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NDIKIMI I METODAVE TË MËSIMDHËNIES 

NË ARRITJET E NXËNËSVE 

NË ARSIMIN E MESËM TË ULËT

Ardita PRENDI
Kolegji Universitar “Wisdom” Tiranë

E-mail: arditaprendi@gmail.com

Edo SHERIFI
Kolegji Universitar “Wisdom” Tiranë
E-mail: edo.sherifi@wisdom.edu.al

Përmbledhje1

Janë kryer shumë studime kërkimore mbi ndikimin e metodave të mësimdhënies në arritjet 
dhe performancën akademike të nxënësve, të cilat kanë rezultuar të rëndësishme. Metodat e 
mësimdhënies të përdorura nga mësuesit përcaktojnë shkallën në të cilën nxënësit performojnë 
arritjet e tyre. Mësimdhënia është shumë më tepër se një grup strategjish. Disa metoda të 
mësimdhënies duhet të jenë pjesë e repertorit të çdo mësuesi krijues, ndërsa të tjera janë 
strategji gjithëpërfshirëse që mund tëi japin formë një mësimi të tërë. Të tjera, kombinohen me 
njëra-tjetrën për të bërë një plan të plotë mësimor. Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë 
dhe analizojë ndikimin e metodave të mësimdhënies në arritjet mësimore të nxënësve të 
arsimit të mesëm të ulët. Nxënës të arsimit të mesëm të ulët morën pjesë në këtë studim, të 
cilët u rekrutuan përmes pyetësorëve online gjatë vitit 2020- 2021. Studimi i jep përgjigje 
pyetjes kërkimore: Çfarë ndikimi ka zbatimi i metodave me në qendër nxënësin në arritjet 
mësimore të tyre? Përmes hulumtimit u arrit në përfundimin se përdorimi me efikasitet në 
orën e mësimit, nga ana e mësuesit i metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin 
ndikon në arritjet e nxënësve. Bazuar në gjetjet e këtij studimi, u sugjeruan rekomandime të 

1 Ky punim është prezantuar në konferencën ndërkombëtare “Arsimi dhe kultura në shoqërinë 
bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society] zhvilluar në Universitetin Fan S. Noli Korçë 
më 5-6 nëntor 2021, pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe pasqyruar në “Proceedings” të 
indeksuar me kod ISBN: 978-9928-310-83-5, në përputhje me kriteret e VKM Nr. 112, datë 23.2.2018. 
“Proceedings” link: https://www.sociology.al/sites/default/files/16th%20International%20Conference%20
Proceedings%20UNIKO%202021.pdf
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në arritjet e nxënësve në arsimin e mesëm të ulët

Hyrje 

Arsimi është agjenti më efektiv i 
transformimit social dhe personal që lë një 
efekt relativisht formues te nxënësit. Qëllimi 
parësor i mësimdhënies në çdo nivel të 
arsimit është të sjellë një ndryshim thelbësor 
tek nxënësi përmes metodave të ndryshme të 
mësimdhënies dhe të nxënit (Oigara, 2011). 
Efektiviteti i këtij procesi, mësimdhënie dhe 
mësimnxënie varet kryesisht nga zgjedhja 
e metodës së mësimdhënies nga mësuesi. 
Whalen (2012) aludon se efektiviteti i 
një metode mësimdhënieje reflektohet 
në rezultatin e procesit të mësimdhënies-
mësimnxënies, notat dhe pikët mesatare. 
Sipas Tebabal & Kahssay (2011), qëllimi 
kryesor i mësimdhënies në çdo nivel është 
të sjellë në pah një ndryshim të rëndësishëm 
tek nxënësi. Transferimi i njohurive kërkon 
që mësuesit të përdorin metodën dhe 
pedagogjinë e duhur që i përshtatet më së 
miri nxënësit, objektivave dhe rezultateve të 
dëshiruara. Performanca e dobët akademike 
nga shumica e studentëve në fusha të 
ndryshme lidhet në thelb me aplikimin 
e metodave joefektive të mësimdhënies 
nga mësuesit për të ndikuar në njohurit e 
nxënësit dhe për këtë arsye mësuesit duhet 
të jenë të familjarizuar me strategji të 
shumta të mësimdhënies (Adunola, 2011). 

Rëndësia e studimit: Studimi do t’u sigurojë 
mësuesve njohuri mbi metodat e ndryshme 
të mësimdhënies si bazë për përmirësimin 
e praktikës së tyre mësimore në mënyrë që 
ata të mund të përmirësojnë performancën. 

Shqyrtimi i literaturës 

Teoritë e mësimdhënies dhe të nxënit 
kanë theksuar prej kohësh rolin e rëndësishëm 
që luajnë mësuesit në mbështetjen e zhvillimit 
të nxënësve në fushën akademike përtej 
aftësive të tyre. Metodat e mësimdhënies 
janë modele të sjelljes së mësuesit. Zgjedhja 
e metodave specifike të mësimdhënies që 
arrijnë më së miri objektivat e kursit është 
një nga vendimet më të rëndësishme me të 
cilat përballet një mësues. Hamre dhe Pianta 
(2005) përshkruajnë një sërë mbështetjesh 
emocionale dhe teknikash organizative që 
janë po aq të rëndësishme për nxënësit 
si metodat e mësimdhënies të mësuesve. 
Mësuesit mund t›i ndihmojnë nxënësit të 
besojnë te vetja, të motivuar për të mësuar 
dhe të gatshëm për të marrë rreziqe duke i 
bërë metodat mësimore të jenë mbështetëse. 
Abubakar (2015), pohon se roli kryesor i 
materialeve mësimore është të ofrojë një 
gamë të gjerë rrugësh alternative përmes 
të cilave mund t’u prezantohet nxënësve 
e njëjta njësi mësimore. Ai parashtroi se 

rëndësishme për rolin e metodave të mësimdhënies në arritjet mësimore të nxënësve. Janë 
sugjeruar edhe rekomandime për studime të mëtejshme.
Fjalët kyçe: mësimdhënie, metodë, të nxënit bashkëpunues, arritje akademike

 Dr. Ardita PRENDI është lektore me kohë të plotë pranë Kolegjit Universitar “Wisdom” Tiranë, 
si dhe lektore me kohë të pjesshme pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale, dega 
Psikologji. Është autore dhe pjesëmarrëse me artikuj shkencor në një sërë konferencash kombëtare dhe 
ndërkombëtare brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Dr. Edo SHERIFI është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike dhe 
Juridike, në vitin 1979, si dhe ka kryer specializimin për Psikologji-Pedagogji (1990-1991. Në vitet 2006-
2008 ka kryer studimet masteri i shkencave në edukim, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti 
i Tiranës. Në vitin 2010 është certifikuar për “Psikoterapi pozitive” nga Qendra Botërore për Psikoterapi 
Pozitive në Gjermani. Në vitin 2013 ka fituar gradën shkencore “Doktor” dhe në vitet 2005-2016 punoi 
si pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe në 
disa universitete të tjera. Në periudhën 2014-2020 ka qenë drejtuese e departamentit të Psikologjisë në 
Kolegjin Univesitar “Wisdom”, Tiranë.
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përdorimi efektiv i mjeteve mësimore në 
shkolla, i bën nxënësit të mësojnë në mënyrë 
kuptimplotë dhe kështu, ata të përfshihen 
intelektualisht, perceptualisht dhe fizikisht 
në mënyrë aktive.

Sipas Ayeni (2011), mësimdhënia 
është një proces i vazhdueshëm që përfshin 
dëshirën për të ndryshuar sjelljen tek nxënësit 
nëpërmjet metodave të përshtatshme. Chang 
(2010) pohoi se metodat e mësimdhënies 
funksionojnë në mënyrë efektive veçanërisht, 
nëse ato u përshtaten nevojave të nxënësve 
pasi çdo nxënës interpreton dhe u përgjigjet 
pyetjeve në mënyrë unike.

Metodat me në qendër mësuesin: 
Sipas kësaj metode, studentët thjesht 

marrin informacion nga mësuesi pa e 
ndërtuar nivelin e angazhimit të tyre me 
lëndën që mësohet (Boud & Feletti, 1999). 
Qasja është më pak praktike, më shumë 
teorike dhe memorizuese (Teo & Wong, 
2000). Ajo nuk aplikon aktivitete që kanë 
si bazë të inkurajuarin e studentëve që të 
mësojnë problemet e jetës reale duke u 
bazuar në njohuritë e aplikuara. Meqenëse 
mësuesi kontrollon transmetimin dhe 
ndarjen e njohurive, ai duhet të përpiqet të 
maksimizojë shpërndarjen e informacionit 
duke minimizuar kohën dhe përpjekjen. 
Si rezultat, interesi dhe mirëkuptimi i 
studentëve (nxënësve) mund të humbasin. 
Për të adresuar mangësi të tilla, Zakaria, Chin 
dhe Daud (2010) specifikuan se mësimdhënia 
nuk duhet të fokusohet thjesht në dhënien e 
rregullave, përkufizimeve dhe procedurave 
që studentët t’i mësojnë përmendësh por, 
gjithashtu duhet ti angazhojë në mënyrë 
aktive studentët si pjesëmarrës kryesorë.

Metoda me në qendër nxënësin: 
Qasjet e mësimdhënies me në qendër 

nxënësin përfshijnë një gjendje ku studentët 
ndërtojnë të kuptuarit e tyre të përmbajtjes 
dhe zhvillojnë një ndjenjë personale për 
konceptet e mësuara (Collins, 2003). Kjo do 
të thotë se qasja e përqendruar tek nxënësi vë 

shumë në fokus të nxënit e bazuar në pyetje 
dhe problema duke i bërë kështu , studentët 
si pikën qendrore të të mësuarit. Efikasiteti 
i kësaj procedure të mësimdhënies dhe 
mësimnxënies varet kryesisht nga zgjedhja e 
metodës së mësimdhënies nga mësuesi. Me 
ardhjen e konceptit e të mësuarit zbulues, 
shumë studiues sot miratojnë gjerësisht 
metoda më të zhdërvjellëta me në qendër 
nxënësin për të përmirësuar të nxënit aktiv 
(Greitzer, 2002). Shumica e mësuesve sot 
aplikojnë qasjen me në qendër nxënësin 
për të nxitur interesin, kërkimin analitik, 
të menduarit kritik dhe kënaqësinë midis 
studentëve (Hesson & Shad, 2007). Metoda 
e mësimdhënies konsiderohet më efektive 
pasi nuk centralizon rrjedhën e njohurive 
nga pedagogu te studenti (Greitzer, 2002). 
Daluba (2013) mendoi se për performancë 
më të mirë të studentëve, duhet të përqafohet 
përdorimi i qasjes stimuluese të aktivitetit dhe 
se, qasja me në qendër studentin si metodë 
e demonstrimit në vend që të varet nga 
qasja konvencionale si metodë e leksionit. 
Metodat në qasjet me në qendër nxënësin 
përfshijnë pyetjen, përgjigjen, punën në grup, 
demonstrimin, mësimin e drejtuar, lojën me 
role/dramë dhe mësimin e bazuar në projekt. 
Metoda e demonstrimit i referohet llojit të 
metodës së mësimdhënies në të cilën mësuesi 
është aktori kryesor ndërsa nxënësit shikojnë 
me synimin për të vepruar më vonë. Këtu 
mësuesi bën çdo gjë që nxënësit pritet të 
bëjnë në shkollë në fund të mësimit duke u 
treguar atyre se si ta bëjnë këtë dhe duke u 
shpjeguar atyre procesin hap pas hapi (Ameh, 
Daniel & Akus, 2007). Qasjet me në qendër 
nxënësin të cilat janë më efektive inkurajohen 
më shumë sepse ato përqafojnë konceptin e 
të mësuarit zbulues (Brindley, 2015).

Metoda ndërvepruese mësues-nxënës: 
Kjo metodë mësimdhënieje zbaton 

strategjitë e përdorura nga të dy qasjet; me në 
qendër mësuesin dhe me në qendër nxënësin. 
Shumica e mësuesve sot aplikojnë qasjen 
ndërvepruese mësues-nxënës për të nxitur 
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interesin, kërkimin analitik, të menduarit 
kritik dhe kënaqësinë mes nxënësve (Hesson 
& Shad, 2007). Metoda inkurajon studentët 
të kërkojnë njohuri përkatëse në vend 
që pedagogu/ mësuesi të monopolizojë 
transmetimin e informacionit te nxënësit. 
Sipas Walker (2003), diskutimi së bashku 
me metodën e të nxënit (të informacionit, 
materialit) kur përdoret siç duhet mund 
të zhvillojë aftësi të larta të të nxënit tek 
studentët. Ai mund t’u japë studentëve aftësi 
të shtuara për përgjithësim dhe transferim, 
një ndjenjë të rëndësisë së të mësuarit dhe 
aftësi për të analizuar, sintetizuar dhe zbatuar 
atë që mësohet (Walker, 2003).

Metodologjia

Ky studim është përshkrues dhe është 
pjesë e një kërkimi më të gjerë akademik. 
Pjesëmarrësit janë adoleshentë të moshës 11-
15 vjeç. Mostra e përfshirë në këtë studim 
është 50 nxënës të arsimit të mesëm të ulët 
(30 vajza dhe 20 djem), përkatësisht në 
klasën VI bëjnë pjesë 9 nxënës; në klasën e 
VII bëjnë pjesë 11 nxënës; në klasën VIII 
bëjnë pjesë 13 nxënës; 17 nxënës në klasën 
e nëntë.

Subjekteve iu është bërë e qartë se 

të dhënat e tyre personale dhe përpunimi 
i tyre do të përdoren vetëm për arsye 
studimore. Instrumenti i hulumtimit 
është pyetësori, i cili përmban 18 pyetje 
dhe është i shkallës Likert2. Mbledhja e të 
dhënave është mundësuar përmes platformës 
Google forms, për shkak të situatës së 
rënduar të Covid 19. Qëllimi i këtij punimi 
është të hulumtohet roli i metodave të 
mësimindhënies në arritjet mësimore të 
nxënësve të arsimit të mesëm të ulët. Të 
dhënat u analizuan duke përdorur statistika 
përshkruese.

Rezultate dhe diskutime

Nga grafiku i mëposhtëm vërehet se 
nxënësit kanë dhënë një mendim të pavarur 
për secilën nga metodat e përdorura.

Siç vërehet edhe nga grafiku 1, metoda 
më e përdorur nga mësuesit është ajo e 
leksionit (ligjërimi) me 19 %, metoda e punës 
në grup me 14% dhe ajo e demonstrimit me 
13%, ndërsa më pak e përdorur është ajo e 
të pyeturit individual 9 %.

Pyetjes se “kur i keni përdorur për herë 
të parë metodat me në qendër nxënësin?”, 
35% e nxënësve i kanë përdorur për herë të 
parë në arsimin në arsimin fillor dhe dhe 65 

2 Një lloj shkalle psikometrike që përdoret gjerësisht në hulumtimet psikologjike. Në një shkallë Likert, 
të anketuarve u kërkohet të vlerësojnë nivelin në të cilin ata pajtohen me një deklaratë. 

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22 140, 55.

Grafiku 1: Llojet e metodave të mësimdhënies të përdorura nga mësuesit
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% e tyre i kanë përdorur për herë të parë në 
arsimin e mesëm të ulët (AMU). Aplikimi i 
metodave me në qendër nxënësin duhet të 
fillojë që në klasat e ulta të ciklit fillor, me 
qëllim që nxënësit tëi brendësojnë dhe t’i 
bëjnë pjesë të tyre ato në mënyrë që, kur të 
shkojnë në arsimin e mesëm të ulët të jenë 
të familjarizuar me procedurat, kohëzgjatjen, 
mënyrën se si aplikohen dhe çfarë përftohet 
prej tyre etj. (Grafiku 2).

Pyetjes “a sqaroheni nga mësuesi për 
mënyrën e zhvillimit të metodave përpara 
se ti përdorni ato?”, 95% e nxënësve 
pjesëmarrës pohojnë se sqarohen nga 
mësuesit, ndërsa 5% e nxënësve pohojnë se 
nuk sqarohen nga mësuesit para aplikimit të 
tyre. Një përqindje e tillë tregon se mësuesit 
janë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që 

të bëjnë sqarimin e nxënësve para aplikimit 
të metodave bashkëkohore gjatë procesit të 
mësimdhënies. (Grafiku 3).

Pyetjes rreth përdorimit të metodave 
tradicionale në orën e mësimit, 23% e 
nxënësve shprehen se mësuesit i përdorin 
këto metoda mësimore përherë në orën 
e mësimit; 40% pohojnë se këto metoda 
përdoren shpesh nga mësuesit në orën e 
mësimit dhe 33% pohojnë se këto metoda 
përdoren ndonjëherë në orën e mësimit. 
Vetëm 4% e nxënësve pohojnë se asnjëherë 
këto metoda nuk përdoren në orën e mësimit 
nga mësuesit. (Grafiku 4).

Pyetjes se cilës grupmoshë përafërsisht 
i përkasin mësuesit që përdorin metodat 
me në qendër nxënësin 33% e mësuesve 
janë të grupmoshës 35-40 vjeç; 38% janë 

Grafiku 2: Përdorimi për herë të parë i metodave

Grafiku 3: Sqarimi i metodave para aplikimit 
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të grupmoshës 40-45 vjeç; 14% janë të 
grupmoshës 45-55 vjeç dhe10% janë të 
grupmoshës 25 - 35 vjeç. Siç vërehet dhe nga 
grafiku , mësuesit e rinj ende nuk i kanë bërë 

tërësisht pjesë të punës së tyre metodat dhe 
teknikat me në qendër nxënësin, përqindjen 
më të madhe në aplikimin të këtyre metodave 
dhe teknikave e zënë mësuesit me moshën 40-

Grafiku 5: Grupmosha e mësuesve që përdorin metodat dhe teknikat me në qendër nxënësin

Grafiku 6: Efektiviteti i të nxënit ndërveprues

Grafiku 4: Sa shpesh përdoren metodat tradicionale nga mësuesit në orën e mësimit
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45 vjeç që i përkasin brezit që kanë aplikuar 
dhe metodat me në qendër mësuesin, por 
dhe metodat me në qendër nxënësin, të cilat 
tashmë i kanë bërë pjesë të mësimdhënies së 
tyre. Ajo që bie në sy është përdorimi në 5 
% i metodave dhe teknikave bashkëkohore 
nga mësuesit e grupmoshës 55-62 vjeç. Kjo 
përforcon dhe një herë mendimin se ndryshimi 
nuk është i lehtë të ndodhë. Megjithëse ka 
vite që kjo metodologji është bërë pjesë e 
mësimdhënies shqiptare mësuesit “e vjetër” 
nuk heqin dorë kollaj nga mësimdhënia 
tradicionale, ku mësuesi është epiqendra e 
burimit të informacionit. (Grafiku 5).

Pyetjes rreth efektivitetit të të nxënit 
ndërveprues në arritjet akademike, rezulton 
se 30% e nxënësve shprehen se është efektiv 
dhe pjesa tjetër prej 70% e tyre pohojnë 

se është shumë efektiv dhe se ndikon 
konsiderueshëm për të pasur arritje të larta 
në procesin mësimor. Ajo që bie në sy në 
këto përgjigje është se asnjë nxënës nuk i 
konsideron aspak apo jo efektiv këtë metodë 
duke pohuar bindshëm për rolin pozitiv të të 
nxënit ndërveprues në arritjet e tyre. (Grafiku 6).

Duke krahasuar gjykimin e nxënësve 
për këtë pyetje arrijmë në përfundimin 
se pohimin se asnjë nxënës nuk pohon 
mendimin se ndikimi i këtyre metodave nuk 
është efektiv; 45 % e tyre pohojnë se është 
efektiv dhe 55% e nxënësve janë të mendimit 
se është shumë efektiv. Pra, arrijmë në 
përfundimin se nxënësit e shohin më nga afër 
efektivitetin dhe dobishmërinë e përdorimit 
të metodave dhe teknikave bashkëkohore në 
rritjen e rezultateve të tyre. (Grafiku 7).

Grafiku 8: Raporti i përdorimit të metodave me në qendër nxënësin me metodat tradicionale

Grafiku 7: Ndikimi i metodave bashkëkohore
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Përgjigjen e pyetjes rreth raportit të 
përdorimit të metodave tradicionale me 
metodat me në qendër nxënësin e marrim 
duke parë grafikun e dhënë ku, 25% e 
nxënësve thonë se metodat me në qendër 
nxënësin janë mesatarisht të rëndësishme; 
5% e tyre pohojnë mendimin si aspak të 
rëndësishme dhe rreth 70% e nxënësve 
pohojnë mendimin se përdorimi i metodave 
bashkëkohore është shumë i rëndësishëm. 
Arrijmë në përfundimin se metodat 
tradicionale shpeshherë janë joefektive, 
procesi i mësimdhënies bëhet gjithashtu 
joefektiv dhe dekurajon nxënësit. (Grafiku 8).

Për ti dhënë përgjigje pyetjes se “cilën 
metodë përdor mësuesi për të nxitur punën 
në grupe nxënës përgjigjedhënës iu përgjigjen 
se 70% e nxënësve të cilët pohuan mendimin 
se mësuesit përdorin “Mësimin e bazuar në 
projekte,” 15% e përgjigjedhënësve pohuan 
mendimin se mësuesit përdorin “Mësimin 
e bazuar në lojë” dhe po 15% e nxënësve 
pohuan mendimin se për të nxitur punën në 
grupe mësuesit përdorin metodën e Grupeve 
të ekspertëve. (Grafiku 9).

Përfundime dhe rekomandime

Studimi ka pasur për qëllim që të 
evidentojë rolin që ka përdorimi i metodave 
bashkëkohore të mësimdhënies në arritjet 
e nxënësve. Evidencat kërkimore nga 

studimet e mëparshme tregojnë se një 
mjedis mësimor me në qendër nxënësin 
duket se prodhon rezultate të të nxënit të 
nivelit më të lartë në mënyrë më efikase 
sesa një mjedis tradicional me në qendër 
mësuesin (Tynjala, 1998). Studimi zbuloi se 
metoda e leksionit ishte metoda kryesore e 
përdorur nga mësuesit e pasuar nga metoda 
e pyetjeve dhe përgjigjeve, puna në grup 
dhe demonstrimi. Këto gjetje përputhen me 
gjetjet në një studim nga Roblyer (2006) 
mbi efektin e metodave të mësimdhënies 
në arritjet e nxënësve. Studimi zbuloi se 
qasja e bazuar në leksione ishte mënyra 
dominuese e mësimdhënies e përdorur në 
shkollë. Gjetjet e mëtejshme përputhen me 
një kërkim tjetër nga Sajjad (2011) mbi 
metodat efektive të mësimdhënies në nivelin 
e arsimit të lartë. Interesimi i nxënësve për 
aplikimin e metodologjisë bashkëkohore 
në klasa ka rezultuar pozitiv, pasi këto 
metoda lindin mendimin kritik e krijues tek 
nxënësi. Pjesëmarrësit në studim mendojnë 
se metodat me në qendër nxënësin ndikojnë 
konsiderueshëm për të pasur arritje të larta 
në procesin mësimor. Në të mësuarit me 
bashkëpunim, nxënësit parapëlqejnë më 
shumë aplikimin e grupeve pre 4-5 vetash. 
Duhet të theksohet se metodat e diskutimit 
dhe demonstrimit i ndihmojnë mësuesit 
të planifikojnë më shumë, të flasin më 
pak dhe nxënësit të mësojnë më shumë 

Grafiku 9: Puna në grupe
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gjatë bashkëveprimit me grupet. Të nxënit 
bashkëpunues ndihmon në zhvillimin e 
aftësisë për të komunikuar te nxënësit dhe 
të punuarit në grup. Metodat me në qendër 
nxënësin motivojnë nxënësin në kërkim - 
hulumtim dhe në zgjidhjen e problemit. Qasja 
konvencionale ose tradicionale (leksioni) 
është përdorur gjerësisht si një metodë 
parësore e transmetimit të informacionit 
tek studentët (Ekwueme, Popola & Orin, 
2012). Të nxënit është një proces që 
përfshin hetimin, formulimin, arsyetimin dhe 
përdorimin e strategjive të përshtatshme për 
zgjidhjen e problemeve, efektiviteti i procesit 
të mësimdhënies dhe të nxënit varet kryesisht 
nga zgjedhja e metodave të mësimdhënies 
nga mësuesi. Prandaj, mësuesit duhet të 
kuptojnë se bëhet më efektive kur nxënësve 
u jepet detyrë të performojnë sesa thjesht t’u 
kërkohet të mbajnë mend disa informacione. 

Njohuritë gjenerohen nga nxënësit përmes 
aktiviteteve të bazuara në përvojë dhe jo 
atyre të drejtuara nga instruktorët, mësuesit.

Bazuar në rezultatet e këtij studimi, u 
bënë rekomandimet e mëposhtme.

 Mësuesit duhet të krijojnë një atmosferë 
të favorshme për të mësuar në mënyrë që të 
përmirësojnë zhvillimin e përvojave të të 
nxënit të nxënësve. 

Mësuesit duhet gjithashtu të rrisin 
njohuritë e tyre për strategji të ndryshme 
mësimore në mënyrë që t’i mbajnë nxënësit 
të angazhuar dhe të motivuar gjatë gjithë 
procesit mësimor.

T ’i kushtohej një vëmendje më e 
madhe aplikimit më të madh nëpër shkolla 
të metodave me në qendër nxënësin si një 
proces që njohuritë e marra në shkollë të 
mos ngelen në nivelin teorik, por të bëhen 
të vlefshme dhe në praktikë.
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The impact of teaching methods on student achievement in secondary education
Many research studies have been conducted on the impact of teaching methods on students’ 

academic achievement and performance and they have proved important. The teaching methods 
used by teachers determine the degree to which students perform their achievements. Teaching 
is much more than a set of strategies. Some teaching methods should be part of the repertoire 
of every creative teacher, while others are comprehensive strategies that can shape an entire 
lesson. Others combine with each other to make a complete lesson plan. The purpose of this 
study is to explore and analyze the impact of teaching methods on the learning achievements of 
high school students. Secondary school students participated in this study who were recruited 
through online questionnaires during 2020-2021. The study answers the research question: 
What impact does the application of student-centered methods have on students’ learning 
achievement? The main method in this study is quantitative. Through research it was concluded 
that the effective use, in the lesson, by the teacher of student-centered teaching methods affects 
student achievement. Based on the findings of this study, important recommendations were 
suggested for the role of teaching methods in students’ learning achievement. Recommendations 
for further studies have also been suggested.

Keywords: Teaching, methods, collaborative learning, academic achievement
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Përmbledhje

Menaxhimi i klasës i referohet veprimeve që mësuesit ndërmarrin, për të krijuar një mjedis 
që mbështet dhe lehtëson të nxënit akademik dhe atë social-emocional. Në kushtet aktuale, 
kur vëmendja mbi procesin e edukimit është shtuar, menaxhimi proaktiv, merr rëndësi të 
jashtëzakonshme në vetë procesin mësimnxënës. Aftësimi i mësuesëve për menaxhimin e klasës, por 
edhe për menaxhimin e sjelljes së fëmijëve, është çështje thelbësore për suksesin e mësimdhënies. 
Qëllimi i këtij punimi, ӫshtӫ studimi i perceptimit të mësuesve mbi praktikat e tyre të menaxhimit 
të klasës, duke i kushtuar vëmendje mënyrave me atë të të cilave, mësuesit zbatojnë njohuritë 
dhe aplikojnë procedurat menaxheriale proaktive në klasat e tyre. Përveç kësaj, studimi tenton të 
evidentojë edhe sfidat e mësuesve në praktikat e menaxhimit proaktiv të klasës. Për realizimin e 
këtij studimi u ndërtua një dizajn kërkimor cilësor, i cili për mbledhjen e të dhënave përdori dy 
mjete kërkimore: fokus grupet (tre) dhe intervista të thelluara, gjysmë të strukturuara. Studimi 
u realizua me mësuesit e arsimit parauniversitar “Niveli me kodin 1 “, arsimi fillor në shkollat e 
qytetit të Tiranës, në periudhën shtator-tetor 2021. U përdor kampionimi i qëllimshëm. Gjetjet 
e studimit tregojnë se mësuesit kishin perceptime pozitive për praktikat e tyre të menaxhimit të 
klasës, por gjithashtu, evidentojnë si shqetësim, mungesën e procedurave specifike të ndërhyrjes 
proaktive. Një rekomandim, sugjerohet të jetë thellimi i studimeve dhe përgjithësimeve, mbi 
ndikimin e menaxhimit proaktiv të klasës, si dhe standardizimi i krijimit të një praktike (protokolli), 
për të nxitur mësuesit të mësojnë në vazhdimësi, teknika dhe shprehi të reja, si mënyrë e dobishme, 
për të frymëzuar arritje më të mëdha për nxënësit.
Fjalë kyçe: menaxhim proaktiv; mësues; klasë; sistemi arsimor, mësimdhënie.
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Sistemi ynë arsimor para universitar 
funksionon në bazë të ligjin nr. 
69/2012 “Për sistemin arsimor 

parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, 
i cili është përafruar plotësisht me “Kartën e 
të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian”1 
si dhe urdhërave dhe udhëzimeve të MAS, në 
plotësim të ligjit. Mjedisi formal interaktiv, 
në të cilin mësuesi dhe nxënësi përfshihen në 
procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, është 
klasa. Cilësia e mësimdhënies dhe të nxënit 
në klasë, ndikohet nga aftësia e mësuesve 
për të siguruar menaxhim efektiv të klasës. 

Menaxhimin e klasës nga mësuesit, 
e kemi vlerësuar në vijueshmëri, si faktor 
përcaktues për një klasë, ku nxënësit janë të 
përçarë dhe në konflikte të vazhdueshme, 
apo edhe kur ora e mësimit nuk zhvillohet 
normalisht. Kur diskutojmë menaxhimin e 
klasës nga mësuesit, ne jemi të ndërgjegjshëm, 

se procesi përfshin disa komponentë të 
rëndësishëm, që nga ato dhjetëra vendime 
të vogla përpara nisjes së mësimdhënies, 
deri tek qëndrimet mbi problemet që 
sjellin mbingarkesat e procesit. Përkufizimi 
i menaxhimit të klasës, i përdorur në këtë 
studim, i referohet veprimeve që mësuesit 
ndërmarrin, për të krijuar një mjedis 
mbështetës dhe lehtësues, në procesin e të 
mësuarit dhe atë social-emocional në klasë 
(Everstson & Weinstein, 2006). Mëtuar 
kështu, menaxhimi proaktiv, merr rëndësi 
të jashtëzakonshme në vetë procesin që 
organizon dhe nxit të nxënit. 

S t u d i m e t  m b i  a r s i m i n  d h e 
mësimnxӫnien në klasë, kanë pranuar prej 
kohësh se aftësitë e mësuesve, kryesisht 
ato me fokus menaxhimin e sjelljes së 
fëmijëve, janë thelbësore për të garantuar 
suksesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. 

1 Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian (2000/C 364/01), datë 18 dhjetor 2000, Numri 
CELEX 32000X1218(01) Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria C, Nr 364, datë 18.12.2000.

Dr. Eris DHAMO është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në 
Universitetin e Tiranës që nga viti 2014. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 
2001. Nga viti 2012 mban titullin Master i Nivelit të Dytë dhe prej vitit 2016 mban gradën Doktor i Shkencave 
në fushën e Gerontologjisë, me fokus specifik cilësinë e jetës së të moshuarve. Fushat e saj të ekspertizës dhe 
interesit janë gerontologjia, komunikimi për ndryshimin social dhe të sjelljes, edukimi, administrimi social, 
kërkimi shkencor në shkenca sociale, politika sociale e politika të mbrojtjes sociale. Eksperiencat e saj në këto 
fusha përfshijnë jo vetëm mësimdhënien në nivel Bachelor dhe Master, por dhe në punë administrative dhe 
kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në çështjet sociale. Kurrikulumi i saj përfshin edhe asistencë e 
këshillim për institucione dhe organizata lokale mbi realizimin me sa më cilësi të angazhimeve të tyre, kryesisht 
në kërkime, strukturimin e shërbimeve, administrimin e organizatave, organizimin e manualeve, ofrimin e 
trajnimeve, monitorimin, vlerësimin dhe planifikimin e ristrukturimeve të nevojshme, etj. Ajo është autore 
dhe bashkautore e disa artikujve dhe librave të botuara kryesisht në vend, por dhe jashtë.

Prof. As. Dr. Nevila KOÇOLLARI (FURXHIU) është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit 
të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2012. Ajo u diplomua si punonjëse sociale 
nga i njëjti departament në vitin 1993. Nga viti 2005 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Punë Sociale 
nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale. Ajo 
ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2010 dhe mban titullin Profesor i Asociuar. Fushat e saj të 
ekspertizës dhe interesit janë kryesisht politika sociale, çështje të administrimit të organizatave të shërbimeve 
sociale, vlerësimi i programeve sociale dhe çështjet e përkatësisë gjinore dhe zhvillimit në këndvështrimin 
antropologjik. Eksperiencat e saj të punës shkojnë përshtat këtyre fushave të interesit me mësimdhënien në 
nivel Bachelor dhe Master. Eksperiencat e saj përfshijnë edhe konsulenca për organizata ndërkombëtare për 
kryerjen e kërkimeve, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, etj. Ajo është autore dhe bashkë autore e 
disa artikujve të botuara në vend dhe jashtë tij, si dhe e disa teksteve mësimorë. Aktualisht, ligjëron kryesisht 
në programet Master të departamentit mbi filozofinë e shtetit të mirëqenies sociale, planifikimin financiar 
në organizatat e shërbimeve sociale, marketing sociale, përkatësia gjinore, identiteti, kultura, zhvillimi-
këndvështrimi antropologjik, ndërsa në nivelin Bachelor dega Administrim dhe Politika Sociale, ligjëron 
lëndën e analizës së politikave sociale: vlerësimi i programeve sociale, si planifikim strategjik.
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Menaxhimi i klasës shpesh, vjen i shoqëruar 
me elementë të tillë si, disiplina apo 
kontrolli, të konsideruar si të shkëputur 
nga mësimdhënia. Problemet e sjelljes së 
nxënësve në shkollë, shpesh herë, referohen 
se ndikojnë negativisht, në mjedisin e 
klasës dhe të shkollës. Këto probleme, 
priren të ndikojnë negativisht edhe aftësitë 
e mësuesve të angazhuar në mësimdhënie, 
si dhe motivimin e tyre afatgjatë, për 
të vijuar punën në fushën e arsimit dhe 
edukimit. Aktualisht, në rrjetën e aftësive, 
të konsideruara si më të nevojshmet, që nuk 
lidhen drejtpërdrejtë me mësimdhënien, 
spikatin aftësitë menaxheriale, të cilat po 
zënë vend përherë e më tepër edhe në 
hapësirat brenda klasës, gjatë procesit të 
zhvillimit të mësimit, si dhe në mjediset 
shkollore, të lidhura me procesin e arsimimit 
dhe edukimit të nxënësve. 

Hulumtimet e fundit mbi efektivitetin 
e veprimtarisë së mësuesve, përpiqen të 
integrojnë mësimdhënien dhe menaxhimin, 
duke theksuar si metodologji ndërhyrëse, 
parandalimin kundrejt përmirësimit. 
Megjithëse është e rëndësishme, që 
mësuesit të dinë se si t›i përgjigjen sjelljes 
së papërshtshme, kjo linjë kërkimi sugjeron, 
se krijimi dhe mbajtja e një mjedisi mësimor 
produktiv, mund të zvogëlojë shpeshtësinë 
(frekuencën) e ndodhive të ndërprerjes së 
procesit mësimdhënës dhe mësimnxënës 
në klasë. Trajnimet dhe kualifikimet e 
mësuesve para marrjes së licencës dhe 
të drejtës së ushtrimit të profesionit, 
kryesisht i referohen një forme trajnimi për 
kandidatët për mësues, që synon të ofrojë 
kurrikulën, përmbajtjen dhe njohuritë 
pedagogjike, sikurse edhe aftësitë teknike 
(Lino, 2014). Por, në përputhje me kuadrin 
ligjor të vendeve të ndryshme, trajnimet 
dhe kualifikimet e mësuesve, vijojnë edhe 
me formatet e ndryshme të orientuara 
drejt zhvillimit profesional, si zhvillimi i 
brendshëm profesional, trajnimet, rrjetet 
profesionale, këshillimet, kurset afatshkurtra 
dhe ato afatgjata. 

Sot, në diskutimet që nisin nga politikat 
drejtuese arsimore, analizat mbi progresin dhe 
reformat në arsim dhe edukim, mbarëvajtjen 
e këtyre proceseve në makronivele dhe 
deri në shqyrtimin e performancës së 
mësimdhënies e mësimnxënies edhe brenda 
klasës, kërkohet që mësuesit të zhvillohen 
e të aftësohen në vijueshmëri, kërkesë dhe 
çështje kjo, që merr rëndësi dhe vëmendje 
edhe më të madhe, në kohën kur teknologjia, 
po zë vend përherë e më tepër në proceset 
e sipërcituara. Zhvillimi profesional, i 
referohet zhvillimit të një personi, në rolin 
profesional të tij, duke u përkufizuar, si një 
rritje që ndodh përmes ciklit profesional të 
një mësuesi (Lino, 2014).

Cooper & Scott (2017), paraqesin disa 
strategji të menaxhimit, të zbatuara nga 
mësuesi, si pjesë thelbësore të kurrikulës 
për çdo mësues të ardhshëm. Sipas tyre, 
mjedisi i klasës, i cili kryesisht përbëhet nga 
rutina, oraret dhe rregulli fizik, luan një rol të 
rëndësishëm në të nxënit, por nga ana tjetër, 
marrëdhëniet mësues-nxënës, pozicionohen 
gjithashtu në role kritike, kundrejt formësimit 
të dinamikës së të nxënit.

Sjelljet e padëshiruara, janë veprimet 
e nxënësve, që shqetësojnë mësuesin dhe 
nxënësit e tjerë në klasë; që ndikojnë 
nega t i v i sh t  në  mar rëdhën ie t  dhe 
komunikimin e nxënësve me nxënësit e 
tjerë dhe mësuesin; që pengojnë qëllimet, 
planin dhe studimet, me fokus arsimimin, 
si dhe që bien ndesh me pritshmëritë e 
mësuesit dhe rregullat e klasës (Şahin, 
2015). Studimet tregojnë se, mësuesi është 
faktori më i rëndësishëm, që lidhet me 
arritjet e nxënësve. Kur mësuesit krijojnë 
dhe zbatojnë vazhdimisht rregullat dhe 
procedurat korrekte në klasë, pritet që edhe 
nxënësit të jenë gati për të mësuar.

