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PARATHËNIE 

 
 

Dekada e parë e shek. 21 për ne kosovarët solli nismën e ndryshimeve të 
mëdha edhe në lëmin e arsimit. Ishte kërkesë dhe domosdoshmëri e kohës të 
fillojë aplikimi  i Reformës shkollore, me përmbajtje dhe refleksione nga arsimi 
i përparuar dhe kjo në të gjitha shkallët e arsimit formal..  

Për të qenë Reforma shkollore e suksesshme nevojitet: “ fara e 
shëndoshë“, “ vullneti i mirë “ dhe “ trualli  i përshtatshëm “. Dy të parave, 
nuk mund t’iu bëhet vërejtje. E treta për ne shqiptarët ( në të dy anët e kufirit ) 
edhe shumë kohë, do ndodhet në transicion. Mbetët për t’u dëshiruar që të 
mendohet dhe të veprohet njësoj : në Kosovë dhe Kanada; Shqipëri dhe Itali. Në 
këtë rrafsh, jo rrallë herë “këmbët tona kanë dalur jashtë këpucëve tona”, me 
synim që të futen në këpucë të tjera.   

 Lidhur me mënyrën tonë e të bërit mësim, mësimdhënia bashkëkohëse e 
trajtuar tek ne pas vitit 2000, ”nuk është krejtësisht e re”. Gjithashtu do 
thoshim që edhe mësimdhënia tradicionale e moderuar, ”nuk është krejtësisht 
e vjetër”. ”Të rejat” gjithnjë synohen dhe janë me shumë vlerë, mirëpo po nuk 
u ndërtuan mbi sfondin e traditës dhe mentalitetit vendor, kollaj lëndohen.  

Duke qenë ky botim sintezë e 8 dorëshkrimeve të njëpasnjëshme (brenda 
harkut kohor 28-vjeçar), u përpoqa që qasjet aktuale teorike të jenë në funksion 
te plotësimit me “hulumtime miniaturale” dhe këto të fundit në funksion të 
plotësimit me praktikën shkollore.  

 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. 

Ky botim vjen në kohën kur procesi i reformimit të gjithanshëm të arsimit 
në Kosovë ka hyrë në fazën e zhvillimit strategjik, kur kërkesat dhe gatishmëria 
për trajnim dhe ngritje profesionale të mësuesve janë në rritje.      

Autori e ndien veten të nderuar, në veçanti kësaj radhe që librin e 
vlerësuan doajenët:  Akad. Dr. sc. Muharrem Berisha, prof. ord. i FSHMN-së të 
Prishtinës dhe Dr.sc. Islam Krasniqi, prof. ord. i Fakultetit Filozofik të 
Prishtinës, të cilëve iu shpreh ndjenjat e falënderimit dhe të mirënjohjes. 

Kam mendimin se, figurat në cilësinë e mjeteve shprehëse janë 
interesante, funksionale dhe me vlera formuese. Për punimin e tyre me 
përkushtim, dëshiroj t’iu shfaq falënderimet e përzemërta z. Agon Baruti    dhe             
z. Fitim I. Halili.  
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Në përpjekje për të shprehë veten, por edhe për t’i bërë vend vetes, 
lexuesit tim po ia lëshojë në dorë edhe një libër shkencor, leksionet e të cilit 
janë në funksion të aksiomës: “Si t’i përgatisim fëmijët për një jetë të 
suksesshme dhe frytdhënëse, të cilën në horizont nuk mund ta shohin!”  

Në kërkim të fjalës së bukur, u mundova  të japë më të mirën  time lidhur 
me dituritë më të reja të kohës. Nëpërmjet qasjeve origjinale, kam bërë 
përpjekje të trajtojë pikësynimet e objektivit që i studion  Metodologjia 
bashkëkohëse e matematikës. 

 Duke plotësuar një boshllëk në fushën e metodologjisë së matematikës, 
shprehi kënaqësinë që gjeneratat pas meje do mund të vjelin sadopak frutat e 
kësaj pune.  

Botimi i këtij libri më ka dhënë një kënaqësi të madhe për faktin që doli 
për ta parë dritën, në vitin jubilar të 100-të  nga Kongresi i Manastirit (1908). 
Kështu, unë ngela më shumë se i kënaqur. 
 
