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Parathënie

Projekti i Përbashkët i Historisë (PPH) është një iniciativë e shoqërisë civile, e një bashkëpunimi 
të shkëlqyer, e bërë nga historianë dhe mësimdhënës ekskluzivisht nga Evropa Juglindore. Qëllimi 
kryesor i PPH-së ishte që të përmirësojë tekstet mësimore të historisë dhe mësimdhënien e 
historisë, të hulumtojë mundësitë e eliminimit të stereotipave kombëtare ‘konflikt-prodhuese’ nga 
tekstet mësimore të historisë, dhe të promovojë qytetari demokratike, tolerancë dhe mirëkuptim 
të ndërsjellë. Ne u munduam që t’i arrijmë këto qëllime përmes një analize sistematike të teksteve 
mësimore dhe programit mësimor, përmes trajnimeve për mësimdhënës dhe përfundimisht duke 
përpiluar një material alternativ për edukim. 

Projekti është zhvilluar përmes fazave të ndryshme duke përfshirë këtu edhe përpilimin e katër  
librave burimorë (Libra Punues) për mësimdhënien e historisë së Evropës Juglindore dhe ky 
udhëzues, për përdoruesin, i plotëson katër Librat e Punës, duke ofruar direktiva metodologjike 
për mësimdhënësit. Roli i mësimdhënësit është i rëndësishëm dhe qëllimi i Librave të Punës nuk 
mund të arrihet pa motivimin dhe punën e zellshme të mësimdhënësve.

Të katër Librat e Punës për mësimdhënien e historisë moderne të Evropës Juglindore përpiqen që 
të përforcojnë hulumtimin, shumë-perspektivitetin dhe të ofrojnë një shpjegim më të sinqertë, të 
balancuar dhe të kthjellët të së kaluarës, në mënyrë që të kuptojmë më mirë se kush jemi ne dhe 
kush janë fqinjët tanë. Shumëllojshmëria e burimeve historike të përfshira në katër Librat e Punës i 
fton nxënësit që t’i shohin zhvillimet historike nga pikëpamje të ndryshme dhe të mësojnë teknika 
që do t’iu ndihmojnë atyre ta kuptojnë kompleksitetin e historisë, sidomos në rajonin e tyre. 

Si koordinatore e PPH-së për 10 vjet me radhë, kam pasur privilegjin të takoj kolegë nga vende 
të ndryshme të Evropës Juglindore, të krijoj shoqëri dhe të bëj kërkime rreth një bote me dituri 
të freskëta. Kam kuptuar që kam shumë gjëra të përbashkëta me njerëzit, të cilët flisnin gjuhë të 
ndryshme dhe përmes përvojës së Projektit të Përbashkët të Historisë, ia dola mbanë që të kapërcej 
kufijtë e mi mendorë për të cilët nuk kam qenë e vetëdijshme. Do të doja të falënderoja kolegët e 
mi, Mirela, Bogdan, Halil, Kreso dhe Valery, me të cilët ne përpiluam të katër Librat e Punës dhe 
gjithashtu Dubravka, Irena, Enes, Helian, Hayrettin dhe Mutlu, të cilët punuan për botimin e librit 
në gjuhët e ndryshme të Ballkanit. Të gjithë ata ofruan inspirim dhe frymë gjatë kësaj aventure 
dhjetë-vjeçare. Në fund, do të dëshiroja t’i falënderoja të gjithë kontribuuesit, të cilët përzgjodhën 
burimet nga vendet e tyre, mësimdhënësit të cilët morën pjesë në takimet e punës dhe kontribuuan 
fuqishëm në përmirësimin e Librave të Punës. Ndonëse, prej vitit 1999 mësimdhënia e historisë 
ka ndryshuar, tekstet e reja mësimore dhe programi i ri mësimor kanë qenë të përzgjedhura. Edhe 
rrethanat politike gjithashtu kanë ndryshuar dhe me katër shtete më shumë, të Evropës Juglindore, 
që iu bashkuan BE-së, ka ende shumë për tu bërë në fushën e mësimdhënies së historisë nëpër 
shkolla.

      Dr. Christina Koulouri

      Profesoreshë e historisë MoDerne

      KoorDinatore e PërgjithshMe e PPh-së
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Parathënie

Kur Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Juglindore iu fut punës së krijimit të Librave 
të Punës të Historisë në pranverën e vitit 2002, madje edhe anëtari më optimist i grupit nuk guxoi 
të ëndërrojë që, nga fundi i dekadës ne do të jemi aty ku qëndrojmë tani. Të katër Librat e Punës 
janë botuar në tetë gjuhë, me mijëra kopje tashmë janë në klasa nëpër tërë rajonin dhe pothuajse 
një mijë mësimdhënës historie janë trajnuar se si t’i përdorin Librat. Ky Libër do t’i ndihmojë edhe 
shumë të tjerë në teknikat e përdorimit.  

Ka qenë një periudhë sfiduese, me shumë lëvdata rreth projektit, por gjithashtu edhe një përpjekje 
e vazhdueshme për të prezantuar shumë-perspektivitetin në mësimdhënien e historisë, e cila gjë 
ende shihet kryesisht si një mjet edukativo - etnocentik. Udhëtimi nuk ka qenë i lehtë, por është në 
një rrugë e cila po shkon në drejtim të duhur dhe tashmë po ecën me hapa të mëdhenj. Ky Doracak 
është një ngjarje e rëndësishme, sepse do të rrisë mjaft mundësinë që mësimdhënësit të përdorin 
Librat e Punës të PPH-së. 

Sikurse çdo ngjarje e rëndësishme, edhe kjo, nuk mund të anashkalohet pa një falënderim për 
të gjithë ata që kanë përcjellë CDRSEE në këtë projekt magjepsës. Para së gjithash, në mesin e 
tyre janë mësimdhënësit e historisë nëpër qindra shkolla, kudo në Evropën Juglindore, që kanë 
kontribuar në PPH-në që nga ideja fillestare e deri në realizim. Në prezantimin e saj, Christina 
Koulouri – edhe një person tjetër për përkushtimin e së cilës ndaj PPH-së ne jemi mirënjohës – 
disa janë të emëruar; lista e plotë do t’i mbulonte të gjitha faqet e këtij libri! Pa ata, pa mbështetjen 
dhe përpjekjet e tyre entuziaste, ne kurrë nuk do të arrinim kaq larg. Mirënjohja u drejtohet edhe 
anëtarëve e Bordit të Drejtorëve të CDRSEE për përkrahjen e tyre të palodhur, por posaçërisht për 
Costa Carras dhe Erhard Busek, të cilët gjithmonë kanë gjetur kohë dhe energji ta shtyjnë PPH-në 
në lartësi të reja. Gjithashtu, grupit, të cilët e kanë drejtuar PPH-në deri tani; Faleminderit Sheila, 
Maria, Theano, Athanasios, Leon, George, Antonis, Corinna, Ruth, Biljana, Maria, Jennifer dhe 
Louise. 

