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 EDUKIMI  PËR  PUNË  DHE  “VARËSIA  NGA  PUNA” 
                                               R E F L E K S I O N E  

                                                            

 Shprehia për punë është po aq e vjetër sa edhe vetë njeriu. Me punë dhe nëpërmjet punës 
njeriu mbijetoi dhe "puna e bëri njeriun njeri". Puna konsiderohet si veprimtaria më e vjetër 
njerëzore. 

"Edukimi për punë përfaqëson tërësinë e normave, detyrimeve, ndikimeve, aftësive, 
shprehive e shkathtësive në bashkëveprim me gatishmërinë e personit për të zhvilluar një 
aktivitet të caktuar intelektual apo fizik" .1) Edukimi intelektual, moral dhe estetik realizohen 
nëpërmjet edukimit për punë. 

 Nocioni punë ngërthen në vete veprimtarinë e paramenduar dhe të planifikuar 
dobiprurëse, që kryen personi, duke përdorur forcën vetjake "të mendjes" a "të krahut" me 
vegla e mjete të ndryshme: 

 - për të prodhuar të mira materiale, 
 - për të krijuar vlera shpirtërore ose 
 - për qëllime të tjera jetësore. 
 Le të përmendim disa nga punët e "adresuara" për fushë-veprimtari të ndryshme: edukative, 

arsimore, shkencore, bujqësore, teknike, fizike, intelektuale, laboratorike, komerciale, zejtare, 
hulumtuese, përshkruese, mekanike, elektrike, bletare, postare, muzeore, hoteliere, artistike, 
sigurie, minierash... 

 Emri punë ngërthen në vete shumë atribute: vlerësimin për cilësinë që "diçka" është bërë, 
që duhet bërë, me një "çështje" që duhet sqaruar dhe vlerësuar: punë e kotë, punë kalamajsh,  i ka 
punët në vijë, është punë kohe, është punë për mua,  i hapi punë vetes, e peshoi mirë punën, ua 
prishi punët, punë e mirë, ai ka bërë punën, punë pa hile, punë zvarritëse, punë pasiononte, 
punë iluzionesh, punë e zgjedhur,  punë madhështore... 

Me punë dhe nëpërmjet punës lidhet: kualifikimi, ndarja, stili, vrulli, norma, shprehia , 
shkathtësia, ndjenja, disiplina, frytet, analiza, mjetet, përgjegjësia, vendi, paaftësia,  
shpërblimi ... 

Familja dhe shkolla kanë rol parësor në edukimin për punë të fëmijëve. Detyra e 
familjes nuk është vetëm të përkujdeset për zhvillimin dhe rritjen normale dhe të pabrengë të 
fëmijëve, duke u siguruar mirëqenie, por edhe t'i parapërgatitë për jetë duke admiruar punën 
dhe vetëm punën fizike apo intelektuale. Shkolla, po aq sa edhe familja ka ndikim të drejtpërdrejtë 
në edukimin për punë të nxënësve. Mësimi i matematikës e nxit, e kultivon dhe e mbështet 
shprehinë e punës si rrallë ndonjë fushë-veprimtari tjetër intelektuale. Këtu do të duhej të zë fill 
kulti  i punës,  i cili  përfaqëson aktivitet të pandërprerë intelektual apo fizik të personit, kur ai 
të thuash gjithnjë është "i pangopur" me punë dhe rezultatet që ia ka sjellë puna. 

Që nga fëmijëria më kujtohen fjalët e mësuesit tim: ”Ky është Globi Tokësor! “Duke ecur 
nëpër paralele” zë fillin Veriu i ftoftë, ku punohet më shumë, është i pasur dhe shumë i 
zhvilluar! Duke  “zbritur teposhtë”(nëpër paralele) në kah të Jugut, është shumë më nxehtë, 
punohet shumë më pak, është më i varfër, dhe më pak i zhvilluar!” Arsyet janë të shumta: 
Sistemet ekonomike-shoqërore, robëria shekullore, arsimimi, inteligjencia, kualifikimet profesionale, 
trashëgimia, tradita,karakteri, emancipimi i femrave, temperatura,... 

“Varësia nga puna “nënkupton, kudo që gjendesh (shtëpi, zyre, plazh, kafene, në 
shoqëri, i vetmuar, duke përcjellë ndeshje futbolli apo lajme, në gjumë, ... “mendjen e ke tek 
puna dhe në punë!” Kjo dhunti është e “mirë”, derisa nuk prishet “baraspesha” me “kohën e lirë” 
dhe familjen! 

