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R E F L E K S I O N E 
 

NGA  REBELIMI  NË  MATEMATIKË  DERI  TE  KOAUTORËSI A  E  LIBRIT 
    
 
             
            
 Edhe pse njeriu bashkëjeton në “botën e matematikës” ku numrat dhe simbolet, 
relacionet dhe llogaritjet e rrethojnë atë nga të gjitha anët, si të ishte “anije” në një 
lundrim tejoqeanik, “frika e brendshme nga matematika” është e prekshme dhe e 
përshkallëzuar! 
 “Cilëndo shkencë që dëshironi ta studioni, cilëndo shkollë që ta regjistroni, 
cilëndo punë që do ta kryeni, nëse doni të lëni atje ndonjë gjurmë,është e 
domosdoshme që ta njihni matematikën”. Megjithatë, ”shumica absolute e njerëzve 
janë të larguar nga matematika” dhe me të komunikojnë nëpërmjet “bedelëve”! 
 Mësimi i matematikës (por edhe studimi i saj), duke qenë: i “panjohur”, 
kompleks, i “vështirë”(zorshëm), i “ndërlikuar”, ”abstrakt” gjithnjë “shpreh pasiguri”! . 
Dhe “rrugët mbretërore nuk shpien në matematikë!” Kuptohet vetiu, “personat të cilët 
janë larguar në krye të herës, nga matematika”, nuk e njohin mjaftueshëm “shkrimin 
simbolik”, përkatësisht, “gjuhën” e saj! Paramendo, të lexosh me zë një roman në gjuhën 
që nuk e kupton! Sado interesant të jetë romani,leximi të bezdisë!  
 Në thelb, ”gjuha matematike” nuk dallon prej gjuhëve ,nëpërmjet së cilave 
njerëzit duke u shërbyer me fjalë dhe fjali i shprehin mendimet e tyre. Dallimi 
ndërmjet tyre qëndron në të shkruar,në shenja e simbole! 
 Që në vogli, kalamajtë mund të mësojnë gjuhën e tyre amënore, me gjasë edhe një 
apo më shumë gjuhë të huaja, pa ndonjë përpjekje madhore, atëherë përse një çun apo një 
çupë e ka të vështirë ta mësojë ”gjuhën matematike” dhe të shkruarit e saj?! 
 Ringjallja e përfytyrimit për shkollimin e mesëm, në vitet e 60-ta, të shekullit të 
kaluar, tek ne në Kosovë, kur një grup i vogël nxënësish, ndër më të mirët e shkollave 
fillore, merrnin “guximin” për ta vazhduar shkollimin në gjimnaz, “dje” dhe “sot” për 
“brezin e ri” nuk paraqet “ngjarje”! Gjimnazin e vijonin edhe nxënësit që nuk e dinin 
matematikën! Aty thjeshtë nuk kishin mbetur gjurmë nga  “Akademia e Platonit” (”Këtu 
nuk ka vend për ata që nuk e dinë matematikën –gjeometrinë”)! 
 Është fakt i padiskutueshëm: Në mbështetje të “pushtetit të notës”, jo çdo 
nxënës maturën e kishte kryer për katër vite! Zakonisht, nga tre paralele ekzistuese, 
çdo vit shkollor njëra “shkrihej” në nxënës  mbetës (nga gjuha serbe deri tek fizkultura)! 
 Ishte koha kur: 

• nxënësit punonin me mëditje ,për të fituar para, jo për të ndërruar veshmbathje , 
por për të blerë libra dhe material tjetër shkollor; 

● nxënësit i ndiqnin mësimet në shkollë, esëll, “truri i të cilëve ishte i paushqyer”; 
• jo çdo nxënës e kishte mundësinë për të pasur orë dore; 
• kontrollimi i befasuar i njohurive të nxënësve ishte i “përditshëm” dhe përmbante 

