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HYRJE 
 
Ishte prof. Dr. Hajredin Hoxha, Rektor i Universitetit të Prishtinës , i viteve 80-ta të 
shekullit të kaluar “personi i cili bëri histori” në botimin e teksteve universitare tek ne, në 
Kosovë. Kush mbanë mend, ai atëbotë patë thënë: “Në Universitetin e Prishtinës nuk ka 
vend asnjë mësimdhënës, i cili nuk shkruan për studentët e tij një libër apo një dispensë”! 
Kjo fjali lapidare pati ndikimin e saj pozitiv tek  shumica e mësimdhënësve universitarë 
të asaj kohe. Vërtetë ishte “periudhë e artë” e prurjeve të vazhdueshme dhe cilësore nga 
të gjithë lëmenjtë e veprimtarisë shkencore. 
 

DRITËHIJET E RECENSIONEVE TË LIBRAVE TË PROF. BEDRI JAKËS 
Dorëshkrimet e vëllimeve të librave (1987, 1993, 1998, 2003 dhe 2008) kaluan nëpër 
duar të matematikanëve më në zë të kohës, tek ne. Disa nga ata nuk pranuan t’i marrin 
për t’i vlerësuar, disa të dytë, duke rënë nën ndikimin e të parëve, shpalosnin ... 
Pata fatin e mirë, hiç librin e parë (1987), punën time shkencore-hulumtuese ta përcjellë 
“avokati” im, të cilit lexuesi së bashku me mua, duhet t’i mbetemi mirënjohës.  
Në vazhdim shkoqisim “syzheun” e recensioneve të librave të botuar në vitet 1987 dhe 
1993. 
 

VËLLIMI I VITIT 1987 
 
1. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE  TË KSAK– 
PRISHTINË 
Në bazë të angazhimit që më bëri ENTI JUAJ për të vlerësuar tekstin në dorëshkrim 
“Metodika e mësimit të matematikës” të autorit Bedri Jaka, Ju paraqes këtë 

 
RECENSION                                                                                            

... Gjatë leximit kam konstatuar se dorëshkrimi deri diku i përmbahet programit ekzistues 
për lëndën e Metodikës së matematikës, për studentët e SHLP-së... 
.... Në dorëshkrim hasim në një numër të konsiderueshëm lëshimesh të natyrës së 
llojllojshme ... 
... Meqë në metodikat bashkëkohore të matematikës nuk ekziston gjithmonë një qëndrim 
unik për të gjitha gjërat për të cilat bëhet fjalë në këtë dorëshkrim, nuk e shoh të 
arsyeshme t’ia imponojë mendimin tim autorit, për disa gjëra të diskutueshme, nga se 
është e drejta e tij, që nga dy apo më tepër mundësi, ta zgjedhë njërën prej tyre që i duket 
më e arsyeshme ... 
... Vërejtjet dhe sugjerimet e dhëna nuk duhet kuptuar ndryshe pos si përpjekje t’i 
ndihmohet autorit të dorëshkrimit që t’i përmirësojë gabimet, me qëllim të kompletimit 
dhe përpilimit sa më të mirë të dorëshkrimit. Në fund po jap këtë  

PROPOZIM 
Propozoj që pas eliminimit të lëshimeve, rishqyrtimit të vërejtjeve të bëra dhe 
plotësimeve të propozuara, dorëshkrimi “Metodika e mësimit të matematikës” të autorit 
Bedri Jaka, të pranohet për botim.  
 
Pejë, 28.10.1983.                                            Nazmi  Hyseni, prof. i  SHLP në Gjakovë                   
 



R E C E N S I O N E T    E    L I B R A V E 

2 nga 8 

2. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE  TË  KSAK– 
PRISHTINË 
Me shkresën tuaj nr 1031 të datës 18.11.1983 më keni informuar se jam caktuar recensent 
i tekstit universitar “Metodika e mësimit të matematikës” të autorit Bedri Jaka, prof. i 
SHLP të Gjakovës. 
Pasi që me kujdes lexova dorëshkrimin, po Ju paraqes sa vijon: 
1. Nuk e shoh të arsyetuar mënyrën e dorëzimit të dorëshkrimit në fjalë (nëpërmjet autorit 
dhe pa u konsultuar më parë) dhe 
2. Nuk është i arsyetuar insistimi që sa më parë të jepet vlerësimi për një tekst universitar, 
voluminoz prej 225 faqe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Propozoj sa vijon: 
a) Materiali të rishqyrtohet edhe një  herë nga autori dhe  
b) Komisioni të zgjerohet (p.sh. me një pedagog dhe prof. Dr. Ismet Dehirin) 
 