 
 
_________________ 
1) Jaka B. “Metodika e mësimdhënies së matematikës për studentët e SHLP-Dege e Matematikës,  

FSHMN-Dega e Matematikës, Fakultetit Filozofik-Dega e Pedagogjisë, Prishtinë 1998, f 83. 
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Në përpjekje “për të bërë më shumë”, në njërën anë dhe “pamundësia për të dhënë 
maksimalen tënde” në anën tjetër, bën që “varësia nga puna” të shndërrohet në një 
sindromë problematik. Thënë ndryshe kjo “situatë”paraqet kompleks simptomatik që 
është karakteristikë për  një “proces patologjik të caktuar”, përkatësisht një “kuadër 
klinik i caktuar”. Personi që ka “varësi nga puna ”duke ushqyer“ orekse të tepërta ”për 
të arritur“ diku ”apo për të bërë“ diçka ”ka“ vetëvlerësim ë ulët”! I duket. që “asgjë nuk 
po punon”. Duke qenë “të sëmurë” nga puna shquhen si “të rëndësishëm”apo aspirojnë 
t’i shohin të tjerët si “të rëndësishëm” apo pretendojnë se janë “më të mirët”. 
 “Varësia nga puna” kualifikohet si “dehje nga puna”, ngjashëm si “dehje nga 
pushteti” (synon të jetë pushtetar i përjetshëm (qendror apo lokal), ”për tu futur në 
histori”; ”dehje nga shkenca” (çdo ligjësori natyrore ka përjashtime, por jo të gjithë 
anëtarët e AKSHA në moshën mbi 80 vjeçare janë produktivë! Shumë më herët se kjo 
moshë, ata mund të shkruajnë vetëm “memoare” por jo edhe “shkencë”! Kjo është 
“sindroma” e shkencëtarit, i cili nuk din kur është boll!); “dehje nga ndihmat” 
(mjekësore, materiale ...); dehje nga:alkooli, droga(varësia narkomane), bixhozi, 
“lojërat e fatit”, seksi, abuzimi, lypja, (pa)pastërtia, rrena ... Të gjitha dehjet janë të 
“dëmshme” dhe “shkatërruese” për qenien dhe trupin e njeriut!  
 “Varësia nga puna” në cilësinë e fenomenit, ”më tepër se në vendet tjera” është 
e shfaqur në SHBA, Gjermani dhe Japoni; në vendet me kapitalizëm modern të zhvilluar. 
 Sistemi kapitalist i fton njerëzit në garë, duke ia filluar nga filloristët; si mësojnë, 
si vlerësohen me notë; si ndodhë orientimi profesional; në cilën moshë fëmija ndahet nga  
“sofra familjare”; si seleksionohen njerëzit për u futur në punë dhe shkencë; si sigurohet 
vendi i punës; cili është vëllimi i punës së normuar; si shpërblehet “puna cilësore”.? Para 
se gjithash, puna vlerësohet në bazë të rezultateve të punës, arritjeve në punë, meritës..! 
 Në kapitalizmin modern vendoset një sistem vlerash. Ato të cilët dallohen me 
punën e tyre, janë rezultative, “marrin poste më ë larta”.  Të zëmë, në SHBA, nëse krijon 
a zbulon “diçka” të re, që nuk njihej më parë, për atë punë të pret vlerësimi, (ri)sistemimi 
dhe stimulimi material! 
 Cilët janë faktorët nga të cilët njeriu “dehet nga puna”? Këtu bëjnë pjesë 
trungu gjenetik; profesioni jetësor; vendi i punës; tendenca “për të qenë”; ruajtja e 
përvojës së fituar në vite; shoqëria; konkurrenca; kërkesat familjare në rritje ... 
 Në shtetet perëndimore në veçanti në qytetet e mëdha, aty ku bizneset vërtetë janë 
madhështore, Plani i Punës dhe Objektivat që duhet realizuar vlerësohen shumë! Për 
shkak të punës pasiononte, kur personi të thuash gjithnjë është i “pangopur” me punë dhe 
“rezultatet që ia ka sjellë puna”, apriori tek ai aspektet tjera të jetës; personale e familjare, 
janë të rrënuara! 
 Në vendet e zhvilluara kapitaliste, në korporatat e mëdha njerëzit”hyjnë në 
punë” dhe “prej asaj pune dalin në pension”! Nuk i ndërrojnë vendet e punës, 
lidhen me punën dhe për punën! Preokupohen me afarizmin dhe fitimin e firmës! 
 “I huaji”për tu krahasuar me “amerikanin”do duhej të punojë të shtunave dhe të 
dielave, meqenëse fillimisht i mungon “ritmi i punës”, “ritmi i jetës dhe përshtatshmëria 
me ambientin”,“përvoja jetësore”,...,ndërsa vendorët “ato”i kanë nga lindja! 
 Në vendet “më pak të zhvilluara” dhe ato si “një kalim nga komunizmi e 
socializmi në kapitalizëm”, punëtori e vlerëson më shumë leverdinë personale dhe 
më pak atë të firmës. Ai do ta ndërrojë vendin e punës “sa herë të dëshirojë” 
dhe“kur ia ka ënda”,  edhe atëherë kur “hapi i tij  është në dëm të firmës”! 
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Cilat janë të veçantat e “varësisë nga puna”? Personi “i dehur nga puna” 
sakrifikon çdo gjë: ushqimin; ahengjet; shëtitjet; pushimin(ditor, javor dhe vjetor);  
ekskursionet; familjen; fëmijët; shoqërinë; mysafirët; gjumin; moshën; shëndetin,... 
Për këta persona puna është “vetë jeta”, më e rëndësishme se gjithçka tjetër duke u 
shndërruar në “rob të punës”! Personi i ndodhur në “varësi nga puna”, gjithnjë i gjen 
vetës punë! Ai e ka të vështirë të bëjë diçka tjetër, edhe kur nuk ka punë dhe kur nuk i 
duhet puna!  
 Çfarë duhet bërë për t’i “zbuluar rrugët e shpëtimit” për këtë kategori 
njerëzish? Minimumi i asaj që është normale, ata duhet të vetëdijesohen për tu balancuar 
në jetë; të vë baraspeshë midis punës dhe familjes; punës dhe kujdesit ndaj shkollimit të 
fëmijëve; punës dhe shëndetit; punës dhe moshës; punës dhe pushimit (ditor, javor e 
vjetor); punës dhe argëtimit; punës dhe shoqërisë; punës dhe kursimit;...Megjithatë, 
“dehja  nga   puna” është “shfaqje njerëzore”normale! Nuk është e thënë që këta 
njerëz janë të pavlerë apo janë të sëmurë! Nuk kanë shfaqje të tjera të panatyrshme! 
 Nga tarafi i njerëzve të cilët jetojnë në “varësi nga puna” apo thënë ndryshe janë 
të “dehur nga puna”, 50% e tyre janë persona të ndodhur në nevojë, të cilët sakrifikojnë 
çdo gjë, për të realizuar produktin, për të dhënë më shumë prodhim, për të fituar më 
shumë para, për t’i përballuar shpenzimet e jetesës! Me punë dhe nëpërmjet punës, se nuk 
bën ndryshe, duhet fituar një pagë të dytë! 
 Robëria shekullore dhe sistemet ekonomike – shoqërore të shekullit të kaluar 
i tjetërsoi shqiptarët (në të dyja anët e kufirit)! Sot, ata nuk shquhen nga shprehitë 
punuese! Për fat të keq “nuk jemi popull punëtor”! E rëndësishme është “vendosja e 
njeriut në vendin e punës”; “tetë orë në punë” dhe jo “tetë orë punë”! Ata të cilët 
janë “tetë orë në punë”, iu duket se kanë punë, por në realitet “nuk kanë punë”. Tashmë 
“hile pune” ka në shëndetësi, arsim, drejtësi, administratë shtetërore, ...! Mendojnë 
dhe vlerësojnë se puna e tyre është me përgjegjësi, e “pazëvendësueshme” dhe “e 
bollshme”! 

