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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
gjë e tillë ishte mbështetur me shumë
shembuj nga tekstet shkollore. Pas më
shumë se dy vite, rezulton se disa nga
autorët e teksteve i kanë marrë parasysh
vërejtjet dhe rekomandimet tona dhe kanë
bërë përmirësimet e duhura në tekstet e
tyre. Sidoqoftë, shumica e autorëve nuk i
kanë për illur rekomandimet dhe
rrjedhimisht nëpër tekstet tona shkollore
vazhdon të ketë pasaktësi shkencore.

Duke u nisur nga rëndësia që kanë tekstet
s h ko l l o r e n ë p r o c e s i n e i n f o r m i m i t ,
arsimimit dhe edukimit të nxënësve, e nga
vargu i vërejtjeve ndaj teksteve shkollore
nga mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe
ekspertët, në vitin 2010 BIRN publikoi një
studim në të cilin qenë identi ikuar
problemet dhe të metat e teksteve shkollore.
Në 2012, BIRN sërish i është rikthyer kësaj
çështjeje për të parë se sa janë përmirësuar
tekstet shkollore që nga viti 2010,
veçanërisht sa i përket rekomandimeve të
studimit tonë të vitit 2010. Kjo analizë nuk
mëton të prezantojë probleme të reja të
teksteve shkollore, por ka për qëllim
konstatimin e përmirësimeve eventuale që
në tekstet shkollore që nga publikimi i parë
në 2010.

2. NGARKESA: Mbingarkesa e teksteve
shkollore me materie e përmbajtje ka qenë
problemi i dytë i përfshirë në studimin e vitit
2010. Në 2012 rezulton se sa i përket
mbingarkesës së teksteve shkollore, janë
bërë vetëm disa përmirësime të vogla, kurse
në përgjithësi tekstet shkollore vazhdojnë të
jenë të mbingarkuara me materie e
përmbajtje.

Sikurse për studimin e parë, si mostër për
këtë analizë janë marrë 16 tekstet e njëjta,
gjegjësisht ato të shkencave shoqërore dhe
natyrore, të ciklit të shkollës së mesme të
ulët. Shumica e tyre tashmë janë ribotuar,
apo do të duhej të ishin ribotuar, në mënyrë
që të përmirësoheshin në shumë drejtime.

3. MENDIMI KRITIK: Mos stimulimi i të
menduarit kritik tek nxënësit nga ana e
teksteve shkollore ka qenë dhe vazhdon të
mbetet njëra nga të metat më të mëdha në
tekstet shkollore. Në këtë pikë nuk ka asnjë
zhvillim pozitiv në drejtim të përmirësimit
të teksteve shkollore.

N ë kë të a n a l i z ë d o të r i a k t u a l i z o h e n
përmbledhtazi shtatë çështjet të cilat janë
trajtuar në studimin e vitit 2010, në mënyrë
që të evidencojmë përmirësimet eventuale
në tekstet shkollore.

4. METODAT BASHKËKOHORE: Sikurse
edhe në vitin 2010, shumica e teksteve
s h ko l l o re n u k i s t i m u l o j n ë d h e n u k i
ndihmojnë mësimdhënësit për përdorimin e

1. SAKTËSIA SHKENCORE: Prania e
pasaktësive shkencore në tekstet shkollore
ka qenë problemi i parë i evidentuar dhe një
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atyre vendore e kombëtare.

metodave bashkëkohore të mësimdhënies.
Autorët e teksteve nuk kanë ndërmarrë
asgjë për integrimin e këtyre metodave në
tekstet e tyre.

Shpresojmë që sjella në vëmendje e këtyre
p r o b l e m e d h e t ë m e t ave t ë t e k s t e ve
shkollore do të shërbejë si shtysë që tekstet
tona shkollore të rishqyrtohen,
përmirësohen dhe të përsosen në mënyrë që
të përmbushin qëllimin dhe misionin për të
cilin ato janë të destinuara.

5. ASPEKTET DIDAKTIKO-METODIKE: Sa i
përket aspekteve didaktiko-metodike nuk
është bërë asnjë ndryshim pozitiv dhe
tekstet shkollore vazhdojnë të mos
përmbushin një varg kërkesash didaktikometodike, siç është prania e objektivave,
jalëve kyçe dhe përmbledhjes e jalorthit
për çdo njësi mësimore.
6. ASPEKTET GJINORE: Prezantimi dhe
përfaqësimi i pabarabartë dhe jo i drejtë i të
dy gjinive nëpër tekstet shkollore ka qenë
dhe vazhdon të mbetet i pranishëm dhe nuk
ka asnjë ndryshim pozitiv në këtë drejtim.
Në përmbajtjet e teksteve shkollore vërehen
aspekte dhe forma të ndryshme të
diskriminimit, paragjykimit dhe
stereotipeve gjinore.
7. ASPEKTET PËRMBAJTËSORE : Sa i përket
uni ikimit të disa plan-programeve dhe
teksteve shkollore, të cilat do të përdoreshin
në të gjitha shkollat shqipe, uni ikimi i
Abetares rezulton të jetë një hap i mirë në
këtë drejtim. Ende mungojnë debatet e
mirë illta në qarqet gjegjëse sa i përket faktit
se disa aspekteve, periudhave, ngjarjeve dhe
personaliteteve u kushtohet shumë rëndësi
e hapësirë, ndërkohë që disa çështjeve tjera
u kushtohet një hapësirë fare e vogël. Si
shembull, më shumë hapësirë i kushtohet
çështjeve e ngjarjeve ndërkombëtare sesa
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- Historia 6, 7, 8 dhe 9;
- Edukata qytetare 6, 7, 8 dhe 9.

Kjo analizë ka për qëllim rishqyrtimin e të
metave të teksteve shkollore për të
konstatuar se sa përmirësime janë bërë në to
që nga viti 2010 në krahasim me
rekomandimet e një analize të tërthortë të
BIRN të po atij viti.

Të gjitha detajet për të gjitha tekstet e
përfshira në mostër, mund t'i gjeni në
Shtojcën A. Përveç këtyre teksteve, janë
konsultuar edhe letoret e punës të këtyre
teksteve, detajet e të cilave gjithashtu mund
t'i gjeni në Shtojcën A.

Nëpërmjet kësaj analize synohet
riaktualizimit i këtyre çështjeve dhe nxitja e
autorëve të teksteve shkollore dhe aktorëve
të tjerë përgjegjës për të marrë hapa për
përmirësimin e problemeve.

METODOLOGJIA
Sikurse edhe në vitin 2010, si mostër për
këtë analizë janë marrë tekstet e njëjta
shkollore, të cilat normalisht se kanë pasur
mundësinë që të ribotohen deri më tash,
pavarësisht se disa nga to janë ribotuar e
disa jo. Të gjitha tekstet që janë përdorursi
mostër për këtë analizë janë në përdorim
nga nxënësit në vitin shkollor 2012/2013.
Në këtë analizë janë përzgjedhur tekstet e
katër lëndëve mësimore për secilën klasë të
nivelit të shkollës së mesme të ulët, dy tekste
të shkencave natyrore dhe dy të shkencave
s h o q ë ro re . M ë ko n k re t i s h t , te ks te t e
Biologjisë dhe Gjeogra isë, si lëndë/shkenca
të natyrës dhe tekstet e Historisë dhe
Edu ka tës qytet a re, si lën dë/ shken ca
shoqërore. Në mostër kanë qenë të përfshira
gjithsej 16 tekste shkollore:
- Biologjia 6, 7, 8 dhe 9;
- Gjeogra ia 6, 7, 8 dhe 9;
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më tash ato tekste ose janë ribotuar ose do
duhej të ribotoheshin, me qëllim të
përmirësimit të këtyre pasaktësive
shkencore.

1. SAKTËSIA SHKENCORE
Saktësia shkencore e teksteve shkollore qe
vendosur si problem i parë i studimit tonë
duke u nisur nga fakti se prania e
pasaktësive shkencore në tekstet shkollore
mund të ketë pasoja të mëdha për breza të
tërë të nxënësve tanë dhe se pasoja të tilla
mund të jenë të vështira për t'u riparuar.

Në vazhdim do të prezantojmë në mënyrë të
përmbledhur rastet e përmirësimit dhe
mospërmirësimit të këtyre pasaktësive
shkencore, të cilat janë publikuar dhe
dokumentuar në studimin e BIRN-it të vitit
2010.

