafavorshme, që 
shpesh bëhen shkak i përjashtimit të tyre, 
i abuzimit, marrëdhënieve të varfra sociale 
etj., ndaj është e nevojshme përgatitja 
e nxënësve me aftësitë dhe shprehitë e 
nevojshme për të përballuar presionin që 
buron nga problemet sociale.

Me problem social kuptojmë një 
varg problemesh me të cilat përballemi 
në jetën e përditshme siç janë varfëria, 
papunësia, mungesa e strehimit, dhuna në 
shoqëri, dhuna në familje, divorcet, abordet, 
shtatzanitë e padëshiruara (sidomos në 
moshën e adoleshencës) përdorimi i drogës, 
sida ,shkelja e së drejtës së pronës, degradimi 
i natyrës, trafikimi i qenieve njerëzore, 
prostitucioni, marrëdhëniet problematike 

me fqinjët, niveli i ulët i shkollës etj. (Malaj. 
N. & Sokoli L., 2013). 

Shkolla përfaqëson një institucion 
arsimor dhe edukativ, brenda së cilës 
realizohet përgatitja e nxënësve në 
mënyrë të gjithanshme, për t’u aftësuar 
në përmbushjen e roleve si anëtarë të një 
shoqërie demokratike. Shoqëria jonë sot po 
përballet me probleme sociale që fëmijët i 
hasin në realitetin e përditshëm, gjë që sjell 
domosdoshmërinë e përfshirjes së trajtimit 
të tyre në kurrikul.

Kurrikula është tërësia e doku-
mentacionit, si: korniza kurrikulare, plani 
shkollor, programi mësimor, teksti dhe 
materiale të tjera të një lënde ose fushe të të 
nxënit dhe e tërë veprimtaria e organizuar 
në mjedisin e të mësuarit, që shërben për 
të siguruar një formim të caktuar të atyre 
që nxënë. (Ligji i Arsimit Parauniversitar 
Nr. 69/2012)

Pjesë e rëndësishme e kurrikulës, objekt 
i studimit tonë, janë programi mësimor i 
lëndëve të qytetarisë së klasës së parë dhe të 
dytë dhe tekstet shkollore të hartuara mbi 
këtë program; Edukim për shoqërinë për 
klasën e parë dhe të dytë të arsimit fillor.

Tekstet shkollore përbëjnë një pjesë të 
rëndësishme të kurrikulës, prandaj mënyrat 
se si transmetohen aftësitë dhe shprehitë 
sociale krahas dijeve shkollore tek nxënësit 
përmes këtyre teksteve është shumë e 
rëndësishme. Parë nga ky këndvështrim, 

dhënave cilësore lidhur me kurrikulën për 5 vitet e fundit dhe b) trajtimi që tekstet i bëjnë 
problemeve sociale në drejtim të aftësimit të nxënësve për përballjen e tyre. Përfundimet kanë 
mbështetur idenë fillestare se kurikula (programet lëndore) kërkon trajtimin e problemeve 
sociale nëpërmjet kurrikulës së fshehtë, por në tekste ato rezultojnë të prezantohen shumë 
pak. Rekomandime jepen për autorët e programeve, që problemet sociale ti shfaqin më të 
dukshme në programin lëndor, krijuesit e teksteve që trajtimin e problemeve sociale ta kenë 
në fokus në pjesën përmbajtsore,shpjegimin e fjalëve të reja, ilustrime apo të situatave që 
kanë nevojë për zgjidhje. Si dhe për mësuesit që nëpërmjet teknikave të përzgjedhura për 
realizimin e temës mësimore gjatë zhvillimi të mësimit të përfshijnë trajtimin e problemeve 
sociale me qëllim që të rrisin kompetencën qytetare te nxënësit.
Fjalët kyçe: Problem sociale, kurrikul, kurrikul e fshehtë, program lëndor,edukim për shoqërinë, 
analizë përmbajtjeje.
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studimi kërkon të eksplorojë se sa kurrikula 
zyrtare përcjell përmes teksteve shkollore 
tek fëmijët informacionet e para lidhur 
me problemet sociale, për të menaxhuar 
situatat e vështira, që e përball realiteti sot. 
Të gjitha këto çështje shikohen e analizohen 
nga perspektiva e aftësimit të nxënësit 
me evidentimin, përballjen dhe gjetjen 
e zgjidhjes së problemeve sociale. Allan 
C. Orstein & Lojola i Çikagos, Francis 
P. Hunkins vënë në dukje se kurrikula që 
trajton problematikën sociale te nxënësit, atë 
që nuk programohet mirëfilli në kurrikulën 
zyrtare dhe që nxënësie merr nëpërmjet 
lojës, komunikimit me të tjerët, të afërmve, 
medias, prirjeve dhe hobeve, e kështu me 
radhë quhet kurrikul e fshehtë, që është një 
efekt anësor i arsimit, “mësime” të cilat janë 
mësuar, por jo të destinuara haptazi”, të tilla 
si: transmetimit të normave, vlerave dhe 
besimeve të bartura në klasë dhe në mjedisin 
social. (Allan C. Orstein & Lojola i Çikagos, 
Francis P. Hunkins, 2003.)

Problematika e këtij studimi është 
fokusuar tek kurrikula e lëndës së qytetarisë: 
programin lëndor dhe tekstet e Edukimit 
për shoqërinë për klasën e parë dhe të dytë. 
Pyetjet kërkimore janë:
   A përfshihen në kurrikulën e lëndës së 

Qytetarisë së klasave të para dhe të dyta 
problemet sociale? 

   Sa i aftëson teksti nxënësit të diskutojnë 
për problemet sociale, apo t’u japin 
zgjidhje situatave që kanë në thelb 
trajtimin e problemeve sociale. 

Për realizimin e studimit janë përdorur 
metodat cilësore. Informacioni i nevojshëm 
është mbledhur përmes intervistave 
dhe analizës së përmbajtjes së teksteve 
shkollore. Metodologjia e këtij studimi 
fillimisht u bazua në rishikimin e literaturës 
bashkëkohore ndërkombëtare duke synuar 
trajtimin e problemeve sociale në tekste 
shkollore e për t’i sjellë këto përqasje 
brenda kontekstit shqiptar, duke synuar 
identifikimin dhe analizimin e mënyrave 

se si mësuesit e shohin dhe e vlerësojnë 
rëndësinë e përfshirjes në tekste dhe trajtimit 
në kurrikulën shkollore të tyre. 

Rezultatet

Nga intervistat me hartuesin e 
programit lëndor deklarohet se “pikat 
mbështetëse të hartimit të programit janë: 
realiteti shqiptar (nevojat, kërkesat etj.), 
realiteti social, politik, kulturor, ekonomik 
etj.; ligjësitë e brendshme të zhvillimit 
të kurrikulës; zbatueshmëria e politikës 
kurrikulare; kufizimet dhe mundësitë e 
moshës; realiteti global; pikëprerjet aktuale 
të kombëtares me globalen; prirjet globale 
që janë edhe e ardhmja e mundshme e 
kombëtares; përparësitë e arsimit në Evropë 
dhe në botë dhe detyrimet që lindin nga 
angazhimet në këto përparësi; nevoja e 
integrimit të të rinjve shqiptarë në mjedisin 
arsimor, social, ekonomik, kulturor evropian 
dhe më gjerë etj.”

Sa i përkthen realisht autori këto në 
tekstin mësimor? Sa mësuesi e gjen terrenin 
gati nga teksti për të trajtuar probleme të 
mprehta të shoqërisë sot? Sa e nxit teksti 
nxënësin që të evidentojë, diskutojë për 
problemet sociale?

A ka teksti situata që trajtojnë probleme 
të ndryshme sociale e që kanë nevojë për 
zgjidhje, në mënyrë që nxënësi të mbaj 
qëndrim,të gjej zgjidhje? 

Të vësh nxënësit para situatave që kanë 
nevojë për zgjidhje sipas (Fisher, 1998).

Ofron sfida dhe motivim, lidhet me 
nevojat e fëmijës, përmirëson aftësitë 
e vlerësimit, nxit planifikimin dhe të 
menduarit për të ardhmen, i jep të mësuarit 
kuptim dhe qëllim, shton aftësitë gjuhësore, 
zhvillon aftësitë hetuese- hulumtuese, 
stimulon të menduarit krijues dhe kritik, 
nxit vëzhgimin dhe krijimin e hipotezave, 
ngre pyetje dhe çështje, lidhet me të gjitha 
fushat e të nxënit, ofron përvojë konkrete, 
zhvillon besimin dhe aftësinë, ka të bëjë me 
zotërimin e njohurive dhe të aftësive, ka të 
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bëjë me të mësuarit për të menduar vetë, ka 
të bëjë me aftësitë e punës në grup dhe të 
ndërveprimit 

Intervistat me mësuesit

Nga intervistat, mësuesit, shprehen të 
pakënaqur në raport me tekstet e Edukimit 
për shoqërinë të klasave të para dhe të dyta. 
Ata theksojnë se autorët e teksteve u japin 
vëmendje dijeve akademike, nuk i vendosin 
nxënësit në interaktivitet. Mësuesit nuk 
shohin një trajtim specifik të problemeve 
sociale në tekstet e edukimit për shoqërinë. 

Sipas tyre,  Fëmijët  nga familja 
trashëgojnë pjesën e mospranimit të problemit 
e mos diskutimit për të, nuk janë të hapur e 
nuk diskutojnë për probleme që i has në shtëpi.

 Këtë mbështesin dhe stusimet të cilat 
studimet tregojnë se: ”Në Shqipëri, dhuna 
në familje është një problem që ndikon 
negativisht tek individët, familjet dhe 
komunitetet . Megjithatë, shqiptarët janë 
të prirur ta konsiderojnë dhunën në familje 
si një çështje private, familjare dhe si pjesë 
normale të jetës martesore dhe familjare. 
Duke qenë se dhuna në familje shpesh 
ndodh prapa dyerve të mbyllura dhe nuk 
diskutohet, nuk rrëfehet ose nuk trajtohet 
hapur në shoqërinë shqiptare, viktimat 
vuajnë në mënyrë tipike në heshtje .(Dr. R 
N. Haarr; Dr. M. Dhamo, Instat ,2009)”. 

Një mësues shprehet se;“problemet 
sociale që kanë në familje, si gjendja ekonomike, 
mosmarrëveshjet e prindërve të divorcuar, 
nxënësit i reflektojnë në sjellje në klasë, në raport 
me shokët apo në rast kur ka një situatë për 
zgjidhje, në situatë loje duke shprehur shpesh 
zemërim dhe agresivitet.”

Një mësuese ndan një shqetësim në 
raport me tekstet dhe pjesën e përmbajtjes 
së tyre: Pothuaj në të gjitha tekstet shkollore 
të lëndës qytetarisë si dhe në ato të historisë ku 
trajtohet familja dhe lloji i saj si në pjesën e 
përmbajtjes dhe në ilustrime. jepen familja e 
madhe me gjyshër e familja bërthamë vetëm 
me prindërit. Kur po shpjegoja llojet e familjeve 

një nxënës i shqetësuar më pyeti:-“Mësuese po 
familja ime çfarë quhet? Unë banoj vetëm 
me mamin?” Nuk ka pse mohohet familja e 
divorcuar që e kemi prezent tek nxënësit tanë.

Një mësuese tjetër thekson: ”Nxënësit 
janë të prirur të mësojnë shumë më tepër 
nëpërmjet veprimtarive dhe situatave të ndryshme 
duke i bërë ata të flasin rreth asaj që i shqetëson 
ose për të dhënë mendimin për problematikat 
që shtrohen për zgjidhje. Teksti duhet të jetë i 
ndërtuar në mënyrë të tillë që ta bëjë nxënësin 
të flasë, jo vetëm të japë informacion. Shkolla jonë 
vuan nga ky fenomen, fëmijët rrallë thonë me zë 
të lartë atë që mendojnë.”

Analiza e teksteve

U analizuan gjashtë tekste të edukimit 
për shoqërinë për klasat e para dhe të dyta. 
Në fillim u bë një shikim i programit lëndor 
për lëndën Qytetari të klasë së parë dhe 
të dytë, në raport me tekstet shkollore të 
edukimit për shoqërinë të ndërtuara mbi 
këtë program. . Si fillim u konstatua se sa 
tekstet janë të realizuara plotësisht sipas 
kompetencave të programit. Më pas tekstet 
iu nënshtruan një analize përmbajtjeje 
nëpërmjet të cilës u vëzhguan ilustrimet që 
shoqërojnë çdo teme mësimore, përmbajtja e 
temës mësimore, pjesa e aparatit pedagogjik, 
si edhe termat e konceptet që janë përdorur. 

Studimi në fjalë ka përdorur një 
kombinim të analizës së përmbajtjes në nivel 
të fjalës, fjalive, koncepteve dhe semantikës 
(Berelson, 1952; Berg, 1983; Merton, 
1968; Selltiz et al., 1959) si dhe analizën 
sociale semiotike vizive, e cila është përdorur 
si një metodë që ka ofruar të dhëna të 
detajuara dhe eksplicite lidhur me ndikimin 
që kanë imazhet e përdorura në tekste.

Tekstet Edukim për shoqërisë 1 janë botime 
të vitit (2015) të hartuar sipas programit të 
lëndës Qytetarisë 1 (IZHA. 2014).

Në mësimin me temë;”Unë marr 
përgjegjësi” të shtëpisë botuese “1” 
(Vangjeli, Gj& Spahiu, M. 2015. f. 13.), 
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në një ilustrim, nxënësve iu kërkohet që 
të ngjyrosin fëmijët që mbajnë përgjegjësi, 
por në fakt ilustrimi jep dy fëmijë që po 
grinden mes tyre. 

Nuk luaj me ty! Mos më prek! Ma jep mua 
litarin! Situata të mësimit me temë ;”Loja 
dhe rregullat” f. 51 (Çerraga & Loka 2015) 
në të cilat nxënësit nëpërmjet ilustrimeve 
do zbulojnë se në cilat prej tyre po luhet 
pa rregulla. Nxënësve ju kërkohet të gjejnë 
zgjidhje për një situatë që shpreh dhunë. 

Një tjetër temë që nuk është trajtuar 
me rëndësinë e duhur është ushqyerja e 
shëndetshme. Në njërin prej teksteve në 
mësimin me temë; ”Unë kam një ëndërr...” f. 
15 (Vangjeli, Gj. & Spahiu, M. 2015. f. 15), 
në foto është dhënë piramida e ushqimit. 
Nxënësit vetëm njihen me ushqimin si 
nevojë. Mësues/it/es i del detyrë që me 
zgjidhjen e teknikës apo situatës në klasë 
të diskutojë se ushqyerja e shëndetshme 
është e rëndësishme për jetën e njerëzve dhe 
shëndetin e tyre, dhe pasoja e kequshqyerja 
sjell pasoja (obesideti). Nxënësit duhet të 
nxiten të diskutojnë për kequshqyerjen që 
sot përbën një problem social global.

Një tjetër çështje që trajtojnë tekstet është 
kujdesi ndaj mjedisit. Në mësimin me temë; 
”Të respektojmë mjedisin” f. 20 (Çerraga, 
B.& Loka, S. 2015) të shtëpisë botuese nr. 
2, nëpërmjet fotos u tregohet nxënësve që 
disa fëmijë kanë kontribuar ndaj mjedisit 
duke mbjellur pemë. “Mjedisi duhet të mbahet 
pastër” është një rregull që nxënësit mësojnë 
përmes fotos në mësimin me temë “Rregullat 
në komunitet” (Vangjeli, Gj. & Spahiu, M. 
2015. Ed 1. f. 54,55), dhe në vazhdimin e 
mësimit nxënësit do të evidentojnë se cila prej 
fotove tregon respekt ndaj mjedisit. 

Çdo gjë në tekste jepet nëpërmjet 
rregullit dhe jo veprimit, nxënësit njihen me 
anë të fotove, në të cilat do të evidentojnë, 
krahasojnë ku janë thyer rregullat në raport 
me mjedisin, ose do komentojnë fotot nëse 
janë veprime të drejta apo të gabuara. Tekstet 
i lënë nxënësit që të kuptojnë kujdesin për 
mjedisin vetëm përmes fotove, nuk i nxisin 

për veprim apo thellim mendimi. 
Të tre tekstet temën e familjes e kanë 

trajtuar njëlloj. Ata kanë shoqëruar me foto, 
ilustrime dhe koncepte si; familje e madhe, 
familje e vogël, përkatësisht në mësimet 
me temë:”Familja ime”. (Çerraga, B.& 
Loka, S. 2015 Ed,1. f. 8),“Rolet e mia në 
familje”,(Vangjeli, Gj; Spahiu, M. 2015. Ed. 
1, f. 30) “Unë dhe familja ime”.(Poroçani, 
N; Gjipali, S. 2015. Ed. 1 .f. 8) 

Në asnjë nga tekstet nxënësit nuk 
përballen me dukurinë e familjes vetëm me 
një prind, që mund të jetë e tillë për arsye 
divorci apo fatkeqësish të ndryshme. 

Në  t ë  t r i  t ek s t e t  e  Eduk imi t 
për shoqërinë, për klasën e parë, pjesa 
përmbajtësore; aparatet pedagogjike, pyetjet, 
fjalët e fjalorit, situatat e dhëna, ilustrimet, 
fotot, nuk i njohin e si bëjnë nxënësit të 
reflektojnë e të thellohen të mendojnë ndaj 
problemeve sociale si: varfëria, divorci, 
dhuna, kequshqyerja që janë probleme që e 
shqetësojnë shoqërinë sot. 

Në programin lëndor Qytetaria 1 
kompetenca e të nxënit mbështet edukimin 
për qytetari demokratike, nxënësi shfrytëzon 
informacionin nga burime të ndryshme, 
gjykon vlefshmërinë dhe rëndësinë e tij. Në 
procesin e kërkimit, ai përdor teknologjinë 
e informacionit dhe komunikimit për 
përgatitjen e prezantimeve të tij dhe 
komunikimin e gjetjeve. Nxënësi mendon 
në mënyrë kritike kur shqyrton pasojat 
e veprimtarisë njerëzore në një mjedis të 
caktuar, kur vlerëson zgjidhjet e problemeve 
globale, kur krijon dhe mbron qëndrimin e 
tij. Ndërgjegjësimi për dukuritë e ndryshme 
shoqërore e ndihmon nxënësin të njohë 
kulturën e tij dhe kulturat e tjera. (IZHA 
Programi lëndor 2014,Qytetari 1)

Në program duket qartë se nxënësi 
duhet të përfshihet, të vihet drejt zgjidhjeve 
të problemeve, pra është autori ai që në 
tekstin mësimor duhet të gjej mënyrën si 
t’ua përcjelli nxënësve e si t’u nxitë atyre 
mendimin zbulues, kritik e krijues, si ti 
mësojë të mendojnë.
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Tekstet Edukim për shoqërisë 2 janë tekste të 
vitit (2016) të hartuar sipas programit të lëndës 
Qytetarisë 2 (IZHA. 2015).

Nga analiza që iu bë tre teksteve 
alternativë të lëndës “Edukim për shoqërinë 
2” ashtu si edhe në në tekstet “Edukim për 
shoqërinë 1’arrihet në konkluzionin se: jepen 
modele familjeje bërthamë ose familjeje të 
madhe, pa dhënë një model tjetër familjeje. 
Në temat lidhur më familjen nxënësit do të 
vazhdojnë me krijimin e rregullave të saj duke 
u ndihmuar nga fotot.

Në mësimin me temë:”Rregullat e 
familjes sime” teksti i shtëpisë botuese nr 2 
(f.49, Loka, S& Çërraga, B) sipas një ilustrimi 
i cili tregon dy fëmijë që nuk po merren 
vesh me njëri-tjetrin, u kërkohet nxënësve të 
krijojnë një rregull për atë që shohin. 

Në tekstin e shtëpisë botuese nr 3 në 
mësimin me temë: “Unë jam qytetar i vendit 
tim” (f.4 Poroçani,&N.; Gjipali.,) nxënësit 
njihen me tipin e familjes së madhe me 
anë të një fotoje dhe në mësimin pasardhës 
nxënësit njihen me një tjetër lloj familjeje 
atë, bërthamë. Një përjashtim është se në 
mësimin me temë; “Unë po rritem” nxënësi 
njihet me fjalinë; “Për fëmijët pa prindër 
shteti ka krijuar strehëza.” Nxënësit mësojnë 
për fëmijët që nuk kanë prindër dhe kujdesin 
që tregon shteti për to. 

Një çështje që zë vend në programin e 
lëndës dhe është e përfshirë në tekste janë 
të drejtat e fëmijëve. Në mësimin me temë; 
“Të ndryshëm, por të barabartë” (f. 14,15 
Poroçani, N.;&Gjipali., S) nxënësit njihen 
me Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. Në 
f. 15 në foto janë paraqitur dy fëmijë duke 
punuar dhe u kërkohet nxënësve të japin 
mendimin nëse janë respektuar të drejtat e 
dy vogëlushëve që po punojnë.Po kështu në 
mësimin me temë:“Të drejtat e mia dhe të 
të tjerëve” (Kullolli, B.&Kollçaku, M. Ed.,2 f. 
23), paraqitet një djali që po shet në breg të 
detit. Nxënësve u kërkohet të gjejnë të drejtën 
që është shkelur, dhe nuk shpjegohet pse ky 
fëmijë është i detyruar të shesë, ndërkohë 
që shokët e tij pushojnë. Në mësimin: “Të 

njohim përgjegjësitë tona duke respektuar të 
drejtat e të tjerëve” (f.29. Kullolli, B.; Kollçaku, 
M. Ed.,2) nxënësve nëpërmjet fotove i 
kërkohet të gjejë të drejtën që iu ka shkelur 
një fëmije që po lyp dhe një tjetri që po lan 
xhamat e makinës. 

Në tekstin e shtëpisë botuese nr. 2 në 
mësimin me temë: “Nevojat e mia dhe të 
tjerëve” (f.15 Loka, S.& Çërraga, B.) fotoja 
tregon dhe cilëson se cili është ushqim i 
shëndetshëm. Ky është një rast që duhet të 
diskutohet me nxënësit, për kequshqyerjen 
e pasojat që vijnë prej saj, rast i përsëritur 
në faqen 21 në mësimin “Mund të zgjedh” 
(f.21, Loka, S.& Çërraga, B) ku nxënësit do 
të diskutojnë nëpërmjet fotove për ushqimet 
e shëndetshme duke i dalluar nga ato të 
pashëndetshmet. 

Nxënësve u kërkohet që në një punë në 
grup të diskutojnë për të drejtën për barazi dhe 
mosdiskriminim, në mësimin me temë:”Unë në 
mes të të tjerëve” (f.41, Loka, S.& Çerraga, B) 
Ndër të vetmit raste që nxënësit do të flasin për 
diskriminimin si e kuptojnë, çfarë përfaqëson 
për ta diskriminimi. Përpos diskutimit fjala 
diskriminim zë vend edhe në fjalët e reja të 
fjalorit së bashku me shpjegimin e saj. Në këtë 
rast është e roli i mësuesit që të menaxhojë 
rastin dhe sa vëmendje do ti kushtojë çështjes 
në fjalë sa është i përgatitur që të diskutojë për 
këtë temë gjatë orës së mësimit.

Nxënësit do rendisnin fjalët sipas rendit 
të duhur që të përftojnë fjalinë: ”Nuk ka 
lojë vajzash dhe lojë djemsh” (f. 25 Poroçani, 
N.& Gjipali, S) në mësimin me temë ”A kam 
gjithmonë të drejtë?” paraqitet një ilustrim një 
vajzë e një djalë që grinden se cili do të bëhej 
portier. Në një aspekt jepet shembulli i mirë 
që fëmijët në lagje të luajnë së bashku djem 
e vajza, lojëra të përbashkëta pa bërë dallime 
për djem apo për vajza, dhe në anën tjetër 
ilustrimi shfaq djalin që ka mbledhur grushtet 
dhe ia drejton vajzës, vetë fotoja tregon që 
është duke bërtitur me zë të lartë vajzës. 

Jepet situata me tekst dhe e shoqëruar 
me foto e, (në fq 37 Poroçani, N.& Gjipali., 
S) skuadra humbi pasi dy shokë që ishin 



   33Social Studies  Vol. 12  No. 3

grindur mes tyre. nuk i pasonin topat njëri-
tjetrit -Diskuto me shokët skuadra humbi 
kampionatin për dëmet që pësoi.: Nga 
grindjet e dy lojtarëve; Nga indiferentizmi i 
shokëve të skuadrës ndaj njëri-tjetrit; Fjalitë 
që autorët kanë vendosur për diskutim nuk 
drejtohen që të gjejnë se pse shokët duhet të 
grindeshin e të mos flisnin, por si duhet të 
parandalohet kjo gjë. prezantohen nx. 

Tekstet mbetet në nivelin e komentit 
të fotove që tregojnë shkelje rregullash në 
mjedise të ndryshme apo pasojat që vijnë po 
të moszbatohen rregullat e qarkullimit rrugor. 
Situatat për zgjidhje janë të pakta, nxënësit 

nuk vihen në role loje, apo ndërtime situatash, 
që kanë nevojë për zgjidhje. Në tekste 
kërkohet të krijohen rregulla, të komentohen 
foto dhe në të tre tekstet e gjejmë të shprehur 
njëlloj shkeljen e të drejtave të fëmijëve, atë 
të shfrytëzimit të tyre për punë. Rast jo i 
shprehur drejtpërdrejtë ishte diskriminimi 
gjinor në dy prej teksteve, por pa e përmendur 
në mënyrë të drejtpërdrejtë. Për herë të parë 
te njëri prej teksteve në përmbajtje të mësimit 
flitet për mosdiskriminm dhe në fjalët e 
fjalorit në mënyrë të drejtpërdrejtë shprehet 
një problem social, diskriminimi duke u 
shpeguar kuptimi i tij.

 
Analiza

e 
përmbajtjes

Lënda: Qytetari*
Teksti: Edukim për shoqërinë 

(klasa e parë)

Lënda: Qytetari*
Teksti: Edukim për shoqërinë

(klasa e dytë)

Analiza e
përmbajtjes

 së temës 
mësimore

Shtëpia botuese nr. 1
1. Unë marr përgjegjësi. (f. 13)
2. Nevojat dhe dëshirat. (f. 20)
3. Rolet e mia në familje. (f. 30)
4. Rregullat në komunitet. (f. 54,55)
Shtëpia botuese nr. 2
5. Familja ime.(f. 8)
6. Të respektojmë mjedisin. (f. 20)
7. Loja dhe rregullat. (f. 51)
Shtëpia botuese nr. 3 
8. Unë dhe familja ime (f. 8)

Shtëpia botuese nr. 4
1. Të drejtat e mia dhe të të tjerëve. (f.9,23)
2. Të drejtat dhe përgjegjësitë.(f..27)
3. Të njohim përgjegjësitë tona duke 
respektuar të drejtat e të tjerëve (f..29)
Shtëpia botuese nr. 2
4 Nevojat e mia dhe të tjerëve. (f. 15), 
5. Mund të zgjedh. (f. 23)
6. Shtëpia botuese nr. 3
Të ndryshëm por të barabartë. (f..15)

Aparati
pedagogjik,
situatat e 

rastit,
ilustrimet.

Shtëpia botuese nr. 1
1. Foto, një djalë dhe një vajzë që grinden. (f. 13)
2. Foto,piramida e ushqimit.(f. 20)
3. Në përmbajtje familje të madhe e në foto,familje 
bërthamë.(f. 30)
4. Foto dhe rregulla për mjedisin.(f. 20)
Shtëpia botuese nr. 2 
5. Foto,dhe grupe fjalësh;(familje e madhe,familje e 
vogël.) (f.8)
 6. Foto,fëmijë që mbjellin pemë.(f. 20
7. Nxënësit njihen me piramidën e ushqimit (f. 20) 
Shtëpia Botuese nr. 2
8. Ilustrimet e familjes(f.8)

Shtëpia botuese nr. 4
1. Fotot tregojnë një djalë që shet dhe një 
fëmijë të varfër. (f. 9 ,23
2. Foto,një djalë që po shet në rrugë.(f. 27)
3) Foto,një vajzë që po lan xhamat e 
makinë, një djalë që po lyp . (f. 29)
Shtëpia botuese nr. 2
4. Foto, ushqime të shëndetshme (f. 15)
5. Foto, ushqimesh jo të shëndetshme (f. 
23)
Shtëpia botuese nr. 3
6. Fëmijë duke punuar (f. 15)

Fjalë Kyç, 
Fjalët e 
fjalorit

Në të tri tekstet “Edukim për shoqërinë” të klasës së 
parë nuk përmendet e as trajtohet në asnjë fjalë të 
fjalorit ndonjë problem social.