Menaxhimi i klasës, është një shqetësim 
i madh për mësuesit, për faktin se, rezultatet 
negative, me të cilat përballen nxënësit e 
papërfshirë në klasë, janë efekt i menaxhimit 
jo të kujdesshëm (Archambault et al., 2009). 
Studimi mbi kapacitetet cilësore të mësuesve 
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dhe arritjet e nxënësve (Darling-Hammond, 
2000), konkludoi se përgatitja dhe certifikimi 
i mësuesve, ishin në korrelacion të fortë, me 
arritjet e nxënësve në lexim dhe matematikë. 
Po në këtë studim, është treguar se, politikat 
e miratuara nga disa shtete, në lidhje me 
edukimin e mësuesve, licensimin, punësimin 
dhe zhvillimin profesional, mund të sjellin 
ndryshime esenciale, në kualifikimet dhe 
kapacitetet që mësuesit demonstrojnë në 
punën e tyre (Darling-Hammond, 2000).

Disa vende të zhvilluara, kanë krijuar 
qasje të reja për zhvillimin profesional të 
mësuesve. Qasje të tilla, aplikojnë mentorim 
për mësuesit fillestarë dhe për ata me shumë 
eksperiencë (në prag pensioni), për të siguruar 
aplikimin e sa më shumë metodave proaktive. 
Disa nga ndërhyrjet e mundshme, mund të 
jenë vëzhgimi dhe trajnimi i kolegëve të rinj, 
nga mësues me rezultate të larta; ndërtimi 
i grupeve dhe rrjeteve lokale, për fusha 
specifike lëndore dhe ndarja e praktikave 
rezultative të studimit; vizita ndërshkollore 
dhe mundësi mësimi, të zhvilluara në përgjigje 
të nevojave të mësuesve dhe drejtorëve. Në të 
gjitha këto teknika, theksi është zhvendosja 
e fokusit nga konsulentët e jashtëm, tek 
ekspertët e brendshëm. Grupet e të nxënit 
bashkëpunues, zëvendësuan formatin 
tradicional të ligjëratës/demonstrimit. Ashtu 
si dhe Miller dhe Silvernail (1994) thonë, 
zgjidhja e problemeve, është zëvendësimi i 
recetave që mësuesit kishin dëgjuar prej vitesh 
dhe kurrë nuk kishin arritur t’i zbatonin. 

Strategjitë proaktive shoqërohen me 
inkurajimin e nxënësve, për të demonstruar 
sjellje të përshtatshme, në vend që të fokusohen 
në ridrejtimet, ose pasojat e sjelljes (Reglin, 
Akpo-Sanni & Losike-Sedimo, 2010). 
Kështu, një qasje proaktive, mund t’i ndihmojë 
nxënësit me aftësi të kufizuara, të ndihen të 
vlerësuar në komunitetin e të mësuarit, si 
dhe të ofrojë mundësi për pjesëmarrje aktive 
dhe ndërveprim me bashkëmoshatarët 

(McLaughlin & Allen, 2009).
Qëllimi i këtij punimi, ӫshtӫ të kuptojë 

përvojat dhe qëndrimet e mësuesve, 
mbi praktikat e tyre të menaxhimit të 
klasës. Punimi do të realizohet nëpërmjet 
eksplorimit të perceptimeve dhe rishikimit 
të zhvillimeve kryesore konceptuale dhe 
empirike, në menaxhimin proaktiv të klasës. 
Duke vepruar kështu, vëmendje i kushtohet 
mënyrave, me atë të të cilave mësuesit 
zbatojnë njohuritë dhe aplikojnë procedurat 
menaxheriale proaktive në klasat e tyre. 
Përveç kësaj, studimi tenton të studiojë 
dhe sfidat e tyre në praktikat e menaxhimit 
proaktiv të klasës. Studimet mbi perceptimet 
e mësuesve për përfshirjen dhe implikimin 
e tyre në menaxhimin e klasës, mund të 
orientojnë ndryshime, në mënyrën se si 
mësuesit duhet të trajnohen dhe aftësohen, 
për të adresuar menaxhimin e klasës. 

Metodologjia

Kërkimi është cilësor, sepse u përgjigjet 
pyetjeve të hapura, duke përdorur intervistimin 
ndërseksional dhe fokus grupet, si mjete për 
mbledhjen e të dhënave. Dizajni eksplorues 
kërkimor, u përzgjodh si më i përshtatshmi, 
referuar qëllimit studimor, i cili kërkon 
njëkohësisht si të eksplorojë menaxhimin 
proaktiv, si një qasje e re në sistemin tonë 
arsimor, si dhe përshkrimin e aplikimit të kësaj 
qasjeje, nga grupe të ndryshme mësuesish të 
arsimit të lartë bazë.

Studimi u realizua me mësuesit e 
arsimit parauniversitar “Niveli me kodin 
11”, arsimi fillor në shkollat   e qytetit të 
Tiranës. Të dhënat u mblodhën gjatë 
periudhës shtator-tetor 2021. Në total, në 
studim morën pjesë 33 mësues të sistemit 
të ciklit fillor të arsimit bazë, përfaqësues 
nga të tre kategoritë e kualifikimit “Mësues 
i kualifikuar” (n = 13), “Mësues specialist” 
(n = 9) dhe me “Mësues mjeshtër” (n = 11).

2 Referuar “Klasifikimit Ndërkombëtar Standard të Arsimit”, të miratuar nga Konferenca e Përgjithshme 
e UNESCO-s, në sesionin e 29-të të saj, në nëntor 1997.
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Studiueset, kanë përdorur kampionimin 
e qëllimshëm për përzgjedhjen e pjesëmarrësve 
në kërkim, nga seksione të ndryshme të 
institucioneve arsimore të nivelit para 
universitar. Në dizajnin e parë kërkimor të 
grupit të kampionit, studimi miratoi një plan 
për fokus grupet (një me mësuesit dhe dy 
me prindërit), si dhe një plan për intervistat 
gjysmë të strukturuara, kështu që mund të 
bëhen krahasime midis pjesëmarrësve (Tracy, 
2012). Por, ky plan nuk u mundësua, prandaj, 
të tre fokus grupet, u realizuan me mësues. 
Në fazën paraprake të tij (Maj, 2021), u 
mendua të ftoheshin edhe prindërit, por, 
në dy intervistat e realizuara me ta në këtë 
periudhë, rezultoi se nuk kishte kuptueshmëri 
të terminologjisë kyçe studimore “menaxhim 
proaktiv i klasës”. Si rrjedhim, studimi u 
rindërtua, edhe me aplikimin e fokus grupeve 
për mësuesit. Megjithatë, pyetjet u formuluan 
duke ruajtur nivelet minimum dhe temat 
e krijuara u hulumtuan me rigorozitet, për 
të kundërshtuar dobësitë e fokus grupeve 
dhe intervistave gjysmë të strukturuara, 
me qëllim që pyetjet të sillnin shfaqjen e 
përgjigjeve më pak spontane dhe të papritura 
(Tracy, 2012). Kampionimi i qëllimshëm 
vazhdoi derisa u arrit ngopja, d.m.th. nuk u 
tërhoq asnjë informacion i mëtejshëm, për 
konceptin e dhënë. Të gjithë pjesëmarrësit 
kishin një përvojë pune mbi 10 vite, në 
mësimdhënie. Ata fillimisht u identifikuan. 
Pas takimeve, u informuan mbi qëllimin e 
studimit dhe shprehën pëlqimin e tyre për 
kryerjen e intervistës. Në këtë studim kanë 
marrë pjesë gjithsej, në të dy fazat e realizimit 
të tij, 33 mësues, të cilët kishin mbi 5 (pesë) 
vite mësimdhënie në të njëjtën shkollë 
(përkatësisht, 12 mësues në intervista gjysmë 
të strukturuara dhe 21 mësues në fokus grupe, 
7 për çdo grup). Për studimin është përdorur 
një kampionim jo-propabilitar komoditeti, 

sipas mësuesve që mund të aksesoheshin. Kjo 
metodë kampionimi, siguron që kampioni 
të përfaqësojë nëngrupet e ndryshme të 
një popullate, bazuar në karakteristikat 
e popullatës, në proporcionin e saktë që 
dëshiron studiuesi (Hernández et al., 2006). 

Ky është një studim me dizajn kërkimor 
cilësor, i cili për mbledhjen e të dhënave, 
përdori dy mjete kërkimore diskutimi: 
1) fokus grup; 2) intervista gjysmë të 
strukturuara të thelluara. Studiueset ishin të 
vetëdijshme për shqetësimet që pjesëmarrësit 
në studim, mund të përjetonin, kur ndanin 
qëndrimet e tyre, kështu që, të intervistuarve 
iu vëmendësua se, nëse e shihnin intervistën 
shqetësuese, mund të ndalonin në çdo 
kohë, pasi, teknikisht dhe profesionalisht, 
intervistuesi duhet të krijojë një atmosferë 
të favorshme që pjesëmarrësit, të ndajnë 
qëndrimet, sjelljen, ndjenjat dhe mendimet 
e tyre (Keegan, 2009).

Sigurisht, është mbajtur parasysh fakti 
që studimet cilësore shoqërohen me disa pika 
të dobëta si p.sh., paragjykimi i studiuesit për 
t›iu kundërvënë pjesëmarrësve. Studiueset, 
ishin vetë-reflektive dhe të ndërgjegjshme, 
për ndikimin kontekstit personal në proces 
(Tracy, 2012). Kështu, gjatë intervistave, 
është mbajtur në konsideratë ajo që Husserl 
e quajti “reduktim” ose “kllapa” (Erlich, 
2003), ku studiuesi pezullon përkohësisht 
marrjen si të mirëqenë, të supozimeve apo 
presupozimeve, për dukuritë që studiohen. 

Limit tjetër i evidentuar, është edhe 
vështirësia e identifikimit të hapave të ndërmarrë, 
për të menaxhuar një klasë në mënyrë efektive, 
pasi kjo është pothuajse e pamundur (nuk 
arrihet të kuptohen marrëveshjet e mëparshme 
midis nxënësve dhe mësuesve, të cilat bëjnë që 
klasa të funksionojë).3

Intervistat gjysmë të strukturuara, 
u zgjodhën si më të përshtatshmet për 

3 Sqarojmë se nuk ka një udhëzues me parashikime të “sjelljes së gabuar së nxënësve”, ka vetëm parashikime 
ligjore jo rregullative, si dhe nuk ka as udhëzime të reagimeve, apo përgjigjeve të qëndrueshme produktive, si 
për nxënësit, ashtu edhe për mësuesit. Nuk gjenden në nivel kombëtar, udhëzues ndaj vështirësive të shfaqura 
dhe përditësimit me qëndrime të përshtatshme.
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këtë studim, sepse procesi i pjesëmarrjes 
në një intervistë, shkakton reflektim 
si për intervistuesin, ashtu edhe për të 
intervistuarin, përpos faktit që reflektimi 
kritik ishte një kërkesë e të mësuarit (Tracy, 
2012). Janë realizuar 12 intervista me 10 
mësuese gra dhe 2 mësues burra. Intervistat 
janë realizuar gjatë muajit shtator 2021, në 
qytetin e Tiranës dhe 5 nga të intervistuarit, 
jepnin mësim në shkollat periferike të qytetit, 
me numër të ulët nxënësish. Përfitimi i 
pjesëmarrësve, ishte një konsideratë kryesore 
në këtë studim, ndaj fletët për informimin 
e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i 
pëlqimit të informuar, iu dhanë dhe u 
plotësuan nga secili pjesëmarrës. 

Pyetjet e zhvilluara nga drejtuesi i 
seancës së fokus grupit ishin: A ka mësuesi 
rregullat dhe procedura specifike, për çdo 
rast të mundur? A janë udhëzuesit e sjelljes 
praktike në klasa, vazhdimisht të përditësuar, 
me sjellje të reja të nxënësve? A i njohin 
nxënësit qëllimet për të cilat bashkëpunojnë, 
përtej mësimit,? A janë të qartë mësuesit, 
mbi pritshmëritë e menaxhimit proaktiv?

Fokus grupet, filluan me tema të 
përgjithshme, si “Flisni për përvojat tuaja 
në menaxhimin e klasës dhe mësimdhënien 
efektive” dhe më pas, pjesëmarrësve 
iu kërkua të përshkruanin perceptimet 
personale, për ekspertizën e tyre. Pyetjet 
hetuese u përdorën gjithashtu, për të 
eksploruar thellësisht kushtet, proceset dhe 
faktorët e tjerë, që pjesëmarrësit i vlerësuan 
si të rëndësishëm. Procesi i fokus grupit ishte 
kryesisht i varur nga pyetjet që lindën në 
ndërveprimin midis pjesëmarrësve në grupe.

Fokus grupet e takimit të dytë, nisën 
me një diskutim të lirë të përvojave me 
rastet “e vështira” (sipas perceptimeve dhe 
kategorizimeve individuale të vetë mësuesve), 
për të nxitur një diskutim të karakteristikave 
unike të mënyrave të menaxhimit. Më pas, 
diskutimet në fokus grupe, u organizuan 
në tre drejtime të menaxhimit proaktiv 
të klasës. (I) Veprimet e ndërmarra para 
mbërritjes në klasë dhe nevoja për përgatitje 

të hapësirës fizike, sociale dhe mësimore 
për nxënësit, në referencë të temës së ditës. 
(II) Ndërveprimet konkrete me nxënësit, 
në mbështetje të procesit mësimor dhe të 
marrëdhënieve në klasë (me njëri-tjetrin 
dhe me mësuesit), kur dhe si ndërhyhet. 
(III) Cilat konsiderohen qëndrime proaktive 
menaxheriale të klasës, ilustruar me shembuj 
konkretë. Të dy mjetet kërkimore në thelb të 
tyre, kishin fokusin e studimit të menaxhimit 
të situatave të spikatura të klasës gjatë 
mësimdhënies, duke përfshirë në studim, 
përvojat personale të pjesëmarrësve.

Siç përmendëm më lart, në studim u 
përfshin 33 mësues, të moshës nga 36 deri 
në 56 vjeç (M = 43.8 vjeç, SD = 2.3), të 
cilët u zgjodhën bazuar në aksesueshmërinë 
dhe komoditetin. Sipas gjinisë, kampionimi i 
popullatës në studim, është si vijon: 21% (n 
=7) ishin meshkuj dhe 79% femra (n =26). 
Sa i përket arsimit, 65.6% e mësuesve, kanë 
thënë se kanë marrë trajnime specifike, në 
metodologji dhe mësimdhënie. 

Hulumtimi i paraqitur këtu është cilësor, 
transversal dhe përshkrues në qasje. Duke u 
nisur nga një model kërkimor hulumtues dhe 
përshkrues, ai eksploron mendimin që mësuesit 
kanë për menaxhimin proaktiv të klasës dhe 
ndikimin e mjedisit të klasës në mësimdhënie/
nxënie. Ai përshkruan perceptimin e tyre 
rreth mënyrave të ndryshme të organizimit të 
mjedisit mësimdhënës, fokuset metodologjike 
dhe sistemet e vlerësimit, sikurse edhe 
krahason opinionet dhe perceptimet e 
mësuesve mbi çështjet në fjalë.

Etiologjia e mbledhjes së të dhënave, 
e përdorur për këtë hulumtim, ishte e 
ndryshme nga etiologjia studimore, pasi 
ajo u përqendrua në studimet normative 
që i shmangen qasjes hulumtuese, sepse 
qëllimi normativ –përmirësimi rreth temës 
në diskutim – përgjithësisht, angazhohet 
me një sfond të njohur teorik, i cili merret 
si bazë e studimit (Routio, 2007). Në 
studimet normative, drejtimi i përmirësimit të 
dëshirueshëm është fillimisht i paqartë, kështu 
që, zgjedhja e vetme orienton pikënisjen me 
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një qasje eksploruese. E tillë është situata, kur 
dihet se gjendja aktuale e objektit të studimit 
është e pakënaqshme, por ende nuk dihet se 
çfarë saktësisht është e gabuar në të. Për më 
tepër, nuk dihet paraprakisht, as ndonjë mjet 
zëvendësues superior, i përdorshëm për të4.

Analiza e të dhënave

Për mbledhjen e të dhënave, janë 
përdorur diskutimi në fokus grup dhe 
intervistat. Ky studim është zhvilluar në 
kuadrin e një metode analitike-sintetike, 
duke filluar nga përdorimi i pyetësorit 
si instrument kërkimor, për të përafruar 
realitetin në mënyrë objektive dhe 
përgjithësuese. Interpretimi sistematik i 
të dhënave dhe proceseve që përbëjnë një 
rreth hermeneutik (Routio, 2007), na 
krijon mundësi të arrijmë përthithjen e 
duhur të kuptimit të dukurisë. Interpretimi i 
detajeve, ndikon në interpretimin e të gjithë 
fenomenit, ndërkohë që rishikimi i këtyre 
interpretimeve, prodhon koncepte dhe 
kuptim më të thelluar të fenomenit.

Siç është përmendur edhe më sipër, 
u mor pëlqimi i informuar nga të gjithë 
pjesëmarrësit, u siguruan për anonimitetin e 
përgjigjeve të tyre dhe se skedarët audio pas 
përdorimit do të eleminoheshin. Bisedat e 
fokus grupeve dhe intervistat, u regjistruan 
dhe u transkriptuan fjalë për fjalë, menjëherë. 
Takimet u kryen në vende private dhe të 
qeta, si dhe në kohë të përshtatshme. Më 
pas, është kryer verifikimi i dokumentacionit 
dhe koordinimi për intervistat e mëpasshme. 
Fokus grupet (gjithsej 3), zgjatën mesatarisht 
2 orë. Intervistat zgjatën mesatarisht një orë 
dhe çdo intervistë u krye në një seancë, me 
shënimet e intervistuesit, ose memorandumet 
dhe shënimet në terren. Metoda e analizës 
tematike, është përdorur për të studiuar të 
dhënat e mbledhura nga intervistat. Kodet, 

kategoritë dhe temat, u eksploruan përmes një 
procesi induktiv, në të cilin studiueset, kaluan 
nga specifikja në të përgjithshmen. Konceptet 
ose kategoritë e formuluara si pasojë, ishin 
përfaqësuese të përvojave të pjesëmarrësve. 

Pjesëmarrësit u intervistuan vetëm në 
një sesion (fokus grup ose intervistë). Është 
përdorur analiza cilësore e përmbajtjes, me 
një qasje konvencionale, për të analizuar 
të dhënat e fokus grupeve. Në analizën e 
përmbajtjes, fillimisht duhet të specifikohen 
njësitë semantike dhe më pas të nxirren dhe 
kategorizohen kodet përkatëse, në bazë të 
ngjashmërive të tyre. Së fundi, në rastin e 
një shkalle të lartë abstraksioni, mund të 
përcaktohen temat. Në qasjen konvencionale, 
përdorimi i klasave të paracaktuara shmanget 
dhe klasat dhe emrat e tyre lejohen të dalin 
drejtpërdrejt nga të dhënat. Për ta bërë këtë, 
u lexuan (ri) dorëshkrimet dhe dëgjuan(ri) 
të dhënat e regjistruara për të disatën herë, 
derisa u arrit një kuptim i përgjithshëm. Më 
pas, dorëshkrimi u lexua fjalë për fjalë dhe 
prej andej u gjeneruan kodet. Në të njëjtën 
kohë, intervistat vazhduan me pjesëmarrësit 
e tjerë dhe vazhdoi kodimi i teksteve, duke 
kategorizuar nënkodet, brenda temave të 
përgjithshme. Më pas, kodet u klasifikuan në 
kategori, bazuar në ngjashmëritë e tyre. Së 
fundi, duke ofruar një përshkrim të plotë në 
lidhje me temat, pjesëmarrësit, procedurat e 
mbledhjes dhe analizës së të dhënave, si dhe 
kufizimet e studimit, studiueset synojnë të 
krijojnë transferueshmëri, në mënyrë që të 
tjerë studiues më pas, të ndjekin qartë procesin 
e kërkimit të ndërmarrë aktualisht prej nesh.

Analiza e përmbajtjes na ndihmoi në 
këtë studim, në numërimin e rasteve të 
kodeve dhe rezultoi shumë e dobishme, 
për të përcaktuar se si fjalët dhe modelet 
e fjalëve përdoren në kontekst. Të dy tipet 
e analizave të përdorura në këtë punim, 
si analiza tematike, ashtu edhe analiza e 

4 Për shembull, në fazën paraprake të hulumtimit të veprimit, ndoshta është pranuar, se mënyra aktuale 
e funksionimit nuk prodhon rezultate pozitive, të pritshme, të kënaqshme, por asnjë nga teoritë e njohura, 
nuk duket e zbatueshme konkretisht.
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përmbajtjes, janë gjithashtu të dobishme për 
dizajne kërkimore përshkruese. 

Shumica e mësuesve, pjesë e studimit, 
pohojnë se ata e kanë nisur karrierën e tyre 
në një shkollë periferike, të pa favorizuar, ku 
nxënësit kanë më shumë nevojë për arsim, 
pasi zona nga vijnë është e disfavorizuar; 
ku gjithashtu, u jepen ngarkesa kërkuese 
mësimore, me numër të madh detyrash 
shtesë. Kur mësuesi nis karrierën e tij në këto 
kushte, diskutimi mbi metodat proaktive të 
mësimdhënies, mbetet i vështirë.

Gjetjet e studimit tregojnë se, mësuesit 
kishin perceptime pozitive për praktikat 
e tyre të menaxhimit të klasës dhe se 
eksperienca e tyre shumëvjeçare, ndikonte 
thellësisht në praktikat e tyre të menaxhimit 
të klasës. (Mësuese nr. 24” ...unë kam 15 
vjet që jap mësim, kam patur klasa shumë të 
vështira, tani nuk i kam më problem, tani di si 
ta ruaj qetësinë në klasë..”)

Mësuesit në shumicën e tyre, evidentojnë 
si shqetësim mungesën e procedurave 
specifike të ndërhyrjes proaktive. Sigurisht, 
që secila shkollë ka rregullat e veta dhe ka 
krijuar traditë në qëndrim dhe në sjellje 
ndaj rasteve të veçanta, por çdo klasë, ka 
dinamiken e saj dhe sjelljet e nxënësve 
diferencojnë, sikurse dhe mësuese E.S (nr.3) 
deklaron “...janë shumë kreativë në krijimin 
e situatave të pakëndshme, sikur të ishin po aq 
krijues edhe në bërjen e detyrave...”.

Protokollet e drejtimit të klasës dhe 
të drejtimit të orës së mësimit, nuk janë 
prezente, në asnjë nga rastet e shkollave, ku 
pjesëmarrësit ishin aktualisht, apo kishin 
qenë më parë. 

Studimi zbulon se, shumë mësues 
para-vendosin objektiva, të tilla si: faza e 
prezantimit, faza e (ri)prodhimit dhe faza 
e praktikës, gjatë planifikimit të realizimit 
të mësimit të tyre. Analiza tregoi se, në 
grupet e mësuesve, u vunë re sasi dhe lloje 
të ngjashme situatash, të shpërndara gjatë 
orës së mësimit. Mësuesit identifikuan 
shumë situata ndërhyrjeje gjatë menaxhimit 
proaktiv me klasën dhe evidentuan më pak 

sinjalizime me shembuj konkretë, gjatë 
minutave të shpjegimit. Edhe pse gati 84 % e 
pjesëmarrësve (12 mësues të intervistuar dhe 
15 mësues pjesë e fokus grupit), përdornin 
metodologji aktive në mësimdhënien e 
tyre, vetëm afërisht 60 % (20 mësues), 
merrnin parasysh mendimin e nxënësve 
dhe të prindërve të tyre, kur propozonin, 
apo aplikonin metodologji të ndryshme të 
mësimdhënies. Sigurisht, që këto vlera nuk 
mund të jenë përgjithësuese, pasi dhe grupi 
i marrë në analizë është i vogël, edhe analiza 
e përmbajtjes së transkripteve, nuk është e 
validuar, por kjo, është një tendencë, e cila 
duhet eksploruar më tej.

Pas hyrjes në punë, pritet që mësuesit 
të dinë gjithçka që u nevojitet për një 
karrierë, ose të mësojnë përmes seminareve 
të rastësishme, kryesisht vetë, me pak 
mundësi të strukturuara, për të vëzhguar dhe 
analizuar mësimdhënien me të tjerët. Siç dhe 
pohon një mësues (T.Sh. nr.11), i cili kishte 
kaluar njëzet e pesë vjet në klasë: “Kam 
dhënë mësim në qindra klasa; jam “vlerësuar” 
tridhjetë herë; por nuk kam parë kurrë, një 
mësues tjetër, të japë mësim proaktiv...”

Shqetësim tjetër i shumicës së mësuesve, 
pjesë e studimit, është mungesa e mbështetjes 
me materiale kurrikulare dhe mungesa e 
monitorimeve, apo mbështetjes kundrejt 
zhvillimit. Kontrollet e ushtruara janë 
kryesisht llogaridhënëse dhe jo mbështetëse 
me teknika dhe metoda proaktive.

Shumica e mësuesve të intervistuar, 
zbuluan se menaxhimi efektiv i klasës, 
kërkonte planifikimin paraprak, sipas 
karakteristikave të nxënësve të klasës, para 
përgatitjen mbi 2-3 skenarë të mundshëm të 
asaj që mund të ndodhë në klasë, zbatimin e 
duhur të planeve dhe mbi të gjitha, trajtimin 
e nxënësve si individë dhe jo si objekte 
thjesht, për të nxënë. 

Mësuesit, përgjithësisht, pranojnë 
disa sfida në menaxhimin e klasës së tyre 
gjatë orës së mësimit. Këto sfida përfshinin 
trajtimin e klasave me numër të madh 
nxënësish dhe me prejardhje të ndryshme. 
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Problemet me infrastrukturën, mungesa e 
materialeve mësimore, por edhe mungesa 
e disiplinës së nxënësve, ishte një aspekt 
tjetër, që sipas shumicës së të intervistuarve, 
ndikonte në proceset menaxhuese në 
klasë. Rezultatet nuk tregojnë për ndonjë 
ndryshim domethënës, midis perceptimit 
të mësuesve burra dhe mësueseve gra, në 
aspektet e menaxhimit të klasës.

Sfida më e madhe e evidentuar nga 
pak mësues ishte, mundësia e kufizuar që 
ofron më shumë siguri, për të garantuar një 
menaxhim shkencor, që orienton nxënësit 
të praktikojnë detyrat e të mësuarit, në 
përputhje me objektivat e lëndës.

Përfundime dhe rekomandime

Qëllimi i këtij studimi është të 
evidentojë, të sjellë në dritë, të bëjë të 
arritshme dhe të mundshme për t›u vlerësuar 
më tej, çështje që fokusojnë menaxhimin 
proaktiv në dobi të zhvillimit të mësimit në 
klasë. Por, një pjesë e mirë e qëndrimeve të 
mësuesve, apo dhe e aspekteve menaxheriale, 
janë të padukshme dhe të paevidentuara në 
statutet rregullatore të sjelljes së mësuesve, 
ndaj dhe ky studim konsiderohet si vlerë 
e shtuar, për aktorët e interesit në fushën 
e arsimimit dhe edukimit. Menaxhimi 
proaktiv i klasës, është shenjë dalluese e një 
sistemi efektiv mësimor dhe në referencë të 
kësaj, ky studim, arrin në disa përfundime, 
të cilat çelin rrugën për përpunime të 
mëtejshme shkencore.

Në mënyrë të ngjashme, mësuesit në 
nivelin e ciklit të lartë të arsimit bazë, përdorin 
sjellje dhe strategji të bazuara në eksperiencë, 
për të prodhuar menaxhim proaktiv të klasës. 

Këto gjetje kontribuojnë në perceptimin real 
të mësuesve mbi rolet e tyre si edukatorë 
dhe mësimdhënës, sikurse dhe krijojnë 
hapësira për përfshirje në punë të mëtejshme 
kërkimore, në nivel të thelluar, duke e parë 
procesin edhe nga dimensione të ndryshme. 

Gati të gjithë pjesëmarrësit, vlerësojnë 
se marrëdhënia mes mësuesit dhe nxënësit, 
është një element shumë i rëndësishëm 
i përvojës mësimore. Edhe pse njohja e 
nxënësve kërkon kohë (sidomos për të 
njohur një klasë të re që nga dita e parë), pa 
kuptuar se çfarë i motivon ata, nuk mund 
të kapërcehen pengesat për të realizuar një 
proces të shëndetshëm mësimor. 

Teknika e përdorur gjerësisht, gati nga 
të gjithë pjesëmarrësit, ishte ajo e pyetjeve 
të vazhdueshme, si mjet për të ndihmuar 
nxënësit të mësojnë një temë. Si rekomandim 
i mundshëm, sugjerohet krijimi i një praktike 
(protokolli) të standardizuar, ku mësuesit të 
gjejnë hapësirat e nevojshme, për të mësuar në 
mënyrë të vazhdueshme, teknika dhe shprehi 
të reja, si dhe instrumente të dobishme, 
për të frymëzuar arritje më të mëdha për 
nxënësit. Ky hulumtim kontribuon në 
grumbullimin e njohurive, si një përpjekje 
cilësore e studimit të menaxhimit të klasës, 
në nivelin para universitar. Trajnimi dhe 
studimi shtesë, edhe në nivel kombëtar i 
zhvillimit profesional, mund të përmirësojë 
aftësitë e mësuesve për të menaxhuar klasat 
në mënyrë efektive, të ulë problemet e sjelljes 
së nxënësve dhe të përmirësojë performancën 
mësimore dhe akademike. 

Gjetjet  në këtë studim ofrojnë 
informacion, që mund t›i lejojë mësuesit të 
zhvillojnë kualifikime të pandërprera edhe 
në fushën menaxheriale.

Archambault, I., Janosz, M., Jean-Sebastian, F., 
& Pagani, L. (2009). “Student engagement 
and its relationship with early high school 
dropout”, Journal of Adolescence; parë 

më 28 Nëntor 2021 në: https://www.
researchgate.net/publication/324876084_
Lesson_Planning_With_Engagement_in_
Mind_Proactive_Classroom_Management_
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Teachers Proactive Classroom Management
Classroom management refers to the actions that teachers take to create an environment that 

supports and facilitates academic and socio-emotional learning. In the current situation, when 
the attention on the education process is increased, proactive management becomes extremely 
important in the learning process itself. Teacher training for classroom management, but also for 
managing children’s behavior is essential to the success of teaching. The purpose of this paper is 
to study teachers’ perceptions of their classroom management practices, paying attention to the 
ways in which teachers implement knowledge and apply proactive management procedures in 
their classrooms. In addition, the study tends to highlight the teachers challenges in proactive 
classroom management practices. To conduct this study was built a qualitative research design, 
which used two research tools for data collection, focus groups (three) and in-depth, semi-
structured interviews. The study was conducted with teachers of pre-university education “Level 
with code 1”, primary education in Tirana schools, during September-October 2021. Intentional 
sampling was used. The findings of the study show that teachers had positive perceptions of their 
classroom management practices, but also highlight the lack of specific proactive intervention 
procedures. A possible recommendation proposed the deepen studies and generalizations focused 
on the impact of proactive classroom management, as well as standardize the establishment of a 
practice (protocol) where teachers can find the opportunity to continually learn new techniques 
and skills, as the best possible way to inspire greater achievement for students.

Keywords: Proactive management; teacher; class; education system, teaching.
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Sevim MUSTAFA është profesoreshë në Kolegjin AAB, Prishtinë. Ajo ka doktoruar në 
Universitetin “St. Kliment Ohridski” Manastir, Maqedonia e Veriut – Programi i Fakultetit Pedagogjik 
për dhunti dhe të talentuar. Interesat e saj kërkimore shtrihen brenda nëndisiplinave të Psikologjisë dhe 

Përmbledhje

Njerëzit me dhunti dhe të talentuar kanë qenë dhe mbeten një sfidë për natyrën dhe 
shoqërinë njerëzore. Kishte një konsensus jashtëzakonisht të fortë në literaturën kërkimore 
rreth rëndësisë së familjes për individët e talentuar. Ka aspekte mjaft të ndryshme të familjes, 
të cilat konsiderohen dhe studiohen si të rëndësishme për zhvillimin e talentit. Synimi 
ynë ishte të njihnim disa karakteristika familjare si rendi i lindjes, madhësia e familjes, 
perceptimi i kënaqësisë familjare, niveli socio-ekonomik dhe niveli arsimor i prindërve 
në fëmijët e talentuar dhe të talentuar në Kosovë në krahasim me fëmijët jo të talentuar. 
Ky është një studim ndërseksional. Kishim1609 pjesëmarrës të moshës 13 deri në 19 vjeç 
(Mage = 15,47; DS = 1,59). Instrumentet matëse ishin Matricat Standarde Progresive 
të Ravenit, Shkalla e cilësisë së ndërveprimeve familjare - KOBI (Vulić-Prtorić, 2000) 
dhe forma sociodemografike. Me dhunti dhe të talentuar kanë rezultuar 441 ose 27.4% e 
kampionit, ndërsa sipas rezultateve të testit të inteligjencës nga nxënës të pa nominuar kanë 
rezultuar 74 ose 4.6%. Rezultatet dhe analizat tregojnë se grupi i nxënësve me dhunti dhe 
të talentuar përfshin dukshëm më shumë fëmijë të lindur të parët, nga familje të vogla dhe 
nga prindër me arsim të lartë (sidomos baballarët). Ky është studimi i parë i këtij lloji në 
Kosovë që përshkruan fenomenin e dhuntisë dhe talentit tek fëmijët nga një këndvështrim 
zhvillimor dhe familjar. Ekziston nevoja për të shqyrtuar ndikimin e këtyre faktorëve në 
mjedisin kosovar në një hulumtim më gjithëpërfshirës. Megjithatë, gjetjet e tilla duhet të 
shtjellohen më konkretisht edhe në dritën e aspekteve kulturore.
Fjalë kyçe: dhunti, i talentuar, karakteristika familjare, Kosovë
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në fëmijët me dhunti dhe të talentuar në Kosovë

Vështrim i përgjithshëm: roli i familjes 
në dhuntinë dhe talentin 

Fëmijët me dhunti dhe të talentuarit 
kanë qenë dhe mbeten sfidues për natyrën 
dhe shoqërinë njerëzore. Pyetje të shumta 
janë ngritur, por edhe shumë shpjegime 
janë përpjekur ta sqarojnë këtë fenomen prej 
dekadash në fushën shkencore. Pavarësisht 
rritjes së njohurive nëpërmjet gjetjeve të 
kërkimit dhe angazhimit më këmbëngulës 
në njohjen e fenomenit edhe në fushat 
sociale me interes (psikologji, arsim, biznes 
etj.), mbetet mjaft i pashpjeguar ose vetëm 
pjesërisht i shpjeguar dhe i pranuar nga 
autoritetet e fushës.

Dijetarët pajtohen se familja është 
një nga përvojat e para të socializimit të 
individëve dhe ajo ka një rol fundamental 
mbi zhvillimin njerëzor. Ai është gjithashtu 
një hapësirë   transmetimi ndër brezash për 
vlerat, besimet, njohuritë dhe kulturën. 
Në këtë kuptim, njohja e funksionimit të 
familjes është një hap i rëndësishëm për të 
kuptuar zhvillimin e talentit. 

Freeman (2001) gjen se ka pasur 
një konsensus jashtëzakonisht të fortë në 
literaturën kërkimore rreth rëndësisë së 
familjes për individët e talentuar. Sipas tij, 
për të gjithë ata që arrijnë suksese të larta, 
ndikimi më i rëndësishëm në jetën e tyre ka 
qenë pothuajse gjithmonë mbështetja dhe 
inkurajimi i jashtëzakonshëm nga prindërit 
e tyre. Për një fëmijë me talent, ndikimi i 
familjes mund të jetë faktori përcaktues nëse 
aftësia zhvillohet në një nivel të lartë apo jo. 

Ka një aspekt mjaft të madh dhe të 
ndryshëm të familjes që shihet dhe studiohet 
si i rëndësishëm për zhvillimin e individëve të 
talentuar: sfondi socio-ekonomik, përdorimi 
i burimeve familjare, stili arsimor dhe klima 

familjare, mosha e prindërve në lindjen e 
fëmijës subjekt, profesioni i prindërve, të 
ardhurat dhe statusi social, renditja e lindjes, 
gjinia dhe madhësia e familjes, paaftësitë 
e një fëmije (fizike ose mësimore), vlerat 
familjare, prindërit dhe stilet e prindërimit, 
kohezioni dhe përshtatshmëria familjare.

Familja është burimi kryesor i ndikimeve 
mbi anëtarët e saj në aspektin gjenetik, social 
dhe psikologjik (Dessen & Braz, 2005; 
Wagner et al., 2011; Weber, 2008; cituar nga 
Fleith, 2016). Në studimin e tyre (Knafo 
& Plomin, 2006) zbuluan se baza për 
zhvillimin kognitiv dhe afektiv të sjelljes së 
fëmijëve është mjedisi familjar (veçanërisht 
marrëdhëniet dhe komunikimi ndërmjet 
anëtarëve të familjes). Pra, familja është një 
kontekst zhvillimi kritik dhe thelbësor për 
fëmijët me dhunti dhe talent. Reichenberg 
dhe Landau (2009) tregojnë se ka shumë 
prova që stili i jetës familjare, vlerat, qëllimet 
dhe ndërveprimi me karakteristikat e tjera 
mjedisore janë faktorë shumë të rëndësishëm 
që ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve, 
pavarësisht faktit se kanë një ndikim të fortë 
gjenetik në potencialin intelektual. 

