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ME RASTIN E BOTIMIT TË DYTË 
 
 
“Metodika e matematikës nuk bën të japë urdhëra, ajo të emancipon në dhe për artin e 
mësimdhënies” 
                                                                                                                                Autori 
 
Çdo autor i gëzohet ribotimit të librit të tij, por për kohën dhe rrethanat kur ky ka dalë për ta parë 
dritën, gëzimi më bëhet i dyfishtë, duke më sjellë kënaqësi plotësuese. 
 
Botimi i dytë përfaqëson sintezën e gjashtë dorëshkrimeve të njëpasnjëshme brenda harkut kohor 17-
vjeçar (1980-1997)  dhe pa diskutim MMM ia shpërbleu mundin autorit. Në këtë dorëshkrim   ushtroi 
ndikimin e vet pozitiv edhe simotra më e vogël MMEM - për SHLP - Dega e Mësimit Klasor (1993) 
 
Në harkun kohor ndërmjet botimit të parë dhe atij të dytë (1987-1997) këtu te ne në Kosovë u shfaqën 
dhe u realizuan ecuri dhe rrjedha shkatrrimtare të Arsimit Kombëtar, në të gjitha nivelet. Falë 
ngulmimit dhe durimit të paepur gjithëpopullor, sakrificave mbinjerëzore edhe të vetë personelit 
arsimor deri në vetëflijim PËR TA RUAJTUR SHKOLLËN SHQIPE me çdo kusht, AJO MBIJETOI. 
 
Për arsye nga më të ndryshmet, në botimin e parë, disa përmbajtje programore dhe interpretime, të tyre 
nuk ishin shtruar drejt dhe me cilësi. Disa qasje dhe shtrirje pedagogjike-metodike ishin të veshura me 
vlera ideopolitike të kohës. Fatmirësisht ato tashmë janë kapërcyer përgjithmonë dhe depolitizimi i 
metodikës së mësimdhënies së matematikës është një arritje tejet e rëndësishme. 
 
Kam bërë përpjekje që në këtë tekst universitar të trajtoj nëpërmjet qasjeve origjinale pikësynimet e 
objektivit që i studion MMM, në pajtim të plotë me planin dhe programin mësimor ekzistues, dedikuar 
studentëve të SHLP - Dega e Matematikës. 
 
Duke qenë i përgjegjshëm ndaj GJENERATËS SË SHEKULLIT TË RI, kam bërë përpjekje që 
leksionet e këtij libri të jenë në funksion të përgatitjes së fëmijëve që nesër, pasnesër do të 
ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, në përballimin e sfidave po aq të ndryshme. 
 
Autori shpreh kënaqësinë që ky tekst merr interes më të madh sot për faktin që do të gjejë vend si 
literaturë e vyer profesionale edhe për studentët e FSHMN - Dega e Matematikës dhe për studentët e 
Fakultetit Filozofik - Dega e Pedagogjisë. 
 
Po qe se ky botim është shkruar, plotësuar dhe korrigjuar në bazë të interesave të nxënësve dhe 
kërkesave të arsimtarëve të matematikës, atëherë autori shfaq kënaqësinë që është arritur qëllimi 
nismëtar e me këtë është plotësuar dëshira e kahmotshme e tij për ta mbuluar me dy qarqafë 
mësimdhënien e matematikës (I-VIII). 
 
Në këtë rast, ngrohtësisht falënderoj stafin e recensentëve të nderuar Dr. sc. Muharrem Berisha, prof. 
ord. i FSHMN-së të Prishtinës, dr. sc. Islam Krasniqi, prof. inord. i Fakultetit Filozofik të Prishtinës, të  
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cilët lexuan dorëshkrimin, me kujdes, dhanë këshilla, propozime dhe vërejtje qëllimmira, që janë një 
kontribut i vyer në ngritjen e vlerës së përgjithshme të këtij libri.  
 
Me këtë rast falënderoj përzemërsisht, gjuhëtarin e mirënjohur Prof. dr. Gani Lubotenin, për punën 
tepër të përkushtuar dhe për mundin që ka treguar gjatë lektorimit të këtij dorëshkrimi, në mënyrë edhe 
në pikëpamje gjuhësore e stilistike, duke i dhënë kështu librit një freski të lakmuar.  
 
Gjithashtu dëshiroj t’ia shfaq falënderimet më të sinqerta redaktorit profesional të këtij libri, mikut të 
nderuar, Ismailhaki Kuriut, prof. i SHLP në Prishtinë, vërejtjet dhe propozimet e të cilit kanë qenë të 
mirëpritura. 
 
Së fundi, për punimin e figurave me cilësi të lartë profesionale dhe për punën e përkushtuar në cilësinë 
e redaktorit teknik, dëshiroj t’ia shprehë mirënjohjen time të thellë inxh, të dipl. el. Agon Barutit. 
 
Autori u bën thirrje të gjithë metodistëve të matematikës, pedagogëve, psiko- logëve, matematikanëve, 
arsimtarëve të matematikës me përvojë të përparuar, prindërve, dhe dashamirëve të tjerë për 
bashkëpunim, duke pritur me kënaqësi vërejtjet, sugjerimet, përvojat, këshillat dhe propozimet 
qëllimmira të tyre të cilat aktualisht do të kontribuonin në rifreskimin e këtij teksti në rast të një 
ribotimi eventual. 
 
Gjakovë, më 25 gusht 1997 
 
A U T O R I 
 