Një falënderim i veçantë i drejtohet Dr. Inez Sutton dhe Ruth Sutton, bashkë-autorë të këtij Libri, të 
cilët dhuruan punën e tyre altruiste për PPH-në dhe CDRSEE-në. Puna e tyre kreative dhe novatore 
do t’i ndihmojë shumë mësimdhënës që nëpër klasa t’i japin jetë PPH-së.
E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, CDRSEE dëshiron që të shprehë mirënjohjen për të gjithë 
donatorët të cilët e mundësuan PPH-në përgjatë dhjetë viteve të fundit. Ju faleminderit për  njohjen 
e rëndësisë së këtij projekti, për guximin tuaj, për të përkrahur një përpjekje kaq të gjatë dhe 
vendosmërisë që ta mbani atë gjallë!

Nenad Sebek
Drejtor ekzekutiv, 
CDRSEE 
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Pjesa e Parë - udhëzues Për Përdorimin e liBrave Punues e Plotësues të historisë

Hyrje

Mirë se vini në Projektin e Përbashkët të Historisë së Evropës Juglindore. 

Librat e Punës, të cilat formojnë materialin përmbajtës të projektit janë një prodhim i një pune të 
gjatë dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë mësimdhënës, historianë, përkthyes dhe botues nga të 
gjitha shtetet e Evropës Juglindore. Secili burim dhe libër është vlerësuar nga mësimdhënësit e 
Historisë të secilit shtet. 

Librat e Punës nuk janë një orvatje për të definuar një Histori të bashkuar apo të përbashkët, që 
tregon një avancim linear të pastër nga një ngjarje në tjetrën. Përkundrazi, ato kanë për qëllim që 
të pajisin një koleksion me burime primare që do t’i lejojë mësimdhënësit t’i udhëzojnë nxënësit 
përmes pyetjeve, dallimeve, ideve, proceseve, shkaqeve dhe pasojave të Historisë. Përveç zhvillimit 
të aftësive, Librat e Punës gjithashtu synojnë që t’i mundësojnë nxënësve dialog të mirëfilltë me 
historinë gjatë gjithë jetës. 

Qëllimet: 
Librat e Punës së bashku me këtë udhëzues janë hartuar që t’i mësojnë nxënësit e moshës 13 vjeç 
e më lart: 

• Të bëjnë kërkime historike dhe forcojnë të kuptuarit e tyre për proceset e metodologjisë 
historike;

• Të zhvillojnë aftësinë e mendimit kritik;
• Të familjarizohen me procesin e të kuptuarit historik dhe hulumtimit;
• Aftësimi i nxënësve që të kenë qasje në burime primare dhe të mësojnë se si vetë  t’i 

interpretojnë ngjarjet; 
• Të bëhen të vetëdijshëm për llojllojshmërinë e burimeve primare – fotografitë, tabelat, 

hartat e kështu më radhë, gjithashtu edhe tekste të shkruara;
• Të zhvillojnë empatinë, aftësitë ndërnjerëzore dhe tej-njohëse;
• Të ndërtojnë teknikat për vlerësimin; 
• Të përmirësojnë aftësitë në kuptimin e shkakut dhe pasojës; 
• Të zhvillojnë aftësitë e debatit dhe kompromisit;
• Të sjellin historinë në jetë, të lidhin të kaluarën me të tashmen, të demonstrojnë lidhjen e 

historisë me jetën e nxënësve sot dhe në të ardhmen;
• Aftësimi i nxënësve që të përdorin këto teknika me Librat e Punës, me burime të ndryshme 

dhe në kuadër të kurikulit apo planprogramit mësimor.

Organizatat që kanë zbatuar Projektin e Përbashkët të Historisë kuptuan se njerëzit më me rëndësi 
në këtë projekt jeni ju, mësimdhënësit e Evropës Juglindore. Janë aftësitë tuaja, dedikimi dhe 
pjesëmarrja juaj që do ta definojë suksesin apo dështimin e këtij libri. 
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Varet nga ju se si do të dëshironit ta përdorni këtë libër në klasë. Ajo që pason është thjesht një 
udhëzues se si organizohen librat, bashkë me idetë se si të përfshihen nxënësit në të nxënit aktiv. 

Struktura dhe temat: 
Të katër Librat e Punës nuk janë tekste mësimore dhe janë hartuar me kujdes, në atë mënyrë, që 
kërkojnë informatat, udhëzimin dhe ndihmën e mësimdhënësit.   

Secila temë apo burim, gjithashtu nuk është e thënë të përdoret si e izoluar, por së bashku me temat 
e ngjashme të planit mësimor të tanishëm, më mësimdhënësin duke e inkurajuar diskutimin dhe 
pyetjet rreth këtyre burimeve. 

Librat e Punës janë ndarë në katër vëllime:  
1)  Perandoria Otomane
2)  Kombet dhe Shtetet në Evropën Juglindore
3)  Luftërat e Ballkanit
4)  Lufta e Dytë Botërore

Ekziston një kronologji në fillim të secilit vëllim. Mirëpo, secili libër është i organizuar në mënyrë 
tematike dhe jo sipas ngjarjeve të rëndësishme.   

Secili burim është me datë dhe referencë, kështu që nxënësit mund ta gjejnë atë në një rrethanë 
dhe kohë të caktuar, dhe të kuptojnë ecurinë e tij, gjithashtu edhe ngjarjet tjera që kanë ndodhur, 
influencat dhe fërkimet gjatë asaj kohe, mirëpo, theksi është vënë më shumë në vazhdimësinë e 
temave sesa në mësimin e datave. 
Temat në fokus janë të përbashkëta me të gjitha vendet në rajon. Vëmendje e veçantë i është dhënë 
Historisë sociale dhe burimeve rreth njerëzve të “zakonshëm” apo njerëzve të “thjeshtë”, që kanë 
jetuar gjatë ngjarjeve apo kohërave të caktuara, kështu duke e vënë në pah faktin se Historia nuk 
ka të bëjë vetëm me luftërat dhe liderët e mëdhenj, mirëpo edhe me jetën normale të njerëzve dhe 
se si ngjarjet kanë ndikuar tek ata. Ky orientim i librave kontribuon në përpjekjen për ta rigjallëruar 
Historinë, kështu që, nxënësit mund të identifikohen përmes tregimeve të fëmijëve dhe jetës së tyre 
të përditshme. 