Në studimin e vitit 2010 u patën identi ikuar
një varg pasaktësish shkencore në tekstet
shkollore, të cilat ishin ndarë në katër
kategori të ndryshme:
a)të dhëna dhe fakte të pasakta apo të
shtrembëruara;
b)të dhëna dhe fakte kontradiktore
brenda të njëjtit tekst ose teksteve të
ndryshme;
c)të dhëna dhe fakte të prezantuara keq
dhe të vjetruara;
ç)të dhëna dhe fakte konfuze dhe të
palogjikshme.

a) Të dhëna dhe fakte të pasakta apo të
shtrembëruara
Studimi ynë kishte identi ikuar dhe
p re z a n t u a r m j a f t ra s te ku n ë te ks te t
shkollore ofroheshin fakte të pasakta e të
shtrembëruara, madje edhe për çështje që
njihen mjaft mirë nga publiku i gjerë.
Në studimin e 2010 ishte dokumentuar se
viti i lindjes së Napoleon Bonapartës është
gabim në tekstin Historia 7 (faqe 142). Aty
shkruante se viti i lindjes së Bonapartës
është viti 1760, megjithëse e gjithë literatura
e besueshme, siç janë enciklopeditë e
ndryshme,1

Të gjitha këto pasaktësi shkencore ishin
evidentuar si të tilla duke u bazuar në
burime të ndryshme, në mënyrë që të bëhen
përmirësimet e duhura me rastin e ribotimit
të teksteve të tyre nga autorët.
M ë s h u m ë s e dy v i t e e g jys m ë q ë n g a
publikimi i studimit të 2010-s, mund të
vërehet se disa autorë kanë marrë mundin
që t'i bëjnë ato përmirësime. Sidoqoftë,ka
autorë që i kanë përmirësuar pasaktësitë
shkencore në tekstet e tyre, megjithëse deri
1

Lista e burimeve të konsultuara në lidhje me vitin e lindjes së Napoleon Bonapartës:
- Gale Group. UXL Encyclopedia of World Biography (Volume VII). Detroid: GACL, 2002. (faqe 1376)
- McNeill, William H., Senior editor. Berkshire Encyclopedia of World History (Volume IV). Massachusetts: Berkshire Publishing Group LLC, 2005. (faqe
1441)
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burime,3 Për fat të mirë kjo pasaktësi tashmë
është përmirësuar në këtë tekst,
përkatësisht ajo përmbajtje është hequr fare
nga teksti.

dëshmojnë se Napoleon Bonaparta ka lindur
në vitin 1769. Pavarësisht kësaj, një gabim i
tillë vazhdon të mbetet në këtë tekst.
Një gabim i ngjashëm ishte identi ikuar edhe
në tekstin Historia 6 (faqe 46), në të cilin
gabimisht iguronte viti 395 p.e.s si viti i
lindjes së Filipit II të Maqedonisë. Studimi
ynë, bazuar në burime shumë të
besueshme,2 kishte dëshmuar se viti i lindjes
së Filipit II ishte viti 382 p.e.s. Për fat të mirë,
tashmë kjo pasaktësi është përmirësuar në
këtë tekst dhe viti 382 p.e.s iguron si viti i
lindjes së Filipit II të Maqedonisë.

Një pasaktësi tjetër qe pasqyruar edhe nga
teksti Edukata qytetare 8 (faqe 81), ku
thuhej se ishte zbuluar planeti i dhjetë i
Sistemit Diellor. Studimi ynë pat konstatuar
se Sistemi Diellor ka 8 planetë dhe nuk ka
pasur kurrë 10. 4 Për fat të mirë, edhe kjo
pasaktësi

Po në tekstin Historia 6 (faqe 118) nuk
prezantoheshin me saktësi parimet bazë të
fesë islame, ato që njihen si Shtyllat e Islamit.
Përkatësisht, nuk përmendej obligimi i parë,
kryesor, i Islamit, në ndërkohë që në vend të
tij ishte futur një parim, i cili as në literaturën
islame dhe as në literaturën jo islame nuk
gjendet askund si njëri nga pesë obligimet
kryesore islame. Fjala ishte për, siç thuhej në
tekst, detyrën “për të marrë pjesë në luftë
kundër të pafeve”. Për ta dëshmuar këtë
p a s a k të s i q e n ë ko n s u l t u a r n ë n të ( 9 )

- Baku, Pasho. Fjalor Enciklopedik. Tiranë: BACCHUS, 2002. (faqe 493)
2
Lista e burimeve të konsultuara në lidhje me vitin e lindjes së Filipit II të Maqedonisë:
- Gale Group. UXL Encyclopedia of World Biography (Volume I). Detroid: GACL, 2002. (faqe 43)
- Ackermann, Marsha E., et al. Encyclopedia of World History (Volume I). USA: Facts On File, Inc., 2008. (faqe 354)
- Baku, Pasho. Fjalor Enciklopedik. Tiranë: BACCHUS, 2002. (faqe 212)
3
Lista e burimeve të konsultuara në lidhje me pesë detyrimet, obligimet apo Shtyllat e Islamit:
- Ellwood, Robert S., General editor. The Encyclopedia of World Religions (Revised Edition). USA: Facts On File, Inc., 2007. (faqe 223)
- Salamone, Frank A., Editor. The Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals. New York & London: Routledge, 2004. (faqe 195)
- Newby, Gordon D. A Concise Encyclopedia of Islam. Oxford: ONEWORLD, 2002. (faqe 173)
- Campo, Juan E., Series editor. Encyclopedia of Islam. USA: Facts On File, Inc., 2009. (faqe 242)
- Groﬀ, Peter S. Islamic Philosophy A–Z. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. (faqe 111)
- Leaman, Oliver, Editor. The Qur'an: an Encyclopedia. London & New York: Routledge, 2006. (faqe 316)
- Ibrahim, I. A. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Houston: Darussalam, 1997. (faqe 65)
- Murtezai, Ekrem. Fjalor i Feve. Prishtinë: Rilindja, 2000. (faqe 151 & 303)
- Tërnava, Naim. Morali Islam – Ahlaku 2. Prishtinë: M.M. ALAUD'DIN, 1996. (faqe 64 & 66)
4
Lista e burimeve të konsultuara në lidhje me numrin e planetëve në Sistemin Diellor:
- Mitton, Jacqueline. Cambridge Illustrated Dictionary of Astronomy. New York: Cambridge University Press, 2007. (faqe 269)
- McFadden, Lucy-Ann, Weissman, Paul R., and Johnson, Torrence V., Editors. Encyclopedia of the Solar System (second edition). Amsterdam, New York,
Boston, London, Oxford, etc.: Academic Press – ELSEVIER, 2007. (faqe 3)
- Morison, Ian. Introduction to Astronomy and Cosmology. UK: Wiley – John Wiley and Sons, Ltd., 2008. (faqe 77)
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njërin rast të dhënat janë përmirësuar. Më
konkretisht, në tekstin Gjeogra ia 7, faqe 40,
iguronte se sipërfaqja e Greqisë është
131957 km2, ndërsa në faqen 47 iguronte
se sipërfaqja e Greqisë është 131944 km2.
Kjo kontradiktë është evituar dhe tashmë në
këtë tekst (faqe 40 dhe 47) iguron se
sipërfaqja e Greqisë është 131957 km2.

tashmë është përmirësuar në këtë tekst,
përkatësisht ajo përmbajtje është hequr fare
nga teksti.
Në tekstin Histori 7 (faqe 81) Magelani
prezantohej si spanjoll dhe prezantohej si
njeriu i parë që e bëri udhëtimin parë rreth
botës, megjithëse po aty konstatohej se vet
Magelani vishte vdekur gjatë udhëtimit të tij
rreth botës. Studimi ynë ka konstatuar se se
Magelani ishte eksplorues portugez e jo
spanjoll.5 Gjithashtu, patëm sjellë
argumente logjike që nuk është e saktë që të
thuhet se Magelani e bëri udhëtimin e parë
rreth botës, meqë Magelani kishte vdekur në
mes të rrugës. Prandaj nëse e marrim për
bazë qoftë kriterin kohor, qoftë kriterin
hapësinor, ai kishte vdekur në mes të
realizimit të kësaj ndërmarrjeje dhe nuk e
kishte përfunduar kurrë atë. Për fat të keq,
një gabim i tillë ende vazhdon të igurojë në
këtë tekst.

Në tekstin Gjeogra ia 6 ende jepen dy shifra
të ndryshme sa i përket sipërfaqes së
rruzullit tokësor të mbuluar me tokë. Në
faqen 13 thuhet se sipërfaqja e rruzullit
tokësor, e mbuluar me tokë, është 150
milionë km2, ndërsa në faqen 60 thuhet se
kjo sipërfaqe është 149 milionë km2.
Tek teksti Gjeogra ia 8 dhe Gjeogra ia 9
vazhdon të ketë mospërputhje në lidhje me
sipërfaqen e Turqisë. Në tekstin Gjeogra ia 8,
faqe 22, thuhet se sipërfaqja e Turqisë

b) Të dhëna dhe fakte kontradiktore
Studimi ynë i mëparshëm kishte
identi ikuar edhe një varg mospërputhjesh
apo kontradikta në lidhje me një numër të
dhënash e faktesh, të cilat me automatizëm
nënkuptojnë se njëri nga versionet e ofruara
nuk është i saktë. Në vazhdim shtjellohen
shembujt e ofruar në studimin tonë të
publikuar në vitin 2010.
Nga pesë raste të paraqitura në studimin
tonë të 2010-s, dy vite më vonë, vetëm në
- Liu, Charles. The Handy Astronomy Answer Book. Detroit: Visible Ink Press, 2008. (faqe 128)
- Eales, Stephen. Planets and Planetary Systems. UK: Wiley-Blackwell – John Wiley and Sons, Ltd., 2009. (faqe 19)
5
Lista e burimeve të konsultuara në lidhje me Ferdinando Magelanin:
- Gale Group. UXL Encyclopedia of World Biography (Volume VII). Detroid: GACL, 2002. (faqe 1201)
- McNeill, William H., Senior editor. Berkshire Encyclopedia of World History (Volume III). Massachusetts: Berkshire Publishing Group LLC, 2005. (faqe
1171)
- Baku, Pasho. Fjalor Enciklopedik. Tiranë: BACCHUS, 2002. (faqe 440)
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c) Të dhëna dhe fakte të prezantuara keq dhe
të vjetruara

ë s h të 7 8 0 5 8 0 k m 2 , ku r s e n ë te ks t i n
Gjeogra ia 9, faqe 163, thuhet se sipërfaqja e
Turqisë është 779 452 km2

Përveç dy llojeve të pasaktësisë shkencore
që u përmendën më sipër, studimi ynë kishte
i d e n t i i ku a r e d h e n j ë fo r m ë t j e të r të
pasaktësisë shkencore në tekstet shkollore,
përkatësisht keqprezantimin e të dhënave
dhe ofrimin e të dhënave që tashmë janë
v j e t r u a r. N ë va z h d i m p a ra q i të n kë t a
shembuj të prezantuar në studimin tonë në
vitin 2010.

