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99 problemet

Hapësirë e pamjaftueshme në shkollë
Nuk ka nxemje
Nuk ka projektor, printer, lap-top
Nuk ka laboratore
Rrogat e vogla
Biblotekat e varfëra
Nuk ka diciplinë në shkolla
Nuk ka autonomi financiare
Nuk ka psikolog, pedagog, staf mbështetës



Shpenzimet në arsim

Kosova, 1.8 milion

BPV: 5,327 mil Euro (4.3% arsim)

Sllovenia, 2.1 milion

BPV: 43,745 mil Euro (6.4% arsim)

KS: 260 milion Euro, 70% në rroga



Fajësohen mësimdhënësit

“nuk kanë motivim”

“nuk kanë shkollimin e 
duhur”

“nuk përgaditen
mjaftueshëm për klasë”



Si mbështeten mësimdhënësit

Trajnime dhe udhëzues

• metodologji, jo përmbajtje

Korniza e Kurrikulës së Kosovës (2011)

• Trajnime intensive: 10 + 82 shkolla pilot

• Kurrikulat Bërthamë

• Udhëzues për implementim



Ndryshimet

viti – shkallë

lënda – fushë

vlerësimi – ABCD

ndryshimi i orëve mësimore – shkencat dhe
gjuhët kanë më pak

“shkoni përtej librave”



Zhargoni



Skelet e themelet



Librat Sot



Gjeografia 7



Gjeografia 7



Fizika 6-9

“përveç gabimeve shkencore, librat janë përplot
gabime teknike, gjuhësore e pedagogjike…këta
libra nuk duhet të lejohen në përdorim, apo
duhet të redaktohen e para se të përdoren në
klasë”

Ardian Gojani, phd Fizikë



Gjuhë: Leximi Letrar

“Aparatura didaktike në disa tekste nuk është e 
përzgjedhur si duhet dhe jo gjithmone ̈ nxënësit i
ve ̈ në situatë që të punojne ̈ të pavarur, të 
mendojnë në mënyrë kritike, te ̈ debatojnë, te ̈ 
eksperimentojne ̈ dhe te ̈ aplikojne ̈ në praktike ̈ 
njohurite ̈ e dhëna në tekst, por vetëm t’i
mësojnë përmendsh ato.” 

Instituti Pedagogjik 2013



Gjuhë: Leximi Letrar



Libri i mirë?

“Diskuton tema relevante për moshën e 
nxënësve: sport, teatër, muzikë, dizajn, si dhe
linguistikë.

Libri i mëson nxënësit të komunikojnë përmes
tekstit të shkruar, të folur/lexuar, si dhe i mëson
gjëra të rëndësishme të jetës së përditshme: 
p.sh. si të lexohen gazetat në menyrë efiqiente.”

BELMA, Estonisht 6



Pse janë librat kështu?

“së paku e kemi larguar ideologjinë komuniste”

“librat janë botuar për 3 muaj”

nuk janë rishikuar por vetëm ribotuar



Shkoni përtej librave: gjuhë

10% : > 3 libra

60% : 1-2 libra

30% : 0 libra

250 libra klasik dhe
modern të përkthyer –
apo shqip modern

3-6 Euro/copë



Shkoni përtej librave: gjeografi

Bibloteka Kombëtare
“Evropa” dhe “Gjeografia”: 8 tituj
(1980)
“Gjeografia”: 376 tituj
• për Luginën e Preshevës (2015)
• për kontinetet (pa Evropën) 

(2014)
• Gjeografia Kulturore (2012)
“Evropa”: 293 tituj
• Kryesisht politikë/BE

Bibloteka Kombëtare Austri
• “Geographie”: 42,411 tituj, 6,025 

për Gjegrafinë e Evropës



Standardet për tekste shkollore

I përshtatet kurrikulës
Ka konsistencë prej vitit në vit
Njësitë mësimore janë relevante për lëndën
Janë të përshtatshme për moshën
Fillojnë me njësi më të lehta duke shkuar nga më të vështirat
Inkurajojnë mendim kritik
Marrin parasysh infrastrukturën në vend
E kuptueshme mjaftueshëm që nxënësit të mund të punojnë të pavarur
Pa gabime dhe me gjuhë që qartë
Pa anshmëri (gjinore)
Me ilustrime e fotografi të mira
Me referenca të qarta
Me libra për mësimdhënës



“Librat janë çështje publike” - LMV

Hapi 1: Analizë kërkese: a nevojitet ky libër? 

Shtëpia botuese, Zyra për Arsim Fillor, Mësimdhenesit

Hapi 2: Draft koncepti – çka duhet të përmbajë libri?

Komisioni i Librave Shkollorë dhe Bordi i Arsimit

Hapi 3: Te blehet apo te shkruhet?

Librat tjera në treg



LMV

Hapi 4 - 6: Koncepti didaktik (30 faqe, detaje per 
secilin kapitull) dhe plani zhvillimor

Cilat materiale ndihmojnë në implementimin e 
kurrikulës? (Gjeografi)

Bordi i Arsimit dhe Komisioni i Librave Shkollorë



Çështje kyçe

“Mësimdhënësit janë shumë të rëndësishëm në
procesin e prodhimit të librave. Ata janë
përdoruesit parësor. Ne gjithmonë i konsultojmë
ata. Si dhe Fakultetin e Edukimit, sepse këta të
fundit punojnë me mësimdhënësit e rinj.” 

Redaktore, LMV

Nxënësit: Pilotimi



Çmimi BELMA



Hapat e ardhshëm

Krijimi i një “Komisioni për Libra Shkollorë“

Rishikim te librave ekzistues

Përkthim i librave të shkencës: modeli Zvicër/Shqipëri

Trajnim i autorëve PLUS recenzentëve, redaktorëve, 
iliustruesëve

Paisje e biblotekave shkollore me romane dhe lektyra te reja

(plus grante/përkthime te reja)