Familjet e individëve të talentuar, 
sipas Winner (1996), janë parë si mjedise 
stimuluese në kuptimin e pavarësisë së 
fëmijëve, por me monitorim dhe mbështetje 
nga prindërit, të cilët vendosin performancë/
nivele të larta, që mbështesin vendimet e 
fëmijëve të tyre, vlerësojnë edukimin dhe 
përqendrohen në nevojat e fëmijës. Chagas 
& Fleith (2006) deklaruan se studimet 
(p.sh. Downey 2001; Freeman & Guenther, 
2000; May, 2000; Rodgers, 2001; Weissler 
& Landau 1993; Zajonc, 2001; cituar nga 
Chagas & Fleith, 2006) që kanë hulumtuar 
familjen mbi zhvillimin e talentëve kanë 
treguar se këto familje karakterizohen nga 

Psikologjisë së dhuntisë dhe të talentuarve. Ajo ka marrë pjesë në konferenca të shumta kombëtare dhe 
ndërkombëtare dhe është autore e shumë publikimeve me tema si ankthi, stresi, vetëvlerësimi, lidershipi, 
organizimi i të mësuarit, fëmijët e talentuar etj. Ajo është asistente e projektit për Kosovën në projektin 
IMPLEMENTALL dhe MENTUPP, në kuadër të Horizont 2020.
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pozita e veçantë që këta fëmijë marrin në 
shtëpi; kur familjet kanë vetëm një fëmijë ose 
ky fëmijë lind i pari; edhe në varësi të asaj 
se çfarë është dhuntia dhe talenti i fëmijës; 
dinamika e ndryshimeve gjinore brenda 
familjes; kur kanë një nivel të lartë kohezioni 
dhe harmonie; kur mjedisi i shtëpisë është 
interesant dhe stimulues dhe zakonisht janë 
prindër që janë aktivisht të përfshirë në 
angazhimin e fëmijës në shkollë.

Wu (2008) deklaroi se vendimtare 
për arritjet akademike të fëmijëve të 
talentuar mund të jetë mjedisi familjar dhe 
marrëdhënia e prindërve me fëmijët e tyre. 
Ablard (2004) pohoi faktin se hulumtimi ka 
treguar se studentët e talentuar në lidhje me 
familjet kanë ndjenja pozitive dhe ndihen të 
mbështetur në qëllimet e tyre. 

Duke njohur rëndësinë e statusit socio-
ekonomik, Gagne (2004) në modelin e tij 
të njohur llogarit statusin socio-ekonomik 
në nivelin proksimal të katalizatorit 
mjedisor (E). Gjithashtu studimet (Birx, 
1988; Howe, 1990) tregojnë se fëmijët e 
identifikuar si të talentuar shpesh rrjedhin 
nga familje të pasura dhe intelektuale të 
klasës së mesme dhe të lartë. Një numër i 
konsiderueshëm hetimesh mbi prejardhjen 
familjare të të rriturve të talentuar kanë 
gjetur se familjet e klasës së mesme dhe 
të lartë janë të mbipërfaqësuara (Moltzen, 
2009). Perleth & Wilde (2009) deklaruan 
se këto familje u ofrojnë fëmijëve burimet 
financiare dhe intelektuale për zhvillimin e 
talentit. Moltzen (2009) beson se arsyeja ka 
të ngjarë të lidhet me traditën, arsimin dhe 
në një shkallë më të vogël burimet.

Sipas këndvështrimit Olszewski-
Kubilius (2018); një histori familjare e 
përfshirjes në një fushë të caktuar; stabiliteti 
i gjeneratave dhe akumulimi i burimeve ose 
aseteve arsimore (p.sh. njohuri dhe përvojë 
me arsimin e lartë), social (p.sh. pozita 
sociale, lidhjet sociale) dhe burime financiare 
(Albert, 1994; Bourdieu, 1992; cituar nga 
Olszewski- Kubilius, 2018) janë shumë të 
rëndësishme për zhvillimin e talentit. Por ka 

edhe pikëpamje të ndryshme si nga López-
Aymes et al (2014) duke deklaruar se disa 
autorë pajtohen se statusi socio-ekonomik 
mund të mos jetë aq i rëndësishëm në 
zhvillimin e talentit dhe talentit, por niveli 
kulturor dhe arsimor i prindërve (Redding, 
2000 Zubiría, 1997; cituar sipas López-
Aymes et al; 2014), veçanërisht për nënën 
(Manzano & Arranz, 2008; cituar sipas 
López-Aymes et al; 2014). 

Dihet mirë se fëmijët e talentuar 
vijnë nga familje të çfarëdo statusi arsimor 
(Baska, 1983; Touq, Kamal & Fada, 1993), 
kështu që arsimi i lartë i prindërve mund 
të ndikojë në komponentët më të mirë të 
dhuntisë së tyre (Bloom, 1982; Eccles, 
1983; Walberg, 1984). Në përgjithësi 
sipas Touq, Kamal dhe Fada (1993) është 
vërtetuar se dhuntia e fëmijëve shpesh lidhet 
me statusin e lartë akademik të baballarëve 
dhe jo nënave. Siç shihet, literatura sugjeron 
që prindërit e fëmijëve të identifikuar si 
shumë të talentuar vijnë kryesisht nga grupet 
profesionale të shoqërisë, me një përfaqësim 
të konsiderueshëm nga menaxhimi i biznesit, 
arsimi dhe mjekësia (Gross, 2005).

Sipas Gross (2005) literatura mbi 
talentin intelektual sugjeron fuqishëm 
se të talentuarit priren të jenë fëmijë të 
prindërve më të rritur. Një shpjegim për 
këto gjetje të bazuar në Gross (2005) është 
se një moshë më e madhe e prindërve 
ka të ngjarë të përmirësojë stabilitetin 
financiar dhe sigurinë e familjes; dhe kjo e 
kombinuar me pjekurinë e prindërve, mund 
të kontribuojë në një atmosferë shtëpiake më 
të qëndrueshme, emocionalisht të sigurt, e 
cila është një mjedis ku zhvillimi i talenteve 
do të vlerësohej dhe nxitej më shumë.

Marrëdhënia ndërmjet renditjes së 
lindjes, inteligjencës, por edhe aftësisë 
së hulumtuar në mënyrë periodike dhe 
sporadike gjatë shekullit të kaluar, tregojnë 
gjetje kontradiktore dhe të përziera. 

Rodgers, Cleveland, van den Oord dhe 
Rowe (2000) pohuan se lidhja e dukshme 
midis rendit të lindjes dhe inteligjencës ka 
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qenë një iluzion metodologjik. Gross (2005) 
e sheh rendin e lindjes si faktor që mund të 
mbajë një ndikim të fortë mbi shkallën në 
të cilën mund të nxiten kapacitetet e lindura 
të fëmijës. Bazuar në literaturën kërkimore 
Olszewski-Kubilius (2008) dokumentoi se 
individët e talentuar intelektualisht (IQ i 
lartë) janë fëmijë të lindur të parët në mënyrë 
disproporcionale.

Por kohët e fundit dy studime të 
mëdha thonë se provat shkencore sugjerojnë 
fuqishëm se rendi i lindjes ka një zhvillim të 
vogël të inteligjencës (Damian & Roberts, 
2015) dhe se rendi i lindjes ka një efekt të 
vogël në inteligjencë (Rohrer, et all 2015). 

Lehmann et al (2016) gjetën një 
ndryshim në nivelin kognitiv deri në 
fillimin e shkollimit, ku fëmijët e lindur të 
parët shënuan rezultate më të larta; e cila 
shpjegohet përmes ndryshimeve në sjelljen 
prindërore. Studimet e para në fushën e 
dhuntisë dhe talentit flasin më së shumti për 
djemtë e talentuar. Në përgjithësi, djemtë 
janë pak më shumë se vajzat në mostrat 
e studimeve më të shumta mbi talentin 
(Benbow, Lubinski, Shea, & Eftekhari-
Sanjani, 2000; Rost, 2000; Swiatek & 
Lupkowski-Shoplik, 2000; bazuar në 
Perleth & Wilde, 2009). 

Literatura kërkimore dokumentoi se 
individët me talent intelektual (IQ i lartë) 
vijnë nga familje të vogla (Olszewski-
Kubilius, 2008). Gjithashtu (Gross, 2005) 
e sheh madhësinë e familjes si faktor që 
mund të mbajë një ndikim të fortë mbi 
shkallën në të cilën aftësitë e lindura të 
fëmijës mund të nxiten.

Reilly (bazuar në Kerr, 2009) deklaroi 
se për sa i përket marrëdhënieve familjare, 
fëmijët e talentuar priren të jenë produkte 
të sistemeve të qëndrueshme të rregulluara 
mirë. Në studimin e bërë nga Chan (2005) 
në lidhje me perceptimin e nxënësve të 
talentuar në lidhje me mjedisin familjar, 
kohezioni i familjes lind si variabël që mund 
të parashikon talent. Gjithashtu, familjet e 
fëmijëve të talentuar janë më harmonike, më 

të kujdesshme dhe me më pak konflikte në 
krahasim me ato të fëmijëve që nuk tregojnë 
shenja dhuntie (Aspesi, 2007; cituar nga 
Fleith, 2016). Bazuar në Fleith (2016) në 
kampionin prej 107 pjesëmarrësish ishin 
nxënës të klasave të 4-ta, ku 41 morën pjesë 
në një program për nxënës të talentuar, 
grupet e nxënësve të talentuar dhe jo të 
talentuar vlerësuan pozitivisht mjedisin 
familjar. Ka gjithashtu shumë studime që 
shohin kohezionin familjar, si një faktor 
në zhvillimin e talenteve dhe kapaciteteve 
të talentuara (Caplan, 2002, Chan, 2005; 
Sánchez, 2007; Zubiría, 1997; cituar nga 
López-Aymes, 2014). 

Megjithatë, ka studime të tjera që 
tregojnë se probleme të ndryshme ose 
tensione familjare (disavantazhi kulturor 
dhe ekonomik, deformimi fizik, refuzimi 
nga prindërit ose moshatarët, tensioni në 
familje dhe humbja e prindërve) mund të 
nxisin talentin pavarësisht vështirësive (Van 
Tassel-Baske & Olszewski-Kubilius, 1989).

Studimi i Pawilen (2018) tregon se 
10 të talentuarit filipinas të përzgjedhur 
i përkasin familjeve me prejardhje të 
ndryshme socio-ekonomike, janë produkte 
të një mjedisi pozitiv në shtëpi; prindërit që 
janë të dashur dhe mbështetës i kanë ushqyer 
ata, dhe po aq vëllezërit e motrat e dashur 
dhe mbështetës kanë ofruar mbështetje në 
zhvillimin e talentit të tyre. Studimi arrin 
në përfundimin se mjedisi i shtëpisë ka një 
ndikim pozitiv në zhvillimin e të talentuarve.

Konteksti kosovar i studimit

Ka nevojë për më shumë kërkime 
duke llogaritur shkallën e madhe të 
faktorëve familjarë dhe natyrën komplekse 
të marrëdhënieve ndërmjet faktorëve 
individualë, familjarë dhe të tjerë socialë. 
Kjo është veçanërisht e vërtetë për Kosovën, 
ku nuk kemi qasje studimore apo arsimore 
apo ndonjë fushë tjetër që lidhet me fëmijët 
e talentuar dhe të talentuar.

Kryerja e këti j  punimi në këtë 
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këndvështrim të përmendur më lart në një 
mjedis si Kosova me shumë karakteristika 
specifike si një vend me të ardhura të ulëta (i 
pazhvilluar), një vend i sapolindur nga lufta, 
me familje të mëdha tradicionale dhe sistem 
arsimor në zhvillim; e bën atë me vlerë / 
rëndësi si shkencore ashtu edhe shoqërore.

Jeta familjare në Kosovë: Familja 
tradicionale në Kosovë i përket llojit të 
zgjeruar dhe përbëhet nga një numër i 
madh i anëtarëve të familjes ku mund të 
përbëhet edhe nga dy ose më shumë familje 
bërthamore por që jetojnë së bashku dhe 
jetojnë në një familje. 

Studime për persona me dhunti dhe 
të talentuar në Kosovë: Nga kërkimi 
në internet ne mund të gjeni vetëm një 
hulumtim që merret me persona të talentuar 
në Kosovë. Në këtë studim (Llullaku, 2014) 
me një mostër prej 130 nxënësve në mes 
14 dhe 17 vjeç në krahasim me 41 nxënës 
të talentuar dhe 89 nxënës të rregullt nga 
Kosova, me qëllim për të matur perceptimin 
e nxënësve, prindërve dhe mësuesve në lidhje 
me kreativitetin nxënësve, duke e krahasuar 
atë me perceptimin e tyre të inteligjencës 
nxënësit dhe pastaj me rezultatet aktuale të 
krijimtarisë duke përdorur Torrance testit 
të menduarit krijues. Gjetjet kryesore ishin 
se rezultatet mesatare të krijimtarisë për 
nxënësit talentuar rezultuar në rezultate 
13% më të larta për krijimtarinë se për 
grupin e rregullt. Në përgjithësi, vlerat 
mesatare të kreativitetit për kampionin prej 
130 nxënësve nga Kosova janë më të ulëta 
se 50% në krahasim me normat e SHBA-
së. Nxënësit e talentuar u gjetën përmes 
qendrës së talentuar në Prishtinë (ATOMI, 
IQ 145+) e cila mati IQ-në e tyre me 
Matricat Progresive Raven dhe me Matricat 
Progresive të Avancuara të Raven (APM).

Metodologjia dhe materialet

Qëllimi i hulumtimit është të eksploroj 
rolin dhe ndikimin e disa karakteristikave të 
familjes si faktorë potencialë që luajnë rol në 

zhvillimin e fëmijëve me dhunti dhe talent në 
Kosovë. Njohja e këtyre faktorëve shërben si 
ndihmë për identifikimin dhe mbështetjen 
sa më të madhe të fëmijëve me dhunti dhe 
talent si dhe familjeve të tyre në Kosovë.

Është një studim me dizajn sasior 
përshkrues që ka për qëllim të ekzaminojë 
dhe identifikojë karakteristikat e familjes 
që lidhen me dhuntinë dhe talentin dhe 
korrelacionet e mëtejshme në studentët e 
talentuar dhe të talentuar.

Mostra

Bazuar në faktin se në Kosovë nuk 
kemi programe, kurse apo shkolla speciale 
për nxënësit që klasifikohen me dhunti 
dhe talent; për ndërtimin e mostrës, ne 
ndërmorëm disa hapa. Mostra e përgjithshme 
përbëhej nga 1609 nxënës të shkollave të 
mesme të ulëta dhe të larta, të moshës 13-19 
vjeç (Mmes=15.47 , DS=1.59). Së pari u 
bë nominimi nga mësuesit dhe më pas testi 
i Matricave Standarde Progresive Raven. Në 
bazë të këtij dizajni rezultuan katër grupe. 
Grupi IQ i talentuar/I nominuar (N = 441, 
Mmes=14.87, DS=1.27) i nxënësve u 
përcaktua së pari nga nominimi i mësuesve 
në shkollat   e mesme të ulëta dhe 55 pikë 
e lart në Matricat Standarde Progresive 
Ravenit. Grupi i dytë - IQ i talentuar/ jo 
i nominuar (N = 74, Mmes= 14.91 , 
DS=1.08) përfshinte gjithashtu studentë 
që shënuan 55 e lart në Matricat Standarde 
Progresive Ravenit, por të pa nominuar. 
Grupi - IQ jo i talentuar/i nominuar 
(N = 519, Mmes=16.05 , DS=1.69) 
përfshinte studentë të nominuar që nuk 
shënuan 55 e lart në Matricat Standarde 
Progresive Ravenit. Grupi i Nxënësve Jo 
i talentuar/ jo i nominuar për talent (N = 
575, Mmes=15.47 , DS=1.60) u ndërtua 
nga përzgjedhja e rastësishme e nxënësve 
në shkollat   e mesme të ulëta të cilët nuk 
shënuan 55 e lart në Matricat Standarde 
Progresive Ravenit. Sipas gjinisë 957 ose 
59,5 % ishin femra dhe 650 ose 40,4 % ishin 
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meshkuj. Shkollat i kemi zgjedhur rastësishtë 
por nganjëherë kjo ka qenë e pamundur për 
shkak të lejeve të drejtorive komunale të 
arsimit. Shkollat   e përfshira kanë qenë prej 9 
regjioneve të Kosovës. Pesë shkolla janë nga 
regjioni i Prizrenit, pesë nga regjioni i Pejës, 
4 nga regjioni i Prishtinës, 2 nga regjioni i 
Gjilanit dhe nga një në regjionin e Gjakovës, 
Deçanit, Vitisë, Suharekës dhe Obiliqit. 
Mësuesit u thirrën për të bërë nominimin, 
pasi u pajisën me një fletë informacioni që 
shpjegon kriteret dalluese që duhet të merren 
parasysh përpara emërimit të studentëve. 
Ishin të nominuar 960 ose 59.7 % e mostrës. 
Edhe nxënësit e zgjedhur rastësisht kanë 
qenë nga e njejta shkollë. 

 
Instrumentet matëse
Instrumentet matëse të përdorura janë :
Pyetësori socio-demografik : mosha, 

gjinia, radha e lindjes, numri i anëtarëve 
të familjes, numri i fëmijëve, mosha e 
prindërve, statusi familjar, niveli arsimor 
i prindërve, profesioni i prindërve, statusi 
socio-ekonomik,

Shkalla e cilësisë së ndërveprimeve 
familjare - KOBI (Vulić-Prtorić, 2000). 
Shkalla e familjes së ndërveprimeve KOBI 
mat ndërveprimin e një fëmije dhe prindërve 
në dy dimensione - pranimi (ngrohtësia 
emocionale, intimiteti) dhe refuzimi 
(kontrolli, neglizhimi emocional). Kemi 
përdorur vetëm nënshkallën Kënaqësia me 
familjen time, e cila ka 11 pretendime që 
lidhen me atmosferën e përgjithshme në 
familje. Të anketuarit në shkallën e tipit 
Likert vlerësojnë (nga 0 = aspak në 5 = 
po, plotësisht) se si ndihet në familjen e tij 
dhe sa është i kënaqur me jetën familjare. 
Rezultati i përgjithshëm i varionit nga 11 
në 55, dhe përfaqëson shumën e të gjitha 
përgjigjeve ndaj nëngrupeve (pikat më të 
larta të rezultateve për një kënaqësi më të 
madhe me familjen e tyre).

Matricat Standarde Progresive 
(SPM; Raven, 1938) - Matricat Standarde 
Progresive Ravenit është një test i aftësisë 

së arsyetimit joverbal dhe inteligjencës së 
përgjithshme që minimizon paragjykimet 
kulturore. Është krijuar që nga viti 1938 
dhe ende është një instrument psikometrik 
i përdorur gjerësisht. SPM-ja është ndoshta 
më i njohuri dhe më i përdoruri ndër 
testet e inteligjencës joverbale. Aktualisht, 
Matricat e Raven janë një masë e pranuar 
e inteligjencës dhe arsyetimit fluide (Kerr, 
2009). Raven SPM përmban 60 artikuj 
(modeli bardh e zi) që janë renditur në 
pesë grupe me 12 artikuj problemesh secila 
(Setet A, B, C, D dhe E), të renditura në një 
renditje progresive më të vështirë (shkalla e 
vështirësisë rritet nga një problem i matricës 
në problemin tjetër të matricës). Çdo 
matricë individuale kërkon që studentët 
të shqyrtojnë përbërësit e një matrice jo 
të plotë dhe më pas të zgjedhin kutinë 
boshe që plotëson më mirë matricën. 
Shkalla është menduar për të gjithë gamën 
e zhvillimit intelektual duke filluar nga 
koha e një fëmije në moshën 6.5 vjeç. 
Mund të jepet individualisht ose si test në 
grup dhe relativisht i lehtë për t’u shënuar. 
Administrimi i Raven kërkoi afërsisht 
60 minuta. Testet origjinale u ndërtuan 
si teste me letër dhe laps; aktualisht 
ato janë të disponueshme edhe si teste 
të kompjuterizuara. Nxënësit shënuan 
përgjigjet e tyre në një fletë të veçantë 
përgjigjesh, e cila më pas u vlerësua me dorë.

Organizimi i kërkimit
Së pari, është marrë miratimi nga 

Drejtoria Komunale e Arsimit në disa rajone 
për kryerjen e hulumtimit. U kontaktuan 
dhe u njoftuan drejtorët e shkollave të 
përzgjedhura. U mabjtë një takim me 
mësuesit, ku shpërndahen fletë informacioni 
që shpjegojnë kriteret dalluese që duhet 
të merren parasysh përpara nominimit 
të studentëve. Pëlqimi me shkrim është 
dhënë nga prindërit e tyre dhe nxënësve 
si letër informative iu është bashkëngjitur 
formularit për plotësim. Pasi është bërë 
nominimi, është përcaktuar koha dhe vendi 



   31Social Studies  Vol. 16  No. 1

i aplikimit të testit dhe pyetësorëve. Vendi 
i testimit ishte në shkollën përkatëse në një 
klasë. Administrimi i testit Raven Standard 
Progressive Matrices si dhe pyetësorët e tjerë 
u bë në grup dhe në prani të një mësuesi 
të caktuar nga shkolla për të ndihmuar 
gjatë hulumtimit. Të dhëna të mëtejshme 
u koduan dhe u futën në programin e 
përpunimit të të dhënave SPSS në mënyrë 
që të analizohen dhe interpretohen.

Përpunimin e të dhënave
Përpunimi i të dhënave bëhet me 

programin Microsoft Excel dhe SPSS 21.

Rezultatet

Përshkrimi statistikor i variablave të studimit
Për të kuptuar lehtazi gjetjet e këtij 

studimi po vendosim në mënyrë tabelare 
përshkrimin statistikor të variablave.

N %

Sipas regjioneve

 Prizren 491 30.5
 Prishtina 365 22.7
 Peja 266 16.5
 Obiliq 64 4.0
 Gjakovë 117 7.3
 Gjilan 101 6.3
 Viti 64 4.0
 Suharekë 73 4.5
 Deçan 68 4.2
 Total 1609 100.0
Sipas nominimit
 Jo-nominuar 649 40.3
 Nominuar 960 59.7
Sipas vendbanimit
 Qytet 1445 89.8
 Fshat 164 10.2
Sipas gjinisë
 Mashkull 650 40.4
 Femër 957 59.5
 Nuk janë përgjigjur 2 .1
Sipas rendit të lindjes
 I pari 532 33.1
 I dyti 523 32.5
 I treti 314 19.5
 I katërti 157 9.8
 I pesti 54 3.4
 I gjashti 22 1.4
 I shtati 2 .1
 I teti 3 .2

Tabela 1: Numri dhe përqindja e repsondentëve sipas variablave

 I nënti 1 .1
 Nuk janë përgjigjur 1 .1
Statusi i familjes
 Bashkë 1513 94.0
 Të ndarë 44 2.7
 Njëri prind i vdekur 50 3.1
 Të dy prindërit e vdekur 2 .1
Shkollimi i nënës
 Fillore 455 28.3
 Mesme 678 42.1
 Lartë 476 29.6
Shkollimi i babait
 Fillore 260 16.2
 Mesme 736 45.7
 Lartë 609 37.8
 Nuk janë përgjigjur 4 .2
Sipas gjendjes socio-ekonomike
 E keqe 1 .1
 Mesatare 244 15.2
 E mirë 729 45.3
 Shumë e mirë 634 39.4
 Nuk janë përgjigjur 1 .1
Sipas dhuntisë/talentit dhe nominimit
Jo talentuar/dhunti & jo i 
nominuar 575 35.7

Jo talentuar/dhunti & i nominuar 519 32.3
 IQ i talentuar & jo i nominuar 74 4.6
 Me dhunti dhe talent 441 27.4

N %
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Bazuar në kriterin e nominimit si dhe të 
kufirit të inteligjencës sipas testit të Ravenit, 
mostrën e kemi kategorizuar në katër grupe. 
Në grupin e nxënësve me dhunti dhe talentë 
kanë rezultuar 441 ose 27.4 % e mostrës, 
në grupin e nxënësve që sipas rezultatit të 
inteligjencës të testit të Ravenit ka rezultuar 
me dhunti dhe talent por që nuk kanë qenë 
paraprakisht të nominuar kanë rezultuar 
74 ose 4.6 %, në grupin e nxënësve që janë 
nominuar por rezultatet e testit të Ravenit 
nuk kanë rezultuar me dhunti dhe talentë 
janë 519 nxënës ose 32.3 % dhe në grupin 
e nxënësve që nuk janë nominuar dhe 
as rezultatet e testit të Ravenit nuk kanë 
rezultuar me dhunti dhe talentë janë 575 
nxënës ose 35.7 % (tabela 1).

Analizat e asociimit në mes të grupeve 
të variablave sociodemografike dhe 
variablës së dhuntisë/talentit

Kemi përdorur analizën e Chi-square 
test për të zbërthyer asociimet në mes të 
grupeve të variablave sociodemografike dhe 
variablës së dhuntisë/talentit (tabela 2). 

Test chi-square për pavarësinë tregoi një 
lidhje domethënëse midis vendbanimit dhe 
statusit të Me dhuntit/talentit të nominuar, 
χ2 (3, n = 1609) = 22.590, p = .000, 
C’v =.118 (Tabela 2). 92.3 % e nxënësve 
me dhunti/talent ishin nga qyteti. Test 
chi-square për pavarësinë tregoi një lidhje 

domethënëse midis renditjes së lindjes dhe 
statusit të Me dhunti/talentit të nominuar, 
χ2 (24, n = 1609) = 36.606, p = .048, 
C’v =.087 (Tabela 2). 38.8 % e nxënësve 
me dhunti dhe talenti ishin të lindur të 
parët, 32.7% i dyti etj. Test chi-square për 
pavarësinë tregoi një lidhje domethënëse 
midis nivelit të shkollimit të nënës dhe 
statusit të Me dhuntit/talentit të nominuar, 
χ2 (6, n = 1609) = 41.329, p = .000, C’v 
=.113 (Tabela 2). 38.5 % e nxënësve me 
dhunti dhe talent si dhe 45.9 % e nxënësve 
me inteligjencë të dhuntisë/talentit por të 
panominuar kishin nëna me shkollim të 
lartë. Test chi-square për pavarësinë tregoi 
lidhje domethënëse midis nivelit të shkollës 
së babait dhe statusit të Me dhuntit/talentit 
të nominuar, χ2 (6, n = 1605) = 41.726, 
p = .000, C’v =.114 (Tabela 2). 46.5 % 
e nxënësve me dhunti dhe talent si dhe 50 
% e nxënësve me inteligjencë të dhuntisë/
talentit por të panominuar kishin baballarë 
me shkollim të lartë.

Test chi-square për pavarësinë tregoi 
asnjë lidhje domethënëse midis gjinisë dhe 
statusit të Me dhunti/talentit të nominuar, 
χ2 (3, n = 1607) = 6.294, p = .098, C’v 
= .063 (Tabela 2). Test chi-square për 
pavarësinë tregoi asnjë lidhje domethënëse 
midis statusit familjar dhe statusit të Me 
dhunti/talentit të nominuar, χ2 (9, n = 
1609) = 9.754, p = .370, C’v = .045 
(Tabela 2). Test chi-square për pavarësinë 

Chi-square test df X2 P C’v

Gjinia 3 6.294 .098 .063

Vendbanimi 3 22.590 .000 .118

Rendi i lindjes 24 36.606 .048 .087

Statusi i familjes 9 9.754 .370 .045

Shkollimi i nënave 6 41.329 .000 .113

Shkollimi i baballarëve 6 41.726 .000 .114

Gjendja Socio ekonomike 9 11.323 .254 .048

Tabela 2: Paraqitja tabelare e analizën e Chi-square test të variablave sociodemografike dhe 
variables së dhuntisë/talentit
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tregoi asnjë lidhje domethënëse midis 
statusit socio-ekonomik dhe statusit të Me 
dhunti/talentit të nominuar, χ2 (9, n = 
1608) = 11.323, p = .254, C’v = .048 
(Tabela 2).

Analizat e dallimit në mes të grupeve 
të variablave 

Për variablat të cilat kishin më shumë se 
dy grupe kemi përdorur teknikën e analizës 
së Kruskal Wallis testit.

N Mean Rank
Mosha Jo dhunti/talent jo nominuar 575 806.46

Jo dhunti/talent të nominuar 519 967.09
Me dhunti/talent jo të nominuar 74 655.09
Me dhunti/talent të nominuar 441 637.49
Total 1609  

Nr i anëtarëve të familjes Jo dhunti/talent jo nominuar 574 857.44
Jo dhunti/talent të nominuar 519 823.89
Me dhunti/talent jo të nominuar 74 760.42
Me dhunti/talent të nominuar 441 720.17
Total 1608  

Nr i fëmijëve të familjes Jo dhunti/talent jo nominuar 575 837.85
Jo dhunti/talent të nominuar 519 859.82
Me dhunti/talent jo të nominuar 74 658.71
Me dhunti/talent të nominuar 441 722.21
Total 1609  

Mosha e nënës Jo dhunti/talent jo nominuar 571 787.92
Jo dhunti/talent të nominuar 518 843.23
Me dhunti/talent jo të nominuar 72 807.63
Me dhunti/talent të nominuar 434 755.68
Total 1595  

Mosha e babait Jo dhunti/talent jo nominuar 569 788.85
Jo dhunti/talent të nominuar 516 831.42
Me dhunti/talent jo të nominuar 72 813.52
Me dhunti/talent të nominuar 432 756.52
Total 1589  

 
Mosha Nr i anëtarëve të 

familjes
Nr i fëmijëve të 

familjes
Mosha e 

nënës
Mosha e 
babait

Chi-Square 132.351 24.936 33.928 9.001 6.529
df 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .029 .089
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Final me dhunti/talent të nominuar

Tabela 3: Paraqitja tabelare e analizës Kruskal Wallis Test të moshës, numrit të anëtarëve të 
familjes, numrit të fëmijëve në familje, moshës së nënës dhe moshës së babait me dhuntinë/talentin
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Testi Kruskal-Wallis zbuloi një ndryshim 
statistikisht domethënës në moshë në katër 
grupe të ndryshme Me dhunti/talent 
të nominuar (Jo talentuar/dhunti jo i 
nominuar, n = 575, Jo talentuar/dhunti i 
nominuar, n = 519, Sipas IQ i talentuar jo 
i nominuar, n = 74, Me dhunti dhe talent, n 
= 441), χ2 (3, n = 1609) = 132.351, p = 
.000. Grupi Jo talentuar/dhunti i nominuar 
shënoi një rezultat mesatar më të lartë (Md 
= 16) se tre grupmoshat e tjera, të cilat 
shënuan vlera mesatare prej 15 (Tabela 3).

Testi Kruskal-Wallis zbuloi një ndryshim 
statistikisht domethënës në numrin e 
anëtarëve të familjes në katër grupe të 
ndryshme Me dhunti/talent të emëruar (Jo 
talentuar/dhunti jo i nominuar, n = 574, 
Jo talentuar/dhunti i nominuar, n = 519 
Sipas, IQ i talentuar jo i nominuar, n = 
74, Me dhunti dhe talent, n = 441), χ2 (3, 
n = 1608) = 24.936, p = .000. Grupi Jo 
talentuar/dhunti jo i nominuar shënoi një 
rezultat mesatar më të lartë (Md = 6) se tre 
grupet e tjera, të cilat shënuan vlera mesatare 
prej 5 (Tabela 3).

Testi Kruskal-Wallis zbuloi një ndryshim 
statistikisht domethënës në numrin e 

fëmijëve në familje në katër grupe të 
ndryshme Me dhunti/talent të emërtuar 
(Jo talentuar/dhunti jo i nominuar, n = 
575, Jo talentuar/dhunti i nominuar, n = 
519, Sipas IQ i talentuar jo i nominuar, n 
= 74, Me dhunti dhe talent, n = 441), χ2 
(3, n = 1609) = 33.928, p = .000. Grupet 
regjistruan rezultate të ngjashme mesatare 
(Md = 3) por një test Mann-Whitney U 
zbuloi dallime domethënëse midis grupeve 
Jo talentuar/dhunti jo i nominuar dhe Jo 
talentuar/dhunti i nominuar me Sipas IQ i 
talentuar jo i nominuar dhe Me dhunti dhe 
talent. Grupet me dhunti/talent kanë më pak 
fëmijë në familjet e tire (Tabela 3).

Testi Kruskal-Wallis zbuloi një ndryshim 
statistikisht të rëndësishëm në moshat e 
nënave në katër grupe të ndryshme të Me 
dhunti/talent të emëruar (Jo talentuar/
dhunti jo i nominuar, n = 571, Jo talentuar/
dhunti i nominuar, n = 518, Sipas IQ i 
talentuar jo i nominuar, n = 72, Me dhunti 
dhe talent, n = 434), χ2 (3, n = 1595) = 
9.001, p = .000. Grupi Jo talentuar/dhunti 
i nominuar dhe grupi Sipas IQ i talentuar jo 
i nominuar ka shënuar një rezultat mesatar 
më të lartë (Md = 43) se dy grupet e tjera, 

N Mean Rank

Kënaqësia familjare Jo dhunti/talent jo nominuar 575 804.93

Jo dhunti/talent të nominuar 519 824.33

Me dhunti/talent jo të nominuar 74 739.90

Me dhunti/talent të nominuar 441 793.27

Total 1609  

 Kënaqësia familjare

Chi-Square 2.662

df 3

Asymp. Sig. .447

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Final me dhunti/talent të nominuar

Tabela 4: Paraqitja tabelare e analizës Kruskal Wallis Test të kënaqësisë familjare me dhuntinë/talentin
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të cilat kanë shënuar vlera mesatare prej 42. 
Testi Kruskal-Wallis zbuloi një ndryshim 
jo statistikisht domethënës në moshat e 
baballarëve në katër grupe të ndryshme Me 
dhunti/talent të emërtuar (Tabela 3).

Testi Kruskal-Wallis zbuloi një ndryshim 
jo statistikisht domethënës në kënaqësinë 
familjare në katër grupe të ndryshme Me 
dhunti/talent të emërtuar (Tabela 4).

Diskutimi

Në përgjithësi grupet e mostrës brenda 
variablave janë treguar të ndryshëm dhe kanë 
treguar dallime domethënëse mes tyre në 
përbërjen e tyre për nga gjinia, vendbanimi 
etj. Mospërputhshmëria përkundër asaj 
se është e rëndësishme nuk ja zbeh vlerën 
gjetjeve të konstatuara. Sa i përket gjetjeve 
të fuqive të raportit të vogël në shumicën 
e rasteve të studimit mund të thuhet se 
deri diku ato janë të zakonshme dhe të 
pritshme në literaturën e shkencave sociale 
(Rosenthal, 1984). 

Analiza e chi-square testit tregon për 
asociimin domethënës në mes të variablës së 
dhuntisë/talentit me vendbanimin, rendin e 
lindjes, shkollimin e nënës dhe shkollimin e 
babait (tabela 2). 

Sa i përket, rendit të lindjes kjo është 
në përputhje me qëndrimin e Olszewski-
Kubilius (2008) se literatura kërkimore ka 
dokumentuar që individët e talentuar (IQ 
të lartë) janë fëmijë të lindur të parët në një 
numër disproporcional; përkundër faktit se 
dhuntia e hulumtuar në mënyrë periodike 
dhe sporadike gjatë shekullit të kaluar, tregoi 
gjetje kontradiktore dhe të përziera. Sa i 
përket nivelit të shkollimit të prindërve, ku 
kemi gjetur se nxënësit me dhunti/talent 
kanë prindër me shkollim më të lartë. Kjo 
është në vijë me gjetjet e (Redding, 2000; 
Zubiría, 1997) se për fëmijët me dhunti dhe 
talent është i rëndësishëm niveli edukativ i 
prindërve. Sa i përketë gjinisë, kjo analizë 
nuk tregon asociim sinjifikativë me gjininë 
edhe pse kemi një numër pak më të lartë 

të femrave që rezultuan me dhunti dhe 
talent. Kjo gjetje është e kundërt me atë të 
literatures se përgjithësishtë djemtë lehtazi 
i tejkalojnë vajzat në mostrat e shumicës së 
studimeve për dhuntinë (Benbow, Lubinski, 
Shea, & Eftekhari-Sanjani, 2000; Rost, 
2000; Swiatek & Lupkowski-Shoplik, 2000; 
bazuar në Perleth & Wilde, 2009).

Analiza e Kruskal Wallis Test tregon për 
dallimin sinjifikativë bazuar në moshën vetëm 
për grupin që ka rezultuar jo me dhunti/
talent i nominuar; numrit të anëtarëve të 
familjes vetëm për grupin që ka rezultuar 
jo me dhunti/talent i panominuar , numrit 
të fëmijëve në familje vetëm me grupin që 
ka rezultuar me dhunti/talent i nominuar, 
moshës së nënës vetëm me grupin që ka 
rezultuar jo me dhunti/talent i panominuar 
dhe grupin që ka rezultuar me dhunti/talent 
i nominuar (tabela 3). 

Fakti se literatura për intelektualët e 
talentuar sugjeron fuqishëm se të talentuarit 
priren të jenë fëmijë të prindërve më të 
vjetër, nuk është gjetur në këtë studim. 
Mosha mesatare e nënave në lindje sillet 
rreth 23 kurse e baballarëve rreth 27 vjeç; 
kjo nuk paraqet dallim sinjifikativ tek grupi 
me dhunti dhe talent, dhe pak a shumë kjo 
moshë është më e re se në disa studime si 
Gross (2005). Është e njohur në kulturën 
tone se martesat ndodhin në moshë më 
të hershme. Fakti se grupi i nxënësve 
me dhunti/talent i nominuar dhe grupi i 
nxënësve me dhunti/talent i panominuar 
rezultojnë me numër sinjifikativisht më 
të vogël të anëtarëve të familjes është 
konfirmim se studentët me dhunti/talent 
kanë familje më të vogëla.

Analiza e Kruskal Wallis Test nuk na 
tregon për dallimin sinjifikativë në nivelin 
e kënaqësisë familjare bazuar në grupet e 
përcaktuara sipas dhuntisë/talentit (Tabela 
4). Kjo gjetje është në kundërshtim me 
qëndrimet e rëndësisë së kohezionit familjarë 
në zhvillimin e dhuntisë dhe talentit (Chan, 
2005; Olszewski-Kubilius et al., 2014; 
Fleith, 2016; Pawilen, 2018). 



