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ME RASTIN E BOTIMIT TË DYTË 
Metodika e mësimit elementar të matematikës si disiplinë shkencore, te ne deri vonë ishte 
“një oazë pak e shkelur” nga matematikanët shqiptarë. Duke shfrytëzuar këtë “favor” ndeza 
pasionin tim për atë, përkushtimi ndaj së cilës ishte rezultativ. 
 
Botimi i parë i këtij libri (1993) ishte refleksion dhe rrjedhojë e shqetësimit të madh të 
autorit, lidhur me fatin e shkollës shqipe këtu në Kosovë. Doracakët, në veçanti ata të 
metodikës, po themi që po i fitojnë "rrudhat e para", po qe se ndërkohë futen në përdorim 
plane dhe programe të reja mësimore, që pëmbajnë edhe risi të tjera në procesin e mësimit. 
 
Me futjen në përdorim të librave të rinj shkollorë, të matematikës dhe materialeve të 
shkruara, përcjellëse të tyre, me përfshirje gjithëkombëtare, disa përmbajtje programore dhe 
interpretime të tyre, të botimit të parë të këtij libri, "u plakën", veçanërisht kapitulli i 11-të. 
 
Por, jo vetëm ky kapitull pësoi ndryshime të dukshme. Leksionet e këtij libri të cilët nuk iu 
nënshtruan këtyre ndryshimeve, mbetën të pakët. Është paksa jo e zakonshme, librit, edhe 
pasi iu dha “drita jeshile” për t’u botuar, (dhjetor 2000), ai, “për të mos u plakur para se të 
botohet”, iu nënshtrua “rrymës së dytë të ndryshimeve substanciale të kohës”, nën dritën e 
zhvillimit të Mendimit kritik lidhur me: 
- Sistemin e ri arsimor dhe kurrikulin e ri të Kosovës; 
- Përpunimin e teknikave dhe metodave të mësimdhënies; 
- Orën e mësimit dhe strukturën e saj dhe 
- Zbatimin e metodologjisë së programit “hap pas hapi” së bashku me refleksionet dhe 
rrjedhojat e tjera që i ndoqën këto ndryshime dhe plotësime. 
 
Ky libër është krijuar me shumë përpjekje, sakrifica dhe mund, por njëherit edhe me shumë 
kënaqësi, optimizëm dhe besim në vlerat e përdorimit të tij. Botimi i dytë përfaqëson sintezën 
e shtatë dorëshkrimeve të njëpasnjëshme, brenda harkut kohor 20-vjeçar (1980-2000). Si 
gjithnjë MMM dhe MMEM i bëjnë mirë njëra-tjetrës. Kështu, në këtë dorëshkrim ushtroi 
ndikimin e vet pozitiv edhe simotra më e madhe MMM - për SHLP – FSHMN - Dega e 
matematikës (1998). 
 
Duke shkruar faqe të reja dhe duke fshirë faqe të vjetra kam bërë përpjekje që libri 
vazhdimisht të plotësohet, të përtërihet dhe të rinohet me dituritë më të reja të kohës. 
 
Ndryshe nga shumica e teksteve të kësaj natyre, kam bërë përpjekje që, duke mjeshtëruar me 
një gamë të gjerë të arsenalit shprehës, përmbajtja e tekstit (krahas plotësimit të kërkesave të 
saktësisë shkencore) të jetë praktike, joshëse dhe çlodhëse për lexuesin. 
 
Autori shpreh kënaqësinë që ky tekst merr interes më të madh sot për faktin që do të gjejë 
vend si TEKST BAZË për MMEM për studentët e Fakultetit të Edukimit – Dega e Mësimit 
Klasor dhe të Degës së Pedagogjisë të Fakultetit Filozofik të Prishtinës. 
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Po qe se ky ribotim është shkruar, plotësuar dhe korrigjuar në bazë të interesave të 
nxënësve dhe kërkesave të mësuesve, atëherë autori shfaq kënaqësinë që është plotësuar 
dëshira e plotë e tij për ta mbuluar me "dy çarçafë nga dy herë të hekurosur" 
mësimdhënien e matematikës (I-IX). 
 
Me këtë rast falënderoj përzemërsisht stafin e recensentëve të nderuar Akademik Dr. sc. 
Muharrem Berisha, prof. ord. i FSHMN-së të Prishtinës, Dr. sc. Islam Krasniqi, prof. ord.i 
Fakultetit Filozofik të Prishtinës, të cilët dhanë, propozime dhe vërejtje, duke ngritur kështu 
vlerën e përgjithshme të këtij libri. Gjithashtu, për punën e përkushtuar, në cilësinë e 
redaktorit gjuhësor, dëshiroj t’ia shpreh falënderimet më të sinqerta, Prof. Dr. Gani 
Luboteni. Për punën e zellshme në rradhitjen e tekstit të këtij libri, falënderoj ngrohtësisht 
z. Nehat Spahiu. 
 
Kam mendimin se, figurat në cilësinë e mjeteve shprehëse janë interesante, funksionale dhe 
me vlera formuese. Për punimin e tyre me përkushtim dhe përpikëri të veçantë dëshiroj t’ia 
shpreh mirënjohjen time z. Fitim I. Halili. 
 
Së fundi, për realizimin kompjuterik përfundimtar, dëshiroj t’ia shpreh falënderimet e mia 
mikut të nderuar, z. Refik Bekteshi, duart e shkathëta të të cilit e bënë autorin fatmir, në 
përgatitjen e këtij libri deri në paus. 
 
Në asnjë mënyrë nuk nxitova ta nxjerr këtë libër nga dora me mendimin se kam kohë të marr 
në dorë edhe një herë në një ribotim të mundshëm. U përpoqa që ky libër për mua të jetë nga 
çdo pikëpamje i përfunduar. Lexues të dashur, libri tashmë është para Jush. Ai tashmë flet 
me gjuhën e tij. Këtu unë e shpreha jetën time, në kohën time. Vlerat e tij do t’i gjykoni Ju 
dhe koha. Atje, Juve iu është thënë “e tëra”! 
 
 
 
Gjakovë, më 14 shkurt 2003 
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