Prizren, 31.01.1984                                               Masar Shporta, prof i SHLP-Prizren 
 
P.S. Këshilli mësimor i SHLP-Gjakovë me 20.05.1983 dhe Këshilli mësimor-shkencor i 
Universitetit si dhe Pleqësia e saj me 06.06.1983 miratuan propozimin që prof Dr. Ismet 
Dehiri të jetë recensent i këtij teksti (në dorëshkrim) por në shtator të vitit 1983 u njoftua 
se prof. Dr. Ismet Dehiri heq dorë nga recensioni i këtij teksti, meqë është “i zënë tepër 
me punë”. 
 
3. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE  TË  KSAK – 
PRISHTINË 
Enti Juaj më ka angazhuar ta bëjë vlerësimin didaktik-metodik të dorëshkrimit “Metodika 
e mësimit të matematikës” e autorit Bedri Jaka, prof. 
Gjatë vlerësimit të tekstit në fjalë jam bazuar në tekstet e këtij lloji që janë në përdorim si 
dhe në të dhënat didaktike-metodike për mësimin e matematikës. 
Në tekst janë dhënë ide konkrete, vizatime e skema shumë të qëlluara që ndihmojnë për 
të zhvilluar një mësim cilësor. 
Marrë në tërësi, dorëshkrimi “Metodika e mësimit të matematikës”e autor Bedri Jakës 
ofron njohuri të nevojshme,të cilat kontribuojnë në realizimin më cilësor të 
mësimit,prandaj si tekst është i mirëseardhur për studentët e SHLP dhe mësimdhënësve të 
matematikës,kështu që si i tillë duhet të shkojë PËR BOTIM.                                    
Prishtinë, 11. 03. 1985.                                                           Sami   Meka                     
                                                                      Këshilltar në Entin  Krahinor  Pedagogjik 
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4. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE  TË  KSAK-
PRISHTINË                     
 Gjatë përpilimit të tekstit janë bërë disa lëshime dhe lidhur me këtë jap këto propozime: 
Teksti në fjalë është dashur të titullohet “Metodika e mësimit të matematikës për klasat e 
larta të shkollës fillore” ...                                                                                            
...Kur flitet për “Metodat mësimore në lëndën e matematikës” nuk është e nevojshme që 
aq shumë të zgjerohet në nocionin “Metodë mësimore “.Mjafton të ceken metodat,cilat 
janë ato,si dhe kur përdoren në matematikë...                                                                 
...Ky tekst mund të botohet por me kusht që të theksohet se kjo Metodikë e matematikës i 
dedikohet studentëve të SHLP-Degës së Matematikës si dhe të përmirësohen gabimet që 
janë bërë gjatë përpilimit të tij.                                                                                    
 Prishtinë,  13.  06.  1985.                             Servete   Haxhiu, prof i SHLP në Prishtinë 
                                                              
  
                                                                                        

VËLLIMI  I  VITIT   1993 
Anekdotë                                                                                    
Konstatin Kristoforidhi qëllimisht ia kishte thyer një “krojshe me vezë” një fshatareje, në  
mënyrë që nga të sharët dhe ofendimet që do pasonin,ta pasurojë Fjalorin e gjuhës shqipe. 
Kuptohet vetiu, dëmin e shkaktuar studiuesi i shquar e pagoi. 
Meqenëse MMEM tek ne dhe më gjerë ishte “xhungël e pashkelur”,me gjasë,për të 
shkruar një dispensë e ndoshta edhe libër,duhej të krijoheshin “mekanizma sigurie”. 
Kështu “investimi më rentabël” ishte; fillimisht të shkruhej “varianti provokues” e më pas 
“me çdo kusht” të caktoheshin recensentët më në zë, tek ne nga kjo fushë.                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                
5. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE TË KSAK  –
PRISHTINË 
I caktuar me detyrë për të bërë vlerësimin e dorëshkrimit”Metodika e mësimit elementar 
të matematikës”(MMEM) të autor Bedri Jakës, ETMM  të KSA të Kosovës i paraqes këtë 