“doza”: (ri)vlerësimi, kërcënimi apo dënimi ; 
• “ndërhyrja tek nota”, për ta “liberalizuar” atë,,ishte “ngjarje e pamundshme” ; 
• në qytetin e lindjes “zbarkuan” pesë automobilat e parë privat të udhëtarëve së 

bashku me pesë televizorët e parë publik, në teknikën “bardhë e zi” etj.                               
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         “Situata” si “mjet hulumtimi” paraqet një përshkrim të hollësishëm të një 
ndodhie nga një bashkësi dukurish apo nga një klasë ngjarjesh të cilat ajo i 
përfaqëson, pjesërisht apo plotësisht. Situata në arsim paraqet “tregim specifik” 
lidhur me “ngjarjen specifike”, të ndodhur në klasë,së cilës i bëhet analizë, për të 
nxjerrë mësimin e duhur. 

Ja çfarë evokonte para disa viteve, njëra ndër gjeneratat e suksesshme të 
gjimnazistëve, me rastin e 40-vjetorit të maturës (2005), ku “kronisti” bëri 
përpjekje për të “inskenuar” ngjarjet e asaj kohe!  

Kishin kaluar vitin e parë gjimnaz dhe të thuash të gjithë shokët  e shoqet e 
gjeneratës, “matematikës ia dinin vetëm emrin”, por jo më shumë! Kjo për faktin që 
mësuesit e  deriatëhershëm ishin të pashkolluar dhe matematikën nuk e dinin as për 
vete! “ Pa mësues të mirëfilltë të diturisë, mësimet mund të bëhen të çoroditura”!       
 Si “transmetues” të  mësimdhënies së matematikën, ja çfarë ata “nuk dinin”: 
1-Specifikat e nxënies matematike si lëndë mësimore, kualifikimi i saj si punë  
“hulumtuese- zbuluese” në miniaturë; 
2-Përse mësohet matematika? Ku na shpie mosnjohja “sistemore” e saj? 
3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në  “ letër 
të bardhë” apo  në “dërrasë të zezë”; 
4-Pasojat e dala nga thënia e shëmtuar: ”Detyrat e shtëpisë të zgjidhën me punë të 
pavarur, qoftë edhe gabimisht”! 
5-Mësim-nxënia në matematikë, duhet ndihmuar me “mbikëqyrje” nga “mentori 
personal” (miku, prindi, shoku, motra, vëllai, komshiu ...) 
6-Matematika “nuk mësohet” brenda “një dite”, por as “nuk harrohet” brenda “një 
dite”! Duhet kultivuar punën e ndejshme dhe sistematike.; 
7-Matematika ia shpërblen mundin vetëm atij që interesohet për të;            
Gjithashtu nuk e dinin që përfundimet e mëposhtme kishin qenë të gabuara: 
8-Matematikën rrallë kush e di dhe rrallë kush mund ta mësoj; 
9-Mësimi i matematikës është i përshtatshëm vetëm për nxënësit “tepër inteligjent”; 
10-Një pjesë e nxënësve në mënyrë të pashmangshme duhet të përjetojë mossukses 
në mësimin e matematikës; 
11-“Matematika nuk mund të mësohet” nën trysnin e frikës dhe ankthit! 
 
 Ndër vite, për mësimdhënie iu erdhi një tjetër mësues matematike, i pari me 
diplomë fakulteti. Mësuesi “azgan”, i lindur, i rritur, dhe i shkolluar në kohë trazirash 
dhe luftërash, (atëherë kur mungonin buka, mësuesi, libri dhe fletorja ndërsa lapsi “për 
të bërë më shumë lapsa” ishte ndarë në dysh), aty pari ku ecën , edhe “toka dridhej”! 
 Ditën kishte punuar si “argat krahu”, për të fituar “para xhepi”, për ta lehtësuar 
shkollimin! Detyrat e  shtëpisë i gjenin zgjidhje “natën vonë”, nën dritën e qiriut e në 
rastin më të mirë nën dritën e fenerit! Boja e përdorur për të shkruar me bishtpenë ishte 
jeshile apo e kuqe, ”për t’u verbuar më shpejtë dhe më lehtë”!  
 