  
 
Gjakovë, 8 shkurt 2008         Autori  
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HYRJE 

 
 

Kursi i deridjeshëm “Metodikë e Mësimdhënies së  Matematikës” 
tashmë është zëvendësuar me “Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës”. 
Nocionet Metodikë dhe Metodologji përfaqësojnë dy emërtime të ndryshme. 

Fjala Metodikë rrjedhë nga greqishtja “Methodike” që do të thotë rrugë, 
mënyrë, mjet, përkatësisht:           

 1. Tërësia e metodave, e rregullave dhe mënyrave që përdoren në një 
fushë të caktuar të veprimtarisë, për të studiuar diçka apo për të kryer një 
punë. 
           2. Sistem metodash, mënyrash a parimesh shkencore, që shërbejnë si 
bazë për ndërtimin e orës së mësimit ose organizimin e dhënies së mësimit në 
shkollë. 

Ndërkaq, fjala Metodologji rrjedhë nga greqishtja e lashtë dhe do të 
thotë: rrugë, mënyrë + dije, shkencë, përkatësisht : 
           1. Teori mbi metodën e përgjithshme të njohjes shkencore dhe të 
shndërrimit të botës reale. 
           2. Teori e metodave që përdoren në shkenca të veçanta apo në një fushë 
të caktuar të shkencës. 

 Ecuritë, rrugëzgjidhjet, modelet, interpretimet, pohimet,gjykimet, 
vërtetimet, përfundimet dhe  zgjidhjet përgjithësuese, të mbështetura në ligjësori 
matematike, janë bazament i konstituimit “Metodologji e mësimdhënies së 
matematikës”, ku apriori “mungojnë komentet personale të autorit”. 
Libri “Metodologji e mësimdhënies së matematikës” është i përbërë nga 16 
kapituj, themelet e së cilës ishin vënë dekada më parë, me kapitujt nismëtarë 1  
2  3  4  5  7  8  dhe  9. Meqenëse “gjysma e punës” ishte kryer, ndeza pasionin 
tim për atë, duke e kompletuar këtë botim me kapitujt  6  10  11  12  13  14  15  
dhe 16.  

Në vazhdim, përshkruajmë të veçantat fragmentare të kapitujve mësimor: 
 1   Metodologjia e mësimdhënies së matematikës është disiplinë shkencore e 
cila karakterizohet me “rreptësinë e lartë logjike” në të shkruarit e shkencës, ku 
a priori mungojnë komentet personale të autorit. Në disa gjuhë botërore, 
(megjithëse e kanë fjalorin shumë të pasur ), nuk ekziston nocioni metodikë dhe 
nocionet metodikë e metodologji konsiderohen sinonime. 