 
RECENSION 

 
Nevoja për një tekst bazë në gjuhën shqipe për MMEM është e kamotshme .Kjo nevojë 
është shtuar e bërë akoma më e madhe me reformimin më të ri,të Mësimit elementar të 
matematikës(MEM) edhe në vendin tonë .Mbi këtë bazë e për këtë arsye,edhe angazhimi 
i autorit në këtë fushë është për respekt. 
Dorëshkrimi me vargun e njësive mësimore të përfaqësuara edhe me mënyrën e qasjes e 
të trajtimit  të përmbajtjes së tyre,bën një si kalim midis didaktikës dhe metodikës .Kjo 
mund t’i ketë krijuar vështirësi të veçanta autorit . Kjo do të thoshim se,mund të ketë 
qenë edhe arsye e qasjeve dhe e trajtimit jo gjithherë të shterrshëm e të qëlluar të 
përmbajtjes së njësive mësimore të përfaqësuara në dorëshkrim. 
Për një mbështetje e arsyetim më bindës të mendimit përfundimtar,për vlerën e 
përgjithshme të dorëshkrimit,të gjitha vërejtjet tona po i klasifikojmë sipas natyrës që 
kanë,në disa grupe: 
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1.   Në vërejtje të natyrës lëndore e pa një vlerë të mjaftueshme informative; 
2. Në vërejtje që kanë të bëjnë me trajtimin jo të bollshëm,të zbehtë e të varfër,të 

përmbajtjeve të njësive mësimore të caktuara; 
3. Vërejtje që kanë të bëjnë me vendosjen,jo gjithë herë të qëlluar të disa njësive,në 

sistemin e njësive tjera mësimore,të përfaqësuara në dorëshkrim; 
4. Vërejtje përkitazi me mbingarkesën e panevojshme të nxënësve me përmbajtje ë 

disa njësive mësimore; 
5. Vërejtje të natyrës metodologjike dhe  
6. Disa vërejtje mbi gjuhën e tekstit. 

Të përpiqemi tashti që,nëpërmjet analizës së përmbajtjes së njësive mësimore nga  
vetë dorëshkrimi,t’i mbështesim e arsyetojmë  vërejtjet e përmendura. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vërejtjet ndër më seriozet që mund t’i bëhen dorëshkrimit MMEM kanë të bëjnë me 
metodologjinë e shfrytëzimit dhe të evidentimit të burimeve të shfrytëzuara. Këto janë 
vërejtje me peshë të madhe që ia zvogëlojnë dukshëm vlerën e përgjithshme të tekstit. 
Në fq. 84-85 ndeshim në shfrytëzimin jo korrekt të mendimeve të Dr. Ismet Dehirit nga 
fq. 121 e 122 të disertacionit të tij. Është këtu fjala për sugjerimet që jep autori i 
dorëshkrimit lidhur me shfrytëzimin e blloqeve logjike në MEM. Në një mënyrë akoma 
më jo korrekte shfrytëzohen mendimet e Dr. Dehirit nga faqja 148 e 149 e disertacionit të 
tij, në faqen 139 të dorëshkrimit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gjuha e tekstit është një komponentë me peshë në vlerën përfundimtare të tij. Përkitazi 
me këtë mund të thuhet pa ngurrim se kujdesi i autorit s’ka munguar. Janë bërë përpjekje 
për shfrytëzimin e një gjuhe profesionale, të pastër e të pasur. Për këtë arsye dhe 
mendojmë se gjuha është pika më e ndritur e këtij teksti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vërejtjet e bëra deri më tashti nuk nënkuptojnë mohimin fare të cilësive e të rezultateve 
pozitive të arritura në dorëshkrim. Një këso cilësie ka të bëjë me arritjet e autorit që në 
dorëshkrim të përfaqësojë e të përpunojë, në mos të gjithat, pjesën më të madhe të 
përmbajtjeve programore të parapara për MMM. 
Kësisoj, sikur dorëshkrimi të përmbushte të gjitha kërkesat, do të plotësonte një mungesë 
të kamotshme për burime të këtij lloji në gjuhën shqipe. Por vërejtjet e bëra flasin për 
punën akoma shumë të madhe e të gjatë që duhet bërë me dorëshkrimin e dorëzuar. Për 
këtë arsye jemi të mendimit që ETMM t’i propozojmë që dorëshkrimi : “Metodika e 
mësimit elementar të matematikës ...” të autor Bedri Jakës, kështu siç është MOS TA 
MARRË NË KONSIDERIM PËR BOTIM. 
Për shkak të nevojës që ndihet për tekste të këtij lloji i rekomandojmë autorit që të 
vazhdojë me ripunimin e dorëshkrimit të dorëzuar.  
Prishtinë, 2.12.1986               Dr. Islam Krasniqi doc.i Fakultetit Filozofik të Prishtinës 
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6. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE TË  KSAK -
PRISHTINË 
Rektorati i Universitetit të Kosovës në Prishtinë më ka emëruar për vlerësimin e 
dorëshkrimit “Metodika e mësimit elementar të matematikës” për studentët e SHLP-së-
Grupi i mësimit klasor të autorit Bedri Jaka, prof. i SHLP në Gjakovë. Pas leximit të 
dorëshkrimit kam nderin që ETMM t’ia paraqes këtë:  
 