Tek teksti Historia 5 (faqe 34) dhe Historia 7
(faqe 56) vazhdon të ketë disa kontradikta
në lidhje me Betejën e Kosovës. Njëri tekst
thotë se beteja u zhvillua në “fushën e
Kosovës”, që nënkupton një rajon gjeogra ik
shumë të gjerë të Kosovës, kurse tjetri
hamendëson se beteja u zhvillua në “Fushë
Kosovë”, e cila nga të gjithë kuptohet si një
qendër komune, Fushë Kosova. Njëri thotë
se sulltanin e vrau “Milosh Kopili”, kurse
tjetri se “thuhet se sulltanin e vrau Millosh
Kopiliqi”. Njëri thotë se vrasësi i sulltanit
është nga “fshati Kopiliq i Drenicës”, kurse
tjetri thotë se për vrasësin e sulltanit
“burimet historike nuk e sqarojnë këtë
çështje mirë”. Njëri let për princin “Teodor
Muzaka”, kurse tjetri për princin “Theodori
I I M u z a k a”. N j ë r i i re fe ro h e t s i p r i n c
“shqiptar”, e tjetri i referohet si princ (prisi)
“arbëror”. Të gjitha këto kontradikta
va z h d o j n ë t ë j e n ë m j a f t ko n f u z e p ë r
nxënësit.

Nga studimi ynë ishin ofruar një varg faktesh
e argumentesh se poligamia, përkatësisht
poligjinia (martesa e burrit me shumë gra),
është e pranishme dhe funksionon në disa
vende e shoqëri të ndryshme të botës në
ditët e sotme. Nga një kërkim i thjeshtë në
internet6 del se poligamia (poligjinia) është e
lejuar në bazë të ligjit civil në 48 shtete,
kurse në rreth 13 shtete të tjera është e
lejuar në bazë të së drejtës zakonore, po ka
edhe disa vende në të cilat është e lejuar në
mënyrë parciale. Pavarësisht këtyre fakteve
e argumenteve të sjella në 2010-n, ende në
tekstin Edukata qytetare 9 vazhdon të
thuhet se familja poligamike ka funksionuar
vetëm në “shoqëritë e mëhershme”.7

Tek teksti Historia 6 dhe Gjeogra ia 8
vazhdon të ketë kontradiktë të thellë në
lidhje me gjatësinë e Murit të Madh Kinez. Në
tekstin Gjeogra ia 8, faqe 57, thuhet se Muri
Kinez është i gjatë 2414 km, ndërsa në
tekstin Historia 6, faqe 19, thuhet se ky mur
është i gjatë 3460 km..

6
Wikipedia – The Free Encyclopedia (www.wikipedia.org). Për më shumë detaje rreth listës së shteteve që e kanë të lejuar poligaminë (poligjininë), shih në
Wikipedia, duke kërkuar me jalën “polygamy”.
shih tekstin Edukata qytetare 9, faqe 10.
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qëkur këto shtete ishin ndarë. Harta e
Kosovës gjithkund ishte e improvizuar dhe
ku ijtë e saj dukeshin si të ishin ku ij
administrativë e jo shtetërorë. Për më
shumë, kishte harta ku Kosova ishte e
improvizuar, ndërsa nuk iguronin asnjë nga
ish-republikat e ish-Jugosllavisë, megjithëse
ato ishin pavarësuar shumë vite para
Kosovës. Problemi më zhgënjyes ishte
prania e hartës në të cilën nuk iguronte fare
Kosova, meqë Kosova ishte pjesë e ishUnionit Serbi dhe Mali i Zi, megjithëse
Kosova kishte më shumë se dy vite që ishte
pavarësuar. Mirëpo, për fat të mirë, tashmë
të gjitha këto gabime janë përmirësuar dhe
të gjitha ato harta janë përditësuar e
rregulluar dhe pasqyrojnë në mënyrë të
drejtë e të saktë të gjitha shtetet e rajonit
tonë . 11

Tekstet Gjeogra ia 7 dhe Gjeogra ia 9 ende
va z h d o j n ë t ' i re fe ro h e n p ë r k a t ë s i s ë
kombëtare e etnike të boshnjakëve me
termin “Mysliman” e jo “Boshnjak”. Në
studimin tonë të 2010-s ne patëm sjellë një
varg argumentesh logjike se një gjë e tillë
nuk është e saktë. Madje, përveç
argumenteve logjike, janë ofruara edhe
shumë fakte të tjera, duke illuar nga
kushtetuta e Bosnjës e Hercegovinës, në
p re a m b u l ë n e s ë c i l ë s t h u h e t : “ D u ke
rikujtuar parimet themelore të dakorduara
në Gjenevë, më 8 shtator 1995, dhe në NjuJork, më 26 shtator 1995, Boshnjakët,
Kroatët dhe Serbët, si popuj konstitutivë (së
bashku me të tjerët) dhe qytetarët e Bosnjës
e Hercegovinës, me këtë akt përcaktojnë
Kushtetutën e Bosnjës e Hercegovinës” 8 .
Përveç kësaj, për të parë se si u referohet
literatura e sotme boshnjakëve, u patën
konsultuar edhe disa burime të ndryshme
vendore e ndërkombëtare9 dhe të gjitha ato
p ë r k a t ë s i s ë e t n i k e t ë b o s h n j a kë ve i
referohen si boshnjakë e jo si myslimanë.
Sidoqoftë, pavarësisht të gjitha këtyre
argumenteve e fakteve të ofruara, këto dy
te ks te s h ko l l o re e n d e va z h d o j n ë t ' i u
referohen boshnjakëve si mysliman,.10
Gjithashtu, në tekstin Gjeogra ia 7 qe
identi ikuar një problem me hartat e
vjetruara që gjendeshin në këtë tekst. Më
konkretisht, pothuajse të gjitha hartat e këtij
teksti ku pasqyrohej rajoni ynë ishin të
vjetruara. Serbia dhe Mali i Zi iguronte si një
shtet i vetëm, megjithëse kishin kaluar vite

8
Teksti origjinal në gjuhën boshnjake është: “Podsjećajući se na Osnovna načela usaglašena u Ženevi 8. 9. 1995. godine i u Njujorku 26. 9. 1995. godine,
Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i gra-đani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine”.
Burimet e konsultuara në lidhje me atë se si i referohet përkatësisë etnike të boshnjakëve:
- Encyclopedia Britannica & Time. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA ALMANAC 2009. Chicago, London, Paris, etc.: Encyclopedia Britannica, Inc & TIME, Inc.,
2009. (faqe 253)
- Encyclopedia Britannica. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA ALMANAC 2008. Chicago, London, Paris, etc.: Encyclopedia Britannica, Inc., 2008. (faqe 254)
- Zoto, Vladimir. Enciklopedi Gjeogra ike e Botës. Tiranë: DASARA, 2007. (faqe 33)
10
shih tekstin Gjeogra ia 7, faqe 37 dhe tekstin Gjeogra ia 9, faqe 143.
11
shih tekstin Gjeogra ia 7, faqe 20, 21, 24, 26, 30, 80 dhe 134.
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tekstin Gjeogra ia 9, faqe 105, kishte rast ku
edhe shifrat shkruheshin gabim. Në vend që
të shkruhej tre milionë e njëqind e tetëdhjetë
mijë (3 180 000), aty shkruhej tre mijë e
njëqind e tetëdhjetë mijë (3180 mijë).
Ndërsa në tekstin Gjeogra i 6, faqe 10 thuhej:
“...për të analizuar zhvillimin ekonomik na
nevojiten njohuritë nga biologjia”. Për fat të
keq, këto dy gabime ende nuk janë
përmirësuar në këto dy tekste dhe ende
vazhdojnë të mbesin të tilla.13

ç ) Të d h ë n a d h e f a k te ko n f u z e e të
palogjikshme
Përveç të gjitha formave të
sipërpërmendura të pasaktësisë shkencore,
në tekste shkollore ishin identi ikuar edhe
shembuj përmbajtjesh shumë konfuze e të
palogjikshme, të cilat përbëjnë një formë të
pasaktësisë shkencore. Në vazhdim do të
prezantojmë këta shembuj të ofruar në
studimin tonë të vitit 2010.

Para përfundimit të këtij kapitulli mbi
pasaktësinë shkencore, është me rëndësi të
përmenden dy faktorë.

Një shembull tipik i të dhënave dhe fakteve
konfuze ishte ofruar nga teksti Gjeogra ia 8,
ku litej për kontinentet dhe Amerikën.
Fillimisht, në këtë tekst Amerika si e tërë
prezantohej si një kontinent i vetëm,
Kontinenti i Amerikës, madje si kontinenti i
dytë në botë pas Azisë, në ndërkohë që
Amerika Veriore dhe Amerika Jugore
prezantoheshin si rajone të mëdha të
Amerikës e jo si kontinente. Mirëpo, më në
thellësi të po këtij teksti, Amerika Veriore
dhe Amerika Jugore pastaj prezantoheshin
si kontinente në vete, gjë që përbënë një
absurd që dy kontinente të jenë të njëjtën
kohë edhe pjesë të një kontinenti. Për fat të
keq, një paqartësi e tillë vazhdon të jetë e
pranishme në këtë tekst edhe sot e kësaj
dite.12

Nga studimi ynë i vitit 2010 ishte vënë re se
nga 16 tekstet e analizuara vetëm një
tekst,Edukata qytetare 6, në fund e kishte
bibliogra inë, ku ishin dhënë referencat dhe
burimet e konsultuara për përpilimin e
përmbajtjes së tekstit. Prandaj ne patëm
rekomanduar që të gjitha tekstet shkollore
të përfshijnë në fund të tekstit bibliogra inë.
Kjo do t'ua lehtësonte punën
mësimdhënësve e nxënësve dhe do të mund
të ndihmonte që gabimet e pasaktësitë të
identi ikoheshin dhe të evitoheshin. Mirëpo
pas më shumë se dy vite vërehet që asnjë nga
autorët e këtyre teksteve nuk e ka marrë
parasysh këtë rekomandim, kështu që vetëm
teksti Edukata qytetare 6 vazhdon ta ketë në
fund bibliogra inë.

