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REFLEKSIONE 
KALORËSI I SHTEGUT TË DRITËS RRËFEN UDHËN E TIJ TË 

“SHKRONJAVE”!          
  

Kam pasur fatin e mirë, të jetoj në kohën kur “vendet e punës” ndërroheshin 
sikur  këmishët! Kisha ndërruar gjithsej 8 vende pune:(shkollë fshati; shkollë fillore 
qyteti; gjimnazi; shkollë e mesme teknike; Enti Pedagogjik; Kuvendi Komunal-Gjakovë; 
SHLP-Gjakovë dhe SHLP-Prizren). I treti nga fundi, ishte më i “lartësuari”në karrierën 
time 45 vjeçare(1965-2010), hiç më pak se “ministër komunal ” për Shërbime 
shoqërore (arsim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale). Isha përzgjedhur nga strukturat 
komunale me mandat 4 vjeçar, në verën e jetës sime (1979)! Posti shoqëror ishte i 
lakmuar për gjithkënd; “kabineti ministror”; ”krenaria e të qenit pushtet”; mbledhjet e 
mëngjesit të Këshillit Ekzekutiv; “një orë punë në zyre e dy orë punë në teren”, “shoferi 
personal”; udhëtimet zyrtare; mëditjet, ”reprezentacionet”; “shoqëria elitare”, mysafirët... 

 Në ndërkohë, kisha filluar të mendoj paksa ndryshe! Çdo “pushtet”, çfarëdo që të 
jetë, i ka “ditët e numëruara”!  Për çudi të njerëzve “që më rrethonin”, mandati im 4 
vjeçar, “së shpejti” u shndërrua në “mini-mandat” i cili zgjati vetëm 11 muaj(11/79-
10/80) 
 “Ish eprori”, kundërshtar i emërimit tim në postin e lartpërmendur, kishte 
përgatitur “skenarin”, me gjasë për të më sistemuar diku gjetkë dhe pikërisht aty ku 
“joshja intelektuale” do të duhej të jetë më e madhe-në Arsimin e Lartë, në cilësinë 
e ligjëruesit, pra aty ku “prodhohet” dhe “plasohet” dija. Kështu nga “bota politike ” 
e kohës me vetë dëshirë vendosa për “të rrëshqitur” në drejtim të “botës akademike”! 
(tek “pushtetarët e sotëm dhe ata të nesërm” kjo nuk ka për të ndodhur!) 

 “Koha vlerësoi” që hapi i ndërmarrë ishte “në kohën e duhur” dhe “për vendin e 
duhur”! Gjashtë muaj më pas, si të ishin “të porositura”, ndodhën Demonstratat e 
përgjakshme (11 - 25 mars dhe 1 e 2 prill ) të vitit 1981 dhe “po të qëndroja aty”, 
shkarkimi im nga posti i “ministrit komunal”, me gjasë, do ishte i pashmangshëm.  

 “Bota akademike” është e admirueshme për shumicën e njerëzve, për të mos 
thënë nga të gjithë! E dija që punësimi im në Arsimin e Lartë në cilësinë e kuadrit 
deficitar, edhe pse  “i kurdisur” ishte një rastësi!  

 Fillimisht kisha parë një “ëndërr” të bukur dhe paksa të rrallë: “Isha  bërë i 
njohur”, jo vetëm në qytetin e lindjes por edhe në tërë Kosovën duke “shitur dije 
dhe dritë” dhe kjo “disa herë” rresht!  “Më doli gjumi” i tëri “i djersitur deri në 
bërryla”, duke nxjerr nga thellësia e qenies sime një ofshamë, jo të vogël! 

 Ne shqiptarët “ëndrrat” i interpretojmë ndryshe nga të tjerët! “Ëndrrave të 
bukura” iu frikësohemi, me gjasë mund të na përcjellë ndonjë “fat i keq”! Paragjykimet 
ishin të huaja për mua! Lidhur me “ëndrrën” kisha menduar paksa ndryshe! Duke qenë 
vetvetja me tipare të një vullneti të fortë, isha zotuar që “ëndrrën” ta shndërroj në realitet!  

 “Ëndrra” ime ishte të shkruaj libra  lidhur me pyetjen boshtore: Si dhe në 
ç’mënyrë të mësohet “gjuha me të cilën flasin të gjitha shkencat e natyrës”?! Numri i 
librave të “ëndrrës” ishte jo më pak se gishtat e një dore, ide kjo sa irracionale, po aq 
edhe tallëse! Në realitet kjo “ngjarje” ishte e “pamundur ”, me gjasë realizimi zero! 
Si mund të shkruaj libër metodologjie, kur as mësuesi im, Doktor metodologjie, nuk 
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e kishte shkruar atë, për ta plotësuar mungesën e madhe që ndihej tek ne për këtë lloj të 
literaturës didaktike-metodike në shqipe?! Mëdyshja që më valëvitej në mendje ishte:  
Kjo ”ëndërr” ka gjasë reale mos të realizohet, as sot, as nesër, asnjëherë!!! Po ky Doktor, 
vetë ose “shokët e tij”, do të jenë recensentë të librit!? Si ka mundësi që ata të japin 
Pëlqimin për botim! As magjistarët nuk e dinin ku do  më shpinte kjo aventurë?!                                    

 Fillimisht, isha një “lypsar” në “artin”e mësimdhënies, ku tjetër pos tek 
paraardhësit e mi. Nga ata  mora vetëm zhgënjim: ”Nuk kemi asnjë rresht të shkruar i cili 
mund të të ndreq punë”! Është një “oazë” pak e shkelur nga matematikanët shqiptarë 
– thoshin ata. Tarafi i profesionit  ndodhej në agoni, lidhur me Metodologjinë e saj dhe 
atë me shumë qejf iu kishin dorëzuar Mësimdhënësve të Pedagogjisë, të cilët nuk 
kishin qasur tek Njohuritë elementare matematike! (Për të qenë paradoksi edhe sot 
aktual, në dekadën e dytë të shek. XXI, në Degën e Pedagogjisë të Fakultetit 
Filozofik, Mësimdhënës i Metodikës së Matematikës, është pedagog, tamam sikur 
matematikani të ligjëroj, Statikën e Konstruksioneve në Fakultetin e Ndërtimtarisë!) 

 Praktika e mësimdhënies (pse jo edhe teoria e saj) paraqet punë kërkimore dhe 
hulumtuese; zbuluese dhe artistike. Dimë që, vilet “fshehurazi”, ”për çdo ditë nga pak” 
dhe “askush”-“askujt” nuk ia dhuron të gatshme! Ajo nuk merret si një “llokum”, që në 
takimin e parë. Fisnikërohet,modelohet dhe pasurohet nëpërmjet një pune të ndejshme.                        