RECENSION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Më duhet të theksoj se është evidente nevoja e madhe për një tekst bazë nga lëmi i 
Metodikës së mësimit elementar të matematikës në gjuhën shqipe. Andaj shikuar nga ky 
aspekt, është për çdo respekt angazhimi i prof. Bedri Jaka për ta plotësuar sa më parë këtë 
zbrazëti. Mirëpo, një nevojë dhe mungesë e tillë nuk na jep të drejtë për një punë dosido 
për një ngutësi të tepruar dhe për një trajtim të kësaj problematike në mënyrë të 
sipërfaqshme. 
Pas leximit të dorëshkrimit erdha në përfundim se nuk ka nevojë që edhe unë, në 
recensionin tim të ndalem në detalizimin e lëshimeve të tij, por do të përpiqem që vetëm 
të ceki dhe të potencoj  ca vërejtje parimore që në një mënyrë e karakterizojnë atë. 
Duhet të theksoj se unë këtu detyrën time e kuptoj se duhet të vlerësoj a mund të shërbej 
ky dorëshkrim si fondament për një TEKST BAZË të lëndës MMEM, si tekst universitar 
për nevojat e studentëve të Mësimit Klasor të SHLP. 
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 nuk mund ta mbajë. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lidhur me materialin e trajtuar në te, duhet të konstatoj sa vijon: 
Tërë dorëshkrimi i prezantuar në të vërtetë është një konglomerat i citateve, mendimeve, 
konstatimeve dhe huazimeve nga një mori burimesh të disa dhjetëra autorëve, kryesisht të 
vendit..... 
Nga këto konstatime dhe nga konstatimet më detale e me plotë arsye që ka paraqitur dr. 
Islam Krasniqi në recensionin e vet, del se autori duhet të bëjë edhe shumë mund e 
përpjekje në mënyrë që këtij dorëshkrimi t’ia jep trajtën e një teksti universitar për lëndën 
e Metodikës së MEM. 
Duke përfunduar këtë vlerësim, jam thellësisht i bindur se veproj edhe në interesin e vet 
autorit kur rekomandoj që tërë këtë materie dhe tërë këtë brumë të paraqitur në këtë 
dorëshkrim, edhe njëherë vetë autori ta ripërtypë mirë e mirë, me plotë përgjegjësi dhe 
seriozitet e pastaj atë ta prezantoj qartë e drejtë në mënyrë koncize në tekstin i cili 
gjithsesi duhet të ketë edhe vulën e origjinalitetit dhe nivelin e një teksti universitar. 
Pra propozoj që ETMM të KSA  të Kosovës, dorëshkrimin “Metodika e Mësimit 
Elementar të Matematikës, për studentët e SHLP-Grupi i Mësimit Klasor të autorit Bedri 
Jaka në gjendjen e tanishme TË MOS E MERRË PARASYSH PËR BOTIM 
Prishtinë, 04.01.1987                        Dr. Ismet Dehiri, prof. ord. i FSHMN në Prishtinë 
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P.S. Pas “dy viteve e disa muajve” pune hulumtuese-krijuese në mbështetje të vërejtjeve 
nga recensioni i prof. Dr. Islam Krasniqi (02.12.1986), u krijua dorëshkrimi plotësisht i 
ri, i cili iu dorëzua prof. Dr. Emrush Gashi, për ta shkruar recensionin. 
 