Metodologjia e mësimdhënies së matematikës ka për objekt studimi 
“zbulimin”, përpunimin dhe përparimin e metodave, teknikave dhe të formave 
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të mësimdhënies së matematikës, në shkollë. Ajo lypset të përgjigjet në tri 
pyetje: 
a) Përse mësohet matematika?  
b) Cilat përmbajtje kurrikulare shpjegohen në suazat e mësimit të matematikës?  
c) Si dhe në ç’mënyrë të mësohet matematika? 
  2  Njohja shkencore me nocione themelore matematike (Bashkësia, 
Operacionet aritmetike, Pa(barazimet), Figurat dhe trupat gjeometrik, 
Funksioni, Relacioni...) bëhet në “mënyra të ndryshme”, në “përputhje me 
udhëzimet që jepen” ..., përkatësisht ”duke ndjekur pikë për pikë metodologjinë 
e paraqitur në libër”...! Këto dituri dhe shkathtësi matematike janë të thurura 
më tepër nga perspektiva për t’u zhvilluar si nxënës se sa nga perspektiva e 
formimit akademik. 
  3  Nocionet matematike, Përkufizimi, Pohimi, Teorema, Ligjet e të 
menduarit, Përfundimi, Vërtetimi, Teoria dhe disiplina matematike bëjnë 
pjesë në bashkësinë e koncepteve bazë në Metodologji e mësimdhënies së 
matematikës. Po këto dhe të tjera përreth tyre, të trajtuara nëpër shkallët e 
shkollimit mbarsen me nocione të tjera abstrakte, të cilat në shkencën e 
matematikës, me këto dhe nëpërmjet tyre “matet” aftësia dhe prirja intelektuale 
e frekuentuesve. 
  4   Specifikat e matematikës si disiplinë shkencore janë të shumta dhe është 
vështirë të klasifikohen. Për dallim nga kimia, biologjia, fizika ... të cilat 
hulumtojnë veti të zgjedhura konkrete të objektit, dukurisë apo procesit; 
matematika hulumton veti të zgjedhura abstrakte të objektit, dukurisë apo 
procesit. Në togun e specifikave, më  tepër se të tjerat trajtohen: Abstraksioni 
matematik, Saktësia matematike dhe Aplikimi i matematikës në sistemin e 
shkencave. Me këto dhe nëpërmjet tyre, matematika konsiderohet si njëra ndër 
shkencat më të ndërlikuara dhe më  aplikative. 
  5  Arsimi dhe Edukata në mësimin e matematikës, edhe pse nocione të 
konsumuara, ato ashtu të transformuara edhe sot e ruajnë aktualitetin e tyre.  
Qëllimet arsimore janë synime të përgjithshme,afatgjata, të cilat planifikohen 
për t’u realizuar gjatë disa dhjetëvjeçarëve të ardhshëm. Ato tashmë kanë 
filluar të evoluojnë. Dikur, po qe se nxënësit dinin të  llogarisnin, kjo ishte 
gjithçka në matematikë. Sot, të bësh llogaritje është sikur të dish të lexosh, pra 
vetëm filli i (vetë)nxënies matematike. 
Funksioni  edukativ i mësimit të matematikës është i gjerë dhe ka shpalosje në 
rrafshin intelektual, moral, estetik dhe në punë. 
  6   Objektivat mësimor dhe Qëllimet arsimore nuk janë e njëjta gjë, ato janë 
të veçuar midis tyre. Nocioni i objektivit mësimor është lloj i nocionit qëllimi 
arsimor.   
Objektivat mësimor janë synime të veçanta, afatshkurtra, të cilat planifikohen 
për t’u realizuar brendapërbrenda orës mësimore. Ato janë ecuri të prekshme, 
të cilat do duhej t’i demonstrojë dhe t’i mbrojë nxënësi, si produkt i të nxënit. 
  7  Metodat mësimore në mësimin e matematikës përfaqësojnë “boshtin 
e kurrizit të artit të mësimdhënies”. Njohja e thellë dhe e gjerë teorike e 
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pikëpamjeve, të traditës, të zgjedhjeve dhe të komponimit nga kjo fushë 
është e lidhur ngushtë me mundësitë reale të aplikimit të tyre në 
praktikën shkollore.  
Kultivimi, përzgjedhja dhe aplikimi i metodave mësimore mbetet “në dorën e 
mësuesit”. Në mësimdhënien e matematikës është tejet i rëndësishëm qëndrimi 
kërkimor dhe krijues ndaj metodave mësimore si mbështetje teorike-shkencore 
dhe praktike e përparimit të punës mësimore. 
  8  Mjetet e konkretizimit në mësimin e matematikës luajnë rol të rëndësishëm, 
por gjithsesi të kufizuar. Në çastin kur është e mundur, duhet të lirohemi prej 
tyre dhe punës kërkimore-miniaturale duhet t’i qasemi pa ato. Po qe se 
aplikohen, atëherë ka shumë rëndësi jo vetëm “shikimi” por edhe “të prekurit” 
e mjeteve mësimore. Suksesi përfundimtar i të mësuarit të matematikës nuk 
varet ekskluzivisht nga fakti, sa të pasur jemi me mjete të konkretizimit dhe me 
çfarë shkalle të komoditetit dhe të elegancës përcillen dhe pranohen të vërtetat 
matematike. 
  9    Format e organizimit të mësimit të matematikës kryesisht janë dy lloje: 
 a) Format bazë në mësimin e matematikës (frontale, në grupe, në çifte dhe 
individuale, edhe pse e para dalëngadalë po perëndon) dhe b) Format specifike 
në mësimin e matematikës (ekskursioni, mësimi i programuar, mësimi 
ekzemplar, mësimi problemor, mësimi ekipor, mësimi në distancë). Format e 
punës specifike udhëhiqen dhe shoqërohen nga një spektër ecurish dhe 
rrjedhash të veçanta mësimore, nëpërmjet të cilave të gjithë nxënësit shfaqin 
interesimet dhe aspiratat e tyre. 
 10  Mendimi kritik përfaqëson cilësinë më të lartë të të menduarit. Ai paraqet 
“leximin në mes të rreshtave”, mendimin e sofistikuar të cilin personi bën 
përpjekje ta mbrojë duke u mbështetur në argumente dhe fakte; dëshmi dhe 
arsye. Aplikimi i Mendimit kritik të bën të shumëditur! Mesazhi që mund të vilet 
nga ai, vjen i ndritur e frymëzues për kohën tonë. 
 11 Teknikat e strategjitë e zhvillimit të mendimit kritik në mësimin e 
matematikës përqendrohen në të nxënit e mbështetur më shumë në kultivimin 
dhe përdorimin e shprehive e të menduarit dhe më pak në zotërimin e fakteve 
dhe të dhënave të shkëputura. Sot në vend të përvetësimit të njohurive, nga 
nxënësit kërkohet të ndërtojnë dhe  të krijojnë vetë njohuri. 