Përveç këtij shembulli të paqartësisë, qenë
ofruar edhe dy shembuj interesantë, që
dëshmonin se çfarë absurdesh mund të
gjenden aty këtu në tekstet shkollore. Në

12

shih tekstin Gjeogra ia 8, faqe 140, 147, 149 dhe 184.
shih tekstin Gjeogra ia 9, faqe 105 dhe tekstin Gjeogra ia 6, faqe 10.
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a)ngarkesa me informacione, fakte e
shifra;
b)ngarkesa me shprehje, terma,
abstraksione dhe koncepte;
c)ngarkesa me përmbajtje të larmishme
dhe gjithëpërfshirëse;
ç) ngarkesa me një numër të madh faqesh
– e vëllimshme;
d)ngarkesa me aparaturë didaktike dhe
letore pune;
dh) ngarkesa në shpërputhje me moshën e
nxënësve.

Përveç kësaj, patëm rekomanduar që në të
gjitha tekstet shkollore autorët të shënonin
adresat elektronike të tyre në mënyrë që
mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit të
kenë një adresë ku të drejtojnë vërejtjet dhe
sugjerimet e tyre në lidhje me probleme të
ndryshme që gjenden në tekstet shkollore.
Kjo do të mund të ndikonte shumë që një
numër i madh pasaktësish e problemesh të
evitoheshin menjëherë me rastin e ribotimit
të teksteve shkollore. Madje disa nga autorët
e këtyre teksteve i lusin mësimdhënësit,
n xë n ë s i t , p r i n d ë r i t d h e s t u d i u e s i t e
opinionin e gjerë që t'i kontaktojnë autorët
për çfarëdo vërejtje a sugjerimi, por në të
njëjtën kohë nuk ofrojnë asnjë adresë
kontakti.

Të g j i t h a k ë t o f o r m a d h e a s p e k t e t ë
mbingarkesës janë shtjelluar duke u bazuar
në shembuj të shumtë të marrë nga tekstet
shkollore që t'u mundësohet autorëve të
përmirësohen tekstet në mënyrë qëpërçimi i
informacionit tek nxënësit të bëhet më
e ikas.

2. NGARKESA
Mbingarkesa e tepruar e teksteve shkollore,
qe vendosur si problem i dytë në studimin
tonë për shkak se shkakton pengesa të
m ë d h a n xë n ë s ve , m e q ë s h p e s h h e rë i
ngarkon ata përtej mundësive dhe
kapaciteteve të tyre intelektuale për të nxënë
materiale kaq voluminoze, të larmishme dhe
të ndërlikuara.

Sidoqoftë, një numër tejet i vogël i
rekomandimeve tona është marrë parasysh,
dhe për pasojë edhe sot e kësaj dite tekstet
shkollore vazhdojnë të jenë të
stërngarkuara.
Në vazhdim do të prezantojmë në mënyrë të
përmbledhur rastet e mbingarkesës në
tekstet shkollore ashtu siç ishin përfshirë në
studimin e BIRN-it të vitit 2010 dhe ndonjë
ndryshim eventual që ka ndodhur gjatë kësaj
periudhe mbi dyvjeçare.

Në studimin e vitit 2010 u patën identi ikuar
disa forma dhe aspekte të ndryshme të
mbingarkesës në tekstet shkollore, të cilat
qenë ndarë në gjashtë kategori të ndryshme:
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shprehen me numra si data, vite, përqindje,
sipërfaqe,temperatura, banorë, distancë, etj.
Vetëm në përmbajtjen e tekstit të këtij libri
ka 1707 informacione të shprehura me
numra. Përveç kësaj, ky libër përmban edhe
tabela të shumta dhe në këto tabela ka edhe
407 informacione e fakte të shprehura me
numra, shumica e të cilave nuk janë të
përsëritura përgjatë tekstit . Nëse i
mbledhim të dy këto shuma së bashku, del se
vetëm Gjeogra ia 9 ka 2114 informacione e
fakte që shprehen me numra. Këtë e bën
edhe më dramatike fakti që fondi i orëve për
lëndën e gjeogra isë për klasat e nënta, është
shumë i vogël, vetëm 35 orë për një vit. Kur e
nxjerrim mesataren rezulton se për çdo orë
mësimi të lëndës së gjeogra isë së klasës së
nëntë, nxënësit 14-15-vjeçar i duhet të
mësojë dhe të zotërojë mesatarisht 60
informacione e fakte të shprehura me
numra. Po në këtë tekst (Gjeogra ia 9, faqe
106) mund të vërehet se vetëm brenda më
pak se një faqeje ka 43 shifra të ndryshme.
Shembuj të mbingarkesës me numra e shifra
mund të gjenden edhe në tekstet tjera, si në
tekstin Historia 9, faqe 129, ku vetëm brenda
katër rreshtave gjenden 20 fakte të shprehur
me numra (vite).

a) Ngarkesa me informacione, fakte e
shifra
Pavarësisht se ishin sjellë shembuj të
shumtë nga tekstet shkollore për ngarkesën
e tepërt me informacione, duket se të gjitha
këto argumente nuk janë marrë parasysh
nga autorët e teksteve shkollore, meqë
tekstet ende vazhdojnë të jenë të
stërngarkuara me informacione të shumta.
Madje, në shumë raste këto informacione
janë jorelevante për edukimin e
gjithëmbarshëm të nxënësve dhe janë
pothuajse të padobishme për ta, meqë
shpeshherë ato janë detaje të imëta
profesionale.14
Përveç ngarkesës me informacione të
shumta e të panevojshme, tekstet vazhdojnë
të mbesin të stërngarkuara me shumë fakte,
të cilat shpeshherë janë të kondensuara e të
ngjeshura brenda vetëm një apo disa
paragrafëve të teksteve, gjë që ua
vështirëson edhe më nxënësve procesin e
nxënies.15
Problemi më i madh që ishte ngritur në këtë
pikë ishte stërngarkesa e teksteve me numra
e shifra. Për këtë qenë ofruar një varg
shembujsh të mbingarkesës ekstreme me
numra e shifra nëpër tekstet shkollore, por
pavarësisht kësaj, ende sot situata nuk ka
ndryshuar në këtë drejtim dhe tekstet
vazhdojnë të mbesin një “mjet torture” për
nxënësit. Si shembull, në vitin 2010, në
tekstin Gjeogra ia 9, janë evidencuar të
gjitha statistikat dhe informacionet që

Për fat të keq, sa i përket mbingarkesës së
teksteve shkollore me informacione, fakte e
shifra, nuk ka ndodhur asnjë ndryshim
pozitiv që nga 2010.

14

shih tekstin Gjeogra ia 8, faqe 70, tekstin Gjeogra ia 9, faqe 7 dhe tekstin Biologjia 7, faqe 15.
shih tekstin Biologjia 9, faqe 18, tekstin Gjeogra ia 9, faqe 8 dhe tekstin Historia 9, faqe 24.
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b) Ngarkesa me jal, terma, abstraksione
dhe koncepte

mjaft abstrakte, të cilat vështirë mund të
kuptohen e të përvetësohen nga nxënësit .18

Përveç ngarkesës me informacione, fakte e
shifra, një aspekt tjetër i mbingarkesës së
teksteve shkollore ende mbetet përdorimi i
shpeshtë dhe i shumtë i jalëve të panjohura,
i termave shkencorë të vështirë, i
përmbajtjeve abstrakte dhe i koncepteve
shumë të vështira.

Në studimin tonë të 2010-s ishte vënë re
edhe problemi i përdorimit të shpeshtë dhe
të shumtë të koncepteve shumë abstrakte
dhe shumë të ndërlikuara, posaçërisht kur
kemi parasysh moshën e nxënësve. Për ta
vërtetuar këtë qenë Për fat të mirë, tani
rezulton se së paku në njërin nga rastet e
prezantuara në 2010, autorët e tekstit kanë
ndërmarrë masa për të reduktuar numrin e
koncepteve të përfshira brenda një
paragra i. Më konkretisht , në tekstin
Gjeogra ia 8, faqe 64, qe prezantuar një rast
ku vetëm brenda një paragra i katër (4)
rreshtash autorët kishin përdorur shtatë (7)
koncepte shumë të gjera, shumë abstrakte
dhe tejet të vështira për një nxënës të klasës
së tetë (konceptet: “monarki kushtetuese”,
“monarki parlamentare”, “kapitalizëm”,
“ekonomi e tregut”, “rregullim shtetëror”,
“rregullim shoqëror” dhe “shtet feudal”).
Tani, në kuadër të këtij paragra i përfshihen
vetëm katër (4) koncepte nga këto që kanë
qenë në vitin 2010, përkatësisht përmbajtja
e këtij paragra i është reduktuar për tre (3)
koncepte. 19

Sa i përket përdorimit të shumtë të jalëve të
reja e të termave të shumtë shkencorë nëpër
njësitë mësimore të teksteve tona shkollore,
për fat të keq, gjendja vazhdon te mbetet e
njëjtë nga viti 2010. Në shumë njësi
mësimore të teksteve të Historisë gjenden
deri në 10 jalë të reja të panjohura brenda
një njësie, jalë të evidencuara nga vetë
autorët në jalorthin në fund të njësisë
mësimore, pavarësisht se bëhet jalë për
nxënës ende të vegjël, 12-14 vjeçar . 16 Po
ashtu, nëpër shumë tekste shkollore, brenda
vetëm një njësie mësimore përfshihen deri
në 15 koncepte apo terma të rinj shkencorë.
Shpeshherë, për ta kon irmuar këtë mjafton
t'u hidhet një vështrim vetëm jalëve kyçe në
illim të njësisë mësimore .17
Sa i përket përmbajtjeve abstrakte në tekstet
shkollore, asgjë nuk është përmirësuar nga
2010. Pavarësisht se autorët e teksteve
mund të gjejnë mënyra të ndryshme për të
p re z a n t u a r m a te r i a l e t e n d ë rl i ku a ra
mësimore, në mënyrë që ato të jenë të
thjeshtuara dhe të kapshme për nxënësit, në
tekstet shkollore vazhdon të ketë përmbajtje
14

shih tekstin Gjeogra ia 8, faqe 70, tekstin Gjeogra ia 9, faqe 7 dhe tekstin Biologjia 7, faqe 15.
shih tekstin Biologjia 9, faqe 18, tekstin Gjeogra ia 9, faqe 8 dhe tekstin Historia 9, faqe 24.
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Me këtë rast mjafton që të sjellim për
ilustrim disa nga shembujt e ofruar në
studimin e vitit 2010, të cilat janë dëshmi të
m j a f t u e s h m e p ë r t ë t re g u a r n a t y rë n
enciklopedike të teksteve shkollore dhe
përmbajtjet e tyre shumë të larmishme e
gjithëpërfshirëse.