Metodologjia e Projektit:
Një grup me rreth 60 historianë dhe mësimdhënës nga të gjitha vendet e Evropës Juglindore i 
përzgjodhi dhe përpiloi burimet, së bashku me futjen e shpjegimeve kyçe, aktiviteteve në klasë 
dhe disa pyetjeve rreth mendimit kritik. Këto janë të gjitha sugjerime apo ide për mësimdhënësit 
që t’i përdorin se si dëshirojnë, mirëpo gjithashtu do të kërkohet edhe përfshirja e materialeve 
nga burimet tjera dhe një qasje pjesëmarrëse në mësim. Në mënyrë që të zhvillohet diskutimi 
dhe debati, ju, mësimdhënësit, duhet të veproni më shumë si “ndihmës”, sesa si dikush që iu jep 
nxënësve përgjigjet. 

Në fund të këtij dokumenti, ekziston një seri e sugjerimeve për lojëra ndërvepruese dhe me 
pjesëmarrje, që përmbajnë disa aftësi me të cilat nxënësit do të duhet të merren në çështjet tek Librat 
e Punës dhe mund të shërbejnë për ju dhe për nxënësit, si një hyrje rreth mësimit me pjesëmarrje.
 
Metodologjia e Orës:
Brenda klasës, qëllimi metodologjik është që t’i bëjë nxënësit të aftë të marrin pjesë në mënyrë 
aktive në mësimet e tyre të Historisë dhe të jenë në gjendje të bëjnë pyetje, të mendojnë në mënyrë 
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kritike, diskutojnë, debatojnë dhe punojnë më shumë me mësimdhënësin si një ‘ndihmës’ sesa si 
një mësimdhënës që iu jep përgjigjet e gatshme. 

Mësimdhënës-Ligjërues* Mësimdhënës-Ndihmës
Mësimdhënësi është në qendër Nxënësi është në qendër

Ligjëron në mënyrë narrative, që bëhet me, ose 
pa qëllim, duke i ofruar nxënësit një pikëpamje 
dhe një tablo të vlerave, pa pasur hapësirë për 
diskutime apo mospajtime 

Është i vetëdijshëm që asnjëri nuk është ‘neutral’ dhe 
që mjedisi i tyre shoqëror, idetë dhe pikëpamjet duhet 
të njihen dhe të pranohen si pjesë e procesit arsimor. 
Është i vetëdijshëm që të gjitha opinionet duhet të 
inkurajohen dhe të diskutohen. 

I ka të gjitha përgjigjet e duhura dhe vetëm një 
përgjigje të saktë për secilën pyetje. 

Inkurajon nxënësit që të interesohen, të mendojnë dhe 
analizojnë, pa pandehur se ka vetëm një përgjigje të 
saktë, apo se mësimdhënësi duhet ta dijë atë. 

Jep informacione rreth temave, nxënësit dëgjojnë 
dhe marrin shënime. 

Inkurajon nxënësit të ofrojnë ide, të bëjnë pyetje, të 
bëjnë prezantime, të ndajnë mendimet dhe të punojnë 
në grupe. 

Identifikon përgjigjet për nxënësit.
Udhëzon, nxjerr në pah fjalë nga nxënësit dhe i  
inkurajon ata që ta gjejnë rrugëzgjidhjen e asaj që ata 
e kërkojnë. 

Iu jep nxënësve materialin dhe pret nga ata që ta 
lexojnë vetëm atë material. Inkurajon hulumtime dhe mendime të pavarura. 

Merret vetëm me çështjet e materialit të 
përgatitur. 

Përfshin gjëra nga materiale tjera të jashtme që janë 
relevante, interesante dhe të dobishme për nxënësin.  
Adreson çështje të ngritura nga nxënësit në mënyrë 
kreative. 

Ligjëron mësimet me një ritëm dhe mban 
shënime për nxënësit të cilët nuk ndjekin të 
njëjtin ritëm. 

E merr në konsideratë fuqinë dhe dobësinë e secilit 
nxënës, gjithashtu edhe interesat e tyre, mënyrat e të 
mësuarit dhe influencat e jashtme, sepse të gjithë ata 
mund të mësojnë me ritme të ndryshme. 

Pandeh se nxënësi i cili bën shumë pyetje nuk po 
e kupton apo nuk është i koncentruar. 

Pandeh se nxënësi i cili bën shumë pyetje ka një 
mendje aktive dhe të interesuar, që po kërkon 
inkurajim dhe udhëzim drejt diturisë së mëtutjeshme.

Beson verbërisht në vete, motivet e veta dhe 
materialet. 

Reflekton në vete dhe është i hapur ndaj metodave dhe 
përmbajtjeve të reja. 

Përdor gjuhën e ‘e drejte/e gabuar’ për të 
kritikuar nxënësit. 

Ofron kritikë konstruktive që ta ndihmojë nxënësin pa 
paragjykime. 

Prezanton tema në mënyrë izoluese 
Thekson integrimin në mes të temave dhe inkurajon 
zhvillimin e identifikimit të temave dhe çështjeve të 
tërthorta.

Mësimdhënësi ndihmës duhet të jetë: 
Nxitës: stimulon pjesëmarrje të mirëfilltë dhe interes të mëtejshëm rreth temës për hulumtime të 
pavarura. 
Edukator:  promovon ndarjen e përvojave, diturisë dhe këndvështrimeve.
Informues: ofron informacione në mënyrë që nxënësit mund të japin këndvështrimet apo 
mendimet rreth atij informacioni.
* Tabela dhe skica vijuese e adaptuar nga:  Kamya et al, & Kiirya et al (2004) Programi i Arsimimit Civil Kombëtar i Ugandës, 2004, Kornizë e Skicës Bazë së 
Programit Mësimor, e përpunuar nga NCDC dhe LABE, e drejta autoriale, Komisioni i të drejtave të njeriut në Ugandë
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Organizator: përgatit mësimdhënie që promovon zbulimin. Merr shembuj rreth jetës së përditshme 
të nxënësve, zhvillon teknikat e përditshme në klasë dhe inkurajon mirëkuptim të dyanshëm. 

Arbitër:  normalisht nuk e merr anën e askujt në klasë gjatë debateve/mospajtimeve edhe nëse 
është e nevojshme, është i vetëdijshëm për paragjykimet dhe pikëpamjet e tjetrit gjatë planifikimit 
dhe implementimit të aktiviteteve në klasë. 