 Në kohën e fëmijërisë dhe të rinisë së tij, analfabetizmi “rrezatoi” me tërë 
forcën e tij shkatërruese. Njerëzit mezi dinin të shkruanin emrin e tyre dhe rëndom 
“letra e ushtarit  lexohej tek komshiu”. Që atëherë ai ka ditur për të reflektuar, duke 
përzgjedhë profesionin e jetës, ”gjuhën me të cilën flisnin të gjitha shkencat ekzakte”! 
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Mësuesi  i matematikës kishte ardhur për t’i edukuar dhe mësuar nxënësit 

me “dajak nën krah”! Emri dhe përmbajtja e matematikës, e sistemon atë në lëndë 
mësimore të “trishtuar”! Kur kësaj i shtoheshin “kërcënimet e mësuesit”:  ” Shpinë 
ta falë e notën nuk ta falë”,atëherë tek të gjithë nxënësit hidhërimi kishte filluar të 
shndërrohet në pikëllim, duke i katandisur  edhe familjarët e tyre. Mësimi i 
matematikës ngadalë filloi t’iu shndërrohet në ankth dhe makth, “të jesh apo mos të 
jesh”! 
 Librat shkollor ekzistonin të përkthyera nga serbishtja në gegërishte të vjetër, ku 
fjalën “është “ e shkruanin me  “asht”! Përmbajtja e librit shkollor ishte e tej ngjeshur me  
informacione të shtangëta e të vështira për t’u kuptuar. Nuk përmbanin “hapësirë“ për 
qasje krijuese, për “vetëkontroll”, mungonin udhëzimet për t’i zgjidhur detyrat apo 
thjeshtë mungonin detyrat e zgjidhura. Në anën tjetër “mentori shtëpiak për 
matematikë”, ishte “imagjinar”, ai “nuk ekzistonte”  askund!                                                                  

Meqenëse në lëndët tjera mësimore simotra,  fizikë, kimi, biologji ... nxënësit 
vërtetë ishin të shkëlqyeshëm, shpejtë kuptuan që ata nuk ishin vetvetja. Duke u 
larguar nga matematika, në pritje ishin për t’u larguar edhe nga shkolla!                        
 Ndërlikimet e mësimit të matematikës me tërë komplekset e saja iu dolën në 
“dritë të Diellit”, kur filluan leksionet nga Trigonometria, Gjeometria Analitike, 
Planimetria dhe Stereometria. Atë vit shkollor, mësuesi  i rreptë, me diplomë 
fakulteti,  të thuash asnjë detyrë nuk iu zgjidhi deri në fund! Duke mos u 
parapërgatitur për mësimdhënie cilësore, ”në emër të gabimeve të shtypit”, kishte 
fajësuar autorin dhe botuesin e librit!!! 
 Dhe, rebelimi  i “grupit” ndodhi ! Për momentin u “dorëzuan” duke e humbur 
një “betejë” por jo edhe “luftën”!. Kërkuan “armëpushim ” dymujor (korrik dhe gusht) 
Fillimisht ishte brengosëse që ata vërtetë nuk e dinin “gjuhën”nëpërmjet së cilës fliste 
matematika, por e dinin ta parashtronin pyetjen: “Kur njeriu me intelekt mesatar mund 
ta mësoj “gjuhën e gjarprit”, atëherë përse nuk mund të mësohet “gjuha me të cilën 
flasin të gjitha shkencat”?! 
 Ishin në nevojë për t’i mbikëqyrë “personi” më i ditur, në cilësinë e mentorit!  
 Për të arritur sukses në jetë, njeriu duhet të ketë dy gjëra: 

-fat,që do të thotë ,rast të volitshëm si dhe 
-mençuri, që atë rast ta shfrytëzoj mirë! 