Shtëpitë botuese nr. 2, (fq 41) Diskriminim 
Shtëpitë botuese nr. 3.4 s’kanë asnjë rast të 
shprehur në fjalor., ndonjë problem social.

Shënim: Shtëpitë botuese janë paraqitur në tabelë me numra.
Shtëpia botuese (nr. 1) ”Pegi” Vangjeli, Gj; Spahiu, M. (2015. Edukim për shoqërinë 1).
 Shtëpia botuese (nr. 2) “Mediaprint”, Loka, S; Çerraga, B.(2016. Edukim për shoqërinë 2), (2015. Edukim për shoqërinë 1).
Shtëpia botuese (nr. 3) “Albas”, Poroçani, N; Gjipali, S.( 2015. Edukim për shoqërinë 1), (2016. Edukim për shoqërinë 2). 
Shtëpia botuese (nr. 4) “Filara” Kullolli, Brikena; Kollçaku, Merita . 2016. Edukim për shoqërinë 2.
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Diskutime

Çështjet kryesore të identifikuara në 
studim ishin: 
a)  Prekja e problemeve sociale në mënyrë 

të tërthortë në kurrikul; 
b)  Mungesa e trajtimit të problemeve 

sociale në tekstet shkollore dhe nxitja 
e nxënësve për diskutim e dhënies së 
situatave për zgjidhje. 

c)  Mospërputhje të asaj që programi 
kërkon me atë që autori e përkthen në 
tekst.

Programi lëndor me gjithë dimensionet 
e tij kërkon jo në mënyrë të drejtpërdrejt 
po përmes kurrikulës së fshehtë, që të 
përfshihen problemet sociale në tekste. 
Dallohet një mospërputhje të asaj që 
programi mësimor i lëndës kërkon me atë 
që autorët përcjellin në tekst.

Autorët nuk i përballin nxënësit me 
problemet sociale, evidentimin e tyre, situata 
që kërkojnë zgjidhje, në mënyrë që të rrisë tek 
ta,mendimin, zbulues, kritik e krijues. Aftësia 
e problem- zgjidhjes është një aftësi që prek të 
gjitha fushat e të nxënit si natyrore ashtu edhe 
ato shoqërore. Si e tillë ajo duhet zhvilluar si 
aftësi ndërkurrikulare krahas të menduarit 
kritik dhe të menduarit krijues. Veprimtaritë 
e zgjidhjes së problemeve jo vetëm që 
shtojnë njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet, por 

gjithashtu u japin të rriturve ose mësuesve 
mundësi për të vëzhguar mënyrën se si i 
zgjidhin fëmijët problemet, si komunikojnë 
dhe si mësojnë ata (Fisher, 1998). Mësuesit 
përmes teknikave të mësimdhënies, integrimit 
ndërlëndor, realizimit të një mësimimdhënie 
interaktive, dihet të zhvillojnë te nxënësi dije, 
aftësi, qëndrime. 

Në përfundim të studimit vlerësohet 
që problemet e mprehta sociale duhet të 
konsiderohen si një element i rëndësishëm i 
kurrikulës dhe përfshirjes së tyre në tekstet 
shkollore. Ato duhet të jenë pjesë e dukshme e 
programeve lëndore gjë që detyron autorët t’i 
përfshijnë domosdoshmërish në tekste. Tekstet 
duhet të jenë të pasur me ilustrime dhe situata 
që prekin problemet sociale në mënyrë që 
nxënësit ti evidentojnë e të aftësohen të gjejnë 
zgjidhje për to, kështu mësuesit e kanë më të 
lehtë realizimin e orës së mësimit.

Mësuesit duhet të studiojnë mirë 
programet lëndore e të përzgjedhin tekstin 
që e ka përshtatur mirë programin lëndor. 
Të integrojnë lëndët për tema që kanë në 
brendësi të tyre probleme sociale dhe të 
realizojnë mësimi interaktiv duke nxitur 
nxënësit të evidentoje,përballet e gjejë 
zgjidhje për problem te ndryshme. Ata 
duhet të trajnohen në trajtimet e problemeve 
sociale në klasë dhe përfshirjes së tyre në 
pjesën e kurrikulës, që vetë ata hartojnë si: 
planet mësimore edukative, orët e lira etj.
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The education reform has begun its implementation in 2008. Competition between 
publishers, authors and textbooks has brought a significant improvement of texts both by 
content and graphics, thus increasing their quality. The “Education for Society” program of the 
Civic Education subject for first and second grades as part of the “Society and Environment” 
field, through research, creates great conditions for students to build and demonstrate civic 
competence. This study aims to present an analysis of the Civic Education subject curriculum, 
named “Education for Society” for first and second grades of elementary school, in order 
to highlight the goals and focus that these texts give to today’s problems of the society. The 
basic research questions of the study are: How are social problems included in the subject of 
Civic Education for the first and second grade of elementary school? How do the texbtooks 
supported in this curriculum adress social issues, in terms of training pupils on how to deal 
with these problems?For the conduction of this study, quality scientific research methodology 
was used, which was applied in this work through: systematic processing and reviewing of 
the literature, subject program analysis, Albanian scientific articles focusing on curriculum 
development, content analysis of 6 “Civic Education” textbooks of the 1st and 2nd grades of 
elementary shcool in Altertext implementation; and open interviews with 4 key persons (2 
publishing textbooks experts, one author and one program compiler) and 6 teacher of first 
and second grades of elementary school. 

The criteria for selecting the articles were: a) providing qualitative data on the curriculum 
for the last five years; and b) the addressing of social problems in textbooks in terms of 
training the students in confronting them. Conclusions have supported the initial idea that 
the curriculum (subject programs) requires addressing social problems through the hidden 
curricula, but in textbooks they result to be presented very little and not oriented towards the 
training of facing social problems. Recommendations are mostly given for program authors 
to make social problems more visible in the subject program, textbook creators to have as a 
focus dealing with social problems in their textbooks, content, explanation of new words, 
illustrations, or situations who need solutions. As well for the teachers, that through the 
techniques selected for the implementation of the lesson topic during classes, they include 
addressing social problems in order to increase the civic competence of the students.

Keywords: Social problem, curriculum, hidden curriculum, subject program, education for 
society, content analysis.
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Përmbledhje

Koncepti Marketing Strategjik për Institucionet Arsimore, që është relativisht mjaft i ri, hapi 
një horizont te ri studimi dhe bëri që universi i shkollave të hyj në fushën e menaxhimit të 
shërbimit. Vizioni i marketingut në institucionet arsimore, në fillimet e tij, u konsiderua si 
një mutacion gjenetik i konceptit të përgjithshëm për shkollën. qe ende prodhon efektet e tij. 
Ndërsa bota e biznesit e përdor marketingun nëpërmjet komunikimit për t’u pozicionuar në 
treg dhe për t’iu përgjigjur nevojave reale apo të perceptuara të klientit të saj për arsye fitimi, 
sfera publike përdor marketingun nëpërmjet komunikimit, për të arritur një proces të rritjes 
civile dhe sociale. Koncepti e ri i autonomisë së shkollave, çon në sfida mes institucioneve 
arsimore të të njëjtave nivele, duke i shtyrë për t’ju përgjigjur nevojave të territorit dhe 
komunitetit. Përdorimi i instrumenteve të marketingut është një mënyre për të kryer sa 
më mirë “misionin” e tyre, si institucion modern, që jep një përgjigje të përqendruar dhe 
të qëndrueshme, në kryerjen e nje shërbimi publik, efektiv dhe efikas. Rezultatet mund të 
identifikohen me rritjen e aftësisë për përmbushjen e misionit të institucionit, përmbushja 
e nevojave reale të publikut, rritja e aftësisë së shkollës për të tërhequr burime financiare, 
koordinimi më i mirë i aktiviteteve.
Fjalë kyçe: marketig strategjik, institucione arsimore, komunikimi, shërbim publik, menaxhim i shërbimit.
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Koncepti Marketing Strategjik për 
Institucionet Arsimore, që është 
relativisht mjaft i ri. Ai hapi një 

horizont te ri studimi dhe bëri që universi 
i shkollave të hyjë në fushën e menaxhimit 
të shërbimit. Vizioni i marketingut në 
institucionet arsimore, në fillimet e tij, 
u konsiderua si një ‘mutacion gjenetik’ i 
konceptit të përgjithshëm për shkollën.dhe 
ende prodhon efektet e tij. 

Ndërsa bota e biznesit e përdor 
marketingun nëpërmjet komunikimit, për 
t’u pozicionuar në treg dhe për t’iu përgjigjur 
nevojave reale apo të perceptuara të klientit 
të saj për arsye fitimi, sfera publike përdor 
marketingun nëpërmjet komunikimit, për të 
arritur një proces të rritjes civile dhe sociale 
(Kotler & Fox, 1995).

Marketingu i aplikuar në sektorin publik 
përbën sot kudo një mjet të rëndësishëm 
për përmirësimin e shërbimit. Nëse më 
parë logjika e shërbimit ishte e bazuar në 
standardizimin, e përbërë nga rregullat, 
procedurat dhe burokracia, në një shoqëri 
që është në ndryshim e sipër me ritme 
shumë të shpejta, paralelisht rritet nevoja 
për cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve. 
Standardizimi i shërbimit nuk është më në 
gjendje të garantojë kënaqësinë e nevojave 
ose efikasitetin në përdorimin e burimeve. 
Nevojat rriten dhe janë gjithnjë e më të 
artikuluara. Aftësia për të “përshtatur” 
shërbimin në nivel lokal është një nga rrugët 
më të shkurtra për të pasur rezultatin e një 
shërbimi publik më efektiv dhe efikas. 

Çfarë nënkupton Kotler lidhur me 
orientimin e institucioneve arsimore në 
drejtim të marketingut? Në themel të këtij 
koncepti qëndron të qenit e orientuar nga 
tregu. Në thelb është ideja se familjet dhe 
në veçanti prindërit, nxënësit, publiku 
në përgjithësi, që të jenë të kënaqur, 
ndjejnë nevojë që shkolla të shprehet 
nëpërmjet programimit dhe projektimit, 
nëpërmjet komunikimit, si dhe të shprehet 
me programe dhe shërbime të niveleve 
sa më të larta të mundshme. Përdorimi i 

instrumenteve të marketingut është një 
mënyrë për të shprehur dhe zhvilluar sa më 
mirë “misionin” e saj. 

Cilat janë përfitimet që mund të japi 
aplikimi i logjikës se marketingut në shkollë?
   Rritja e aftësisë për të përmbushur 

misionin e institucionit;
   Përmbushja më e mirë e nevojave reale 

të publikut (nxënës-prindër-familje dhe, 
në përgjithësi, territorit);

   Rritja e aftësisë së shkollës për të tërhequr 
burime financiare dhe njerëzore (dhe 
me siguri mund të nënkuptojmë resurse 
humane, resurse nxënës dhe resurse 
mësues);

   Koordinim më i mirë i zhvillimit të 
aktiviteteve e shtimi i risive në shkolla.

Në vazhdim, po bëj një përpjekje për 
ta parë me nga afër dhe konkretisht të 
zbërthyer këtë koncept, në disa drejtime, në 
sferën e institucioneve arsimore.

Koncepti relativisht ri i autonomisë së 
shkollave, çon në sfida mes institucioneve 
arsimore të të njëjtave nivele, duke i shtyrë 
për t’ju përgjigjur nevojave të territorit dhe 
komunitetit. Përdorimi i instrumenteve të 
marketingut është një mënyrë që influencon 
për të kryer sa më mirë “misionin” e tyre, 
si institucione moderne. Marketingu, 
me mekanizmat e tij, jep një përgjigje të 
përqendruar dhe të qëndrueshme, lidhur me 
informacionet për kryerjen e një shërbimi 
publik, efektiv dhe efikas.

Për të pasur rezultate, sipas Kotler 
(1995), logjika e nevojshme, mund të 
identifikohet me atë të marketingut. 
Rezultatet e pritshme lidhen me rritjen 
e aftësisë për përmbushjen e misionit të 
institucionit, përmbushjen e nevojave 
reale te komunitetit, rritjen e aftësisë së 
shkollës për të tërhequr burime financiare, 
koordinimin më të mirë të aktiviteteve, etj. 

Sfidat me të cilat përballet shkolla 
publike, për të kryer misionin e saj të 
kulturës e të zhvillimit, e gjejnë atë në 
kushtet e burimeve financiare modeste.
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Nga pikëpamja manaxheriale, kushtet 
dhe situatat shfaqen akoma edhe më 
komplekse. Në situata te tilla marketing, 
mund të kontribuoje, nëse jo për të dhënë 
një zgjidhje, të paktën ofron instrumente 
operative të thjeshtë ( Faccioli, 2000: 66), 
por efikas.

Si fillim në shkolla mund të përdoret 
“Karta e Performancës së Shkollës”, e 
cila është një material verbal, i hapur dhe 
që pa vështirësi mund t’i shpërndahet 
prindërve dhe në përgjithësi komunitetit, 
në fillim të vitit shkollor. “Karta”, përmban 
informacionin e nevojshëm dhe të dhëna 
lidhur me ecurinë e shkollës dhe renditjen 
e saj në raport me shkollat e tjera të të 
njëjtit nivel. Ky instrument pasqyron 
pikët e forta dhe të dobëta, tregues të 
ndryshëm të hollësishëm, si dhe renditjen 
e shkollave sipas arritjeve në bazë të 
treguesve dhe vlerësimeve të kryera. “Karta 
e performancës” mund të shërbejë jo vetëm 
si informacion për shkollat dhe gjendjen 
e tyre aktuale, për analizat e proceseve 
aktive të mësimdhënies/mësimnxënies, 
organizimin dhe menaxhimin e shkollës 
etj., por edhe si material konsultues e me 
shumë, për prindërit në përzgjedhjen e 
shkollës për fëmijët e tyre. 

Për  të  ver i f ikuar  nevo ja t  dhe 
pritshmërinë, prindërve duhet t’i krijohen 
kushte, t’i afrohet konsulencë si dhe 
disponibilitet nga stafi i shkollës. Vairetti 
thekson se: “Klienti që blen ose përdor një 
shërbim, pret shërbime të caktuara prej tij. 
Shërbimi do t’i përgjigjet një nevoje specifike 
dhe duhet kryer në një mënyrë të caktuar … 
Për këtë arsye cilësia e pritshme përcaktohet 
nga arsyeja (nevoja) për të cilën konsumatori 
qaset për këtë shërbim, nga perceptimi i tij 
subjektiv, nga karakteristikat që shërbimi duhet 
ta ketë për ta kënaqur, nga njohuria që ai ka për 
shërbimet e ofruara nga ai shërbim apo të tjera 
të ngjashme” (Vairetti, 1995: 34). Lidhur me 
customer satisfation, klienti- konsumator merr 
cilësinë e produktit, e cila, në bindjen e tij, 
bëhet kualiteti i perceptuar .

Si konkluzion, nënvizojmë se “Karta e 
Performancës së Shkollës”, nuk duhet parë me 
syrin e një dokumenti të një natyre burokratike, 
por si një instrument manaxherial, qe shërben, 
veç të tjerave, për të rifilluar në mënyrë 
periodike një proces të mëtejshëm zhvillimi të 
dukshëm, të përmirësimit cilësor të shërbimit 
që ofron shkolla. 

Kjo është e vetmja mënyrë për ta 
konceptuar atë si ekspresion të potencialeve 
të vete organizatës–shkollë, që thellohet 
në misionin, vlerat dhe strategjitë e saj, që 
strukturon projektin e saj të përgjithshëm 
vjetor dhe perspektiv me synimin drejt 
përmirësimit. Shprehur ndryshe “Karta e 
Performancës së Shkollës”, e ushtron gjithë 
peshën dhe vlerën e saj pozitive, siç thekson 
Invernizzi (2000), vetëm kur bëhet pjesë e 
integruar e procesit të rritjes së nivelit cilësor 
e të zhvillimit e përforcimit të komunikimit 
dhe të marketingut, me synimin e rritjes 
dhe vënies në pah të organizatës shkollë dhe 
shërbimeve që ajo afron. 

Një komponent tjetër, themelor në 
menaxhimin, organizimin dhe zhvillimin 
e aktivitetit të institucionit shkollor është 
Plani vjetor i shkollës. Zakonisht plani 
hartohet, aprovohet dhe depozitohet në 
Drejtoria Arsimore Rajonale si dokument 
bazë themelor i zhvillimit të aktivitetit 
të përgjithshëm vjetor në shkolla. Plani 
ndiqet me përpikëri dhe monitorohet nga 
drejtuesit dhe presupozojmë edhe nga stafi i 
tij drejtues. Plani vjetor i shkollave përmban 
aktivitetin kurrikular dhe ekstrakurrikular, 
pra jo vetëm zhvillimin e aktivitetit mësimor, 
por edhe aktivitete të tjera qe lidhen në 
mënyrë të ndërsjellë me të. Të tilla mund 
të jenë aktivitete që lidhen me projekte të 
ndryshme në funksion të mësimdhënies 
dhe mësimnxënies, projekte që nxisin 
forcimin e raportit me komunitetin, apo 
dhe me qeverinë lokale, aktivitete lidhur 
me procesin e punës e diferencuar për 
kontingjente prurjesh nga komunitete me 
probleme sociale apo dhe puna e përforcuar 
për nxënësit me aftësi ndryshe, etj. 
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Në shumicën e shkollave Plani vjetor 
mbetet brenda shkollës, në mos në sirtarët 
e drejtuesit, nuk shpallet në ambientet 
më të përshtatshme të shkollës, nuk ka 
vizualitetin e duhur për komunitetin. Kjo 
ndodh edhe kur mund të jetë një plan 
i ndërtuar me mjaft seriozitet, kur ka 
identitet si shprehje specifike e kësaj apo 
asaj shkolle dhe veç te tjerave mund të 
jetë i pasur në veprimtari dhe sostenibël. 
Kur institucioni shkollor pozicionohet 
dukshëm ndaj territorit, ndaj kujtdo, me 
veçoritë dhe karakteristikat që përmban, 
zbulon një mënyrë të re për të vënë në 
dukje vlerat pozitive profesionale të 
brendshme që ai përmban, aftësinë e tij 
për vepruar territor e komunitet si dhe 
vlerat e tij sociale. Në strukturën e planit 
vjetor të shkollës, në Pikën E/3 Kushtet e 
të nxënit/Qëndrimi i klientit, presupozohet 
të kryhen anketime lidhur me nivelin e 
kënaqësisë së shërbimit që ofron shkolla 
nga prindërit dhe nxënësit. Struktura e 
planit parashikon të evidentohet sipas një 
shkalle të caktuar, niveli i kënaqësisë së 
tyre. Thënë ndryshe edhe vetë modeli i 
planit vjetor shtyn në një farë mënyre drejt 
idesë së hapjes, publikimit të situatave reale 
të shkollës, perspektivave etj. dhe aspiron 
një aktivitet që përveç të përbashkëtave 
me shkolla të të njëjtit nivel, ka veçoritë e 
tij dalluese, si rrjedhim presupozon edhe 
procesin e marketingut.

Pjesa më e madhe e shkollave publike, 
nuk disponon website përkatës. Publikimi 
i Planit vjetor të shkollave në website, 
do të ndikonte për t’i bërë ato të hapur e 
të dukshëm, si rrjedhim do të ndikonte 
për të vlerësuar diferencat dhe veçoritë e 
secilës shkollë. Publikimi i Planit vjetor të 
shkollës, edhe se në mënyrë indirekte, do 
të ndihmonte për të funksionuar më mirë 
komunikimi i jashtëm, dhe për pasojë edhe 
logjika e marketingut. 

Influenca e tregut privat, i  cil i 
vepron dukshëm, nëpërmjet publikimeve, 
marketingut në media dhe website-ve, 

ndikon në mënyrë direkte tek familjet dhe 
nxënësit, edhe në rastet kur oferta e tyre 
realisht ofron më pak se sa sistemi publik. 

Të gjithë komponentët e mësipërm, por 
edhe të tjerë veç tyre që nuk janë përmendur, 
që duhet të përfshihen në proces marketingu 
për shkollat, në kushtet reale, ndërvaren 
dhe lidhen me përdorimin e internetit. 
Interneti në kohët e sotme përbën një 
instrument të domosdoshëm komunikimi 
gjithëpërfshirës me një spektër gjerësisht të 
përhapur. Përqindja e numrit të familjeve 
që disponojnë internet ka pësuar një rritje 
të shpejtë. Tendencat duket se janë të tilla që 
krahasohen me TV. Website-et janë kthyer në 
elementet më të rëndësishme të komunikimit 
të shkollave, pikërisht për mundësitë e 
komunikimit me të gjithë si dhe shërbimet 
shumta që ofrojnë. Si rrjedhojë, website-t 
për institucionet shkollore, struktura e tyre, 
shërbimet që ofrojnë, përmbajtja e tyre 
duhet të jete pjesë e një plani të integruar të 
komunikimit dhe marketingut të shkollës, 
siç cilëson Milani (2000), që bën pjesë në 
strukturën e organizimit të saj. 

Website-t më me efikasitet kanë si 
veçori, makroobjektivi si:
   komunikimin dhe marketingun e 

ofertës specifike që ofron shkolla, nga 
pikëpamja e “pozicionimit” të saj, duke 
iu referuar territorit në të cilin ajo 
ushtron aktivitetin e saj,

   marrëdhëniet me tërësinë e komunitetit 
të interesuar dhe gjithëpërfshirjen e 
tij. Në mënyrë të veçantë, komuniteti 
që shfaq interes për shkollën janë 
nxënësit, prindërit, mësuesit, si dhe 
territori (subjektet ekonomike, politike, 
kulturore, sociale, institucionale). 

Nuk vëmë në dyshim se ndërtimi i 
website-ve, aktiviteti për mbajtjen e tyre, 
menaxhimi teknik dhe i përmbajtjes si dhe 
marketing korrelato, kërkojnë një sforcim 
financiar dhe organizativ , aspak indiferent.

Sic përmendëm me sipër, ideja e 
marketingut publik është relativisht e re 
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dhe i përket dhjetëvjeçareve të fundit. Enti 
publik siç thekson Farneti, (Farneti, 1993: 
15) synon me aktivitetin e tij, të realizojë që 
vlerat e burimeve të investuara te kthehen në 
shërbime për qytetarët, për te cilët zhvillon 
aktivitetin e tyre produktiv .

Logjika e marketingut mund të 
kontribuoje për të dhënë kreativitet, 
entuziazëm dhe saktësi për zhvillimin e 
një oferte formuese që ndjek hapat e një 
shoqërie që ndryshon me shpejtësi nevojat 
dhe vlerat e saj.
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REFERNCAT

Challenges of autonomy of educational institutions and strategic marketing
The Strategic Marketing Concept for Educational Institutions, which is relatively young, 

has opened a new horizon of study and has brought the school universe into the field of 
service management. The vision of marketing in educational institutions, at the beginning, was 
considered a genetic mutation of the general concept for the school. While the business world 
uses marketing through communication to position itself on the market and respond to the real or 
perceived needs of its client for profit, the public sphere uses marketing through communication 
to achieve a process of civil and social growth. The new concept of school autonomy leads to 
challenges between educational institutions at the same levels, pushing them to respond to the 
needs of the territory and the community. The use of marketing tools is a way to best perform 
their “mission” as a modern institution that provides a targeted and sustainable response to the 
performance of an effective, efficient public service. The results can be identified by increasing 
the capacity to fulfill the institution’s mission, satisfying the real needs of the public, increasing 
the school’s ability to attract financial resources and better coordination of activities.

Keywords: Strategic market, educational institutions, communication, public service, service management.
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Permbledhja

Ky punim i referohet traditës historike të vetëqeverisjes vendore në Shqipëri. Pas Dekretit 
Sulltanor të “Statutit për krijimin e provincës”/“Ligji i Vilajetit” më 1864, Shkodra më 1865 
u emërtua Beledie/bashki. Qeveria e Ismail Qemalit më 23 nëntor 1913 miratoi Kanunin 
e Përtashëm të Administratës Civile të Shqipërisë. Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit 
miratoi dhe i dorëzoi princ Vidit më 10 prill 1914, Statutin Organik të Shqipërisë, duke 
e ndarë Shqipërinë në 7 Sanxhaqe, në kaza, krahina e fshatra. Qeveria e pare shqiptare 
e dalë nga zgjedhjet parlamentare më 1921, miratoi më 26 nëntor 1921 ligjin e parë 
organik të Bashkisë. Më 1931, Mehdi Frashëri, bëri studimin mbi ndarjen administrative 
të Shqipërisë. Në 20-23 tetor 1944 KANÇ, miratoi ligjin “Mbi këshillat nacional-çlirimtare 
të lokaliteteve, nënprefekturave dhe të prefekturave”. Kushtetuta e 1946, caktoi këshillat 
popullore si organe pushteti, në lokalitete, komuna, nënprefektura dhe prefektura. Më 
10 qershor 1992 Kuvendi Popullor miratoi ligjin për organizimin dhe funksionimin e 
pushtetit lokal. Shqipëria u nda në 65 bashki dhe 308 komuna. Ligjii vitit 2000 për ndarjen 
administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore, përshkohej nga standardet e 
Kartës Europiane të Vetëqeverisjes Vendore. Ndarja e fundit administrative – territoriale 
më 2014, Shqipërinë e ndau në 61 bashki.
Fjalët Kyçe: Statut, decentralizim, vetëqeverisje, beledie/katundari, bashki, komunë
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Idetë dhe aktet kushtetuese e ligjore 
për decentralizimin dhe ndarjen 
administrative

Alexis De Tocqueville,në 1831 studoi 
organizimin e jetës politike në ShBA, dhe 
mbërriti në përfundimin se në Europë, 
ndryshe nga SHBA, preferohet centralizimi, 
jo decentralizimi. Në ato kohë europianët 
ngulnin këmbë, se qeveria i drejtonte çështjet 
publike të çdo lokaliteti, më mirë, se sa 
qytetarët mund ta bëjnë për veten e tyre. 
Tocqueville besonte te fuqia kolektive e 
qytetarëve për mirëqënie publike, më shumë 
se autoriteti i qeverisë.1

Idetë e lirisë dhe të decentralizimit 
u përhapën gjerësisht gjatë shekullit XIX 
nga veprimtarët politikë, të emërtuar 
“libertarianë”.2

Shqipëria ka historinë dhe traditën e 
vet për idetë politike mbi decentralizimin 
e qeverisjes dhe ndarjen administrative-
territoriale, si instrumente të realizimit të 
parimit të vetëqeverisjes vendore. Shqipëria 
ishte pesë shekuj nën sundimin Osman. Pas 
Dekretit Sulltanor të “Statutit për krijimin 
e provincës”/“Ligji i Vilajetit” më 1864, 
Shkodra më 1865 u emërtua Beledie/
bashki.3 Pas tërheqjes së malazezëve, më maj 
1913, Shkodra u drejtua nga V. Klitizing, i cili 
mund të konsiderohet “Kryetari i Bashkisë”, 
deri më 15 shtator 1913, kur drejtimin e mori 
Komandanti i Forcave Ndërkombëtare në 
Shkodër, Koloneli Filips.4 Qyteti drejtohej 
nga këshilli bashkiak, me gjashtë katolikë e 
gjashtë myslimanë.5

Idea e decentralizimit dhe ndarjes 
administrative-territoriale u jetësua si 

projekt kushtetues nga konstitucionalisti 
i parë i botës shqiptare, Sami Frashëri, 
në veprën “Shqipëria ç’ka qenë, çështë e 
çdo të bëhetë, e botuar më 1899.6 Sipas 
tij Shqipëria, në rastin e autonomisë, ose 
pavarësisë, duhej të ndahej në 15 ngastra/
prefektura, nga Shkodra, te Preveza. Qytetet 
do emërtoheshin katundari/beledije. Organi 
do të qeverisej nga kryekatundari, zëvendësi 
i tij, nga tre mise dhe gjyqtarët e paqës 
“Judex de paix”.7 Sipas Sami Frashërit, 
Perandoria Osmane, më 1899, merrte nga 
doganat shqiptare 3.000.000 lira turke në 
vit. Me administrim më të mirë, të ardhurat 
do të ishin të mjaftueshme për prosperitetin 
e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë do të 
prodhonte bankënotën shqiptare, “lirë e artë” 
me vlerë njëzet franga, dhe lira prej argjendi 
e nikeli me vlerë 100 cinga. 

