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OPINION 
 

MËSUESI NUK ËSHTË PRONAR I DIJËS 
 

Praktika shkollore ka dëshmuar se në fillim të shkollimit, gati të gjithë nxënësit 
kanë qëndrim pozitiv ndaj shkollës dhe mësimit, të gjithë vijnë me dëshirë të madhe për 
të mësuar. Në këtë drejtim as mësimi i matematikës nuk bën përjashtim. Megjithatë 
qëndrimi ndaj mësimit të matematikës, shumë shpejtë fillon të ndryshojë, meqë mossuk- 
seset e fillimit me të cilat ata ndeshen, i përjetojnë si papajtueshmëri ndërmjet jetës dhe 
punës së njëmendët në shkollë dhe asaj që e kanë paramenduar ata. Shkolla në vetëdijen 
e këtyre nxënësve bëhet  “vend i përjetimeve të pakëndshme“ dhe qëndrimi në të, për 
këta nxënës konsiderohet  “fat i keq“!. 
 

Në trendin aktual të zhvillimit të botës së sotme, të gjitha njohuritë dhe 
shkathtësitë e nevojshme jetësore nuk mund të ofrohen vetëm nëpërmjet shkollimit. 
Informacioni  i drejtpërdrejt  që jemi në gjendje tu mësojmë fëmijëve tanë është vetëm 
një artikull i  përmbajtjes  që u nevojitet ta dinë në jetë. Kështu nxënësve u mbetet për 
detyrë domosdoshmëria për (vet)arsimim gjatë tërë jetës, madje nëpërmjet  Mendimit  
kritik . 
 

Dikur shumë mësues matematike e kanë mbrojtur mendimin dhe vlerësimin: Po 
qe se nxënësit  dinë të llogarisin, kjo  është gjithçka në matematikë! Ky vlerësim 
tashmë ka evoluar. Sot duke pasur parasysh funksionin e diturisë themi: Të bësh 
llogaritje është sikur të dish të lexosh, pra vetëm filli i (vet)nxënies matematike. 
 

Sot mësimdhënia përqendrohet në të nxënit e mbështetur më shumë në kultivimin 
dhe përdorimin e shprehive të të menduarit dhe më pak në zotërimin e fakteve dhe të 
dhënave të shkëputura. Në vend të përvetësimit të njohurive, sot nga nxënësit kërkohet 
të ndërtojnë dhe të krijojnë vetë njohuri. 

Të mësuarit e matematikës klasifikohet si punë krijuese-hulumtuese. 
Shpërblimi dhe dënimi për këtë punë në të gjitha shkallët e shkollimit shprehët me anë 
të notës të cilat jo gjithnjë mund të jenë motive të punës krijuese. Në mësimin e 
matematikës motiv tepër efikas është kënaqësia nga zgjidhja  dhe zbulimi i të  
panjohurës, me ç’rast “zgjohet dhe ushqehet “oreksi i krenarisë“. 

 
Interesimi për mësimin e matematikës  varet nga detyrat, pyetjet dhe ushtrimet 

sa dhe në ç’masë janë interesante dhe “atraktive” për nxënës, a janë “të afërta“ për ta dhe 
a janë të veshura me koloritin jetësor të së përditshmes. Të qenët interesant në suazat e 
mësimit të matematikës, përherë përmban elemente të mendjemprehtësisë, të lojës dhe  të 
rekreacionit. 

 
Edhepse shkolla bën përpjekje të vazhdueshme për të përparuar mësimin e 

matematikës, fëmijët herë-herë janë të detyruar të mësojnë edhe atë,që nuk është aq 
interesante për ta. Me këtë rast me rëndësi është të dëgjohet ‘zëri i mësuesit“, si dhe përse 
duhet të mësohet edhe ajo që është më pak interesante për nxënës. 
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Mësuesit i mbetët për detyrë që për orët e caktuara mësimore dhe për pjesët e saj, 
të hulumtojë të gjejë, të kombinojë dhe të aplikojë ato teknika e strategji të zhvillimit të 
Mendimit kritik, të cilat kontribuojnë me dituri e shkathtësi të qëndrueshme, të cilat 
nxisin admirim dhe kërshëri në fytyrat e nxënësve duke shtuar “oreksin” e interesimeve 
për matematikë, ashtu që pas orës mësimore, mësuesit të tyre mund t’ia bëjnë një këso 
lloj pyetje: ”Zotëri mësues, kur do të kemi edhe njëherë një këso lloj ore?”  

 
Pas “hyrjes festive”, me disa rreshta të tjerë “gri” iu drejtohem mësuesve të 

arsimit fillor dhe parauniversitar në Ballkan, lidhur me të ashtuquajturat “kurse” apo 
“minishkolla” të organizuara dhe të udhëhequra nga mësuesit të cilët janë bartës të 
“pushtetit të notës” dhe kjo në veçanti nëpër qytete. 