 Megjithatë (për ironi të fatit tonë), “shqiptarët nuk janë popull përtacë”. Shprehitë 
e tyre punuese (me aftësi krijuese) më së miri shpalosen, posa të dalin për të punuar në 
vendet e zhvilluara, ku kulti i punës vlerësohet. Rezultatet, pasurinë dhe namin që iu ka 
sjellë puna janë mahnitëse! 
 Edhe në sistemin e kaluar ekonomiko-shoqërorë (paksa vështirë t’i përmendet 
emri!), njerëzit ishin të lidhur me punën, por atëbotë ekzistonin parametra të tjerë! 
 Në Shqipëri, gjatë diktaturës është punuar, bile shumë! Atëbotë asnjëri nuk 
ka punuar për vete dhe për familje! Populli shqiptar ishte shpronësuar, si askund 
tjetër në botë, ku prona private ishte “nocion imagjinar”! Puna “me forcat tona” 
nuk ka pasur të ndalur!  Gjithnjë “është tejkaluar puna e normuar”! “Puna vullnetare” 
ka qenë e përditshme! Personi i “hileve në punë” ka qenë i ndëshkuar, me internim, 
burg apo zakonisht, me pushkatim! 
 Në Kosovën e “Socializmit Vetëqeverisës” pretendohej “puno sa të 
mundesh”; “merr (vjedh) sa të kesh nevojë”! Prona shoqërore ishte e “gjithkujt”, 
njëherazi ishte e “askujt”! Kishte “hajdutë të vegjël” dhe “hajdutë të mëdhenj”! 
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Një drejtor tregtie, diku në Kosovë, kishte lënë këtë “testament”: ”Shitës i mirë 
është ai, i cili dy dinarë ia jep ndërmarrjes dhe një dinarë e merr për vete”! - Në periudha 
të ndryshme kohore i “ati” dhe i “biri” ishin vjedhës të përmasave të mëdha! Për të parin 
“një rezervar” i INA-s  “punonte për atë”! Kur u “zbulua”pak kohë qëndroi në burg dhe u 
lirua! (intervenoi “shefi”i Komitetit Krahinor)! I dyti”gaboi” në matje! Në qytetin e 
origjinës ndodhej Industria e Tekstileve me 7000 punëtorë. Kadifeja e klasës së parë, 
“shuli” i së cilës përmbante 35 km “pëlhurë”(e përgatitur për tregun italian), e vjedhur  u 
zbulua (“pa letra”) duke kaluar kufirin Slloveni-Itali! “Personi - hajdut” nuk u ndëshkua 
me asnjë ditë burg! Pas një kohe babë e bir hapën Pompë të madhe benzine, kuptohet 
vetiu duke “shpërlarë” para nga patundshmëria private! Në Kosovë, “puna nuk e 
përjashtonte interesin personal” dhe përvetësimin e pasurisë së përbashkët, shoqërore! 
Tërë “prona e socializmit vetëqeverisës” është vjedhur në punë dhe nëpërmjet 
punës! ”Vjedhësit e hershëm” krijuan biznese, dhe kompani të mëdha, kapitali 
nismëtar i së cilave, “origjinën” e ka nga “prona shoqërore”e fabrikave! 
 Në Ballkan ku pretendohet se jemi në kapitalizëm, shfaqen deformime të mëdha 
në shtetin e së drejtës, në promovimin e punës hulumtuese-zbuluese; në punën cilësore 
dhe rezultatet që sjellë ajo punë. Sistemi i arsimimit, në të gjitha rangjet, edhe ato 
universitare mbetet për tu dëshiruar! Hile të mëdha tashmë ka në mësimdhënie, nxënie 
dhe vlerësim diturie. Për “alergjikët” ndaj punës së mirëfilltë shkencore, nëpërmjet 
“bedelëve“, shoqëruar nga tingëllima e parasë së fortë”, “pa e ditur mirë asnjë gjuhë”, 
“mund të këndojnë” “në çfarëdo lloj gjuhe”! 
 Në trojet shqiptare endë nuk kemi sistem që promovon punën pasiononte, punën 
madhështore, punën “pa hile”, punën e rrallë intelektuale, punën e vlershme bujqësore, 
etj. Aty ku nuk funksionon shteti, puna nuk vlerësohet! 
 Në çdo familje raporti mes punës dhe pjesës tjetër të jetës kërkon ekuilibër të 
qëndrueshëm! Po qe se të dy prindërit janë të interesuar për karrierë, atëherë familja është 
e rrezikuar, në të gjitha aspektet e mundshme! 
 Behët pyetja: “Në Ballkanin Jug-Perëndimor, sindroma e “varësisë nga puna” 
ku shfaqet më tepër, tek meshkujt apo tek femrat? – Në përgjithësi meshkujt janë më 
të angazhuar. Meqë janë mbajtës të familjes, duhet të punojnë më shumë, për të fituar më 
shumë. Në pamje të parë, duket që meshkujt janë më të prekur! 
 Megjithatë, (aty dhe atëherë kur llogaritë janë të ndara), “femrat punojnë më 
shumë”, ”punojnë më mirë”, janë më pak të korruptuara. ”Ato janë më të rrezikuara” 
meqë edhe “punët e shtëpisë” (gatimi dhe pastrimi) janë “punë ekskluzive të tyre”, të 
cilat asnjëherë nuk kanë të sosur, sepse shumica e meshkujve janë “të trembur”nga punët 
e shtëpisë! 
 Që nga shekujt e kaluar, femrat shqiptare në zonat rurale punojnë akoma më 
shumë! Nga poezia e Çajupit veçojmë vargjet lapidare: 
                                    {  “Burrat nën hije” ; “Lozin kuvendojnë”; 
                                       “Pika që nuk u bie”;  Se nga gratë rrojnë”; 
                                     