   36
Shqyrtimi i karakteristikave familjare 

në fëmijët me dhunti dhe të talentuar në Kosovë

Fakti se kishim disa variabla të cilat 
edhe ashtu kishin vështirësitë fillestare për 
ti definuar dhe operacionalizuar bën që të 
arrijmë edhe tek një llojshmëri gjetjesh që 
nga konfirmuese, pjesërisht konfirmuese ose 
refuzuese. Kjo mendojmë se e bënë edhe më 
të dobishëm këtë studim sepse hap shtigje të 
reja për shpjegimin e fenomenit të dhuntisë 
dhe talentit në Kosovë dhe më gjerë. 

Mund të përmbledhim se sa i përketë 
veçorive familjare dhe ndryshimet ndërmjet 
studentëve të talentuar dhe studentëve jo 
të talentuar / të talentuar mund të themi se 
rezultatet dhe analizat e kryera na tregojnë 
se grupi i nxënësve me dhunti dhe talent 
përfshinë në veti sinjifikativisht më tepër të 
lindur të parë, familje të vogëla dhe prindër 
me nivel edukativ më të lartë (sidomos 
baballarët); por ky grup nuk është dalluar për 
nga statusi socioekonomik i familjes dhe për 
nga niveli i kënaqësisë me jetën në familje. 

Kufizimet e punimit

Ky studim ka edhe kufizimet e veta. 
Është e njohur se pyetësorët në vetvete kanë 
kufizimet e veta lidhur me specifikën dhe 
sensitivitetin e tyre. Përdorimi i pyetësorëve 
nuk është i mjaftueshëm për të njohur 
këto konstrukte psikologjike të marra në 
shqyrtim këtu. Kur jemi te pyetësorët , po 
ashtu duhet të kemi parasysh faktin se nuk 
janë të standardizuar për mjedisin ku u kry 
studimi, përkundër faktit se kanë treguar 
konsistencë internale te mire, me përjashtim 
të pyetësorit për kënaqësinë familjare 
të Kobit që ka treguar nivel të dobët të 
konsistencës internale / reliabilitetit.

Kufizim është edhe fakti se të gjithë 
përbërësit e kampionit janë të nacionalitetit 
shqiptar, d.m.th nuk kemi përfshirë edhe 
adoleshentët nga nacionalitetet tjera që jetojnë 
në Kosovë e sidomos në qytetin e Prizrenit.

Po ashtu  kampioni  nuk është 
gjithëpërfshirës për shkak se janë përfshirë 
vetëm komuna ku kemi mundur të marrim 
lejen nga Drejtoritë arsimore të komunave 

përkatëse. Po ashtu mospërfshirja e shkollave 
nga fshati për shkak edhe të numrit të 
vogël të nxënësve në to, si dhe për shkak 
vështirësive logjistike, paraqet një kufizim.

Përfundime e rekomandime

Përkundër asaj se kemi mjaft rezultate 
të ndryshme disa gjetje japin kuptim të 
vlefshëm për problematikën e studiuar. 
Premisa e tillë mbështetet në faktin se kemi 
rezultate të prodhuara që janë të përafërta 
me të shumë studimeve në vende tjera botës.

Familja duket se është faktorë me 
rëndësi në sferën e dhuntisë dhe talentit 
në Kosovë. Karakteristikat e saj si të jesh 
fëmijë i parë i lindur, të kesh një familje të 
vogël dhe të kesh prindër me nivel edukativ 
më të lartë (sidomos baballarët) i bënë si 
përcaktuese në mundësinë e të qenurit me 
dhunti/talent. Por kjo rëndësi nuk është 
gjetur tek statusi socioekonomik i familjes 
dhe niveli i kënaqësisë me jetën në familje. 

Duke pasur parasysh ndjeshmërinë dhe 
specifikat kulturore, por edhe aspektet e 
pyetësorëve është e vështirë që këto të dhëna 
të mos shihen me rezerva në Kosovë. Kjo 
shtron nevojën e ekzaminimit të ndikimit 
të këtyre faktorëve në mjedisin kosovarë në 
hulumtime më gjithëpërfshirëse.

Këto gjetje duhet ti kemi parasysh dhe 
kërkojnë vëmendje më të shtuar në politikat 
e ardhshme që kanë për qëllim adresimin 
e fenomenit të dhuntisë dhe talentit në 
shoqërinë kosovare veçanarisht në sferën 
e identifikimit të rasteve me dhunti/talent, 
poashtu edhe në programet intervenuese si 
dhe në adresimet e ardhshme psikosociale .

Gjetjet tona janë të fuqive të raportit të 
vogël, sëmundje nga e cila, vuajnë zakonisht 
studimet në shkencat sociale. Ndoshta këtu 
duhet kujtuar se një numër hulumtuesish 
kanë argumentuar se fëmijëria dhe rinia 
nuk mund të kuptohen si një periudhë 
unike (Aries, 1962) dhe se të rinjët nuk 
mund të konsiderohen si një grup special, 
homogjen social.
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Ky është studimi i parë i këtij lloji në 
Kosovë që përshkruan fenomenin e dhuntisë 
dhe talentit tek fëmijët në një perspektive 
zhvillimore të familjes si dhe të faktorëve 
që mund të ndikojnë në arritjet shkollore 
të tyre. Këto konstrukte, pa dyshim janë 
me peshë të madhe në parashikimin e 
zhvillimit të shëndoshë dhe ardhmërinë e 
fëmijëve me dhunti dhe talent. Gjetjet e 
studimit për elementë që janë të dobishëm 
për të ndërtuar një tabllo për fëmijët me 
dhunti dhe talent tregojnë se inpute të reja 
përvijohen në këtë studim për studiuesit 
nga fusha e psikologjisë, sociologjisë, 

edukimit, etj, në njohjen më për së afërmi 
të kësaj problematike. Analiza të tjera nga 
këndvështrime dhe teori të ndryshme do 
të gjejnë bazamentin e shqyrtimeve dhe 
rishqyrtimeve. Palët e interesuara do kenë 
shtytje të angazhohen në programe efektive 
për fëmijët me dhunti dhe talent dhe 
zhvillimin e tyre. Politika ose ndërhyrje me 
karakter përforcues ose suportiv në këtë grup 
të fëmijëve do bëhen të arsyeshme, ngase 
ndërtimi i një tablloje të tillë e lehtëson dhe 
shton vetëdijesimin e profesionistëve për 
fenomenin e dhuntisë dhe talentit si dhe me 
arritjet akademike të tyre.
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Gifted and talented people have been and remain a challenge to human nature and society. 
There was an unusually strong consensus in the research literature about the significance of 
the family for gifted individuals. There are quite large and different aspects of the family, 
which are considered and studied as important for the development of talent. Our aim was 
to recognize some family characteristics such as birth order, family size, perception of family 
satisfaction, socio-economic level and educational level of parents in gifted and talented 
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children in Kosovo compared to nongifted children. This is a cross-sectional study. 1609 
participants aged 13 to 19 (Mage = 15.47; DS = 1.59). The measuring instruments were 
Progressive Standard Matrices, The Scale of Quality of Family Interactions - KOBI (Vulić-
Prtorić, 2000) and sociodemographic form. With gift and talented resulted 441 or 27.4% of 
the sample, while according to the results of the intelligence test by non-nominated students 
resulted 74 or 4.6%. The results and analysis show that the gifted and talented group of 
students includes significantly more children firstborn, from small families and from parents 
with higher educational background (especially fathers). This is the first study of its kind in 
Kosovo that describes the phenomenon of gift and talent in children from a developmental 
and family perspective. There is a need to examine the impact of these factors on the Kosovar 
environment in a more comprehensive research. However, such findings need to be elaborated 
more specifically in the light of cultural aspects as well.

Keywords: Gifted, talented, family characteristics, Kosovo
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Përmbledhje1

Pandemia e COVID-19 ndikoi në shumë plane veprimtarinë e shoqërisë njerëzore në 
fillim të dekadës së tretë të Shekullit XXI. Kjo emergjencë shëndetësore ndryshoi format e 
veprimtarisë, përshpejtoi ndryshimin, prezantoi sfida të panjohura, por gjithashtu zhvilloi 
mundësi të reja. Protagonistët e debatit shkencor, mjekësor, publik, politik, ekonomik, social 
dhe kulturor kanë theksuar vazhdimisht se shoqëria pas pandemisë COVID-19 do të jetë 
ndryshe. Një nga institucionet shoqërore që duket se pasqyron ekskluzivisht ndryshimet si 
rezultat i trajektores së pandemisë së COVID-19 është arsimi. Përpara pandemisë, edukimi 
online shihej si një mundësi për forma alternative të edukimit duke përdorur teknologjinë, 
duke minimizuar distancat dhe duke rritur fleksibilitetin, ndërsa gjatë gjithë pandemisë u pa 
si mundësia e vetme për të siguruar vazhdimësinë e proceseve arsimore në çdo nivel. Qëllimi 
i këtij artikulli është të eksplorojë disa nga perspektivat kryesore të studentëve të Fakultetit 
të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës në lidhje me përparësitë dhe mangësitë e 
mësimit në distancë dhe arsimit online. Artikulli bazohet në dëshmi empirike të mbledhura 
përmes metodës cilësore të intervistimit të drejtpërdrejtë. Kampioni i studimit përbëhet nga 
20 studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Si përfundim, mund 
të themi se sipas përvojave personale të studentëve të intervistuar, përparësitë e mësimit 
në distancë lidheshin kryesisht me faktorët e shëndetit dhe vetë-menaxhimit të kohës dhe 

1 Prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare “Arsimi dhe kultura në shoqërinë bashkëkohore” 
[Education and Culture in Contemporary Society] mbajtur në Universitetin Fan S. Noli Korçë, më 5-6 nëntor 
2021, pranuar në bazë të një vlerësimi shkencor paraprak përfshirë në “Proceedings” dhe indeksuar me kod 
ISBN: 978-9929-310-83-9. Link: https://www.sociology.al/sites/default/files/16th%20International%20
Conference%20Proceedings%20UNIKO%202021.pdf
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Në skemat e përgjithshme njohëse 
të çdo njërit prej nesh sa herë 
diskutimi orientohet përkundrejt 

arsimimit imazhet e menjëhershme që 
bashkëshoqërojnë kuptimin dhe mendimin 
tonë lidhen ngushtësisht me klasat e 
auditoret, nxënësit dhe studentët, shkollat 
e universitetet si dhe mësimdhënësit. Këto 
imazhe tradicionalisht kanë përshkruar 
tablonë e arsimit. E megjithatë, në 
retrospektivën e proceseve me fokus edukimin 
në fusha të ndryshme vazhdimisht ka patur 
episode domethënëse që e zhvendosin 
fokusin e të mësuarit drejt formave të 
edukimit në distancë. 

Shoqëria shqiptare edhe pse nën 
sfidat e vazhdueshme të zhvillimeve socio-
historike vazhdimisht ka performuar sipas 
modeleve të vendeve të zhvilluara. Një nga 
modelet e hershme të mësimit në distancë 
ka qënë mësimi i gjuhëve të huaja nëpërmjet 
emisioneve televizive dhe radiofonike 
të dedikuara, të cilat morrën hov në 
dekadën e parë të ndryshimeve pluraliste. 
Zhvillimi i internetit, rritja e aksesit në 
mjete teknologjike nxiti në dekadën e parë 
të Shekullit XXI zhvillime domethenëse 
kryesisht në institucionet e arsimimit të lartë 
duke ofruar për studiuesit, mësimdhënësit 
universitarë dhe studentët një hapësirë të 
re për të thelluar studimet e tyre ose për 

të gjetur oferta të reja arsimimi nëpërmjet 
internetit. Përdorimi i teknologjisë digjitale 
dhe internetit në proceset arsimore 
është konsideruar si sfidë e shoqërive 
bashkëkohore ndaj formave tradicionale 
të arsimit (Raschke, 2003; Collins & 
Halverson, 2018). Mjaft institucione të 
arsimit të lartë në mbarë botën ne dy dekadat 
e fundit kanë rritur ndjeshëm ofertën e 
programeve të dedikuara për t’i ofruar online 
duke promovuar arsimimin online. 

Marsi i vitit 2020 shënoi në mënyrë 
përfundimtare edhe në shoqërinë shqiptare 
përballjen sfiduese ndërmjet arsimimit 
tradicional dhe arsimimit alternativ 
në distancë nëpërmjet internetit dhe 
programeve të mësimdhenies në distancë. 
Kushtet specifike të emergjencës sanitare 
të pandemisë së COVID-19, e bënë 
mësimdhënien dhe të mësuarin në distancë 
të vetmen mundësi për vijimësinë e procesit 
edukativ në shkolla dhe universitete. Sipas 
Institutit të Statistikave të Republikës së 
Shqipërisë përgjatë vitit akademik 2020-
2021 numri i studentëve të rregjistruar 
në arsimin e lartë ka qënë 1237972. 
Kushtëzimet e emergjencës shëndetësore 
bënë që studentët e Republikës së Shqipërisë 
në vitin akademik 2020-2021 të përmbyllnin 
të parin vit akademik tërësisht në formën e 
mësimdhënies në distancë. 

2 Mund të shihet: “Studentë në arsimin e lartë sipas fushave të studimit”, http://www.instat.gov.al/al/
temat/tregu-i-pun%C3%ABs-dhe-arsimi/arsimi/çtab2 

përgjegjësive të tjera të studentëve. Ndërkohë, disavantazhet e mësimit në distancë duken 
shumë më komplekse dhe nënkuptojnë cilësinë e arsimit, konsistencën e njohurive, çështje 
etike akademike, probleme sociale dhe probleme psikologjike.
Fjalët kyçe: Studentë, mësim në distancë, arsim online, avantazh, disavantazh

Dr. Blerina HAMZALLARI është drejtuese e njësisë bazë të Sociologjisë në Universitetin e 
Tiranës që prej 18 janar 2018 e në vazhdim. Ajo ka përfunduar studimet e ciklit të parë dhe të ciklit të 
dytë në Sociologji në Universitetin e Tiranës në vitet 2005-2010. Në korrik të vitit 2017 u diplomua 
“Doktor” në shkencën e Sociologjisë. Nga viti 2012 e në vazhdim Blerina Hamzallari ka qënë lektore 
e disa lëndëve universitare si “Sociologji e familjes”, “Teori sociologjike”, “Tipologji të konfliktit 
bashkëkohor”, “Hyrje në Sociologji”, “Shkrim akademik”, etj. Interesat kryesore të kërkimit janë: 
Familja, martesa, të rinjtë, gjinia, konflikti dhe ndërmjetësimi, drejtësia restauruese, komuniteti dhe 
familjet, farefisnia, komunikimi ndërkulturor, grupet vulnerabël, etj.
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Polemikat që bashkëshoqëruan procesin 
e arsimit univeristar online ishin të shumta 
dhe për këtë arsye qëllimi i këtij artikulli 
është të evidentojë disa nga përparësitë 
dhe mangësitë e kësaj forme arsimimi parë 
në perspektivën e vetë studentëve, të cilët 
kaluan përvojën e të mësuarit në distancë. 
Objektivat që do të realizohen në mbërritje 
të qëllimit të studimit janë:
  Të evidentohen disa nga faktorët që 

ndikojnë angazhimin e suksesshëm të 
studentëve në mësimin në distancë;

  Të evidentohen përparësitë e arsimit 
online sipas perspektivës së studentëve;

  Të evidentohen mangësitë e arsimit 
online sipas perspektivës së studentëve;.

  Të evidentohen modele dhe praktika që 
mund të ndikojnë pozitivisht në cilësinë 
e arsimit në distancë

Pyetjet kërkimore të studimit janë: 
Cilët janë faktorët që ndikojnë 

pozitivisht përvojat e studentëve për 
mësimin në distancë?

Cilët janë faktorët që ndikojnë 
negativisht përvojën e mësimit online për 
studentët?

Aspekte metodologjike

Për realizimin e këtij ministudimi është 
përdorur metoda cilësore e mbledhjes së të 
dhënave për dy arsye themelore:

Së pari, përgjatë mësimdhënies online 
vazhdimisht jemi ekspozuar në platformat 
e realizimit të studimeve online me 
pyetësorë që synonin matjen e qëndrimeve, 
perceptimeve, problematikave e mundësive 
të edukimit në distancë dhe kam vënë 
re se shpesh pyetjet ishin sugjestionuese 
dhe strukturimi i përgjigjeve në disa prej 
tyre dukej se i shërbente një qëllimi të 
paramenduar dhe nuk krijonte mundësi reale 
për përgjigje bazuar në përvojë.

Së dyti, njohja është përgjithësisht e 
varur nga konteksti dhe nëpërmjet studimeve 
cilësore bazuar në intervistim mund të 

vlerësohen situatat subjektive të cilat më pas 
mund të ndihmojnë në ndërtimin e njohjes 
(Mason, 2018:110).

Të dhënat e këtij ministudimi janë 
gjeneruar nga intervista gjysëm të strukturaura 
me 20 studentë të Fakultetit të Shkencave 
Sociale të Univeristetit të Tiranës. Të dhënat 
i janë nënshtruar analizës tematike. 

Kufizimet kryesore të këtij studimi 
janë: 1- Mungesa e studimeve të ngjashme 
në Republikën e Shqipërisë dhe të dhëna të 
limituara rreth procesit të mësimit online në 
Universitete; 2- Nëpërmjet këtij studimi nuk 
mund të ndërtohen përgjithësime, por mund 
të shërbejë si nxitje për studime të strukturuara 
metodologjikisht dhe teorikisht për të 
zhvilluar një debat konstruktiv në ballafaqim 
të përparësive dhe mangësive të arsimimit 
online dhe për të orientuar strategjitë e 
zhvillimit të arsimit të lartë në të ardhmen.

Shqyrtimi i literaturës

Në këtë seksion do të prezantojmë 
gjetjet e disa studimeve dedikuar angazhimit 
të studentëve përgjatë mësimit online, sfidave 
me të cilat ata janë ndeshur, përparësitë 
e mësimit në distancë dhe perspektivat 
e tyre përkundrejt formave alternative të 
mësimdhënies nëpërmjet internetit, botuar 
kryesisht përgjatë pandemisë së COVID-19. 

Studiuesit Farrell dhe Brunton (2020) 
në një studim të kryer me studentë për të 
njohur më mirë përvojat e tyre në mësimin 
online e konsiderojnë suksesin e këtij procesi 
si një “akt balancimi” i siguruar nëpërmjet 
mënyrave dhe aktorëve të ndryshëm:1- 
nëpërmjet grupeve formale dhe informale 
të bashkëmoshatëarëve krijuar online si një 
burim thelbësor i mbështetjes, inkurajimit 
dhe lidhjes njerëzore për të mos përjetuar 
izolim; 2- lektori i lëndës pranohet të ketë 
një rol domethënës në përvojat e angazhimit 
të mësimit online duke siguruar mbështetje, 
dhe udhëzime duke alternuar mësimin 
sinkron dhe asinkron dhe metodologjive 
novatore të mësimit; 3- duke drejtpeshuar 
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kohën e studimit me kohën e impenjimeve 
të punës, familjes dhe kujdesit për të tjerë, 
pasi probleme të papritura në jetën e tyre 
personale mund t’i bëjnë studentët të 
mbeten pas studimet dhe detyrat; 4- duke 
drejtpeshuar frikën, ankthin, pasigurinë 
dhe dyshimin me vetëbesimin tek vetja si 
një mundësi për të bërë hapa progresivë 
edhe në mësimin online; 5- meqenëse 
studimi online është kryesisht i orientuar 
drejt punës së pavavrur studentët duhet 
të zhvillonin teknika individuale për të 
ndihmuar në kuptimin e përmbajtjes, teorisë 
dhe koncepteve lëndore.

Coman, Tîru dhe të tjerë (2020) kanë 
realizuar një studim mbi “Online Teaching 
and Learning in Higher Education during 
the Coronavirus Pandemic: Students’ 
Perspective” me studentë në Universitetet 
kryesore të Rumanisë. Problemet më të 
shpeshta të evidentuara nga vetë studentët 
në këtë studim kishin të bënin më kushtet 
teknike për përdorimin e platformave 
online të siguruara nga universitetet si 
vështirësia e lidhjes në platformë, humbja 
e sinjalit, marrja me vonesë e mesazheve, 
paqartësia e pamjeve dhe zërit, mungesa e 
kompjuterit/laptopit; studentët evidentojnë 
se koha e shpenëzuar për mësim dhe studim 
është më e madhe se koha që shpenëzonin 
për mësimin në klasë, si pasojë e detyrave 
të shumta që ju caktoheshin orë pas ore; 
mungon ndërveprimi mes studentëve, si 
dhe mes studentëve dhe pedagogëve të tyre, 
duke konsideruar shpesh edhe mungesë 
empatie ndaj problemeve të studentëve; 
si vështirësi të mësimdhënies online 
studentët shohin edhe aftësitë teknike 
të mësimdhënësve, të cilët nuk mundën 
dot të përshtateshin për të përdorur të 
gjitha obsionet që platformat e mësimit 
online ofronin dhe shfaqën vështirësi në 
përshtatjen e metodave të mësimdhënies 
efikase për edukim në distancë. 

Sfondi ekzistues i studimeve mbi 
sfidat dhe mundësitë e mësimit online 
në mënyrë të qëndrueshme ofron si 

disavantazhe të mësimdhënies online 
problemet në akses të pajisjeve teknologjike 
ose përdorimit të tyre me efikasitet për 
mësim, vështirësinë për t’u vetëdisplinuar 
në mjediset e shtëpisë, izolimin social dhe 
kohën e gjatë përpara mjeteve teknologjike 
(Baczek, Zaganczyk-Baczek et al, 2021:2); 
mungesën e aksesit në internet me shpejtësi 
të lartë, burimet e kufizuara humane dhe 
teknologjike të institucioneve të arsimit të 
lartë, mungesën e socializimit si në klasë, 
pamundësia e studimit në grup dhe koha 
e përgjigjes së lektorëve të lëndëve (Adnan 
& Anwar, 2020:49). Ndër sfidat kryesore 
që ndikojnë në impaktin e edukimit në 
distancë dhe probabilitetin për sukses 
të tij kanë të bëjnë me aftësinë e lektorit 
për të konceptuar kursin në mënyrë të 
përshtatshme për formatin e mësimdhenies 
online si dhe për të krijuar lidhje midis 
studentëve dhe atij vetë duke ndihmuar në 
krijimin e një komuniteti edhe në mjedisin 
e mësimdhënies online (Song, Singleton, 
Hill & Koh, 2004: 65).

Në diskutimet e studimeve mbi mësimin 
online nuk mungojnë pothuajse asnjëherë 
evidenca që promovojnë përparësi të 
arsimimit në distancë të tilla si: mundësia për 
të qëndruar në shtëpi, aksesi i vazhdueshëm 
në materialet mësimore, mundësia për të 
mësuar në mënyrë të pavarur në kushte 
komode dhe në kohë fleksibël (Baczek et 
al, 2021: 2-3). Përparësitë e mësimit online 
përgjithësisht lidhen edhe me kontekstin 
pandemik dhe bashkëshoqërohen me 
kushtëzimet e lindura si pasojë e rreziqeve 
ndaj shëndetit dhe jetës së vetë studentëve 
ose familjarëve të tyre. Në kushtet e situatës 
pandemike mësimi online shihet si një varkë 
shpëtimi për të vijuar procesin arsimor 
dhe në respekt të kufizimeve sociale dhe 
distancimit fizik (Allo, 2020: 8). Ndër 
lehtësirat e dobishme të mësimit online nga 
shtëpia referohet edhe mundësia për të fituar 
kohë dhe para në mungesë të udhëtimit për 
në universitet, mundësia për të aksesuar 
detyrat e dhëna dhe për t’i përfunduar ato 
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Tema Nëntemat Kategoritë

T1: Përvoja 
të mëparshme 
me forma të 
edukimit në 
distancë

NT1: Studentë me 
përvoja të përdorimit të 
platformave online 
NT2: Studentë pa 
përvoja në përdorimin e 
platformave të mësimit 
online

K1. Përvoja e mëhershme në përdorim të LSM 
(learning systems menagment) për trajnime ka 
lehtësuar përshtatjen në mësimin online
K2. Përvoja e mëhershme në përdorim të LSM 
(learning systems menagment) për fasilitim të procesit 
të mësimit me prezencë fizike për detyra dhe punë 
grupi ka lehtësuar procesin e edukimit ne distancë
K3. Mungesa e përvojës vështirëson procesin e 
përshtatjes në mësimin ne distancë

T2: Faktorë 
objektivë që 
lehtësojnë 
studimin 
online

NT1: Aksesi në 
mjete teknologjike të 
përshtatshme për mësim 
në distancë
NT2: Aftësitë në përdorim 
të LSM
NT3: Rrethanat familjare 
dhe kushtet e banesës

K1. Zoterimi i kompjuterit/laptopit si 
domosdoshmëri për mësim në distancë
K2. Aksesi i pandërprerë, i sigurt dhe i shpejtë në 
internet
K3. Trajnimi për përdorim të LSM në gjithë 
kapacitetet e tij
K4. Prezenca e gjithë anëtarëve në shtëpi krijon 
vështirësi në ndjekjen efektive të mësimit
K5. Mungesa e mjediseve të studimit/punës/studio 
në hapësirat e kufizuara të banesave
K6. Të zhvilluarit e njëkohshëm i mësimit për disa 
anëtarë njëherësh në familje

Gjinia Cikli i studimeve Vendbanimi 
gjatë pandemisë

Vajza 13

Djem 7

Bachelor 12

Master 8

Rural 6

Urban 14

në çdo kohë sidomos në kurset asinkrone 
(Song, Singleton, Hill & Koh, 2004: 65).

Analiza e të dhënave empirike

Analiza e të dhënave të siguruara 
nëpërmjet metodës cilësore të intervistimit 
gjysëm të strukturuar u zhvillua nëpërmjet 
kodimit dhe analizës tematike. Fillimisht 
u përcaktuan të gjitha kategoritë nga të 
cilat priteshin përgjigje, siç ishin: Përvojat 
e mëparshme me mësimin online; faktorët 
që lehtësojnë përshtatjen në procesin e 

mësimit online; përparësitë e mësimit 
online; disavantazhet e mësimit online; 
përparësitë e mësimit me prezencë fizike në 
raport me mësimin online; efektet e mësimit 
online në cilësinë e dijeve të marra, në 
proceset shoqërizuese me bashkëmoshatarë, 
nevoja për ndërveprim, përmbushja 
psiko-emocionale,etj.; pritshmëritë ndaj 
mësimdhënësve; këshilla për studentët në 
rastet e mesimit në distancë. Në përfundim të 
analizës u identifikuan shtatë tema kryesore (T), 
njëzet e dy nëntema (NT) dhe 46 kategori (K), 
të përmbledhura në tabelat e mëposhtme.

Tabela 1: Të dhëna të përgjithshme sociodemografike të të intervistuarve

Tabela 2: Temat, nëntemat dhe kategoritë e analizës
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T3: Përparësitë 
e arsimit në 
distancë

NT1: Ulje e kostove të 
arsimimit
NT2: Mbrojtja e shëndetit
NT3: Qëndrimi me 
familjarët
NT4: Materiale alternative 
mësimore
NT5: Fleksibiliteti kohor

K1:Mungesa e kostove të banesave/konvikteve, 
kostove të jetesës larg familjes dhe të transportit
K2:Kufizimi i kontakteve për uljen e riskut të 
infektimit me COVID-19
K3. Kohë për kujdes ndaj familjarëve të sëmurë
K4. Më shumë mundësi për të ndenjur me 
familjarët
K5:Në mungesë të aksesit të drejtpërdrejtë për 
sigurim literature perdorimi masiv i librarive online
K6:Për fasillitim të procesit mësimor online 
përdorimi i materialeve ndihmëse si video/filma, 
dokumentarë etj.
K7: Rifitim i kohës së humbur për transport në 
vendin e mësimit
K8: Fleksibilitet në realizim të angazhimeve të tjera 
që studentët kanë
K9: Mësimi asinkron mundësi aksesi në çdo kohë 
të materialeve mësimore e studimore.

T4: Mangësitë 
e mësimit në 
distancë

NT1: Konteksti material 
dhe aksesi tekniko-
teknologjik
NT2: Konteksti psiko-
emocional
NT3: Kërkesat mësimore 
në raport me kohën
NT4: Aspekte të ndikimit 
social
NT5: Cilësia e dijeve dhe 
qëndrueshmëria e tyre
NT6: Pasoja fizike

K1: Diferencimi i mundësive në qasje në internet 
sipas vendbanimit dhe problemet me energjinë 
elektrike
K2: Vështirësitë si pasojë e mungesës së mjeteve të 
përshtatshme teknologjike dhe mësimit nëpërmjet 
telefonit
K3: Mungesa e aftësive për përdorimin e LSM
K4: Përjetimi i aspekteve të ankthit, stresit, 
depresionit
K5: Frika për shëndetin dhe për rezultatet në 
provime
K6: Izolimi social
K7: Mungesa e ndërveprimit me bashkëmoshatarët
K8: Mungesa e feadbackut të menjëhershëm nga 
pedagogu
K9: Më shumë kohë dedikuar realizimit të detyrave
K10: Më shumë detyra se mësimi në klasë
K11: Mungesë e studimit sistematik më shumë 
mundësi për përgjigje të manipuluara dhe joreale
K12: Dëmtime të syve dhe të shpinës

T5: Përparësitë 
e mësimit me 
prezencë fizike

NT1: Ndërveprimi i 
drejtpërdrejtë

K1: Komunikimi verbal dhe jo verbal me kolegët/
pedagogun
K2: Diskutimet dhe punët në grup
K3: Impakti i menjëhershëm i diskutimeve
K4: Vlerësimi objektiv bazuar në aftësi reale dhe jo 
të manipuluara
K5: Përqëndrimi vetëm në mësim/provim dhe jo 
në faktorë situacionalë

T6: 
Pritshëmritë 
ndaj 
mësimdhënësve

NT1: Zbatimin e 
rregullores në mësimin 
online si në mësimin në 
auditor
NT2: Aftësimin për të 
fasilituar më mirë LMS
NT3: Metodologjia e 
mësimdhënies

K1: Rregullorja e frekuentimit motivon dhe 
diferencon studentët
K2: Toleranca ndaj rregullores solli abuzime nga 
studentët
K3: Trajnimi i mësimdhënësve për aftësim të 
përdorimit të LSM
K4: Përvetësimi i metodologjive të përshtatshme 
për mësimdhënie online
K5: Drejtpeshimi ndërmjet punës individuale të 
studentit dhe punës së drejtuar nga pedagogu
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T7: Këshilla 
praktike për 
studentët në 
procese të 
arsimit në 
distancë

NT1: Njohje të detyrave 
dhe përgjegjësive të tyre
NT2: Prezenca aktive

K1: Të frekuentojnë mësimin edhe në distancë
K2: Të mos pengojnë mësimdhënien dhe 
pjesëmarrjen e studentëve të tjerë
K3: Të mos instrumentalizojnë situatën për të 
kërkuar favore të papërshtatshme
K4: Aktivizimi në procesin mësimor
K5: Përmbushja në kohë e detyrave
K6: Respektimi i kolegëve

Diskutimi i gjetjeve

Analiza e të dhënave empirike do 
të shërbejë në vijim si bazë faktike për 
orientimin e diskutimit të gjetjeve, që do 
të organizohet në përgjigje të objektivave 
të parashtruara të këtij ministudimi. 

Faktorët që ndikojnë angazhimin e 
suksesshëm të studentëve në mësimin në distancë.

Rezultoi se janë dy tema kryesore 
të evidentuara nga studentët në lidhje 
me mundësitë për proces mësimor të 
suksesshëm në distancë:

T1: Përvoja të mëparshme me forma të 
edukimit në distance;

T2: Faktorë objektivë që lehtësojnë 
studimin online.

Këto tema orientonin përvojat e të 
intervistuarve në 5 nëntema dhe 9 kategori 
të paraqitura në mënyrë të detajuar në 
tabelën 2. 

Një nga subjektet e studimit të ciklit të 
dytë të studimeve shprehet:

Unë personalisht kam patur përvoja të 
mëparshme me trajnime online jashtë vendit 
dhe kjo mendoj se më lehtësoi disi kalimin 
nga klasa në shkollë në klasë virtuale. Kolegët 
e tjerë di që kanë ndeshur shumë vështirësi që 
nga instalimi i programeve të sugjeruara nga 
fakulteti dhe më pas në përdorimin e tyre.

Në rastet kur studentët kanë patur 
përvoja të trajnimeve ose të pjesëmarrjes 
në aktivitete të ndryshme online para 
zhvendosjes së mësimit në formatin online, 
përdorimi i platformave të LSM ka qënë 

më i lehtë. Në përvojat e përshkruara ka 
edhe raste të përdorimit të mëhershëm të 
LSM për fasilitim të procesit të mësimit me 
prezencë fizike për detyra dhe punë grupi 
gjë që ka lehtësuar përshtatjen me procesin 
e edukimit në distancë gjatë pandemisë për 
studentët. Problematike është evidentuar 
periudha e përshtatjes për studentët me 
mungesa të përvojave të aktiviteteve online, 
gjë që ka vështirësuar procesin e përshtatjes 
me mësimin në distancë.

Një nga studentët e ciklit të parë të 
studimeve evidenton me këmbëngulje 
faktorë objektivë që ndikojnë mësimin në 
distancë, ai shprehet:

Ka qënë një periudhë e vështirë dhe aspak e 
lehtë për t’u përshtatur. Unë jetoj në fshat dhe 
nuk isha e përgatiitur për kohën e gjatë që 
do punonim online. Unë nuk kisha pajisjet e 
duhura as desktop as laptop dhe as suport wi-
fi. E vetmja mënyrë ishte nëpërmjet telefonit 
dhe paketave të internetit të kushtueshme dhe 
që harxhoheshin shumë shpejt kur punoje për 
mësimin. Ne ishim tre fëmijë në familje që 
duhet të studionim. Unë në shkollë të lartë, 
vëllai në gjimnaz dhe motra e vogël ne klasë 
të shtatë. Ishte shumë e vështirë për ne dhe 
prindërit tanë.

Përgjithësisht të gjithë të intervistuarit 
nënvizojnë rëndësinë e aksesit në mjete 
teknologjike të përshtatshme për mësim në 
distance si dhe aftësitë në përdorim e këtyre 
sistemeve për një edukim të suksesshëm në 
distancë. Në ndihmë të këtij procesi dhe 
të lehtësimit të edukimit nevojiten mjete 
teknologjike të përshtatshme si kompjuteri/
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laptopi, aksesi i pandërprerë, i sigurt dhe i 
shpejtë në internet si dhe trajnimi paraprak 
i studentëve për përdorim e platformave të 
LSM në gjithë kapacitetet e tij. Gjithashtu 
subjektet evidentojnë rëndësinë e rrethanave 
familjare dhe kushtet e banesës për një 
angazhim të suksesshëm në procesin e 
mësimit online, pasi prezenca e gjithë 
anëtarëve në shtëpi përgjatë pandemisë krijoi 
vështirësi në ndjekjen efektive të mësimit, 
nga ana tjetër, mungesa e mjediseve të 
studimit/punës apo studiove në hapësirat e 
kufizuara të banesave përbente një problem 
real dhe konsistent jo vetëm për pjesëmarrje 
aktive, por edhe për frekuentim sipas orarit të 
mësimit. Në jo pak raste studentët pohojnë 
se paralelisht me ta zhvillonin mësim dhe 
motra ose vëllezërit e tyre dhe kjo e bënte 
të pamundur shfrytëzimin efektiv të mësimit 
sinkron dhe më së shumti kjo kategori ka 
punuar me materialet e shfrytëzueshme në 
modalitetet asinkron. 

Përparësitë e arsimit online sipas 
perspektivës së studentëve.

Përgjithësisht gjithë subjektet e 
intervistuara evidentonin si tema qëndrore 
analize të përparësive të mësimit online uljen 
e kostove të arsimimit duke konsideruar 
mungesën e pagesave të kostove të banesave/
konvikteve, kostove të jetesës larg familjes 
dhe të transportit. Pavarësisht se shpesh 
evidentoheshin kosto të shtuara në sigurimin 
e internetit, sidomos kur mësimi realizohej 
nëpërmjet telefonit dhe pa support wi-
fi (kryesisht ne zonat rurale), sërisht të 
intervistuarit pranonin se kostot ishin më 
të ulëta në raport me mësimin në auditor. 

Një studente e ciklit të parë të studimeve 
mendon se:

Gjatë mësimit online nuk kishim më 
probleme me vonesat dhe trafikun e rënduar 
për të kapur orët e para të mësimit në klasë. 
Ishte një mënyrë shumë komode pasi nuk 
kishte rëndësi se çfarë stine ishte, nëse ishte 
ftohtë apo nxehtë, nuk shqetësoheshim për 

shpenëzimet dhe nuk shpërndaheshin të 
ardhurat familjare, pasi ishim të gjithë në të 
njëjtin vend. Për mua dhe shumë studentë 
krijoi lehtësira të ndjeshme financiare 
pasi nuk shpenzuam për pagesat e qerave, 
transportin dhe plotësimet e nevojave të tjera 
kur je larg familjes.

Tema të tjera të rëndësishme dhe të 
konsideruara në numrin më të madh të 
rasteve kishin të bënin me mundësitë që 
ofronte mësimi në distancë për të mbrojtur 
shëndetin personal dhe të familjarëve të 
tyre. Kjo formë edukimi mundësoi vijimin 
e procesit arsimor dhe gjithashtu mundësoi 
kufizimin e kontakteve për uljen e riskut 
të infektimit personal dhe të familjarëve 
me COVID-19. Kufizimet pandemike dhe 
transferimi i mësimit në format digjital solli 
më shumë kohë në dispozicion të njëri-tjetrit 
brenda familjes dhe siguroi një mundësi 
më të mirë jo vetëm për të qëndruar me 
familjarët, por edhe për t’u kujdesur ndaj 
familjarëve të sëmurë. 

Me gjithë dyshimet në fillimet e procesit 
të transferimit të formës së mësimit, 
studentët vlerësojnë si pozitive alternativat 
e përdorura për nxitje të motivimit dhe 
gjithëpërfshirjes si dhe qasjet novatore për 
kompesim të teksteve të munguara duke 
aksesuar nëpërmjet internetit materiale 
të ndryshme në funksion të mësimit. Në 
mungesë të aksesit të drejtpërdrejtë për 
sigurim literature u nxit perdorimi masiv i 
librarive online dhe për fasillitim të procesit 
mësimor u rrit përdorimi i materialeve 
ndihmëse si video/filma, dokumentarë etj.