 Vizitat disa ditore në Panaire të Librit, nëpër disa kryeqytete të Ballkanit, ishin 
domosdoshmëri personale dhe kjo u realizua tetë herë më radhë ( 1979-1986), ku 
nëpërmjet literaturës aktuale të kohës, ishte e mundur për të “vëzhguar” edhe të 
“tjerët”, si punojnë , kështu të përfituarit për mësimdhënie ishte i dukshëm!  

 Fillimisht mora mundimin dhe guximin të shfaqë belbëzimet e para metodike 
qysh në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar, në gazetën “Flaka e Vëllazërimit ” të Shkupit 
dhe në revistën “Shkëndija”  të Prishtinës. 

 “Të mësuarit për të shkruar” është një “proces që nuk ndalon”. Pas dhjetëra 
punimesh profesionale të botuara pikërisht në “Shkëndija”,në ndërkohë kisha krijuar 
Dorëshkrimin e Librit të Parë, MMM (1987), vetëm pas 3 vitesh punë në Arsimin e 
Lartë!  Lajmërimi ishte bërë publik nëpërmjet gazetës “Rilindja ” e dt. 18.06.1983 me 
titull: “ Gjithnjë e më shumë tekste origjinale”. Në shtyllën e fundit të artikullit, 
gazetari Sh. Rexhepi në mes rreshtave kishte shkruar:”Nga shtatë Shkollat e Larta, tash 
për tash parashihen të botohen vetëm dy tekste “Metodika e Mësimit të Matematikës”, e 
B.Jakës dhe “Kimia  e Përgjithshme dhe Inorganike” e Sh.  Gacaferrit. 

 Për momentin kur po flasim isha vetëm Ligjërues i SHL-së dhe më “mungonte” 
koautori! (Për të qenë i saktë deri në fund, tre veta: H. K. V. në harqe kohore të ndryshme 
kishin paraqitur gatishmëri për të qenë koautorë të librave të mi! Por për një punë që 
mund ta kryesh vetë, mos kërko ndihmë nga të tjerët!) Shtrohet pyetja: “Si mund të 
botohet libri universitar, në këto rrethana, kur Recensentët mund ta bënin “vlerësimin” 
e tyre edhe “me porosi”! Meqë autorit i mungonin “titulli shkencor” e bashkë me këtë 
edhe “shoqëria akademike”, atëherë për realizim “ëndrre” duhet shpikur “leva ” dhe 
këta u “zbuluan”! Po qe se në libër futet pak ideologji e kohës, në cilësinë e piperit në 
gjellë, recensentët që do  emërohen, me gjasë do  jenë të “matur”, paksa!  

 Recensioni i parë ishte pozitiv (28.10.1983) U shkrua relativisht shpejtë me 
“prapaskenë”, do të thosha me dy kuptime, por me “përfundim fatlum për autorin”!- 
Duke mos ndier as më të voglin shqetësim, në dorëshkrim, kisha atakuar tekstet dhe 
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autorët e librave shkollor me përmbajtje të stërholluar! Meqenëse Recensenti i parë ishte 
autor i disa librave shkollor, “i zënë”në “flagrancë”, me siguri tek ai kisha shpalosur 
shqetësime ndër më të ndryshme. Reagimi i tij i përpiluar me “mjeshtëri”, mund të 
them se ishte “i natyrshëm”, por megjithatë, “hakmarrës”! 
  

Kohëzgjatja nga Recensioni i parë deri në Botim të librit (në Prizren) ishte 4 
vite (1983-1987) Për ti dalë zot librit  nga Gjakova për në Prishtinë kisha udhëtuar më 
shumë se 60 herë! (Kam mbajtur shënime!) E përkthyer kjo do të thotë se “udha e 
shkronjave”(në dy kahet) ishte më e gjatë se 10.000 km, dhe me pahir “shoferi i 
autobusit” ma “dhuroi” epitetin “Kalorës  i shtegut të dritës ...” Njerëzit e njohur donin 
të dinin mos vallë e kisha ndërruar vendin e punës edhe njëherë?!  

 Lidhur me librin MMM (1987) ”rastësisht” ishte formuar “Kori i Burrave ”, në 
fakt një “Oktet” me dirigjent Tafilin . Aty bënin pjesë edhe Xhema, Abdyli, Jakupi, 
Ismeti, Muhameti, Nazmiu dhe Masari, të cilët për 4 vite,” librit ia kishin shkruar 
disa epigrafe”!  Që atëherë të” gjithë ishin kundër meje” dhe për të mbijetuar  “unë  u 
bëra kundër të gjithëve”! Si në “përrallë”, pas katër viteve “u fitua e drejta për ta 
botuar librin .”! Tre recensentë libri, të cilët “shkruan aq sa kanë ditur”,e dhanë “vizën” 
për botim dhe  me 13. nëntor 1987, (gjashtë muaj pasi nënëlokja ime ndërroi jetë) libri 
MMM  (1987) doli nga shtypi (i cili  pas dy viteve më ofroi perspektivë për të punuar 
edhe në SHLP-Prizren, për 14 vite rresht (1989-2003), në cilësinë e bashkëpunëtorit). 

 Pak kohë pasi që libri kishte dalë nga shtypi, “i gjashti në bronz”, në një tubim 
rasti në Gjakovë kishte thënë (autori nuk ishte i pranishëm!): Kemi gabuar që kemi 
lejuar botimin e librit, si do të paraqitemi para opinionit jugosllav  me autor 
anonim, kur mësuesi i parë i matematikës ndër ne, ende nuk ka shkruar Metodikë 
të Matematikës?! 
 Libri universitar MMM (1987) është botuar nga ETMM në 2000 kopje për 
nevojat mësimore të studentëve të tre SHLP-ve, Dega e Matematikës (Prishtinë, Prizren 
dhe Gjakovë) Shitja ka vazhduar (nëpër librari!), jo më shumë se tri vite, meqë në 
ndërkohë ETMM ishte mbyllur, dhunshëm! Me gjasë kopjet e librit të mbetura në 
depo, janë shndërruar në letër! Honorari i librit MMM (1987) ishte 10% e vlerës së 2000 
kopjeve, e kjo ishte afërsisht 400 DM,të kohës. 