                                        “Moj e mjera grua”;  “Përse e do burrin e zi”; 
                                        “Që ftohet në krua”;  “Dhe ti mbanë shtëpinë”; } 
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 Në vendet perëndimore “sistemi i punës është i strukturuar” dhe punët e shtëpisë 
zakonisht janë të ndara në dysh. Megjithatë, me gjasë edhe atje, femrat e punësuara janë 
më të rrezikuara, për faktin që “syri i femrës e sheh edhe atë që syri i mashkullit nuk e 
sheh”. Femra e vlerëson që “ajo punë duhet bërë”, ndërsa për mashkullin po ajo 
punë është “punë e kryer”. Megjithatë, ka njerëz të zotët dhe të pazotët nga të dy 
gjinitë. 
 Në jetën e përditshme e ”shohim” dhe e “prekim” që “numri i njerëzve që 
punojnë shumë” është “simbolik” dhe gjithnjë e më i vogël. Sot, “ai që punon pak”--
-“fiton  shumë”; ndërsa “ai që punon shumë”- “fiton pak ose aspak”! Ky paradoks 
“pinë ujë” në vendet e Ballkanit, (aty ku “nuk funksionon shteti ligjor”) të cilat kanë 
prapambetje qindra vjeçare, karshi vendeve perëndimore, me kapitalizëm të zhvilluar. 
 “Trupi i cili ndodhet në lëvizje, edhe mëtejshëm do jetë në lëvizje, derisa të 
veprojë një forcë nga jashtë për ta ndaluar”. Kjo ligjësori e Termodinamikës, “vlen 
edhe për njeriun”! Mosha e cila e “ndalon njeriun për të punuar” është ajo e 
pensionimit. Mosha e pensionimit në Kosovë, momentalisht është 65 vjeç. Mosha të 
larta pensionimi si kjo, zakonisht aplikohen në vendet e zhvilluara, siç është rasti i shumë 
vendeve të Bashkimit Evropian: Itali (57-60) vjeç; Belgjikë (58-60) vjeç; Gjermani (65-
67) vjeç; Angli (67-69) vjeç.. Mosha e pensionimit, viteve të fundit ka filluar të ngrihet 
edhe më shumë, në vendet e zhvilluara, si rezultat i vjetërsimit të vazhdueshëm të 
popullsisë por edhe të ngritjes së vazhdueshme të jetëgjatësisë në këto vende. Pensionimi 
ndërlidhet me “paaftësinë për të punuar” e cila jo gjithnjë është reale!  