Nxënës:  përfshin ato çka nxënësit bëjnë, pyesin, dhe çfarë sjellin nga jeta e tyre. Është më se 
esenciale vlerësimi i mësimdhënësit-ndihmësit në sfidat me të cilat nxënësit ballafaqohen jashtë 
klasës. 

Shembull: Mësimdhënësi-ndihmësi duhet të ‘bëjë atë që ai/ajo e predikon’ brenda dhe jashtë 
klasës. 

Duke e ndarë klasën në grupe të vogla punuese, përkrah dhe ndihmo për një stil të mësimit 
aktiv dhe pjesëmarrës1

Numri i grupit Komunikimi në grup Struktura/metodat e grupit

3-6 njerëz Të gjithë flasin
Grupe zhurmuese për shembull 6 njerëz 
ndajnë për 6 minuta një temë; punojnë në 
grupe; çifte

7-10 njerëz
Pothuajse të gjithë flasin. Njerëzit më 
të qetë thonë më pak. 1 ose 2 mund të 
mos flasin

Grupe punuese; seminare të vogla tematike

11-18 njerëz 5 apo 6 njerëz flasin shumë. 3 ose 4 i 
bashkohen me raste. Disa nuk flasin

Seanca plenare (i tërë grupi – japin 
ide (stuhi mendimesh) /informacione /
informacione kthyese).  Punojnë në grupe/
çifte të vogla

19-30 njerëz Disa njerëz potencialisht dominojnë në 
diskutim

Seancë plenare, sikur më lart dhe grupe apo 
çifte të vogla

30+ njerëz Pjesëmarrje e vogël individuale
Ndani grupin për pjesëmarrje. Sa më i madh 
të jetë grupi aq më e shkurtër duhet të jetë 
seanca plenare

Përdorimi i librave: 

Librat kanë për qëllim që të përdoren si shtesë e materialit tuaj të tanishëm. Ato nuk janë hartuar 
që të lexohen nga fillimi deri në fund si një temë apo subjekt gjithëpërfshirës në vetvete. Jeni ju, 
mësimdhënësit, të cilët vendosni se cili tekst apo material pamor më së miri e plotëson  mësimin 
që ju jeni duke e ligjëruar në një moment të caktuar. 

Dokumenti i bashkangjitur ‘aktivitetet në klasë’ sugjeron një numër të lojërave ‘nxehëse’ të cilat 
mund t’i njoftojnë nxënësit me disa nga çështjet dhe metodat në libër, para se të fillojë puna e 
teksteve historike. 

Përveç kësaj, mësimet model të bashkëngjitura janë hartuar për ju, që t’i përdorni/adaptoni/zhvilloni/
inspironi mësimet shtesë ashtu si të dëshironi dhe t’ua përshtatni nevojave dhe grupmoshave në 
klasën tuaj. 

1Adaptuar nga:  van den Anke & Apostolov (2006), Edukimi për Paqe dhe Shumë-kulturizëm, Universiteti War-
wickut, 2006
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Këtu janë disa ide të cilat mund t’i provoni për tu familjarizuar me përmbajtjet dhe 
aranzhimet e Librave të Punës dhe të bëni hulumtime rreth asaj se si mund t’i përdorni ato.  

Mësimet model sugjerojnë mënyra se si të përdoren Librat e Punës dhe idetë tjera, mirëpo nuk 
lidhen me tekstet e mësimit që ju do t’i përdorni.  
Eksplorimi se si mund të përdoren Librat e Punës, njëkohësisht me tekstet e mësimit ndoshta do të 
jetë njëra nga gjërat më interesante dhe novatore që ju do të bëni me këtë burim të ri.
•	 Leni mënjanë tabelën e përmbajtjeve në njërin prej librave për një temë të caktuar  –

	për shembull Libri I-rë për rolin e Kadisë; apo cilido libër për një temë më të përgjithshme, 
p.sh. referencat e ‘Serbëve, ‘Myslimanëve, e kështu me radhë. Kjo është e lehtë dhe ju 
ndihmon që të familjarizoheni me prezantimin e tabelës dhe përmbajtjeve.

•	 Leni mënjanë njërin nga librat për diçka me komplekse – p.sh. marrëdhëniet në mes të 
Komuniteteve etnike/religjioze në Perandorinë Osmane apo në shtete individuale –  
	P.sh. Libri –I-rë, pjesa 1 – periudha e pushtimit; pjesa 2 – më vonë

•	 Zgjidhni një temë e cila mund të kryqëzojë më shumë se një libër apo të gjitha librat dhe ta 
vendosë burimin që ilustron ketë temë. Në këtë fazë ju ndoshta duhet të bëni më shumë sesa 
të shikoni në titujt e burimeve; ju mund të hamendësoni përmbajtjet dhe të shikoni në tekst/
pamje.  
	Shembujt e secilës temë mund të jenë role/pozita të grave; tregtia në mes të shteteve apo 

rajoneve; shkaktarët e konflikteve; minoritetet religjioze, etj.
•	 Zgjidhni një pjesë nga cilido libër dhe vendosni se për cilat vite /grup mosha të nxënësve 

ato janë më të përshtatshme. Përndryshe, mendoni për moshën/moshat që ju ligjëroni dhe 
përzgjidhni materiale të përshtatshme.

•	 Shikoni tek kronologjia në fillim të secilit Libër të Punës. Zgjidhni një faqe apo dy të Librit të 
Punës dhe përshtatni vendkalimet me kronologjinë në fillim.

•	 Shikoni tek pjesa që ju keni zgjedhur dhe mendoni rreth asaj se cilat tekste apo pamje do 
të dëshironit t’i përdorni, apo përfundimisht mos t’i përdorni dhe mendoni rreth arsyeve të 
përzgjedhjes suaj.

•	 Zgjidhni një temë me pamje të përshtatshme (fotografi, harta, tabela). Më pas, shikoni tekstet 
përkatëse. Mendoni se si ato e plotësojnë apo kundërshtojnë njëra-tjetrën.

•	 Zgjidhni një temë që ju zakonisht e ligjëroni dhe merrni në konsideratë tekstet mësimore që ju 
zakonisht i përdorni. Më pas, shikoni se çka mund të gjeni rreth asaj teme në Librat e Punës 
dhe merrni në konsideratë se cilat nga pamjet/tekstet, etj. mund t’i përdorni krah përkrah me 
burimet tuaja ekzistuese. Nëse ju shkruani një plan formal të mësimdhënies mund të shihni se 
në cilat pjesë  mund të shtoni materiale plotësuese nga Librat e Punës.