 Meqë tek ne në Kosovë, por edhe në Shqipëri (1983-1987) MMEM ishte një  
“xhungël e pashkelur”, që atëherë pata gjykuar me Mendim Kritik (11 vite para se të 
artikulohet për të parën herë tek ne, 1998). Me gjasë, për të shkruar një dispensë e 
ndoshta edhe libër, duhej krijuar ”mekanizma sigurie”! Fillimisht duhet shkruar 
“variantin provokues”, e më pas “me çdo kusht” e “me çdo çmim” duhet caktuar 
recensentët më në zë nga kjo fushë! Janë “bërë përpjekje” për ta përshkruar studiuesin 
dhe gjuhëtarin Konstantin Kristoforidhi, i cili në kohën e tij qëllimisht ia kishte thyer 
vezët një fshatareje, të vendosura në një shportë (krojshe), ashtu që nga mallkimet dhe të 
sharat që kishin dalë nga goja e fshatares, ta pasurojë fjalorin e gjuhës shqipe! 

 Derisa u botua libri i parë MMM (1987) e kisha krijuar edhe “dorëshkrimin 
provokues”, të librit dytë, MMEM (1993 ), të cilin në vjeshtën e vitit 1986 e kishin 
pranuar për ta recensuar “ajka” e mësimdhënësve nga kjo fushë (të cilët ishin futur 
në lajthime), ku njëri më 2.12.1986. dhe tjetri më 4.01.1987. i dhanë vlerësimet 
negative ( të pritshme), me përfundimin: Mos të merret në konsiderim për botim! 
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I pari kishte shkruar :”Vërejtjet e bëra flasin për punën akoma shumë të madhe e 
të gjatë që duhet bërë me dorëshkrimin. Për shkak të nevojës që ndihet për tekste të 
këtij lloji, i rekomandojmë autorit që  të vazhdojë me ripunimin e dorëshkrimit të 
dorëzuar, në mos të gjithat, pjesën më të madhe të përmbajtjeve programore” ! 

 
 I dyti kishte shkruar : “Jam i bindur se veproj edhe në interesin e autorit, kur të 

rekomandoj, që tërë këtë materie dhe këtë brumë, të paraqitur në dorëshkrim, edhe 
njëherë vetë autori ta ripërtypë, mirë e mirë, me plotë përgjegjësi dhe seriozitet .....Nëse 
kam kuptuar mirë detyrën time, atëherë me keqardhje të thellë më duhet të konstatoj 
qartë e pa dilema se ky dorëshkrim një barrë të tillë (për të qenë Tekst Bazë të lëndës 
MMEM), nuk mund ta mbajë”.                                                                                        
 “ E mira jetësore” e këtij recensioni ishte; që atëherë e flaka duhan-pirjen, pas 22 
vite “helmimi me nikotinë”! Pas dy vite pune intensive “zbuluese-hulumtuese”, në fund 
të vitit 1988, kisha dhënë fund së shkruari “variantit përfundimtar ” të dorëshkrimit, 
për MMEM (1993), i cili  në janar të 1989 iu dorëzua për recension një “personaliteti  
shkencor” tjetër, po aq të madh, me bindjen që është objektiv dhe nuk ka hile! 

-Nuk duhet dhënë fjalëve lak! Për qasje ndër më të ndryshme kisha atakuar “librat 
absurd” të matematikës (V-VIII), tek të cilët nuk ishte përfillur Parimi i Maturisë.! Meqë 
Recensenti im ishte autor dhe koautor i shumë librave shkollor, vërejtjet e mia me siguri 
tek ai, kishin shpalosur shqetësime ndër më të ndryshme dhe padyshim ky Recension 
ishte refleksion dhe rrjedhojë i subjektivitetit  të skajshëm të tij. Për ta zbardhur 
“Recensionin” e lëshuar me datën. 9.02.1989.,në cilësinë e vlerësimit të përshpejtuar, të 
cekët, subjektiv dhe  kontradiktor u shkrua  “Reagimi i Autorit ”, me datë, 16. 02. 1989.  
 P .S  Atëbotë, subjektet përgjegjëse të ETMM . pas marrjes së këtij Reagimi vlerësuan: 
“Libri do të botohet ”! Më vonë, siç dimë, “ngjarjet u zhvilluan si në film ” dhe ETMM 
“iu vu dryni ,”për të mbetur  në “kujtesën historike të brezave: “Ishte koha kur...”  

 Pas tre viteve (1992), po këtë dorëshkrim, në cilësinë e recensentit e mori 
doajeni i shkencës së matematikës ndër ne, më vonë Anëtar i Rregullt i ASHAK 
(tashmë i ndjerë), i cili e vlerësoi si “kontribut të çmuar”, me porosinë, “të botohet sa 
më parë”!            
 Kishin kaluar dy vite (1990-1992) nga “burgosja” e shkollës shqipe! Eksodi 
masiv i të rinjve tanë nëpër Evropë ishte shumë i dhimbshëm dhe pikëllues për 
kohën. Bashkë me ata, atëherë u larguan edhe shumë kuadro të mirëfilltë universitarë. 
Kështu, Botimi i këtij libri, duke “dënesur” jo vetëm shkollari por edhe guri dhe druri, 
ishte refleksion dhe rrjedhojë e shqetësimit të madh të autorit, për fatin e shkollës 
shqipe, këtu në Kosovë! 

 Për ta botuar librin MMEM (1993),nuk e hapën “kuletën”, as ata që e “shisnin 
veten për patriotë” dhe kishin para “nëpër duar”! Mendonin që botimin e librit e kisha për 
“biznes”! Ishte koha kur “paga mujore” u shndërrua në “ndihmë sociale”, 50 DM, të 
kohës. Nuk e kisha idenë sa do kushtojë botimi i librit! Njerëzve iu kisha thënë:”Do ta 
shes, me gjasë edhe një pjesë oborri të shtëpisë,së trashëguar nga babai dhe librin do ta 
botoj”!  Vendosa të jem vetë financues dhe botues. 