Ideja e decentralizimit dhe vetëqeverisjes 
vendore nga Sami Frashëri, shfaqet kur 
shprehet se, “m’i lumtur i vendeve në botë 
është ay tek ndjehet fort pak dorë e qeverisë. Sa 
të mundet, qeveria të mos ketë të bënjë drejt 
për drejt me banorët. Për këtë punë duhet të 
jenë bashkitë”. Taksat, t’i mbledhë bashkia, e 
t’ia japë qeverisë. Ajo do ndërtonte rrugët 
e fshatrave dhe qyteteve, shkollat fillore, 
tregjet, pyjet e kopshtet, arat e vreshtat. 
Qeveria të mos përzihej, përveç se në punët 
e mëdha e të përgjithëshme, të cilat bashkia 
nuk mund t’i bëjë vetë.8

Qeveria e Ismail Qemali në gusht 1913 
tentoi të bënte një riorganizim administrativ 
e territorial. Ajo e shpalli kazanë e Vlorës si 
Sanxhak, ku duhej të hynin edhe Tepelena 
e Kurveleshi. Ai emëroi prefekt, ish 
mytesarifin e Gjirokastrës, Fehim Bej 

1 De Tocqueville, Alexis , 2002, Democracy in America, Volumes One and Two by, trans. Henry Reeve, the 
Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton. 

2 Libertarianizmi ishte filozofi politike. https://www.britannica.com/topic/libertarianism-politics.
3 Kurti, Teki. 2018. Vetëqeverisja vendore, organizimi dhe funksionimi në Shqipëri dhe Kosovë, Tiranë: Botimet M & B.
4 Gazeta Liria e Shqipërisë, nr.78, dt. 21 qershor 1913, artikulli “Shkodra”.
5 Vllamasi, Sejfi , 2002, Ballafaqime Politike, 1897-1942, Tiranë: Botimet Gervis. 
6 Frashëri, Sami , 2007, Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhetë, Prishtinë, Botimet “Dija”.
7 Frashëri, Sami, Po aty, f. 123.
8 Frashëri, Sami , Po aty,  f. 69-70.
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Leskovikun, me 1000 franga në muaj. U 
krijua kazaja e Mallakastrës, me kufij midis 
Vjosës dhe Semanit. Kazaja kishte qendër 
në Selishtë dhe kajmekam/nënprefekt, kish 
vlonjatin Ahmet Durmishi, me pagë mujore 
500 franga. U diskutua që të krijohej edhe 
kazaja e Fierit. Mbetën kaza, Skrapari 
e Lushnja. Prefekt i Beratit u emërua 
Mehdi Frashëri. Do të riorganizoheshin, 
sanxhakët e Korçës dhe të Gjirokastrës, 
dërsa Përmeti dhe Leskoviku, do të krijonin 
një sanxhak më vete. Selia e sanxhakut të 
Gjirokastrës mund të ishte në Sarandë, si 
kundërpeshë ndaj Korfuzit. Kryeministri 
propozoi të krijoheshin sanxhakë edhe në 
rajonin e Lumës, në Malësinë e Gjakovës, 
të Dukagjinit dhe në Mirditë. Në krahinën 
e Matit, Esat Toptani, kishte emëruar 
mytesarif Ahmet Zogun.9

Ismail Qemali, ishte për krijimin e 
kantoneve sipas shembullit Zviceran. Por, 
sipas Abaz Ermenjit ideja u kundërshtua, 
sepse nuk ishim në kushtet e Zvicrës.10 Më 
22 nëntor 1913 qeveria dekretoi Kanunin e 
Përtashëm i Administratës Civile të Shqipërisë.11 
Sipas nenit 1, vendi ndahej në prefektura, 
nënprefektura, në krahina, qytete e fshatra. 
Akti mbeti në letër, pasi IsmailQemali më 22 
janar 1914, dha dorëheqjen.12

Princ Vidi sa erdhi në Shqipëri, u takua 
më 9 mars 1914 me KNK, dhe diskutoi 
për “Statutin e Mbretërisë”, i cili përfundoi 
më 10 prill 1914.13 Shqipëria do ndahej në 
7 sanxhakë. Në qendrat e sanxhaqeve e të 
kazave do të kishte një bashki, me popullsi 
mbi 2500 banor. Princi më 3 shtator 1914, 

në orën 11oo, u largua i shoqëruar nga 
Eqerem Bej Libohova, Turhan Pasha, Aqif 
Pashë Elbasani, Sami Bej Vrioni, Selim Beu, 
që ishte i biri i Pashko Vasës dhe Profesor 
Niko Kraja.14

Veҫori të ndarjeve administrative-
territoriale në vitet 1920-1944

Kongresi i Lushnjës (1920) krijoi 
institucionet politike dhe juridike të shtetit të 
së drejtës. Pas zgjedhjeve të para parlamentare 
në Shqipëri, më 26 nëntor 1921, u miratua 
ligji i parë organik i Bashkisë. Më 5 mars 
1922 u miratua ligji i Administratës civile 
i cili përbëhej prej 13 kapituj me 75 nene. 
Sipas neneve 1 dhe 2, vendi ndahej në 
prefektura, në nënprefektura dhe krahina. 
Krahina kishte fshatra dhe qytete.15 Më 
1923 Shqipëria ndahej në 9 prefektura, në 
31 nënprefektura, 80 krahina dhe 2 538 
katunde.16 Ndarje administrative u bën edhe 
më 1926. Më 23 maj 1928 dekretohet ligji 
“Mbi administratën civile të RSh”. Vendi 
ndahej në prefektura, nënprefektura, krahina 
dhe në katunde.17 Me ligjin e 11 qershorit 
1928, Shqipëria ndahej në 10 prefektura, 
29 nënprefektura, 63 krahina, që përfshinin 
2 361 katunde.18 Më 1931, Mehdi Frashëri 
si Kryetar i Këshillit të Shtetit, bëri studim 
për reformën administrative, gjyqësore, 
financiare, dhe të sigurisë publike. Ai 
propozonte krijimin e 10 prefekturave të 
reja, me 100 mijë banorë secila. Kufijtë 
e prefekturave do të ndiqnin rrjedhat e 
lumenjve dhe të luginave të cilat formonin 

9 HHSt.A.PA. në AIH, Vj. 23-27-2795. 2 gusht 1913. Lejhanec për Berchthold, Vlorë.
10 Ermenji, Abas. 1996, Vendi që zë Skënderbeu në historinë e Shqipërisë. Kreu XXIV, www.ermenji.org/.
11 “Kanuni i përtashëm i administratës civile të Shqipërisë”. datë 22 nëntor -13 dhjetor 1913. Botimi në 

gazetën “Përlindja e Shqypniës. Vit’ i I, nr. 25-30, 
12 AQSH, F.20, V.1913, D.5, f. 6, 22 janar 1914. Letër e Ismail Qemalit dërguar prefekturës së Elbasanit. 
13 Luarasi, Aleks. 1999 - Akte Juridike të Historisë së shtetit e së drejtës, pjesa e II, Tiranë: Botime Luarasi.
14 Sherifi, Elmaz. 2017. Shqipëria e Panjohur, Trashëgimi institucionale, prej Antikitetit deri më 1920, Botime 

Mileniumi i Ri.
15 Botuar më “Dit’e re” më 24 maj 1922.
16 Shqipëria më 1923, 1 gusht 1923. Botim i Ministrisë të Punëve të Brendëshme. 
17 Fletore zyrtare, 28 dhe 30 maj 1928.
18 Fletore zyrtare, 14 korrik 1928.
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njësi, nga dialekti, nevojat ekonomike, 
pikëpamja e fesë dhe e zakoneve si dhe 
organizimit të xhandarmërisë. Propozohej 
shkrirja e nënprefekturave dhe forcimi i 
komunave. Por studimi nuk u shqyrtua, 
as në vitet 1935-1936, kur Mehdi Frashëri 
ishte kryeministër.19

Në maj 1940 qeveria bëri një ndarje 
administrative, me 10 prefektura, 30 
nënprefektura, 23 bashki, 136 komuna, dhe 
2.551 fshatra.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Kongresi 
i Antifashist Nacionalçlirimtar, që u mbajt në 
qytetin e Përmetit 24 - 28 maj 1944, zgjodhi 
Këshillin Antifashist Nacionalçlirimtar si 
organin me fuqi legjislative dhe ekzekutive. 
KANÇ, më 22 tetor 1944, në Berat, 
miratoi ligjin “Mbi Këshillat Nacional-
Çlirimtare të lokaliteteve, nënprefekturave 
dhe të prefekturave”.20 Më 23 tetor miratoi 
ligjin mbi zgjedhjet e këshillave nacional-
çlirimtare të lokaliteteve, nënprefekturave 
dhe prefekturave.21

Reformat për ndarjen administrative-
territoriale në vitet 1946-1991

Në 15 mars 1946 u miratua nga 
Asambleja Kushtetuese. Kushtetuta e RSH.22 
Kapitulli i III trajtonte organizimin dhe 
veprimtarinë e organeve pushtetit shtetëror 
të njësive administrative lokale. Marrëdhjet 

mes organeve të pushtetit shtetëror dhe 
administratës shtetërore, përshkoheshin nga 
parimi i centralizimit demokratik. Më 8 gusht 
1946 u miratua ligji për këshillat popullore 
dhe ndarjen administrative–territoriale.23 Më 
22 gusht 1946 u miratua ligji mbi ndarjen 
administrative-tokësore.24 Vendi u nda 
në 10 prefektura, 39 nënprefektura, 116 
komuna dhe 2.711 lokalitete. Më 6 nëntor 
1947 u miratua një ligj i ri për ndarjen 
administrative, i cili shkriu prefekturat dhe 
krijoi rrethet.25 Më 20 gusht 1953 doli një 
dekret tjetër për ndarjen administrative–
tokësore. RPSh ndahej në, qarqe, rrethe, 
qytete, lokalitete dhe fshatra.26 Vendi u nda 
në 10 qarqe, 49 rrethe dhe 30 lokalitete. 
Në zbatim të këtij ligji, në mars 1954 KM 
miratoi rregulloren për funksionimin e 
organeve ekzekutive të këshillave popullore 
të qarqeve, rretheve, qyteteve, lagjeve të 
qyteteve dhe të lokalteteve.27 Më 1955, u 
reduktuan qarqet. Mbetën qarqet Elbasan, 
Gjirokastër, Korçë, Shkodër, dhe u krijuan 
11 rrethe: Berat, Durrës, Fier, Kukës, Krujë, 
Lushnjë, Mat, Dibër, Skrapar, Tiranë, 
Tropojë, Vlorë. Tirana kishte statusin e 
një qyteti më vete.28 Më shkurt 1958, 
Presidiumi i Kuvendit Popullor i shkriu të 
gjitha qarqet dhe Shqipëria u nda në rrethe, 
qytete, lokalitete dhe fshatra.29 U krijuan, 
26 rrethe, 39 qytete, 203 lokalitete dhe 2 
655 fshatra. Tirana, si kryeqytet ishte një 

19 Frashëri, Mehdi, korrik 1931-janar 1932: “Mbi organizimin e administratës dhe përdorimin e huas”. 
Gazeta “Vullneti i popullit”, Tiranë. 

20 Ligji nr. 15, datë 22.10.1944. botuar 21.12.1944: “Mbi Këshillat nacional-çlirimtare të lokaliteteve, 
nënprefekturave dhe të prefekturave”. Fletore zyrtare.

21 Ligj nr. 16, datë 23.10. 1944 “Zgjedhjet e këshillave Naçl të lokaliteteve, nënprefekturave dhe prefekturave”.
22 Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë u miratua nga Asamblea Kushtetuese më 15 mars 1946; 

Botuar në Tiranë. Shtypshkronja “Bashkimi”.
23 Ligj nr. 273, datë 8.8.1946. Botuar në 4 shtator 1946. “Për këshillat popullore”. Gazeta zyrtare.
24 Ligj nr. 284, datë 22.8.1946 “Mbi ndarjen administrative-tokësore të RPSh”.
25 Dekret ligj nr.500, datë 6.11.1947. Botuar në datë 26 nëntor 1947. “Mbi ndarjen e re administrative-

tokësore të RPSh”. Gazeta zyrtare, nr 101. 
26 Dekret nr. 1716, datë 20.8.1953 “Për ndarjen administrative –tokësore në RPSh”.
27 VKM nr. 56, datë 13.3. 1954 “Për funksionimi e komiteteve ekzkekutive të këshillave popullore të qarqeve, 

rretheve, qyteteve, lagjeve të qyteteve dhe të lokalteteve, si dhe të aparatit të tyre”.
28 Dekret nr. 2191, datë 26.12.1955. Gazeta zyrtare nr.18.
29 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor nr. 2593 datë 6.2.1958 “Mbi ndarjen administrative të RPSh”.
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rreth më vete. Në shkurt 1967 doli dekreti 
mbi njësitë administrative. Sipas neni 1 
ndarja fillonte nga fshati, fshat i bashkuar, 
lokalitet, qytet, lagje e qyteteve dhe rreth.30 
Sipas nenit 2, organe të pushtetit shtetëror 
do ishin këshillat popullore që zgjidheshin 
për tre vjet. Në dhjetor 1967 u miratua ligji 
i ri mbi këshillat kopullore i cili nxorri për 
herë të parë si njësi kryesore të qeverisjes 
vendore në zonën rurale fshatin e bashkuar, 
kurse të nivelit të dytë, rrethin. Vendi u 
nda në 26 rrethe. Tirana me statusin e një 
rrethi, 39 qytete, 307 fshatra të bashkuar, 
115 lokalitete dhe 2 698 fshatra.31 Me ligjin 
për këshillat popullore në 1979, u shkrinë 
lokalitetet.32 Kjo ndarje administrative-
territoriale vijoi deri në vitin 1992.

Në 24 prill 1991, u miratuan Dispozitat 
Kryesore Kushtetuese. Në 3 qershor 1992 
Shqipëria u nda në komuna, bashki dhe 
rrethe.33 Në 10 qershor 1992 Kuvendi 
Popullor miratoi ligjin për organizimin dhe 
funksionimin e pushtetit lokal.34 Në shtator 
1992 u miratua ligji për nëndarjet në bashki 
e komuna dhe organizimin e funksionimin 
e Bashkisë së Tiranës.35 Krijimi i fshatrave 
të reja ose bashkimi i tyre bëhej nga këshilli 
i rrethit, duke organizuar paraprakisht 
referendum.

Ndarja administrative sipas Kartës 
Europiane të Vetëqeverisjes Vendore.

Në nëntor 1998 u miratua me referendum 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 
Kushtetuta (neni 108, pika 2) përcakton: 
“Ndarjet administrative-territoriale të njësive 
të qeverisjes vendore caktohen me ligj mbi 
bazën e nevojave e të interesave të përbashkët 

ekonomikë dhe të traditës historike”. Më 31 
korrik 2000 u miratua ligji për ndarjen 
administrative-territoriale të njësive të 
qeverisjes vendore në RSh.36 Sipas ligjit u 
krijuan 373 njësi të qeverisjes të nivelit të 
pare, me 308 komuna dhe 65 bashki, 12 
qarqe, nga 10. Dy qarqe e rinj ishin, qarku 
i Fierit dhe i Lezhës. 

Kjo ndarje nuk u mirëprit nga 
institucionet ndëkombëtare. Banka Botërore 
në vitin 2004 rekomandoi reformë të re 
administrative-territoriale. Në 31 korrik 
2014 u miratua ligji nr. 115/2014, për 
ndarjen administrative-territoriale. Shqipëria 
ka sot 61 bashki dhe 12 qarqe. Këshilli i 
Bashkive dhe Rajoneve të Europës më 20 
prill 2016 publikoi raportin me të dhëna 
për popullsinë dhe për numrin e njësive të 
qeverisjes vendore të nivelit të parë në 42 
vende të Europës. 

Përfundime

   Ndarja administrative-territoriale ka 
filluar që në qeverinë e përkohëshme 
të I.Qemalit më 2 gusht 1913, ndërsa 
ligji i parë daton në nëntor 1913.

   Statuti Themeltar i Shqipërisë më 
10 prill 1914 e ktheu prapa ndarjen 
administrative-territoriale, me sanxha-
qe, kaza e krahina.

   Njësia administrative-territoriale më e 
qendrueshme në vitet 1946-1990 ka 
qenë rrethi.

   Reforma e parë administrative-terri-
toriale e bazuar mbi standardet e Kartës 
Europiane të Autonomisë Vendore, 
është bërë më2000.

   Ndarja e fundit administrative-terri-
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This paper refers to the historic tradition of local self-government in Albania. Following 
the Sultan’s Decree of the “Constitution of the Province” / “Law of Vilayet” in 1864, Shkodra 
in 1865 was renamed Beledie / municipality. The government of Ismail Qemali on 23 
November 1913 approved the so-called Convenient Canon of Civil Administration of Albania. 
The International Commission of Control approved and handed over to Prince Wied on April 
10, 1914, the Organic Statute of Albania, dividing Albania into 7 Sanxhaqs, Kaza, Provinces 
and Villages. The first Albanian government that emerged from the parliamentary elections 
in 1921 passed the first municipal organic law on 26 November 1921. In 1931, Mehdi 
Frashëri conducted the study on Albania’s administrative division. On October 20-23, 1944, 
the CEC adopted the law “On national-liberation councils of localities, sub-prefectures and 
prefectures”. The 1946 Constitution established popular councils as power bodies, localities, 
communes, sub-prefectures and prefectures. On 10 June 1992, the People’s Assembly adopted 
the law on the organization and functioning of local government. Albania was divided into 65 
municipalities and 308 municipalities. The 2000 Law on Administrative-Territorial Division 
of Local Government Units was covered by the standards of the European Charter of Local 
Self-Government. In the last administrative-territorial division in 2014, Albania was divided 
into 61 municipalities.

 Keywords: Statute, decentralization, self-government, municipality, commune
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PËRKTHIMI DHE PËRSHTATJA KULTURORE 
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Permbledhje

Ky studim përshkruan procedurën e përkthimit dhe përshtatjes kulturore të Pyetësorit të 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (në pesë pyetje) mbi Mirëqenien (WHO-5) në Shqipëri. 
Fillimisht prezantuar në vitin 1998 në një takim të OBSH-së, WHO-5 është një shkallë e 
shkurtër dhe e përgjithshme e vlerësimit të subjekteve të anketuar mbi mirëqenien subjektive 
e përbërë nga 5 pyetje të thjeshta, pozitive dhe jo ndërhyrëse.
Pyetësori WHO-5 është përkthyer në mbi 30 gjuhë dhe është përdorur në shumë projekte 
kërkimore në mbarë botën për shkak të gjuhës së thjeshtë dhe aftësisë për të mos shkelur normat 
kulturore të vendeve të ndryshme. Një numër i madh hulumtimesh tregojnë se WHO-5 mund 

Social Studies 2018, 3 (12): 51-60

Jorida RUSTEMI, MA, MSc, është një psikologe klinike e angazhuar gjerësisht në promovimin 
e shëndetit mendor dhe të të drejtave të njeriut në Shqipëri. Ajo është autore e një sërë artikujve 
mbi çështje sociale, psikologjike, e pedagogjike në shtypin e përditshëm e shkencor shqiptar, si dhe 
bashkautore në broshurat, raportet, manualet dhe librat në vijim: “Prostitucioni-Një plagë e hapur 
e shoqërisë Shqiptare”; “Drogat”; “Liderët e rinj shkollorë”; “Aftësi të punës me viktimat e trafikut 
njerëzor”; “Këshillim për aftësitë për jetën”; “Nxitje e etikës dhe përmirësim i aftësive demokratike në 
institucionet e pushtetit vendor në Tiranë”; “Një manual për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut në universitete”; “Përmirësimi i Strategjisë së edukimit për parandalimin e delinkuencës”, 
“Teknika praktike dhe strategji për t’u përdorur në punën me të paraburgosurit dhe të dënuarit me 
probleme të shëndetit mendor në sistemin penitenciar shqiptar” si dhe është angazhar për Raportet 
vjetore të Institutit Europian të Tiranës: Mbrojtja e të drejtave të njeriut në Shqipëri - Raport 
monitorimi 2011, 2012, 2013, 2014 për kujdesin ndaj shëndetit mendor në sistemin e burgjeve në 
Shqipëri; Raportet vjetore 2014, 2015, 2016 të Mekanizmit kombëtar për Parandalimin e Torturës; 
Raportet vjetore 2014 dhe 2015 të Institucionit të Avokatit të Popullit, etj.
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Hyrje

Pyetësori i Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë (në pesë pyetje) mbi mirëqenien, 
gjerësisht i referuar në literaturë si WHO-5, 
WHO (Five), WHO- five, WHO Wellbeing, 
etj., (Topp, Østergaard, Søndergaard & 
Bech, 2015), është një shkallë e shkurtër 
e përgjithshme e përdorur për të matur 
mirëqenien subjektive (Hall, Krahn, Horner-
Johnson, Lamb, 2011).

Fillimisht ky pyetësor u krijua në vitin 
1982 nga Zyra Rajonale Evropiane e OBSH-
së mbi 28 pohime për të matur mirëqenien 
përmes pohimeve që i referoheshin gjendjeve 
pozitive të mirëqenies dhe atyre negative të 
përjetimeve subjektive (Warr, Banks & Ullah, 
1985). 

Në një analizë të mëtejshme nga 28 
pohimet origjinale u përzgjodhën 10 pohime 
të cilat arrinin të vetme të përcaktonin 
indeksin e përgjithshëm të mirëqenies 
në një shkallë njëdimensioale të quajtur 
WHO-10 (Bech, Gudex, & Johansen, 
1996), por edhe kjo shkallë pas një vlerësimi 

më të hollësishëm tregoi se nuk ishte në 
përputhje me qëndrimin e OBSH-së sipas 
të cilit mirëqenia konsiderohet një term 
i barasvlershëm me shëndetin mendor 
(Jahoda, 1958). Thënë ndryshe, nga OBSH 
u konsiderua se një pyetësor që ka për qëllim 
të masë cilësinë e jetës duhet të formulohet 
në fjali pozitive, duke shmangur gjuhën 
simptomatike. Për rrjedhojë pyetësori u 
thjeshtua në pesë pohime pozitive duke 
rezultuar në Indeksin WHO-5 të Mirëqenies 
(Bech, 1999). 

Pyetësori WHO-5 u prezantua në një 
takim të OBSH-së në vitin 1998 (WHO, 
1998) si pjesë e një projekti më të madh që 
synonte të maste mirëqenien e pacientëve 
në shërbimet mjekësore primare (Staehr 
Johansen, 1998). Në vijim të projektit 
Zyra Rajonale e OBSH-së në Evropë, filloi 
procesin e përkthimit të versionit origjinal në 
anglisht në mbi 30 gjuhë duke mundësuar 
kësisoj kryerjen e një sërë projekteve në mbarë 
botën (Topp, Østergaard, Søndergaard 
& Bech, 2015). Përkthimet gjenden në 
websiting e WHO-5.

të përdoret gjerësisht si një mjet shqyrtimi dhe si vlerësues i rezultateve në provat klinike. Për më 
tepër, WHO-5 është provuar si një mjet shumë i dobishëm për përdorim në studimet kërkimore 
me qëllim vlerësimin e mirëqenies së njerëzve në kohë të ndryshme, ose për të krahasuar 
mirëqenien midis grupeve. Në një vlerësim të mëtejshëm të versionit shqiptar të pyetësorit, i 
botuar si i tillë në faqen e internetit WHO -5 të Rajonit të Shërbimeve të Shëndetit Mendor, 
autorja e këtij studimi vërejti disa pasaktësi në lidhje me cilësinë e përkthimit, jo vetëm në pesë 
pohimet e paraqitura në pyetësor, por edhe në përcaktuesit e frekuencave kohore. Besimi se 
këto pasaktësi mund të ndikojnë në të dhënat e marra nga administrimi i shkallës, së bashku 
me nevojën për të vlerësuar drejt mirëqenien e të anketuarve në një studim më të gjerë mbi 
stresin dhe shterjen nga puna, ishin bazat për rishikimin e përkthimit WHO-5, në mënyrë që 
kjo shkallë e thjeshtë dhe efektive të mund të përdoret siç duhet në kontekstin shqiptar. 
Për të mundësuar arritjen e këtij qëllimi u përdor udhëzuesi ISPOR (Wild et al. 2005). Për 
pesë fazat e përkthimit u rekrutuan pesë përkthyes, ndërsa për pesë hapat e procedurës së 
përshtatjes kulturore u përfshinë një grup i përbërë nga 7 studentë, 3 mësues, 8 psikologë dhe 6 
punonjës socialë (N=24). Studimi thekson rëndësinë e përdorimit të udhëzuesve në kryerjen e 
përkthimeve me qëllim për të siguruar vlefshmërinë e rezultateve që synohen të maten. Varianti 
përfundimtar i WHO-5 arritur në përfundim të këtij studimi, është i përputhur me origjinalin, 
respekton parimet e gjuhës shqipe dhe faktorët kulturorë të popullatës, si dhe mund të përdoret 
lehtësisht nga studiuesit për të matur mirëqenien.
Fjalë kyçe: WHO-5, mirëqenie, përkthim, përshtatje kulturore
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Sa i përket vlerave psikometrike, 
WHO-5 është provuar të ketë vlefshmëri 
të përshtatshme në procedurat e vlerësimit 
fillestar (screening) për depresionin si dhe në 
matjen e rezultateve të trajtimeve klinike të tij. 
Analiza e përgjigjeve ndaj pyetjeve në studimet 
me popullata të ndryshme duke filluar nga 
mosha 9-vjeçare (Allgaier et al., 2012) e 
deri në moshat e rritura të vona (Allgaier et 
al. 2013), ka treguar vlefshmëri në matjen e 
mirëqenies së tyre në një sërë kontekstesh dhe 
rrethanash në pjesën më të madhe të vendeve 
evropiane (Topp et al., 2015).

Përdorimi i WHO-5 është pa pagesë 
dhe nuk kërkon leje për përdorim, duke 
e bërë këtë shkallë mjaft të përshtatshme 
për përdorim nga të gjithë të interesuarit, 
individë, studentë, klinicistë, apo studiues. 
Të pesta pohimet që përbëjnë këtë shkallë i 
referohen periudhës kohore të dy javëve të 

fundit nga momenti i vlerësimit, dhe janë 
të pikëzuara sipas një shkalle Linkert me 
gjashtë vlera nga 5 deri në 0, ku 5 i referohet 
shpeshtësisë më të lartë të mundshme të 
pohimit dhe 0 mungesës së plotë të prezencës 
së tij tek personi që përgjigjet. Totali i vlerave 
të papërpunuara, i cili shkon nga 0 në 25, 
shumëzohet me 4 për të dhënë rezultatin 
final, ku 0 është niveli më i keq i mundshëm 
i mirëqenies, dhe 100, niveli më i lartë i saj.

Përkthimet zyrtare të WHO-5 gjenden 
në faqen e internetit të Njësisë Kërkimore 
Psikiatrike të Qendrës për Shëndetin mendor 
të Zelandës së veriut të krijuar në 1992 në 
Bashkëpunim me Qendrën e OBSH-së për 
Bashkëpunim në Shëndetin Mendor. Të 
gjitha kërkimet mbi variantet gjuhësore të 
përkthyera të WHO-5, drejtojnë në këtë 
faqe interneti. 

Figura 1: (5 –pesë) Indekset e OBSH-së për Mirëqenien (versioni 1999) 
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Varianti në gjuhën shqipe i pyetësorit në 
faqen e sipërpërmendur gjendet në figurën 
1 në vijim.

Nga një vlerësim paraprak i këtij përkthimi, 
autorja e këtij artikulli vuri re pasaktësi në 
përkthim dhe drejtshkrim të versionit në shqip 
të WHO-5. Këto pasaktësi ishin të lidhura 
jo vetëm me cilësinë e përkthimit në pesë 
pohimet e paraqitura në pyetësor, por edhe në 
përcaktuesit e frekuencave kohore. Për më tepër 
nga krahasimi i bërë me versionin origjinal në 
gjuhën angleze (Figura 2) u vunë re, mungesa 

dhe mospërputhshmëri të cilat nuk ishin të 
justifikuara apo të mbështetura nga literatura 
ekzistuese. 