Sidoqoftë, autorët e tjerë, nuk kanë
n d ë r m a r rë a s g j ë p ë r t ë t h j e s h t u a r e
reduktuar përmbajtjet e konceptet
abstrakte, pavarësisht se një gjë e tillë u
paraqet mjaft vështirësi edhe nxënësve për
të nxënë, por edhe mësimdhënësve për të
ligjëruar. Madje, një mbingarkesë e tillë
vërehet shpeshherë në shumë tekste pa
pasur nevojë që të lexohet përmbajtja e tyre,
meqë mjafton që të lexohen vetëm jalët kyçe
të njësisë mësimore dhe aty igurojnë shumë
koncepte të tilla. 20

Teksti Biologjia 9, i cili ka 160 faqe dhe një
fond të orëve 70 orë në vit, ka materiale nga
fusha e anatomisë, iziologjisë, patologjisë,
ortopedisë, kardiologjisë, neurologjisë,
gjenetikës, psiko iziologjisë,
p s i ko p a t o l o g j i s ë , e n d o k r i n o l o g j i s ë ,
embrionologjisë, etj. 21

c) Ngarkesa me përmbajtje të larmishme
dhe gjithëpërfshirëse

Teksti Edukata qytetare 6, i cili, megjithëse
ka vetëm 104 faqe dhe një fond të orëve 37
orë në vit, përfshinë materiale të ndryshme
nga fusha psikologjike, shëndetësore,
juridike, sociale, kulturore, mjedisore etj. 22

Një aspekt tjetër i ngarkesës së teksteve
shkollore që ishte prezantuar në studimin e
2010-s ishte edhe natyra enciklopedike të
tyre, përkatësisht përmbajtja shumë e
larmishme dhe shumë gjithëpërfshirëse e
tyre. Kjo gjë në vetvete paraqet mbingarkesë
për nxënësit, meqë në shumë raste ndodh që
brenda të njëjtit tekst të ketë materiale nga
shumë fusha të ndryshme, periudha shumë
të gjata kohore ose që të mbulohet një sferë
s h u m ë e g j e rë b re n d a t e k s t i t . Pë r t a
kon irmuar këtë, nuk është e nevojshme fare
të lexohet tërë materiali i tekstit, mjafton të
analizohet me vëmendje vetëm përmbajtja
(pasqyra e përmbajtjes së tekstit). Mirëpo,
për fat të keq, edhe në këtë aspekt nuk ka
ndodhur asnjë ndryshim pozitiv që nga
2010 në drejtim të reduktimit të
përmbajtjeve të teksteve shkollore.

Teksti Gjeogra ia 8, që ka 228 faqe dhe një
fond të orëve 74 orë në vit, ka materiale
shumë të gjera, shumë gjithëpërfshirëse,
shumë të larmishme dhe tejet e ngjeshura në
lidhje me gjeogra inë izike, politike dhe
shoqërore të gjashtë kontinenteve të botës,

20
për ta kon irmuar këtë, shih tekstin Edukata qytetare 6, faqe 14 dhe 64, tekstin Edukata qytetare 7, faqe 81, tekstin Edukata qytetare 8, faqe 67, tekstin
Edukata qytetare 9, faqe 73, tekstin Gjeogra i 7, faqe 25 dhe tekstin Gjeogra i 9, faqe 104.
shih pasqyrën e përmbajtjes së këtij teksti faqe 4 dhe 5.
20
shih pasqyrën e përmbajtjes së këtij teksti faqe 6 dhe 7.
21
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ç) Ngarkesa me numër të madh faqesh – e
vëllimshme

Azisë, Afrikës, Amerikës Veriore, Amerikës
Jugore, Australisë dhe Antarktikut. Madje,
përveç që përfshihen të dhëna të shumta për
të gjitha kontinentet, ky tekst ka edhe shumë
përmbajtje të detajuara për shtete të
veçanta të këtyre kontinenteve. 23

Problem tjetër i prezantuar në vitin 2010
ishte edhe vëllimi i madh i teksteve shkollore
si burim i mbingarkesës së nxënësve. Për ta
dokumentuar këtë është bërë një llogari
kuantitative e këtij aspekti të mbingarkesës,
ku shihej qartë se sa faqe tekst duhet t'i
përpunojë nxënësi për çdo orë mësimi për
një lëndë dhe për një vit përkatës. Pas më
shumë se dy vitesh, rezulton se tekstet
shkollore ende vazhdojnë të jenë shumë
voluminoze, dhe autorët e teksteve nuk kanë
tentuar që të bëjnë asnjë reduktim në
përmbajtje e vëllim. Pra, në këtë pikë, asgjë
nuk ka ndryshuar pozitivisht që nga viti
2010, përveç që është shtuar edhe letorja e
punës e Edukatës Qytetare 6, e cila nuk ka
qenë në përdorim në vitin 2010.

Teksti Historia 6, i cili ka 132 faqe dhe një
fond të orëve 74 orë në vit, mbulon qindra e
mijëra vite të historisë, përkatësisht një
periudhë jashtëzakonisht e gjatë, që prej
parahistorisë e deri në shekullin
njëmbëdhjetë (XI) të erës sonë. Kjo listë
illon nga Periudha Parahistorike, për të
vazhduar më tej me Lindjen e Lashtë,
B a l l ka n i n e L a s h të , G re q i n ë e V j e të r,
Maqedoninë e Lashtë, Romën e Vjetër,
Ilirinë, Mesjetën e Hershme, Bizantin,
Arbërit, Arabët, e deri tek ardhja e Sllavëve
të Jugut në Ballkan. 24

Në vazhdim edhe njëherë do të paraqesim në
mënyrë gra ike nivelin e ngarkesës së
nxënësve që vjen si rezultat i vëllimit të
madh të teksteve shkollore. Me këtë rast
është me rëndësi të përmendet se
megjithëse shifrat që do të vijojnë mund të
mos duken shumë të mëdha, duhet pasur
parasysh patjetër se është jala për nxënës të
moshave të reja (11 –

Teksti Gjeogra ia 6, i cili ka 112 faqe dhe një
fond të orëve 74 orë në vit, vazhdon të duket
sikur brenda tij janë tri tekste të ndryshme
që lidhen fare pak me njëra tjetrën. Kjo
ndodh për faktin se pjesa e parë përfshin
aspekte e të dhëna të ndryshme nga fusha e
astronomisë, topogra isë, hartogra isë,
sizmologjisë, gjeologjisë, gjeodezisë,
gjeokimisë, gjeomorfologjisë, etj. Në pjesën
e dytë përfshihen informacione të ndryshme
rreth gjeogra isë së botës. Ndërkaq, në
pjesën e tretë përfshihet Kosova, gjegjësisht
gjeogra ia izike, politike dhe sociale e
Kosovës. 25

23
24
25

shih pasqyrën e përmbajtjes së këtij teksti faqe 225 dhe 226.
shih pasqyrën e përmbajtjes së këtij teksti faqe 130 dhe 131.
shih pasqyrën e përmbajtjes së këtij teksti faqe 6 dhe 7.
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ulët, mesatarisht u duhet të përpunojnë për
çdo orë mësimi nga 2,3 deri 8,2 faqe të tekstit
dhe letores së punës, në varësi nga fakti se
për cilën lëndë është jala. 26

15 vjeç). Përveç kësaj, duhet të merren
parasysh edhe të gjitha ato forma të tjera të
mbingarkesës që u përmendet tashmë, të
cilat jenë të pranishme në tekstet shkollore.
Në gra ikonin e mëposhtëm mund të vërehet
se nxënësve të ciklit të shkollës së mesme të

Gra ikoni 1: Mesatarja e ngarkesës për një orë mësimi (për secilën lëndë veç e veç)27

Në gra ikonin në vazhdim pasqyrohet
mesatarja e numrit të faqeve që i duhet
nxënësit t'i përpunojë për një orë mësimi,
por kësaj radhe mesatarja është nxjerrë për
të katër lëndët e së njëjtës klasë, të bëra së
bashku.28

26

për më shumë detaje shih tabelat 1, 2, 3 e 4, të bashkëngjitura në Shtojcën B.
Kjo llogari është bërë duke mbledhur totalin e numrit të faqeve të tekstit dhe letores së punës për një lëndë dhe duke pjesëtuar atë me totalin e fondit të
orëve në vit për atë lëndë. Kështu është nxjerrë mesatarja se sa faqe (të tekstit dhe letores së punës së bashku) duhet të përpunojë nxënësi për çdo orë
mësimi.
28
për më shumë detaje shih tabela 5, e bashkëngjitur në Shtojcën B.
27
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Gra ikoni 2: Mesatarja e ngarkesës për një orë mësimore (për katër lëndët së bashku)29