 Asgjë nuk ndodhë rastësisht! Rastësia është pjesë e rëndësishme e fatit! Po qe se 
udhëhiqesh me iluzione, fati të tradhton! 
 Një mik shtëpie i “krye-rebelit”, njohës i shkëlqyer i përmbajtjeve 
programore të librit prej 300 faqesh, kishte paraqitur gatishmëri  për të punuar tre 
javë me grupin e “matematikanëve të rinj”, nga dy orë në ditë. Pjesa tjetër e ditës 
ishte shfrytëzuar për t’i rishkruar, sistemuar dhe ushtruar detyrat e zgjidhura në të pastër. 

 Nuk kishte detyrë në libër të cilën ai nuk dinte ta zgjidhë, duke iu ofruar provë 
dhe interpretim për zgjidhje të saktë! Kishin zgjidhur numër rekord detyrash, për të 
arritur në fund të 20 ditëve numrin prej 310 sish! Detyrat e zgjidhura (pa gabime) ishin 
bazament i fuqishëm matematik, të cilin më parë vetëm do ta ëndërronin! Ky ishte “fati i 
rebelëve” duke i bërë ata fatmirë.. Derisa  mësuesi i “vrazhdë”, (por edhe subjektiv) 
kishte “trumbetuar” që të thuash gjysma e detyrave ishin të pazgjidhura, të ndjekura 
me “gabime shtypi”’ e vërteta doli krejtësisht ndryshe!  
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 Çfarë mund të mësonin nxënësit e deridjeshëm “rebel” në mësimin e 
matematikës, për vetëm tre javë, mbetët për tu dëshiruar !  

  Më pas punën “krijuese-hulumtuese” edhe për 40 ditë të tjera, secili veç e 
veç e vazhdoi në shtëpinë e vet, me punë të pavarur, jo më pak se 15-16 orë në ditë, 
meqë e dinin: ”Përvetësimi i shkencës paguhet me haraçin e një mundi të madh”. 
Çdo ditë mësonin dhe ushtronin zgjidhjet analitike të leksioneve së bashku me 
(ri)zgjidhjen e detyrave përkatëse. Dhjetë ditë para “ndeshjes”, dy nga dy i bënin leksion 
njëri-tjetrit  nga  Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. 
 Në fund “skuadra e rebelëve” e fitoi “medaljen e artë”, në matematikë, duke e 
bërë të pamundurën. Një numër i konsiderueshëm i nxënësve të tjerë, jo të dalluar edhe 
në lëndët mësimore të tjera , e “humbën ndeshjen dhe ranë nga liga”. Kështu mësuesi i 
“sertë” i matematikës, i kërcënuar me jetën u detyrua ta braktisë qytetin e lindjes 
dhe të shkojë për të punuar në një qendër më të madhe urbane.           
 Në klasën e fundit të gjimnazit, prapë ndërruan “rrjedhat e arsimimit matematik”. 
Mësuesin  “hijerëndë” me diplomë fakulteti e zëvendësoi një tjetër mësues matematike i 
pakualifikuar, i  cili gjithnjë e kishte  shpërdoruar orën mësimore, duke e shndërruar në 
“muhabet”. Ky i fundit nuk kishte hyrë në “shtratin e problemit matematik”. 
  Pas maturës, ”rebelët” jeta i ndau në dysh; disa studiuan shkencat teknike e 
disa të tjerë shkencat ekzakte. Një konkurs i shpallur, ku paga mujore e profesorit 
të matematikës do jetë baras me 4 paga mujore të një mësuesi në shkollën fillore, 
bëri që tre nga ata, (të nxitur nga motivi material) të studiojnë në FSHMN-Degën e 
Matematikës, ku  pas diplomimit, dy prej tyre, ishin zgjedhur Ligjërues në Arsimin 
e Lartë!! 
 Tashmë tek “tandemi” ishte shtresuar mendimi kureshtar për të ndezur pasionin 
për këtë shkencë, përkushtimi ndaj së cilës, iu fali shumë kënaqësi! Me kalimin e viteve 
ndodhi “çudia përrallore”; ata së bashku botuan edhe një libër universitarë! 
  