Gjykimi se këto pasaktësi e mospërputhje 
mund të ndikojnë në të dhënat e marra 
nga administrimi i shkallës, së bashku me 
nevojën për të vlerësuar drejtë mirëqenien 
e të anketuarve për një studim më të gjerë 
mbi stresin dhe shterjen nga puna tek 
punonjësit e shërbimit psiko-social në sistemin 
parauniversitar në Shqipëri, ishin bazat për 
rishikimin e përkthimit WHO-5, në mënyrë 

Figura 2: Indeksi WHO (Pesë) i Mirëqenies (versioni 1998)
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që kjo shkallë e thjeshtë dhe efektive të mund 
të përdoret siç duhet në kontekstin shqiptar. 

Në literaturën bashkëkohore nuk 
ekziston konsensus në lidhje me termat 
dhe metodat e përkthimit dhe të përshtatjes 
së pyetësorëve (Acquadro et al. 2008; 
Maneesriwongul and Dixon 2004; Wild et 
al. 2005). E megjithatë ajo çfarë gjerësisht 
pranohet është se thjesht përkthimi është 
i pamjaftueshëm nëse nuk përshtatet për 
t’i dhënë një formë të pranueshme dhe 
gjithëpërfshirëse. Pyetësori i cili synohet 
të aplikohet duhet të jetë i kuptueshëm, 
pavarësisht terrenit kulturor duke ruajtur 
qëllimin dhe kuptimin e pyetjeve (Flaherty 
& al. 1998). Për më tepër, vlera e studimeve 
që përdorin pyetësor të përkthyer mund të 
rrezikohet nëse nuk përshkruhen qartë dhe 
mjaftueshëm procedurat e përdorura për këtë 
qëllim. (Maneesriwongul and Dixon 2004).

Një numër i madh udhëzimesh/guidash 
të hartuara mbi përkthimet e pyetësorëve, 
rekomandojnë një sërë teknikash, që mund 
të përdoren në studimet ndër-kulturore 
(Acquadro et al., 2008; Maneesriwongul 
& Dixon 2004). Udhëzimet ekzistuese 
theksojnë nevojën e testimit konjitiv të 
pyetësorit tek grupet e synuara për t’u 
siguruar mbi kuptueshmërinë e tij nga 
popullata e synuar. Intervista konjitive i 
ndihmon studiuesit të kuptojnë pyetësorin 
nga perspektiva e të intervistuarit, dhe jo e 
studiuesit, veçanërisht kur bëhen pyetje mbi 
çështje delikate (Drennan, 2003). Intervista 
konjitive i ndihmon studiuesit ta përshtatin 
pyetësorin e hartuar për një kulturë të veçantë, 
në një tjetër dhe mundësojnë analizimin e 
problemeve të konstatuara në përgjigjet e të 
intervistuarve, duke i klasifikuar si probleme 
në të kuptuar, në zbatimin e detyrës apo në 
formatimin e përgjigjes. (Acquadro et al. 
2008; Knafl et al., 2007). 

Metoda

Qëllimi i këtij studimi është përshkrimi 
i procedurës së përkthimit dhe përshtatjes 

kulturore i Indeksit -5 të Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë mbi Mirëqenien 
(WHO-5). Për të mundësuar arritjen e këtij 
qëllimi u përdor udhëzuesi ISPOR (Wild 
et al. 2005). Për pesë fazat e përkthimit u 
rekrutuan tre përkthyes zyrtarë, ndërsa 
për pesë hapat e procedurës së përshtatjes 
kulturore u përfshinë një grup i përbërë nga 
7 studentë, 3 mësues, 8 psikologë dhe 6 
punonjës socialë (N=23). Gjatë këtij procesi 
nuk u hasën vështirësi lidhur me kuptimin e 
koncepteve, dhe nuk u vlerësua i nevojshëm 
rishikimi pas intervistave njohëse. Versioni 
në shqip përmban të njëjtin numër pyetjesh 
si pyetësori origjinal.

2.1 Procesi i përshtatjes ndër-kulturore
Procesi i përshtatjes ndër-kulturore 

përbëhet nga dy pjesë: përkthimi dhe përshtatja 
kulturore ISPOR (Wild et al. 2005).

2.1.1 Procedura e përkthimit
Hapi 1: Përgatitja. Duke qenë se WHO-

5 është një pyetësor që nuk kërkon marrjen 
e lejes për përdorim, kjo fazë e procesit 
nuk ishte e nevojshme. Nga faqja zyrtare e 
WHO-5 u përzgjodhën versionet në anglisht, 
frëngjisht dhe italisht të cilat iu dhanë për 
përkthim tre përkthyesve të licencuar për 
secilën gjuhë, që njëkohësisht ishin njohës 
të dy gjuhëve të tjera. Të tre përkthyesve iu 
kërkua që në përfundim të përkthimeve të 
angazhoheshin në një komision të drejtuar 
nga autorja e studimit për rishikimin e 
versioneve të përkthyera. Qëllimi i komisionit 
ishte që të arrihej një njehsim konceptual 
midis tre gjuhëve nga të cilat do të përkthehej 
pyetësori dhe versioneve të përkthyera në 
shqip, për t’u siguruar që çështjet subjektive 
në origjinal të interpretoheshin si duhej dhe 
që përkthimi të ishte lehtësisht i kuptueshëm 
nga popullata e synuar. 

Hapi 2: Përkthimi nga origjinali në 
gjuhën e synuar: Përkthyesve iu dha një afat 
tre ditor për përkthimin dhe dorëzimin e tij në 
mënyrë elektronike pranë autores. Pas marrjes 
së materialeve nga secili përkthyes, autorja si 
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drejtuese e komisionit përcaktoi me marrëveshje 
ditën dhe vendin e takimit për bashkërendim.

Hapi III: Bashkërendimi: Për të shmangur 
anësitë në përkthim për shkak të stilit personal, 
tre përkthimet u bashkuan në një material të 
përbashkët nga autorja. Komisioni i rishikoi 
përkthimet me anë të krahasimit me versionin 
origjinal. Përzgjedhja u bë me konsensus, duke 
zgjedhur përkthimin më të shpeshtë, por duke 
mbajtur parasysh njehsimin konceptual.

Hapi 4: Përkthimi nga gjuha e synuar në 
origjinal. Përkthimi i përftuar nga bashkimi u 
përkthye përsëri në gjuhën angleze, si gjuha 
burimore në të cilën është krijuar WHO-5 , nga 
dy përkthyes të tjerë të licencuar të gjuhës angleze.

Hapi 5: Rishikimi i përkthimit në gjuhën 
origjinale (gjuha e burimit). Përkthimet në 
gjuhën e burimit u krahasuan nga autorja e 
studimit dhe dy përkthyesit e përfshirë në hapin 
4 me pyetësorin në anglisht të vendosur në 
faqen zyrtare të WHO-5. gjuhën origjinale. U 
identifikuan çështjet ose udhëzimet të shprehura 
në mënyrë të paqartë dhe u gjetën zgjidhje 
paraprake për përkthimin.

2.1.2. Procedura e përshtatjes kulturore
Hapi 6: Harmonizimi. Përkthimet në 

gjuhën origjinale nga dy përkthyesit e përfshirë 
në hapin 4 dhe 5 të përkthimit së bashku me 
komentet e tyre mbi variantin në shqip, iu 
përcollën komisionit për rishikim. Komisioni 
bëri krahasime të thjeshta me versionin 
origjinal (gjuhën e burimit) dhe versionet e 
tjera për të parë nëse pyetjet e versionit origjinal 
korrespondonin me ato në versionet e tjera. 

Hapi 7: Testi konjitiv. Intervistat konjitive 
me një grup prej 24 personash të përbërë nga 7 
studentë, 3 mësues, 8 psikologë dhe 6 punonjës 
socialë u zhvilluan duke përdorur paralelisht të 
menduarit me zë të lartë, teknikën e hulumtimit 
dhe vëzhgimin e sjelljes për të mbledhur 
informacion mbi problemet potenciale në 
versionin e përkthyer të pyetësorit. Intervistat 
ballë-për-ballë u zhvilluan në zyrën e studiueses. 
Për lehtësi grupi i nda në tre më të vegjël, në bazë 
të mundësisë për intervistimin e pjesëmarrësve, 
gjë që në fakt rezultoi efektive pasi procesi u 

thjeshtëzua si rrjedhojë e grupeve më të vogla 
që sërish mbetën heterogjene për nga formimi 
profesional. Të gjitha intervistat u incizuan, pasi 
u mor miratimi me shkrim i të intervistuarve. 
U përdor një udhëzues mbi intervistën, me 
disa pika ku u fokusua analiza: perifrazime, 
shpjegime të kuptimit të fjalëve të përdoruara në 
pyetje, dhe shpjegime të përgjigjeve, me qëllim 
që të gjendeshin problemet në të kuptuarit e 
pyetjes, dhe në formatimin e përgjigjes. Përveç 
kësaj, u përdorën pika të përgjithshme analize, 
me qëllim identifikimin e vështirësive në 
udhëzime, në përshtatshmërinë e përmbajtjes, 
dhe në përshtypjen e përgjithshme mbi 
pyetësorin. U shqyrtua sjellja e të intervistuarve 
dhe u diskutuan vështirësitë e perceptuara në 
lidhje me pyetësorin. Intervistat e regjistruara 
u ri-shqyrtuan nga studiuesja. 

Hapi 8: Rishikimi i rezultateve të testit 
konjitiv dhe finalizimi: Pas intervistave, 
komisionit iu prezantuan komentet dhe 
sugjerimet për ndryshime në përkthim. Analiza 
e përgjigjeve nuk konfirmoi probleme në të 
kuptuarit e pohimeve apo në formatimin e 
përgjigjeve. Komisioni ra dakord që një pjesë e 
tyre të pasqyrohej në versionin final për sa kohë 
ato nuk binin ndesh me versionin origjinal dhe 
dy versionet e tjera në gjuhën frënge dhe italiane. 

Hapi 9: Korrigjimi: Komisioni korrigjoi, 
plotësoi dhe finalizoi përkthimin.

Hapi 10: Raporti përfundimtar: Studiuesja 
hartoi një raport mbi metodologjinë e përdorur 
për përkthimin dhe përshtatjen kulturore të 
WHO-5 ku përfshiu përkthimet, komentet në 
lidhje me pyetjet dhe vendimet e marra. 

Rezultati 

Pas procesit me dhjetë hapa të përkthimit 
dhe përshtatjes së Pyetësorit të Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë (në pesë pyetje) 
mbi Mirëqenien (WHO-5) u arrit versioni 
final i pyetësorit. Duhet theksuar që pyetësori 
WHO-5 në versionin e tij aktual në shqip 
ndryshon në një përqindje të madhe nga ai i 
prezantuar në gjuhën shqipe në faqen zyrtarë 
të WHO-5, ndërsa versionet e tij në italisht 
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dhe frëngjisht kanë ndihmuar në pasurimin 
e gjuhës së përdorur në shqip krahasuar me 
atë të gjuhës burimore në anglisht. Kjo pasi, 
gjatë harmonizimit rezultoi se kishte stile të 
ndryshme gjuhësore midis versionit origjinal 
dhe versioneve të tjera, por nga ana konceptuale 
ato korrespondonin mirë. 

Përmbledhtazi, krahasuar me versionin 
zyrtar aktual, Pyetësori WHO-5 i propozuar në 
këtë studim pas procedurës së përkthimit nga 
origjinali dhe nga dy versionet e tij në frengjisht 
e në italisht, si dhe pas procesit të përshtatjes 
kulturore, rezulton se:
   Është tërësisht në përputhje me përmbajtjen 

e pyetësorit në gjuhën origjinale.

   Është në përputhje me rregullat e drejtshkrimit 
të gjuhës shqipe.

   Është i qartë, i formuluar mirë dhe i lehtë për 
t’u plotësuar. 

Për më shumë, versioni aktual:
   Ka korrigjim dhe plotësim të titullit dhe 

të shpjegimeve të bëra për plotësimin e 
pyetësorit.

   Ka përmirësim të specifikimeve të 
shpeshtësisë kohore mbi pohimet e 
propozuara.

   Ka ndryshime në pohimet e propozuara në 
pyetësor pas përkthimeve dhe rezultateve 
të dala nga intervistat konjitive.

Figura 3: Faqja e parme e Pyetësorit
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   Ka marrë në konsideratë gjininë e 
pjesëmarrësve në studim.

   Ka plotësime në formulimin e përllogaritjes 
së pikëve.

   Ka plotësim me faqen e prapme ku 
përcaktohen rregullat për interpretimin e 
pikëve dhe monitorimin e ndryshimeve. 

Në figurën 3 prezantohet faqja e parme e 
pyetësorit, ndërsa në figurën 4 faqja e prapme e tij. 

Diskutim

Ndonëse një pyetësor i shkurtër e i 
thjeshtë, WHO-5 nxiti diskutime të shumta 
që në formulimin e titullit të tij. Diskutimet e 
përkthyesve për përkthim të saktë përkundrejt 
gjuhës shqipe, ishin të gjalla për sa i përket 
përdorimit të fjalës “pyetësor” apo “indeks”, 
apo të referimit të OBSh-së si WHO, meqenëse 
WHO-5 ka një përdorim të gjerë në literaturë. 
Duke konsideruar që titulli i pyetësorit paraqet po 
aq vlerë për studiuesit sa edhe për grupet e synuara, 
u vendos me konsensus varianti i prezantuar, i 
cili përmban të dy akronimet. Përgjithësisht u 
arrit konsensus në lidhje me fjalët e përdorura 
në përkthimin nga origjinali mbi frekuencat 
kohore. U zgjodhën përkthimet me të shpeshta 
duke marrë parasysh njehsimin konceptual dhe 
u bë përkthimi nga gjuha e synuar në origjinal 
me qëllim që të arrihej përputhja. Kështu 
psh., përcaktimi “Përgjithësisht” mbizotëroi 
ndaj përcaktimit “Pjesën më të madhe të 

kohës”, pasi krijonte korrespondencë më të 
mirë më ekuivalentin negativ “Ndonjëherë” të 
përzgjedhur për raportim. 

Nga reflektimet e ardhura mbi përcaktuesit 
kohorë, të intervistuarit shfaqën vështirësi në 
konceptimin e përcaktuesve “Më shumë se 
gjysmën e kohës”, “Më pak se gjysmën e kohës”, 
pasi u rezultonin të ngjashëm me përcaktuesit 
para dhe pas tyre. Disa nga të intervistuarit (dy 
mësues, katër psikologë dhe një punonjës social, 
të grupit të dytë të intervistave), sugjeruan që 
përcaktuesit të shënoheshin edhe me përqindje. 
Ndonëse ky sugjerim ngjan i përshtatshëm 
për specifikimet kohore dhe gjendet shpesh në 
pyetësorë të tjerë, komisioni vendosi të mos ta 
përfshijë në variantin përfundimtar, pasi kjo do të 
sillte ndryshime konceptuale të variantit në gjuhën 
origjinale të propozuar nga OBSh për WHO-5.

Një rishikim i dytë i komisionit, pas 
intervistave konjitive, rezultoi në diskutime 
mbi pohimin e dytë “Jam ndjerë i/e qetë dhe 
i/e çlodhur”, apo “Jam ndjerë i/e qetë dhe 
i/e relaksuar”. Ndonëse fjala relaks ka gjetur 
përdorim të përditshëm në gjuhën shqipe ajo 
nuk është pjesë e fjalorit, sikurse nuk është 
as fjala “ç’tensionim”, dhe duke qenë se në 
pohimin e katërt “Jam zgjuar i/e freskët dhe i/e 
çlodhur”, përsëritej po i njëjti koncept në shqip, 
u vendos që në pohimin e dytë të përdorej 
përcaktimi “i /e relaksuar”.

Sa i përket faqes së pasme të pyetësorit 
mbi interpretimin e pikëve dhe monitorimin e 
ndryshimit, nuk pati diskutime apo sugjerime 

Figura 4: Faqja e prapme e pyetësorit
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do të sillte ndryshime konceptuale nga versioni 
origjinal. Kampionimi i përdorur ishte në 
përputhje me nevojën e studiueses për të matur 
nivelin subjektiv të mirëqenies në një studim 
më të gjerë me punonjës të shërbimeve psiko-

sociale, por u gjykua të mbahej dhe më i gjerë, 
për sa kohë që WHO-5 ka për qëllim të masë 
nivelin e mirëqenies në popullata të ndryshme. 
Vlerat psikometrike të këtij pyetsori mbetet të 
vlerësohen në studime të mëtejshme.

Përfundim
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This study describes the procedure of translation and cultural adaptation of The 5-item World 
Health Organization Well-Being Index for use in Albania. First presented in a WHO Meeting in 
1998, the WHO-5 is a short, generic, global rating scale, consisting of 5 simple, non-invasive 
questions, aiming to measure the subjective well-being of the respondents. Translated in more than 
30 languages, the WHO-5 has been used in several research projects worldwide due to its simple 
language and ability to not contravene the cultural norms of the individual countries. A large body 
of research has proven that The WHO-5 is a highly useful tool in order to assess well-being of 
people in different periods of time and to compare wellbeing between different groups of people.

However the existing Albanian version of the WHO-5 provided as such at the WHO-5 webpage 
of the European Region for Mental Health is not accurate, lacking general quality of translation not 
only of the five items, but also on its frequency qualifiers. The belief that these inaccuracies could 
influence the data obtained from the administration of this questionnaire on a wider study aiming 
to measure the stress and burnout, was the reason that leaded to the present study, the outcome of 
which can also help on the proper usage of this simple and effective scale in the Albanian context.

In order to achieve this goal, the ISPOR guidelines (Wild et al. 2005) were used at the present 
study for the translation and cultural adaptation of the WHO-5. For the five steps of the translation 
procedure 5 translators were recruited. For the five steps of the cultural adaption procedure, a group 
of 24 respondents (7 students, 3 teachers, 8 psychologists, and 6 social workers) were involved.

The study highlights the importance of using guidelines to produce translations and to ensure 
validity and results. The final WHO-5 Albanian version obtained as result of this study is in full 
accordance to the original, in full respect of the Albanian language and the cultural factors of the 
general population, and can be easily used from the researchers to asses wellbeing in Albania.

Key words: WHO-5, wellbeing, translation, cultural adaptation.
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Introduction

University prepares students for the job 
market. Graduates must be able to apply the 
knowledge obtained in practice. In reality, 
recent graduates encounter difficulties in 
finding a job. Because work experience is 
one of the criteria for getting a job, in most 
cases this becomes an obstacle for students 
(Wilson, 2016). A recent graduate lacks the 
work experience in one’s area of specialty 
and it is necessary for a company to provide 
the opportunity to these graduates by 
hiring them. In the event when companies 
do not hire these graduates, they come 
to be unemployed. (Misraa & Khurana, 
2017), which commences a vicious circle 
of rejection as a result of the lack of 
work experience (Wilson, 2016). Various 
scholars have argued that the length of 
unemployment, influences the return of 
response by companies (Farber, Silverman, 
& Wachter, 2017). Others argued that there 
exists a negative correlation between the 
two (Kory, Lange, & Notowidigdo, 2013). 
Moreover, technological advances have 
increased competition in the job market. 
Technological developments have also 
enabled online job applications. Students 
from different countries can apply for a 
job online. However, a small percentage of 
students receive responses from online job 
applications. The majority of companies 
do not respond (Weber, 2012). Such 
occurrences have negative consequences for 

the student. The inability to find a job causes 
stress and generates social and economic 
problems. Furthermore, there are students 
who work in well-paid jobs that they do not 
enjoy or like. This research paper’s objective 
is to compare differences between the dream 
job and the actual job.

Literature review

At the center of employment strategies 
are the youth. The employment of young 
persons is a delicate and highly important 
issue for every country. Several leading 
institutions, not for profit organizations 
(Wilson,  2016) and research area 
scholars (Schmit Jongbloed, et al., 2017; 
Bakanauskienė, et al., 2014) conduct 
employment studies. It is argued that 
individuals are inclined to apply toward 
organizations they tend to trust. According 
to scholars, trust toward an organization 
has a direct impact in employee satisfaction 
(Gashtasebi Fard & Karimi, 2015). Support 
in the workplace influences positively 
employee satisfaction and engagement in 
the workplace (Macdonald & Levy, 2016; 
Tarigan & Wahyu Ariani, 2015). Universities 
need to acclimatize to the job market, 
in order to offer study programs which, 
combine theory and practice (Jääskelä, et al., 
2016; Cai, 2012). Consequently, students 
gain experience during their study and are 
more likely to get a job once they graduate. 
The research questions of the study are: 

what inspires them. It is the task of leading institutions to research the influence that such 
decisions have on job performance. This research paper’s objective is to compare differences 
between the dream job and the actual job. In addition, this study aims to contribute to the 
discourse on institutional policies on the subject and narrowing the gap between the actual 
job and the preferred job.
This study demonstrates that student expectations differ from reality. Students rate higher all 
the elements of the dream job compared to those of the actual job. The research concludes that 
workplace factors, career development impacting factors, workplace support and supportive 
management, have a direct impact on the dream job and actual job.
Keywords: Actual job, dream job, institutional policies, students.
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1 Are students employed?
2 Are there differences between student 

valuation of factors that they think are 
important for the dream job and factors 
that influence the actual job?

3 Are there differences between student 
valuation of factors that impact their 
career development of the dream 
job and student valuation of career 
opportunities in their actual job?

4 Are there differences between student 
valuation of workplace support in their 
dream job and student valuation of actual 
workplace support in the actual job?

5 Are there differences between student 
valuation on management support 
to be received in the dream job and 
student valuation on management 
support received in the actual job? 

6 What is the pay rate which students 
think they ought to receive?

The research hypotheses of the study are:
   H1: Workplace factors influence 

student rating of the dream job and the 
actual job (α=0.05).

   H2: Impacting factors in career 
development influence student valuation 

of the dream job and actual job (α=0.05).
   H3: Workplace support influences 

student valuation of the dream job and 
actual job (α=0.05).

   H4: Management support influences 
student valuation of the dream job and 
actual job (α=0.05).

Methodology

This study employs quantitative 
research and descriptive analysis. For the 
purposes of data collection, a questionnaire 
is utilized. The evaluation of questions 
is conducted through a 3-point Likert 
scale, as follows: “Not at all important”, 
“Neutral” and “Very important”. The 
questionnaire was distributed online during 
the period February 2018 – May 2018. The 
study sample is constituted of 210 Albanian 
university students. The participants in 
the survey were enrolled in different study 
programs. Of 210 questionnaires, only 
190 questionnaires are valid. Thus, the 
response return rate from students in the 
study is 90%. The demographic data of 
surveyed students are represented in the 
graphs below. 

Factors

Actual job

Dream job

Career development

The workplace

Management support

Workplace support

An expanded literature review produced this conceptual model:
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Table 1: Reliability coefficient Cronbach’s α

 Cronbach’s α

scale  0.849

Note. Of the observations, 190 were used, 0 were excluded list-wise, and 190 were provided. 
 * minimum acceptable value 0.7.

Data analysis was conducted through 
statistical programs JASP-0.9.0.1 and SPSS 
20. Table 1 values of the reliability coefficient 
shows that Cronbach’s α=0.849 (>0.7). It 
is concluded that the data obtained from the 
questionnaires are valid and reliable for the 
purposes of further analyses in the study.

Empirical analysis

Are students employed?
Based on the data from Table 2 it follows 

that 59 students are currently employed, of 
which 20 are employed in positions in their 
field of study and 39 in positions outside 
their field of study. Whereas, 42 students 

are currently pursuing university studies, 
51 students are job searching, 20 students 
who were previously employed are currently 
unemployed and 18 students are job hunting 
for the first time. The analysis concludes 
that the largest part of students is searching 
for a job. 

Are there differences between student 
valuation of factors that they think are 
important for the dream job and factors that 
influence the actual job?

Table 3 and 4 values show that there 
exist differences between student valuations 
of the desired job and their actual job. 
Students give higher valuations of the 
elements when asked about their desired 

Graph 1. Gender Graph 2. Grade Average

Graph 3. Age Graph 4. Study Area
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Table 2: Current job status

 Frequency  Percent  Valid  Cumulative 
   Percent Percent

Works in a position in study area 20  10.5  10.5  10.5  
Works in position outside study area 39  20.5  20.5  31.1  
Currently studying 42  22.1  22.1  53.2  
Job searching 51  26.8  26.8  80.0  
Previously employed but currently unemployed 20  10.5  10.5  90.5  
First time job searching but held internship 18  9.5  9.5  100.0 
Missing  0  0.0  
Total  190  100.0

Table 3: Dream Job

 N   Mean   SD   SE 

Pay and benefits  190.0  2.642  0.665  0.048 
Dynamic work  190.0  2.268  0.695  0.050 
Sense of accomplishment  190.0  2.774  0.456  0.033 
Opportunity to advance  190.0  2.884  0.321  0.023 
Job security  190.0  2.763  0.484  0.035 
Number of work hours  190.0  2.226  0.760  0.055 
Effective management  190.0  2.537  0.596  0.043 
Organization reputation  190.0  2.489  0.632  0.046

Table 4: Actual Job

 N   Mean   SD   SE 

Pay and benefits  190.0  1.905  0.583  0.042 
Dynamic work  190.0  2.000  0.582  0.042 
Sense of accomplishment  190.0  2.063  0.648  0.047 
Opportunity to advance  190.0  2.153  0.628  0.046 
Job security  190.0  2.168  0.620  0.045 
Number of work hours  190.0  2.037  0.538  0.039 
Effective management  190.0  2.016  0.577  0.042 
Organization reputation  190.0  2.084  0.620  0.045

job. Whereas in their actual workplace, 
these elements receive an average valuation 
by students. Supervisors and managers do 
not always attach sufficient weight to such 
elements. The most rated element in dream 

jobs is the “opportunity to advance”. While 
the most valued element in actual jobs “job 
security”. Graph 5 visually illustrates the 
differences which exist between dream job 
and actual job.
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Are there differences between student 
valuation of factors that impact their career 
development of the dream job and student 
valuation of career opportunities in their 
actual job?

Students always strive for further 
opportunities to advance their careers 

compared to current opportunities in 
their actual job (Table 5 and 6). Their 
ideal job is one in which maximum focus 
is placed on career development. The 
most rated element in the dream job is 
“demonstration of skills and abilities”. While 
the highest rated element in the actual job 
is “staff collaboration”. Graph 6 presents 
diagrammatically the differences which exist 
between the dream job and the actual job.

Are there differences between student 
valuation of workplace support in their 
dream job and student valuation of actual 
workplace support in the actual job?

Table 7 and 8 data demonstrate that 
students perceive more support ought to be 
available to them in the workplace compared 
to the actual support they receive in the 
actual job. Element rating for the dream 
job is higher than for the actual job. The 
highest rated element for the dream job and 

Table 5: Career development in the dream job

 N   Mean   SD   SE 

Flex hours 190.0  2.258  0.721  0.052 
Work-from-home 190.0  2.142  0.794  0.058 
Part-time 190.0  2.100  0.760  0.055 
Leave of absence 190.0  2.268  0.774  0.056 
Volunteering 190.0  2.142  0.839  0.061 
Work training 190.0  2.584  0.626  0.045 
Seminars and courses 190.0  2.432  0.661  0.048 
Continuing qualification 190.0  2.574  0.611  0.044 
Working in various positions and areas 190.0  2.537  0.623  0.045
Work in higher positions 190.0  2.647  0.531  0.039 
Experience from different assignments 190.0  2.705  0.552  0.040 
Involvement in projects 190.0  2.489  0.624  0.045 
Demonstrating skills and abilities 190.0  2.774  0.478  0.035 
Career development feedback  190.0  2.747  0.436  0.032 
Professional training 190.0  2.758  0.465  0.034 
Recognition of one’s ideas 190.0  2.668  0.582  0.042 
Staff collaboration 190.0  2.637  0.544  0.039 
Third-party interactions 190.0  2.663  0.575  0.042 
Fair treatment in the workplace 190.0  2.432  0.685  0.050 
Workplace environment comfort 190.0  2.653  0.596  0.043

Graph 5. Dream Job and Actual job
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the actual job is “employee collaboration”. 
Graph 7 presents diagrammatically the 
differences which exist between the dream 
job and the actual job.

Are there differences between student 
valuation on management support to be 
received in the dream job and student 

valuation on management support received 
in the actual job?