Gra ikoni më lartë paraqet një llogaritje të
përgjithshme të ngarkesës për të gjitha
lëndët së bashku, duke u bazuar në numrin e
orëve mësimore për një ditë pune. Klasët e
gjashta dhe të shtata kanë mesatarisht pesë
(5) orë mësimi për çdo ditë pune, kurse
nxënësit e klasave të teta e të nënta kanë
mesatarisht gjashtë (6) orë mësimi për çdo
ditë pune. Bazuar në këtë, del se për çdo ditë
pune, nxënësit duhet të përpunojnë nga 15.5
deri në 27 faqe, në varësi nga klasa. 30

29
Kjo llogari është bërë duke e mbledhur totalin e numrit të faqeve të teksteve dhe letoreve të punës për të katër lëndët (gjeogra i, histori, biologji dhe
edukatë qytetare). Ky numër është pjesëtuar me totalin e fondit të orëve në vit për të katër lëndët së bashku, dhe kështu është nxjerrë mesatarja për secilën
klasë (VI, VII, VIII dhe IX), sa faqe i duhet nxënësit të përpunojë për çdo orë mësimi.
30
për më shumë detaje shih tabelën 6 të bashkëngjitur në Shtojcën B.
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Gra ikoni 3: Mesatarja e ngarkesës për një ditë pune (për të gjitha lëndët)31

njësinë mësimore. Aparatura didaktike
gjendet në fund të çdo njësie mësimore dhe,
në varësi prej stilit dhe qëllimit të
autorit/autorëve, ajo shfaqet si: “Pyetje”,
“Detyra”, “Ushtrime”, “Pyetje dhe detyra”,
“Veprimtari”, “Aktivitete”, “Çështje për
diskutim”, “Të bisedojmë së bashku”, etj.

d) Ngarkesa me aparaturë didaktike dhe
me letore pune
Mbingarkesa e nxënësve me aparaturë
didaktike dhe me letore pune ka qenë një
problem tjetër i parashtruar në studimin e
2010-s. Për arsye praktike, në këtë analizë
termi “aparaturë didaktike” përdoret në një
kuptim të ngushtë dhe i referohet vetëm
atyre obligimeve e detyrave që gjenden në
fund të çdo njësie mësimore, dhe po ashtu në
kuadër të këtij termi futet edhe letorja e
punës. Me të nënkuptohen të gjitha
detyrimet që i ngarkohen nxënësit në fund të
çdo njësie mësimore, të cilat kanë për qëllim
që t'u ndihmojnë nxënësve për të mësuar
dhe zotëruar sa më lehtë dhe sa më shpejt

Ne patëm ofruar shembuj të shumtë se si
aparatura didaktike ndikon
jashtëzakonisht shumë në mbingarkesën e
nxënësve, posaçërisht për faktin se
karakteristikë e aparaturës didaktike është
se ajo shpeshherë mund të mos jetë shumë
e vëllimshme. Përmbajtja e saj mund të jetë
vetëm disa rreshta, mirëpo nxënësit i
duhen orë të tëra për ta kryer atë

31
Kjo llogari është bërë duke e shumëzuar mesataren e numrit të faqeve për një orë mësimore me mesataren e numrit të orëve mësimore për një ditë pune.
Kështu është nxjerrë mesatarja për secilën klasë (VI, VII, VIII dhe IX), se sa faqe i duhet nxënësit të përpunojë për çdo ditë pune.
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përmbajtja e letores së punës përmban
vetëm pyetje, detyra, ushtrime dhe
aktivitete (aparaturë didaktike) nga më të
ndryshmet, atëherë del se sa i përket kohës
që i konsumon nxënësit, ajo është burim më i
madh i ngarkesës për ta.

detyrim që parashtron aparatura didaktike.
Mirëpo, pavarësisht kësaj, rezulton se edhe
në këtë drejtim nuk ka ndodhur asnjë
ndryshim pozitiv, meqë autorët e teksteve
nuk kanë ndërmarrë masa që sadopak të
reduktojnë aparaturën didaktike nëpër
tekstet shkollore.32

Në gra ikonin në vijim pasqyrohet në
mënyrë gra ike ngarkesa e nxënësve me
letore pune, ku mund të vërehet se nxënësit
i duhet të përpunojë 1 deri 3 faqe të letores
së punës për çdo njësi mësimore (shih në
vazhdim, gra ikoni 4 dhe, për më shumë
detaje, shih tabelat 7, 8, 9 e 10, të
bashkëngjitura në Shtojcën B).

Po ashtu, letoret e punës vazhdojnë të jenë
një burim shumë i madh i mbingarkesës së
nxënësve dhe asgjë nuk ka ndryshuar
pozitivisht që nga viti 2010. Tani është
shtuar edhe letorja e punës e Edukatës
Qytetare 6, e cila nuk ka qenë në përdorim në
vitin 2010 kur është hartuar dhe publikuar
studimi ynë. Duke u nisur nga fakti se

Gra ikoni 4: Ngarkesa me letore pune 33

32

shih tekstin Edukata qytetare 8, faqe 31, tekstin Edukata qytetare 9, faqe 26, tekstin Biologjia 6, faqe 88, tekstin Historia 7, faqe 87, tekstin Biologjia 9, faqe
28, tekstin Gjeogra ia 7, faqe 165 dhe tekstin Edukata qytetare 7, faqe 110.
Llogaritja është bërë duke e pjesëtuar totalin e numrit të faqeve të letores së punës me totalin e fondit të orëve në një vit. Kështu është nxjerrë mesatarja
se sa faqe duhet të përpunojë nxënësi për çdo orë mësimi.
33
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saj, është normale që niveli i ngarkesës të
varirojë dhe të ketë dallime të vogla në mes
teksteve të ndryshme të së njëjtës klasë, por
siç shihet në gra ikon, dallimet janë aq të
mëdha, sa nuk mund të justi ikohen në asnjë
mënyrë.34

dh) Ngarkesa në shpërputhje me
moshën e nxënësve
Një problem tjetër që lidhet me ngarkesën e
teksteve shkollore është edhe fakti që niveli i
ngarkesës së teksteve shkollore nuk i
përgjigjet fare moshës së nxënësve. Në
studimin e vitit 2010 patëm sjellë dëshmi të
mjaftueshme se në shumicën e rasteve
ngarkesa është në shpërputhje me moshën e
nxënësve. Mirëpo, pavarësisht kësaj, gjendja
ende vazhdon të mbetet e tillë në tekstet
shkollore.
Në gra ikonin e mëposhtëm vërehet qartë se
ka dallime jashtëzakonisht të mëdha në
nivelin e ngarkesës, megjithëse bëhet jalë
për tekste të së njëjtës klasë. Këtu është me
rëndësi të përmendet se, në varësi nga lënda
dhe niveli i vështirësisë së përmbajtjes së
34

për më shumë detaje, shih tabelat 11, 12, 13 e 14, të bashkëngjitura në Shtojcën B.
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Gra ikoni 5: Krahasimi i nivelit të ngarkesës

tekstet tjera kemi shkarje nga një parim i
tillë, posaçërisht në rastin e teksteve të
Biologjisë.35

Niveli i ngarkesës në shpërputhje me
moshën e nxënësve mund të argumentohet
dhe prezantohet edhe në një formë tjetër
gra ike, e cila paraqitet në gra ikonin e
mëposhtëm. Para se të analizojmë
gra ikonin në vazhdim duhet thënë se
logjikisht do të duhej të kishte një
proporcion të drejt në mes rritjes së moshës
së nxënësit dhe rritjes së nivelit të ngarkesës
së nxënësit me tekste shkollore. Mirëpo, për
fat të keq, një parim i tillë nuk për illet nga
shumica e autorëve të teksteve shkollore. Siç
mund të vërehet në gra ikon, vetëm tekstet e
Historisë përfaqësojnë një shembull të mirë
se si niveli i ngarkesës rritet në proporcion
me moshën e nxënësve, ndërsa tek të gjitha
35

për më shumë detaje, shih edhe një herë tabelat 1, 2, 3 dhe 4 të bashkëngjitura në Shtojcën B
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Gra ikoni 6: Raporti në mes nivelit të ngarkesës dhe moshës

nxënësit. Ne patëm argumentuar se tekstet
shkollore në të shumtën e rasteve ofrojnë
vetëm informacione të thata, të cilat nga
nxënësi nuk kërkojnë asgjë tjetër përveçse
memorizim dhe riprodhim mekanik të tyre.

Si përfundim, mund të konstatohet se sa i
përket mbingarkesës së nxënësve me tekste
shkollore gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë
ashtu siç ka qenë edhe në vitin 2010 dhe për
fat të keq autorët e teksteve nuk kanë
ndërmarrë asgjë në drejtim të reduktimit
dhe thjeshtimit të përmbajtjeve të teksteve
shkollore.
3. MENDIMI KRITIK
Një e metë tjetër e teksteve shkollore që
ishte identi ikuar në studimin tonë të vitit
2010 ishte edhe mosstimulimi i
mjaftueshëm i të menduarit kritik tek
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intelektualisht patjetër, për të dhënë
përgjigje.

E gjithë kjo ndodh për shkak se shumica e
autorëve të teksteve nuk i për illin
taksonomitë. 3 6 Ne patëm marrë si pikëreferencë Taksonominë e Blumit, e cila
përbëhet nga gjashtë (6) nivele progresive.37
Bazuar në taksonominë e Blumit pati
rezultuar se shumica e materialeve të
teksteve shkollore u përkasin vetëm dy
niveleve të para (njohja dhe të kuptuarit), të
cilat kërkojnë nga nxënësit që materiali
mësimor vetëm të kuptohet e të njihet dhe të
r i p ro d h o h e t . N d o n j ë h e rë n ë t e k s t e t
shkollore edhe mund të gjenden materiale
që i përkasin nivelit të tretë (zbatimi), ku
s y n o h e t q ë n xë n ë s i t t ë a f t ë s o h e n q ë
njohuritë teorike që marrin nga shkolla, të
jenë në gjendje t'i zbatojnë në praktikë ose
në jetën e përditshme. Por, shumë rrallë në
tekstet shkollore mund të gjenden materiale
që u përkasin tri niveleve më të larta
(analiza, sinteza dhe vlerësimi), të cilat do t'i
nxisnin dhe stimulonin nxënësit që të
mendojnë dhe të zhvillojnë kështu shprehitë
e të menduarit kritik.