Sfida e pensionimit ndërlidhet me rrethanat e reja të jetës dhe punës; (“fitimin” që 
e ke pasur, tanimë nuk do ta kesh); çfarë do punojë; ku do punojë; si do punojë; cili do 
jetë orari i ri i punës; cila do jetë shoqëria e re?! – Ata të cilët pensionimi i gjen me 
gjendje të “rënduar emocionale të ndjekur me nostalgji”, shumë kollaj mund të sëmuren, 
apo të lëngojnë nga ndonjë sëmundje, me gjasë “duke e përshpejtuar edhe vdekjen”! 
Duke mos paragjykuar, megjithatë, duhet ta dimë: “çdo fillim e ka një mbarim,” “të 
hershëm” apo “të vonuar”; “me samar” apo “pa samar”! 
 Puna, kjo fjalë magjike me vetëm katër shkronja (në gjuhën shqipe) është 
përcaktuese e jetës sonë! Nëpërmjet (mos)punës dhe llojit të saj, “hapën”, ”rihapën” ose 
“mbyllën” shtigjet e jetës sonë dhe fëmijëve tanë; e rinisë sonë; e ëndrrave dhe 
aspiratave tona; e mirëqenies dhe e planifikimit familjar; e tipit të shoqërisë; e largimit 
tonë nga atdheu; e (ri)krijimit “eventual” të emrit tonë; e shndërrimit të “individit” në   
“personalitet” e në fund të fundit edhe e  “jetëgjatësisë” sonë! 
 Në kohën kur shoqëria kosovare është pllakosur nga skamja e mjerimi dhe 
katandisur nga prapambetja në të gjitha drejtimet e mundshme, me shkallë papunësie 
afrikane (ngjashëm si Liberia apo Burundi; Somalia apo Nigeria), sot të jetosh në 
Kosovë (ku qyteti i lindjes është “kampion” papunësie) e të flasësh për punën, 
punësimin dhe “dehjen nga puna” është “gjë e pakuptimtë” (non sens), por edhe 
shumë e “dhimbshme”! Por, nëse këta rreshta “nuk i shkruaj sot”, atëherë (për mua) 
“nesër mund të jetë vonë”!  
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