 Për kohën kur po flasim (nëntor 1992), Rektorati i UP ishte “strehuar” në 
një “godinë të vjetër”, në rrugën e “Avokatit”, diku afër tij, në të djathtë të rrugës. Pasi 
të jenë dhënë Recensionet pozitive, duhet kryer disa “formalitete” në Rektorat. Rektorati 
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i UP gati ishte zhbërë, i ndodhur në halle ekzistenciale! Edhe pse me dy Recensione 
pozitive të librit MMEM (1993), Ai nuk ishte i gatshëm të më ofroi Vendimin për ta 
botuar librin! (e martë, 10.11.1992.). Ishte koha kur “qeni nuk e njihte të zotin e 
shtëpisë”! ”Isha i arsyetuar edhe para Zotit tim”, ta kryej “falsifi kimin e parë dhe të 
fundit në jetën time”! Në analogji me “Metodikën e Gjuhës Shqipe”, në faqen 2 të 
MMEM(1993),në klauzolë kam shkruar: 
            ................................................................................................................................. 
 Në bazë të mendimit të Komitetit Krahinor për Arsim, Shkencë e Kulturë 
 e me vendimin 04 nr 413-235/80 ky tekst është i liruar nga tatimi në qarkullim. 
             .................................................................................................................................. 
 Botimi i MMEM (1993) ishte ndër të parët botime universitare të 
vetëfinancuara, për të mos thënë i pari! Kjo vërehet për faktin që, në kopertinën e librit 
mungon Stema e UP (mars 1993), ndërsa në botimet e mëvonshme  universitare, Stema 
e UP ishte domosdoshmëri, për autorin!                                                                      

 Dorëshkrimin  për ta shndërruar në libër  është njëlloj si të rritësh një”fëmijë”, i 
cili nuk ndodhë brenda “një muaji”!(Recensionet e dorëshkrimit; Reagimi eventual i 
autorit; Lektura i dorëshkrimit; Radhitja kompjuterike; Korrektura e parë; Korrektura e 
dytë; Të punuarit e figurave; Realizimi kompjuterik së bashku me “thyerje teknike”; 
“fotokopja e librit’ në paus; faqosje e librit dhe të dorëzuarit në shtyp). Kjo punë “në 
largësi” më të madhe se 80 kilometra, e ndodhur në vitin e largët 1992 dhe fillim vitin 
1993 ishte e lodhshme. Ishte koha kur jo të gjithë njerëzit dinin të punonin në kompjuter! 

 Libri doli nga shtypi, Ditën e Mësuesit, më 7. mars. .1993. “Bujku ” edhe në 
ato kushte dhe rrethana që ekzistonin, gjet guximin, nëpërmjet gazetarit B. V. ta 
informojë  lexuesin kosovar (më dt. 30. korrik. 1993), për daljen nga shtypi të librit 
MMEM (kohë kjo, kur  “dëmi “ eventual për autorin të jetë më i vogël) ! 

 Numri realë i kopjeve ishte 1000 (autori i shënoi 500, meqë kishte menduar 
edhe për “konfiskim”eventual të tyre, që nuk ndodhi!) Nga tirazhi i MMEM (1993), 
më shumë se 150 kopje (me regjistër) kanë qenë të dhuruara, shokëve, miqve, kolegëve, 
mësuesve, drejtorëve të shkollave, bibliotekave por edhe Stafit Drejtues të Rektoratit të 
UP.-Pata nderin të ulëm në Kabinetin e Rektorit “ kundër-tankist ”, dhe të këmbejmë 
dy-tri fjalë, ballë për ballë. Shkencëtari model (i urtë, i dijshëm e vizionar) e dha 
porosinë: “Çdo autor libri përballet me  tre beteja:                                                    

-E para, për ta krijuar dorëshkrimin ;                                                         
 -E dyta, për ta botuar librin , dhe 
 -E treta, për ta plasuar librin tek lexuesi. 
Kjo ishte një këshillë me shumë vlerë, e cila tek “Kalorësi..” gjeti aplikim në vazhdimësi. 

 Meqë atëbotë “Shkolla Shqipe ishte burgosur”dhe sistemi librar ishte “nën 
dry ”, libri  MMEM(1993) është shitur si “mall kaçak”, në tërë Kosovën, “aty ku ishin 
mësuesit”. Ishte koha kur mësuesi e kishte pagën 40 DM (mjete të mbledhura nga 
kontributi qytetar) e libri kushtonte 5 DM. Librin e përdornin më shumë se të tjerët, 
studentët e SHLP-Dega e Mësimit Klasor(Gjakovë e Prizren) dhe mësuesit e Mësimit 
Klasor-pa shkëputje nga puna. Shitja ka zgjatur 5 vite! 

 Për ta plasuar librin MMEM (1993) tek lexuesi, i hapa punë vetës!Ishte beteja më 
e vështirë e zhvilluar deri atëherë! Isha bërë pishman për numrin e madh të kopjeve 
(1000), në kohën kur luftohej në disa ish republika sllave, ndërsa në çdo skutë të 
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Kosovës ndihej “erë lufte”. Ishte koha kur këndohej “Oj Kosovë, oj nëna ime”! Me një 
rast “Kalorësi...”  iu ankua kunatit të tij: “Ky do jetë libri im i fundit”!  -Kunat ia priti ai:   
“Ky është vetëm i dyti, ti nuk ke të ndalur, shpejt ke për t’ia nisur librit të tretë, e më pas, 
besa edhe të katërtin..! 

Për arsye nga më të ndryshme, disa përmbajtje programore të librit MMM(1987) 
nuk ishin shtruar drejtë dhe me cilësi. Ishte evidente mungesa e kontributeve të 
pedagogut, në cilësinë e recensentit! Për mungesë përvoje, në hartimin e librave edhe 
autori  e kishte pjesën e vetë të fajit!( edhe për faktin që “Kori i Burrave” e kishte topitur 
për katër vite). Kështu ribotimi  eventual, për ta “plotësuar” dhe “përmirësuar” ishte 
domosdoshmëri!! 
 Ende pa u shitur 1000 kopjet e MMEM (1993), nga vera e vitit 1995, 
“Kalorësi...”  ia filloi “ Dorëshkrimit ” të Librit MMM (1998). Aspiratat e tij sa vijnë e 
rriten! Përveç emërtimit të ri  të librit “Metodikë e Mësimdhënies së Matematikës”, lindi 
edhe ky objektiv : Në kërkim të fjalës së bukur, lidhur me dituritë më të reja të kohës, 
libri MMM (1998) të synojë që të merr interes më të madh përdorimi, jo vetëm për 
studentët e SHLP-së,- Dega e Matematikës, por edhe për studentët e FSHMN-së,-Dega e 
Matematikës dhe ata të Fakultetit Filozofik ,-Dega e Pedagogjisë!                              

 Për realizim të këtij objektivi  ndihmesën e vet katërçipërisht e ofruan këto katër 
“shtylla ndërtimi”: 
-Puna e ndejshme (ngadalë e pa u nxituar) 2-vjeçare; 
-Përdorimi  i ngjeshur i Fjalorit  të Gjuhës së Sotme Shqipe; 
-Përzgjedhja e Recensentit-Pedagog, të aftë, mendjehollë, progresiv, me fantazi 
krijuese, e  me përvojë të përparuar dhe  
-Përzgjedhja e lektorit të dorëshkrimit , (në pikëpamje gjuhësore e stilistike) për të 
qenë gjuhëtari më i mirë që ka vendi! 