Tani rezulton se as në këtë drejtim nuk ka
ndryshuar asgjë pozitivisht, meqë autorët e
teksteve nuk kanë ndërmarrë asnjë masë në
këtë drejtim, pavarësisht se ka pasur kohë të
mjaftueshme për të ndërhyrë së paku sa i
përket mënyrës së formulimit të pyetjeve,
meqë, për hir të së vërtetës, duhet shtuar se
për të pasur tekste të mirë illta që
stimulojnë të menduarit kritik, duhet që
tekstet aktuale të ndryshojnë rrënjësisht, të
rikonceptualizohen e të ripërpilohen, dhe
për gjithë këtë duhet kohë më e gjatë në
dispozicion.
4 . M E T O D AT B A S H K Ë K O H O R E T Ë
MËSIMDHËNIES
Mosintegrimi i metodave bashkëkohore të
mësimdhënies në tekstet shkollore ka qenë
problemi i radhës i identi ikuar në studimin
tonë të 2010-s. Përkatësisht, shumica e
teksteve shkollore nuk i stimulojnë dhe nuk i
ndihmojnë mësimdhënësit për zbatimin e
metodave bashkëkohore të mësimdhënies,
të cilat, përveç dobive të tjera, janë shumë të
lidhura dhe ndihmojnë edhe në zhvillimin e
shprehive të të menduarit kritik.

Gjithashtu, është bërë edhe një analizë e
pyetjeve që gjenden nëpër tekste shkollore
dhe pati rezultuar se shumica e atyre
pye t j eve i p ë r ka s i n l l o j i t të pye t j eve
konvergjente (me vetëm një përgjigje të
mundshme të drejtë), dhe, për t'iu përgjigjur
me saktësi, nxënësit i duhet vetëm
informacioni që e ka në tekstin përkatës.
Ndërkohë, kishte shumë pak pyetje që i
përkasin grupit të pyetjeve divergjente (me
shumë përgjigje të mundshme), për të cilat
nxënësve do t'u duhej të angazhoheshin

36
Taksonomia është klasi ikimi shkencor i gjërave sipas një hierarkie, në të cilën nivelet vendosen nga më i ulëti te më i larti (përku izim i marrë nga
modulet e Dr. Nikoleta Mitës – Bazat e Testmit Psikologjik).
37
Njohja – synon nxënien e fakteve dhe të njohurive bazë; Të kuptuarit – synon të kuptuarit e materialit, të ideve, të fakteve, të teorive; Zbatimi – synon
aftësimin e nxënësit për të zbatuar njohuritë në një situatë të re; Analiza – synon zhvillimin e aftësive analizuese tek nxënësi; Sinteza – synon zhvillimin e
aftësive sintetizuese tek nxënësi; Vlerësimi – synon zhvillimin e aftësive gjykuese dhe vlerësuese tek nxënësi.
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secilës njësi mësimore autorët propozojnë
një metodë të caktuar për të ngjallur
diskutimin në mes nxënësve, në mënyrë që
përmbajtja e njësisë mësimore të bëhet më
atraktive për nxënësit dhe më e lehtë për t'u
nxënë.

Në studimin tonë patëm argumentuar se si
mosintegrimi i metodave bashkëkohore të
mësimdhënies në tekstet shkollore
imponon pasivitetin e nxënësve, duke
tejimponuar kështu rolin e mësimdhënësve.
Dihet se zbatimi i metodave bashkëkohore
të mësimdhënies varet, para së gjithash, nga
vetë mësimdhënësit. Sidoqoftë, sikur ato të
ishin të integruara në tekstet shkollore, do të
ishin një ndihmesë e madhe për
mësimdhënësit, madje edhe do të ishte
njëfarë imponimi për mësimdhënësit që ata
të përdorin këto metoda gjatë procesit të
mësimdhënies.

Para përfundimit, mund të thuhet se autorët
e teksteve shkollore kanë pasur kohë të
mjaftueshme për të inkorporuar metodat
bashkëkohore të mësimdhënies në tekstet e
tyre, por këtë me siguri nuk e kanë bërë për
shkak të mungesës së kompetencës së tyre
për ta bërë një gjë të tillë, apo edhe për shkak
të mungesës së vullnetit për një gjë të tillë.

Prandaj, ne patëm sugjeruar që me rastin e
ribotimit të teksteve shkollore, të gjithë
autorët e tyre të integronin këto metoda në
tekstet e tyre, duke rekomanduar për çdo
njësi mësimore së paku një metodë, përmes
së cilës ajo njësi do të realizohej më së miri.
Pavarësisht kësaj, tani, pas më shumë se dy
vite, rezulton se autorët e teksteve nuk i kanë
marrë për bazë këto sugjerime dhe, për fat të
keq, gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë siç ka
q e n ë n ë v i t i n 2 0 1 0 . M ë ko n k re t i s h t ,
shumica e teksteve shkollore nuk i kanë
inkorporuar metodat bashkëkohore të
mësimdhënies.

5. ASPEKTE DIDAKTIKO-METODIKE
Mosplotësimi i një varg kërkesash
didaktiko-metodike nga tekstet shkollore ka
qenë problemi i radhës i paraqitur në
studimin tonë të vitit 2010. Ndër këto
kërkesa, qenë paraqitur dhe elaboruar
vetëm disa prej tyre, ato më të rëndësishmet.
Studimi ishte fokusuar në rëndësinë që
prania e objektivave e jalëve në illim dhe
përmbledhja në fund kanë në lehtësimin e
procesit së mësimit për nxënësit.
Megjithëse autorët e teksteve kanë pasur
kohë të mjaftueshme për të plotësuar këto
kërkesa didaktiko-metodike në tekstet e
tyre, asnjë ndryshim nuk ka ndodhur në këtë
drejtim që nga viti 2010. Gra ikoni në
vazhdim tregon se vetëm gjysma e teksteve
shkollore i kanë objektivat në illim të çdo
njësie mësimore, ndërsa shumica e teksteve

Për të qenë të saktë duhet të përmendet se
tekstet e Edukatës qytetare janë shumë më
të avancuara në këtë drejtim, meqë ato i janë
përshtatur metodologjisë së re të
mësimdhënies dhe mësim nxënies.
Veçanërisht do përmendur teksti Edukata
qytetare 9, në të cilin, pothuaj në fund të
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vazhdojnë të mos i kenë jalët kyçe në illim
të njësisë mësimore dhe përmbledhjen në
fund të njësisë mësimore.38
Gra ikoni 7:

shkollore jalorthët i kanë në fund të tekstit e
jo në fund të çdo njësie mësimore. Për më
shumë, disa tekste nuk kanë fare jalorth, as
në fund të njësive mësimore dhe as në fund
të tekstit.. 39

Gjithashtu, BIRN pati argumentuar
rëndësinë e ekzistimit të jalorthit me jalë të
reja në fund të çdo njësie mësimore. Një
jalorth i tillë do të pakësonte rrezikun e
humbjes së vëmendjes nga sh letimi deri në
tek jalorthi në fund të librit. Në disa raste më
të këqija, sidoqoftë, disa tekste nuk ofrojnë
fare jalorth, duke u pamundësuar nxënësve
sqarime të nevojshme.
Pavarësisht kësaj, edhe në këtë pikë gjendja
vazhdon të mbetet e njëjtë sikur në vitin
2010, pasi që autorët nuk kanë bërë asnjë
ndryshim pozitiv në këtë drejtim. Gra ikoni
në vazhdim tregon se shumica e teksteve
38
39

për më shumë detaje për secilin tekst veç e veç, shih tabelat 15, 16, 17, 18, 19 e 20 të bashkangjitura në Shtojcën B
për më shumë detaje për secilin tekst veç e veç, shih tabelat 21, 22, 23, 24 e 25, të bashkëngjitura në Shtojcën B.
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Gra ikoni 8:

paragjykimit a stereotipizimit gjinor, të cilat
janë prezente në tekstet tona shkollore.

6. ASPEKTE GJINORE
Një shqetësim tjetër i ngritur në studimin
tonë në vitin 2010 ishte edhe problemi i
prezantimit dhe përfaqësimit të
pabarabartë dhe jo të drejtë të të dy gjinive
në përmbajtjet e teksteve tona shkollore. Një
konstatim i tillë bazohej edhe në
p ë r m b a j t j e n e t e k s t e ve s h ko l l o r e t ë
përfshira si mostër në studimin tonë, por
edhe në disa studime të tjera të publikuara
nga organizata të ndryshme në Kosovë, të
cilat janë marrë posaçërisht me çështjet e
prezantimit dhe përfaqësimit gjinor në
tekstet tona shkollore.

Aspekti i parë i diskriminimit gjinor vërehet
në përfaqësimin dhe prezantimin shumë më
të shpeshtë të personazheve a igurave
mashkullore, si në kuadër të përmbajtjes së
t e k s t e ve , a s h t u e d h e n ë i l u s t r i m e t e
ndryshme që janë në kuadër të teksteve. Një
shembulli tillë ishin kopertinat e teksteve të
Historisë të klasës VI, VII dhe VIII, në të cilat
personazhet apo igurat mashkullore
dominojnë në mënyrë absolute, meqë në
këto ballina nuk paraqitet asnjë personalitet
apo igurë historike e gjinisë femërore, qoftë
kombëtare a ndërkombëtare, në ndërkohë
q ë p a ra q i te n s h u m ë i g u ra h i s to r i ke
mashkullore.