Një përmasë e rëndësishme nënvizuar 
përgjithësisht nga të gjitha subjektet ishte 
mundësia për fleksibilitet kohor, mw pak koë 
e humbur për transport në vendin e mësimit, 
duke shënuar më shumë fleksibilitet në 
realizim të angazhimeve të punës dhe 
kujdesit për të tjerë. Gjithashtu, edukimi në 
distancë rrit mundësinë që përveçse mësimit 
sinkron edhe në asinkron të kesh mundësi 
aksesi në çdo kohë të materialeve mësimore e 
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studimore. Më poshtë përvoja e një studenti 
të ciklit të dytë të studimeve në lidhje me 
elementët e mësipërm:

Ka qene mjaft interesant dhe efektiv fakti 
që mund të përdornim internetin dhe të 
shikonim filma apo video të ndryshme 
edukative që na kanë ndihmuar shumë në 
orientimin e temave të diskutimit mësimor. 
Një lehtësi e madhe ishte fakti që nuk duhej 
të shkonim në fakultet gjatë periudhës së 
pandemisë duke kursyer edhe kohë, që në 
ato kohë të vështira mund t’ia dedikonim 
familjarëve. Ne nuk riskuam të na digjej viti, 
zhvilluam mësim normalisht, pavarësisht 
kufizimeve. Sot e konsideroj shumë të mirë 
mundësinë për fleksibilitet dhe akes në 
materiale studimore në çdo kohë.

Mangësitë e arsimit online sipas 
perspektivës së studentëve.

Subjektet e ministudimit evidentuan 
disa faktorë që ndikonin negativisht 
rezultatet e mësimit online sikurse janë: 

1-Konteksti material dhe aksesi tekniko-
teknologjik, sipas këtij këndvështrimi 
studentët shfaqen të diferencuar nga njëri-
tjetri në mundësi për qasje në internet 
sidomos në zonat rurale të vendbanimit, 
në të cilat shpesh-herë janë shfaqur edhe 
probleme me energjinë elektrike. Mjedisi 
i të mësuarit kushtëzohet ndjeshëm nga 
mungesa e mjeteve të përshtatshme 
teknologjike dhe pjesëmarrja në mësim 
nëpërmjet telefonit. Kalimi i shpejtë dhe 
i paorganizuar paraprakisht, nga mësimi 
në klasë drejt klasave virtuale, evidenton 
mungesën e aftësive të studentëve dhe edhe 
të pedagogëve në jo pak raste për përdorimin 
e LSM.

2 - Ko n t e k s t i  p s i ko - e m o c i o n a l 
konsiderohet nga subjektet si njw faktor i 
rëndësishëm përcaktues i suksesit ose jo të 
angazhimit të studentit, pasi shpesh-herë 
nxitur edhe nga situata e pazakontë dhe e 
panjohur e pandemisë, përjetimi i aspekteve 
të ankthit, frikës, stresit e deri depresionit 

bëheshin faktorë pengues për angazhim të 
suksesshëm në formën e mësimit online. 
Dilemat ekzistenciale mbi jetën e shëndetin 
shpërqëndronin shpesh fokusin nga mësimi 
dhe ulnin dëshirën për angazhim dhe 
pjesëmarrje. Rëndësinë e këtyre faktorëve 
e shpreh në pak fjalë një student i vitit të 
tretë bachelor:

Askush nuk kishte jetuar një situatë të 
ngjashme më parë, kisha frikë për jetën time 
dhe të të dashurve të mi, mezi flija, kisha 
ankth e vështirësi në frymëmarrje. Doja të 
anagazhohesha në mësim, por kur mendoja 
dhe dëgjoja për vdekjen asgjë nuk më jepte 
motiv të mjaftueshëm për mësim apo forma 
të tjera veprimi. Kam realizuar seanca terapie 
për shëndetin mendor.

3-Mësimi në distancë minimizoi 
marrëdhëniet sociale të të rinjve me grupet 
e tyre të bashkëmoshatarëve duke rënduar 
edhe më shumë ndikimit e izolimit social. 
Të vetmet momente të komunikimit 
mundësoheshin në klasat virtuale ose në 
grupet informale të krijuara në platforma 
të ndryshme sociale. Mungesa e taakimit 
të drejtpërdrejtë reduktuan mundësitë e 
ndërveprimit vetëm në komunikimin verbal, 
duke përjashtuar aspektet e rëndësishme të 
komunikimit joverbal si në komunitetin e 
bashkëmoshatarëve edhe në komunikimet 
me pedagogun. Diskutimet dhe punët në 
grup nuk kishin të njëjtën dinamikë dhe 
shpesh bëheshin të pamundura nga defekte 
teknike, duke minimizuar impaktin e tyre 
dhe efektet në procesin e përvetësimit të 
temave mësimore. 

4-Kërkesat mësimore në raport me 
kohën konsiderohen më të mëdha gjatë 
mësimit në distancë nga subjektet e studimit 
pasi mësimi u orientua më shumë nga 
puna individuale dhe më pak nga puna e 
orientuar nga pedagogu. Shpesh studentët 
pohuan mungesë të studimit sistematik 
dhe përgjigje të manipuluara dhe joreale 
në orët e mësimit. Ky është një konsiderim 
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interesant i vetë studentëve ndaj përgjigjeve 
të dhëna duke nxjerrë në pah pamundësinë 
për vlerësim objektiv bazuar në aftësi nga 
ana e pedagogut. 

5-Pasojat fizike më të shpeshta që 
pasuan procesin e mësimit online kanë të 
bëjnë më dëmtime të syve dhe shpinës.

Një studente që pohon angazhim të 
rregullt në procesin e mësimit në distancë 
tregon:

Kam qenë tepër e demotivuar dhe shpesh 
shpërqëndrohesha gjatë orëve të mësimit. 
Studioja duke qëndruar në shtëpi me familjen 
dhe shpesh zhurmat bënin të shkëputeshe 
nga shpjegimi dhe të mos angazhoheshe 
dot. Gjë tjetër shqetësuese ishte dhe fakti që 
rrinim shumë përpara laptopit, gjashtë orë 
pa ndërprerë për zhvillim mësimi, orë shtesë 
për realizim detyrash dhe studim bënin që të 
kisha dhimbje koke dhe të syve e nuk gjeja 
fuqi për të studiuar materialet në pjesën tjetër 
të ditës.Mësimi online na ka bërë akoma 
dhe më shumë individualistë dhe mundësia 
për ndërveprim ishte e zbehtë dhe mua më 
mungonte shumë. Mësimi nuk kishte shpirt 
dhe po kthehej në monotoni duke më zbehur 
dëshirën për dëgjim dhe angazhim.

Modele dhe praktika që mund të ndikojnë 
pozitivisht në cilësinë e arsimit në distancë. 

Të intervistuarit suksesin për cilësinë 
e arsimimit në distancë e adresojnë në dy 
aktorë kyçë që janë: studentët vetë dhe 
mësimdhënësit e tyre. Në mendimin e tyre 
mësimdhënësit nuk duhet të kishin toleruar 
në disa rregulla bazë të mësimit, pasi 
shpesh toleranca u përkthye në zhvillimin 
e praktikave abuzuese të mos marrjes pjesë 
në mësim. Në raport me mësimdhënësit 
të intervistuarit identifikojnë gjithashtu 
rëndësinë e trajnimit edhe të pedagogëve 
pasi jo rrallë herë vështirësitë e ndeshura 
vinin si pasojë e aftësive minimaliste të 
këtyre aktorëve në menaxhimin e sitemeve 
të mësimdhënies. Format e angazhimit 
të suksesshëm në mësimin online në 

perspektivën e të intervistuarve ndikoheshin 
ndjeshëm edhe nga metodologjia e 
mësimdhënies. Ata pohonin rëndësinë e 
përshtatjes së metodologjisë mësimdhënëse 
për të qënë sa më efektive në modalitetin e 
mësimit në distancë. Format tradicionale të 
mësimdhënies konsiderohen si demotivuese 
dhe jo të përshtatshme për të synuar suksesin 
në mësimin online. Sipas perspektivës së të 
rinjve edhe studentët vetë kishin shumë për të 
bërë, por ndër më primaret konsideroheshin 
frekuentimi i rregullt, pjesëmarrja aktive, 
studimi sistematik, respektimi i kolegëve 
dhe pedagogëve, të dëgjuarit e vëmendshëm 
dhe minimizimi i zhurmave, përmbushja 
në kohë e detyrave, përgjegjësia për të mos 
instrumentalizuar situatën dhe për të kërkuar 
favore të papërshtatshme.

Përfundime

Në përfundim të këtij ministudimi gjetjet 
referojnë se sipas perspektivës së studentëve 
përparësitë kryesore të mësimit në distancë 
nëpërmjet platformave digjitale lidhen më 
së pari me reduktimin e kostove të arsimimit 
si pasojë e të zhvilluarit mësim në shtëpitë 
e tyre të origjinës dhe pranë familjarëve 
të tyre, aspekt i cili evidentohej edhe në 
studimet e Song, Singleton et al. (2004) të 
cilat konfirmohen edhe në studimet e Baczek, 
Zaganczyk-Baczek et al. (2021). Një pikë 
tjetër e fortë e mësimit online konsiderohet 
aksesi i vazhdueshëm i materialeve studimore 
në klasat virtuale, fleksibiliteti i menaxhimit 
të kohës dhe hartimi i planeve individuale të 
studimit, çka konfirmon gjetjet e studimeve 
të Allo (2020) dhe Baczek, Zaganczyk-
Baczek et al. (2021). Sikurse në studimin e 
tyre Farrell dhe Brunton (2020) evidentonin 
rëndësinë e balancës së kohës së mësimit ose 
studimit me përgjegjësi të tjera studentore 
si puna dhe familja edhe gjetjet e këtij 
studimi reflektojnë se kjo balancë lehtësohet 
në procesin e mësimit online dhe kjo 
formë edukimi lehtëson përmbushjen e 
përgjegjësive të tjera të studentëve sidomos 
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në kohë pandemie. Gjetjet e këtij ministudimi 
konfirmuan përparësitë e evidentuara në 
literaturën e referuar. 

Coman, Tîru dhe të tjerë (2020), 
Adnan, Anwar, (2020), në studimet e tyre 
treguan se problemet më të shpeshta të 
evidentuara nga vetë studentët kishin të 
bënin më kushtet teknike për përdorimin 
e platformave online të siguruara nga 
universitetet, mungesën e kompjuterit/
laptopit, angazhimin më të madh kohor 
në mësim, mungesën e ndërveprimit 
mes studentëve me njëri-tjetrin dhe me 
pedagogët e tyre, aftësitë teknike të 
studentëve dhe mësimdhënësve për të 

përdorur të gjitha obsionet që platformat e 
mësimit online ofronin dhe vështirësitë për 
përshtatjen e metodave të mësimdhënies 
efikase për edukim në distancë. Gjetjet 
e studiuesve u konfirmuan edhe në këtë 
ministudim në kontekstin e edukimit në 
distancë përgjatë periudhës së pandemisë 
për studentët e Fakultetit të Shkencave 
Sociale. Si në studimet e referuara edhe në 
rezultatet e këtij ministudimi mësimdhënia 
në auditor parapëlqehet nga ana e studentëve 
për proceset arsimore. Teknologjia dhe 
lehtësirat e platformave të mësimdhënies 
sugjerohet të përdoren si mjete mbështetëse 
të mësimit me prezencë fizike.
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Arsimi në distancë (online) në perspektivën e studentëve: 

përparësitë dhe mangësitë

Student’s perspective on online education: advantages and disadvantages
The COVID-19 pandemic affected human society in many ways at the beginning of 

the third decade of the 21st century. This sanitary emergency changed the forms of activity, 
accelerated change, presented new challenges, but also offered new opportunities. The 
protagonists of the scientific, medical, public, political, economic, social and cultural debate 
constantly emphasize that the society after the COVID-19 pandemic will be different. One 
of the social pillar institutions that seem to exclusively reflect the changes as a result of the 
COVID-19 pandemic trajectory is education. Prior to the pandemic, online education was seen 
as an opportunity for alternative forms of education using technology, minimizing distances 
and increasing flexibility, while throughout the pandemic it was seen as the only opportunity 
to ensure the continuation of educational processes at every level. The purpose of this article 
is to explore some of the main perspectives of students of the Faculty of Social Sciences of 
the University of Tirana about the advantages and disadvantages of distance learning and 
online education. The article is based on empirical evidence gathered through the qualitative 
method of direct interviewing. The study sample consists of 20 students of the Faculty of 
Social Sciences of the University of Tirana. In conclusion, we can say that according to the 
personal experiences of the interviewed students, the advantages of distance learning were 
mainly related to the health and self-management factors of time and other responsibilities of 
the students. Meanwhile, the disadvantages of distance learning appear much more complex 
and imply the quality of education, the consistency of knowledge, academic ethical issues, 
social problems and psychological problems. We emphasize that the data, accompanying 
analysis and conclusions of this paper are also valid for the pre-university school system.

Keywords: Students, distance learning, online education, advantage, disadvantage.
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Përmbledhje

Nga literatura gjejmë studime të shumta që kanë analizuar ndikimin e vetëvlerësimit 
në suksesin në shkollë. Gjetjet janë përgjithësisht jokonsistente. Disa studime gjejnë 
korrelacione të dobëta, të moderuara ose pa ndikim fare. Qëllimi i këtij studimi është të 
kuptojë raportin në mes të vetëvlerësimit dhe suksesit në shkollë tek të rinjtë në Kosovë. 
Është një studim sasior ndërseksional. Mostra është ndërtuar nga katër studime të kryera 
në Kosovë. Pjesëmarrës ishin 3513 të rinj, të moshës 11-32 vjeç (Mmes = 16.09, DS = 
2.28). Pjesëmarrësit plotësuan shkallën e vetëvlerësimit të Rosenberg (Rosenberg, 1965). 
Përpunimi i të dhënave është bërë me SPSS 21.0 dhe Microsoft Excel 2013. Pjesëmarrësit 
sipas suksesit të vetë-raportuar ishin: i dobët (0.6%), i mjaftueshëm (4.4%), i mirë 
(18.5%), shumë i mirë (27.1%), i shkëlqyer (46.2%) dhe nuk e ka deklaruar (3,2%). 
Në bazë të vetëvlerësimit me vetëvlerësim të ulët ishin (38.6%), dhe me vetëvlerësim 
normal ishin (61.4%). U gjet një korrelacion i rëndësishëm pozitiv midis suksesit dhe 
nivelit të vetëvlerësimit (r = .11; p = .00). Ky korrelacion rezulton për të dyja gjinitë 
veç e veç dhe për të gjitha grupmoshat veç e veç. Testi Mann-Whitney gjeti dallime të 
rëndësishme në nivelet e suksesit në shkollë midis rasteve me vetëvlerësim të ulët dhe 
atyre me vetëvlerësim normal. Vetëvlerësimi tregohet se ndikon në suksesin e shkollës. 
Studime të tjera më të fokusuara në këtë çështje mund të hedhin më shumë dritë mbi 
këtë raport, veçanërisht mbi mundësinë e ndërveprimit të faktorëve të tjerë që lidhen 
me suksesin në shkollë.
Fjalë kyçe: Vetëvlerësim, shkollë, arritje, Kosovë
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Arritja shkollore

Arritja shkollore është një konstrukt 
dhe i nënshtrohet pikëpamjeve të ndryshme 
teorike dhe metodave të ndryshme të 
vlerësimit. Arritja zakonisht i referohet 
shkallës në të cilën një individ ka zotëruar 
një grup njohurish ose një sërë aftësish 
(Ackerman & Lakin, 2018) për të arritur 
ose për të fituar një performancë specifike. 
Por studiuesit zbulojnë se ky koncept 
ka edhe përshkrime të përafërta si p.sh. 
performanca akademike, arritjet akademike, 
suksesi shkollor etj. Për të ngushtuar më tej 
konceptin e arritjeve akademike në shkollë 
kuptohet si niveli i suksesit i treguar në 
detyrat e shkollës dhe aftësia për të realizojnë 
detyrat shkollore sipas qëllimeve arsimore.

Nga rishikimi i literaturës, kuptohet se 
performanca akademike varet nga shumë 
faktorë të ndryshëm si aftësitë njohëse të 
nxënësve, inteligjenca emocionale, statusi 
socio-ekonomik, mjediset shkollore, mjediset 
e shtëpisë, kurrikula dhe materialet mësimore.

Midis shumë kritereve/indikatorëve, 
Steinmayr et al., (2014) dhe Spinath 
(2012) numërojnë tregues të përgjithshëm 
si njohuritë e fituara (procedurale dhe 
deklarative), notat kurrikulare (GPA), 
performanca në testet e standardizuara të 
arritjeve dhe treguesit kumulativë si grada 
edukative dhe certifikata arsimore.

Gjinia si një parashikues i arritjeve 
akademike ka qenë një temë e diskutueshme 

në literaturë (Malinauskienea, Vosylis, & 
Zukauskiene, 2011). Disa studime tregojnë 
se vajzat janë më të mira në shkollë se djemtë 
në shumicën e lëndëve (Wong, Lam, & Ho, 
2002) dhe se ato po e mbarojnë shkollën me 
nota më të larta se djemtë (Perkins, Kleiner, 
Roey, & Brown, 2004).

Vetëvlerësimi

Për dekada vetëvlerësimi ka qenë trajta 
më e studiuar në psikologjinë e adoleshentëve 
(Thomaes, Poorthuis & Nelemans, 2011) por 
edhe është bërë me siguri ndër çështjet më të 
studiuara nga shkencat sociale, por edhe nga 
klinicistët (Mruck, 2006). Vetëvlerësimi është 
konstrukt me bazë kulturore që konsiston në 
të parit e vetes në të jetuarit me kontigjencat 
specifike të vlerave (Crocker & Wolfe, 2001) dhe 
po ashtu kemi variabilitet të konsiderueshëm 
ndër kulturat dhe individët në kontigjencat 
specifike që një individ duhet ti ketë për tu 
ndjerë i vlefshëm (Pyszczynski, Greenberg, 
Solomon, Arndt & Schimel, 2004). Studimet 
për dallimet gjinore në nivelin e vetëvlerësimit 
nuk janë konsistente (Marton,Golombek,Stein 
& Korenblum, 1988; Workman & Beer, 
1989), kështu dallimet gjinore janë gjetur në 
kampionin komunitar (Hagborg, 1993). Po 
ashtu këto dallime janë gjetur edhe në nivelin 
e përgjithshëm të vetëvlerësimit më të lartë 
tek djemtë (Barnes & Farrier, 1985; Harper 
& Marshall, 1991; Marcotte, Fortin, Potvin, 
& Papillion, 2002) por edhe në stabilitetin 

Naim FANAJ është Drejtor i Qendrës së Shëndetit Mendor në Prizren, Kosovë dhe profesor 
i asociuar në Kolegjin e Shkencave Mjekësore Rezonanca, Prishtinë. Ka përfunduar doktoraturën në 
Psikologji në Universitetin Europian të Tiranës në Tiranë, Shqipëri. Ka prezantuar shumë kërkime si autor 
dhe bashkëautorë në shumë Kongrese Botërore/Europiane të Psikiatrisë dhe Psikologjisë. Ka botuar disa 
punime në revista shkencore ndërkombëtare. Në vitin 2020 ka botuar monografinë shkencore “Doracak 
i studimeve mbi shëndetin mendor në Kosovë”. Ai është koordinator dhe hulumtues udhëheqës për 
Kosovën në projektin IMPLEMENTALL dhe MENTUPP, në kuadër të Horizon 2020.

Sevim MUSTAFA është profesoreshë në Kolegjin AAB, Prishtinë. Ajo ka doktoruar në 
Universitetin “St. Kliment Ohridski” Manastir, Maqedonia e Veriut – Programi i Fakultetit Pedagogjik 
për dhunti dhe të talentuar. Interesat e saj kërkimore shtrihen brenda nëndisiplinave të Psikologjisë dhe 
Psikologjisë së dhuntisë dhe të talentuarve. Ajo ka marrë pjesë në konferenca të shumta kombëtare dhe 
ndërkombëtare dhe është autore e shumë publikimeve me tema si ankthi, stresi, vetëvlerësimi, lidershipi, 
organizimi i të mësuarit, fëmijët e talentuar etj. Ajo është asistente e projektit për Kosovën në projektin 
IMPLEMENTALL dhe MENTUPP, në kuadër të Horizon 2020.



   55Social Studies  Vol. 16  No. 1

e vlerave të vetëvlerësimit në aspektin kohor 
(Barnes & Farrier, 1985).

Vetëvlerësimi dhe arritjet akademike

Vetëvlerësimi është gjithashtu një 
variabël i studiuar mirë veçanërisht në lidhje 
me arritjet akademike. Marsh (1990) gjente 
se vetëvlerësimi ishte parashikues ndikues 
i arritjeve akademike. Në një meta-analizë 
të hershme të autorëve Hansford & Hattie 
(1982) në më shumë se dyqind studime u 
raportua një efekt pozitiv i vetëvlerësimit në 
arritje, duke shpjeguar 4-7% të variancës. 
Gama e korrelacionit të raportuar ishte 77 
deri në .96 me një korrelacion «mesatar» prej 
0.21. Ky studim (Hansford& Hattie,1982) 
përfshiu një kampion total prej 202,823 
pjesëmarrësish dhe prodhoi një bazë të 
dhënash prej 1,136 korrelacionesh midis 
vetëvlerësimeve dhe matjeve të performancës. 
Një tjetër met-analizë së fundmi gjen se në 27 
studime të afrikano-amerikanëve që përfshinte 
9872 individë vetëvlerësimi llogaritej për 4% 
të variances për arritjet akademike ku r=0.21. 
Një studim tjetër zbuloi se, vetëvlerësimi ishte 
i lidhur me arritjet akademike (Baumeister et 
al, 2003) por, vetëvlerësimi i përgjithshëm 
nuk ushtroi ndonjë ndikim të rëndësishëm 
në arritjet e mëvonshme akademike. Në 
studime të tjera më të fundit, korrelacionet 
midis vetëvlerësimit dhe arritjeve akademike 
dhe globale variojnë nga .21 në .53 (cituar në 
Roskam & Nils (2007). Në një studim gjatësor 
të kryer me 1130 adoleshentë (557 meshkuj 
dhe 573 femra ) nga klasa 1-6 nga shkollat   e 
mesme belge (Roskam & Nils, 2007) duke 
përdorur modele lineare hierarkike, autorët 
raportuan një marrëdhënie të dyanshme 
midis vetëvlerësimit dhe arritjeve akademike 
(Roskam & Nils, 2007). Pullmann & Allik 
(2008) raportuan një marrëdhënie më 
specifike, mes vetëvlerësimit akademik dhe 
jo vetëvlerësimit të përgjithshëm dhe arritjeve 
akademike. Për më tepër, vetëvlerësimi në 
këtë studim nuk u konsiderua si tregues i 
performancës së ulët akademike (Pullmann 

& Allik, 2008). Poashtu në këtë studim 
citohen studime longitudinale që nuk gjejnë 
ndonjë rol sinjifikativë të vetëvlerësimit në 
përmirësimin e performancës akademike. 
Gaskin-Butler & Tucker (1995)gjejnë se 
literatura të shumtën ka qenë jokonsitente në 
gjetjet e tyre për lidhjen mes vetëvlerësimit 
dhe arritjeve akademike. Studiuesit gjithashtu 
nuk kanë gjetur asnjë ndikim të rëndësishëm 
shkakësor midis vetëvlerësimit dhe arritjeve 
akademike (Naderi et al, 2009).

Booth & Gerard (2011) e shohin 
vetëvlerësimin si të lidhur me indikatorë të 
shumtë të arritjeve akademike në mostrat 
në SHBA dhe BM. Islam (2021) konstaton 
se në shumë studime ka pasur edhe dallime 
gjinore në vetëvlerësim ku sidomos femrat 
kishin nota më të larta dhe vetëvlerësim më 
të lartë por edhe studime ku vetëvlerësimi 
i meshkujve ishte përgjithësisht më i lartë 
se i femrave. Një tjetër studim gjatësor ka 
treguar se nuk ka ekzistuar ndonjë lidhje 
domethënëse midis vetëvlerësimit dhe 
arritjes (Maruyama et al., 1981) kështu 
që nuk ka asnjë lidhje «kauzale» midis 
vetëvlerësimit dhe arritjes.

Konteksti Kosovar i studimit

Nga shqyrtimi i literaturës kemi gjetur 
një studim që ka analizuar ndër të tjera 
vetëvlerësimin dhe arritjet shkollore në Kosovë. 
Nivelet më të larta të vetëvlerësimit u shoqëruan 
me sukses më të lartë të 284 studentëve 
(Mmes=19.38, DS=3.19), beta = .127, 
p<.05 (Hyseni-Duraku & Hoxha, 2018).

Qëllimi i këtij studimi është të njohim 
korrelacionet në mes të vetëvlerësimit dhe 
arritjeve akademike tek të rinjtë në Kosovë.

Metodologjia

Mostra dhe procedura
Pjesëmarrës ishin 3513 të rinj, të moshës 

11-32 vjeç (Mmes = 16.09, DS = 2.28). 
Për sa i përket përbërjes gjinore ishin 762 
meshkuj (41,1 %) dhe 1094 (58,9 %) femra. 
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N %

Sipas gjinisë

 Mashkull 1532 43.4

 Femër 1958 55.5

 Nuk janë përgjigjur 36 1.0

Sipas grupmoshës

 Nën 12 vjeç 123 3.5

 Nga 13 deri 17 vjeç 2619 74.3

 Nga 18 deri 22 vjeç 704 20.0

 Mbi 23 vjeç 67 1.9

 Nuk janë përgjigjur 13 0.4

Sipas suksesit

 Jodeklaruar 123 3.2

 Dobët 22 0.6

 Mjaftueshëm 153 4.3

 E mirë 646 18.3

 Shumë e mirë 949 26.9

 Shkëlqyeshëm 1613 45.7

 Nuk janë përgjigjur 30 0.9

Sipas nivelit të vetëvlerësimit

 Vetëvlerësimi i ulur 1359 38.6

 Vetëvlerësimi normal 2165 61.4

Tabela 1: Numri dhe përqindja e përgjigjedhënësve sipas variableve

Pjesëmarrësit janë përzgjedhur në mënyrë 
të rastësishme nga shkollat   e Prizrenit. 
Pyetësorët iu shpërndanë studentëve në klasat 
e tyre pas lëshimit të lejeve përkatëse. Pëlqimi 
i informuar është kërkuar nga prindërit e tyre 
përpara administrimit të pyetësorit. Nuk u 
dhanë stimuj për pjesëmarrjen e të rinjve.

Instrumentet
Instrumentet matëse të përdorura 

në këtë studim përfshinin: Shkallën e 
Vetëvlerësimit të Rosenberg dhe mesataren 
e notave të vetë raportuara. 

Shkalla e vetëvlerësimit të Rosenberg 
[14]: përfshin 10 artikuj që matin respektin 
dhe vete pranimin. Është një shkallë e 
tipit Likert me opsione që variojnë nga 
(1) pajtohem plotësisht deri në (4) Nuk 
pajtohem plotësisht. Gjatë analizës, disa 
artikuj u vlerësuan në mënyrë të kundërt 
sipas udhëzimeve të autorëve.

Mesatarja e notave të vetë-raportuara 
(GPA) është përdorur për të matur arritjet 
në shkollë. Në Kosovë, notat në arsimin 
parauniversitar variojnë nga një (dobët) deri 
në pesë (shkëlqyeshëm). Klasifikimi është bërë 
në bazë të notës mesatare të vetë-raportuar 
nga nxënësit në momentin e kryerjes së 
hulumtimit. Nga ana tjetër, duhet përmendur 
se ka prova empirike (meta-analizë) që 

sugjerojnë se vetë-raportimi i notës mesatare 
është një tregues i mirë i performancës aktuale 
(p.sh. Kuncel et al., 2005) [15 ].

Dizajni i studimit
Studimi ishte një studim korrelativ 

ndërseksional. Trajtimi i të dhënave dhe 
analiza statistikore u krye duke përdorur 
softuerin SPSS versioni 21 dhe Microsoft 
Excel 2013. Këto të dhëna përshkruese u 
analizuan më tej sipas moshës, gjinisë dhe 
variablave të tjerë të hulumtuar. Normaliteti 
vlerësohet me statistikën Kolmogorov-
Smirnov. Në këtë rast, Sig. vlera është 
.000, duke sugjeruar shkelje të supozimit 
të normalitetit për variablat, duke sugjeruar 
përdorimin e testeve joparametrike. Për 
dallimet ndërmjet grupeve, u përdor testi 
Mann-Whitney U dhe Kruskal Wallis 
Test. Për të ekzaminuar marrëdhëniet 
ndërmjet variableve është përdorur analiza 
korrelacionale – testi Spearman-Rho. 

Rezultatet

Përshkrimi statistikor i variabileve të 
studimit

Pjesëmarrës i t  s ipas  sukses i t  të 
vetë-raportuar ishin: i dobët (0.6%), i 
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Spearman’s rho Vetëvlerësimi Suksesi

Correlation Coefficient .110**

Sig. (2-tailed) .000

N 3494
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

mjaftueshëm (4.4%), i mirë (18.5%), shumë 
i mirë (27.1%), i shkëlqyer (46.2%) dhe nuk 
e ka deklaruar (3,2%). Rezultatet treguan se 
vlera mesatare për vetëvlerësimin në mostrën 
e studimit ishte 26.79 (DS=4.44).

Në bazë të vetëvlerësimit të klasifikuar 
sipas pyetësorit del se me vetëvlerësim të ulët 
ishin (38.6%), dhe me vetëvlerësim normal 
ishin (61.4%).

Korelacionet mes variableve

Janë analizuar korelacionet në mes të 
variableve të studimit. Vetëvlerësimi si variabël 
e pavarur tregon korrelacion sinjifikativ 
pozitiv me suksesin në shkollë (r = .110, p < 
.00), të një fuqie të vogël raportit; rastet me 

vetëvlerësim më të lartë kishin nivele më të 
larta të suksesit në shkollë (tabela 2).

Korrelacioni pozitiv domethënës në 
mes vetëvlerësimit dhe suksesit është gjetur 
edhe tek femrat edhe tek meshkujt (tabela 
2) pa ndonjë dallim as në fuqinë e raportit 
të këtij korrelacioni. 

Korrelacioni pozitiv sinjifikativ në mes 
vetëvlerësimit dhe suksesit është gjetur 
edhe tek katër grupmoshat e pjesëmarrsëve 
(tabela 4) Ndonëse tek grupmosha – mbi 23 
vjeç (r = .329) ka fuqi raportit më të madhe 
se grupmoshat tjera prapë ngelet në nivelin 
e një fuqie të vogël raportit. Pas kësaj për 
nga fuqia e raportit është grupmosha nën 
12 vjeç (r = .226). 

Tabela 2: Paraqitja tabelore e korrelacionit në mes të variables së vetëvlerësimit dhe të suksesit

Gjinia Spearman’s rho/ Vetëvlerësimi / suksesi

Mashkull .110**

Femër .115**

Tabela 3: Paraqitja tabelore e korrelacionit në mes të variables së vetëvlerësimit dhe të suksesit sipas gjinisë

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Grupmosha Spearman’s rho/ Vetëvlerësimi / suksesi

Nën 12 vjeç .226*

Nga 13 deri 17 vjeç .100**

Nga 18 deri 22 vjeç. 085*

Mbi 23 vjeç .329**

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela 4: Paraqitja tabelore e korelacionit në mes të variables së vetëvlerësimit dhe të suksesit sipas grupmoshës 
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Suksesi N Mean Rank Median

Vetëvlerësimi dobët 22 1090.16 23.00

mjaftueshëm 153 1547.59 24.00

mirë 646 1634.60 26.00

shumë mirë 949 1645.16 27.00

shkëlqyeshëm 1611 1762.44 27.00

Niveli i vetëvlerësimit N Mean Rank Sum of Ranks

Suksesi Vetëvlerësimi i ulur 1351  1626.54 2197459.50

Vetëvlerësimi normal  2143  1823.75 3908305.50

Total  3494

Analiza krahasimore mes variableve

Është përdorur teknika e Mann-
Whitney Test për të testuar dallimet në 
suksesin në shkollë në mes të pjesëmarrësve 
që kanë rezultuar me vetëvlerësim të ultë 
dhe atyre me vetëvlerësim normal; grupi 
me nivel të vetëvlerësimit normal ka treguar 
dallim domethënës në nivelin e suksesit më 
të lartë (tabela 5).

Analiza Kruskal-Wallis e performuar 
mbi grupet sipas nivelit të suksesit ka treguar 
se ka dallime në nivelin e vetëvlerësimit mes 
tyre (Shkëlqyeshëm, n = 1611; Shumë mirë, 
n = 949; Mirë, n = 646 Mjaftueshëm, n = 
153 dhe Dobët, n = 22 ) X2 ( 4, n = 3381 
) = 24.674, p = .000. Të rinjtë me sukses 
të shkëlqyeshëm dhe shumë të mire kishin 
medianën më të lartë ( Md = 27 ), kurse 
grupi me sukses të mirë ( Md = 26 ), me 

Suksesi

Mann-Whitney U 1284183.500

Wilcoxon W 2197459.500

Z -6.014

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

Kruskal Wallis Test Vetëvlerësimi

Chi-Square 24.674

df 4

Asymp. Sig. .000

b. Variabla grupuese: Suksesi

a. Variabla grupuese: Niveli i vetëvlerësimit

Tabela 5: Paraqitja tabelore e Mann-Whitney Test për dallimet në sukses në mes të grupeve 
sipas nivelit të vetëvlerësimit 

a. Variabla grupuese: Niveli i vetëvlerësimit

Tabela 6: Paraqitja tabelore e Kruskal Wallis Test për dallimet në vetëvlerësim në mes të 
grupeve sipas nivelit të suksesit
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sukses të mirë ( Md = 24 ) dhe me sukses 
të dobët ( Md = 23 ) (Tabela 6).

Diskutimi

Qëllimi i këtij studimi ishte të kuptojë 
lidhjen ndërmjet vetëvlerësimit dhe arritjeve 
akademike tek të rinjtë në Kosovë. Qëllimi 
ynë në eksplorimin e korrelacioneve midis 
vetëvlerësimit me arritjet akademike si një 
hulumtimi ndër të parët i këtij lloji në vendin 
tonë dhe ky fakt i shton rëndësi të madhe 
gjetjeve. Rezultatet treguan korrelacione 
të rëndësishme pozitive midis arritjeve 
akademike dhe i vetëvlerësimit. Kjo gjetje 
është në vijë me hulumtimet si Booth & 
Gerard (2011), Marsh (1990), Hansford & 
Hattie (1982) dhe Roskam & Nils (2007) dhe 
kundër gjetjeve të hulumtimeve si Maruyama 
et al., (1981) dhe Naderi et al, (2009). Por, 
duhet përmendur se fuqia e raportit është 
më e vogël se mesatarja e konstatuar në dy 
met-analizat e cituara këtu. Gjetjet se nuk 
kishte dallim sinjifikativë sipas gjinisë është 
jo në vijë me konstatimet e Islam (2021).
Sa i përketë dallimeve në fuqinë e raportit 
sipas grupmoshave ata flasin për faktin e 
dallimeve/ jostabilitetit të vetëvlerësimit sipas 
moshës por edhe në kontigjencat specifike të 
vlerave të vetëvlerësimit (Crocker & Wolfe, 
2001). Vlera meatare e vetëvlerësimit të 
kësaj mostre 26.79 (DS=4.44) është më e 
ultë se në shumicën e vlerave të krahasuara 
që vijnë nga një studim multinacional mbi 
vetëvlerësimin (Schmitt & Allik, 2005) ku 
mesatarja këtyre studimeve është rreth 30 

e sipër (Schmitt & Allik, 2005). Nëse kjo 
mund ti dedikohet kulturës patriarkale si 
promotere e elementeve kolektiviste, është 
vetëm një spekulim që kërkon një thellësi 
shqyrtimi më tej.

Kufizimet e punimet

Dizajni i studimit i thjeshtuar në dy 
variablet i zbeh gjetjet kur kemi parasysh 
se ka mjaftë faktorë tjerë që mund të 
jenë ndikues dhe ndërveprues tek arritjet 
shkollore. Përkundër faktit se kemi një 
mostër relativisht të madhe ka mjaftë aspekte 
metodologjike që ja marrin të drejtën e 
reprezentativitetit të mjedisit ku është kryer 
studimi (pengesat në përfshirjen e shkollave 
të synuara, mbizotërimi i shkollave nga 
qytetet etj).

Përfundime

Vetëvlerës imi  de l  s i  konstrukt 
i rëndësishëm që duhet adresuar dhe 
mbështetur në sistemin e edukimit me 
qëllim të ofrimit të një elementi me rëndësi 
të bazamentit të arritjeve shkollore. Pasur 
parasysh edhe ndërlidhjen e rëndësisë së 
vetëvlerësimit edhe me sjellje dhe përfundime 
tjera që direkt ose indirekt tek të rinjtë mund 
të ndikojnë zhvillimin edukativ ky hulumtim 
i jep edhe një shtytje tjetër të rëndësishme 
këtyre fakteve. Gjithsesi, studime tjera 
më të gjera dhe më të hollësishme janë të 
nevojshme për të arritur në përfundime 
meritore të fushës.
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From the literature we find numerous studies that have analyzed the impact of self-
esteem on school success. The findings are generally inconsistent. Some studies find weak, 
moderate correlations, or no impact at all. The aim of this study is to understand the 
relationship between self-esteem and school success among young people in Kosovo. It is a 
quantitative cross-sectional study. The sample was constructed from four studies conducted 
in Kosovo. Participants were 3513 young people, aged 11-32 years (Mage = 16.09, SD = 
2.28). Participants completed the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). Data 
processing was done with SPSS 21.0 and Microsoft Excel 2013. Participants according to 
self-reported success were: poor (0.6%), sufficient (4.4%), good (18.5%), very good (27.1%), 
excellent (46.2%) and did not declare it (3.2%). Based on self-esteem with low self-esteem 
were (38.6%), and with normal self-esteem were (61.4%). A significant positive correlation 
was found between success and self-esteem level (r = .11; p = .00). This correlation results 
for both genders separately and for all age groups separately. The Mann-Whitney test found 
significant differences in school success levels between cases with low self-esteem and those 
with normal self-esteem. Self-esteem is shown to influence school success. Other studies 
more focused on this issue can shed more light on this report, especially on the possibility of 
interaction of other factors related to school success.