According to student valuation the 
role of management is very important in 
their work. Data shows that students rate 
highest elements of the dream job (Tables 9 
and 10). The rating of management in their 
current workplace is moderate. Data analysis 
shows that management needs to further 
support and motivate their employees. The 
highest rated element in the dream job is 
“career development support”. While the 
highest rated element in the actual job is 
“appreciation for job well done”. Graph 8 
presents diagrammatically the differences 
which exist between the dream job and the 
actual job.

What is the pay rate which students 
think they ought to receive?

Table 11 values show that 92 students 
think they ought to be paid over 90.000 

Graph 6. Career development

Table 6: Career development in the actual job

 N   Mean   SD   SE 

Flex-hours 190.0  2.074  0.678 0.049 
Work-from-home 190.0  1.895  0.666  0.048 
Part-time 190.0  2.042  0.649  0.047 
Leave of absence 190.0  2.095  0.699  0.051 
Volunteering 190.0  2.016  0.694  0.050 
Work training 190.0  2.184  0.669  0.049 
Seminars and courses 190.0  1.995  0.663  0.048 
Continuing qualification 190.0  2.058  0.636  0.046 
Working in various positions and areas 190.0  1.963  0.685  0.050 
Working in higher positions 190.0  2.011  0.674  0.049 
Experience from different assignments 190.0  2.147  0.658  0.048 
Involvement in projects 190.0  2.005  0.686  0.050 
Demonstrating skills and abilities 190.0  2.089  0.624  0.045 
Career development feedback 190.0  2.089  0.665  0.048 
Professional training 190.0  2.074  0.670  0.049 
Recognition of one’s ideas 190.0  2.032  0.682  0.049 
Staff collaboration 190.0  2.253  0.682  0.049 
Third-party interaction 190.0  2.058  0.636  0.046 
Fair treatment in the workplace 190.0  2.079  0.642  0.047 
Workplace environment comfort 190.0  2.105  0.650  0.047
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Table 7: Workplace support in the dream job 

 N   Mean   SD   SE 

Employee collaboration 190.0  2.584  0.592  0.043 
Family-like working environment 190.0  2.547  0.630  0.046 
Workplace child-care environment 190.0  2.200  0.811  0.059

Table 8: Actual support in the actual job

 N   Mean   SD   SE 

Employee collaboration 190.0  2.079  0.625  0.045 
Family-like working environment 190.0  2.042  0.641  0.047 
Workplace child-care environment 190.0  2.042  0.673  0.049 

Graph 7. Workplace support Graph 8. Management support

Table 9: Management support in the dream job

 N   Mean   SD   SE 

Effective communication 190.0  2.658  0.528  0.038 
Performance feedback 190.0  2.632  0.555  0.040 
Constructive performance feedback 190.0  2.495  0.657  0.048 
Appreciation for job well done 190.0  2.505  0.632  0.046 
Freedom to choose how to do work 190.0  2.526  0.640  0.046 
Information ensuring job accuracy  190.0  2.626  0.566  0.041 
Encouragement in decision-making 190.0  2.616  0.539  0.039 
Career development support 190.0  2.674  0.503  0.036 
Work-life balance 190.0  2.663  0.566  0.041
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Table 10: Management support in the actual job 

 N   Mean   SD   SE 

Effective communication 190.0  2.121  0.618  0.045 
Performance feedback 190.0  2.011  0.674  0.049 
Constructive performance feedback 190.0  2.000  0.591  0.043 
Appreciation for job well done 190.0  2.195  0.650  0.047 
Freedom to choose how to do work 190.0  2.095  0.660  0.048 
Information ensuring job accuracy 190.0  2.063  0.614  0.045 
Encouragement in decision-making 190.0  2.032  0.658  0.048 
Career development support 190.0  2.042  0.649  0.047 
Work-life balance 190.0  2.132  0.689  0.050 

Table 11: Pay 

 Frequency  Percent  Valid  Cumulative 
   Percent Percent 

30.001-40.000 3  1.6  1.6  1.6 
40.001-50.000 7  3.7  3.7  5.3 
50.001-60.000 6  3.2  3.2  8.4 
60.001-70.000 22  11.6  11.6  20.0 
70.001-80.000 37  19.5  19.5  39.5  
80.001-90.000 20  10.5  10.5  50.0 
Over 90.000 95  50.0  50.0  100.0 
Missing  0  0.0      
Total  190  100.0 

Table 12: Bayesian Pearson Correlation  

     r  BF₁₀ 

Impacting factors of career development  -  Dream Job 0.250  36.73 
Impacting factors of career development -  Actual Job 0.528  1.469e +12

ALL. In general, most students will agree 
to receive over 60.000 ALL. This means 
they are specialized and ready to adapt to 
various situations. Meanwhile, it must be 
noted that such individuals have invested in 
their education and are deserving of a rate of 
pay in accordance to their intellect.

H1: Workplace factors influence 
student rating of the dream job and the 
actual job. (α=0.05).

Table 12 values conclude that workplace 
factors impact both dream and actual job. 
Between workplace factors and dream job 
there exists a significant statistical correlation 
with correlation coefficient Pearson r=0.250 



   70 Dream job vs Actual job

and BF10=36.73. Similarly, between 
workplace factors and actual job there 
exists a strong positive correlation with 
correlation coefficient Pearson r=0.528 
and BF10=1.469e+12. An increase of the 
independent variable influences an increase 
of the dependent variables. Data analysis 
concludes that the independent variable 
influences the dependent variables, therefore 
hypothesis H1 is supported by a confidence 

interval 95%. Graphs 9 and 10 are visual 
representations of the research conclusions.

 
H2: Impacting factors in career 

development influence student valuation 
of the dream job and actual job (α=0.05).

Table 13 data shows that impacting 
factors of career development influence the 
dream job and the actual job. Between the 
impacting factors of career development in 

Graph 9. Impacting factors of career 
development and the dream job

Graph 10. Impacting factors of career 
development factors and the actual job

Table 13: Bayesian Pearson Correlation   

     r  BF₁₀ 

Impacting factors of career development -  Dream Job  0.800  1.955e +40 
Impacting factors of career development -  Actual Job  0.912  8.317e +70

Graph 11. Impacting factors of career 
development and the dream job  

Graph 12. Impacting factors of career 
development and the actual job 
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the dream job there exists a strong positive 
correlation with correlation coefficient 
Pearson r = 0.800 and BF10 = 1.955e+40. 
In addition, there exists a significant 
statistical correlation with correlation 
coefficient Pearson r = 0.912 and BF10 = 
8.317e+70 between impacting factors of 
career development in the actual job. The 
independent variable and dependent variables 
move in the same direction. In conclusion, 
the independent variable influences the 
dependent variables, thus hypothesis H2 is 
supported with a confidence interval 95%. 
Graphs 11 and 12 present diagrammatically 
the results of the research. 

H3: Workplace support influences 
student valuation of the dream job and 
actual job (α=0.05).

Table 14 data shows that workplace 
support influences the dream job and the 
actual job. Between the workplace support 
and the dream job there exists a strong 
correlation with coefficient Pearson r = 

0.525 and BF10 = 9.764e+11. Also, there 
exists a significant correlation between 
workplace support and the actual job with 
correlation coefficient Pearson r = 0.644 
and BF10 = 3.62e+20. The independent 
variable and the dependent variables move 
in the same direction. Hypothesis H3 is 
supported with confidence interval 95%. 
Graph 13 and 14 present diagrammatically 
the results of the research.

 
H4: Management support influences 

student valuation of the dream job and 
actual job (α=0.05).

Management support  p lays  an 
important role in student perception in 
the workplace. Between support offered by 
management and the dream job there exists 
a significant correlation with coefficient 
Pearson r = 0.659 and BF10 = 8650e+21 
(table 15). Simultaneously, between 
management support and the actual job, 
there exists a positive correlation with 
coefficient Pearson r = 0.706 and BF10 = 

Table 14: Bayesian Pearson Correlation    

     r  BF₁₀ 

Workplace support    -     Dream Job    0.525  9.764e +11 
Workplace support    -     Actual Job    0.644  3.628e +20

Graph 13. Workplace support and the dream job Graph 14. Workplace support and the actual job
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6.593e+26. Hypothesis H4 is supported 
with a confidence interval 95%. Graphs 15 
and 16 present visually the results of the 
research.

Conclusions and recommendations

This study analyzes student valuations 
of the dream job and actual job. The 
study concludes that a small number of 
students works in their area of university 
specialization. 

Whereas other students have gained 
experience in jobs that are not connected 
to their university study program or 
are searching for a job. Student work 
expectations do not correspond to their 
actual job. Student valuations of the dream 
job are higher than those of the actual job. 
The most valued element of impacting 
factors in the workplace of the dream job 
is the “opportunity to advance” and “job 
security” in the actual job. The highest 

rated element of impacting factors for 
career development in the dream job is 
“demonstrating skills and abilities” and 
in the actual job is “staff collaboration”. 
The highest rated element of workplace 
support in the dream job and the actual 
job “employee collaboration”. The highest 
rated element of management support in the 
dream job is “career development support” 
and in the actual job is “appreciation for 
job well done”. The research concludes 
that workplace factors, career development 
impacting factors, workplace support and 
management support influence directly the 
dream job and the actual job. Between the 
independent variables (workplace factors) 
and dependent variables (dream job and 
actual job) there exist significant statistical 
correlations. 

The research also concludes that 
leading institutions need to direct attention 
toward employment issues in order to 
minimize the differences that exist between 

Table 15: Bayesian Pearson Correlation   

     r  BF₁₀ 

Management support    -     Dream Job    0.659  8.650e +21 
Management support    -     Actual Job   0.706  6.953e +26

Graph 15. Management support and the 
dream job

Graph 16. Management support and the 
actual job 
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dream job and actual job. More research 
is required, as well as the implementation 
of employment strategies that boost the 
factors studied in this paper. Student 

expectations are higher compared to the 
reality they will be facing in their actual job. 
Therefore, companies must invest more 
toward their staffs’ career development.
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abstract

Over the past decades, English language has undoubtedly become the only language that 
connects the whole world together. Hence, English language has become dramatically vital 
in every aspect of life which puts educators at stake in developing effective English language 
teaching methods and techniques for globalization and communicative competence. Although 
the current ELT promises local and global foreign language learning acquisition, it is evident 
that there is a need for more thorough and challenging language teaching methods and 
integrated approaches that simultaneously address the key factors to language teaching/
learning. This includes book designing, teaching modification, adaptation, restoration and 
case study resources of ELT, and maintenance of teaching independence. 
This study aimed to map the current state of English Language Teaching (ELT)and English 
language Learning (ELL) at the Faculty of Arts, University of Porto, with a focus on the 
critical role of teachers with their teaching/learning methods, their importance and the 
interventions that support ELT. The main aim was to develop an argument (or arguments) 
for the supporting, adapting and/or altering teaching and learning methods and techniques. 
It also critically examined the range of language learnt among the students within a period 
of a semester, including current teachers’ role, and the distinction between the teachers and 
their teaching methods. 
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Introduction 

In our globalized society, the English 
language is widely considered as the leading 
language for international communication. 
The need to learn English has grown rapidly, 
which is also clearly evident in the statistics of 
the “Europeans and their languages” survey 
of 2012. Based on this, 79% of Europeans 
consider English more useful for personal 
development than any other language 
and it is most likely to be the language 
used more than just on an occasional 
basis. (”Europeans and their languages”, 
2012). In the Portuguese context, the 
three languages that the Portuguese speak 
well enough in order to be able to have a 
conversation are English 27%, French 15% 
and Spanish 10%. English Proficiency Index 
EPI (2015) Rankings, has put Portugal in a 
high proficiency level with 60.61%, while 
Sweden (70.94%), Netherlands (70.58%) 
and Denmark with 70.1 %, are the leading 
countries with very high proficiency level. 

The study considers English in Portugal 
to be, in the classic sense as described below, 
a foreign language, reasoning that: a second 
language is considered another language 
which is officially used for the purpose 
of communication and administration 
in the country, in addition to the first 
official language. This is not the case in 
Portugal where all administrative work is 
conducted in Portuguese only, although 
often subsequently published additionally in 
English. A foreign language is considered a 
language which is not used in the country’s 
administration, i.e. it is not an official 
language. In order to learn it, the people of 
that particular community attend courses, 

order books in specialist bookshops, buy 
magazines of that FL in particular places, 
etc. This is also the case of English language 
learning in the Portuguese context, i.e. in 
Portugal, English is considered a foreign 
language. 

The fact of English language being a 
foreign language (in Portugal) and being 
used at a high level of proficiency is a very 
significant issue in local ELT that challenges 
practitioners to drive achievement in English 
language learning towards the highest 
possible level, perhaps even to join the group 
of countries mentioned above. Undoubtedly, 
the opportunity of Portuguese students at 
FLUP to speak and use English in their 
learning context is very high, considering 
the existence of significant numbers of non-
Portuguese speaking ‘mobility’ classmates, 
increasing numbers of tourists, a multiplicity 
of private sector institutes and language 
courses, the use of gadgets and social media, 
widespread original language films and shows 
on TV, etc. All these factors (‘external’ input 
and interaction with English) support the 
idea that their teachers have a specific and 
crucial role in providing learning materials 
and classroom activities that take advantage 
of the already fortuitous local circumstances. 

According to Richards (2002:25) 
teachers are arts-craftsmen because, as he 
claims “they treat each teaching situation as 
unique. Identify the particular characteristics 
of each situation. Try out different teaching 
strategies. Develop personal approaches to 
teaching.” Furthermore, Scrivener (2011) 
claims that if teaching is conducted in 
different ways via the sharing their unique 
personal identity, techniques, skills and 
styles, teachers will motivate their students 

According to Eurobarometer (2015), Portuguese society is in the higher-ranking list of 
English speaking countries and since the study argues that the teachers’ role is crucial for 
global ELL, the conclusion is that Portuguese system of FLT should be taken as a model 
and shared to other countries’ educational institutions.
Keywords: Teachers, ELT, enhancement, classroom, learning
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and as a result create a good classroom 
atmosphere. Thus, the study intends to 
find out what ‘teaching arts’ do university 
teachers apply to teaching, and what ‘crafts’ 
do they bring to bear in ELT in order to 
further encourage successful learning. The 
study sets out to underline the significance 
of the role of the teacher in contributing to 
English language learning at this Portuguese 
state university (University of Porto-UP). 
The main research questions are as follows:
   What differences occur in the students’ 

learning experience when they have a 
different teacher?

   How much do the teaching styles of 
the teacher X impact his/her students’ 
English language learning motivation 
when using the same teaching material?

   What similarities and differences 
are apparent in the B2 English level 
students’ responses to their experience 
at FLUP?

As noted, teaching methods and 
techniques, teaching materials, the teaching 
environment, as well as factors related to 
teachers as personalities has a significant 
impact on English learning; therefore, the 
above questions are aimed at an investigation 
of these issues with reliable data. Therefore, 
this study considers Dornyei’s (1994:275) 
claim about learning, that learning depends 
on “who learns what languages and where”. 
With this in mind, ‘who learns,’ in this study 
addresses first year university students, ‘what 
language’ is General English, CEFR B2 
level, and ’where’ is in a crowded university 
classroom environment; these factors 
are closely related to individualization, 
motivation, depth of processing and an 
effective climate for language (Nation 
1989). In addition, English language 
education involves a teaching/learning 
environment where students are expected 
to obtain language input, develop their 
learning skills and simultaneously be able 
to produce (‘output’ skills/performance): 

to improve their speaking, collaborating, 
thinking, writing, listening and reading. 
The aim should be for each student to 
achieve their optimal level of performance. 
These expectations can be met if teachers 
use attractive materials and effective 
teaching strategies; to this effect, Ellis 
(2005: 33-43) outlines ten principles of 
classroom practice which he claims have 
an important function in FLL, all of which 
impact on the role of the teacher:

Principle 1: 
 Instruction needs to ensure that learners 

develop both a rich repertoire of 
formulaic expressions and a rule-based 
competence

Principle 2: 
 Instruction needs to ensure that learners 

focus predominantly on meaning
Principle 3: 
 Instruction needs to ensure that learners 

also focus on form
Principle 4: 
 Instruction needs to be predominantly 

directed at developing implicit 
knowledge of the L2 while not 
neglecting explicit knowledge

Principle 5: 
 Instruction needs to take into account 

learners’ ‘built-in syllabus’
Principle 6: 
 Successful instructed language learning 

requires extensive L2 input
Principle 7: 
 Successful instructed language learning 

also requires opportunities for output
Principle 8: 
 The opportunity to interact in the L2 

is central to developing L2 proficiency
Principle 9: 
 Instruction needs to take account of 

individual differences in learners
Principle 10: 
 In assessing learners’ L2 proficiency it 

is important to examine free as well as 
controlled production.



   78
B2 ELT and Teachers’ Role at the Faculty of Arts, 

University of Porto in Portugal

One aspect of this study is to focus 
on the effects of teachers’ teaching related 
to higher education students and the B2.1 
English level materials prepared by the FLUP 
teachers. For the level B2, booklets (known 
as ‘textos’ in Portuguese) are prepared by the 
university teachers at the FLUP with the 
overarching aim of fulfilling their students’ 
needs and interests. This is, in effect, a 
textbook; it is comprised of grammar 
and vocabulary exercises, activities related 
to the four skills in a relatively balanced 
way, using confidence-building tasks to 
develop realistic expectations. Richards and 
Renandaya (2002) consider teaching as an 
ongoing research and experimentation; the 
three different class teachers for B2.1 use 
this same textbook but logically in their 
own individual manner. Hence, this study’s 
primary concern is to explore the effects of 
the teachers’ role at FLUP; the different 
classes’ students’ interests and motivation is 
observed considering the application of the 
preferred methods of Teacher A, Teacher B 
and Teacher C.

Methodology

The study was conducted over a period 
of four months, from mid-September 2016 
to January 2017, at FLUP, and included the 
use of two study instruments: 
a) a students’ questionnaire (at the end of 

the semester, in December 2016)
b) four months of classroom observations 

of CEFR B2 level General English 
(Teacher A, Teacher B and Teacher C; 
September through December, 2016).

The questionnaire included twenty-
two statements about current teaching 
practices at FLUP which were handed out 
to the students in the last week of teaching/
learning programme. Then the responses 
were collected and analysed. 

Study Comment: In 2016, CEFR 
B2 English level, at FLUP was taught by 

three different teachers (Teacher A, Teacher 
B and Teacher C). The average number of 
students in each class was 50. The classes 
were timetabled for two hours to held twice 
a week: one ‘mass’ class and then the class 
divided into two Tutorial Discussion Groups 
(TDGs), once a week. The TDGs consist 
of smaller groups so as to give more ‘space’ 
for the students to interact and produce and 
thus encourage more effective learning. 

With respect to the investigative feature 
of this study, it focuses on empirical studies 
of classroom teaching and learning reviews 
adopting a variety of study approaches, (in 
our case based on Ellis (2005:15)): 
a.  Descriptive (i.e. studies that examined 

the kinds of language produced by 
teachers and learners in classroom 
contexts). 

b.  Experimental  ( i .e.  studies that 
manipulated the instructional treatment 
provided to learners and measured 
the learning outcomes of the different 
treatments). 

c.  Ethnographic (i.e. studies based on 
field observations of classrooms and 
retrospective and introspective reports 
from teachers and learners). 

d.  Correlational (i.e. studies that seek 
to establish relationships between 
different sets of variables).

Based  on the  a forement ioned 
approaches, the study included descriptive 
and ethnographic-oriented students’ 
feedback, and classroom observations and 
students’ reports. 

Observation Data and Student 
Questionnaire 

Teacher A - Observation Data and 
Student Questionnaire 

Observation data: The observations 
conducted over the 4 months show that 
in these classes, both teacher-centred, 
student-centred activities were used. The 
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Statements SD D N A SA

1. The B2.1 General English has improved my English speaking 0% 4% 28% 55% 13%

2. I have become more confident in English 0% 7% 34% 49% 10%

3. My teacher has helped me in developing social skills 0% 6% 34% 46% 14%

4.Teaching has been mixed with humor to make 
learning more interesting 0% 1% 3% 42% 54%

5.The teacher has communicated the subject matter 
clearly to the students 1% 0% 7% 42% 49%

6. While teaching, the teacher has used examples 
from daily life situations 1% 0% 6% 46% 46%

7. The teacher has used different techniques to motivate us 1% 3% 15% 46% 34%

8. The relationships between the teacher and the students 
has been good 1% 0% 7% 38% 54%

9. I have become more accurate in speaking 0% 11% 28% 42% 18%

10. The teacher has usually used technology in B2.1 classes 3% 28% 38% 30% 1%

11. The teacher has usually used the board for 
explanations in B2.1 classes 1% 14% 25% 48% 11%

12. The teacher has been very creative 0% 7% 23% 44% 27%

13. The teacher has always appreciated our opinions and demands 0% 1% 10% 37% 52%

14.The teacher has moved from group to group to check our learning 0% 1% 31% 32% 35%

15.The teacher has developed generally interesting lessons 0% 4% 13% 59% 24%

16. Teacher talk has dominated in B2.1 classes
(the teacher talked most of the time) 3% 14% 27% 45% 11%

17. Student talk has dominated in B2.1 classes 0% 20% 46% 28% 6%

18.The teacher has assessed us objectively 4% 3% 8% 72% 13%

19.The teacher has allowed us enough time for our 
homework/ assignments 0% 3% 3% 66% 28%

20. We have been given opportunities to reflect on our learning 0% 1% 10% 66% 23%

21.The B2.1 English classes have been generally boring 31% 45% 18% 3% 3%

22.The B2.1 English classes have been generally fun 1% 0% 13% 69% 17%

Table 1.1: Teacher A. End of Semester Survey: Student Responses (N71)  

lessons were well structured, however, the 
dominant format was teachers-centred at 
times. Students were most of the time ‘quiet’ 
listeners, especially at the beginning of the 
lesson, i.e. for the first 30-40 minutes the 
teacher did the talking. 

The observations showed that individual 
and pair work were promoted in every class, 
i.e. in all his/her classes, whereas group 

work was encouraged and practiced mostly 
by Teacher B. Basic technology was used 
in classes with Teacher A, mostly the CD 
player. In line with Ellis’ (2005) principles, 
the observations showed that the Teacher 
A, mostly conformed to Principle 4 dealing 
with implicit knowledge of the L2 but not 
neglecting explicit knowledge. Thus the 
Teacher A needs to take into account learners’ 
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‘built-in syllabus’, which is the 5th principle 
also, Principle 1 which highlights that the 
instruction must help develop both a rich 
repertoire of formulaic expressions and a 
rule-based competence amongst the students.

The observations showed that Teacher A 
did not know students’ names but generally 
monitored students’ progressive learning 
and identified gaps for interventions. This 
teacher’s feedback was very constructive and 
his/her rhetorical feedback aided students 
to enhance their learning. Teacher A was 
sometimes observed as a task participant 
(in grammar activities), and used his/her 
unique sets of teaching skills and techniques, 
nevertheless high levels of Teacher Talking 
Time (TTT) and frontal teaching were often 
noticed. Group work activities (especially 
in the TDGs) made the students very 
active. During the observation sessions, the 
teacher was a facilitator as s/he tried to help 
the students when they required help and 
collaborated with them in different language 
skills, mainly focusing on encyclopaedic 
things. The teacher always appreciated 
his/her students’ opinions and demands. 
In addition, the lessons were organized 
following his/her own plan by always being 
ready with ‘Plan B’ if needed. 

Teacher B - Observation Data and 
Student Questionnaire 

Observation Data: The observations 
were conducted over a period of 4 months 
and showed that Teacher B, used different 
teaching methods most of the time and the 
lessons were well structured. The teacher 
exhibited a great sense of humour and 
promoted a friendly learning environment. 
Also, s/he had a good rapport with the 
students. Students fulfilled various roles: 
listeners, responders, interlocutors, and peer 
teachers. In spite of this, they were not seen 
as presenters (of new topics, for example). 
The teaching/learning time was well balanced 
between what to do next, adding individual 
work, shifting to pair work, or group work 

and vice versa. The class was sometimes noisy, 
which showed that students were interested 
and felt free to share their thoughts openly. 
Although the teacher rarely used technology, 
the lessons were well delivered using variety 
of teaching strategies such as fill in the gaps, 
and sentence reading, write few sentences 
and dictation.

In line with the principles proposed by 
Ellis’ (2005), Teacher B adheres to Principle 
1 which is about a rich repertoire of formulaic 
expressions and a rule-based competence, 
Principle 5 which deals with instructions 
about learners’ ‘built-in syllabus’, extensive 
L2 input and output, i.e. Principle 6 and 7, 
and provided many interaction opportunities 
(Principle 8), which were all apparent 
especially in group work activities (within 
the ‘mass’ class and also the TDGs).

Teacher B collaborated with the 
students and also s/he organized lessons in 
a smooth and quick flow which helped the 
students learning more effectively most of 
the time. S/he had the role of the facilitator, 
who monitored students’ learning and their 
difficulties. While his/her written feedback 
provided the students with information 
about their weaker areas, which sometimes 
seemed to depress the students’ wish to 
learn. On the other hand, his/her positive 
oral feedback made the students leave the 
class happy, suggesting that they enjoyed 
the learning experience. Teacher B was not 
seen as a task participant; however, the 
observations made reflect that Teacher B 
employed different methods with all the 
students, rapidly shifting and applying 
another technique, implying that all the 
students would benefit out of these rapid 
changes within teaching/learning time. 

Teacher C - Observation Data and 
Student Questionnaire 

Observation data: The observations 
were conducted over a period of four 
months and revealed that Teacher C used 
different teaching methods most of the time. 
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Statements SD D N A SA

1. The B2.1 General English has improved my English speaking 0% 2% 14% 44% 40%

2. I have become more confident in English 0% 5% 16% 56% 23%

3. My teacher has helped me in developing social skills 0% 2% 12% 51% 35%

4.Teaching has been mixed with humor to make learning more interesting 0% 0% 2% 7% 91%

5. The teacher has communicated the subject matter clearly to the students 0% 2% 0% 30% 67%

6. While teaching, the teacher has used examples from daily life situations 0% 0% 0% 33% 67%

7. The teacher has used different techniques to motivate us 2% 0% 9% 49% 40%

8. The relationships between the teacher and the students has been good 0% 0% 0% 23% 77%

9. I have become more accurate in speaking 2% 2% 21% 56% 21%

10. The teacher has usually used technology in B2.1 classes 2% 12% 47% 30% 9%

11. The teacher has usually used the board for explanations in B2.1 classes 2% 19% 26% 42% 12%

12. The teacher has been very creative 0% 0% 7% 42% 51%

13. The teacher has always appreciated our opinions and demands 0% 0% 7% 44% 49%

14. The teacher has moved from group to group to check our learning 0% 0% 0% 33% 67%

15. The teacher has developed generally interesting lessons 0% 0% 5% 28% 67%

16. Teacher talk has dominated in B2.1 classes( the teacher talked 
most of the time) 2% 30% 35% 23% 9%

17. Student talk has dominated in B2.1 classes 2% 7% 44% 40% 7%

18. The teacher has assessed us objectively 2% 0% 7% 70% 21%

19. The teacher has allowed us enough time for our homework/ assignments 0% 2% 5% 51% 42%

20. We have been given opportunities to reflect on our learning 0% 0% 5% 72% 23%

21. The B2.1 English classes have been generally boring 70% 28% 2% 0% 0%

22.The B2.1 English classes have been generally fun 0% 0% 5% 30% 65%

Table 1.2: Teacher B. End of Semester Survey. Student Responses (N=43).

The lessons were well structured. Teacher 
C promoted a friendly environment, and 
also encouraged communication amongst 
students and the teacher. Students were 
all listeners, interlocutors, responders, and 
readers. The shift of the activities and the 
learning flow motivated the students, they 
were made aware of what they had to do 
next. 

Teacher C’s main role, as with the 
other two teachers mentioned above, was 
teacher as a facilitator. S/he tried to help 
the students, made the students think 
and reflect, and identified what they were 
missing in their language learning. The 

lessons were smoothly organized, and s/he 
participated in task fulfilment, allowing the 
students’ abilities to flow. Individual work 
and pair work were more often implemented 
than group work. Teacher C was noticed 
as an art-craft teacher who used unique 
sets of teaching skills, which made him/
her different from other teachers. Reading 
exercises and writing were promoted. This 
teacher also used technology in most of his/
her classes, as well as the whiteboard and 
different coloured markers. His/her feedback 
was helpful and provided helpful suggestions 
about easier, faster language understanding.