Pas një pune të përkushtuar gjashtëmbëdhjetë mujore, në dhjetorin e vitit 1996, 
u krijua dorëshkrimi  i ri MMM (1998), i “plotësuar thellësisht“ dhe i “përsosur 
dukshëm”, i cili në shkurt të vitit 1997, iu dorëzua recensentëve më në zë që kishte 
shkenca jonë në këtë fushë! Në qershor të po atij viti u dha Recensioni pozitiv për 
ribotim, me vlerësime shumë afirmative, ku ishte përfshirë edhe realizimi i “ëndrrës ” 
së autorit: “Tekst universitar i cili i përgjigjet përmbajtjeve programore të MMM si 
disiplinë mësimore në SHLP- Dega e Matematikës; në FSHMN-Dega e Matematikës, 
por edhe për Degën e Pedagogjisë në Fakultetin Filozofik  të Prishtinës.  

 Ishte koha kur “Kalorësi...”  nga personeli akademik, i cili e kishte gjithë 
“pushtetin  e vendosjes”, kërkoi “me gojë” dhe “me shkrim”, ”atë”që e “meritonte”!  
(kuptohet vetiu “duke u futur në rresht”!) Demagogjia: “Më mirë është të meritosh e 
të mos e fitosh”, sesa “ta fitosh e të mos e meritosh”, tashmë ishte shndërruar në 
çimkë! 
Qëllimi nuk ishte për të fituar “emër” dhe “nam”,  por për interesa shoqërore shumë më 
të gjëra, pse jo edhe kombëtare!-Për të mos mohuar të vërtetën objektive, në Kosovë, por 
edhe në Shqipëri(1992-1998), nuk kishte(edhe sot nuk ka!) kuadro të mirëfillta nga 
Metodologjia e matematikës, para të cilëve do t’i mbroja njohuritë e mia! Kështu mbeti 
pa u vu pika mbi i, për të dëftuar “ja ku jam”. Ky ishte MMM(1998); me dy botimet e 
fundit, (2003) dhe (2008), u dëshmua para “çarshisë” se “pengu” nuk ndodhet tek unë ! 
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“1-shi” dhe  “2-shi”,  për shkak të garës së tyre të ndërsjellë për ngritje hierarkike 
në Akademi, e kishin harruar “vegjëlinë”!. Librin do ta përdornin edhe studentët e 
FSHMN-së-Dega e Matematikës!! Mundësia për të konstruktuar “raketa” nuk 
ekzistonte, por ekzistonin premisat për t’ia vënë “bazat” e mirëfillta lëmit Metodologji e 
Matematikës, nga vetë matematikanët! Dy titujt e dhënë, “dy personave hadim”, në dy 
kohëra të ndryshme, janë mjerane, ku mentor tek i pari ishte pedagogu ndërsa tek i dyti 
ishte psikologu!  
 

“Ajka” e Degës, ishte e papërcaktuar; “ as- po” dhe “as –“jo! Secili veç e veç 
dinin të vlerësonin: “Na ke mbetur keq”!.  “MEL  IN  ORE,    FEL  IN  CORDE ! ”  

 “Kalorësi..” nuk e kishte vullnetin t’iu thotë: “Çfa rë duhet bërë, për të mos 
mbetur keq asnjëra palë”?. Krejt në fund u “çelën letrat” dhe u “zbulua” që: 
“Eksplozivi ” ishte tek “3-shi” dhe “4-shi” të cilët ishin porositur nga “Hadim-Aga”, 
mos të linin “trashëgimtarë”, “për të mos e penguar prapambeturin” ! 

 “3-shi” dhe “4-shi”, një “tandem gjysmë i ngrirë dhe hermetik” i shkencës sonë, 
qëkur janë ngjizur,  kanë qenë të frymëzuar dhe të edukuar me psikologjinë e 
egoizmit dhe të përçmimit , për gjithçka dhe gjithkënd! Duke mohuar edhe identitetin 
e tyre as edhe “urimet në gazeta” nuk i pranonin! Edhe pse qëmoti synonin për t’u bërë 
“akademik”(mund të ndodhë që njëri nga ata edhe të bëhet!), e kishin humbur 
“busullën” dhe ishin vendosur në “shtratin e bunkerit”. Të ndërtuar nga mendësia e 
ulët dhe të formuar nga edukata e inatosur dhe e zilis, edhe sot “gjykojnë” dhe 
“vlerësojnë”; “Jo çdo kush e ka të drejtën të merret me matematikë”!?                                                                                

Ishte koha, kur “4-shi” e kishte fajësuar pa të drejtë “Avokatin”, lidhur me 
“Recensionet “pozitive (1993) dhe (1998),duke i thënë:” Keni gabuar herën e parë 
(1993), kur keni dhënë Recensionin pozitiv, por tani herën e dytë (1998), keni bërë 
gabim edhe më të madh!! Dhe, kishte marr këtë përgjigje: “Libër matematike do dija 
të shkruaj unë, ti dhe ti, por Libër metodologjie, “çfarë ishte ky” (1998), nuk do dija 
ta shkruaj as unë, as ti dhe as ti”!- Një ditë “pa vullnetin e tyre”, nga “bunkeri” kanë  
për t’u futur  në “bronz”, por mbetet “ enigmë” të “ecurit” e tyre, a do të jetë veç e veç 
apo së bashku?!  

 Libri  MMM (1998)  doli nga shtypi më 21. shkurt. 1998, në rrethana lufte, 
edhe në Kosovë, ku patrullat policore ishin shumëfishuar nëpër Prishtinë, aty ku u 
shtyp libri. Për t’i bartur 500 kopje  nga shtypshkronja deri në shpinë e kunatit, shoferi 
është dashur, mirë e mirë të planifikojë, cilat rrugë janë më pak të rrezikshme?! 
 Për botimin e librit MMM (1998),  dedikuar  tre institucioneve të larta arsimore 
(SHLP; FSHMN dhe Fakulteti Filozofik), Universiteti i Prishtinës participi gjysmën e 
shpenzimeve, duke dhënë shumën prej 1600 DM (në dy këste nga 800 DM). Për 
“Kalorësin..” ato PARA  ishin një MIRËNJOHJE , meqë jo çdo autor libri universitar 
përfitoi nga ai fond! 