7.  ENTIT TË TEKSTEVE DHE MJETEVE MËSIMORE TË  KSAK – PRISHTINË 
LËNDA:  Recension për dorëshkrimin “METODIKA E MËSIMIT ELEMENTAR TË 
MATEMATIKËS” për studentët e  SHLP-Dega e mësimit klasor. 
 
Sipas parathënies, dorëshkrimi në fjalë është përpiluar si tekst universitar për SHLP-
Mësimi klasor. Megjithëse, Plan-programin e Metodikës së mësimit elementar të 
matematikës për SHLP, nuk e kam marrë bashkë me dorëshkrimin, mendoj se një pjesë e 
mirë e tij është e tepërt. Kjo aq më parë kur gjërat përsëriten nga disa herë e ka edhe pjesë 
të parëndësi. Kështu në hyrje lidhur me objektin e lëndës së Metodikës së MEM e edhe 
gjatë zhvillimit konkret të lëndës përsëriten të njëjtat gjëra, ë shpesh janë edhe të 
parëndësishme. 
Konkretisht paragrafët 1-6 ashtu të formuluar do të mund të qëndronin, por zbërthimet e 
tepërta në pika e nënpika e bëjnë leximin monoton. Shumë nga ato njësi do të mund të 
lexoheshin në ndonjë gazetë apo revistë për arsim apo shumë gjëra fitohen nga përvoja. 
Lënda, materiali i marrë nga matematika kryesisht është përpunuar e shfrytëzuar drejtë. 
Në përgjithësi dorëshkrimi është përpiluar me kujdes e përkushtim. Edhe teknikisht, 
gjuhësisht etj. është mjaft mirë i përgatitur. Por, lënda primare, esenca është zhytur në 
gjëra të tepërta, të parëndësishme. Shumë gjëra, si është vepruar edhe më parë do të mund 
të botoheshin si artikuj profesional popullarizues. Edhe pjesa kryesore e dorëshkrimit 
(p.sh. fq. 119-184) do të mund të botohej si dispensë për nevojat e SHLP apo të ndonjë 
Enti profesional për përparimin e mësimit fillor. Kjo aq më parë kur ekziston teksti i 
Metodikës për lëndën e matematikës për SHLP. 
Ky dorëshkrim pas një kohe, pasi të përpunohet e të lirohet nga pjesët e parëndësishme e 
pjesa kryesore të forcohej më shumë, ndoshta do të mund të botohej për nevojat e SHLP. 
Mendoj se dorëshkrimi MMEM për studentët e SHLP-Dega e mësimit klasor NUK 
MUND TE BOTOHET SI TEKST UNIVERSITAR. 
Prishtinë, 09.02.1989.                    Dr. Emrush Gashi, prof ordinar i FSHMN,Prishtinë 
 
 

REAGIM I AUTORIT 
Kundërshtim në lidhje me recensionin e dorëshkrimit “Metodika e Mësimit Elementar 
të Matematikës”-për studentët e SHLP-Dega e mësimit klasor, vlerësim ky i dhënë nga 
prof. Dr. Emrush Gashi. 
 