Mësues i “sertë”, kohës sate mjaftë i ke thënë dhe mjaftë i ke dhënë! Tanimë 
koha e jote mbaroi! Keni mbetur në “kujtesën historike” të brezave, për “pushtetin 
e notës”! Atëbotë,  të gjithë nuk të patën kuptuar njëlloj!. Ti ishe ndër “partizanët  e 
fundit  të shtrëngimit të notës.” Ky “numër magjik”  i mbështjellë me “velin e frikës 
dhe të ankthit”, dikur ka paraqitur “termet psikolo gjik” në qenien e fëmijës dhe të 
të rriturit dhe  në raste të caktuara për te është derdhur gjak dhe lot !. Ishte koha 
kur “këmisha” dhe “këpuca” janë shitur “me numra” d he jo me “shkronja”, por 
edhe futbollistët pas çdo ndeshjeje të kampionatit, varësisht nga cilësia e lojës së 
shfaqur janë vlerësuar me nota! 
  

Mësuesi i “sertë”, koha e jote së bashku me “pushtetin e notës së shtrënguar” 
perëndoi. 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 në matematikë! Sot në vend të përvetësimit të njohurive, nga nxënësit 
kërkohet të ndërtojnë dhe të krijojnë  vetë njohuri!  
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Nëpërmjet metodave bashkëkohëse të mësimdhënies, sot ka ndryshuar fokusi 

i të nxënit: Ndërtimi i kuptimit të tekstit dhe jo përsëritje e fjalëve të tekstit. 
Mësimdhënia bashkëkohëse nuk shikohet më si mjet në vete, por si mënyrë për të 
inkurajuar dhe trajnuar nxënësit për të qenë aktiv në procesin e mësimdhënies dhe 
të nxënies. Nxënësit dhe mësuesit janë partnerë në kërkimin e nxënies. Të gjithë 
nxënësit bëhen mësues dhe roli i mësuesit është kryesisht të orientojë, të ndihmojë 
dhe të mbështesë përpjekjet e nxënësve për të fituar dituri dhe shkathtësi.  
  

Mësimdhënia e bazuar në situatë ekuilibrohet dhe përshtatët me preferencat, 
aspiratat dhe aftësitë e nxënësit. Këtu në plan të parë ndodhet nxënësi dhe jo 
përmbajtja programore, libri apo mësuesi. 

 
Mendimet e kohëve të fundit lidhur me “notën si akt të vlerësimit” 

mbështesin “zbulimin”aktual:” Çfarë dinë fëmijët dh e çfarë mund të bëjnë më 
shumë” dhe jo të fokusuarit “çka nuk dinë ” apo “çfarë nuk mund të bëjnë ata”? 
Përparimi intelektual i çdo fëmije sot matet e vlerësohet kundruall një standardi 
zotërimi dhe jo kundruall shkallës vlerësuese me fëmijët tjerë.”!  

 
  “Pushteti i notës”(në ish vendet socialiste e  komuniste) ka mbetur dukshëm  

i komprometuar, meqë sot është njollosur dhe damkosur  përfaqësimi real i tij! 
“Frutat” e liberalizimit të notës gjithandej ku shf aqet “do të vjelën”, gjatë kohës që 
do të vijë pas nesh, duke u kthyer si “kalavesh bumerangu”!                                
                                            

 
 

Punimi u shkrua me rastin e 50-vjetorit të regjistrimit në gjimnaz 
 
                   

                                                                                    1. Shtator. 2011    
 