Bazuar në këto të dhëna qe argumentuar se
ka disa forma dhe aspekte të diskriminimit,
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7. ASPEKTE PËRMBAJTËSORE

Aspekti tjetër i diskriminimit gjinor në
tekstet shkollore lidhet me stereotipet
gjinore, ku zakonisht meshkujt paraqiten në
pozita më të favorshme. Kjo bën që në
mënyrë të tërthortë t'i shndërrojnë këto
stereotipe të roleve gjinore si fakte të
mirëqena dhe të pakontestueshme.
kësisoj,nxënësit në mënyrë të
p ave t ë d i j s h m e i i n t e r n a l i z o j n ë kë t o
stereotipe, për t'i shndërruar më vonë në
modele sjelljeje, që gjithsesi rezultojnë me
diskriminim të gjinisë femërore. Stereotipet
gjinore dalin në pah edhe me rastin e
përshkrimit të roleve brenda familjes, me
ç'rast stereotipizohen edhe rolet e prindërve
edhe rolet e fëmijëve, ku sërish fëmijët
meshkuj paraqiten në pozita më superiore
se sa vajzat. Gjithashtu, stereotipet gjinore
vërehen edhe kur litet për rolet
profesionale, ku sërish femra të prezantohet
në pozita më inferiore se sa mashkulli.

Në studimin tonë të vitit 2010 ishte
argumentuar edhe rëndësia që të kemi
debate të mirë illta në qarqet adekuate dhe
kompetente në lidhje me disa çështje që
kanë të bëjnë me aspekte përmbajtësore të
teksteve shkollore, e të cilat nuk varen prej
autorëve të teksteve shkollore. Janë tri
çështje për të cilat qe argumentuar nevoja
për debat në lidhje me to.
1. Është argumentuar rëndësia që të hapet
një debat në qarqet akademike e
vendimmarrëse në lidhje me uni ikimin e
plan-programeve dhe teksteve shkollore në
të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët
(Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi dhe
Serbi).Kjo vlen sidomos për uni ikimin në
Shqipëri dhe Kosovë, duke u nisur para së
gjithash nga arsye e motive praktike e
pragmatike, meqë, kjo do të rezultonte me
tekste shkollore shumë më cilësore. Për fat
të mirë, gjërat kanë illuar të lëvizin në këtë
drejtim, meqë tashmë që nga viti 2012
Kosova dhe Shqipëria kanë Abetare të
përbashkët dhe pritet që edhe tekste të tjera
të uni ikohen në një të ardhme jo shumë të
largët.

Sa i përket aspektit gjinor, për fat të keq,
gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë në tekstet
tona shkollore, megjithëse, duhet të thuhet
se për t'u bërë përmirësimet e duhura në
këtë drejtim duhet kohë më e gjatë në
dispozicion. Skepticizmin se brenda një
periudhe të shkurtër do të ndodhin
ndryshime pozitive në këtë drejtim e rritë
fakti që shumica e autorëve të teksteve
shkollore vazhdojnë të jenë meshkuj. Kjo
vërehet lehtë, meqë nga 23 autorë (të 16
teksteve të përfshira si mostër në analizën
tonë), 21 apo rreth 91 % janë meshkuj,
ndërsa vetëm 2 apo vetëm rreth 9 % janë
femra.

2 . N e vo j a p ë r n j ë d e b a t n ë l i d h j e m e
përmbajtjen e teksteve të historisë
gjithashtu është izoluar nga BIRN. Një
argument i tillë ishte bërë për shkak se disa
periudhave, ngjarjeve dhe personaliteteve
historike kombëtare u kushtohet shumë
rëndësi e hapësirë në tekstet e Historisë,
kurse disa të tjerave u kushtohet fare pak
rëndësi e hapësirë në tekstet e Historisë. Në
këtë drejtim nuk ka pasur asnjë ndryshim në
tekstet e historisë dhe nuk
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hapësirë gjeogra isë ndërkombëtare (63.81
%) sesa gjeogra isë kombëtare (22.53 %).
Ndërsa në tekstet e Historisë raporti në mes
të historisë kombëtare (43.86 %) dhe asaj
ndërkombëtare (48.62 %) është më i
balancuar, megjithëse edhe këtu dominojnë
aspektet ndërkombëtare (për më shumë
detaje, shih tabelat 26, 27, 28 e 29, të
bashkangjitura në Shtojcën B)..

mund të thuhet se ka pasur debate në qarqet
akademike e të historianëve. Sidoqoftë, ka
pasur debate publike rreth igurave të
caktuara historike, por në shumicën e
rasteve këto janë iniciuar nga qarqet
politike.
3. Përveç dy çështjeve të lartpërmendura,
është dalluar edhe nevoja për një debat të
mirë illtë në lidhje me rëndësinë dhe
hapësirën që do të duhej t'u kushtohej
aspekteve kombëtare në raport me ato
ndërkombëtare, në tekstet shkollore të
Gjeogra isë dhe të Historisë. Një argument i
tillë bazohet në faktin se aspektet
ndërkombëtare dominonin dukshëm në
raport me ato kombëtare në këto tekste,
sidomos në tekstet e Gjeogra isë, meqë
tekstet e Historisë qenë disi më të
balancuara në këtë drejtim. Për fat të keq, në
këtë drejtim nuk ka pasur asnjë lëvizje, meqë
ky raport vazhdon të mbetet i njëjtë në këto
tekste. Më konkretisht, kur e llogarisim këtë
raport në mes gjeogra isë kombëtare dhe
ndërkombëtare në tërësi, për gjithë ciklin e
shkollës së mesme të ulët (klasët VI-IX), del
s e ga t i t re i s h m ë s h u m ë i ku s h to h e t
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Këtu është me rëndësi të theksohet se kjo
analizë nuk ka pasur për qëllim që të
identi ikojë probleme të tjera të teksteve
shkollore, përveç rivlerësimit të
implementimit të gjetjeve të BIRN në 2010.
Mbesin shumë aspekte e çështje të tjera
problematike që kanë të bëjnë me tekstet
shkollore, që nuk kanë qenë subjekt i
analizës sonë as në vitin 2010 e as tash.

PËRFUNDIMI
Nga gjithë ajo çfarë u prezantua deri më tani
mund të arrihet në përfundim se që nga viti
2010 janë bërë shumë pak përmirësime në
tekstet shkollore. Një numër tejet i vogël i
autorëve e teksteve dhe mekanizmave të
tjerë përgjegjës i kanë për illur
rekomandimet e dala nga studimi i BIRN-it..

Ne mbesim me shpresë që riaktualizimi i
këtyre çështjeve do të shërbejë si alarm për
autorët e teksteve dhe të mekanizmave të
tjerë gjegjës që të ndërmarrin masat e
duhura për të bërë përmirësimet e
nevojshme në tekstet shkollore, në mënyrë
që tekstet shkollore njëherë e mirë të
zhvishen nga këto probleme e të meta dhe
rrjedhimisht të kryejnë sa më mirë
funksionin dhe misionin e tyre për të cilin
janë të dedikuara.

Andaj, edhe tash pas më shumë se dy vite e
gjysmë, mund të konstatohet se tekstet
shkollore vuajnë nga një varg problemesh,
defektesh dhe mangësish, të cilat janë mjaft
shqetësuese dhe me të cilat duhet të merren
urgjentisht autorët e teksteve shkollore, si
dhe personat dhe organet kompetente e
përgjegjëse. Sikurse në vitin 2010, edhe tani
mund të konstatohet se ndër problemet dhe
të metat më të mëdha të teksteve shkollore
janë:
1.Pasaktësia shkencore në përmbajtjet e
teksteve shkollore;
2.Ngarkesa e tepërt dhe e panevojshme
në tekstet shkollore;
3.Mosstimulimi i të menduarit kritik nga
tekstet shkollore;
4.Mosintegrimi i metodave bashkëkohore
të mësimdhënies në tekstet shkollore;
5.Mospërmbushja e kërkesave didaktikometodike nga tekstet shkollore;
6.Prania e diskriminimit, paragjykimeve
dhe stereotipeve gjinore në tekstet
shkollore;
7.Të meta përmbajtësore të teksteve
shkollore që lidhen me plan-programet.
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- Gale Group. UXL Encyclopedia of World
Biography (Volume VII). Detroid: GACL,
2002.
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SHTOJCAT
SHTOJCA A: Lista e teksteve shkollore dhe letoreve të punës të përfshira
në mostër
Tekstet e Biologjisë:

Fletoret e punës të Biologjisë:
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Tekstet e Gjeogra isë:

Fletoret e punës të Gjeogra isë:
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Tekstet e Historisë:

Fletoret e punës të Historisë:
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Tekstet e Edukatës qytetare:

Fletoret e punës të Edukatës qytetare:
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SHTOJCA B: Tabelat me të dhëna
Tabela 1:

Tabela 2:

Tabela 3:
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Tabela 4:

Tabela 5:

Tabela 6:
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Tabela 7:

Tabela 8:

Tabela 9:

44

PROBLEMET DHE TE METAT
E TEKSTEVE SHKOLLORE

Tabela 10:

Tabela 11:

Tabela 12:
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Tabela 13:

Tabela 14:

Tabela 15:
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Tabela 16:

Tabela 17:

Tabela 18:
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Tabela 19:

Tabela 20:

Tabela 21:

48

PROBLEMET DHE TE METAT
E TEKSTEVE SHKOLLORE

Tabela 22:

Tabela 23:

Tabela 24:

Tabela 25:
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Tabela 26:

Tabela 27:
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Tabela 28:

Tabela 29:
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