Of Ellis’ (2005) principles, more 
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Statements SD D N A SA

1. The B2.1 General English has improved my English speaking 7% 8% 20% 48% 18%

2. I have become more confident in English 8% 18% 18% 46% 10%

3. My teacher has helped me in developing social skills 8% 8% 30% 43% 11%

4. Teaching has been mixed with humor to make learning more interesting 0% 2% 10% 72% 16%

5. The teacher has communicated the subject matter clearly to the students 0% 3% 7% 44% 46%

6. While teaching, the teacher has used examples from daily life situations 0% 2% 31% 43% 25%

7. The teacher has used different techniques to motivate us 0% 7% 26% 56% 11%

8. The relationships between the teacher and the students has been good 0% 3% 8% 59% 30%

9. I have become more accurate in speaking 3% 8% 33% 46% 10%

10. The teacher has usually used technology in B2.1 classes 0% 7% 10% 51% 33%

11. The teacher has usually used the board for explanations in B2.1 classes 7% 7% 18% 51% 18%

12. The teacher has been very creative 0% 11% 34% 41% 13%

13. The teacher has always appreciated our opinions and demands 0% 0% 16% 61% 23%

14. The teacher has moved from group to group to check our learning 0% 5% 7% 41% 48%

15. The teacher has developed generally interesting lessons 5% 3% 23% 51% 18%

16. Teacher talk has dominated in B2.1 classes( the teacher talked 
most of the time) 5% 13% 33% 26% 23%

17. Student talk has dominated in B2.1 classes 8% 18% 39% 25% 10%

18. The teacher has assessed us objectively 7% 10% 21% 46% 16%

19. The teacher has allowed us enough time for our homework/ assignments 3% 3% 13% 51% 30%

20. We have been given opportunities to reflect on our learning 3% 5% 25% 54% 13%

21. The B2.1 English classes have been generally boring 15% 26% 33% 15% 11%

22. The B2.1 English classes have been generally fun 3% 15% 36% 31% 15%

Table 1.3: Teacher C. End of Semester Survey. Student Responses (N=61).

evident in Teacher’s C teaching were 
Principle 2 about instruction that needs to 
ensure that students focus predominantly 
on meaning, and Principle 3 that instruction 
needs to ensure focus on form, as well 
as Principle 6 – extensive L2 input and 
Principle 7 dealing with opportunities for 
output, which was also evident.

Data analysis, Findings and Discussion

Richards and Renandya (2002) 
advocate that there is a linkage between 
teachers’ ability to itemize instruction and 
students’ accuracy in instructional tasks, 

students’ organization and delivery of 
instruction require student responses and 
their commitment of students’ intended 
outcomes. Thus, the findings indicate that 
teaching methods play a pivotal role in ELT 
at FLUP. However, the influence of the 
teaching materials operates in parallel with 
that factor and cannot be neglected. 

A number of known, possible roles 
for the teacher were evident in the study: 
a). teacher as model for collaboration, 
b). facilitator, organizer and prompter c). 
monitor of students’ learning d). observer 
e). feedback provider and evaluator f). task 
participant (with the students), and g). 
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teacher as an art-craft, with his/her own 
teaching skills. These roles only support 
Dornyei (1994) who connects direct 
socialization of the student with the learning 
components: modelling, task presentation, 
and feedback as important components for 
language progress. The teacher’s roles are 
also supported by Underhill’s suggestions 
[in Scrivener, 2011] that there are three 
broad categories of teaching styles: the 
explainer, involver and enabler, which are 
noticed in each teacher’s performance, as is 
to be expected, given the lengthy experience 
that all three teachers possess (all with more 
than twenty years in ELT).

The study results comply with Richards 
(2002), (as mentioned above) as a unique 
set of personal teaching responses according 
to the demands of specific situations. The 
analysis show that teachers do not follow a 
strict teaching routine, i.e. there is no ‘one-size 
fits all’ FLUP method of teaching; teachers 
can decide and are confident (competent 
and able) to change teaching approaches 
according to classroom circumstances, 
allowing students to experience appropriate 
language learning opportunities. Likewise, 
we should also add that these opportunities 
described as ‘appropriate’ are indeed limited 
by the physical environmental of FLUP 
classrooms: large number of students in 
classes and board facing desk arrangements, 
for example. Yet, regardless of the physical 
limitations of the classrooms, this study 
confirms the claim made by Nunan (2002) 
when explaining learning strategies: teachers 
need to make their students more active 
via systematic opportunities to actively 
participate and to focus on their own 
language learning. This claim is further 
confirmed by the observations of Teacher 
A, Teacher B and Teacher C, putting into 
practices their competence in relation to ELT.

The study also focuses on a modified 
version of the twelve characteristics of 
effective teaching, as proposed by Blum 
(1984: 3-6) (cited in Richards, 2002). 

All three teachers follow well-established 
ELT procedures, instructions are clear and 
focused, students are carefully oriented 
towards lesson objectives, learning progress 
in learning activities is monitored closely, 
when students do not understand, they 
are explained/re-taught. Judging from the 
observed classes, there are (usually) smooth 
and efficient classroom routines, additionally, 
there are (sometimes) innovations, and 
unexpected elements in teaching /learning 
activities. Interactions between teachers 
and students are positive, complementing 
student-student interactions which are 
vigorously encouraged by all three teachers. 
Students ‘pushed’ into a learning context 
which promotes effort towards excellence, 
maximizing productive class time and 
use of the ‘textos’. The ‘textos’ may also 
sometimes be left aside and extra teaching 
material/photocopies given to the students 
all in all aimed at providing variation, not 
predictability, in the classroom, especially 
in the TDGs.

Dornyei (1994: 277) introduces 
different motivational components to learn 
a FL: course-specific, teacher-specific, and 
group-specific motivational components. 
Course components include the teaching 
materials, the teaching method, and the 
learning tasks; teacher-specific components 
concern the teacher’s personality, teaching 
style, feedback, and relationship with the 
students; and group-specific components 
concern the dynamics of the learning group. 
In relation to the B2.1 General English 
level, the ‘texto” provides evidence that these 
components are taken into consideration. 
Techniques that teachers use in B2.1 classes 
include well-tuned approaches to classroom 
management and mostly focus on the 
development of vocabulary, the revision 
of grammar and working on the students’ 
communicative competence. This study also 
associates the teachers’ techniques applied 
in B2.1 classes with Harmer’s (2001) 
taxonomy of ELT delivery techniques, such 
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as demonstration, explanation, discovery, 
check questions, accurate production and 
immediate creativity, i.e. students show 
their understanding of the meaningful 
communication.

When discussing teachers and their 
teaching, the observations proved that 
interaction patterns among students in classes 
were different among different teachers: while 
one teacher is mainly focused to ‘make all of 
the students talk’ (Teacher B), another one 
(Teacher A) is focused more on covering the 
material in a ‘quiet way’, i.e. two observations 
showed that some students were exposed to a 
’quiet’ but real spoken interaction. Therefore, 
because of the ‘quietness’, teacher talking 
time was dominant.

B2.1 ‘textos’ are planned to fulfil 
students’ needs and are organized in a 
coherent way by integrating grammar and 
vocabulary work with skills based activities 
in a relatively balanced way. Nevertheless, 
the findings showed that the students 
were not always totally accurate with their 
responses, (which the study considers as a 
part of learning and as a challenge, to make 
them achieve a higher level of thinking, 
analysing language variations that are 
satisfactory). At present, the study findings 
are that students working with B2.1 ‘textos’ 
paid more attention to speaking activities 
firstly, followed by grammar activities and 
then, to a lesser extent, written production. 
When discussing the ’textos’ and the students’ 
speaking/oral competence, observations 
showed that teachers continuously monitored 
their students. However, observations 
showed that students asked the teachers 
more and paid more attention to form than 
to the meaning, i.e. when it was on meaning, 
they usually compared it with their native 
language (Portuguese), which suggests that 
(the students) consider it as a faster route to 
comprehension.

However, the students were offered 
ongoing assistance throughout the classes 
and none of the teachers exerted pressure 

and control while teaching, i.e. threats and/
or punishments, disrespect towards those 
who did not answer correctly were not seen 
(or heard) in classes, or produced by the 
students. The teachers usually adopted the 
role of a facilitator. Dornyei (1994) claims 
that student self-confidence, self-efficacy, 
favourable self-perception of competence 
and decrease in anxiety are factors that 
contribute to language learning; these 
factors were self-evident in these months 
of observation, with the FLUP teachers 
adopting the role of the teacher/facilitator/
art-craft/collaborator.

The findings show that group work 
activities were the most appreciated in B2.1 
level classes. Since the early days of the 
Communicative Approach to ELT (CLT), 
writers such as Ellis (1999), Nation (1989), 
Long and Porter (1985) have considered 
group work as an essential feature of 
effective language teaching. Nation (1989) 
agrees that group work is likely to go well if 
it is properly planned, i.e. it should involve 
principles based on students’ interests, their 
preferred activities and their cognitive levels. 
These three aspects must be integrated 
in order for group work to be successful. 
The technique is considered as a process 
of socialization with other students. When 
students are engaged in different tasks 
they develop their metacognitive skills as 
well as promote meaningful exchanges. 
Additionally, Ellis (2005:26) claims that 
teachers play an important part in group 
work activities: “[t]eachers can provide 
training in the strategies needed to engage 
in effective collaboration (e.g. how to 
disagree and how to negotiate meaning). 
The extent to which students are able to use 
these strategies in group work needs to be 
constantly monitored.” He also continues 
by justifying this constant monitoring, 
saying that “student-student interaction 
may result in pidginized use of the L2 and 
concomitant interlanguage fossilization” 
Ellis (2005:23). 
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 When discussing group work, the 
study analysed and discussed the results 
based on Nation’s (1989) factors and 
Dornyei’s (1994: 277-278) dynamics of the 
learning group:

a). The learning goals of the group. Oxford 
and Shearin (1994: 19) claim that “specific goals 
are hard but achievable, accepted by the students, 
and accompanied by feedback about progress. 
Goal setting can have exceptional importance in 
stimulating L2 learning motivation”. 

The study revealed that teachers helped 
the students to understand the learning 
goals, also there was always feedback about 
English learning (if not in that lesson, the 
next lesson) and it was imposed in different 
ways. According to Dornyei (1994:278), 
feedback can be: informational feedback 
and/or controlling feedback. Informational 
feedback comments on competence, i.e. on 
students’ English language competences, 
in our case. The study revealed that most 
of the teachers’ feedback was in a written 
form: correcting the mistakes in written 
work. The students got their written papers 
back with corrections (abbreviations and/
or longer explanations, in red, green, or 
black coloured pens. Oral feedbacks were 
usually conducted immediately when the 
mistakes occurred, usually explained in 
different forms, in different contexts. While 
the controlling feedback, which refers to 
performance against external standards, the 
study revealed that it was based on formal, 
written regulations for student evaluation. 

Constructive feedback which challenges 
students to improve themselves and learn 
more and two-way negotiation feedback 
(the students and the teacher) was evident 
in these classes. The teachers communicated 
about language learning difficulties and the 
students also responded to them. While a 
personal teacher-students interview where 
students were asked to express their opinion 
of their achievement in language learning was 
not evident at all among the three teachers. 

b). The task – the students were aware 
what to do. All the given tasks were designed to 
be challenging; Dornyei (1994) considers tasks as 
learning opportunities to be valued and Nation 
(1989) claims that their purpose is to raise 
students’ interest and metacognitive awareness.

B2.1 teachers showed well organized 
lesson plans. They knew how to make 
students pay attention to the learning 
activities, correspondingly adapted according 
to the students’ interests. However, the 
study noticed that teachers did not give/
share various tasks to different students, 
i.e. tasks were not distributed based on the 
students’ abilities. Some students succeeded 
to finish the task faster, with reasonable 
effort, while a few students needed time 
and support in order to finish the same 
task. When discussing ‘negotiation’ as Ellis 
(1989) mentions, teachers need to negotiate 
the learning tasks with the students, adding 
that teachers should consider students’ 
opinions about the kinds of learning, and 
adapt it based on students’ needs, the study 
did not observe such ‘negotiation’ in any of 
the teachers’ classes.

c). The way the information is distributed. 
All the students got the information at 

the same time, however, the teachers moved 
from group to group to check if everything 
was understood. A detailed guidance was 
given to the students. The teachers tried to 
familiarize students with the task in order 
to cope with it. Ellis’ (2005) principles 
of language learning were very obvious, 
especially Principles 2, 4 and 5. The teachers 
showed attention to controlled tasks, and 
the way they were planned to be performed.

d). The seating arrangement of the 
members of the group. 

This factor seemed to be the most 
problematic one. As the classes were usually 
big (40-50 students in the ‘mass’ class) and 
teacher-board arranged in rows, only one 
kind of grouping was applied: two students 
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from the front desk, turned to two other 
ones behind. Another form of grouping: A, 
B, C students, find other A, B, C partners, 
for example, was sometimes evident; The 
observations reveal that Teacher B was the 
keenest on ‘different and distant’ grouping 
(in all observations), while Teacher A and 
Teacher C preferred front-back grouping. 
However, although the teachers did not 
pay attention to the seating formation, the 
study results showed that teaching/learning 
was always conducted in an accepting and 
supportive environment. 

e). The social relationships between the 
members of the group. 

Although not all the students attended 
(all) the same subjects (or even degree 
courses), meaning that not all students 
know each other, the ‘think-do-fill in-discuss’ 
relationships between the students seemed 
purposeful. Both the teachers and the 
students tried to create classroom situations 
in which they could get to know each other. 
The teachers supported the students, offered 
them opportunities to express themselves in 
their own way. Jacobs (1998) (cited in Ellis 
2005) claims that eye contact maintenance, 
easy talks, resource sharing are important 
in group work, which were quite evident 
at FLUP in the B2.1 level General English 
teachers’ classes.

On the other hand, when dealing with 
students’ responses and their hesitation to 
speak and/or their freedom/wish to speak, 
the observations identified three groups of 
students: those who could speak freely, who 
wanted to be involved all the time, those 
who were very quiet (the study counts them 
as anxious or shy-students who preferred 
not to speak even when asked, reasoning 
they did not know the answer) and the third 
group of students were those who were 
somewhere in-between two other groups: 
they responded only when teachers insisted 
to get responses from ‘the students who 
did not speak at all’ (then these students 

would respond without any problem, still 
very quietly). The study suggests that 
reasons for students who did not express 
themselves freely were different, deriving 
from the lack of confidence, and /or even 
family background tradition to initiate 
a conversation which also inhibited the 
student’s correct use of language. Prahbu 
(cited in Ellis 2005) justifies this group of 
students (very quiet and semi quiet ones): 
cultural differences are the basis of students’ 
language speaking barriers. Students may 
feel humiliated if they make mistakes, adding 
that group work might work best in these 
situations. Regarding B2.1 level, the study 
also takes note of Williams (2001) (cited 
in Ellis 2005:23-24) who has another 
point of view when dealing with different 
language levels (beginners, intermediate and 
advanced), suggesting that group work does 
not work well if the students are focused on 
grammar/form: “group work may not be 
conducive to students paying attention to 
form.” Based on William’s results, “beginner 
and intermediate proficiency learners 
rarely focused on form while performing 
communicative tasks and when they did so 
it is only when the teacher is in attendance. 
Advanced level learners addressed form 
more frequently”. Students at B2 level-
intermediate, showed that when they were 
completing grammar exercises, individual 
work was mostly used in all three teachers’ 
classes (sometimes shifted from individual 
work to pair work), which support William’s 
above mentioned claim.

When discussing about ‘audio’ ELT 
sessions, that is, when it is related to 
listening part, such as playing music, 
the observations showed that it seemed 
infrequent during the observation sessions. 
Classroom observations and students’ 
responses showed that audio technology 
(with authentic topics) was used, and it was 
mainly used for fill in the gap exercises, and 
listen and answer the questions. Comparison 
and contrast exercises while listening were 
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not commonly found. Additionally, in 
order to make English learning interesting 
and effective, and to motivate the students, 
various other appropriate teaching strategies 
were applied. These included using authentic 
materials, extra copied material/sheets, and, 
rarely, a recording e.g. (The Beatles song 
“When I’m 64”, when students had to fill in 
the missing words), aiming to raise students’ 
curiosity. The study revealed the strikingly 
present characteristics of the teacher’s 
role, mentioned by Dornyei (1994), who 
added three basic teacher features that 
enhance learning: empathy, congruence, 
and acceptance. 

With respect to empathy, the study 
showed that the teachers were interested 
in knowing and understanding students’ 
perspectives. Among the three B2.1 
teachers, their awareness towards their 
students’ background, their students’ level 
of English proved teachers’ empathy. The 
issues of a large numbers in classes, as one 
of the main issues, limited their ability to 
empathise, and this empathy was different in 
different teachers: Teacher A seemed to have 
more problems with students’ empathy than 
Teacher B and C. However, observations 
revealed that the teachers always (in every 
class) tried to develop those ‘special teaching 
skills’ concerning understanding of their 
students’ needs.

Teacher’s congruence is another teacher 
characteristic that ELT needs to bring to 
the fore. All of the teachers were confident 
with their teaching and with their individual 
teaching skills which showed that s/he was 
‘obviously’ being him/herself. The study also 
considers the students’ perception of learning 
and teaching, and their judging of teacher’s 
individual strengths and weaknesses may 
be of great importance. Of course, only 
by analysing Scrivener (2011:22) who 
mentions the possibility of learning even 
when teachers apparently do nothing, the 
observations prove teachers’ congruence: 
the delivery of teaching in a unique and 

specific style that contribute to whole class 
learning. However, observations are not 
in line with Scrivener’s (2011) claim that 
a teacher might be putting a great effort 
into his teaching and for no learning to be 
taking place, as all the observations showed 
that teachers DID put a lot of effort and, 
learning definitely DID take place. Based on 
the observations, the study may conclude all 
three teachers talked or taught differently: 
one of the teachers ‘really liked talking about 
different topics’, another one would stick to 
grammar explanations, while the other one 
would hardly ever talk. S/he talked only 
when s/he really thought s/he should talk.

Finally, the third feature mentioned by 
Dornyei’s (1994): teachers’ acceptance has 
a clear tendency to consider the relationship 
of teacher and student. Based on the results 
gained about the individual teacher’s stance 
and the ability to accept each student as 
a human being with different learning 
needs and styles, the results showed that 
the teachers were ‘steering’ their students’ 
learning in progressive learning, relating 
basic B2.1 English language values. 
Certainly, the values of the teacher ’s 
individual autonomy concerning teaching 
and the students individual learning were 
not seen to be in conflict. Individual 
teacher performance was usually affected 
by changes in the teaching context; thus, 
teachers as individuals taught the B2.1 
topics differently, and, of course, they 
were influenced by different settings 
and circumstances, such as: a very hot 
classroom, morning or evening classes, 
crowded or not so crowded rooms, one 
class had two sometimes three mobility 
students, while another had five-six 
students – all of which effected teachers’ 
teaching as well. This only confirmed that 
the diversity of teaching and the diversity of 
learning requires considerable fine tuning 
to reach higher levels of learning (that most 
of the teachers and students were aware 
of). The opportunities for students to 
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become more linguistically engaged within 
their peers, communicating and sharing 
ideas, were strongly encouraged and 
added significantly to socio-educational 
dimension in class and out of it. 

Teachers’ and students’ unison in 
teaching and learning, their shared concern 
with inclusion, as well as the exclusion 
of affective barriers to teaching/learning 
and respect of teachers’ and students’ 
teaching and learning styles, an insistence 
on a good pace in teaching and learning, 
no doubt all make significant contributions 
to improving the ELT and ELL at FLUP. 
The study has not found any major deficit 
in the B2.1 teaching-learning procedures 
as the results do not reveal any critical 
factors or disinterest among the students. 
In a nutshell, ELT at FLUP possesses many 
interesting, though not overly creative, 
teaching features with the ability to provide 
English teaching of quality, set against a stark 
background of challenges that the University 
currently faces. These challenges (without 
mentioning economic factors) include 
excessive numbers of students in classes, 
students from very diverse educational 
backgrounds, students entering B2.1 classes 
with diverse levels of existing linguistic 
knowledge and (sometimes) no experience 
of actively participating in FL classes. These 
challenges are by no means unique to FLUP, 
but the local context requires that solutions 
harvested from the context of the global 
ELT, need to be approached with a beneficial 
degree of caution, particularly when it comes 
to suitable teaching-learning materials. 

Conclusions and Recommendations

Since the motive for teaching English 
and the motive for learning are the same, the 
study did not notice any huge distinction 
between the type of instruction in different 
classrooms and the choice of approach in 
different groups. It should be noted that 
there is a strong sense of kinship among all 

three teachers (one big team, along with 
three other colleagues who do not teach 
at this level). It is a team that struggles 
to share notes on their ‘best teaching’. 
Reflecting on the first research question 
about the differences that occur in the 
students’ learning experience when they 
have a different teacher while using the same 
materials, the study came to a conclusion that 
language learning among different groups of 
students who studied at the same university 
but were taught by different teachers was 
relatively the same. The study suggests that 
this language learning similarity among 
different groups is evident because the three 
teachers have worked together at the same 
institution for a long time, meaning that 
they have shared their teaching ideas, and 
discussed teaching/learning issues, all with 
the purpose of problem-solving and efficient 
working practices. The students’ responses 
do not show any huge distinction between 
different teachers’ teaching styles.

The teachers trusted their students, 
provided praise for their accomplishments 
and showed them that they believed that 
they could achieve their learning goals 
by encouraging them, good learning 
behaviours were reinforced; cooperative 
learning techniques were implemented 
and teaching was conducted in a way that 
each activity seemed new or different. Such 
activities posed challenges for both teachers 
and students, with a consequence: well-
being in learning English. Although all of 
the factors cited have considerable impact on 
language learning processes and production, 
we cannot say that these are all of them. 

Other factors that contribute to 
successful ELT can be dealt with in further 
studies. Establishing links with essential 
socio-cultural factors, examining different 
techniques in language development (co-
operative learning or problem-solving 
techniques, for example), when combined 
with different interaction patterns are 
important teaching components that need 
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to be focused on. In addition, the study 
recommends some innovations that could 
further improve the teaching-learning 
processes at FLUP: given the reliance on self-
produced textbooks, pilot studies should be 
conducted: new materials should be trialled; 
occasional discussions/debates with the 
students about the teaching materials and/or 
activities would provide useful feedback; the 
teachers are also recommended to have a plan 
‘B’ or even plan ‘C’ for fast finishers, invite 
students to design and prepare materials/
activities themselves; co-teaching and peer-
teaching could be promoted; and the use 
of green pens for feedback corrections is 
recommended (as red is considered as an 
un-pedagogical colour). All in all, these 
conclusions and recommendations can 
only be valid if we have a comprehensive 
picture of who are students are: in line 
with Scrivener (2011: 89) who points out 
that we need “information about learners’ 
starting point, i.e. their language level, 
current problems; what learners would like 
to learn (which may be different from what 
they need); and how they want to study 
it (people have very different preferences 
about how they learn things)”. Based on 
these factors, the study concludes that the 
majority of students are in the right level, 
B2 level, however, there were students who 
were much better than B2, but the system 
of higher education does not let them to 
pass beyond this level, so they have to 
attend it although not challenging to them. 
Also, there was a group of students who 

seemed that have had many difficulties in 
this level, and the study suggests that they 
were for a lower level. The second factor 
deals with the learners’ wants (rather than 
needs), what they would like to learn, 
the study concluded that this ‘wish list’ 
was not evident to any of the teachers. 
While with the third factor, how the 
learners want to learn, the study concludes 
with an explanation that all teachers used 
different teaching methods and different 
constructive feedback and that none of 
the students was left behind. They were all 
offered opportunities to be involved in both 
receptive and productive activities. Similarly, 
these elements are crucial and need to be 
taken in consideration in further studies.

In conclusion, the data discussed 
in this study substantiate the view that 
all teachers try their best to incorporate 
what is best for their students: to deliver 
best teaching that will contribute to best 
learning. English Language teachers need 
to focus on further developing authentic 
and effective teaching materials (the locus 
for meaningful input) as well as promoting 
a positive learning atmosphere to enhance 
teaching and learning. Moreover, FLUP 
students need to be given the opportunity 
to engage in the classroom discussions 
and share their views without hesitation: 
interaction and involvement are crucial. 
This would ultimately have a big impact 
on the students’ learning and aid them to 
achieve even higher levels proficiency in the 
English language.
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abstract

The motive for writing this paper is to answer the question of whether and how much will 
global financial markets impact positively on the overall socio-economic and financial relations 
in markets, around the world while in the context of the international financial system. This 
paper links questions about the relationship between the international financial markets, on 
one hand monitoring and analyzing the movements of national finances of a large group of 
countries, the so called developing countries and emerging market economies on the other 
hand. Тoday”globalization”, has become a very popular fashion phrase for describing business 
practices in the last decade, and it seems that it will continue to be a key word for describing 
business management over and over the next century.
The main research question is, what are the latest features and influences of national finance 
and globalization, on the international financial system after major markets turbulence. For 
this purpose, in general, this paper encompasses theoretical and methodological studies. 
In this context, new peculiarities of international financial management, analysis of 
globalization in the work of multinational corporations, international trade, organization 
and stabilization of the international financial markets are revealed.
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Introduction

International Financial Management 
mainly deals with issues and decisions on 
how to make various corporate financial 
decisions optimally. Undoubtedly, we 
are living in a globalized world where all 
major economic functions – consumption, 
production and investment are highly 
globalized and liberalized.

As a problem, this can be singled out, 
and in the context that global challenges and 
situations, understanding of determinants 
and priorities at the regional level, it 
is necessary to strive for faster global 
approximation and higher incomes for 
greater well-being.Global inequality, as 
measured by all citizens of the world 
regardless of national borders, has declined 
in recent decades, reflecting strong revenue 
growth in some of the major emerging 
economies. Therefore, the international 
financial system seeks to be in the direction 
of continuing the processes of globalization.

The goal of this paper is trying to 
capture the new features in the process of 
contemporary stages of the development 
of the international economy. As such, we 
can distinguish modern developed countries 
that have benefited from the benefits and 
benefits of globalization, as opposed to 
a large group of countries, the so-called 
developing countries and their emerging 
market economies. 

Namely, for globalization to work for 

everyone, it is necessary to achieve progress 
in all pillars of competitiveness across the 
regions. New economies need to close 
gaps with advanced economies in order 
to benefit from international trade and 
labor and capital mobility as well as the 
latest technological advancements available 
around the world. On the other hand, 
advanced economies should give priority to 
reforms to improve competitiveness.

This goal is far more complex and 
as such should be the subject of a good 
international financial system in an extremely 
complex and risky environment. That is 
precisely the basic hypothesis of labor, that 
international financial management, the 
global financial system and financial markets 
today face new challenges andconditions 
they face.The reason for this is the complex 
situation in the international economic and 
financial relations. In the globalized era, 
these relations continue to seek to improve 
the situation on the international financial 
markets and deserve special analysis, 
monitoring and control as such.

In this context, the main characteristics 
and conditions of the international economic 
environment are revealed, by analyzing 
globalization in the work of multinational 
corporations and firms.

The subject of labor is the presentation 
of the new features, influences and 
conditions of the international financial 
system. They seek new approaches, national 
and international regulation, a new role in 

The need for understanding the relations and conditions on the international financial markets, 
as well as the factors of social change, has been initiated primarily to address some of the 
current problems, which in recent years have proven to be an obstacle to a positive and more 
dynamic economic and financial development. It was supposed to result in improvement of 
the situation, problems and directions of every economy that is characterized by the dynamics 
of its real and financial sector.
The research expects the following results: that the international financial system, international 
trade and the market economy must be actively required for a more comfortable economic 
environment on the development of the global economy and international financial markets.
Keywords: International financial management, globalization, international trade, global financial markets.
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world and regional financial responsible 
institutions. 

Therefore, the aim of this paper is to 
explore this topic in order to highlight the 
problems and situations of international 
finance, global markets, and global 
economies. Also, focus on their diversity and 
contradiction and in particular to distinguish 
certain features, characteristics and trends in 
the international financial system. 

The ultimate goal is gaining knowledge 
about financial stabilization, overcoming the 
current conditions of developing countries, 
and emerging market economies as well as 
successfully tackling the new challenges of 
global financial management.