 Libri MMM  (1998) është magazinuar në Prishtinë, në bodrumin e kunatit, të 
cilit i mbetëm borxhlinj moral , për faktin që “librat ishin mall kaçak”;  i ndaluar dhe 
“ilegal”, me “rrezikshmëri të përhershme”! Gjatë çdo udhëtimi Prishtinë-Gjakovë, nuk 
e kisha guximin për të bartur më shumë se 10 kopje libri, meqë post-blloqet policore, 
të instaluara nëpër rrugët e Kosovës ishin të shpeshta dhe kontrolli ishte më rigoroz se sa 
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nëpër dogana! Mundësia për t’u “zhdukur si udhëtar” ishte e madhe! “Kalorësi ...” 
kishte treguar disa “gramë trimëri”, krahasuar “me peshën dhe gjatësinë e trupit”!               

Ja çfarë kishte shkruar gazetari nga Gjakova, Z.H. në “BUJKU”(14. 03. 1998.) : 
“Në kuadër të përpjekjeve të gjithanshme për t’u bërë ballë sfidave shkatërrimtare të 
arsimit kombëtar shqiptar në Kosovë, botimi i çdo libri me vlera të mirëfillta shkencore 
dhe shoqërore, pa dyshim se shënon një kontribut të çmueshëm në vazhdën e mbijetesës 
së shkollës sonë. Në këtë vështrim do të duhej të vlerësohet edhe teksti universitar i prof. 
B. Jakës:”Metodika e mësimdhënies së matematikës. . . “ 
     

Luftimet nëpër fshatra, tashmë kishin filluar ndërsa në Gjakovë ishin 
krijuar “rreshtat e bukës”. Njerëzit qëndronin në p ritje nga ora 5 e mëngjesit; “një 
person-një bukë”(për qëllime “regjistrimi të popullsisë”!) Atëbotë, isha bashkëpunëtor 
në SHLP, në Prizren dhe udhëtoja dy herë në javë, por atje rreshta buke nuk kishte!!! 
  Libri MMM  (2003) si Dorëshkrim përfundoi  në verën e vitit 1998, atëherë kur 
nga Çabrati i Gjakovës granatahedhëset bënin kërdi në Rekë të Keqe, luftohej edhe në 
Gllogjan e Dushkajë dhe për çudi “Kalorësi...”shkruante shkencë, ishte tjetërsuar!       
Nga kontrolli policor nëpër qytet, mundësia për ta fotokopjuar dorëshkrimin, nuk 
ekzistonte!                          
 Viti 1998 do të mbahet në mend, si viti i parë i Luftës më të re në Kosovë, ku 
vetëm nga 13 tetori deri më 20 dhjetor janë vrarë 78 veta, ndërsa janë plagosur 27 të 
tjerë. Nga fillimi i vitit janë vrarë 2300 veta. Janë rrëmbyer apo zhdukur më shumë 
se 1600 veta.(Koha Ditore,  dt. 20. 12.1998). 
 Është për t’u çuditur në guximin e “Kalorësit..”, për të udhëtuar për Prizren, 
në cilësinë e bashkëpunëtorit të SHLP, deri ditën e premte, 19. mars. 1999 (5 ditë para 
bombardimeve të NATO-s), kur autobusët bartnin jo më shumë se 3-4 udhëtarë! 
 Me 2. prill. 1999 si dhjetëra mijë qytetarë të tjerë, me “duar në xhepa”, 
“Kalorësi..” ishte nisur për në Shqipëri (Tiranë), duke e lënë dorëshkrimin MMEM 
(2003) në bodrum, çelësin e të cilit ia humbi! Në Shqipëri me vete murr MMEM (1993) 
dhe MMM (1998), të cilat atje i “ndreqën punë” (i futur në udhëheqjen e lartë të 
mësuesve), në cilësinë e Metodistit të matematikës në “Shkollën verore”-për mësuesit 
refugjatë nga Kosova të ndodhur në Tiranë, duke fituar një “honorar”, afërsisht 300 DM !                                           

 Më 28. qershor. 1999, e hënë, dita më e lumturuar, në jetën e “Kalorësit..”! Ishte 
koha kur çdo person i rritur ka qarë dhe dënesur si fëmija, me lot dhembje dhe 
pikëllimi; shprese dhe gëzimi, jo vetëm për të afërmit dhe të njohurit, por për qenien 
shqiptare, në përgjithësi. Për “të gjallët”, përfundoi “statusi i refugjatit” për t’ia filluar 
jetës nga e para, me një “orë muri” dhe me një “transistorë në dorë” ! Fati ishte në anën e 
autorit dhe Dorëshkrimi MMEM (2003) kishte “mbijetuar”! 
 Stafit (tashmë të përhershëm) të Recensentëve, dorëshkrimi i MMEM (2003) 
iu është dorëzuar në fillim të shtatorit të vitit 2000 dhe pas një pune të tyre tre mujore, 
më 5. dhjetor  të vitit 2000 u dha vlerësimi pozitiv:...”Përmbajtja e këtij dorëshkrimi të 
menduar si tekst universitar, u përgjigjet të thuash plotësisht përmbajtjeve programore të 
MMEM, si disiplinë mësimore e shkencore e paraparë me Planin e studimeve të 
Fakultetit të Edukimit -Dega e Mësimit Klasor dhe të Degës së Pedagogjisë, në 
Fakultetin Filozofik të Prishtinës. 
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 Ky dorëshkrim, ndryshe nga botimi i tij i parë është plotësuar edhe me kapituj të 
ri përmbajtjesor. Me ndryshimet dhe plotësimet e sipërme mendojmë që Ribotimi i këtij 
teksti do të plotësojë mungesën tepër të madhe që ndihet sot tek ne, për këtë lloj të 
literaturës didaktike-metodike në gjuhën shqipe. Do të jetë një ndihmesë shumë e 
vlefshme metodike për përgatitjen e studentëve-mësues të ardhshëm për mësimin e 
matematikës në arsimin fillor. Do të ndihmojë shumë edhe mësuesit e tashëm të 
matematikës nga praktika e drejtpërdrejt shkollore për ngritjen e arsimit metodik të 
tyre, të cilat nuk ishin trajtuar në kohën e përgatitjes e të kualifikimit të tyre 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
Sugjerimet e sipërpërmendura janë të natyrës së tillë që nuk kërkojnë shumë kohë 

e përpjekje të re nga autori. Për këtë arsye kujtojmë se dorëshkrimi i paraqitur për 
botim përmban vlera të larta e rëndësi të veçantë dhe ai meriton të botohet si tekst 
bazë e MMEM. 
............................................................................................................................................... 