•	 Zgjidhni një apo më shumë burime nga Librat e Punës. Në çfarë mënyra nxënësit do të kishin 
mundur të punonin rreth këtij materiali?
	P.sh. në grupe? Duke e krahasuar atë me një tekst tjetër? Duke iu ndarë materialin 

nxënësve?
•	 Shikoni tek disa burime në Librin e Punës dhe sugjerimet/pyetjet rreth tij.   

	A mund të mendoni për përdorime/pyetje tjera? A janë pyetjet e bëra të lehta për tu 
përgjigjur apo diskutoni për burimin? A do të kishit mundur të adaptonit përdorimin e 
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burimit për mosha të ndryshme duke përdorur aktivitete të ndryshme/të bëni pyetje të 
ndryshme?

•	 A mund të gjeni materiale të përshtatshme në Librat e Punës që të bëni disa aktivitete të 
sugjeruara në këtë udhëzues?   
	P.sh. hartimi i një ‘peme konflikti’:    

 - rrënjët janë burimi i problemit (p.sh. Libri III, K II, Harta 1 dhe përgjithësisht në  
 atë libër)
      - Trungu është ajo se çka ka ndodhur – përshkrimi i konfliktit
       - Fletët janë rezultati (p.sh. Libri III, K V, Harta 2/3, Tabela 16) 
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Pjesa e dytë - aKtivitete në Klasë Për një mësim me Pjesëmarrje, aKtiv dhe 
KritiK

Secila nga aktivitetet vijuese është shtjelluar për t’iu prezantuar nxënësve mënyrat pjesëmarrëse 
dhe empatike të mësimit aktiv, para se të ballafaqohen me çështje specifike të Historisë. 

1. Ngjarjet e raportuara dhe të dëshmuara nga dëshmitarë okularë

Qëllimet:  
• Të prezantohet metodologjia pjesëmarrëse në atë mënyrë që nuk përdor një temë apo ngjarje 

kontroverse.
• Të demonstrohet se si të ‘përfytyrohen/aktualizohen’ konceptet abstrakte. (Librat trajtojnë 

shumë koncepte të vështira dhe abstrakte – lufta, armiku, vuajtjet, mirësia, klasa, pikëpamjet, 
etj dhe ky është një shembull se si t’i sillni në jetë disa nga temat abstrakte’.)

• Angazhimi në qasjen e Historisë përmes ‘mendimit kritik’, ‘bërjes së pyetjeve’ dhe 
‘hulumtimit’. 

Metoda:   
1. Vënia në praktikë e një “ngjarjeje” të përgatitur paraprakisht. P.sh. një nxënës / mësues hyn në 

klasë, shkon në mes në klasës, fillon të debatojë me trajnuesin kryesor dhe pastaj del jashtë.

2. Më pas mësuesi  u kërkon pesë nxënësve që të shkruajnë (brenda një minute) atë që ndodhi aty.

3. Më pas, këta pesë nxënës ua japin atë çka kanë shkruar (me 2 ose 3 fjali) pesë nxënësve të 
tjerë, të cilët duhet t’i lexojnë fletët brenda 30 sekondave. Më pas ata duhet të shkruajnë rreth 
asaj që lexuan për ngjarjen.

4. Të gjitha këto ide më pas do të mblidhen dhe do të shihen nga të gjithë nxënësit e klasës. Në 
to, do të ketë gjëra të përbashkëta dhe gjëra të ndryshme.

5. Mësuesi do të vërë në dukje ngjashmëritë dhe do të theksojë ndryshimet, e më pas pjesëmarrsve 
do t’u kërkohet se KU ndryshojnë rrëfimet dhe PËRSE??

Kjo ka tri qëllime:
1. Tregon në një mënyrë neutrale se si funksionon metodologjia e librave shumë-perspektivësh 
dhe iu tregon nxënësve se si madje edhe dëshmitarët okularë kanë përshkrime të ndryshme rreth 
ngjarjeve dhe në këtë rast funksionon aspekti i metodologjisë së mendimit kritik në lidhje me 
mendimin se pse ato dallojnë me njëra-tjetrën.  

	Dokumentimi i një ngjarjeje nuk ka të bëjë vetëm me atë se çfarë është vëzhguar, mirëpo ka të 
bëjë edhe me atë se çfarë sjellë secili person në atë ngjarje (mjedisi i tyre shoqëror, opinionet 
e tyre, mosha, gjinia, etj) dhe kjo vendos se çfarë dhe si është bërë dokumentimi. 

	Dokumentimi i një ngjarjeje na tregon shumë për personin i cili e ka shkruar atë, për kulturën 
e Tyre, kohën, situatën dhe gjithashtu për ngjarjen të cilën ata e kanë shkruar. 

2. Shumë tekste mësimore për Historinë nuk janë të shkruara nga dëshmitarë okularë, por nga 
njerëz të cilët kanë lexuar rreth asaj dhe më pas kanë shkruar një dokument tjetër.  

Evidenca e dorës se dytë (këta janë të pesë nxënësit e grupit të dytë të cilët raportuan se çfarë 
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kishin shënuar nxënësit e grupit të parë) gjithashtu varet edhe nga opinioni i shkrimtarit, kujtesa e 
shkrimtarit, motivet se pse shkruhet dhe sigurisht kultura dhe mjedisi i tyre shoqëror. 

Kjo shërben për të treguar se dokumentimi i ngjarjeve nuk përcaktohet vetëm nga ngjarja, apo nga 
aftësia e shkrimtarit që ta kujtojë ngjarjen, por edhe nga shumë faktorë të tjerë. 
 
Në këtë pikë, rreth diskutimit se pse ata janë të ndryshëm, çështja e SI-së është gjithashtu mjaft më 
rëndësi – të shohim sintaksën dhe çfarë nënkupton ajo.    

p.sh: të pesë nxënësit e parë mund të kenë shkruar
Personi 1: “Dikush hyn në klasë dhe i flet trajnuesit”
Personi 2: “Një burrë hyri në dhomë dhe debatoi me zonjën që po kryente trajnimin”
Personi 3: Një djalë bjond i veshur shik, hyn në dhomë, dhe duke i shpërfillur pjesëmarrësit, ai 
fillon të diskutojë me trajnuesin, i cili mbetet i shokuar sesi ky person e ka ndërprerë atë.

Të gjitha këto shënime paraqesin fakte të njëjta, mirëpo mënyrat se si janë shprehur janë shumë 
të ndryshme nga njëra-tjetra. Nxënësit duhet të jenë syhapur rreth kësaj, në lidhje me librat e 
Historisë dhe dokumentet historike.  

