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PARATHËNIE 
 

"Puna e mësuesit është si puna e një qiriu, i cili veten e djeg për t'iu 
bërë dritë të tjerëve". 

                                                                                              Anonime 
 
Lexues të nderuar, 
 
Sot puna edukativo-arsimore e mësuesve në shkollat tona fillore është mjaft komplekse - e 
ndërlikuar dhe me përgjegjësi si kurrë më parë deri më tash. Intelekti i fëmijëve tanë sa 
vjen e zhvillohet, e me bashkë me të edhe kërkesat edukativo-arsimore vijnë duke u shtuar 
përherë. 

 
Prandaj, mësimi elementar i matematikës është një preokupim serioz jo vetëm për 
nxënësit, studentët, mësuesit, por edhe për prindërit e të tjerët. Tash në plan të parë kemi 
gjeneratën e mësuesve të rinj, të cilët sapo kanë zëvendësuar një pjesë të konsiderueshme 
të veteranëve të arsimit, të cilët dolën në pension të merituar. 
 
Dihet se që moti ndër ne ndihej mungesa e një teksti bazë në gjuhën shqipe nga lëmi i 
metodikës së mësimit elementar të matematikës. Duke vërejtur zbrazësitë që krijon 
mungesa e kësaj literature si një nga faktorët qenësorë, që shkon në dëm të 
bashkëkohësisë dhe cilësisë së këtij procesi mësimor, gati rastësisht, madje duke mos u 
shkruar do të thosha, asnjë rresht tash disa vjet nga ky lëmë në gjuhën shqipe, mora 
guximin të shfaq "belbëzimet e para" metodike qysh para 10 vjetësh në revistën arsimore 
- pedagogjike dhe shoqërore "Shkëndija", së cilës i mbetem borxhli i madh. Për këtë 
arsye, duke dashur të vihem në shërbimin tuaj dhe të shkollës shqipe, angazhimi im në 
fushën e MMEM përfaqëson punë pionieri dhe synon që të plotësojë pikërisht këtë 
mungesë. 
 
Kam bërë përpjekje që në këtë tekst universitar të trajtoj në mënyrë origjinale e 
bashkëkohore pikësynimet e objektivit, që i studion MMEM, në pajtim të plotë me plan-
programin mësimor ekzistues, dedikuar studentëve të SHLP-së – Dega e mësimit klasor. 
 
Teksti në fjalë paraqet një sintezë të trajtimeve teorike më bashkëkohore në fushën e 
teorisë së mësimit elementar të matematikës, në bashkëveprim me përvojën e përparuar, 
e cila është arritur në disa mjedise shkollore si dhe nën ndikimin e kohëpaskohshëm të ca 
mësimdhënësve të mi të çmuar dhe të respektuar. 
 
Autori u bën thirrje të gjithë metodistëve të matematikës, pedagogëve, psikologëve, 
mësuesve me përvojë të përparuar, prindërve dhe dashamirëve të tjerë të arsimit për 
bashkëpunim, dhe pret me kënaqësi vërejtjet, sugjerimet, përvojat dhe propozimet 
qëllimmira të tyre, të cilat do të ndikonin në përmirësimin e cilësisë së këtij teksti në një 
ribotim të mundshëm eventual në të ardhshmen, për çka i falënderon qysh më parë. 
 
 
Gjakovë, më 15 shtator 1992 
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