 Është paksa jo e zakonshme, dorëshkrimit edhe pasi iu dha “drita jeshile” 
për t’u botuar (dhjetor, 2000), ai për t’u “mos u plakur para se të botohet”, me 
vetiniciativë, iu nënshtrua “rrymës së dytë të ndryshimeve substanciale të kohës”, 
nën dritën e Zhvillimit të Mendimit Kritik, për t’u botuar në vitin 2003 
 Botues libri MMEM (2003) ishte Universiteti i Prishtinës, ndërsa financues 
autori. Tirazhi 500 kopje. Doli nga shtypi më 21. mars. 2003. Libri kishte 376 faqe .                                                       

 Për ta plasuar librin MMEM (2003), “Kalorësi..” përpiloi “strategji të re  
shitjeje”.  Fillimisht  “e krijoi”, regjistrin e qyteteve-qytezave, përkatësisht, shkollave në 
ato qytete-qyteza, të cilat do ta pritnin! Andej pari ai kishte marshuar edhe më parë, 
(1993-1996), por atëherë me veturë tjetër!                                                                                                                      
 Gjatë udhëtimeve (pranverë-vjeshtë, 2003) dhe (pranverë-vjeshtë, 2004), 
“shkollat e programuara” janë vizituar nga dy herë; herën e parë për ta promovuar 
librin (nëpërmjet një kopjeje), para mësuesve të pranishëm! Kishte “debat” (15- 30) 
minuta lidhur me librin. Libri kalonte nga mësuesi tek mësuesi,  nga “dora-në dorë”. Ata 
të cilët shfaqnin interesim për ta blerë, me “dorën e vetë” shkruanin emrin e 
mbiemrin . Grupi i mësuesve  caktonte datën kur “Kalorësi...”do duhej  t’iu sjell 
librat në shkollë, dhe me atë rast bëhej edhe pagesa !                                                                       
 Libri MMEM (2003) është shitur në Prizren, Gjakovë, Pejë, Therandë, 
Gjilan, Ferizaj dhe Rahovec. Në Prishtinë ishte ndalur ora! “ Ish ministri” (në një 
kohë tjetër, i kishte mbushur faqet e gazetave, (në vazhdime) për korrupsion lidhur me 
botimin e  librave, së bashku me A. V.), nuk kishte lejuar shitje të librit   nëpër 
shkolla! 
 Është kënaqësi e posaçme “për t’iu shitur dije” njerëzve të një gjaku! Ata “të 
gjithë janë të mençur” dhe “të gjithë dinë të shkruajnë libra”!  Zakonisht, nuk 
pranojnë për të “blerë” “dritë”-“dije”! Është interesant që disa nga mësuesit, nëpër 
shkolla e kërkonin “autorin e librit”!  Përse nuk ka ardhur autori?- Po, unë jam 
autori- iu thosha! –Ata mendonin që autori i librit  (me 376 faqe), duhet të jetë i gjatë, 
së paku 180 cm dhe i rëndë 85 kg, ndërsa unë isha i gjatë vetëm 165 cm dhe me peshë 
65 kg! Ose, përse ti të jesh marrësi i shitjes së librit, kjo nuk është punë për ty!? Ajo që 
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më bënte të ndihem mirë ishte kërkesa e disa mësuesve për të dhënë autografe!–
“Kalorësi”, për shitje të librit (2003), ka udhëtuar jo më pak se 2000 km! 
 Në ndërkohë, doli që “ëndrra” i përkiste së kaluarës së largët dhe ajo tashmë ishte 
shndërruar në realitet të prekshëm. Ritmi i shitjes së tyre (në harkun kohor 16-mujor) ku 
blerës (kryesisht) ishin mësuesit me diplomë mësuesie, dëshmoi saktësinë e vlerësimeve 
të recensentëve: “Dorëshkrimi përmban vlera të larta e rëndësi të veçantë dhe ai 
meriton të botohet si tekst bazë MMEM.” 
 Libri i fundit, Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës (2008) ishte një 
rastësi! Në faqen 16 të librit MMEM (2003) ishte shkruar:” Në asnjë mënyrë nuk 
nxitova ta nxjerrë këtë libër nga dora me mendimin se kam kohë të marrë në dorë 
edhe njëherë në një ribotim të mundshëm U përpoqa që ky libër për mua të jetë nga 
çdo pikëpamje i përfunduar!” 
 Ishte miku i moçëm i fëmijërisë, sot punëtor shkencor me emër, i cili më 
bindi për ta kapur edhe njëherë lapsin në dorë, me porosinë vëllazërore; Vazhdoje 
punën, ti di të shkruash.! 
 Libri MMM (2008) i ka pasur themelet e vëna, dekada më parë, me kapituj 
nismëtarë:1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  dhe  9. Meqenëse gjysma e punës ishte kryer, ndeza 
pasionin tim për atë, për ta kompletuar këtë botim me kapituj, “të kohës më të re” e këta: 
6,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  dhe 16, studim ky, i kryer në harkun kohor (shtator 2005 
deri dhjetor 2006), duke sendërtuar kështu “ëndrrën e ëndrrave”-krijimin e 
dorëshkrimit, Metodologji e mësimdhënies së matematikës” 

 Dorëshkrimin e vlerësuan si zakonisht doajenët e shkencës sonë, gjatë muajve 
(mars-qershor) 2007, duke i dhënë epitetin tekst bazik universitar, për nevojat 
mësimore të studentëve: 
- Fakultetit të Edukimit , programi fillor dhe Matematikë-Informatikë 
- FSHMN-Dega e Matematikës ; 
- Fakultetit Filozofik - Dega e Pedagogjisë si dhe  
- për Ngritje profesionale të mësuesve pa shkëputje nga puna në shkollat tona fillore. 
 Në betejat intelektuale, të fundit, drejtë marrjes së Pëlqimit për botim, u 
shpalosën kryqëzimi i interesave personale, grupore dhe klanore, (në Dekanatin e 
Fakultetit të Edukimit, tashmë nga ish-Dekani, historian dhe ish-Prodekani-matematikan-
femër); dhe më pas të Vendimit për botim  me shfaqje të burokracisë, injorancës dhe 
formalitetit (në Rektoratin e UP-së, tashmë nga ish-Prorektori,-inxhinier elek..).”Lufta e 
interesave është shprehje e ligjit të vlerës. Kur ky ligj kufizohet në jetësimin  e 
konkurrencës së hapur, lufta e interesave e humb kuptimin duke degjeneruar 
njerëzit”. Kërkohej ndërrim i stafit të recensentëve (nga Prof. ord. në Prof. as.) dhe fillim 
nga e para për një punë të kryer e të firmosur gjashtë muaj më parë!!                                          