Influences of the international 
financial system

On a social and economic plan, the 
world economy is a mosaic of countries 
with quite uneven economic systems and 
levels of development. Leading role in it 
is occupied by the industrialized countries. 
A new feature was given to developing 
countries and advanced economies. They 
largely preserve their development and the 
dependent character of their economies from 
the developed countries. All this influenced 
the quantity and quality characteristics of 
modern financial management

The influence of the international financial 
system is primarily achieved through a system 
of exchange rates and other rules, which are 
determined by international organizations such 
as the IMF and the World Bank, the Basel BIS, 
the European Central Bank, the International 
Payment System , public finances and regional 
currency associations.

The modern world economy is a 
complex system of economic, legal and 

political action in almost 200 national 
economies.1 Each of them is organized 
within a particular country and with 
the active support of its institutions. It 
represents the economic and management 
organism with its internal structure and 
mechanism. Inside this organism, on 
the basis of the distribution of labor, a 
continuous process of production, scope and 
the need for increasing growth of goods and 
services is carried out. During In addition, 
the basic forms of economic contacts – the 
movement of capital: international trade, 
migration of the population and labor 
resources, transnational corporations, the 
activities of international organizations and 
integration processes, globalization are the 
basis for the role of national economies in 
international financial management.

Tendencies, of the production process 
of the national finance system that meets 
the needs of the population, becomes 
international trade. Every six goods or 
service comes to the consumer through the 
channels of international trade.

A new characteristic feature in 
international trade has been the provision of 
services. The exchange of services is constantly 
increasing and their share has already reached 
one-third of the world’s total.2

The quantitative and qualitative 
characteristics of modern financial 
management, as well as international 
economic relations are one of the most factors 
for the development of the national economy 
and finances.

In addition, the elements of national 
economies differ from each other in many 
natural, economic, political, social and 
managerial features. Every national economy 
is unique and for that reason has its own 
specific contribution to the world economy.

1 Book, Noskova Irina, International Monetary Relations, Moscow State University, Moksha 2000 y, 
p.158-160.

2 Book, GargarovZdravko, World Economy and International Economic Relations, St, Southwest 
University, Blagoevgrad, 2010 year, p.231-236.
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This process, the national economy is 
constantly renewed, regulated and developed. 
Within the world economy, the economy of 
a country becomes more open and oriented 
towards international economic cooperation 
through the international financial system.

Also, an important goal for the future of 
financial and monetary systems is to build a 
more efficient, elastic and regular international 
system by: strengthening financial stability, 
economic stability and innovation.

The global financial system is the 
cornerstone of economic activity and is crucial for 
long-term economic growth and development.

The international financial system and 
international financial flows functioned 
structurally to facilitate the redistribution of 
savings from locations with lower expected 
rates of return to higher expected rates of 
return. This is not a universally accepted 
view. Research3 has shown that the apparent 
inconsistency of such an attitude with the fact 
that in recent years a large proportion of the 
net current international capital was targeted 
at the richest country in the world-the US, 
and was expected that return on capital rates 
would be relatively low on average. 

In  addi t ion,  the  uncontro l led 
concentration by some analysts in the area 
of bank inflows has diminished the fact that 
short-term financing is the main source of 
liquidity for all participants in the financial 
system, starting with the financing of 
international trade in developing countries.

It is believed that in the future the 
international financial system will benefit 
from a common set of rules of games that 
are transparently monitored and in which 
participants in the international financial 
markets would be held liable and more 
controlled if they do not adhere to those 
rules. This view has motivated much of 

the efforts in recent years to reform the 
international financial architecture in 
terms of the dimension to preventing 
crises. The official sector has invested 
heavily in the development of a wide 
range of codes and standards that want to 
improve the functioning of the system. 
These codes and standards were aimed at 
establishing: the basic principles for efficient 
banking supervision, standards for data 
dissemination, codes of good practices for 
transparency in monetary and financial policy 
and international accounting standards. 
These efforts were primarily intended to focus 
on providing guidance to national financial 
supervisors and regulators, within a common 
internationally agreed framework. With the 
increase in the strength of national financial 
systems, the stability of the international 
financial system will also be strengthened.

Thus, the widespread agreement on 
codes and standards governing participants in 
international financial markets has improved 
the functioning of the international financial 
system. But, participants in the international 
financial markets should pay even greater 
attention to the level and quality of their 
implementation.

On the other hand, the past year 2017 
is likely to be remembered as a year of tense 
living, at least in terms of globalization.4 
Trade policies around the world are carefully 
and thoroughly studied, and an open rule-
based trading system is under threat from 
pressures from key developing countries. It 
remains to be seen how the international 
system will continue to function. However, 
it is clear that it can no longer be considered, 
that the work will continue in the same way.

 It is clear that trade is a key engine that 
moves global economic growth together 
with efforts to end poverty. Additionally, it 

3 The International Monetary Fund, https://blogs.imf.org/2018/04/18/a-bumpy-road-ahead-for-the-
global-financial-system, accessed on 20.04.2018.

4 The International Monetary Fund, World Economic and Financial Surveys – World Economic Outlook, 
April 2018, 2018, 3 p.accessed on 22.02.2018 year.
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is widely recognized that trade can give even 
greater contribution to overall growth. All 
that is needed is for governments to remove 
barriers in traditional sectors, as example 
such as agriculture, and adjust their policies 
so that new sectors can be involved.

The international community should 
generally strengthen its efforts to bring more 
private investment to low-income countries 
so that they can more comprehensively 
integrate into the global economy.

What is important in international 
trade, especially in the part of trade, is the 
size of the share in national currencies in 
official contracts. Such an example is the 
economic cooperation between Russia 
and China, whose trade exchange in 2016 
exceeded $ 40 billion. The balance between 
them in the trade bullion has changed and 
the Yuan has become a reserve currency, 
officially recognized by key global financial 
institutions, which in the long run will 
provide additional opportunities.

 Therefore, in rebuilding the global 
financial system, great efforts are needed 
to co-operate from rebuilding public 
confidence, reacting to regulatory and 
technological changes, and overcoming 
barriers to financial inclusion.

Through the entire financial and 
monetary system, organizations are in a 
challenging position on demand to do more 
with less. Financial institutions face the 
imperative of reducing costs in challenging 
macroeconomic environment and new 
regulations, while trying to expand services 
to compete with new modules. 

Nowadays it warns us from several sides 
of the danger of strengthening protectionism 
in the international financial system and even 
possible currency turbulence. Therefore, the 
international financial system seeks to be in 

the direction of continuing the processes of 
globalization. As an illustration, countries that 
play the role of world money such as the dollar, 
the euro, the yen and the pound and who have 
certain privileges such as lending without 
interest have no interest in getting involved in 
reforming the international financial system.

Therefore, currently the situation of the 
global financial system lies at the key crossroads, 
which is mostly contributed by the technological 
and industrial revolution that has yet to 
experience a tendency of growth. In doing so, 
it warns of weaker demand, modest trade and 
insufficient investments.

 If the confidence and the feeling of 
the market economy remain strong in the 
short-term growth, it can come up with an 
upward trend. Thus, according to the latest 
research,5 the global activity is expected to 
continue to grow in 2018 and 2019, during 
which major revisions of the projections 
for global growth have been carried out. 
From the aspect of risks, it is estimated 
that they are in the short term mainly 
stable, but in the medium term they are 
still unfavorable, reflecting the possibility 
of increasing financial vulnerabilities under 
facilitated financial conditions. It could be 
implemented with the possible increase 
in protectionist policies and the impact 
of geopolitical conflicts. According to the 
new ratings for the euro/dollar exchange 
rate, the US dollar is expected to see a 
greater depreciation in 2018 and 2019. 
That is, a drop in the dollar against the 
euro of 1.9% was observed. Regarding the 
prices of primary products on the world 
stock markets, as a comparison, it is mainly 
pointed to upward revisions of prices for the 
period of the last made projections.6

Analyzed by individual products, the 
latest estimates for world oil prices indicate 

5 The International Monetary Fundhttps://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/
world-economic-outlook-update-january-2018, accessed on 18.03.2018y.

6 World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/
TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. 55-57p.accessed on 18.04.2018y



   96
The influence and conditions of the international financial system 

on national finances and their globalization

7 The International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-
economic-outlook-update-january-2018 - The Global Recovery Has Strengthened, accessed on 20.03.2018y.

a significantly higher price growth in 2018 
and a sharp decline in 2019.7

Namely, the world economy continues 
to show broad dynamics. The reason for this 
was the previous positive trade conditions 

in the past few years. The updated global 
growth forecast for the last two years 
2017 – 2018 was 3.9%. This contributed 
as a result of the strong performance in the 
Eurozone, Japan, China and the US, which 

Table 1: Latest World Economic Outlook projections – Global growth continues to strengthen, 
expressed percent change for 2017 – 2019 year

Source: IMF, World Economic Outlook,https://blogs.imf.org/2018/04/17/global-economy-good-news-for-now-but-trade-tensions-
a-threat/Accessed on 21.07.2018y.
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exceeded the expectations of previous years. 
Also, the projected short-term improvements 
for several other emerging markets and 
emerging economies, including some of the 
exporters’ exports, have increased the world 
economy’s growth. Thus, investment has also 
accelerated, in particular, in trade.

Looking at the largest economies, the 
growth projections in 2018y, compared with 
the previous projections for 2017y, were: 
2.4% for the euro area (with an elevated 0.5% 
points), then 1.2% for Japan (with elevated 
0.5% points), further 6.6% for China (with 
an increase of 0.1% points), and 2.9% for the 
United States (from 0.6% points increased). 
Namely, the US growth is expected to be 
partially strengthened with a rather fixed 
fiscal stimulus, which explains the revision 
made to increase global growth forecasts in 
2018 year.8

New economies and emerging economies 
represent a diverse picture among non-
exporters of goods, some of which can expect 
long-term growth rates compared to rates 
before the financial crisis. These countries 
will have to diversify their economies to foster 
future growth and resilience.

In the above table we present the 
latest projections for the world economic 
review, with which global growth continues 
to strengthen. It further describes the size 
of the economies of emerging markets and 
emerging economies, which are assumed 
to remain at constant levels. Subsequently, 
the aggregate quarterly data are seasonally 
adjusted and adjusted according to the 
projected projection made individually by 
the said countries. Exceptionally, a handful of 
vulnerable economies from a growing number 
of emerging markets are expected to face 
generally adjustable financial conditions. Also, 
the table indicates that the financial markets 
are buoyant and are expected to continuously 
support the policies of major economies 

such as China with fiscal expansion and 
deregulation in the United States.

There is room for strengthening the 
current international financial system, rather 
than risking the bilateral fragmentation of 
international trade. Multiple agreements, if 
they are in accordance with multilateral rules, 
can also provide a useful approach to more 
open trade.

Every national government can do a lot 
for herself to promote stronger, more resilient 
and wider trade growth. However, multilateral 
co-operation remains crucial in addressing a 
number of challenges. This will contribute to 
the prevention or mitigation of the turbulent 
conditions facing the international financial 
system. Therefore, global interdependence 
should continue to grow towards the direction of 
cooperation. In a crisis or a lack of confidence, the 
world economy cannot progress.

Economic activity on financial markets 
continued to be on the upside. Thus, the 
world production growth in 2017year 
was 3.7% (-0.1% points higher than the 
projection in 2016 year). This growth was 
owed on a broad basis, from the expected 
acceleration of economies in Europe and Asia. 
This also was due to the recent changes in US 
tax policy. It is expected that these changes 
in US tax policy will stimulate activity, while 
the short-term effect in the US is mainly 
caused by the reaction of investment in the 
reduction of profit tax. The impact on US 
growth is estimated to be positive by 2020y, 
which would reach about 1.2%, and with a 
number of related uncertainties. The effects of 
the package of growth measures in the United 
States and countries that are trading partners 
account for about half of the global revision 
of the global economic growth forecast for 
2018 – 2019year. The growth trend and the 
2018 and 2019 forecasts, compared to other 
advanced economies, are due primarily to 
higher growth rates in Asian countries with 

8 The International Monetary Fund,https://blogs.imf.org/2018/04/17/global-economy-good-news-for-
now-but-trade-tensions-a-threat/, accessed on 28.03.2018 year.
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developed economies, which are particularly 
sensitive to the conditions of world trade and 
global investment. Also the growth forecast 
for Japan for 2018 and 2019 year, is also 
increased. This contributed to an upward 
revision of external demand estimates, the 
budget rebalancing for 2018y, and the impact 
of the increased expected activity over the 
past few years. It is expected that growth will 
gradually slow down in China (although, with 
a slight growth forecast for 2018 and 2019 
year, compared to forecasts in 2017y, this is 
due to increased external demand); while India 
will remain steadily growing.

Growth in the region of the Middle East, 
North Africa, Afghanistan and Pakistan is also 
expected to accelerate in 2018 and 2019 year, 
but will remain low at around 3½ percent. 
Although higher oil prices have contributed 
to the recovery of domestic demand in oil-
exporting countries, including Saudi Arabia, 
the budget adjustment needed is still expected 
to influence the growth situation. While 
Russia has faced a weak growth trend, or 
rather 2%, a slight increase in the growth 
forecast for 2018 year.

These revisions of forecasts mainly reflect 
favorable external conditions, such as: favorable 
financial conditions, increased demand for exports 
from the euro area, but also a stable financial 
system as a whole.

From all this, it can be noted that at the 
moment the global economy continues to grow, 
but at a moderate rate. Of vital importance in 
the future is a strong, sustainable, inclusive 
and more balanced global growth. Therefore, 
it is necessary to combine structural reforms 
and fiscal policies that would support growth 
and adjustable monetary policies in financial 
markets. It depends on how each country will 
individually implement the measures for their 
further growth, while fiscal and monetary 
policies depend in particular on the size of the 
production volume.

Globally, this phenomenon is another 
confirmation that a commercial and financial 
system has emerged that seems to resemble 

developed market economies with its own specific 
characteristics.

In the last period, the risk of the external 
environment, which represents the increasing 
tensions in the international economic 
relations, can be distinguished. At present, 
the reason for this is the implementation of 
protectionist trade policies by the United 
States against its trading partners such as 
Canada, Mexico, China, Japan, the United 
Kingdom, the EU etc. 

But, this increased protectionism in the 
financial markets and has caused inefficient 
allocation of resources, with a further tendency 
of cost growth, as well as a decline in 
international competitiveness. The application 
of these trade measures created uncertainty 
and disadvantage in their confidence that 
could adversely affect global growth. 

Also, the estimates and the situation of 
the European Central Bank indicated that 
as the increase in the costs of all imports 
by the United States and the introduction 
of reciprocal measures and tariffs, global 
trade could be reduced. In the Eurozone 
and Germany, growth would also drop 
significantly less.

For the future,it is recommended that policy 
makers should take advantage of the favorable 
environment from the current situation and 
adopt safeguards against depressive financial 
risks. 

Central banks, should also continue to 
gradually withdraw and regulate monetary 
accommodation, where appropriate, clearly 
communicating their decisions.

Regulators,should address financial 
weaknesses by deploying and developing 
regulatory and financial policy instruments.

For emerging markets and low-income 
countries, they also need to build reserves and 
fiscal assets to protect against external risks.

The global economic recovery has so far 
been resistant to the pronounced turbulence 
in the financial markets, but investors and 
policymakers should not be too calm from 
the current stable conditions that preserve 
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the international financial system. It is 
recommended that they should remain adapted 
to the risks associated with rising interest rates, 
increased market instability and increased 
protectionism.9

Conclusions

This paper seeks to give guidance in 
perspective, companies and managers in 
developed and developing countries, to better 
position themselves and support them, to 
take advantage of the opportunities, benefits 
of globalization and international financial 
management.

The impact of the globalization process 
on the global economy on the international 
financial system has proven to be highly 
contradictory. The vast, scale of transnational 
trade, capital and migration flows were 
governed mainly by the laws of the market. 
The issues of ecology, social policy, rational 
use of natural resources, demography, science, 
education, healthcare, remained in the 
background as problems for solving. On the 
other hand, the rapid growth in the volume 
of business, not only in the main centers of 
the world economy, has drastically increased 
the pressure on the resources of the country’s 
and environmental potentials. To this end, 
small and medium-sized companies should 
follow policies to improve competitiveness 
between existing capacity and connectivity. 
The international community also needs 
to rebuild efforts to attract more private 
investment in low-income countries so that 
they can more comprehensively integrate into 
the global economy.

This paper can provide guidance that 
isolated financial markets and increased 
competition in financial services provide a 
favorable environment for financial innovation 
that has resulted in the introduction of various 
instruments.

So far, in this paper, it identifies the need 

for writing what is expected in the future of the 
international financial system - to develop in 
the direction of the countries and international 
financial markets to go to overcome and 
solve a large part of the problems they face, 
in order to make markets better oriented 
and free towards investors. To open up a 
greater volume of markets, where people can 
buy and sell goods and services. Therefore, 
markets should always be prone to irrational 
enthusiasm and optimism.

In conclusion, it can be determined 
that there are some fundamental directions 
and reforms in the structure of companies 
when exposed in the arena of global markets. 
They can benefit from the sum of expanded 
opportunities. As mentioned throughout the 
paper, it is clear that companies can place their 
production in any country or region in the 
world in order to increase their efficiency and 
raise funds from any capital market where the 
cost of capital between markets are the lowest.

As an essential problem, it is stated 
that the international financial system is 
likely to stabilize and strengthen with the 
ultimate goal of creating a great wealth, and 
on the contrary, poverty will be reduced. 
Because of this, there are many types of 
market economies that continue fiercely 
competing. This should be done consistently 
to be confident that markets will continue 
to function in such ways. Therefore, the 
international financial management is striving 
to pursue the continuation of the processes 
of globalization and national finance.Same, 
as a fundamental problem we can single 
out the situation with the foreign exchange 
markets, which in the last ten years has 
developed in an extremely complex and 
dynamic system, under the influence of many 
economic, political and psychological factors, 
reacting uninterruptedly to their changes. 
Compared to the material sphere, the level 
of uncertainty and unpredictability remains 
significantly higher.
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Albanian education in Kumanovo and 
Albanian villages during the 20th century

No political, social or cultural development 
or progress can be perceived without the 
school and education of citizens. So even 
when it comes to folk culture traditions, its 

development in time, we must see educational 
development as one of the most crucial factors 
in the life and way of life of different social 
strata. Based on numerous studies and field 
research on lifestyle and historical events 
in the Kumanovo region, there has been a 
significant impact on the lack of education 
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and later on the low level of education. 
“With the departure of Turkey from these 
lands again there will be difficulties opening 
the Albanian schools to Albanian-inhabited 
areas in the Kumanovo and Karadak area as 
well, the dominant politics of Macedonia and 
the former Yugoslavia as a whole. So in these 
Albanian villages will be opened four years 
schools in Serbian language...” (Jahiu, 2008).

Efforts to open the school in Albanian 
language in Kumanovo have been done 
continuously even after the first world war 
and in continuity. “... during the Second 
World War, when the Bulgarian regime ruled 
(1942), when Shaban Efendiu, Azem Hoxha 
and Mulla Hajdari, had contacted several 
times with Albanian diplomat Hamit Kokalari 
and Albanian diplomat in Sofia Atlas Koçin to 
open school Albanian language in Kumanovo, 
but it did not happen...” (Halimi, 2011).

The Albanian School in Macedonia in 
1941 was opened only in the area occupied 
by the Italians, including the cities of 
Tetovo, Debar, Gostiavr, Kicevo and Strugas 
surrounding area. While in the area occupied 
by Bulgaria as in Kumanovo, Bitola, Prilep, 
Resnje Ohrid and Skopje, teaching in 
Albanian was not allowed (Berisha, 2008). 
During the fall of 1942, some of the first 
Albanian schools opened in the western 
Macedonia region. In the lesson plan of 
these schools, religious education was of 
great importance. The teachers were Serbian 
and Turkish. Propaganda was developed that 
Albanian children should not go to school; 
“Whoever goes to school is irreligious, 
without knowledge of iman, disciple etc.” 
(Halimi, 2011), however, the number of 
pupils in the school grew more and more 
year after year. The schools did not meet the 
needs of the students of all Albanian villages 
who had to travel for hours, as the means of 
transport were not available. This influenced 

and paved the way for theological studies, 
some Albanian students after completing 
these schools continued in the theological 
high schools in Pristina. 

Until the second world war education 
for Albanians was done only in Turkish and 
Arabic, without ever being able to learn in 
Albanian. But from what has happened and 
will be dealt with in this paper, and from the 
developments to the present day, there were 
also some personalities who were educated, 
with theological education but with different 
ideas that contributed and helped opening 
Albanian schools. This is what Kadri Halimi 
says in writing, the Study for the Albanian 
School in Kumanovo and Nehat Jahiu in 
the monograph of the Albanian school for 
the municipality of Lipkovo. Also Minir 
Ademi in the Monograph Shqip Education in 
Kumanovo and around 1945-1995. After the 
Second World War, three-month courses were 
opened to teach mother-language reading 
and at the end of the quarter they received 
a certification. The lack of teachers was very 
large. Teachers coming from Albania were 
not for long time, so all those who did well 
from the three-month course were commited 
as teachers to teach the other groups. When 
it came to women, they were forced to not 
do well at the end of the course,.Girls, and 
young brides were not allowed to show their 
skills, just so they could not continue the 
teacher’s work. 

Rexhije Rexhepi tells that in the village 
Vaksince there was a bride, whose father-in-
law forced her not to do well in the course: 

I know you’ve learned the letters well, they will 
keep you as a teacher..- when my turn came, 
teacher said: write name and surname, - me 
nothing vrrrr vrrrr, just pretending i dont 
know how, teacher said: i know you learned, 
but you dont whant...1

1 In the dilect of that area:) “.: kshir ktu ti, i ki msue mirë msimët amo duhesh mu ba sikur nuk di, se 
t’majn msuse tana... - Edhe une kur m’erdh reni m’tha msusi : - shkruje emnin e mbiemnin, - une hiq vërr 
vërr kejt keq, - msusi m’tha: e di që di po s’po do...” (Rexhepi, year of birth 1928).
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There were no female teachers at these 
courses. Numerous issues for the education 
of Albanians emerged at the time of the mass 
exodus to Turkey, in 1955, families influenced 
by religious ideology children taught in Turkish 
language in Kumanovo, thinking they would 
be displaced and would live in Turkey. But 
many Albanian families, even though they were 
ready to move for various reasons, decided to 
stay in their country. In these Albanian families, 
their children after completing four years of 
Turkish language education, continued for 
another 4 years in Albanian. Some went to 
high school, in Macedonian language, at that 
time there was no high school in Albanian. 

After one year, in 1964, another school 
was opened in Albanian at the Goce Delchev 
high school. And today in the hallways of the 
school is hanging aplaque written in Albanian 
on the wall - a photograph of students and 
teachers of the first generation in Albanian 
language written in Albanian. When it was 
set, the first Albanian generation was very 
appreciated for the Albanians, because no 
written word in Albanian was permitted at 
that time. Bajram Ademi, one of the pupils 
whose picture was in that tablets, experienced 
this way of teaching shows, sad:

 
it was not allowed someone to write in 
Albanian at that time ... . our class that 
we were in the Albanian language all the 
professors were Macedonian, except the 
Albanian language, and one year history 
was given to us by a Albanian teacher who 
was with the elementary school ... despite 
teaching us “history” but was in Albanian”, 
(story confessed in the area’s dialect): ”... ska 
guxue dikush me shkrue në gjuhën shqipe në 
atë kohë... neve paralelja që ishim në gjuhën 
shqipe të gjithë profesorët maqedon i kishim, 
përveç gjuhës shqipe, dhe një vit historin na 
e dha një arsimtar ishte në shkollën fillore... 

nejse “historinë” naj dha, po ishte në gjuhën 
shqipe ama...” (Ademit, year of birth 1948).

This was one of the difficulties. Albanian 
students did not know the Macedonian 
language, especially those coming from 
villages; while students from the city of 
Kumanovo were better off because they 
had average knowledge of the Macedonian 
language. Macedonian teachers taught the 
lesson in Macedonian. 

The Albanian language teacher and at the 
same time the first Albanian primary school 
director “Bajram Shabani” shows how much 
difficulty he was as a fifth grade teacher with 
the students of that time, not because they were 
poor in their skills but the basis of education 
they had getting was a level that left much 
to be desired. There was no literature, even 
the literature that the teacher had needed to 
be elaborated and made appropriate. He did 
the division and assignment of topics from a 
single book for four years from the fifth to the 
eighth grade in the following text I wrote his 
original speech when it shows the vicissitudes 
as a teacher at that time:

... I had a grammar not adapted for a class 
only, but for many classes, the general, and it 
was very good at that time, brought us from 
Pristina ... Then we worked with Sylejman 
Vokshi’s grammar, and it was for all classes 
then we had to divide it by class ..., was a 
major catastrophe when students came out in 
5th grade, they were really very poor. That’s 
where we got a huge number of students Any 
religious preacher without knowledge, any 
barber who knew how to write a little ... after 
the war they immediately took to illiteracy 
courses and learned the letters, within three 
months. the best of them after a month took 
the diary and began teaching. I welcomed 
those students and taught them..”2

2 In the dilect of that area:) “...Kam pasur një gramatikë jo të përshtatur vetëm për një klasë, po për shumë 
klasë, e përgjithshme, dhe ajo vlente shumë në atë kohë, na e sillnin nga Prishtina... Pastaj kemi punu me gramatikën 
e Sylejman Vokshit, edhe ajo ishte për të gjitha klasët mandej ne vet duhej ta ndanim sipas klasëvet..., ishte një 
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Teachers coming from Albania and teachers 
from the southwestern part of Macedonia who 
were fortunate to be teachers in this area 
had problems with students. In addition to 
those showing Shaipi teacher, they also had 
problems in pronouncing letters “y” and “a”. 
The pronunciation of the words “y” and “a” in 
the Albanian language were words that are still 
pronounced today with the letter “i” and “a” 
with two accents (a - the ringing thick). 

In some villages there was no school at all, 
students walked long way to the school of the 
other village. While in some villages there was a 
school but difficult living conditions were forced 
to abandon the village and school. Usually 
these were mountain villages. In the village of 
Runic, livelihood was very difficult, without a 
water supply network, sewerage, inadequate 
roads, etc. By the late 1960s, families began 
to descend to the Kumanovo plain area for 
better living conditions. There was also a 8-year 
school. At that time in a classroom there were 
up to 30 students, whereas today the whole 
school counts about 20 students (Aziri, Year 
of birth 1960).

In the village of Llojan, a group of villagers 
engaged in the opening of the first Albanian 
school. In the educational center of the village 
of Tabanovc, a request was made by Vebi 
Destani village chief3. For the opening of the 
Albanian school the difficulties were numerous. 
There was nothing but the desire to realize 
it. There was no school building. With the 
contribution of the villagers, the building was 
built in the mosque yard. With the initiative 
and the volunteer work of Nezir Rrahman as 
the villagers show, he undertook to build the 

facility, but it was also helped by other villagers, 
all volunteers. As much as they could (someone 
brought some bricks, someone tile, someone a 
glass, someone a door, and so on until this object 
was built). The pedagogical staff was missing. 
The first teachers and books were brought from 
Albania.

In the village of Llojan in 1965, the 
Albanian women began to be educated even 
though they were not seen with good eyes 
and were rumored to be “without honor”. 
Even their dress began to change. They started 
wearing hose and dress above the knee, (mini), 
short hair. But by these educated women 
intellectual families were created, they became 
an example, so today there are large numbers 
of educated women in this region.

In the village of Mateć, the population was 
of mixed nationality. There were many Serbs, 
Macedonians etc. That was the reason why 
the school building was shared with the Serbs 
divided into parallels. In the 1960sXXcentury, 
Albanian teachers were teaching in Albanian 
and Serbian classes.(Hyseni, Year of birth 1939)
One of the teachers was Hafez Jashari who 
taught in Albanian, Turkish and Serbian. For a 
time he was also a school principal.

The students of the village of Orizare had 
many difficulties to be educated in Albanian 
except that they had to go a long way, and the 
great obstacle was also the imam, their mission 
in addition to religious belief. Was to spread 
of the mentality and conviction that children 
should only do religious education and that 
Turks should be written.4

Until the 1960s, XXcentury. very few 
children were educated. Only after the 1960s 

katastrofë e madhe at’here kur vishin nxënësit në klasën e pestë, ishin me të vërtetë shumë të dobët. Se neve ktu kemi 
pas një numër të madh nxënësish. Ndonjë hafëz i paditur, ndonjë berber që ka ditë të shkruajë pak ... ata i morën 
menjëherë pas çlirimit në kurse të analfabetizmit. Dhe i mësuan shkronjat brenda tre muajve. Ata më të mirët, pas 
një muaji morën ditarin dhe hajde në mësim. Unë pritsha ata, nxënësit e tyre i mësonja...” (Salihu, born on 1933).