Keywords: Self-esteem, school, achievement, Kosovo
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AbstrAct

A comparison of the evolution of immigration policies in France, Germany and Italy, the three 
most populous European countries, is important to better understand the future challenges 
of the European integration process. We will provide an historical overview of immigration 
policies for the three countries, highlighting their different political scenarios and the way 
the European integration process has increasingly become a factor of convergence. Data 
from European Union statistical sources about the salience of immigration and the attitude 
of public opinion will be presented to show how the different degrees of insulation that in 
the three countries political elites have with respect to the public opinion may explain part 
of the difference between the adopted policies. 
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Introduction

France, Germany and Italy are the three 
most populated countries in the European 
Union; with a population respectively of 
60, 67 and 83 million (Eurostat data at 

1st January 2020) together they represent 
47% of the EU-27 global population. The 
three countries have been chosen for this 
comparative analysis as they have different 
electoral systems and political scenarios, a 
different history of immigration dynamics 
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and immigration policies, yet show a 
convergent trend in recent policies.

Given the political and demographic 
weight of the three countries, a comparison 
of the evolution of their immigration policies 
in the post-war period and how these relate 
with changing political contexts and shifts in 
public opinion is considered to be important 
to better understand the future challenges of 
the European integration process.

It has been argued (de Haas and 
Natter, 2015) that even if migrations are an 
increasing source of debates in the public 
opinion, the actual policies adopted and 
enforced seem to be driven by factors like the 
international diffusion of policy practices, 
rather than by the ideological orientation 
of the ruling political parties. The scenario 
and data presented in this paper support 
the position that supranational policies are 
quite relevant in determining a convergence 
in national policies in countries with 
different political environments; drawing 
from the concept of “political insulation” 
(Ellermann, 2013; 2021) we will show 
how the different degrees of insulation that 
in the three countries political elites have 
with respect to the public opinion (popular 
insulation) may explain part of the difference 
between the adopted policies; data from 
European Union statistical sources about the 
salience of immigration and the attitude of 
public opinion will be presented, supporting 
this position.

France

Historical context
Migratory flows in France are usually 

connected to its colonial history in Africa, 
but internal factors played an important 
role; especially the need to cope with the 
demographic crisis caused in the 20th 
century by the two world wars (Viet, 1998).

The strong industrial growth of the 
second decade of the 19th century caused 
an increase in demand for labor, attracting 

foreign workers for short periods and, with 
changing migration policies, in a more stable 
way (Bardet, 1999).

At the beginning of the 20th century 
almost a million foreigners were living in 
France; with the first World War and many 
French workers becoming soldiers, the 
request for foreign workers increased.

About 11% of adult French males lost 
their lives in the First World War (Noiriel, 
2007) and about 300.000 immigrants 
reached France in the interwar period when 
no policy limited the flows.

The 1929 Great Depression had 
serious repercussions on the economy of 
European countries, causing a major drop 
in production and very high unemployment; 
this was reflected in a decrease in immigration 
lasting until after the outbreak of the Second 
World War. In 1934 the entry of naturalized 
citizens in certain professions was delayed, 
and a new law in 1938 banned naturalized 
citizens from passive and active electorate 
for five years, beginning an operation of 
“denaturalization”. This was accompanied 
by restrictive measures against refugees. 
In 1940 the Vichy government suspended 
naturalizations.

After the end of the war, in 1945 most 
of the laws by the Vichy government were 
cancelled (and denaturalisations revoked); 
the new government led by General de 
Gaulle, recognizing the need for foreign 
labor, envisioned a new policy of selection 
based on the degree of possible assimilation 
of migratory flows. This led to the adoption 
of the October 1945 Code de la nationalité 
française (French Citizenship Code).

The Consultative Committee for 
Population and the Family (Haut Comité 
consultatif de la population et de la famille) 
was also established in 1945, and between 
its tasks it had to provide the government 
advice on the needs and problems of 
migrants.

The increase in immigration from 
north-African countries was disapproved 
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by a part of French public opinion, fearing 
risks for French culture and a difficult 
assimilation of ethnic minorities; until the 
end of the 1960s these immigrants were 
considered just as temporary workers, while 
other immigrants, coming from European 
countries (like Italians) were considered 
more suitable for permanent settlement 
(Ogden, 1985). The government followed 
with a limitation in family reunification 
requests from non-preferential countries, 
even if only with the Franco-Algerian war 
in 1954 there was a decrease in immigration 
from Algeria (Sayad, 1999).

The 1973 oil crisis
The 1973 oil crisis determined heavy 

economic effects, with a consequent increase 
in unemployment. In France this affected 
also migration policies (Simone, 2002). In 
June 1974 the new President Valéry Giscard 
d’Estaing created the role of Secretary of 
State for Immigration, and in the same year, 
on July 5, he temporarily suspended all non-
EC labor immigration (Hargreaves, 1995, p. 
17). A 25-points package adopted 9 October 
1974 tightened controls on immigrants, and 
in 1977 a program of forced repatriations 
began; in 1977 the Council of State ruled 
this provision illegal (Janoski, 2010: 84), 
and the government could no more proceed 
unilaterally by decrees, but had to involve 
the parliament in immigration policies. 
(Hargreaves, 2007: 212). 

In 1980 a new law (Loi Bonnet) 
allowed expulsion of undocumented “sans 
papiers” immigrants, and immigration 
acquired centrality in the electoral debate 
for the 1981 presidential elections (Ogden, 
1985: 161).

The victory of the socialist Mitterrand 
marked a change in policies, with the 
halting of expulsions and the adoption of a 
regularization that from September 1981 to 
January 1982 allowed more than 100.000 
unemployed illegal immigrants to obtain 
work and residence permits.

The first Pasqua law (1986)
The electoral campaign for the 1983 

municipal elections saw the right-wing 
campaigning against the granting of 
citizenship to the children of immigrants, 
with a specific reference to second-generation 
Algerian born in France. the extreme right 
Front National party (FN), led by Jean-
Marie Le Pen, obtained about 10% of votes 
in the municipalities where it presented its 
candidates; and obtaining about 11% at 
the 1984 European elections. In the 1980s 
immigrants of second generations started 
actively approaching politics, claiming their 
subjectivity and their role as part of French 
social and political life.

In 1984 the Law 84-622 modified the 
Loi Bonnet, creating a new combined work 
and residence permit (Titre de séjour et de 
travail) valid for 10 years.

In the legislative elections of 1986, 
the coalition between the right-wing 
Rassemblement pour la République 
(Regrouping for the Republic, RPR) and 
the centrist Union pour la Démocratie 
Française (Union for French Democracy, 
UDF) won the majority of seats, also 
as an effect of an electoral campaign 
focused on the immigration topic. During 
the “cohabitation” between the socialist 
president Mitterrand and the conservative 
prime minister Chirac, the 1986 Pasqua law 
represented a measure exemplifying a new 
course of immigration policies: prefects, and 
no longer the judges, were responsible for 
the forced repatriation of irregular migrants, 
and the law on the acquisition of nationality 
was restrictively modified. These laws were 
cancelled in 1988, when Mitterrand was 
re-elected President and the socialist Rocard 
took the place of Chirac as Prime Minister.

In 1989 the socialist Minister of 
the Interior Pierre Joxe modified the 
immigration policy with a new law restoring 
judicial control over forced removals and 
introducing stricter limits to the deportation 
powers of regional governments.
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The Méhaignerie law and the second 
Pasqua law (1993)

The political situation changed when 
the victory of the conservative RPR - UDF 
alliance at the 1993 legislative elections let 
to a new cohabitation government, with the 
RPR Édouard Balladur as Prime Minister 
and the socialist Mitterrand as President.

On July 1993 the minister of Justice 
Pierre Méhaignerie issued a reform of the 
citizenship code (Méhaignerie law); this law 
included the previously proposed reform of 
the “double ius soli”, allowed foreign spouses 
of French citizens to acquire nationality only 
after a waiting period of one year.

In august of the same year a new law 
was adopted (the second Pasqua Law) 
harmonizing immigration policies with 
Schengen agreement and Dublin Convention. 
This law extended the powers to detain 
and deport illegal foreigners, prohibited 
regularization for undocumented foreigner 
marrying French citizens and allowed 
majors to suspend suspected marriages of 
convenience (Hollifield, 2014: 172).

The Debré law (1997)
In 1995 Alain Juppé succeeded Chirac 

as Prime Minister and president of the RPR; 
until 1997 France was governed by an RPR 
– UDF coalition.

The government proposed a new 
immigration law that was approved by 
the Assembly on February 1997 despite 
lively protests. This law (Debré law, from 
the name of the Minister of the Interior) 
allowed the regularization of certain 
categories of foreigners, at the same 
time giving more powers to police and 
moderating judicial powers.

The elections in 1997 were won 
by a coalition between left wing and 
the communist party (Calcaterra, 1998; 
Chemillier-Gendreau, 1998); during the 
electoral campaign the Socialist Party 
indicated its will to repeal the Pasqua and 
Debré laws (Van der valk, 2013, p. 312). 

The laws were not repealed, but the new 
government, led by Lionel Jospin, declared 
its intention to issue a circular letter to 
prefects asking a case-by-case analysis of 
irregular situations caused by the Pasqua-
Debré laws (Taïeb, 1998).

The 2006 law and immigration reform
In 2002 a series of conservative 

governments started, with coalitions between 
UMP, URF and the Radical Party. In 2006 
a new law was issued aimed at promoting 
selective immigration, introducing the 
contrats d’acceuil et d’intégration (welcome 
and integration contract), that subordinated 
the release of residence permits to the signing 
of a civic agreement and the attainment of 
a linguistic training. The next year the 
Contrats d’accueil et d’intégration pour la 
famille were created, putting on parents the 
responsibility for their children’s integration.

Workers with a contract of at least 
one year could obtain a carte de sèjour 
temporaire (temporary residence permit) 
with a length depending on the duration of 
the job contract.

Specific requirements were introduced 
for family reunification, like a minimum 
income and, for immigrants coming from 
countries in situation that could not guarantee 
the authenticity of family deeds, DNA 
testing was also introduced. The reform was 
accompanied by the admission exceptionnelle 
au sèjour, an extraordinary regularization 
managed by prefect on the basis of an 
assessment of the applier immigrants.

The 2018-9 Immigration Plan
In February 2018 President Macron’s 

Republic on the Move (LRM) centrist 
party introduced a new immigration law, 
approved by the National Assembly in 
April 2018. The new law speeds up the 
asylum application procedures, reducing 
the filing period from 120 days to 90 days 
and the deadline for appeals from one 
month to 15 days; it also allows detentions 
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of failed asylum seekers, including families 
with children, up to 90 days pending their 
deportation (BBC News, 2018).

Germany

Although Germany is the European 
country with the highest immigrants/
population ratio, for a long time it has not 
considered itself as a country of immigration 
(Melotti, 2004); immigration policies were 
mainly oriented towards the situation of 
temporary foreign workers (Gestarbeiter).

From 1949 to 1969 the Federal 
Republic of Germany had Christian 
Democratic chancellors (expressed by the 
strong conservative alliance between the 
Christian Democratic Union – CDU and the 
Christian Social Union of Bavaria – CSU).

Labor shortages after the Second World 
War led the government of West Germany 
to stipulate several bilateral agreements with 
other countries to recruit low-skilled guest 
workers, especially in the industrial sector. 
The first of those agreements was signed 
with Italy in 1955, and was followed by 
other similar agreements with Spain and 
Greece (1960), Turkey (1961), Morocco 
(1963), Portugal (1964) Tunisia (1965) and 
Yugoslavia (1968).

The Constitution of the Federal 
Republic of Germany, adopted in 1949, 
guaranteed an ample right of asylum with the 
generic statement that “persons persecuted 
on political grounds shall enjoy the right of 
asylum”, and the Asylum Ordinance (1953) 
gave local authorities ample discretion in 
granting residency permits to asylum seekers 
(Poutrus, 2014). In this period, policies 
towards asylum seekers were not oriented 
towards integration, but were primarily 
aimed at the satisfaction of primary needs.

The 1965 law
In 1965 the federal parliament 

approved a law that allowed easier expulsion 
of foreigners, giving full power to the 

authorities to grant or withdraw residence 
permits and expel those who didn’t meet 
the prescribed requirements or were deemed 
dangerous for public safety.

Non-EU workers could apply for special 
work permits after 5 uninterrupted years of 
work in Germany; until the end of the 1960s 
family reunification was granted after three 
years of residence, and nationality was based 
on ius sanguinis principle so children of 
immigrants born in Germany could not apply 
for citizenship (Kammerer, 2003).

The elections in 1969 saw a victory of 
the coalition between the Social-Democratic 
Party (SPD) and the liberal Free Democratic 
Party (FDP), starting a 13-year period 
of SPD chancellors (Willy Brandt from 
October 1969 to May 1974, and Helmut 
Schmidt from 1974 to October 1982).

In the 1970s the government of 
the Federal Republic acknowledged the 
increasing number of immigrants who chose 
to stay longer on the German territory, and 
proposed a new reception and integration 
strategy to meet their needs, especially 
aimed at those who had a stable job, and 
had already obtained residence right and 
family reunification.

In 1972 the Ministry of Labor proposed 
a legislation for the integration of foreign 
workers giving them the same social right of 
German workers, addressing housing, health 
services, trade union rights, retirements and 
schools. At the same time immigration for 
work reasons started to meet restrictions, 
and a policy encouraging return to origin 
countries was adopted.

The 1973 oil crisis and the closure of borders 
for foreign citizens

The 1973 oil crisis led West Germany 
to close its borders to immigrant workers, 
except for certain sectors of economy (hotel 
and construction workers, health laborer). 
Immigration began to acquire centrality 
in the political debate, especially during 
electoral campaigns.
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In 1982, after a constructive vote of 
no confidence, the SPD-FDP Schmidt 
government was replaced by the first of the 
five cabinets led by Helmut Kohl, supported 
by a CDU/CSU and FDP coalition.

The “pay-to-go” law of 1983
The new Kohl government approved 

in 1983 a law to persuade immigrants to 
return to their home countries, providing 
them “return prizes”.

That did not stop incoming flows, 
that kept growing year after year: between 
1973 and 1979 West Germany had about 4 
million immigrant residents, while between 
1979-1980 this number grew to 4.4 million, 
remaining around this level until 1989. 
(Kammerer, 2005).

The German reunification in 1990, 
with the former German Democratic 
Republic becoming part of the Federal 
Republic of Germany, represented the start 
of a new era for immigration, with a new 
increase in migratory flows, mainly coming 
from countries like Yugoslavia and Poland. 
In the 1990s the number of immigrants had 
grown to about 7.3 million.

The new integration law for foreigners, 1990
In 1990 the Kohl government approved 

a new law about integration. The law 
established the criteria needed to obtain 
residence in Germany: foreigner had to 
be financially independent and not need 
government assistance, have an adequate 
housing, not have any criminal record, know 
German language, and be faithful to German 
Republic. Those having temporary residence 
permits for eight uninterrupted years could 
apply for an unlimited residence permit, 
that could also be issued to asylum seekers 
or for other humanitarian reasons following 
international treaties.

The “Asylum compromise” (1992)
In the early ‘90s the contemporary 

influx of refugees from the wars in Yugoslavia 

and the Middle East determined a political 
campaign against asylum-seekers, and in 
1992 led to a reform of the art. 16 of the 
Basic Law, modifying the principles and 
terms of asylum in Germany (Hänsel et al., 
2019: 13). This reform was popularly called 
the Asylkompromiss (Asylum compromise), 
and introduced restrictions to the right of 
political asylum: it could no more be invoked 
“by those who travel from a Member State 
of the European Community or from a third 
country where application of the Geneva 
Convention and the European Human Rights 
Convention is secured”; with the Bundesrat 
to determine which non-UE countries could 
be considered safe countries of origin. The 
reform also reinforced border controls and 
introduced a separate social welfare regime for 
asylum seekers which a reduction in benefits. 
(Klausmeyer and Papademetriou, 2009: 169; 
Chemin et al., 2018: 19).

Following the 1998 elections and the 
victory of the SPD – Green Party coalition, 
Gerhard Schröder became chancellor.

Towards a new immigration policy (1999-2000)
The new Nationality Law, prepared by 

the Schröder government, came into force 
on January 1st, 2000 and is considered a 
true turning point in German immigration 
policies, as it went beyond the concept of 
immigrant as Gastarbeiter and the principle 
of ius sanguinis.

With this law it became possible to 
became a German citizen after at least 3 years 
of uninterrupted right of residence by at least 
one of the parents, or after at least 8 years of 
continuous living in the national territory; 
children with dual citizenship could opt 
for one of the nationalities at the age of 
eighteen. Marriage with a German citizen 
did not automatically provide the right to 
German citizenship (BAMF, 2005: 16).

The law also introduced a “green card” 
mechanism, granting a work residence 
permit to workers from specific areas and 
in specific job sectors.
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In  2002  th e  n ew  c en t e r- l e f t 
government, again led by Schröder (with 
an SPD-Green Party coalition) removed 
the previous restrictions for asylum seekers 
and for access to work contracts; the new 
law set incentives for family reunification 
and immigration of entire families 
(especially when with children under 12). 
The law established the Bundesamt Fur 
Migration und Fluchtinge (Federal Office 
for Migration and Refugees; BAMF), a 
center with, among the others, the task to 
establish the maximum number of entries 
for immigrants from EU countries, with a 
specific focus on skilled workers.

Foreigners had to take German 
language courses as part of the integration 
requirements.

The Residence Act (2005) and the National 
Integration Plan (2007)

In  J anua r y  2005 ,  unde r  t h e 
second Schröder cabinet issued a new 
Aufenthaltsgesetz (residence act) introducing 
the Integrationskurse (integration courses). 
Participation to these courses is facultative 
for citizens of other European countries, 
but mandatory for refugees and extra-UE 
immigrants. The 2005 law also introduced 
a new residence permit granting access 
to the labor market, that combined with 
the still active restrictions in access to the 
labor market allowed only highly qualified 
immigrants to apply.

This law was the result of long 
negotiations as a previous law, adopted by 
the SPD – Green Party coalition in 2002, 
was halted by a CDU/CSU lawsuit with 
the Federal Constitutional Court (BAMF, 
2005: 16-17).

In 2007 a National Integration Plan 
was adopted under the first Merkel cabinet 
(a Grosse Koalition between CDU/CSU 
and the SPD). The plan focused on focused 
on education, training, employment, 
and cultural integration, and a second 
National Integration Plan, adopted in 

2012, introduced objectives, timeframes, 
and indicators to measure the attainment of 
integration goals. The first federal-level law 
about integration, the Integrationsgesetz, 
was adopted in 2016, under the third 
Merkel cabinet (again supported by a 
coalition between CDU/CSU, and SPD). 
Together with its implementing regulation, 
the law has the aim to facilitate the access 
of refugees to vocational training and 
employment, while reducing benefits to 
refugees who refuse to cooperate – following 
the principle of Fördern und Fordern 
(“support and challenge”). Under this 
legislation a “Refugee Integration Measures” 
program provides job to refugees with 
pending asylum applications, while a refusal 
to take part in the program (in absence of 
a good cause) leads to a reduction in the 
refugee’s benefits.

The Skilled Immigration Act (2020)
I n  M a r c h  2 0 2 0  t h e 

Fachkräftezuwanderungsgesetz (Skilled 
Immigration Act) introduced new rules, 
especially relevant for a new law allows 
non-EU skilled workers in possess of a 
two-years vocational training (before, a 
university or college degree was needed) 
recognized in Germany and an employment 
contract or a specific job offer with a firm 
based in Germany to apply for work permits 
that allow them a 4-years stay (or for the 
duration of their contract); after that, they 
can apply for permanent residence.

The new law allows for family 
reunification, provided the applicant proves 
to be able to maintain the family and has 
sufficient living space; family members will 
not be able to receive welfare benefits.

Asylum seekers and refugees in possess 
of an “exceptional leave to remain” can also 
apply for work permits under the new law. 
It is also possible for non-EU in possess of 
a vocational training qualification to obtain 
a residence permit for up to six months to 
look for a job (BMI, 2020).
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Italy

Historical context
Since the unification of the country in 

1861 and until the 1970s, Italy had been a 
country of emigration. In the 1876-1976 
period 26 million Italians left their homeland 
(Vecoli, 1995, p. 114) mostly to other 
European countries or to the Americas.

In the period between 1861 to the first 
World War, Italian migration policies were 
mostly liberal, with an influx of refugees 
and workers mainly from other European 
countries; overall, census data show that in 
this period foreigners were around 2-3% of 
the population (Colombo and Sciortino, 
2004: 51-52).

Wi t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d 
consolidation of the fascist regime the 
previous liberal policies were changed, 
limiting emigration and dealing with 
immigration mainly as a public security 
issue. The 1926 Laws on Public Security 
subjected foreigners to the control of 
provincial offices of Political police.

After the end of the second World War, 
the economic growth in the 1950-1980 years 
was a pull factor for migrants; by 1973 Italy 
had almost reached the average GNP of other 
western European countries (Einaudi, 2007: 
58). Another relevant factor was the adoption 
by many European countries of more 
restrictive policies towards imported labor, 
following the 1973 oil crisis (Colombo and 
Sciortino, 2004: 53), making Italy a fallback 
choice for economic migrants: residency 
permits saw a relevant increase from about 
150.000 in 1970 to about 450,000 in 1986 
(Bonifazi, 1998, p. 121).

In 1963 the Ministry of Labour, issuer 
a regulation introducing a work permit as a 
precondition for residence permit for foreign 
workers. The rigidity of the law caused 
the increase of irregular foreign workers, 
with no residence permit or employment 
contract; with periodical mass legalizations 
often allowing to regularize their status.

The Foschi Law (1986)
In 1978 the cabinet leaded by Giulio 

Andreotti, the so-called “Government of 
national solidarity”, set up a Committee 
headed by Franco Foschi, Undersecretary 
of State for Foreign Affairs, to conduct a 
study about the situation of immigrants 
in Italy.

In 1982 the Ministry of Labor issued 
a Circular stopping further permits for 
extra-EC workers, and regularizing illegal 
foreign workers in specific situations. 
Labor organizations and associations close 
to the catholic church were pushing for 
the approval of a law about immigration 
merging the different proposals from 
Christian Democracy (DC), Socialist Party 
(PSI) and Communist Party (PCI; Patti, 
2018: 38).

The new law, known as “Foschi Law”, 
was later adopted in 1986 (law 943/1986), 
and it transposed into the Italian legislation 
the dispositions of the ILO convention N. 
143. The law granted equal rights to legal 
foreign workers with the access to social 
and health services, schools and housing; 
and allowing the entrance in Italy for family 
reunification to the spouse and children 
of the legal immigrant worker (Einaudi, 
2007: 129–130).

The law did not recognize self-employed 
workers and peddlers, thus ignoring sectors 
of informal economy actually employing 
many immigrants; it set up a complex 
system for the recruitment of foreign 
workers, not suited to the need of little 
and medium business owners, composing 
the majority of Italian productive system. 
(Macioti and Pugliese, 1991: 45).

Illegal immigrants already working in 
Italy were given three months (subsequently 
extended to 15 months) to declare their 
presence and activity in order to benefit of an 
amnesty; overall, 116.000 extra- European 
immigrants benefitted of the regularization 
(Einaudi, 2007: 129–136; Macioti and 
Pugliese, 1991: 43–46).



   71Social Studies  Vol. 16  No. 1

The Martelli Law (1990)
Around the ‘90s an increase in 

migratory flows, while the Italian economy 
was slowing down, corresponded to an 
increase in xenophobic and racists acts 
towards foreigners, especially African ones, 
and immigration became an increasingly 
important topic in public debate.

The vice-president of the Council of 
Ministers, Claudio Martelli, promoted a new 
legislation that was adopted as a legislative 
decree in December 1989 and converted 
into law in February 1990. The Martelli Law 
provided a new amnesty for foreign workers 
already in Italy, with 218.000 applicants. It 
also introduced a flexible scheduling of non-
EC unemployed immigrants based on yearly 
decrees by the government (the so-called 
decreto flussi), setting quotas based on the 
needs of national economy; however, these 
quotas were not set in the following years 
(Bontempelli, 2009: 122–123). The same 
yearly decrees should have set the program 
of social and economic measures for the 
immigrant’s integration, with a revision of 
the provisions of Foschi Law.

Martelli Law abolished the pre-existent 
geographical reserve for asylum seekers that 
prevented non- Europeans to apply. 

The regularization of foreigners not 
holding a residence permit, while being 
supported by trade unions, left-wing 
parties, and catholic associations, raised 
the opposition of other political forces, 
like the Northern League party (LN; 
officially founded in December 1989). 
Irregular immigrants who were expelled 
had 15 days to leave Italy, after that they 
had to be accompanied to the border by law 
enforcement. The opposition by anti-racist 
associations and the lack of police personnel 
devoted to the task led to a relatively small 
number of expulsion measures being actually 
carried out (Hasanaj, 2020: 76).

The Martelli Law included no new 
measures or effective policies towards the 
integration of permanent immigrants; while 

theoretically it provided regular immigrants 
with healthcare, it was not possible to have 
this benefit while unemployed or without a 
registered residence.

The Turco-Napolitano Law (1998)
The center-left Prodi government took 

office in 1996 and tried to elaborate a new 
migration policy, considering immigration as 
a structural phenomenon needing planning 
and not just periodical amnesties. A drafting 
committee was appointed to draw a new 
law about entry and residence of non- EU 
citizens. Associations and trade unions 
pushed for expulsion to be considered an 
extraordinary measure and not a way to 
deal with the absence of a coordinated 
immigration policy; and requested some 
measures allowing foreigners to report 
their availability to work in Italy to Italian 
consulates (Einaudi, 2007: 57-59).

The new law, approved in 1998, granted 
full civil rights to regular immigrants, 
allowing them equal treatment in their 
relations with the public administration. The 
new law was more flexible about granting 
permits for family, work, and study reasons, 
also allowing foreign students to work up 
to 20 hours per week. Unlike previous laws, 
Turco-Napolitano marked the start of a real 
process of integration, creating a special 
fund for migratory policies and allowing 
legal immigrants access to public housing, 
education, and health system (Einaudi, 
2007: 213-214).

Preferential quotas were assigned to 
non-EU countries that signed agreements 
with Italy about the regulation of entry flows 
and readmission procedures. Residence 
permits for permanent subordinate workers 
lasted for two years and were renewable; 
after five years of continuative residence 
immigrants could apply for a “residence 
card” allowing indefinite permanence.

The Turco-Napolitano Law introduced 
“temporary permanence and assistance 
centers” (Centri di permanenza temporanea, 
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CPTs), centers for the identification and 
expulsion of irregular immigrants.

Within 48 hours from the entrance 
in the center, a judge had to validate the 
detention or release the individual; the 
maximum permanence was of 30 days. 
The first centers were opened soon after 
the approval of Turco-Napolitano Law 
and managed by the Italian Red Cross, 
when massive arrivals of migrants by boats 
determined an emergency. These centers 
were criticized for being jail-like structures 
for persons that did not commit any crime.

Regarding the acquisition of citizenship 
the draft of the new law included a mild 
form of the ius soli criterion, allowing 
application for citizenship after five years 
of continuative residence for those born 
abroad, and at the first year of elementary 
school for children born in Italy (with one 
parent born in Italy, or both parents born 
abroad and with five years of residence 
in Italy). This controversial proposal, 
however, was not included in the bill.

The Bossi - Fini law (2002)
C e n t e r- r i g h t  p o l i t i c a l  f o r c e s 

campaigned against the Turco-Napolitano 
law. The Northern League organized a 
revocatory referendum against this law; 
in 2000 the Constitutional Court deemed 
the referendum inadmissible because law 
40/1998 was in actuation of international 
duties towards the European Union 
(Cavaggion, 2018: 238).

The following year the revision of the 
immigration law became one of the main 
topics in the electoral agreement between 
NL, AN, Silvio Berlusconi’s Forza Italia 
(FI), and other minor forces: the so-called 
“House of Freedoms” (Casa delle libertà).

The 2001 political elections took place 
in a climate of increasing anti-immigrant 
fear-mongering and were a huge success for 
the House of Freedoms coalitions.

The center-right government drafted 
a new law based on the fight against illegal 

immigration, the facilitation of expulsions, 
and the aim to avoid long-term settlement 
of foreign workers. The law was approved 
in July 2002 and was named Bossi-Fini 
Law after the leaders of LN and AN. The 
contested measure of the criminalization of 
illegal entry was not included in the final 
draft of the law, but the maximum time of 
permanence in CPTs was doubled to 60 
days and penalties for repeated illegal entry 
were tightened up. Residence permits were 
subordinate to a “residence contract” linked 
to a job contract.

This part of the law allowed the 
regularization of hundreds of thousands 
of irregular foreign workers, with more 
than 300.000 applications submitted by 
the employers of domestic workers and 
caregivers (La Repubblica, 2002).

The Maroni Security Package (2008-9)

The most significant intervention 
about immigration after the Bossi-Fini 
Law was the “Security Package” promoted 
by the Ministry of the Interior Roberto 
Maroni (LN). The “package” consisted of 
a law decree (92/2008), several legislative 
decrees and a law (94/2009). For the first 
time, entry and illegal stay became crimes 
punishable with prison and a fine from 
5,000 to 10,000 euros. The condition of 
being an illegal alien became an aggravating 
circumstance for other crimes; this was 
later declared unconstitutional by the 
Constitutional Court. Family reunification 
was made more difficult by adding a 
certification of residence by local authorities 
to the application.

The law provided for a sort of 
compulsory integration process, the 
“integration agreement”, enforced with 
law 179/2011; this is a point-based 
system associated with every residence 
permit of more than one year (for work 
or family reunification), with a minimum 
threshold of points to be reached in a two-
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years period with active participation in 
formative activities and with the certified 
acquisition of some kind of knowledge; 
credit loss is associated to convictions and 
administrative fines over 10.000 Euros, and 
the complete loss of all credits entails the 
loss of the residence permit.

An  impor t an t  po in t  wa s  t he 
transformation of CPTs into Identification 
and Expulsion Centers (CIEs), with a 
further extension of the maximum period 
of permanence to 6 months. The Law 
decree 92/2008 had a punitive approach: 
the penalty for declaring a false identity 
was increased, and new types of crime 
were introduced – like altering parts of the 
body to prevent identification, or renting a 
property to an illegal immigrant (punished 
with reclusion from 6 months to 3 years 
and the confiscation of the property.

The rules contained in the security 
package sparked a lively debate in the 
public opinion; The Court of Justice of 
the European Union rejected the part of 
the law providing detention for those who 
did not comply with a removal order, as in 
contrast with 2008/115/EC directive (the 
so-called “returns directive”).

The “refugee crisis” and the Salvini decree 
(2018)

An important factor that gave shape to 
contemporary political discourse towards 
migrants in Italy is the “refugee crisis” that 
followed the so-called Arab Springs. The 
unprecedented number of arrivals by sea of 
non-EU citizens created a strong pressure 
on the political world and institutions 
(Ibrido and Marchese, 2020: 14-15).

In 2018 the coalition government 
between LN and Movement 5 Stars 
(Movimento 5 Stelle, M5S) adopted a 
new decree-law, named “Salvini decree” 
after the Matteo Salvini, leader of LN and 
Ministry of the Interior, converted into law 
on December 2018.

This law, with a strong political 

emphasis on security (Cesareo, 2000: 14) 
extended the maximum time of detainment 
of strangers in CPTs; provided (art. 5-bis) 
for imprisonment up to four years and 
immediate expulsion for the stranger that 
is refused entry, and reclusion up to five 
years for the stranger that re-enters Italy 
after being denounced and expelled. The 
law established a list of “safe countries of 
origin”, with requests for international 
protections from stranger coming from 
safe countries of origin can be rejected as 
manifestly unfounded.

Overall, the Salvini Decree had a 
relevant impact on asylum requests, as 
it substantially abolished the previous 
humanitarian protection regime (Ibrido 
and Terlizzi, 2019: 37-38).

The current European context

In 1999 the Tampere European 
Council set elements for a common EU 
asylum and migration policy. This was 
implemented in a first phase, until 2005, 
based on harmonization of national 
policies about family reunifications and 
repatriations; and a second phase centered 
upon partnerships with countries of origin 
(Colucci, 2018: 27). The EU regime of 
free movement of workers, starting from 
1995, when the Schengen Agreement and 
its implementation treaty came into force, 
determined labor flows between member 
countries (Bigo, 2009) with a different 
impact on the three countries we are 
considering.

From a political point of view, it has 
been observed that France and Germany 
played together a pivotal role in shaping the 
history of European integration, with their 
“embedded bilateralism” (Krotz and Schild, 
2015; 2018); Italy played an important 
part with its commitment to political and 
economic integration, but its political 
instability determined a more passive role 
(Laffan, 1992: 187; Haddock, 1996).
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The European Global Approach

In 2005 European Union adopted the 
Global Approach on Migration (GAM). The 
aims were on one hand to address irregular 

migration, on the other hand to address 
asylum and regular migration cooperating 
with origin and transit countries.

In 2011 a revision of the global 
approach led to the renewed Global 

Chart 1: Immigration of EU citizens (Eurostat)

Chart 2: Third country nationals found to be illegally present - annual data (Eurostat)
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Approach on Migration and Mobility 
(GAMM), with an increased focus on 
forms of mobility as tourism and short-
term visits (European Commission 2011). 

The new strategy is based on the four 
priorities of improving legal migration and 
mobility, preventing and reducing irregular 
migration, strengthening the synergies 

Chart 3: Most important issues for own country, “immigration” (Eurobarometer)

Chart 4: France, 2019 top 5 most important issues for own country, historical trend (Eurobarometer)
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between migration and development, and 
strengthening international protection 
systems and the external dimension of 
asylum; an important point of this new 
Global Approach is the multilateral vision 
(Stocchiero, 2018: 336), accompanied by 
bilateral agreements with partner countries.

The November 2015 Valletta Summit, 
called by the European Council, saw the 
participation of European and African 
leaders, resulting in a Political Declaration 
and an Action Plan, and at the same time 
launching an Emergency Trust Fund “for 
addressing root causes of irregular migration 
and displaced persons in Africa”.

A comparative overview

The evolution of immigration policies 
in France, Germany and Italy is a complex 
dynamic influenced by internal and external 
factors. Some of the external factors 
affected all the three countries, although 
with different intensity: in this sense we can 
highlight economic global events like the 
1973 oil crisis and the 2007-2009 global 

economic recession, or the 2015 refugee 
crisis. Another common factor, from the 
point of view of single countries, is the 
evolution of a common European approach 
to immigration policies.

An interna l  e l ement  a f fec t ing 
immigration policies in each country is 
public opinion; in turn, public opinion 
may be influenced by different factors, 
news coverage being an important source 
of information that can define the salience 
and preference of specific topics.

Even if immigration policies tend to 
be considered linked to public opinion 
with less strength than other kind of 
policies (Freeman, 1994; Lax and Phillips, 
2012), in general a higher salience can 
lead to political responses following the 
prevailing preference. Many studies linked 
the salience of public issues to policy 
outcomes (Franklin and Wlezien, 1997; 
Lazarus, 2013); in particular, the salience 
of the immigration topic has been linked to 
the introduction of restrictive immigration 
policies (Givens and Luedtke, 2005). Juan-
Torres (2019) shows that France, Italy, 

Chart 5: Germany, 2019 top 5 most important issues for own country, historical trend (Eurobarometer)
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and Germany are between the European 
countries where currently public opinion 
towards immigration is not divided in 
two opposing fronts, but is divided in 
three groups – an open group expressing 
positive feelings, a closed group expressing 
negative feelings, and a middle group 
with lower engagement with the topic of 
immigration, and more flexible opinions. 
This kind of segmentation may point in the 
direction of a certain degree of insulation 
of the political world from public opinion: 
even if the “open” and “closed” groups 
are more vocal and so overrepresented in 
media, the lack of a strong opinion by the 
central group should allow immigration 
policymakers relative degree of freedom. 
However, in presence of other critical 
issues such as high unemployment or an 
ongoing economic crisis, immigration 
can be used as a scapegoat by populist 
orright-wing forces, shifting the opinion 
of middle groups. Using ESS data for the 
2002-2014 period, Isaksen (2019) linked 

economic performance with attitude 
towards immigration; countries with good 
economic performances and moderately 
affected from the economic crisis, like 
Germany, showed an increase in number 
of respondents who considered immigrants 
good for the economy; while countries with 
worse economic situation and hit hardest 
by the crisis showed a worsening of the 
attitude towards immigrants.

Salience and preference 
of immigration in public opinion

The 2015 migratory crisis represented 
a turning point for migration policies across 
Europe, with different outcomes in Italy, 
France and Germany. Estimating illegal 
migration is complex (Jandl, 2004); using 
Eurostat data about third country nationals 
found to be illegally present in European 
countries as a proxy, we see that the in the 
2015-2017 period the impact was especially 
strong in Germany (Chart 2). 

Chart 6: Italy: Top 5 2019 most important issues for own country, historical trend (Eurobarometer)
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Since 2005 the Eurobarometer survey 
samples political issues relevance with a 
specific question, “What do you think are 
the two most important issues facing (our 
country) at the moment?”. Analyzing the 
evolution in the percentage of responders that 
put immigration as one of the main issues, we 
can see that 2015-2017 saw a sharp increase 
for all the three countries.

Observing the trend for the top five issues 
according to the last (2019) Eurobarometer 
poll in the three countries we are taking into 
account, we may better contextualize the 
evolution of public opinion about the topic 
of immigration.

We may notice that for French public 
opinion (Chart 4) immigration has not been 
“the” issue: although it is frequently pointed 
out as one of the main issues, economic 
topics like unemployment or the cost of living 
are usually much more salient. Even if at a 
much lower level than Germany and Italy, it 
is only after 2015 that immigration became 

the second issue (still, with unemployment 
being selected by more than the double of 
responders).

In Germany (Chart 5), immigration 
became “the” issue in 2015, and only in 2019 
with the increasing relevance of environmental 
topics and worrying for housing issues, it 
shifted back to the third position.