Njerëzit mund të thonë të njëjtën gjë ,por në mënyra të ndryshme dhe secila mënyrë ka paqartësi 
rreth asaj se a është fraza neutrale apo jo, mos ndoshta nënkupton diçka tjetër, fajëson dikë apo  
lë diçka pas dore.   

2.  Shumë pjesë të secilës ngjarje: 
Ky është një ushtrim për të prezantuar metodologjinë shumë-perspektivëshe dhe të demonstrojë 
se si një kompletim i fakteve mund të jenë vetëm gjysma e ngjarjes, madje edhe nëse nuk ka 
ndryshime të qëllimshme të fakteve.
Nxënësit ndahen në tri grupe. Atyre iu thuhet se duhet të shtiren, kinse po shkojnë në një udhëtim 
në një qytet/fshat/shtet tjetër. Secili grup duhet të vendosë për vete se ku do të shkojnë, duke u 
bazuar në fletën e informacioneve ‘turistike’ për qytetin.  

Secili grup merr informacione rreth katër opsioneve të njëjta, por secili grup i pranon informatat 
ndryshe nga tjetri (nxënësit nuk e dinë këtë dhe nuk lejohet diskutimi mes tyre). 

Informacioni Turistik Nr 1:

Vendet ku mund të qëndrosh në “Smallville”

a)   Hotel me 5 yje: Ky hotel është i mrekullueshëm, por është ngjitur me vendgrumbullimin e 
plehrave të qytetit dhe ka vetëm një dhomë të lirë.
b)   Kamping: Megjithëse në këtë kamp ka çadra, aty ndodhet edhe një hotel i bukur  me shumë 
dhoma të mëdha për të ndenjur.
c)   Familje: Kjo është një vilë me pishinë dhe me shërbëtorë për gjithçka që ju nevojitet.
d)   Hotel me 2 yje: Hoteli është shumë i shëmtuar dhe nuk ka TV nëpër dhoma.
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Informacioni Turistik Nr 2:

Vendet ku mund të qëndrosh në “Smallville”

a)   Hotel me 5 yje: Ky hotel është i mrekullueshëm, dhe shërben ushqim shumë të mirë.
b)   Kamping: Nuk ka shumë vend të lirë për ngritjen e çadrave. Kampingu gjendet pranë një lumi 
dhe ka shumë mushkonja.
c)   Familje: Një vilë e vjetër e veçuar larg zonës së banuar dhe me mungesë transporti.
d)  Hotel me 2 yje: Hoteli është shumë i shëmtuar, por ndodhet në qendër të qytetit, shërben 
ushqim të mrekullueshëm dhe organizon festa çdo mbrëmje.

Informacioni Turistik Nr 3:

Vendet ku mund të qëndrosh në “Smallville”

a)   Hotel me 5 yje: Ndodhet në një pjesë shumë të mërzitshme të qytetit.
b)   Kamping: Ndodhet pranë një lumi të bukur, në të cilin zhvillohen shumë aktivitete.
c)   Familje: Një vilë që është tërësisht e rrënuar, pa ngrohje nëpër dhoma, pa energji elektrike apo 
ujë të rrjedhshëm. Ka dhe një pishinë, por ajo është e zbrazur.
d)   Hotel me 2 yje: Stafi është shumë i këndshëm dhe hoteli shërben si vend-strehim për kafshët 
e humbura, lopët, derrat etj.

Bazuar në informatat që ata kanë marrë, secili grup vendos se ku dëshirojnë të qëndrojnë kur të 
arrijnë në ‘Smallville’. Pastaj, ata do t’ia prezantojnë këtë nxënësve të tjerë dhe do t’i japin arsyet 
e tyre. 
Ata do ta shohin se nuk është thënë ndonjë gënjeshtër në asnjërën pjesë të informacionit, mirëpo 
thjesht nuk është zbuluar e tërë ‘ngjarja’. 
Pastaj ata do të mendojnë se si kjo gjë zbatohet tek temat të cilat ata janë duke i mësuar në klasë 
tani dhe më pas do të shikojnë në këtë temë tek Librat e PPH-së. Ky aktivitet krijon një ‘urë’ 
neutrale brenda shumë-perspektivitetit dhe se si një informacion rreth diçkaje mund të mos jetë 
tregim i plotë i asaj ngjarjeje. 

3.  Kutia e memories:
Kërkojini fëmijëve që të mendojnë mbi jetën e tyre dhe mbi ngjarje të rëndësishme lokale, kombëtare 
apo ndërkombëtare. Gjithashtu kërkojini atyre që të mendojnë se cilat janë idetë, objektet, muzika, 
artet, letërsia, programet televizive, programet humoristike, moda e veçantë e atij vendi apo e asaj 
periudhe në të cilën ata jetojnë. Më pas nxënësit shkruajnë për këto çështje ose i sjellin në klasë si 
shembuj.
Ata diskutojnë në grup se përse i kanë zgjedhur këto mjete.
Më pas, të grupuar sipas temave / periudhave kohore që ata janë duke studiuar, nxënësit hartojnë 
një listë me “mjetet, idetë, ngjarjet e rëndësishme etj” të asaj kohe apo periudhe.
Ky mund të jetë një aktivitet i cili nxit punën mbi një temë të veçantë historike, dhe më pas mund 
të shpjerë drejt përdorimit të materialit kurrikular si dhe atij të Librave të Punës së Projektit të 
Përbashkët të Historisë (PPH).

Pjesa e dytë
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Një ushtrim i tillë ngjall idenë e “historisë” dhe e lidh atë me jetën e tyre…… që ata të mendojnë 
se një ditë do të jenë pjesë e saj, e më pas të mund të mendojnë sesi vetë ata u ndjenë, menduan, 
apo vepruan.

4.  Historia gojore:    
Çdo vend ka historinë e tij, e cila është transmetuar nga njëri brez tek tjetri përmes thënieve. 
Ndonjëherë ato mund të marrin cilësitë e miteve apo mund të shtrembërohen, ose për shkak të 
kohës, ose për shkak të qëllimeve të tjera të paramenduara.
Historia gojore është një mjet shumë i fuqishëm për mbijetesën e identitetit dhe të idealeve 
kombëtare, dhe si i tillë, ajo nuk duhet nënvleftësuar gjatë mësimdhënies së historisë.
Një nga mënyrat e gërshetimit të materialeve kurrikulare me Librat e Punës së PPH, ka të bëjë me 
nxitjen e mendimeve të nxënësve mbi informacionin që ata kanë dëgjuar prej prindërve / gjyshërve 
të tyre, për të kaluarën, si dhe rrëfimit të saj në klasë.
Nxënësve u kërkohet që të përcaktojnë ato tema që janë të përbashkëta me historitë e nxënësve të 
tjerë dhe të pyesin se cila është rëndësia e tyre.