3 In Albanian original version, “kmeti i fshatit”.
4 An evocation expressed with the area dialect: “our children are becoming Serbian, other schools are sin, children 

should go to the mosque only”; Albanian original version: “... po bahën cullt shkije. Me ba shkollë qetër asht haram 
nuk ban me shkue, duhet vetëm n’ xhami...” (Saiti, Year of birth 1951). But intellectuals and educators shared the 
ideas “..It is best to educate a village woman rather than pour millions on Mecca and Medina.” (Newspaper”Flaka 
e vëllazërimit”, 4 July 1975).
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the mentality began to change, the mentality 
of the children in Albanian language grew 
and dominated. This was the merit of many 
devotees of religion imam, such as mulla Hajdari 
- imam of Orizare village. Hafëz Ganija of the 
village of Vaksinca has greatly influenced the 
education of young people in the village of 
Llopat - who said “a child if he is not educated, 
he is more likely to be an animal”. Hafëz 
Ganija had four daughters. He brought them 
to middle school. The villagers began to speak 
It was an absurdity for the people fascinated 
by the sermons of the imam’s. He said: - “My 
daughters go to paradise, I’m just going to hell, 
just let them see light “ (Sulejmani, Year of birth 
1955). As in many other villages in the village of 
Llopat, the population contributed voluntarily 
to the construction of the Albanian language 
school. The land where the school was built was 
owned by Sulejmani family, donated in 1963.

Llopat’s first teacher, teacher Bexheti, said: 
“Just to be educated. We are not jeopardized 
by religion, but of assimilation”. Bexhet Hamiti 
today lives in Turkey. He told his nephew in 
Llopat before moving to Turkey; “... Last 
will: You were teached, but if you do not 
educate others in the family you are not my 
blood.”(Sulejmani, Year of birth 1955). Teacher 
Bexheti was forced to move to Turkey. He was 
replaced by teachers who were refugee from 
Medvedja with much higher education than the 
local teachers. Until the 1980s, there were no 
educated women because they were influenced 
by “religion” in many Albanian villages. The 
female teachers were from Kosovo, and today 
they remember the teacher Gjyla.5

While pseudoreligioners continued their 
regressive “ritual” in the name of the Islamic 
religion (haram schooling in Albanian language, 
haram schooling of women being not honored); 
state institutions complained about the non 

participation of Albanian girls and women 
in organized economic and social affairs. In 
a document, the Macedonian State Archive 
states: “A special question is the socio-economic 
activism of a woman, a minority woman. Here 
the backwardness is great. In the “Kiro Fetak” 
confectionery in Kumanovo, of 100 women 
workers, none were Albanian. Continuing 
the education of women in elementary school 
was a big problem. With feminine youth, 
from the ranks of minorities, there have been 
many attempts at various courses: (Red Cross, 
housewives, etc.). In cultural-educational 
activism, this is not enough, because she does 
not mobilize herself to fight for her position, 
against backwardness “ (ДАРМ.)

But ,  the  rea l i ty  was  d i f fe rent . 
Pseudoreligioners in the continuation of their 
social and patriotic work have influenced the 
social isolation of families who supported and 
spread the idea of education in Albanian. As an 
argument brings notes from a field research in 
the original talk: “... withfather Nezir were after 
the lecture that the religious, the Nezir religious 
father strongly or mor is the book. The elders 
of the street say: 

An evocation expressed with the area dialect): 
“father Nezir was ignored from all the villagers 
because he started reading books, the village elders 
said - he will degenerate our youth, he wants to 
educate our youth. becouse he whas the first in 
the village to send his daughter in school, and 
for this reason they ignored him. nobody was 
going to visit him becouse he will turn our 
children into serbian...”6

This has also happened: some children 
promoted by uncles were secretly taught by 
the family. The family knew that the children 
were keeping the cows, and in fact they 

5 Albanian original version) “msuska Gjil” in the village of Llopat.
6 Albanian original version: “.. .Me babën Nezir ishin pas leçitën kejt katundart se ai fetar, baba Nezir fetar i 

fort a mo e ka msi librën. Pleqt e katunit thojshin: - po do me naj prish rinijën, po do mi çue cullt n’shkollë, se i 
pari n’katun e ka çue çikën n’shkollë, ...e janë leçitë.....”mos me hi e me dal, se po don me naj ba fmit shkije, po 
don me naj prish rinijën...” ..”. (Osmani, Year of birth 1959).
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left them connected to the pastures in the 
mountain and they went to the Kumanovo 
elementary school or the nearest ones, their 
desire for education was too great. Some of 
the youngsters inspired by Mulla Hajdari 
of village Orizare, Hafëz Jashari of Presevo, 
Hafez Gani ofvillageVaksins, Nezir Rrahmani 
and Vehbi Destani ofvillage Llojani etc. Many 
sacrifices continued undergraduate education 
at the University of Prishtina in Kosovo. 
Even though their family members tried to 
stop them, according to them, (an evocation 
expressed with the area dialect) 

“... why do you need the school, who will 
work in the field, is necessary for you to 
get married, somebody needs to help your 
mother she is getting old to do all this work 
in house....”7

Their student life was very difficult, 
paying for the school, sleeping, food and 
books was very difficult. One of the most 
lucrative forms was the trade of tobacco 
cigarettes, illegally (Albanian original version 

“kaçak”). They packed their minced tobacco 
bags and placed food out of the house, 
clothing, and books, disguising it. All those 
students who sacrificed in this form today are 
in very good leadership positions and with 
good jobs in the private sector and even in 
state jobs, and have contributed to the rights 
of Albanians in every respect.

In 2012 the “Rajko Mladic” barracks 
opened in Albanian language school. While 
today the quality of education is no longer 
an obstacle to local government, but the 
Albanian pedagogues themselves are as skilled 
as they are to learn the new generation.

The people have contributed, all in 
different ways with all the possibilities that were. 
Today you have high school, university, things 
are moving for good. Youth education was 
greatly affected the difficult economic situation, 
so in Kumanovo and the surroundings there 
were also those who completed a proffessional 
school or took a trade. Proffessional schools 
was the best and easiest solution to securing 
the household economy, comparing it with 
farming and stockbreeding.

7 Albanian original version: “...shka t’duhet shkolla hajde s’ka kush punon te ara, duhet m’u martue duhet 
ni nuse te shpija t’baj punt, nana ashtë lodh nuk munët ma me kejta...”(Saiti, Year of birth 1951).
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deri më 1920”

me autor:
Dr. Elmaz Sherifi
Tiranë 2017: Mileniumi i Ri

Monografia “Shqipëria e panjohur” është 
një studim historiko-juridik tepër interesant 
dhe i vlefshëm mbi institucionet politike 
shqiptare në periudhën 1912-1920. Thelbi i 
saj është teza doktorale e mbrojtur me sukses 
prej tij në Institutin e Historisë, e cila është 
plotësuar dhe thelluar më tej, duke marrë 
formën e plotë të një studimi monografik.

Monografia është produkt i një 
pune serioze dhe skrupuloze shkencore 
me literaturën historiografike, literaturën 
juridike, me hulumtimin në thellësi të 
burimeve autentike dokumentare, ç’ka e 
bën studimin më të pasur e të mbështetur 
gjerësisht në argumente historike, aq edhe të 
plotë e të thellë në analiza shkencore.

Ky studim është përpjekja e një intelektuali 
dhe studiuesi për t’i dhënë përgjigje përmes 

gjashtë kapitujve dhe gjashtëdhjetë e pesë 
nënkapitujve, çështjeve mbi themelimin e 
institucioneve dhe evidentimin e aktorëve 
real politik me përvojat dhe kapacitetet 
shtetformuese të kombit shqiptar në etapën 
e parë të themelimit dhe ndërtimit të shtetit 
kombëtar shqiptar. 

L exue s i  f i l l im i sh t  n j i h e t  me 
metodologjinë e studimit dhe teoritë e 
ndryshme shkencore mbi institucionet 
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politike e juridike, përmes të cilave dr. Sherifi 
përpiqet të zbulojë ndikimin e filozofisë 
politike moderne të kohës tek elita politike 
shqiptare në procesin e shtetndërtimit. 

Një vend po kaq të rëndësishëm 
ka edhe trashëgimia e shquar historike 
institucionale ilire, dhe perandorët e famshëm 
në Perandorinë Romake e në Perandorinë 
Bizantine, të cilët sollën një kontribut të 
madh në themelimin e institucioneve politike 
që do të ishin fondamentale për zhvillimin 
e mëtejshëm të shoqërisë njerëzore. Autori 
sjell dokumente historike të pretendimeve 
për trashëgiminë e perandorëve bizantin të 
Dinastisë Komnene, nga familja Engjëllore 
e Pal Engjëllit. 

Edhe Mesjeta arbërore sillet si një 
trashëgimi në sferën e institucioneve politike, 
duke vijuar me Pashallëqet shqiptare, të 
cilat i vlerëson si fillesat e institucioneve 
shqiptare brenda Perandorisë Osmane. 
Ndërsa thelbin e institucioneve politike të 
shtetit shqiptar ai e sheh tek Lidhja Shqiptare 
e Prizrenit dhe institucionet e krijuara prej 
saj. Ringjalljen dhe zhvillimin e tyre autori 
e gjen tek parlamentarët shqiptarë në 
Parlamentin Osman, në ndihmesën qenësore 
të shqiptarëve për vendosjen e regjimit 
konstitucional në Perandorinë Osmane, më 
tej në kuvendet e mëdha shqiptare të vitit 
1912, me në qendër Kuvendin e Junikut.

Dr. Elmaz Sherifi analizon në thellësi 
institucionet politike të krijuara nga Kuvendi 
i Vlorës. Duhet thënë se lexuesi për herë të 
parë do të njihet me detaje për organizimin 
e Kuvendit të Vlorës, dhe me debatet 
interesante të delegatëve për themelimin e 
institucioneve politike. Veçori përbën analiza 
kritike që u bën mënyrës se si u themeluan 
institucionet, qeveria dhe pleqësia, të cilat 
sipas meje përbëjnë risi thelbësore tepër 
interesante me vlerë historike, mjaft të 
vlefshme, e njëkohësisht autentike. Ai dallon 
në këtë proces si konkurrencën politike 
të grupeve të ndryshme brenda Lëvizjes 
Kombëtare, analizon sovranitetin kushtetues 
dhe ligjshmërinë e akteve të Kuvendit të 

Vlorës, në këndvështrimin e përvojave 
shtet-themeluese ndërkombëtare, analizon 
institucionet që krijoi Kuvendi i Vlorës në 
bazë të parimeve të shtetit të së drejtës; i 
bën një analizë institucionale opozicionit 
politik ndaj qeverisë së Ismail Qemalit, si 
dhe situatën tepër të koklavitur kur në vend 
ekzistonin tre pushtete, midis të cilëve, rolin 
vendimtar e kishte Komisioni Ndërkombëtar 
i Kontrollit.

Plot risi interesante me theks kritik 
autori ka sjellë edhe rolin e elitës shqiptare 
për caktimin e princ Vidit dhe për periudhën 
e shkurtër të qeverisjes së Vilhelm Vidit, ku 
thelbi i analizës përqendrohet mbi zbatimin 
e Statutit Organik të Shqipërisë, si për 
krijimin e qeverive, ndryshimin e tyre dhe 
qëndrimin institucional ndaj Esat Toptanit. 
Në këtë kontekst analizohen edhe sfidat e 
këtyre institucioneve politike kombëtare të 
njohura ndërkombëtarisht dhe të sfiduara nga 
dy lëvizje të tjera antishtetërore, Kryengritja 
e Shqipërisë së Mesme dhe Lëvizja për 
Autonominë e Vorio-Epirit. Analiza mbi 
organizimit institucional dhe objektivave 
antikombëtare e antishtetërore të tyre 
evidenton dëmet e mëdha që ato i shkaktuan 
shtetit të ri shqiptar.

Në këtë studim janë sjellë të dhëna 
autentike edhe për disa institucione të krijuara 
pas shembjes së shtetit shqiptar, të cilat mund 
të konsiderohen si mbeturina të shpërbërjes 
së tij. Të tilla ishin institucionet qeverisëse të 
Shkodrës pas gushtit 1914, Senati i Durrësit 
dhe qeveria provizore e Mustafa Ndroqit, 
shtator 1914, institucionet e krijuara nga Esat 
Toptani më tetor 1914 etj.

Interesante janë edhe përshkrimet mbi 
bërthamat e reja institucionale gjatë periudhës 
së Luftës së Parë Botërore. Të tilla janë 
përpjekjet për organizimin e Kongresit të 
Elbasanit, shkurt 1916; Institucionet që krijoi 
Austro-Hungaria në Shqipëri, prill 1916, 
Projekt-Protokolli me francezët për “Qeverinë 
Autonome” në Korçë, dhjetor 1916, 
“Proklamata Ferrero” dhe institucionet e 
qeverisjes së Italisë në Shqipëri, dhjetor 1916, 
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dhe evoluimi i emërtimit të institucioneve, 
“Republika Shqiptare-Korçë”, maj 1917.

Kongresi i Durrësit është analizuar në 
një dritë të re dhe të saktë si rithemelim i 
kushtëzuar e i cunguar i institucioneve politike 
të shtetit shqiptar të diktuara nga rrethanat 
e pushtimit italian. Institucionet politike të 
periudhës 1918-1920 janë pasqyruar me 
objektivitet shkencor dhe në dritën e një 
analize të qartë konstruktive –historiografike.

Si përfundim, monografia “Shqipëria 
e panjohur” është një studim i dobishëm 
dhe plot risi për të njohur më mirë dhe mbi 
baza më shkencore fillesat e institucioneve të 
shtetit shqiptar. Ajo shënon një hap përpara 
në studimin historiko-juridik të tyre gjatë 
periudhës së parë dhe tepër të vështirë të 
ndërtimit tonë kombëtar. 

Për këtë arsye, kam besim se ajo do të 
pritet me interes nga studiuesit, pedagogët, 
studentët dhe lexuesi më i gjerë shqiptar, i cili 
është dashamirës i historisë sonë kombëtare. 

KLASIKËT E SOCIOLOGJISË DHE 
JETA BASHKËKOHORE

Nga prof. dr. Aleksandër DHIMA

Rreth librit 
“Lexim bashkëkohor i klasikëve të 
sociologjisë”

Me autorë
Prof. Dr. Kosta BARJABA, Prof. Dr. Tonin 
GJURAJ dhe Dr. Jonida BARJABA
Tiranë 2018: UET 

Ky libër përfaqëson një histori sociologjie 
të veçantë, saqë mund të quhet edhe një 
histori aktuale për mendimin sociologjik. E 
nënvizoj, një histori aktuale për mendimin 
sociologjik, jo për sociologjinë. Më poshtë do 
të përpiqem të shpjegoj domethënien e këtij 
saktësimi. Historitë e mendimit sociologjik 
janë shkruar sipas qasjeve të ndryshme. Njëra 
prej tyre është skicimi i kontributeve teorike 

duke u fokusuar te jeta dhe veprimtaria e 
autorëve. Sipas kësaj perspektive, dhe ajo 
ndeshet jo rrallë, jeta dhe veprimtaria e 
klasikëve të sociologjisë është reflektuar 
dhe jetërsuar në veprën e tyre. Në një pjesë 
të këtyre rasteve, nga pikëpamja e vëllimit, 
informacioni për rrethanat e jetës së autorëve 
“rivalizon” me informacionin për veprat e 
tyre. Për këtë arsye, edhe ngarkesa historike 
e analizës “rivalizon” me ngarkesën teorike të 
saj. Perspektiva tjetër fokusohet më shumë 
në veprën e autorëve dhe rrethanat e jetës 
së tyre janë në plan të dytë. Ato shërbejnë si 
sfond ose si kontekst i parashtrimit të ideve 
teorike apo metodologjike të klasikëve të 
mendimit sociologjik.

Në raste të tilla, ngarkesa teorike 
mbizotëron, ndërsa rrethanat historike 
jepen në mënyrë episodike. Në këtë libër të 
tyre autorët nuk ndjekin as njërën, as tjetrën 
qasje. Siç e shpjegojnë vetë ata në shënimin 
e tyre, në librin që i japin në dorë lexuesit, 
kanë përzgjedhur ata klasikë, ndoshta më 
mirë do të ishte të thoshim kontribuues të 
mendimit sociologjik, idetë e të cilëve kanë 
një tingëllim më aktual. Nga thesaret e teorive 
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e analizave sociologjike gjatë dy shekujve 
të fundit janë veçuar një pjesë e atyre që 
ndihmojnë të shpjegohet më mirë shoqëria 
e sotme, me vlerat, konfliktet dhe rreziqet e 
saj. Autori i parë që i prezantohet lexuesit 
është Aleksis Tokëvil (Alexis de Tocqueville) 
dhe pikëpamjet e tij mbi demokracinë si 
gjendje sociale dhe formë qeverisjeje. Nga ai 
që tradicionalisht është quajtur themeluesi i 
sociologjisë, Konti, autorët kanë përzgjedhur 
idetë e tij të njohura mbi tri shkallët e njohjes, 
si edhe disa refleksione mbi sinergjinë 
midis rendit intelektual dhe rendit social, 
të cilat, sipas tij, janë themelet mbi të cilat 
ngrihet shoqëria. Duke përfshirë Marksin 
në këtë botim, autorët nuk kanë bërë gjë 
tjetër, veçse i janë përmbajtur traditës. Kanë 
reflektuar mbi Marksin jo si ideolog, as si 
ekonomist, por si sociolog, madje si një ndër 
përfaqësuesit më të shquar të sociologjisë 
së ndryshimit dhe konfliktit shoqëror. 
Nga Spenser (Herbert Spencer), përveç 
kontributit në metodologjinë e studimeve 
sociologjike, parashtrohen disa pikëpamje 
të tij mbi shoqërinë militante dhe shoqërinë 
industriale, të cilat përmbajnë sythet e 
trajtimeve të mëvonshme sociologjike për 
raportet midis diktaturës dhe demokracisë. 
Dyrhejm (Èmile Durkheim) është themeluesi 
i shkollës franceze të sociologjisë, i njohur 
për kontributin në përpunimin e metodave 
të kërkimit sociologjik. Por autorët janë 
përqendruar në disa nga pikëpamjet e tij të 
njohura mbi anominë dhe i kanë vendosur 
ato në kontekstin e problematikave të sotme 
mbi paqëndrueshmërinë e zhvillimeve 
shoqërore, si edhe disa sëmundje të shoqërive 
bashkëkohore, siç është korrupsioni. Vilfredo 
Pareto është i njohur mbi teorinë e tij mbi 
riprodhimin e elitave.

Përveç ideve mbi riprodhimin dhe 
qarkullimin e elitave, autorët janë fokusuar 
edhe në vlerësimin prej tij të manovrave 
të individëve brenda sistemeve politikë, 
bazuar në instinktet e tyre. Nga Zimel 
(Georg Simmel), përveç koncepteve të tij 
mbi rolin pozitiv të konflikteve shoqërore, 

lexuesit i paraqiten edhe disa deduksione 
mbi origjinën e koncepteve mbi të huajin 
dhe emigrantin, varfërinë si një kategori e 
përkohshme, si edhe idetë e tij origjinale 
mbi unilateralizmin dhe bilateralizmin, si 
çështje të rëndësishme të marrëdhënieve 
ndërkombëtare në kohën e sotme. Nga 
Veber (Max Weber), përveç ideve të njohura 
mbi rolin e etikës protestante në zhvillimin e 
shoqërisë kapitaliste, janë përzgjedhur edhe 
pikëpamjet mbi shtresëzimin shoqëror, si 
edhe faktorët që e përcaktojnë atë, midis të 
cilave pasuria, pushteti dhe prestigji. Robert 
E. Park është i njohur për mjaft kontribute në 
historinë e mendimit sociologjik. Por në këtë 
botim i paraqiten lexuesit disa ide të tij mbi 
emigrimin, urbanizimin e margjinalizimin, si 
edhe disa paralele historiko-sociologjike mbi 
këto procese.

E njëjta logjikë ndiqet edhe me klasikun 
tjetër të shquar amerikan, Mid (George 
Herbert Mead). Ai analizoi gjerësisht 
bashkëveprimin midis mendjes, vetes dhe 
shoqërisë. Megjithatë, autorët u kanë kushtuar 
më tepër vëmendje kushteve të nevojshme për 
të pasur një shoqëri të integruar, duke u nisur 
nga pohimi se problemi i integrimit është 
problemi themelor i shoqërisë amerikane. 
Menhaim (Karl Mannheim) vjen me disa 
pikëpamje mbi rolin e planifikimit dhe 
programimit demokratik në rindërtimin e 
sistemit shoqëror, si një proces ekonomik e 
material dhe shpirtëror e fetar, si edhe disa 
ide mbi rolin e intelektualëve si brendësues 
të thesarit arsimor e kulturor të shoqërisë 
dhe zgjidhës të kontradiktave në gjirin 
e saj. Tomas dhe Znanieski (William I. 
Thomas dhe Florian Znaniecki) janë dy 
autorë në një. Ata zakonisht studiohen si 
një autor i vetëm, sepse mjaft pikëpamje 
sociologjike i kanë përpunuar së bashku. 
Vepra e tyre e përbashkët “Fshatari polak 
në Europë dhe në Amerikë” është studimi 
pionier, nëpërmjet të cilit sociologjia filloi 
hulumtimin e problemeve të emigracionit. 
Ata prezantuan një frymë të re në kërkimin 
sociologjik, kundër traditës që i analizonte 
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faktet sociologjike në mënyrë individualiste 
e subjektiviste, dhe kundër tendencës që 
mbivlerësonte analizën përgjithësuese të këtij 
procesi. Robert K. Merton është një klasik 
i mendimit sociologjik, me kontribute të 
spikatura në Teorinë e Funksionalizmit. Ai 
përfaqëson tendencën e sociologjisë për t’iu 
larguar si teorizimeve të tepruara abstrakte, që 
e largonin atë nga jeta dhe realiteti shoqëror, 
ashtu edhe rënies në pozitat e shpjegimeve të 
thjeshtësuara të dukurive rutinore të realitetit.

Nga Teoria e Nivelit të Mesëm dhe 
Teoria e Privimit Relativ, autorët deduktojnë 
disa sugjerime të rëndësishme në formulimin 
e politikave e programeve të zhvillimit 
shoqëror. Parsons (Talcott Parsons), ky 
përfaqësues i shquar i Shkollës Sociologjike të 
Harvardit, është në të njëjtën kohë klasiku më 
i njohur në analizën e korrelacioneve midis 
veprimit social dhe sistemit social. Në këtë 
kontekst, lexuesi do të gjejë në faqet e këtij 
libri disa ide të tij origjinale mbi institucionet 
e rolet shoqërore, si edhe variablet strukturore 
të sistemeve sociale. Vepra e Mills (Charles 
Wright Mills), ndër përfaqësuesit më të 
shquar të “sociologjisë kritike amerikane”, 
është e gjerë. Autorët janë kufizuar në 
analizat e tij me frymëzim marksist, tepër 
kritike e ndoshta të ekzagjeruara, mbi 
proceset e shtresëzimit social në shoqërinë 
amerikane, sidomos të tjetërsimit të shtresës 
së mesme dhe monopolizimit të pushtetit 
prej elitave, të cilën ai e quan me sarkazëm 
“tranvestizimi i elitave”. Nga këto analiza, 
edhe pse ekstreme, sidoqoftë, mund të 
nxirren disa mësime të vlefshme edhe në 
kohën e sotme. Baroni e Lordi Dahrendorf 
(Ralf Dahrendorf), ky sociolog i shquar 
gjermano-britanik vjen me interpretimin e 
tij jomarksist të konflikteve shoqërore, duke 
i vendosur ata në kontekst me teknikën dhe 
faktorët prodhues. Ndryshe nga Marksi, i cili 
ishte kategorik në idenë se konfliktet klasore 
zgjidhen nëpërmjet dhunës, Dahrendorf bën 
fjalë për konflikte të dhunshme e paqësore; 
të shfaqura e të maskuara; graduale e 
të vrullshme. Ai nënvizon se konfliktet 

garantojnë mbijetesën e shoqërisë, nxisin 
zhvillimin e saj, avancojnë marrëdhëniet 
shoqërore, fuqizojnë institucionet dhe format 
e ndryshme të organizimit të qytetarëve në një 
shoqëri demokratike. Hantington (Samuel P. 
Huntington) është mendimtari bashkëkohor 
më guximtar dhe më i kritikuar për idetë e 
tij, sidomos mbi përplasjen e qytetërimeve 
në kohën e sotme.

Pakkush mund të bindet për vërtetësinë 
dhe drejtësinë e tezës së tij “Kufijtë e islamit 
kullojnë gjak”. Autorët e kanë përfshirë 
në këtë botim, duke sugjeruar se idetë e 
tij sociologjike jepen nga perspektiva e 
shkencëtarit politik. Pavarësisht ideve të 
kundërshtuara, ai ka lënë mjaft ide origjinale 
e të gjithëpranuara, sidomos mbi kuptimin 
për demokracinë dhe valët e kundërvalët 
e demokratizimit. Ferrarotti (Franco 
Ferrarotti), i cili hapi në Itali siparin e 
studimeve sociologjike bashkëkohore, është 
ura që bashkoi sociologjinë europiane me 
atë amerikane. Me kontributet e tij në fusha 
si proceset industrializuese, burokracia, 
elita, kultura e masave, ndryshimi social, 
sociologjia e jetës së përditshme, raportet 
midis historisë dhe sociologjisë etj., 
Ferrarotti shkoi përtej rolit të sociologjisë 
si shpjeguese e realitetit shoqëror. Ai foli 
për rolin pjesëmarrës të saj në ndryshimin e 
shoqërisë. Prandaj ky klasik i gjallë vlerësohet 
si themeluesi i sociologjisë pjesëmarrëse. 
Gidens (Anthony Giddens) është ndër 
sociologët më të mëdhenj të kohës sonë. 
Ky klasik i gjallë i sociologjisë, përveç 
kontributit të spikatur në çështje teorike 
dhe metodologjike të kërkimit sociologjik, 
është shquar edhe për idetë e rëndësishme 
në fushën e sociologjisë politike, sidomos 
pikëpamjet origjinale mbi platformat e 
zhvillimit të vendeve perëndimore. Midis 
këtyre ideve, spikasin Rruga e Tretë, si 
avenjuja e re e zhvillimit politik, si edhe 
teoritë mbi modernitetin. Në këto dy tema 
autorët janë ndalur edhe në këtë libër. 
Fukuyama (Fransis Fukuyama) është një 
tjetër mendimtar bashkëkohor, ndër më të 
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cituarit, por edhe ndër më të kundërshtuarit 
dhe më antikonformistët.

As Fukuyama nuk është një sociolog 
i mirëfilltë, por një shkencëtar politik. 
Megjithatë, në veprën e tij gjejmë perspektiva 
sociologjike të begata, më shumë ndoshta 
edhe sesa sociologë të tjerë të shquar 
bashkëkohorë. Prandaj në këtë përmbledhje 
nuk i është kushtuar aq shumë vëmendje 
ideve të tij të fandaksura mbi fundin e 
historisë, por koncepteve moderne mbi 
rrezen dhe forcën e shtetit dhe analizave 
mbi shpërpjesëtimet e zhvillimit, duke u 
mbështetur në shembullin e dy Amerikave. 

Nga Russell King, ndër studiuesit më 
prodhimtarë e më seriozë të studimeve 
për emigrimin e shqiptarëve, në sajë të 
të cilit Universiteti Sussex në Brighton, 
në Mbretërinë e Bashkuar, është bërë 
aktualisht ndër qendrat më të rëndësishme 
të studimeve shqiptare në Europë, paraqiten 
disa argumente mbi emigrimin e shqiptarëve 
si një tip i ri i emigrimit bashkëkohor. 
Shpresoj që kjo perspektivë historiko-aktuale 
e autorëve të librit të mirëpritet nga lexuesi. 
Kriteret e mësipërme të përzgjedhjes e bëjnë 
librin të dobishëm jo vetëm për studentët, 
por për një komunitet më të gjerë lexuesish.
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