In Italy (Chart 6) we notice the same 
trend of a sharp increase in immigration 
being considered a relevant topic after 
2015, although - like in France - it never 
became the top issue, being overshadowed 
by unemployment and the general economic 
situation; the relevant point here is that 
in pre-2010 years between 5 and 10% of 
responders were selecting immigration, 
while in France and Germany the figure was 
respectively around and under 5%.

The 2015 migratory crisis represented a 
critical point for the perception of immigration 
as an issue across European public opinion. 
The humanitarian crisis before 2015 was 

Chart 7: “Most important issues for EU, “immigration” (Eurobarometer)
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considered mainly a problem for arrival 
country as Italy and Greece (Stocchiero 2018, 
333), so it’s not surprising that until 2011 
immigration was perceived as an important 
issue in Italy more than in Germany. After the 
Lampedusa shipwreck that caused the death 
of more than 350 migrants in October 2013, 
European Union did not activate measures as 
the opening of humanitarian corridors or a 
distribution of asylum seekers arrived in Italy 
between European countries (Stocchiero 
338) However, in 2015 the “exploding” 
of the Balcanic route allowed migrants to 
reach Germany from Greece by land, and 
this explains both the peak in German public 
opinion showed in Chart 5, and the change 
in European policing of migration.

Another Eurobarometer question asks 

respondents to indicate what they think are 
the main issues at the European level, with 
the question “What do you think are the two 
most important issues facing the EU at the 
moment?”

We can notice the same trend for salience 
as the question about national issues, with a 
peak in 2015 after a steady increase (Chart 
7); however, the percentage of responders 
who indicated “immigration” as one of the 
main European issues is more than double 
than the percentage of those who indicated it 
as an important issue for their own country.

This data allows to compare the 
salience of immigration in public opinion; 
however, salience and preference are different 
dimensions. Using Eurobarometer data 
for salience and European Social Survey 

Chart 8: Very negative + fairly negative feeling towards extra-EU immigration (Eurobarometer)
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(ESS) data for preference, Hutton (2017) 
shows that in the 2002-2014 period these 
dimensions were negatively correlated for 
France and Germany (ESS data for Italy is 
only available for 2002, 2004 and 2012). 
As ESS was based on a cross section while 
Eurobarometer is a panel, it is interesting to 
confront the preference data from a specific 
question added to Eurobarometer in 2014 
(“Please tell me whether each of the following 
statements evokes a positive or negative 
feeling for you” … “Immigration of people 
from outside the EU”). From 2015 the trend 
of respondents expressing “very negative” or 
“fairly negative” feeling towards immigration 
has been decreasing for France, Italy and 
Germany (Chart 8), while the trend for those 
expressing “very positive” or “fairly positive” 
has been increasing (Chart 9).

Conclusions

With their different histories of 
immigration and immigration policies France, 
Germany and Italy represent three different 
approaches to this complex phenomenon. 
Public opinion feeling towards immigration 
is shaped, between various factors, by the 
effects of current policies; but the level of 
political insulation of policymakers allows 
them to adopt measures less bound to short 
term considerations and more oriented 
towards strategic goals (Ellermann 2013; 
2021). These measures on their turn have 
effects on the stock and flows of immigrants 
and on the conditions of their integration; 
with a circular process that determines new 
shifts in public opinion.

All the three countries adopted in the 

Chart 9: Very positive + fairly positive feeling towards extra-EU immigration (Eurobarometer)
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last decade increasingly tougher immigration 
laws under centrist, center-left or center-right 
governments, often under the pressure of 
the growing consensus towards populists 
and right-wing anti-immigration parties. At 
the same time, the declining demographic 
trend and the need for skilled labor presents 
the policy makers with the necessity to 
introduce some form of selective immigration 
– at least in France and Germany, while in 
Italy the worse economic condition and 
high unemployment favored the presence 
of unskilled, illegal immigrant workers 
especially in the agricultural sector (Venturini 
1999; Allasino et al. 2004, 13-14).

We saw how national public opinions 
consider immigration being an important 
issue at the European level, even when it is 
not considered so impacting personally or 
at the national level; and with the current 
Global Approach, the European Union 
can provide a true common EU asylum 
and migration policy. However, efforts 
should be made so that the relatively higher 
political insulation of the EU level is felt as 
the result of a democracy deficit. Opposition 
to immigration is often tied to anti-EU 
sentiments, and the implementation of a 
global approach to immigration in a time of 
economic crisis without the perception of a 
democratic process in act may push forward 
the political platform of Eurosceptic, anti-
immigration forces as the Front National 
in France, Alternative für Deutschland in 
Germany and Lega Nord in Italy, making 
the process of European integration more 

difficult. For a country like Italy, where the 
adoption of a mixed majoritarian electoral 
system did little to lessen the traditional 
political fragmentation (Hammond 2015), 
the political elite seems to have a lower 
level of insulation compared with France 
and Germany, whose political systems are 
more stable. This situation determined the 
absence of a long-term strategic immigration 
policy in Italy (Hasanaj 2019), and the 
European Global Approach could represent 
the opportunity to overcome an emergency-
based approach. At the same time, a country 
like Germany, destination of a high number 
of refugees and opposed to secondary 
movements of immigrants after their arrival 
in other EU countries (Zaun 2018) should 
favor forms of financial solidarity in place 
of other forms of shared responsibility (Van 
Wolleghem, 2020). While data from 2002 
to 2016 European Social Surveys was used 
to demonstrate that “political reactions 
and dominant frames might be of greater 
importance in shaping public preferences 
than the numbers of newcomers per se” 
(Van Hootegem and Meuleman 2019, 43), 
the data we collected and analyzed here 
showed the dialectic process of migratory 
flows determining reactions at national and 
supernational levels, and determining shifts in 
both dominant and incumbent frames. Policy 
making appears to be the resultant of forces 
interacting in complex ways, with the degree 
of popular insulation of the European level 
allowing for decisions that on their turn have 
an impact on local level political scenarios.
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AbstrAct1

The idea of   organizing a Constituent Assembly was born in the National Assembly of Lushnja 
in January 1920, when the form of government was discussed. Prime Minister Sulejman 
Delvina in September 1920 sought to draft a law on elections to the Constituent Assembly, 
but the High Council and the majority of the National Council advocated the option of 
holding parliamentary elections. The discrepancy between the institutions turned into an 
institutional conflict and the Prime Minister Sulejman Delvina on November 14, 1920 
resigned. The March 1922 movement, starring Bajram Curri, Elez Isufi and Hamit Toptan, 
was justified by the postponement of the elections to the Constituent Assembly. After the 
March uprising, on May 3, 1922, Prime Minister Xhafer Ypi declared that “the assembly is 
not held under the muzzle of a rifle and under the fist and influence of some people”, but 
by election. Prime Minister Ahmet Zogu sent to parliament on August 14, 1923 the draft 
law for the elections of the Constituent Assembly. On September 15, 1923, the Chairman 
of the High Council, Sotir Peci, stated that “the last time of parliamentary actions is the 
dawn of the Constituent Assembly. Discussion of the bill the opposition expressed fears of 
election manipulation and demanded the resignation of the government. On September 27, 
1923, Prime Minister Ahmet Zogu presented a motion of confidence and won. Purpose: The 

1 Presented in the International Interdisciplinary Conference “Education and Culture in Contemporary 
Society”, held in the University Fan S. Noli of Korça Albania on 5-6 November 2021, “Proceedings” 
(ISBN: 978-9928-310-83-5) link: https://www.sociology.al/sites/default/files/16th%20International%20
Conference%20Proceedings%20UNIKO%202021.pdf
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Introduction

The idea of   organizing a Constituent 
Assembly was born in the National 
Assembly of Lushnja in January 1920, when 
the form of government was discussed. 
The historical truth of the great political, 
constitutional and institutional event and 
its failure, we can not understand, without 
treating with objectivity the events that 
flowed like a “river” and turned into an 
“avalanche”, especially after the accession 
of Albania to the League of Nations on 
December 17, 1920.

Albanian scholars should be surprised 
when they have not appreciated the 
histor ica l  and legal-const i tut ional 
importance of the organization of the 
Constituent Assembly. Some for ideological 
reasons have deliberately distorted the 
historic mission of the meeting, just as they 
“dressed the deputy’s suit” to the assembly 
members. The defense of theoretical theses 
even after the change of the political system 
with Law 7491, dated 24 April 1991 “On 

the Main Constitutional Provisions” clearly 
reflects how far they are from the political 
culture and democratic mentality of the 
politicians of the 1920 s who threw its 
idea, adhering to the Western philosophy 
of law. They had the necessary political 
and legal training and knew that the form 
of government is determined only by the 
Constituent Assemblies that express their 
sovereignty by election. The first Prime 
Minister elected by the National Assembly 
of Lushnja on January 30, 1920, Sulejman 
Delvina, who in September 1920 asked 
the National Council to make the draft 
law on the elections of the Constituent 
Assembly, as an obligation to overcome 
the governance with the provisional 
institutions and determine the final form 
of the government of Albania with a 
constitution. But the High Council and the 
majority of the National Council exercising 
the functions of the legislature did not 
support his alternative, and Sulejman 
Delvina on November 14, 1920 convened 
the government and in protest resigned 

historical institutional truth must be reflected, why the decision of the National Assembly of 
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or have left it in “oblivion” “, or have distorted for ideological reasons, the events and facts 
that influenced the non-realization of the historic mission of the Constituent Assembly. The 
research method served us to get acquainted with all the archival sources that are in the Central 
State Archive, the partial studies of Albanian and foreign scholars, to treat the historical event 
with truth and objectivity. The historical comparative method was used to understand the 
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at noon, with a letter sent to the High 
Council, who seems to have welcomed his 
resignation and on November 15, 1920, 
informed Sulejman Delvina with letter 
No. 231-B, emphasizing that we highly 
appreciate the services of your Excellency 
that you have brought to the homeland 
in really critical times and thank you. 
But, since you do not have a majority 
in parliament to rely on, we are obliged 
to accept their resignation. So, after the 
customs, we ask you, Your Excellency, 
together with theotherministers, to 
continue your duty, until those who will 
be appointed start working2

On December 17, 1920, the General 
Assembly of the League of Nations 
recognized Albania as a member of the 
League with full rights. This event served 
to recognize the High Council of State, 
as President, after December 20, 1920, 
the Secretary General of the League of 
Nations Sir Eric Drummond sent a letter 
to the High Council announcing that 
the Assembly of the League of Nations, 
before voting on Albania’s accession, it 
had adopted this recommendation to 
implement the principles of the Minority 
Treaties and that they should regulate with 
the League of Nations the details required 
to implement this requirement.3

The strengthening of Albania’s 
international position made the leaders of 
institutions very arrogant and disrespectful 
of legal norms. Sejfi Vllamasi explains that 
after the resignation of Sulejman Delvina, 
until the complete liquidation of the March 
uprising organized by Bajram Curri, Isuf 
Elez and Hamit Toptani, there was a period 
that passed with coups and uprisings, but at 
the end of their side was completely won by 
the side of reason, to the side of anarchy, of 
passions, of fanaticism dhe të veglave të të 

huajve (KSH, 2005: 215).
The anarchist movements were 

accompanied by the dissolution of the 
two main political parties, especially the 
People’s Party, which included the two most 
prominent politicians, Fan Noli and Ahmet 
Zogu, and the formation of what was called 
the “Holy Union”, which was “justified” by 
the rebellion. Anti-state and anti-national 
of the leader of Mirdita, Marka Gjoni. 
This illegal political creature was initiated 
on September 9, 1921, in the house of 
Qazim Koculi in Vlora where the “political 
trust” was formed, Mustafa Kruja, Avni 
Rustemi and Qazim Koculi, when the first 
anniversary of the departure of the Italian 
army from Albania was being celebrated 
(Dervishi, 2012: 145). 

According to the scholar Joseph 
Swire, the “Holy Union” was promoted 
by the three most prominent guerrilla 
leaders, Ahmet Zogu, Bajram Curri and 
Zija Dibra (Swire, 2007: 291). While 
the scholar Bernd Fischer thought that in 
this fluid organization was attended by 
all elements of Albanian politics, which 
were not part of the “Bey Party”, that is, 
Aqif Pasha (Fischer,2004:80). On October 
11, 1921, the deputies, Hoxha Kadria, 
Ferit Vokopola, Bahri Omari, Arqimandri 
Visarion Xhuvani, Kole Rroka, Ramiz 
Dani, Gjergj Fishta, Anastas Pandeli, Y. 
Barka announced that in the meeting with 
the people of all parts of Albania on the 
9th of this month in the salon of the club 
“Zgjimi” was formed Holy Union.4

This is a historical truth, because the 
Protocol of the “Holy Union” is located in 
the State Archive and is accompanied by 
a statute for its functioning. According to 
Article 3 of the Statute, the Parliamentary 
Group “Holy Union” would be established 
in the parliament, which would have the 

2 AQSH, 1920; F.147, D.I-7, p. 3.
3AMPJ, 1921; D. 149, D. I - 230. 
4 AQSH 1921, F.147: 5. 
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competence “election of the elders”, which 
would consist of Bajram Curri, Qazim 
Koculi and Avni Rustemi.5

The historical institutional truth must 
be reflected, why the decision of the National 
Assembly of Lushnja was not implemented, 
for the final form of government of Albania 
to be determined by a Constitutional 
Assembly, and why the scholars of the 
political institutions of Albania, or have 
left it in “oblivion” “, or have distorted for 
ideological reasons, the events and facts that 
influenced the non-realization of the historic 
mission of the Constituent Assembly.

This  pol i t i ca l  move was  ant i -
constitutional and anti-institutional 
behavior, as its activity avoided the Canon 
Basis of the High Council as a legal norm 
with constitutional force and ignored the 
legitimate institution of the High Council, 
as the collective head of state decreeing 
governments and legitimizing them when 
they received votes. In the National Council. 
After the movement was initiated and 
the government of Pandeli Evangel was 
formed, on October 19, 1921, Aqif Pasha 
Elbasani and Luigj Bumҫi forced Pandeli 
Evangjeli to resign, and decreed Qazim 
Koculi to form the new government. Qazim 
Koculi resigned within 24 hours and they 
decreed Prime Minister Hasan Prishtina 
who resigned within 5 days and after him 
a sui generis government was decreed with 
Prime Minister Idhomen Kosturi and the 
ministers became the general secretaries of 
the ministries.6

Opinion greeted with concern the 
departure of Pandeli Evangeli and his 
obligation to resign. The newspaper “Jet’e 
Re” called it the Coup d’Etat. According 
to the newspaper, “Hasan Prishtina and 
Mustafa Kruja with friends, using brutal 
force, forced Mr. Pandeli Vangjeli to resign, 

therefore coup d’etat, caused general 
nervousness throughout Albania and was 
met with strong opposition, not only 
from the people.7 For the creation of 
the “Holy Union”, Harry Smith in the 
announcement for Lord Curzon clarified 
that the parliamentary groups were, the 
Progressive Party, the People’s Party, the 
Catholic Group, and Hasan Prishtina with 
some deputies of Drini, as irredentists. 
According to him, Ahmet Zogu and Fan 
Noli joined the “Holy Union”, for practical 
purposes (Duka, 2012: 242).

Methodology

The research method served us to get 
acquainted with all the archival sources that 
are in the Central State Archive, the partial 
studies of Albanian and foreign scholars, 
to treat the historical event with truth and 
objectivity. The historical comparative 
method was used to understand the motives 
of Albanian politicians and the obstruction 
of the opposition which left the historic 
mission to make Albania constitutional 
and turned the Constituent Assembly 
into parliament. The method of narrative 
description makes the reader curious to get 
acquainted with the event, without claiming 
its exhaustion.

Conclusions

The National Council dismissed the two 
members of the High Council Aqif Pasha 
Elbasani and Luigj Bumҫi for exceeding the 
powers given to them by the Canonical Basis 
of the High Council (BKK, 1921: 619). 
The National Council elected as a member 
of the High Council Their Excellencies Mr. 
Refik Topija and Sotir Pecin (AQSH, 1922: 
1). Faik Konica advised Albanians to get 

5 AQSH 1921, F. 149: 1.
6 AQSH 1921, F. 149: 19
7 “Jet’e Re”, 1921; dhjetor / December. 
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rid of the belief that “Europe” would make 
Albania a state, as Europe only wanted to 
give Albania a chance to prove that it is 
the lady to form the modern state (Konica, 
1922).After the uprisings of March 1922, 
the next Prime Minister Xhafer Ypi declared 
on May 3, 1922, that “the assembly is not 
held under the muzzle of a rifle and under 
the fist and influence of some people, but 
by elections”. On August 14, 1923, the 
government of Ahmet Zogu presented to 
the Parliament the Draft Law for the Basic 
Assembly. On September 15, 1923 the 
chairman of the Council of High Council 
Sotir Peci declared the end of parliament.8 
The law was passed on September 30, 1923, 
and Parliament Speaker Esherf Frashëri 
declared its dissolution (BKK, 1923: 1706). 

Prime Minister Ahmet Zogu reminded 
the High Council that the Council of 
Ministers on 30-XII-1923 no. 672, after 
ascertaining that the election law lacks the 
place and date of the assembly meeting, 
proposes that the Constitutional Assembly 
convene in Tirana on Monday, January 
21, 1924.9 The High Council decreed the 
convening of the Constitutional Assembly 
on January 21, 1924, on Monday at 10 am. 
The meeting of the Constituent Assembly 
was opened January 21, 1924 the chairman 
of the High Council Xhafer Ypi. The 
assembly members were asked to approve 
the basic law of the state. The Assembly 
was constituted on February 23 with the 
election of Eshref Frashëri as chairman of 
the Constituent Assembly. The Assembly 
established two commissions for drafting 
the statute. The opposition left the historic 
mission and focused on overthrowing the 
government and removing Zog. Some 
scholars think that Ahmet Zogu, although 
he was the winner of the elections, did not 

have an absolute majority to form a new 
government. This is the wrong treatment, 
because the elections were not parliamentary. 
The Constituent Assembly would not 
replace the National Council formed by 
the delegates of the National Assembly 
of Lushnja, as a legislative power, a thesis 
defended by academician Luan Omari. 
According to him, “the most emancipated 
regions demanded that the Statute of 
Lushnja be respected and that a Constituent 
Assembly be convened which would be 
a real parliament instead of the National 
Council elected in a close circle in Lushnja” 
(Omari, 2004: 173 –174). 

The National Council was replaced 
by the parliament that emerged from the 
parliamentary elections of April 1921 and 
the Extended Statute of Lushnja approved 
on December 8, 1922 sanctioned in article 
128, that “The Extended Statute is the basic 
law of the state, until the Constitutional 
Assembly approves the Definitive Statute. 
The political situation worsened and on 
February 23, 1924, when the Prime Minister 
Ahmet Zogu was entering the parliament, 
Beqir Valteri assassinated him (ASH, 2007: 
313). Zogu resigned on February 25, 1924.
After Zog’s resignation, the High Council 
on February 27, 1924 decreed Shefqet 
Bej Vërlaci to form the cabinet with the 
belief that Your Majesty will use all the 
powers of patriotism for internal peace as 
well as the continuation of good relations 
with foreign countries, and especially with 
neighboring countries.Shefqet Vërlaci on 
March 3, 1924 presented to the assembly 
members the program and composition of 
the government ( BKK, 1924: 259).  

 In the cabinet were left for the 
opposition, the ministry of education 
and the ministry of finance (Vllamasi, 

8 AQSH, 1923, F. 146, D. 2.
9 Letër e Kryeministrit A. Zogu, date 2-I-1924, dërguar Këshillit të Lartë, për caktimin e mbledhjes së 

Asamblesë Kushtetuese në Tiranë [Paper from the Prime Minister A. Zogu, dt. 2-I-1924, sent The High 
Council, on the collection of masses of the constitutional assembly in Tirana]; AQSH, 1924; F. 147: 1.
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1995: 90). On March 14, 1924, the High 
Council decreed Luigj Gurakuqi, Minister 
of Finance and Dr. Fahri Rashitin Minister 
of Education with decree no. 80 dt, 15-IV-
1924.10 On the occasion of the completion 
of the government Diplomat Harry Charles 
Augustus Eyres informed MacDonald and 
revealed the negotiations for reaching an 
agreement where the group of Shkodra 
assembly members had requested the 
ministry of war, finance and education 
(Duka, 2012: 744-745).

On April 20, at 15.55, the assembly 
member Avni Rustemi was killed by 
Esat Toptan’s miller Isuf Reҫi. On May 
13, 1924, the opposition ministers left 
the government, and on April 17, the 
opposition assembly members left the 
Assembly. Shefqet Vërlac resigned on 

May 27, 1924. Iljaz Vrioni was appointed 
Prime Minister, who on May 31, 1924 
received the vote of confidence of the 
Constituent Assembly. In those moments 
Fan Noli created in Vlora an Administrative 
Committee as a parallel government. The 
political situation reached the “boiling 
point” and Prime Minister Iliaz Vrioni 
on June 10 with the majority assembly 
members and three members of the 
High Council left Albania. Only the 
orthodox member of the High Council 
Sotir Peci remained for the decree of Noli’s 
government (Mousset, 2004: 79-80). 
This was the epilogue of the testimony 
of the historic mission of the Constituent 
Assembly which did not fulfill the will of 
the National Assembly of Lushnja for the 
approval of the Constitution of Albania.

10 AQSH, 1924, F. 147, D. I.  

Akademia e Shkencave të Shqipërisë (ASH). 
2007. Historia e popullit shqiptar (Vëll. III), 
[History of the Albanian People, V.III], 
Tiranë: Botimet Toena.

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të 
Shqipërisë (AMPJ). 1921. “Letër e Sekretarit 
të Përgjithshëm të Lidhjes së Kombeve Eric 
Drummond, drejtuar qeverisë shqiptare 
[Letter from Secretary General Eric 
Drummond to the Albanian government], 
D. 149.

Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë 
(AQSH): Fondet: 13 (Faik Konica).

Bisedimet e Këshillit Kombëtar Viti I ,22. 12. 
1921 [National Council Talks Year I, 22 
December 1921]

Bisedimet e Këshillit Kombëtar Viti III, 1923, 30. 
IX. 1923.(National Council Talks Year III, 
1923, 30. IX. 1923).

Dervishi, K. 2012. Kryeministrat dhe ministrat e 
shtetit shqiptar në 100 vjet [Prime Ministers 

and Ministers of State Albanian in 100 years], 
Botimet 55.

Duka, Valentina. 2012. Dokumentet britanike 
për çështjen shqiptare në Konferencën e 
Ambasadorëve në Londër 1912-1913 [British 
documents on the Albanian issue at the 
Conference of Ambassadors in London 
1912-1913], Tiranë: Qendra e Studimeve 
Albanologjike, Instituti i Historisë. 

Fischer, B. (2004) Mbreti Zog dhe përpjekja për 
stabilitet në Shqipëri [King Zog and the 
Struggle for Stability in Albania], Tiranë: 
Çabej.

Gazeta “Jet’e Re”, 1921; dhjetor[Jet’e Re 
Newspaper, 1921; December]  

Gazeta Dielli [‘The Sun’ Newspaper], Nr. 2521, 
7/10/1922.

Heathcote, S. 1922. Telegram për Curzon, mbi 
situatën politike në Shqiperi 18 janar nga 
Arkivi Kombëtar Britanik (TNA), Zyra e 
Jashtme (OF), Londër Archivi del Ministryo 

REFERENCAT



   91Social Studies  Vol. 16  No. 1

degli Affari Esteri, Roma Serie Politica 
(1919-1930), Shqipëria [Telegram to Curzon, 
January 18, on the political situation in the 
country”, by The British National Archives 
(TNA), Foreign Office (FO), London 
Archivio del Ministero degli Affari Esteri, 
Roma Serie Politica (1919-1930), Albania

Kuvendi i Shqipërisë (KSH). 2005. Ligjvënësit 
Shqiptarë 1920-2005 [Albanian Legislators 
1920-2005], Tiranë: Botim i Kuvendit të 
Shqipërisë.

Mousset, A. 2004. Shqipëria kundër Europës 1912-
1929, Tiranë: Dituria.

Omari, Luan. 2004. Sistemi Parlamentar 
[Parliamentary System], Tiranë: Elena Gjika.

Swaire, J. 2007. Shqipëria themelimi i një mbretërie 
[Albania the establishment of a kingdom], 
Tirana: Dituria.

Vllamasi, S. 1995. Përballjet politike në Shqipëri 
1897-1942 [Political confrontations in 
Albania 1897-1942], Tiranë: Marlin Barleti.



   92 The Historical and Institutional Truth of the Constituent Assembly 1924



   93Social Studies  Vol. 16  No. 1

YOUNG PEOPLE’S EXPERIENCES: LEARNING 

ROMANIAN IN HUNGARIAN CLASSES AND THEIR 

OPINIONS FROM LANGUAGE SKILLS ACQUIRED

Aniko ERZSÉBET FÜGEDY
University of Oradea, Romania

(PhD Student)
E-mail: anikofugedy@yahoo.com

Social Studies 2022, 1 (16): 93-100

AbstrAct

Based on a survey conducted by the author among Hungarian young and middle-aged 
people in Marghita (Romania, Bihor County), this research is focusing on their ability 
to apply the Romanian language skills what they acquired at school how they are used 
at university, at the workplace or even everyday life after graduation. The target group 
participants offered their views on the following main dimensions of the research problem: 
obstacles and opportunities of effective language using, the influence of the formal and 
informal use of the Romanian language Suggestions from them on how to learn Romanian 
more easily, sharing their own experiences. Hungarians are the largest minority in Romania. 
So many Hungarian students belonging to this minority face difficulties in learning 
Romanian. The curriculum does not follow a language-centered approach, so many of them 
are unable to apply the language skills they have learned at school to their everyday lives. 
Main results: The author collected information on the use of Romanian language skills 
of young and middle-aged graduates of Hungarian-language classes in their everyday life 
after graduation. Among the empirical research methods, I used an online questionnaire 
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As a child, I grew up in a bilingual 
environment, even if there were 
only Hungarian families on our 

street. I find bilingualism a particularly 
interesting phenomenon, and I am 
interested in how it affects our perception 
of reality and how it contributes to the 
formation of ethnic identity. I might not 
have felt how good it feels to be Hungarian 
if I hadn’t got to know Romanian, which I 
also came to love and which was the basis 
for the other languages I learned later. 
There is a growing body of research on the 
subject in the academic world.

For people living in minority situations, 
such as Hungarians living in Romania, 
bilingualism and/or multilingualism usually 
develops, which may be preceded by mixed 
marriage or by the majority ethnically 
Romanian-speaking population of the 
settlement in question, who speak the 
language of the country, and are thus natural 
sites for bilingualism. On the other hand, 
minorities often experience this bilingualism 
as a constraint, for a number of reasons. 
It cannot be ignored that a number of 
studies have recently been carried out 
on the endangerment of the Hungarian 
language. „... we must also be aware that 
bilingualism is not (at least not always) 
simply a skill added to the knowledge of 
the first language, but to some extent entails 
a rearrangement of the communicative 
repertoire of individuals. Thus, second 
language acquisition can be at the expense 
of first/native language acquisition (possibly 

to the point of complete language change). 
Bilingualism can be organised as a kind of 
parallel language proficiency (the individual 
is able to express the same meanings in both 
languages), but it can also be organised 
asymmetrically, with one or the other 
language dominating the communication 
of particular meanings. This means that an 
individual is able to perform in one language 
in many more communicative situations 
at an acceptable level than in the other” 
(Horváth,2014).

At the beginning of the 21st century, 
great efforts are being made in education, 
taking into account the preparation of the 
individual for integration into a multicultural 
society. The main task of this is to enable 
individuals (children and young people) to 
use several languages and to interact with 
the different cultures, nationalities and 
religions in their environment.

My research started in 2018, aims to 
investigate the opinions and suggestions of 
Hungarian-speaking students and young 
people, their parents and teachers, studying in 
Hungarian schools in Marghita, as well as the 
quality perception of Hungarian education, 
including Romanian as a second language.

The aim of my research is to investigate 
how well-founded this assumption is, or 
does it simply reflect the reservations of 
some parties about the teaching/learning 
of Romanian? I tried to find out what 
local problems, if any, there are in the 
acquisition of Romanian, where there are 
breaks in the quality of Romanian language 

survey. Among the most important outcomes is that the Romanian language skills acquired 
at school did not help these young and middle-aged people in their everyday life situations 
where they had to use Romanian. However, they all reported that they had all learned 
to speak Romanian to some extent and that more emphasis should have been placed on 
conversation and communication in Romanian classes at school.
Keywords: Hungarian minority, Romanian language, graduated people, linguistic experiences
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teaching/studying, and what challenges and 
opportunities these challenges present.

My aim, therefore is to explore the 
quality concepts, motivations, current 
needs, expectations, attitudes, reservations, 
satisfaction and motivation of individuals 
involved in the learning of Romanian, 
including Romanian language teachers and 
target groups, by this I mean the students.

My research focused on the experiences, 
opinions and suggestions of students and 
graduates in different municipalities in 
Bihor county(Romania), like: Marghita, 
Oradea, Valea-lui-Mihai, Săcueni as well 
as young people who had attended a 
Hungarian mixed-language school before 
the establishment of the Hungarian school.

From the various literature analyses, 
it is clear that the research is being carried 
out worldwide on: the development of 
bilingualism and bilingual education in all 
its aspects in several countries.

I myself have lived in a bilingual 
environment since I was a child, having 
studied Romanian alongside my well-
established knowledge of my mother 
tongue, and to this day I can say that 
knowing the language of the country has 
enabled me to learn the languages of many 
countries. In the 1990s, I taught with two 
teachers of Scottish nationality, one of them 
knew only English, while the other was 
bilingual, because he had studied French 
as well as English at university, so for him 
learning Hungarian and Romanian was very 
easy. Even after 30 years, the monolingual 
colleague still spoke Hungarian with a 
heavy foreign accent. 

Although not all languages have the 
same numerical weight or geographical 
distribution, most countries have a wide 
range of different languages. So more 
people are bilingual or multilingual. 
Children with a balanced bilingualism 
outperform monolinguals in terms of 
divergent thinking, verbal and non-verbal 
intelligence test performance, according to 

Zoltán Ambrus of Sapientia University in 
Cluj-Napoca (Ambrus, 2008).

Primary education in Romania starts 
at the age of six with a preparatory class 
and lasts for nine years. After that, students 
can enrol in secondary schools, which 
can be of different types. At the end of 
grade 12 in Romania, all students, both 
majority ethnic and minority, have to sit 
a school-leaving examination in a number 
of subjects, including Romanian language 
and literature. The marks obtained in the 
school-leaving examination count towards 
university entrance.

Problem Statement

The research on this topic was carried 
out on 250 different ages young people. In 
a questionnaire, I asked them who had aged 
18-45, about their experiences in learning 
Romanian, how they have managed to 
incorporate the Romanian language skills 
they learned at school into their everyday 
lives, whether they use them, how they 
see the learning and teaching of Romanian 
for the future generation of Hungarians, 
and they wrote down their opinions and 
suggestions. During the research, people I 
contacted on the Internet, whom I did not 
know before but who had graduated from 
Marghita, were also happy to respond to 
the invitation to fill in the questionnaire 
and to send it to me... I found that they 
were all concerned about this topic, but 
most of the time we just sighed and left 
the situation unresolved.

Findings:This paper highlights the 
importance of research with young people 
of Hungarian nationality in order to 
gain insights into their experiences and 
perceptions of learning Romanian. In 
particular, my findings show how does 
youth use the Romanian language in their 
everyday life, how did they learn at school, 
the family (especially parents) and the key 
actors in child education - teachers etc. - in 
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the development of active (Hungarian-
Romanian) bilingualism.

Originality: this study fills a largely 
quantitative research gap, especially the part 
on the experiences and opinions of young 
people in Hungarian-language classes about 
learning and using Romanian.

Research Questions/Aims of the 
research

The general aim of my researches to 
study the role of Romanian in the adult life 
of young people who have completed their 
studies in Hungarian, their communicative 
life situations and their social integration. 
1.  According to your own perception, to 

what extent has Romanian language 
learning at school contributed to the 
knowledge and use of Romanian by 
young graduates?

2.  What is the role of language learning 
processes and community language 
socialisation influences after the school 
years in the development of young 
people’s current Romanian language 
communication skills?

3.  In which life situations and contexts do 
young people use Romanian?

4.  How do pupils relate to the Romanian 
language and Romanian language use 
situations?

Research dimensions

D1 graduates’ perceptions of language 
skills

D2 their early Romanian language 
socialisation

D3 their perceptions of the effectiveness 
of their Romanian language teaching at 
school

D4 their life situations in language use
D5 difficulties they encountered in 

using the language
Hypotheses
H1. There is a high degree of 

heterogeneity in the language skills of 
young graduates, according to their own 
assessment. Some of them had a solid 
foundation in Romanian acquired at school 
as a basis for later language skills and 
language use; others tried to make up for 
deficiencies in later years or remained at a 
low level of language proficiency 

H2. The frequency and variety of 
workplace and informal language use 
situations is positively correlated with young 
people’s self-assessed level of language 
proficiency. 

H3. University graduates, including 
those studying in Romanian, rate their 
language learning process and their own 
level of language proficiency as more 
effective. 

We started from the hypothesis that 
there is a high degree of heterogeneity in 
the language skills of young graduates, 
according to their own assessment. Some of 
them had a solid foundation in Romanian 
acquired at school as a basis for later 
language skills and language use; others 
tried to make up for deficiencies in later 
years or remained at a low level of language 
proficiency.

Research Methods

In this research, conducted in 2021 in 
different towns of Bihor County: Marghita, 
Oradea, Valea-lui-Mihai, Săcueni we used 
the following quantitative methods:

Questionnaire based survey of the 
young people graduated in these towns 
Hungarian language high school according 
to ethnic family background and self-declared 
national identity. The survey, conducted with 
the help of teachers, included the whole 
young population (18-45; n=250).

The answers given by the young people 
helped us to understand the difficulties 
faced by students of Hungarian nationality 
in learning Romanian at school. This 
research is focusing on their ability to 
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the subject to ‚confess’, to recollect, which 
resulted in information very relevant to the 
proposed topic.

The survey subjects were „interviewed” 
between July and August 2021.I planned 
to collect data over 1-2 months.I expected 
at least 200 respondents to complete the 
online questionnaire. So I was very pleased 
to see that 250 young people completed 
the questionnaire.

As shown in the figures below, men 
participated in 20% of the survey, while 
women participated in 80%. This represents 
50 men and 200 women.(see Figure 1)As 
regards their age group, the other graph 
shows that the 36-45 age group (40%) 
was the most represented, with around 
100 respondents, while the 18-21 age 
group was represented by only 43 young 
people (17.2%), the 22-28 age group by 
59 (23.6%) and the 29-35 age group by 48 
(19.2%). (Figure 2) Most of the 35-45 age 
group have already experienced education 

apply the Romanian language skills what 
they acquired at school how they are used 
at university, at the workplace or even 
everyday life after graduation. The target 
group participants offered their views on the 
following main dimensions of the research 
problem: obstacles and opportunities of 
effective language using, the influence of the 
formal and informal use of the Romanian 
language. Suggestions from them on how 
to learn Romanian more easily, sharing their 
own experiences.

The main focus of the survey was: what 
nationality, what language of instruction, 
what language did you study in, where 
did you first encounter Romanian, how 
often did you use it, list situations where 
did you have problems using Romanian 
in everyday life, how did you can improve 
your Romanian language teaching. It is 
necessary to mention in advance that the 
survey was conducted among young people 
who studied in municipalities where both 
Hungarian and mixed-language schools 
were and are still in operation. 

Findings 

The study highlights the value of 
research with young people to explore 
their views and perspectives. The research 
method, where young people’s experiences 
play a central role in understanding the 
research phenomenon and helps to explore 
complex issues that interact with children’s 
and young people’s bilingualism.

I would like to thank those who 
completed the questionnaire for their 
honesty, commitment and time. They 
saw this research as a common interest.I 
also resorted to the snowball method, as 
everyone I contacted or asked on the phone 
to fill in the questionnaire forwarded it to 
their former classmates and acquaintances 
who had graduated . in the towns mentioned 
above.I tried to compose the questions of 
the questionnaire in such a way as to get 

Figure 1: The figures below show the gender 
and age group of the young people in the 
sample: Own edit (%); the blue field reflects 
the participation of men and the green one of 
women in the research; blue colour - man; 
green colour- woman
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during the communist years, they are the 
ones with the most experience and are the 
bridge between generations.(see Figure 
1) This questionnaire was filled in by 250 
young people in July and August 2021, and 

was processed in September and October. 
Among the variables, their nationality is 
an important factor, as it determines the 
language in which their children will study 
and the language of instruction in which 
they will attend school. This is of crucial 
importance for Hungarians.

235 Hungarians (94%), 13 Romanians 
(5.2%) and 2 young people of other 
nationalities (0.8%) participated in the 
sample. The results of our empirical study 
show that only 12% of young graduates 
(30) were very satisfied with the way they 
were taught Romanian at school. 28% (70 
students) are moderately satisfied, 18.8% are 
not satisfied at all (47 students). 

We also looked at the language of 
instruction in which the young respondents 
had attended school and it can be seen 
that the majority of them had attended a 
Hungarian language school or a school 
with both Romanian and Hungarian 
language instruction but with Hungarian 

Figure 2: Survey to monitor the prevalence of 
age among young people (%) 

Figure 3: Survey of young people’s level of knowledge of Romanian after graduation, in %; where 
1 is not good, 2 is fair, 3 is average, 4 is good, 5 is very good. 
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classes. I think it is important to note here 
that their highest level of education also 
reflects the fact that, although they studied 
in Hungarian, they were able to cope with 
the university and outside school, where 

they certainly often encountered and had 
to use Romanian. 

The research also sought to assess the 
level of Romanian spoken by young people 
after graduation and at present.

Figure 4: Survey of young people’s current level of proficiency in Romanian, in %, where 1 is 
not good, 2 is fair, 3 is average, 4 is good, 5 is very good (2021)

After graduation Currently 

10 persons 4% unsatisfactory 9 persons 3,6% unsatisfactory 

38 persons 15,1% satisfactory 19 persons 7,6% satisfactory 

92 persons 36,7% medium 79 persons 31,5% medium 

68 persons 27.1% good 102 persons 40.6% good

43 persons 17.1% very good 42 persons 16.7% very good 

Table: Comparing their Romanian language skills after graduation with their current level
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Experiences, problems, opinions and 
suggestions

The question was: can you mention any 
situations or problems you have encountered 
in your everyday use of Romanian? 