Më pas nxënësit shikojnë ndryshimet ndërmjet tyre dhe mendojnë mbi arsyet e mundshme se përse 
i kanë sjellë ato.
Kjo i bën më të përdorshme metodat e PPH-së sesa përdorimi i një versioni të vetëm të së kaluarës. 
Përveç kësaj kjo i personalizon temat dhe i përshtat ato me eksperiencat e nxënësve.

5. Ta vësh veten në pozitën e dikujt tjetër:
Kjo gjë mund të realizohet në shumë mënyra dhe mund të përshtatet për çdo moshë /madhësi 
grupi / teme historike. Në vënd që të lexoni për jetën e një fëmije gjatë etapave të veçanta të tij, 
kërkojini nxënësve tuaj që të shkruajnë një ditar për një fëmijë që ka jetuar në një situatë, vend, 
klasë shoqërore apo besim fetar të caktuar. Si ishte jeta e vajzave përpara periudhës që ato duhet 
të shkonin në shkollë? Çfarë pritej prej tyre që të bënin? A mund të shkonin fëmijët në shkollë 
gjatë periudhës osmane nëse ata ishin të varfër? Nëse jo, me çfarë do të merreshin ata / si do të 
ndjeheshin (mos e merrni në konsideratë faktin e analfabetizmit të tyre!) Çfarë mund të vishte / 
bënte / mësonte fëmija i një të pasuri?

Kjo do të thotë se edhe njerëzit e zakonshëm i’a vlen që të studjohen, po aq sa edhe liderët apo 
vendim-marrësit. Kjo ngre një tjetër “urë” ndërmjet materialit kurrikular dhe atij të projektit të 
përbashkët të historisë.

6.  Aktivitetet e tipit ÇFARË NËSE / ÇFARË PASTAJ:
Cilado qoftë tema apo periudha historike, ky lloj aktiviteti i nxit nxënësit që të mendojnë në mënyrë 
kritike mbi ngjarjet, njerëzit dhe ndikimet rreth asaj kohe apo teme. Kjo është një ide ku materialet 
e kurrikulës dhe PPH-së mund të përdoren njëkohësisht.

Pasi nxënësit të studiojnë disa mësime mbi një temë të caktuar të programit mësimor, atyre u 
kërkohet që të mendojnë kështu për ngjarjen: “Çfarë do të ndodhte nëse personi X nuk do të kishte 
bërë Y gjë” apo “Çfarë do të ndodhte nëse vendi X do të kishte bërë Y gjë”

P.sh.  “Çfarë do të ndodhte nëse Duka Ferdinant NUK do të ishte qëlluar”
 “Nëse Perandoria Osmane do të kishte ekzistuar edhe njëqind vjet më shumë, atëherë ….”
 “Çfarë do të ndodhte nëse Greqia DO TË KISHTE BËRË aleancë me Italinë”
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Kjo gjë mund të realizohet përmes punës në grup, dhe i nxit nxënësit që të mendojnë mbi proçeset, 
vendet dhe personazhet historikë që kanë ndikuar në të shkuarën e në të tashmen.
Nga ky këndvështrim prezantimi i materialeve të PPH-së mbi këto tema mund të jetë më i lehtë.
  
7.  Krahasimi i proceseve historike: (Kjo funksionon më mirë me nxënësit e rritur)
Pasi të kenë studiuar disa periudha historike gjatë vitit shkollor, ky aktivitet i ofron nxënësve 
që të mendojnë mbi temat apo proceset sesa thjesht për një ngjarje të caktuar e të izoluar. Kjo 
rrit ndërgjegjësimin mbi mënyrat e shpërthimit të konfliktit (jo detyrimisht luftës) dhe gjithashtu 
inkurajon një punë kërkimore të mbikqyrur por të pavarur.

Klasa ndahet në katër grupe. Çdo grupi i jepet një betejë, konflikt apo luftë historike dhe gjatë 
gjithë javës, atyre u kërkohet që të gjejnë shkaqet e luftës dhe ngjarjet që çuan drejt saj, duke u 
fokusuar në elementë të tillë si:

•  Shtrirja gjeografike dhe burimet natyrore
•  Aleancat
•  Ndryshimet / ngjashmëritë gjuhësore dhe kulturore
•  Udhëheqësit dhe opozita
•  Ngjarjet e paparashikuara

Duke i ngarkuar nxënësit në disa forma të tilla kërkimi, ata udhëzohen pa j’ua servirur përgjigjet.

Më pas secili i prezanton gjetjet e veta në ATË mënyrë që dëshiron. Këto mund të jenë: lojë me 
role, “fjalim” nga njëri prej udhëheqësve të kohës, i cili shpjegon përse vendi duhet të shkojë në 
luftë, “ditar sekret” i njërit prej njerëzve të përfshirë në konflikt, faqe interneti etj.

Roli i mësuesit është që të nxjerrë të përbashkëtat tematike dhe JO ngjarjet e veçanta.

Kjo është pikënisja drejt metodologjisë tematike të PPH-së, duke u fokusuar në ato çka nxënësit 
kanë mësuar prej materialit të kurrikulës.

Kjo gjithashtu ua lejon nxënësve të jenë të përgjegjshëm rreth informacioneve të ndryshme, gjë që 
arrihet duke u bashkuar me të tjerët gjatë prezantimit (ta ‘zotërosh’ informacionin dhe procesin dhe 
ta ndash me shokët apo të flasësh rreth atij informacioni me të tjerët).

8.  Bisedat përtej kohës dhe hapësirës: 
Një variant tjetër i asaj më lart është të kërkosh nga nxënësit që ta imagjinojnë një takim të dy 
figurave historike, të cilët nuk janë takuar kurrë (mësimdhënësi do të bëjë përzgjedhjen e këtyre 
figurave, në mënyrë që të përputhen me periudhën/ngjarjen për të cilën është duke u mësuar apo 
tashmë është mësuar). Këto dy figura, madje mund të jenë edhe nga vende dhe kohëra të ndryshme, 
por me disa tema të përbashkëta. Nga nxënësit kërkohet që të shkruajnë një bisedë në mes të 
këtyre dy figurave rreth ndikimeve, ngjarjeve, vendimeve, ideve, etj. Cilat mund të jenë temat e 
përbashkëta? Cilat ide abstrakte mund të jenë të përbashkëta?  