 Në këtë labirint kundërthënës ku mungonte arsyeja dhe ku kishte lulëzuar 
smira dhe mëria profesionale, “Kalorësi...” mori qëndrim që botues dhe financues i 
librit të jetë ai, “dora vetë”!( sikurse në vitin e zymtë 1993). 
Botues dhe financues libri “Metodologji e mësimdhënies së matematikës”(2008)-autori, 
Tirazhi   500  kopje,  Doli nga shtypi, më. 11. mars. 2008 me gjithesej  454 faqe. 
           “S’ka më të bukur se pranvera”...dhe kjo “ngjarje” ndodhi edhe tre herë të tjera! 
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Për ta plasuar librin (MMM) (2008) tek lexuesi është ndjekur “ecuri e njëjtë”, 
sikurse MMEM (2003), por kësaj radhe “shtegu i Kalorësit” ishte më i gjatë se 3000km. 
Blerësit e “moçëm” të pesë viteve më parë, kësaj radhe ishin “dorështrënguar”. Libri 
është shitur në 74 shkolla me  LETËR  PËRCJELLËSE nga MASHT-i (RAUTING  
SLIP)  me emblemë të  UNMIK dhe IPVQ  

Qytetet, qytezat dhe katundet ku  librat e gjetën lexuesin ishin: Gjakovë; Pejë; Burim; 
Prizren; Prishtinë; Deçan; Ferizaj; Klinë; Skenderaj; Vushtrri; Gjilan; Mitrovicë; 
Rahovec; Malishevë; Skivjan;  Novosellë; Junik; Irzniq; Isniq; Strellc; Vitomiricë; 
Doblibare; Kramovik; Ratkoc; Malësi e Vogël; Ponorc; Dragobil; Pagarushë; Llapçevë; 
Zllakuçan; Gllarevë; Ujmir; Cerovik; Bubavec; Zhur; Krushë e Madhe; Xërxe; Fortesë; 
Rogovë e Hasit, Doganaj. 

Ndihem mirë për vlerësimet dhe porositë e vjela në faqen time të Internetit (nga 
persona të panjohur për mua);  

 

Mësuesi: “ Metodika e juaj po i sjellë frytet e veta. Kjo më së miri shihet tek 
nxënësit e mi. Me lehtësi shumë të madhe kanë mundur ta kuptojnë lëndën e matematikës 
në vitin shkollor 2008/2009.”  

Avdiu :”Sa herë kam dëshirë të jam më i afërt me nxënës, është e pamundur të 
mos i kujtoj metodat e juaja mësimore”. 
 

 
Duke qenë i “vetmuar”, kur shpërndaja “mallin”, në kërkim të “emrit” të 

mësuesit, i cili kishte nënshkruar për ta blerë librin, unë nuk i shikoja “fytyrat” e tyre, por 
vetëm “duart” dhe gjithnjë merrja “përgjigjën”: “Prof-e, nuk po na njeh, na paske harruar 
për dy javë”! Unë, “me të majtën”, jepja“librin”, e “me të djathtën”, merrja “paranë”, një 
për një, dhe në këtë mënyrë nuk kishte libra të firuar! Kjo ishte edhe një “provë” që 
“matematikanët dinë të llogarisin”!     

Çdo fillim e ka fundin! Krejt rastësisht hyra në “pyllin e pashkelur”, të 
trashëguar nga “mësuesi” im, për të mos dalë prej tij plot 28 vjet, duke ecur nëpër një 
“udhë shkronjash”, jo më të shkurtër se 15.000 km, fillimisht si “zvarranik”, në 
variacione të “kameleonit” dhe “gjarprit të ujit”, për t’u shndërruar së fundi, në një 
“shpend”!  Njerëzit që takova aty ishin “pjekë”dhe“djegë”nën dritën e Hënës, në “zbatim 
të ligjit të xhunglës”; ”ushqehu ose prit të ushqehem me ty”! Secili veç e veç ishte “ujk 
në lëkurën e dashit”. Gjatë qëndrimit tim aty, u zhvilluan 15 beteja për 
të“nënshkruar ” 4.500 “korniza”, me gjithsej 1434 faqe “papirusi! 

“Ëndrra” për të qenë “Kalorës i shtegut të dritës” u realizua, duke lënë pas 
veti “dëshmi” dhe “dëshmitarë”, të cilët flasin në gjuhën e tyre, nëpërmjet së cilave unë 
e shpreha  jetën time në kohën time, në “xhunglën” e quajtur “Ballkani Jug-Perëndimor”! 

”Kur njeriu di të shprehë veprën e vet, atëherë është zot i saj”. Edhe pse kam 
ditur ta shprehë veprën time, megjithatë, “kolegët” e punës e të profesionit së bashku me 
(ish)dekanë dhe vartësit e tyre; mediokër dhe demagogë; ziliqarë dhe matrapazë; 
hipokrit dhe dallkauk,  “ma grabitën” nga duart, për t’u  shërbyer vetë me atë, për 
qëllime përfitimi profesional dhe material, (Shqyrto dhe analizo listën e 
mësimdhënësve si Trajnerë të certifikuar  në Programin për Avancimin dhe 
Kualifikimin e Mësimdhënësve-AKM , ku të gjithë janë “tramak pa kokrra ”, të lëmit 
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Metodologji e Mësimdhënies. Ndërkaq, edhe pse libri MMM-2008 përdoret për 
literaturë, meqë mua më mungon “doktoratura”, nuk isha i angazhuar, për të mos penguar 
“doktorantët” me tituj të trafikuar, tek të cilët padija është formalizuar si dije!) Nuk e 
kam të ditur me çfarë merret Këshilli Kombëtar i Cilësisë, nëse ekziston?!  

 ”Korniza”e fundit më dha kënaqësi plotësuese, për faktin që doli për ta parë 
dritën  në vitin jubilar, të 100-të nga Kongresi i Manastirit (1908) dhe në vigjilje të 
Pavarësisë së Kosovës (2008). Kështu unë ngela më shumë se i kënaqur! 

 Koha e botimeve të librave universitarë tek ne, me gjasë ka “perënduar”! Mirëpo, 
“Dhe dritë e diturisë, përpara do na shpjerë”, nuk arrihet gjithnjë me “përkthime” dhe 
nëpërmjet internetit!                                                                                                                                  
                                                 

Punimi u shkrua me rastin e 3-vjetorit të botimit të librit të fundit 
Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës” 

 
                                              
 
 
 

               11.   mars.   2011 