Kultivimi, përzgjedhja dhe aplikimi i teknikave dhe metodave mësimore 
nuk bën të bien ndesh me aktualitetin arsimor, preferencën dhe aspiratat e vetë 
nxënësve.   
 12  Mendimet e kohëve të fundit lidhur me Vlerësimin e njohurive të nxënësve 
nëpërmjet provimeve me shkrim, pyetjeve dhe përgjigjeve me gojë, testimit 
tradicional (vlerësimit të kërkuar) kanë evoluar. 

Vlerësimi autentik (të “zbuluarit” çfarë dinë fëmijët dhe çfarë mund të 
bëjnë më shumë dhe jo të fokusuarit çfarë nuk dinë ata)  karshi vlerësimit të 
kërkuar është një formë vlerësimi bashkëkohor, i cili reflekton përvojat e 
mësimit aktual. Vlerësimi autentik rrezaton me refleksione bashkëpunuese dhe 
bashkëvepruese ndërmjet mësuesve, nxënësve dhe prindërve.  
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 13  Mësimi i integruar, në cilësinë e elementit përbërës të pjesës zgjedhore të 
kurrikulit, ngërthen në vete përmbajtje të integruar e cila buron nga disa lëmenj 
kurrikular (gjuhë dhe komunikim, edukatë fizike dhe sportet, teknologji, 
shkencat e natyrës, matematikë, studime shoqërore ... ). 

Mësimi i integruar e vënë theksin në aktivitete që kërkojnë mendim kritik, 
rrëfim të përjetimeve personale, aftësi dalluese e vendimmarrëse, iniciativë dhe 
mendjemprehtësi, vetëkontroll dhe bashkëpunim, lidhje të teorisë me praktikën 
jetësore.  
14  Situata si “mjet hulumtimi” që moti përdoret në biznes, drejtësi, mjekësi 
dhe tash së fundi është e pranishme edhe në arsim. Në literaturën që përdoret 
për përgatitjen e mësimdhënësve, mësimdhënia e bazuar në situatë, pedagogjia 
e bazuar në situatë, vlerësimi i bazuar në situatë, tani më janë thënie të 
zakonshme.  

Nocioni situatë ngërthen në vete tërësinë e rrethanave dhe të kushteve 
ekonomike, shoqërore, politike, ushtarake, shëndetësore, arsimore, ... të gjitha 
së bashku apo veç e veç, të ndodhura në një vend dhe në një kohë të caktuar 
duke krijuar një gjendje.   
15  Praktika profesionale përfaqëson punë sistematike, fizike apo intelektuale, 
të ndejshme, të udhëhequr nën mbikëqyrjen e “mentorit”, për të zbatuar njohuri 
teorike të caktuara, me pikësynim për të përvetësuar një mjeshtri. Teoria e artit 
të mësimdhënies gjithnjë verifikohet, korrigjohet, përshtatet dhe pasurohet nga 
praktika shkollore e mësimdhënies. Teoria plotësohet me hulumtime dhe 
hulumtimet plotësohen me praktikë.  

Praktika shkollore tek ne ndodhet në fazën eksperimentuese dhe ajo 
kërkon trajtim të vazhdueshëm. Duhet formuar mekanizmat për ta kontrolluar 
dhe vlerësuar atë praktikë deri në mospranimin eventual të asaj praktike.      
16  Shtesa zuri hapësirë në libër, pikërisht për t’iu ardhur në ndihmë 
mësuesve të matematikës (I-IX), të cilët synojnë “të ecin në hap me 
kohën”. Shtjellimi i mësimeve “model” mbështetet në strukturën ERR, 
nëpërmjet zbatimit të teknikave, strategjive dhe modaliteteve të 
mësimdhënies bashkëkohore me synim zhvillimin e Mendimit kritik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