 
Është një e ditur e kamotshme se tek mësuesi është futur një “hile”, nëse jo tek të 

gjithë, atëherë tek një pjesë jo e vogël e tyre, të cilët as që e njohin kodin e etikës!. 
 
“Për ta përballuar jetën”, mësuesi im i matematikës ka “planifikuar të punojë 

honorar me ne”, deklaron nxënësi A.B. Në orët e mësimit të rregullt “nuk arrin të na 
shpjegojë të tërën!”. Nxënësit e prapambetur në nxënie dhe “të tjerët“ i ka paralajmëruar: 
“Po qe se doni kalueshmëri apo nota të larta” në mësimin e matematikës, ju duhet të 
vijoni kursin njëvjeçar nga kjo lëndë mësimore, të cilin do ta udhëheq unë, dy herë në 
javë (“nuk prish punë edhe njëherë në javë”!) nga dy orë mësimore me pagesë 20 €. 

 
“Shpallje gojore” të tilla të thuash sot ndeshim edhe nga mësuesit e gjuhës 

angleze, të kimisë, të biologjisë, gjuhës shqipe dhe këto kurse nga klasa e parë fillore deri 
në maturë!.  

 
E pranuam apo jo, organizimi i këtyre kurseve është “ilegal”. 
 
Nuk është me rëndësi “kush i pari bëri” por e rëndësishme është se “zoti i 

shtëpisë” edhepse i ndërruar disa herë, “shumë pak po qëndron në shtëpi” dhe “kur 
mungon zoti i shtëpisë, kalamajtë bëjnë dasmë”!. 

 
Edhepse procesi i Reformimit të gjithanshëm të arsimit në Kosovë dhe më gjerë 

ka hyrë në fazën e zhvillimit strategjik, “tek këta mësues është ndalur ora”!. 
 
Do përpiqem të parashtroj vetëm pyetje, përgjigja e tyre do vij “më vonë”, meqë 

“ajo që mbetet” janë pyetjet, “përgjigjet janë kalimtare”! 
 

1. Si ndodhi që këto “kurse ilegale” tek ne tashmë janë “legalizuar”? 

2. Çfarë ndodhë me nxënësit e prapambetur dhe të varfër, kur mësuesit të tyre mund 
t’ia falin vetëm “tullumbat”? 

3. Si “reagon” mësuesi ndaj nxënësve të cilët paguajnë ”dyfish” më shumë para?! 

4. Po qe se mësuesi vërtetë është i “preokupuar” me nxënësit e prapambetur në 
nxënie, atëherë përse ato “kurse” nuk i organizon “gratis” ose përse nxënësit nuk 
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i orienton për “mësime shtesë”, tek kolegët e llojit, atje ku vetë nxënësit dhe 
prindërit e tyre kanë preferenca dhe atje ku nuk janë në konflikt interesi? 

5. Kurset e matematikë, të gjuhës angleze çfarë gjenerojnë? 

6. Përfytyro dhe komento si e ndien veten mësuesi kur “zgjatë dorën” në drejtim të 
nxënësit, për ta pranuar “pagesën” prej 20 € , kur dimë që edhe “fëmija i 
pasanikut është i varfër”! 

7. Ku ndodhet “faji” dhe cilët janë “fajtorët”?. Po “fajtorët kujdestarë”? 

8. A  ekziston ndërvarësia ndërmjet “kursit, parasë dhe notës” 

9. Vlerësimi i mirëfilltë i njohurive kur pësoi goditje të rëndë? 

10. Cili është ai nxënës i prapambetur në nxënie së bashku me prindin e tij, të cilët do 
të gjykojnë drejtë, që është në të mirën e po atij nxënësi, po qe se do ta humbasë 
vitin shkollor?! 

11. Cilat janë “pikat takuese” ndërmjet “kurseve ilegale” të tanishme dhe “mësimit 
plotësues” të dikurshëm? 

12. Po qe se “një ditë” do të ketë “shtrëngim faktik të notave”, duke e veçuar  
“të diturin” nga “i padituri”, a mund të gjejë “terren dhe shprehje”, organizimi dhe 
udhëheqja e mësimit plotësues, të detyrueshëm (pa pagesë)!? 

 
Krejt në fund do të shtoja: 
 
E mira e së mirës është që këto “kurse ilegale” të organizuara dhe të udhëhequra nga 
mësuesit të cilët janë “bartës të pushtetit të notës”, nga viti i ardhshëm shkollor të 
pushojnë së vepruari!. Prindërit dhe hiç më pak edhe nxënësit “nuk guxojnë të flasin”. 
Zotëri mësues, “ajo çfarë nuk të ka pëlqyer ty kur ishe nxënës, e njëjta nuk ka për 
t’iu pëlqyer as nxënësve të juaj”. 
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