Autori i këtij dorëshkrimi Bedri Jaka, prof. i Metodikës së Mësimit të Matematikës pranë 
SHLP-Gjakovë, konteston Recensionin e dorëshkrimit në fjalë, të dhënë nga Dr. E.Gashi, 
prof.ord. i FSHMN-Prishtinë. 
Që fillim duhet theksuar se ky dorëshkrim është hartuar në pajtueshmëri të plotë me plan-
programin mësimor ekzistues të MMEM për studentët e SHLP-Dega e Mësimit Klasor 
dhe sipas vërejtjeve, propozimeve e këshillave paraprake të prof. dr. Islam Krasniqi. Ky i 
fundit, më vonë me gjithë pritjen e gjatë të autorit, nuk patë pranuar ta kryejë 
“recensionin e ri” të dorëshkrimit të përpiluar nga e para. 
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Në këtë vazhdë, autori vlerëson që recensioni i prof. Dr. Emrush Gashit është i 
përshpejtuar, i cekët, nënçmues, arbitrar, kontradiktor dhe i “shënuar nga kabineti.” 
Në vazhdim do të përpiqem që me forcën e argumenteve të spikas vlerësimet e 
mësipërme: 
-Vlerësim i përshpejtuar: Dorëshkrimi për vlerësim është pranuar me 17.01.1989 ndërsa 
është dorëzuar me 09.02.1989 
- Vlerësim i cekët: Dorëshkrimi përmban 264 faqe, ndërsa recensioni përmban 1 faqe e 
10 rreshta. 
-Vlerësim nënçmues dhe arbitrar: Recensenti nuk e ka parë të arsyeshme që së paku 
njëherë t’i përmendet emri i autorit të dorëshkrimit, edhe pse ka kryer dhe po kryen punë 
pionieri, në fushën e Metodikës së matematikës. 
Vlerësim kontradiktor, i shkruar nga kabineti: “Paragrafët 1-6 ashtu të formuluar do të 
mund të qëndronin, por zbërthimet e tepërta në pika e nënpika e bëjnë leximin monoton 
apo shumë gjëra fitohen nga përvoja”. 
Tërësitë programore, titujt dhe nëntitujt është dashur të shënohen me pika ose nënpika të 
caktuara. Pjesa kryesore mund të botohej, por është monotone! (vlerësim kontradiktor). 
Po këtu recensenti duke vlerësuar që shumë gjëra fitohen nga përvoja, harron që 
praktikën shkollore “askush-askujt nuk ia dhuron të gatshme”. Ajo bashkëjeton me 
procesin e mësimdhënies (vlerësim nga kabineti). 
Rishtas nënçmohet pjesa kryesore e dorëshkrimit fq.119-184 duke vlerësuar që do të 
mund të botohej si dispensë për nevojat e SHLP. “Kjo aq më parë kur ekziston teksti i 
Metodikës për lëndën e Matematikës për SHLP.(1987). E përkthyer kjo do të thotë: “Një 
libër e ke botuar, si “guxon” të bësh fjalë për një libër tjetër të dytë? 
Dromcat objektive të dala nga goja e recensentit janë: 
(Pasusi III):” Lënda, materiali i marrë nga matematika kryesisht është përpunuar dhe 
shfrytëzuar “drejtë”. 
(Pasusi IV):” Dorëshkrimi është përpiluar me kujdes dhe përkushtim. Edhe teknikisht 
edhe gjuhësisht është mjaft mirë i përgatitur”. 
Nga ata pak rreshta të recensionit, prof. Gashi vlerëson dy herë “gjërat përsëriten”  dhe 
katër herë “pjesë të parëndësi”. 
Ku na qenkan ato “gjëra të tepërta”, “që përsëriten” dhe “pjesë të parëndësi”, mendoj 
është dashur të theksohen, në cilat faqe dhe ku? Çfarë e detyroi recensentin që në atë 
varfëri rreshtash, kaq shumë herë t’i përsërisë ato? 
Nëpërmjet MENDIMIT KRITIK, mund të evidentohen “mëkatet e autorit”: 
Për qasje ndër më të ndryshme kam atakuar tekstet dhe autorët e librave shkollor, në përgjithësi: 
f. 42 (rreshti 24), f. 43 (rreshti 11), f .65 (rreshtat 15 deri 21), f. 71 (rreshti 23) ,.102 (rreshti 21), 
meqenëse nga mospërfillja e vërejtjeve të ngjashme, “sot” (1989) punojmë me këta libra (absurd) 
të matematikës, të hartuar pa përfillur PARIMIN E MATURISE: 
kl. V: 280 faqe (mesatarisht 2 faqe libri për një orë mësimore) me 144 rregulla e përkufizime 
kl.VI : 144 faqe (mesatarisht 1 faqe libri për një orë mësimore) me 99 rregulla e përkufizime. 
Meqenëse Recensenti im prof. Dr. E. Gashi është autor dhe koautor i shumë librave shkollor, me 
siguri vërejtjet e sipërpërmendura kanë shpalosur tek ai shqetësime ndër më të ndryshme dhe 
padyshim ky recension është refleksion dhe rrjedhojë e kësaj situate absurde, me libra shkollor të 
matematikës, tek ne! 
Gjakovë, 16.02.1989                                                                                             Bedri Jaka, prof.  
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 P.S. Atëbotë, subjektet përgjegjëse të ETMM, pas marrjes së këtij reagimi vlerësuan që 
LIBRI DO TE BOTOHET! Më vonë, siç dimë ngjarjet u zhvilluan si në “film” dhe 
ETMM u mbyll. 
Në vitin 1992, dorëshkrimi i njëjtë nga dr. Muharrem Berisha, prof.ord. i FSHMN në 
Prishtinë,u vlerësua pozitivisht. U botua në pranverën e zymtë të vitit 1993, atëherë kur 
“shkolla shqipe tashmë ishte burgosur”. 
 