M a n y  p e o p l e  m e n t i o n e d 
communicating with the doctor in the 
health sector as a problem, and also the bank 
and workplace. One young person describes 
his pain: “Some native Romanian speakers 
do not even try to understand a native 
Hungarian speaker who speaks Hungarian, 
sometimes with small mistakes. They 
mock and ridicule those who do not speak 
Romanian correctly.” “I sometimes mix the 
genders. I get hurt when I use incorrect 
language and I am laughed at.” “Addressing, 
expressing emotions, using the conditional 
mode.” “Difficulty in expressing myself (I 

have problems expressing myself incorrectly 
and correctly); lack of vocabulary, incorrect 
use of concepts.” I once had to turn down a 
post as a speaker at an academic conference 
because of this. Constant difficulties in 
matching different grammatical forms, 
conjugation, etc.” So, most of the cases are 
administrative.

Conclusion

Observing the responses of students 
and young people, it can be noticed that, 
regardless of generation, the majority 
considers the learning of Romanian 
important, while both groups express the 
need for more interactive learning for the 
minority, a reduction of the curriculum, 
teaching Romanian as a foreign language, 
bilingual Romanian teachers, etc. 
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AbstrAct1

Self-esteem sheds light on successes and increases the responsibility to maintain and 
elevate them to ever higher levels. This study aimed to increase the awareness of the 
teaching staff of the 9-year school “Jorgji Dilo” about the need to carry out the process 
of student self-assessment in the learning process, as a useful tool in relation to learning 
outcomes. The study also aimed to give an overview of how the term self-assessment 
is “interpreted” in the educational environment of this school, in order to identify new 
ways and strategies for their learning. 
In order to ascertain how much self-assessment is applied as well as its techniques in the 
teaching process in the school “Jorgji Dilo”, classroom observations, semi-structured 
interviews with teachers and questionnaires were conducted. The findings of the study 
showed that there is a significant gap between the statements and the reality, seen as an 
opportunity for improvement of the ongoing work. From the analysis of the situation, 
it was noticed that the treatment of issues related to self-assessment in school is almost 

1 Presented in the International Conference “Education and Culture in Contemporary Society” that was 
held in University Fan S. Noli Korca, Albania on 5-6 November 2021, accepted on the basis of a preliminary 
scientific assessment, and was included in the “Proceedings” indexed by code ISBN: 978-9929-310-83-9. 

Link:https://www.sociology.al/sites/default/files/16th%20International%20Conference%20
Proceedings%20UNIKO%202021.pdf
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Throughout the internship period 
at this school, we have had the 
opportunity to meet, talk and 

interview school teachers. We have also 
become part of subject group meetings 
aiming to create a clear picture of the 
situation regarding self-assessment, 
how much it is valued by teachers as 
an instrument for improving student 
achievement, how much it is used in 
lessons, and how the teacher includes and 
encourages students in this regard.

Although teachers express themselves 
positively about the impact of self-esteem, 
student engagement in this process, the 
benefits it brings to improving work 
in general, and student achievement 
in particular, they make little use of it, 
expressing reservations which have to do 
with the distrust that their students can 
accomplish it well. In the survey conducted 
with teachers, 52% of them think that 
self-assessment develops students’ self-
confidence. 

Also, to the question: “Do you think 

that self-assessment requires students based 
on the expected results, to analyze and 
comment on their skills and peers as well as 
to identify, forms of improvement?”, 42.7% 
of them answered “Yes”. 

There is a significant gap between 
statements and reality, which led us to 
propose this study as an opportunity 
to improve future work. The teachers’ 
perception in this direction seems to have 
a mainly emotional basis. Teachers say that 
self-assessment would lead to a kind of 
assessment subjectivism or to a source of 
conflict or disagreement among students. 
Others do not believe in students’ ability to 
realistically evaluate their work and outcome. 
However, if the students are educated and 
informed about the topic, their point of 
view would be very important, or at least 
very interesting. The lack of trust teachers’ 
have in regard to their students’ evaluating 
abilities, is actually one of the main reasons 
why they should start getting involved in 
activities that train them in regard to their 
abilities to analyze and estimate work, be 

completely missing. The lack of self-assessment during the teaching process was mainly 
related to the lack of proper evaluation of teachers for it, its values and benefits. The project 
suggested that for the next school year 2021-2022, the topic “Student self-esteem and its 
impact on student achievement” be included in the annual plan of internal professional 
development of employees of the educational institution.
Key words: School, teachers, self-assessment, impact, learning, student, outcome. 
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it their own work, or their peers’. Self-
assessment, when done properly, can be 
as reliable as other forms of assessment, 
however educators must provide students 
with the right guidance and practice if they 
want their results to closely align with the 
results from other assessors’. In most cases it 
is beneficial to introduce students to the idea 
of self-assessment using formative learning.

There are also teachers who say that 
evaluation is an attribute of the teacher and 
as such there is no need to share it with 
students, because that way the value and 
importance will be diminished. However, 
the students need to be aware of their level 
of development in regard to their knowledge 
and skills, and even better if they learn to 
evaluate them on their own. Therefore, 
during the process of evaluating, the teachers 
should work closely with the students, and 
not gatekeep evaluation and assessment. 

From the analysis of the situation, 
based on the conducted interviews, informal 
conversations, review of the topics of the 
meetings in the subject teams and the 
School Professional Development Plan, it is 
noticed that the treatment of issues related 
to self-assessment is almost completely 
missing. It seems that there has been a lack 
of attention and interest in this regard for 
a long time. Even positive cases regarding 
good practices by particular teachers within 
the school have not found the right echo. For 
this reason, we think that it is necessary to 
work with the pedagogical staff in terms of 
awareness and professional development to 
realize self-assessment during the learning 
process, to give it not only space, but also 
the appropriate importance. 

Self-assessment is daily and continuous, 
and it is achieved in different methods. 
Some of these methods are through the 
different questions asked in the classroom, 
through homework, through participating 
in the learning process, through group-
work, through exams and quizzes, as well 
as through grading. However, this methods 

are broadly viewed as one-way assessment, 
done by the teacher for the student, and a 
lot of the times, the students are oblivious 
of the teachers ‘assessment over their own 
performance in the academic environment. 
This is why, there is a relatively big need to 
make the teachers more aware that working 
with the students and not against them 
while assessing them, is a great step towards 
achieving better results. 

Being aware of the fact that self-
assessment is a complex process, we believe 
that through teacher awareness as a result 
of discussions, training and exchange of 
positive experiences between teachers will be 
achieved when the teachers work with their 
students to train them towards realizing self-
esteem or appreciation of each other’s work, 
through their exercise. In training students 
for self-assessment, we should in fact train 
them to answer the following questions:
  What do I want to achieve? (awareness 

of goals)
  How far am I on the road to achieving 

the goal? (awareness of personal criteria 
and achievements)

  What should I do next to achieve 
the goal? (awareness of the learning 
process)

But to achieve these, we first need to 
make teachers aware of the necessity of using 
them in the learning process. This study aims 
to increase the awareness of the teaching 
staff of the 9-year school “Jorgji Dilo” about 
the need to carry out the process of student 
self-assessment in the learning process, as a 
useful tool in relation to learning outcomes.

The study seeks to highlight the 
link between students’ self-esteem in the 
learning process and the impact it has on 
improving their learning outcomes. The 
study extends to the practical plan, relying 
on the theoretical one, addressing various 
issues related to the implementation of 
self-assessment in the 9-year school “Jorgji 
Dilo”.
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Specific objectives
The study aims to:

  provide an overview of the aspect 
of self-assessment in the process of 
teaching and learning in the school 
“Jorgji Dilo”.

  give an overview of how the term 
self-assessment is “interpreted” in the 
educational environment of this school.

  identify ways and strategies for 
improvement.

Literature review 

When the term self-assessment 
is mentioned, teachers based on their 
experiences express different feelings, 
thoughts and attitudes, often contradictory 
about the goals of self-assessment, 
expectations towards it and the effects of 
this phenomenon.
  In the weekly classroom meetings students 

discuss with their teachers what went well 
and what did not during the week.

  In the annual balance sheet at the end 
of the school year the teacher discusses 
with the students such issues as: 
1. What were our goals during the 

school year? 
2. What have we achieved? 
3. How do we want to work further?

These activities and many other similar 
situations are part of self-assessment. Self-
esteem means, to carefully control your 
own actions, to evaluate them and to 
change them systematically and constantly 
in exchange with others.

Self-esteem helps us:
  to determine the starting position,
  to accompany processes,
  to make visible changes, and
  to make better decisions (Berger, 2009).

Systematically checking the school 
activity and talking or sharing experiences 
about it is an important element of 

sustainable school development. This 
requires knowledge of the process progress 
and self-assessment methods, but also of 
the general standards and conditions that 
are relevant in the meantime (Musai, 1999). 

Self-assessment means that participants 
consider and look at these issues independently. 
Teachers, students, parents and counselors 
value their work, they re-examine themselves 
as experts in their actions in order to get 
explanations of their success so far and 
guidance for future changes. So self-assessment 
is not an end in itself, but has a direct benefit 
to the participants in it.

Mats Oscarsson, a renowned researcher 
in the field of self-assessment, offers six 
different reasons why self-assessment can be 
beneficial to learning. First, he emphasizes 
that self-esteem promotes learning, clearly 
and simply. It gives students experience in 
assessment which results in the benefit of the 
learning process. Second, it gives both teachers 
and students a high level of responsibility over 
skill levels. Self-assessment training, even in 
its simplest form, as in asking the question: 
“What have I learned?” encourages students 
to look at the content of the course in a more 
critical way. Third, it’s extremely motivating in 
terms of goal setting. Fourth, through the use 
of classroom self-assessment methodologies 
we have an extension and a wider range of 
assessment techniques (Oscarsson, 1997). As 
a result of using self-assessment, the student 
expands his range of experiences in the field of 
assessment. Fifth, by practicing self-assessment, 
students participate in self-assessment. Sixth, 
they, in fact, share the weight of appreciation 
with their teachers. Grading is irreplaceable, 
but also insufficient when it comes, especially, 
for the encouragement of students (Oscarsson, 
1997).

Realizing the lesson in this way, where 
students discuss goals with each other and 
are actively involved in defining outcomes, 
requires more time. This time is effectively 
used to ensure: greater interaction and 
communication between teacher and 
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students, easier detection and correction 
of errors and eventual outcomes, higher 
awareness of students about their level of 
achievements, etc. This gives students clearer 
ideas about their progress and motivates 
them for greater success in the future 
(Burkard, 2000).

Self-esteem strengthens students’ 
responsibility for scientific preparation 
and for establishing fair relationships with 
others in the classroom, school and beyond 
(Kempfert, 1999). Self-esteem sheds light 
on successes and increases the responsibility 
to maintain and elevate them to higher 
levels. The successes that are revealed 
by responsible self-assessment are solid 
and quickly turn into a work ethic. Self-
responsibility, when based on careful self-
assessment, preserves and strengthens the 
good image of students (Kempfert, 1999).

Analytical self-assessment, which 
students make of their achievements, 
concretizes their responsibility that they 
do to pave the way for the perspective 
development of the problems they study 
(Kempfert, 1999).

Careful teachers teach students how 
to analyze the results of their work or 
achievements every day. This systematic self-
assessment keeps their sense of responsibility 
to work with ever-increasing productivity alive.

Self-responsibility associated with the 
realization, preservation and consolidation 
of achievements, is a powerful tool that acts 
on the psychology of students and keeps 
them in constant action to provide an ever-
better perspective. Thus, self-responsibility 
becomes a support of systematic work and 
strongly affects hopeful learning, which 
severely impairs students’ achievements in 
both their learning and social lives. 

Methodology

In order to ascertain how much self-
assessment and as its techniques are applied 
in the teaching process in the case of “Jorgji 

Dilo”, observations were made through 
classroom assessment, semi-structured 
interviews with teachers and questionnaires. 
In any case, under the guidance of our 
mentor, the school principal, it became 
possible in the period January-April to 
carry out data collection, through the 
above instruments ensuring teachers the 
confidentiality of their answers and clarifying 
the purpose of this study.

Analysis of results

4% of teachers think that self-assessment 
encourages research and independent work, 
10% of them think that self-assessment enables 
students to identify their strengths and points 
that still need to be worked on, 10% of teachers 
admit that self-assessment promotes teacher-
student and student-student cooperation, 
while the rest, which is the majority, made 
up of 52% of teachers think that self-esteem 
develops students’ self-confidence. The reason 
these teachers think so may also be conjectural 
or perhaps they have used different forms 
and methods to see the importance of self-
assessment with their students.

When asked if self-assessment needs the 
students to evaluate and give their opinion 
on theirs and their peers performance, and 
identify the ways in which their performance 
can become better, 24.67% of teachers think 
the statement is somehow true, 32.67% 
think it is not and most of them, making 
up 42.67%, give affirmative answers. This 
shows that most teachers recognize the 
importance of self-esteem, but do they 
exercise it properly with their students? 
Do they apply self-assessment methods 
and techniques to students? Perhaps those 
teachers who answered No or Somehow 
True do not fully grasp the concept of self-
assessment. While learning strategies can be 
learned, the teacher can help students assess 
their values by making them focus on what 
they do when they learn. Students have the 
opportunity to evaluate themselves in relation 
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to certain learning goals. Consequently, we 
say that self-esteem promotes and strengthens 
the students’ skills, i.e., students analyze, 
comment on their and peers’ abilities and can 
identify forms of improvement.

22% of teachers apply self-assessment 
in teaching, 78% do not apply it with their 
students. This indicates that teachers do not 
have sufficient knowledge of self-assessment 
as a process and self-assessment techniques. 
They have in mind students who are 

open-minded and enthusiastic about new 
ideas, who want to be involved, who seek 
information to keep working, but that is 
clearly not enough. Many teachers view self-
assessment activities as additional activities. 
Self-estimation actually requires extra time, 
but it is a well-invested time. Learning the 
students’, the ability to evaluate their strong 
and weak points, as well as evaluate and 
establish their role in their groups based on 
their work and potential, we can say that 

Graph 1: Teachers’ opinion on self-assessment.

Graph 2: Definition of self-assessment according to teachers.
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self-assessment is a core skill which will help 
the students’ even later on in their lives. 

14% of teachers use motivated 
assessments ,  16% student-s tudent 
assessment, 23.33% formulate binary, 
divergent and convergent questions and 
the majority, making up 46% organize 
discussions and group work. These teaching 
methods and techniques are applied in 
our schools and when they are handled 
properly, we have results in our work. The 
involvement of students in activities for self-
assessment and mutual evaluation is quite 
well accepted by the students themselves. It 
is important that every student is involved 
in actual activities. And this is in the hands 
of the teacher. The atmosphere of success 
creates strong bonds between the students. 
They are united by the joy of work and the 
spirit of responsibility to move forward.

Conclusions

Although teachers express themselves 
positively about the impact of self-
assessment, student engagement in this 
process, the benefits it brings to improving 
work in general, and student achievement in 
particular, is made little use of, expressing 
reservations which have to do with the 
distrust that their students can accomplish 
it well. However, self-assessment, just like 
teacher assessment, is daily and continuous, 
and it is achieved in different methods. 
Some of these methods are through the 
different questions asked in the classroom, 
through homework, through participating 
in the learning process, through group-
work, through exams and quizzes, as well 
as through grading. However, this methods 
are broadly viewed as one-way assessment, 
done by the teacher for the student, and a 
lot of the times, the students are oblivious 
of the teachers ‘assessment over their own 
performance in the academic environment. 
This is why, there is a relatively big need to 
make the teachers more aware that working 

with the students and not against them 
while assessing them, is a great step towards 
achieving better results. 

Being aware of the fact that self-
assessment is a complex process, we believe 
that through teacher awareness as a result 
of discussions, training and exchange of 
positive experiences between teachers will be 
achieved when the teachers work with their 
students to train them towards realizing self-
esteem or appreciation of each other’s work, 
through their exercise. 

Believing that self-assessment is a 
very important process through which the 
student can develop his knowledge and skills 
even further, it is expected that if the teachers 
work closely with the students in this regard, 
the results will be positive. Learning the 
students’, the ability to evaluate their strong 
and weak points, as well as evaluate and 
establish their role in their groups based on 
their work and potential, we can say that 
self-assessment is a core skill which will help 
the students’ even later on in their lives. 

Based on the steps so far, we recommend 
as the most important action the inclusion 
of the topic “Student self-assessment and its 
impact on learning outcomes” in the Internal 
Professional Development Plan during the 
school year 2021-2022. This would pave the 
way for the institutionalization of all efforts 
and ideas made regarding self-assessment 
and its involvement in the learning process.

Subject teams, in the following, would 
enable the realization of topics for this 
purpose, but also the realization of open 
lessons as a platform for the exchange 
of experiences, ideas, suggestions for 
improvement.

Conducting trainings on this topic 
(planned around November) would boost 
the whole commitment to success.

In closing, we suggest the realization 
of an “Open day” activity, where the school 
“Jorgji Dilo” invites to see closely teachers 
from other schools how the self-assessment 
of students in the learning process is realized.
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Të lirë
Nga Tim JUDAH

Rreth librit 
“Të lirë, të rritesh në fundin e historisë” 
(roman autobigrafik)

Me autore
Prof. Dr. Lea YPI
London: Penguin Books
Versioni shqip, Tiranë: Botimet Dudaj

Në pjesën e pasme të Galerisë 
Kombëtare të Tiranës gjenden disa statuja 
të vjetra që përkujtojnë portretin e ish-kreut 
të shtetit sovjetik Lenin me krahë të thyer, 
dy statuja të tjera të ushëheqësit komunist 
Stalin dhe një e fundit e diktatorit shqiptar 
Enver Hoxha me hundë të thyer. Statuja të 
tilla ishin më se të zakonshme në Tiranën e 
përgjumur të kohës, në vitet ’90, kur autorja 
Lea Ypi jetonte në Shqipëri. Ndonëse ish-
udhëheqësi Hoxha kishte vdekur në vitin 
1985, hija e diktatorit paranojak ende 
sundonte mbi jetët e popullit shqiptar. Në 
një fragment të librit të saj “Të lirë”, Ypi 
kujton mësuesen e edukatës morale, Norën, 
të cilën njëherë e pyeti: “A i donte Stalini 
fëmijët po aq sa xhaxhi Enver?”. Me një 
buzëqeshje të ngrohtë, mësuesja i kthen 
një përgjigje të shpejtë e pa hezitim: “Ti e 
di përgjigjen”.

Përgjigja e mësueses ishte vetëm një 
tregues i qartë i izolimit të madh ideologjik 
të Shqipërisë, vend në të cilin regjimi 
komunist u rrëzua më vonë se kudo në 
Evropë.  Ndonëse Muri i Berlinit kishte 
rënë një vit më parë, mësuesja e Ypit, 
Nora vijonte të shpjegonte e pashqetësuar 
konceptet bazë të shoqërisë socialiste dhe 
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siguronte nxënësit e saj se nuk kishte asnjë 
arsye pse të shqetësoheshin për ngjarjet 
e ndodhura në Europë. Pas shkolle, 
11-vjeçarja Ypi shkoi të përqafonte statujën 
e Stalinit në qytetin e saj, të Durrësit. Kur 
Lea ngriti sytë për të parë fytyrën e statujës 
kuptoi se demostruesit, që ishin mbledhur 
përreth shtatores duke bërë thirrje për 
liri dhe demokraci, i kishin hequr kokën. 
Ypi kujton se në ato momente ajo mbuloi 
gojën për të mbytur një britmë teksa vriste 
mendjen se çfarë donin këta demonstrues. 
“Ne kishim shumë liri,” pandehte ajo.

Asnjë vend tjetër europian, që nuk 
ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik, nuk ka 
ndryshuar aq shumë në tre dekadat e fundit 
sa Shqipëria, me përjashtim të Jugosllavisë 
dhe pjesëve përbërëse të saj. Shqipëria 
komuniste u bë fillimisht aleate e më pas 
u shkëput me Jugosllavinë, Bashkimin 
Sovjetik dhe me vonë me Kinën. Por në 
kohën kur komunizmi u shemb, vendi 
ishte në skamje të plotë, njerëzit ishin të 
uritur dhe të trembur. Kolapsi i regjimit 
solli lirinë, por bashkë me të erdhi kaosi 
që kulmoi në vitin 1997, kohë kjo kur 
vendi iu afrua pragut të kalimit në një luftë 
civile. Në mars të po këtij viti, Ypi shkroi 
në librin e saj se i gjithë vendi po ‘kryente 
vetëvrasje’ dhe se situata ishte shumë më 
keq se viti 1990.

“Të paktën atëherë kishte shpresë në 
demokraci. Tani nuk ka asgjë, vetëm një 
mallkim”, vijon Ypi. Ishin këto ngjarje të 
vitit të trazuar 1997, që shënjuan jetën 
e autores dhe akademikes shqiptare Lea 
Ypi. Nëse vendi nuk do të kishte regresuar 
deri në pikën e shkatërrimit të ekonomisë, 
bankave e bizneseve, Ypi ndoshta nuk do 
të kishte kishte migruar jashtë vendit dhe 
sot me gjasa nuk do të ishte profesoreshë 
e teorisë politike në London School 
of Economics. Fillimisht Ypi donte të 
shkruante një libër filozofik për “idetë e 
mbivendosura të lirisë në traditat liberale 
dhe socialiste”, por vendosi se kjo nuk ishte 
historia që donte të tregonte.

Megjithatë, për shumë lexues, edhe 
një libër me në qendër një adoleshente 
shqiptare që emigroi në vitet 1990 nuk 
tingëllon si ndonjë kryevepër, por thjesht 
si një tjetër histori e trishtë shqiptare. Nëse 
do të bëhej fjalë për ndonjë roman tjetër, 
ndër shumë libra që janë botuar për këto 
vite të vështira në historinë shqiptare, 
ndoshta termi “i zakontë” do të ishte shumë 
me vend. Por ky nuk është rasti i veprës 
“Të lirë” nga Lea Ypi. Ky roman trajton 
një histori të dhimbshme në mënyrë aq 
tërheqëse sa nuk është për t’u habitur fakti 
që ndonëse ka pak muaj që është botuar 
vëllimi është përkthyer tashmë në gjashtë 
gjuhë. Mos u befasoni nëse libri do të 
pasohet edhe nga një film.

Një roman autobigrafik shpërthyes, që 
fare mirë mund të titullohej “Si i mbijetuam 
komunizmit dhe madje qeshëm”, nëse 
autorja kroate Slavenka Drakulic nuk do 
e kishte shkruar tashmë një libër me këtë 
titull. Me shumë mjeshtëri Ypi kalon mes 
realitetit komik dhe vdekjeprurës të vendit 
ku u rrit. Autorja përshkruan se kur ishte 
fëmijë, ajo dëgjonte të rriturit të diskutonin 
për një vend që i referoheshin vetëm me 
shkronjën e parë të emrit. Më vonë, ajo 
e kupton se ata po flasin me kode dhe se 
shkronja “S”, për shembull, do të thotë 
Spaç, burgu më famëkeq i ish-diktaturës 
komuniste. Nëse thuhej se “studenti” kishte 
studiuar marrëdhëniet ndërkombëtare kjo 
do të thoshte se ai ishte akuzuar për tradhti.

Por ajo çfarë erdhi më pas, nuk ishte 
në asnjë formë më e lehtë për t’u përballuar. 
Me rënien e komunizmit erdhi kaosi, 
një katrahurë jo vetëm politike. Të dy 
prindërit e Ypit provuan të futen në politikë 
dhe dështua. Lea kujton një incident të 
paharrueshëm kur një delegacion i grave 
franceze vjen për të vizituar nënën e saj dhe 
ajo i përshëndet me një fustan nate. Ngjarja 
ndodhi në vitin 1992, atëherë kur rrobat 
‘perëndimore’ filluan të vijnë në tregun 
shqiptar dhe gratë e kishin të vështirë të 
dallonin se cilat ishin rroba nate dhe cilat 
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jo. Kjo është edhe periudha kur Ypi vë në 
dukje se fjalorit iu shtua “shoqëria civile”, 
“pak a shumë si zëvendësim i “Partisë”.

Koleksioni i librave për Shqipërinë 
dhe shqiptarët në anglisht është i vogël, 
gjë që është disi e pabesueshme sidomos 
kur kujtojmë se shtrirja e popullsisë është 
e ndarë midis republikës së Shqipërisë 
dhe katër prej shteteve ish-jugosllave. 
Për këtë arsye, me siguri mund të thuhet 
se shqiptarët luajnë një rol vendimtar 
në përcaktimin e stabilitetit dhe fatit të 
Europës Juglindore. Diaspora e vendit 
numëron më shumë se 1.5 milionë banorë 
dhe përbën një pjesë të konsiderueshme të 
popullsisë emigrante në disa vende. 

Për sa u përket librave të botuar për 
Shqipërinë mund të thuhet se pasqyrimi i 
ngjarjeve në to është shumë mbrapa asaj 
që po ndodh realisht në këtë vend. Një 
devijim i këtyre botimeve është vepra “Mud 
Sweeter than Honey” i autores polake 
Margo Rejmer, e cila tregon, historitë 
e shqiptarëve gjatë komunizmit dhe 
veçanërisht ato të të burgosurve të regjimit. 
Koleksioni i tregimeve të Rejmen, njësoj 
so libri i Ypit, ka në fokus zhgënjimin pas 
rënies së komunizmit. Në një nga historitë 
e rrëfyera një peshkar tregon se nëse dikush 
përpiqej të arratisej nga vendi, rojet kufitare 
nuk kishin mëshirë. Ai risjell në mendje 
një fëmjë që u përpoq të notonte jashtë 
vendit dhe u copëtua nga helikat e varkave 
shqiptare, teksa rojet shijonin ‘shfaqjen’.

Autorja Rejmer thotë se qëllimi i 
saj ishte të sigurohej që viktimat e atij 
regjimi të kishin një zë dhe të dëgjoheshin. 
Qëllimi i Ypit është i ndryshëm. Në librin 
e saj ajo e konsideron veten si socialiste, 
edhe pse gjyshi i saj kaloi 15 vjet në një 
burg komunist, sepse babai i tij kishte 
bashkëpunuar me italianët. Ypi tregon se 
gjithë sistemi i ka lënë një ndjesi faji të 
ngujuar në të, a thua se dëgjimi dhe bindja 
sipas ideve të sistemit komunist, e bënte 
atë përgjegjëse për gjithë të kqëijat që ky 
sistem solli.

Lea kuj ton një  moment (ndër 
shumë) kur babai i saj, i cili ishte drejtor 
i përgjithshëm i portit të Durrësit, u 
detyrua të pushonte nga puna qindra 
romë të dëshpëruar në emër të “reformave 
strukturore”. Prindërit e saj e refuzuan 
socializmin, shkruan ajo, sepse ai sistem 
u mohonte atyre gjithë identitetin e tyre. 
Megjithkëtë Ypi, shkruan se, ajo tashmë e 
barazon liberalizmin me premtimet e thyera, 
me shkatërrimin e solidaritetit, të drejtën 
për të trashëguar privilegjin, shpërfilljen 
ndaj padrejtësisë. Në pamje të parë këto 
mund të duken akuza të ashpra, por Ypi 
thotë se meqenëse ajo ka parë një ndryshim 
të sistemit një herë, “nuk është aq e vështirë 
të besosh se ai mund të ndryshojë përsëri”.

Një libër tërësor 
mbi popullsinë dhe migrimin

Prof. Dr. Lekë SOKOLI
Rreth librit 
“Popullsia dhe Migrimet në Kosovë – 
Rast studimi Suhareka me rrethinë”

Me autore
Prof. Asoc. Dr. Besim GOLLOPENI
Botimet Altini & Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Pata rastin dhe kënaqësinë të isha 
një ndër recensentët zyrtarë të librit 
monografik “Popullsia dhe Migrimet 
në Kosovë – Rast studimi Suhareka me 
rrethinë.” Libri i kolegut, mikut dhe 
bashkëpunëtorit tim të afërt, pedagogut 
dhe studiuesit Besim Gollopeni nuk është 
një libër më shumë që i shtohet bibliotekës 
shqiptare të sociologjisë, demografisë apo 
edhe disa shkencave të tjera sociale së cilave 
ai u përket. Libri është një libër tërësor 
mbi popullsinë dhe migrimin, dy çështje 
madhore të kohës sonë. 

Pse një libër tërësor? Sepse janë 
studiuar dhe trajtuar një gamë mjaft 
e gjerë çëshjesh, që përfshihen në disa 
disiplina akademike. Duke ndjekur traditën 
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e studimeve klasike tërësore, autori e ka 
shqyrtuar migrimin gjithanshmërisht, 
në vartësi të një mori variablesh, të tilla 
si: popullsia, dinamika dhe struktura e 
saj (moshore, gjinore, religjoze, etnike 
etj.); familja dhe karakteristikat (martesa, 
divorci etj.); vendbanimi (migrimi sipas 
komunave dhe destinacionet e migrantëve), 
llojshmëria e migrimit (të brendshëm 
dhe ndërkombëtar), motivet e migrimit 
(faktorët shtytës dhe tërheqës), niveli 
arsimor i migrantëve (nga analfabetë derin 
me shkollim universitar), shkalla e integrimit 
në shoqëritë pritëse, marrëdhënien 
diasporë-atdhe, marrëdhënien emigrim-
kthim me problematikat shoqëruese mjaft 
komplekse etj., etj. 

Migrimi, si temë qëndrore, është 
shqyrtuar në kontekst historik dhe 
krahasues. Studiuesi Gollopeni e ka 
vendosur ‘teleskopin’ e vet social në 
Suharekë, në një komunë mjaft përfaqësuese 
e Kosovës. Por ai depërton në të shkuarën 
e problemit (përvojat e mëparshme 
migratore), sikurse krahason thuajse në të 
gjithë punimin e tij pjesën (Suharekën) me 
të tërën (Kosovën) madje shpesh krahason 
edhe me përvoja ndërkombëtare. 

Autori e ka shqyrtuar migrimin si 
një dukuri kontradiktore, me aspektet 
negative (kostot sociale, ekonomike, 
demografike), por edhe me përfirimet 
(reale apo potenciale). Kjo shoqëruar 
me sugjerimet për politika e strategji 
efektive për minimizimin e kostve dhe 
maksimalizimin e përfitimeve nga migrimi.

Ky botim është për t’u vlerësuar 
edhe për nga larmia metodologjike, për 
nga ndërthurja e aspektit monografik 
me kërkimin e drejtpërdrejtë. Autori ka 
ndërthurur metodat sasiore dhe cilësore, 
sikurse ka aplikuar edhe metodën historike 
e atë krahasuese. Pra, ky është një libër “i 
gjallë” i mbështetur në të dhëna dhe fakte 
jetësore. Autori ka shfrytëzuar, së pari, 
të dhënat statistikore zyrtare, të marra 
nga institucionet e statistikave, apo edhe 

ato hulumtuese, akademike. Por ai nuk 
është mjaftuar me statistikat zyrtare. Në 
parantezë mund të themi se autori shpesh 
‘ulërin’ për mungesën e të dhënave zyrtare, 
apo për pasaktësinë e tyre, të cilat shpesh 
me shumë të drejtë edhe i konteston. Ai 
ka hulumtuar dukuritë në terren, duke 
përdorur si instrment pyetësorë anketimi 
(me n=497 migrantë) si dhe pyertësorë 
interviosash të realizuar me ‘bartës të 
problemit’. Për t’u veçuar është përpunimi 
në formë digjitale, si dhe prezantimi në 
tabela sintetizuese, grafikë dhe harta me 
shkallë të lartë profesionalizmi.

Prof. Gollopeni i ka dhënë lexuesit 
një libër me standarde, me standarde 
akademike, metodologjike dhe gjuhësore. 
Libri plotëson standardet e të qenit një 
monografi shkancore shkencore, të paktën 
për katër arsye. 

Së pari, sepse është mbështetur në 
një literaturë të pasur dhe të pasqyruar n 
ëreferenca bibliografike (përgjatë tekstit dhe 
në fund të tij), të cilat e adresojnë lexuesin 
në burime autentike mbi popullsinë dhe 
migrimin. 
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Së dyti, punimi ka risi, në raport me 
botime të mëparshme, apo me botime të 
krahasueshme bashkëkohore, të lidhura me 
objektin e studimit, tematikën, ndërthurjen 
metodologjike etj. 

Së treti, ky botim është i dobishëm, 
nga ana praktike. Në të janë trajtuar çështje 
dhe probleme që kanë prekur të gjithë 
shoqërinë kosovare (dhe jo vetëm). Në këtë 
kuptim, ai është një libër për opinionin e 
gjerë publik. Në veçanti, ai është një botim 
i vlefshëm për politikbërësit e politikanët, 
për administratën publike dhe të gjithë ata 
që kanë si detyrë funksionale administrimin 
e çështjeve publike. Më tej, duke marrë 
në konsideratë gamën e çështjeve që 
trajton, origjinalitetin dhe kompetencën 
shkencore, libri “Popullsia dhe Migrimet 
në Kosovë” është (mund të jetë) një libër 
shkollor, universitar. Ai është një botim për 
mësuesit dhe edukatorët e institucioneve 
arsimore të çdo niveli, si instrument për 
njohjen dhe memorizimin e një periudhe 
unike të historisë së Kosovës, por edhe 
si mjet për realizimin e misionit të tyre 
për formimin dhe edukimin e të rinjëve. 
Në këtë botim janë studiuar dhe trajtuar 
çëshje që përfshihen në shumë disiplina 
akademike. Ndaj ai mund të shërbejë si 
literaturë (kryesore apo ndihmëse) në 
programet e studimit, sidomos të shkencave 
sociale e humane, të ciklit të parë (bachelor) 
e të dytë (master) sikurse si në studimet e 
doktoraturës (si tematikë, referencë, model 
metodologjik etj.).

Së katërti, studiuesi Gollopeni ka 
realizuar një punim me një temë të qartë, 
të dallueshme, të rëndësishme. Popullësia 
përfaqëson një temë të madhe, të shkencës 
së sotme sociale, ndoshta më të madhen. 
Ndësa migrimi përfaqëson faktin e ri të 
kohës sonë. Shqipëria dhe Kosova përfaqësojnë, 
veç e veç apo së bashku, një laborator për 
studimin e problemeve të migrimit. Ato janë 
prekur nga migrimi thuajse si asnjë shtet 
tjetër. Migrimi ndikohet nga një kompleks 
faktorësh, të cilët janë analizuar qartësisht 

në këtë vepër. Por, në rezultante, shkaku i 
vërtetë i tij është mungesa e lirisë, apo cilësia 
e saj. Pas Luftës së Dytë Botërore Shqipëria 
dhe Kosova ranë nën dy diktatura: njëra 
e brendshme, ose vendore (Shqipëria), 
tjetra e jashtme, ose të huaj (Kosova në 
ish-Jugosllavi). Njeriu shqiptar u privua, 
gjithsesi, nga liria. Por me veçori: shqiptari 
i Shqipërisë u privua sidomos nga liritë 
individuale; shqiptari i Kosovës u privua 
kryesisht nga lirive kombëtare. 

Sidoqoftë, këto realitete prodhuan një 
rezultat thuajse të njëjtë: migrimin masiv, 
deri në përmasa eksodi dhe shpopullimin 
gradual. Por, sërish, me veçori shkaksore. 
Migrimet në Kosovë kanë qenë migrime 
të kushtëzuara nga represioni, shkelja e 
skajshme e të drejtave dhe lirive themelore 
të njeriut, deri pastrimi etnik dhe genocidi 
(trajtuar në kreun “ Kolonizimi i Kosovës 
gjatë shekullit XX”). Edhe migrimi i 
brendshëm nga Kosova u shndarrua në 
migrim të jashtëm, për shkak të ndarjes së 
ish-Jugosllavisë. Deri në ngjarjet madhore 
të kapërcyellit midis shekullit XX e XXI 
migrimi kushte një motiv të shumfishtë: 
për t’i shpëtuar reprsionit, për të siguruar 
burime jetese për familjet në Kosovë dhe për 
të ndihmuar në kauzën e madhe të çlirimit të 
saj. Pra Kosova përfaqëson një rast tipik për 
shqyrtimin e problemeve migratore edhe në 
Europën e re dhe botën e nesërme. Në këtë 
kuptim për punimin e Gollopenit mund të 
ketë edhe interes ndërkombëtar.

Ky punim mund dhe duhet të nxisë 
studime krahasuese midis Shqipërisë dhe 
Kosovës. Referuar migrimit, mund të themi 
se eksodi masiv i shqiptarëve të Shqipërisë 
ndodhi jo gjatë diktaturës, por pas rënies së 
saj, si “arratisje nga liria”. Edhe në Kosovë 
vala e migrimeve vijoi edhe pas luftës së 
vitit 1999 dhe pas shpalljes së pavarësisë 
(17 shkurt 2008). Tanimë për motive të 
tjera, të ngjashme edhe me Shqipërinë e 
pas viteve ‘1990-të, pra si “arratisje nga 
liria”. Në parantezë kujtojmë se në veprën 
“Arratisje nga Liria”, psikanalisti Erik 
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From analizon marrëdhënien e njeriut me 
lirinë dhe diferencon lirinë pozitive nga ajo 
negative (“Escape from Freedom” Erich 
Fromm, botuar në vitin 1941).

Ky libër përfaqëson një kontribut 
të rëndësishëm në shkencat sociale dhe 
humane. Le të shpresojmë dhe të urojmë që 
ai të jetë një pikënisje për një akademizëm 
më aktiv, për një kontribut më të madh 
të studiuesve socialë e shkencave sociale 

në Shqipëri e Kosovë, për studime të 
përbashkëta dhe, tej kësaj, për një veprim 
më të organizuar për krijimin e një hapësire 
të përbashkët – sipas modelit europian - 
arsimore e universitare, të ekonomisë e të 
tregut, politike e juridike. Pra, për afrimin 
e legjislacionit e reforma standarde, për 
ta bërë hapsirën shqiptare në Ballkan, 
kënaqësisht të jetueshme për të rinjtë e 
sotëm dhe brezat që vinë... 
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