8. ENTIT TË TEKSTEVE DHE TË MJETEVE MËSIMORE TË  KSAK -
PRISHTINË 
RECENSION për dorëshkrimin “METODIKA E MËSIMIT ELEMENTAR TË 
MATEMATIKËS” për studentët e SHLP-Grupi i mësimit klasor, Autor Bedri Jaka, prof. 
Teksti i dedikuar studentëve të SHLP-Dega e Mësimit Klasor është mjaft i përshtatshëm. 
E tërë lënda që është përpunuar i përgjigjet Programit të paraparë për studentët gjegjës. 
Teksti është i thurur me shembuj që kanë të bëjnë me lëndën e shkollës fillore dhe janë të 
parashtruar me mjaft përpikëri dhe në mënyrë shumë të qartë. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Në fund, pas këtyre konstatimeve dhe vërejtjeve të mia, propozoj që TEKSTI TË 
BOTOHET sa më shpejt pasi ka me qenë i vlefshëm për studentët e SHLP-Dega e 
mësimit klasor, meqë mungon një tekst i tillë për trevën tonë, në gjuhën shqipe. 
16.01.1990, Prishtinë                                          Servete Haxhiu, prof. i SHLP-Prishtinë 
 
9. RECENSION për dorëshkrimin “METODIKA E MËSIMIT ELEMENTAR TË 
MATEMATIKËS” për studentët e SHLP-Grupi i mësimit klasor, Autor Bedri Jaka, prof. 
Teksti “Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës” dedikuar studentëve të SHLP-
Dega e mësimit klasor trajton në mënyrë të gjithanshme mësimdhënien e matematikës në 
klasat e ulëta të shkollës fillore (I-IV). Kësaj teme autori i qaset nga aspekti teorik 
bashkëkohor në lëmin e Pedagogjisë, Didaktikës dhe Metodikës së Matematikës si dhe 
nga aspekti i përvojës së gjerë praktike. 
Mësimdhënia e matematikës trajtohet drejtë si veprimtari e cila duhet t’u nënshtrohet 
parimeve didaktike, duke mos neglizhuar specifikat e matematikës si shkencë ekzakte. 
Teksti përshkohet me shembuj të shumëllojshëm të nivelit përkatës nga lënda e 
matematikës. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Në fund mendoj se teksti do të ketë kontribut të çmuar në ngritjen e kualitetit të MEM në 
shkollat tona. Përveç si mbështetje e fortë teorike , studentëve të SHLP-Grupi i Mësimit 
Klasor, teksti do të gjejë vend edhe si literaturë e vlefshme profesionale për mësuesit 
aktivë të shkollave fillore. 
Propozoj, pas korrekturës së domosdoshme teksti të botohet sa më parë. 
01.09.1992,                                    Dr. Muharrem Berisha, prof. ord. FSHMN-Prishtinë 
Prishtinë 
 
Në vend të përfundimit: 
“Syzheun” e recensioneve të vëllimeve të botuara në vitet 1998, 2003 dhe 2008 mund t’i 
lexoni në faqen e dytë   PËR  AUTORIN (3)  (4)  (5)  