Një mundësi tjetër është që të përdorni vetëm një kompletim të ngjarjeve nga programi mësimor, 
nga nxënësit do të kërkohet që të shkruajnë një bisedë në mes të dy figurave nga i njëjti vend dhe 
kohë, por ta imagjinojnë se ata janë vendosur në një kontekst modern apo vend dhe kohë tjetër. 

Pjesa e dytë
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Gjatë ushtrimit nxënësit do të shfrytëzojnë atë që tashmë dinë rreth njerëzve dhe kontributeve të 
tyre historike (nga materiali i programit mësimor) dhe do të inkurajohen që të fillojnë të mendojnë 
rreth historisë si tematikë (p.sh. metodologjia e PPH-së).  

9.  Avokatët: 

Ky aktivitet i njofton nxënësit më të ri me idenë e empatisë, duke i inkurajuar ata që të ‘vejnë vetën 
në situatën e dikujt tjetër’. 

Ndahen grupet me nga tre nxënësit. Një person është ‘intervistuesi’ dhe dy të tjerët janë ‘të 
anketuarit’. 

Vendosen disa pyetje në tabelë për t’i dhënë intervistuesit ide rreth pyetjeve të thjeshta, të përditshme 
që bëhen, nëse dëshiron ta njohësh tjetrin më mirë; si për shembull ‘A merreni me sport?’, ‘Cili 
është mësimi më i preferuar?’, ‘Çfarë keni bërë mbrëmë?’, ‘Nëse do të kishit mundësinë të shkonit 
kudo qoftë për pushime, ku do të shkonit?’, ‘Çfarë pune do të dëshironit të kishit?’ etj.  

‘Intervistuesi’ i bën pyetjen të ‘anketuarit të parë. Të anketuarit të parë nuk i lejohet të flasë, mirëpo 
i anketuari i dytë përgjigjet në vend të tij, si avokat apo si zëdhënës i tij. Në këtë mënyrë i anketuari  
i dytë duhet që ta vendosë vetën në situatën e të anketuarit të parë dhe të imagjinojë se çfarë mund 
të jenë përgjigjet e tij, p.sh. i anketuari i dytë mund të mendojë, ‘A do të luante ky person futboll 
apo basketboll pas mësimit?’ ‘A do t’i bënte ky person detyrat e shtëpisë çdo mbrëmje, apo do të 
dilte jashtë?’ ‘Çfarë mendoj unë se do të ishte një pushim përrallor për këtë person?’ etj. 
Më pas nxënësit i ndërrojnë rolet. 
Në mënyrë që të mos ketë ndërlikime gjatë intervistës, nxënësit mund të udhëzohen që pyetjet 
të mos i bëjnë sikur në polici, por të thuhet se ‘intervistuesi është një gazetar që po përpiqet të 
shkruajë një tregim rreth jetës së përditshme të këtij personi.
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Pjesa e tretë – mësimet model

Mostra e mësimeve të mëposhtme ofron ide se si tek çdo plan mësimor mund të përqendrohet jo 
vetëm në një temë apo periudhë kohore të caktuar, por gjithashtu edhe të punohet në një fushë 
teknikash të ndryshme.  

Përveç kësaj, secila nga idetë e mëposhtme përfshin sugjerime rreth aktiviteteve në vijim, mënyrat 
se si të lidhet Historia me jetën e sotme dhe sugjerime të  metodave për të trajtuar aktivitetet.
Çdo plan mësimor i mëposhtëm është strukturuar në një mënyrë të ngjashme, për hir të demonstrimit 
të shumë aspekteve të ndryshme të secilës temë apo teknikë.  
Llojllojshmëria e planeve mësimore është dizajnuar që të shfrytëzojë materialet e tekstit, pamjeve 
dhe të ofrojë një hyrje për secilin nga katër Librat e Punës.
Shumica e planeve mësimore përfshijnë sugjerime që klasa të ndahet dhe secilit grup të nxënësve 
t’iu jepen pyetje të ndryshme apo material i ndryshëm për të punuar. Pastaj, ata bëhen ‘ekspertë’ 
për këtë pjesë të informatës dhe mbajnë përgjegjësinë për ta prezantuar atë para klasës. (Kjo mund 
të bëhet në formë të prezantimit gojor apo në formë të shkruar – një tabelë, poster – ku e tërë klasa 
mund të shikojë, të bëjnë pyetje dhe të marrin shpjegime nga grupi që e ka punuar këtë plan).  
Kjo metodë lejon përfshirjen e një materiali më të madh dhe gjithashtu iu jep nxënësve një 
përgjegjësi për mësimet e tyre dhe ndihmën që ata i japin njëri-tjetrit për të mësuar (është gjë më 
e mirë sesa të të tregojnë se si bëhet kjo nga një mësimdhënës apo nga një libër). Mësimdhënësi, 
natyrisht, e stimulon këtë proces, duke bërë pyetje, sugjerime, udhëzime dhe vëzhgime.

SHËNIM: Disa nga këto plane mësimi janë gjithëpërfshirëse dhe mund të përfshijnë më shumë 
se një seancë të orës së mësimit. Kjo do të varet nga natyra e orës së mësimit, se sa aktivitete 
mësimdhënësi vendos që t’i përfshijë dhe në çfarë nivelesh janë të integruara materialet tjera (p.sh. 
përdorimi i teksteve mësimore kombëtare).

mësimi model 12

Sistemi Jeniçer/Devshirme i Perandorisë Osmane

Libri Punues 1:  Perandoria Osmane  

Qëllimi i mësimit:  të hulumtohet sistemi devshirme nga disa këndvështrime të ndryshme. 

Ndërtimi i teknikës:  mendimi kritik dhe procesimi i informatës – dallimi në mes të faktit, 
opinionit dhe debatit, nxjerrja e informatave përkatëse nga tekstet dhe pamjet. 

Hyrje:  pyetni nxënësit se çfarë informata kanë ata rreth sistemit devshirme. Derisa ata flasin, ju 
shkruani në tabelë. Kërkoni nga nxënësit që të shikojnë në tabelë dhe të vendosin se cilat nga ato 
janë fakte e cilat opinione(mendime). 

Apo – nëse mendoni që nxënësit ndihen paksa të pasigurt nga kjo detyrë, atëherë derisa ata flasin 
për devshirme, ju shkruani mendimet e tyre në tabelë, të ndara në dy pjesë. Ju, si mësimdhënës e 
përcaktoni se cili është fakt e cili opinion. 

2E përpunuar nga një ide origjinale e mësimit nga Hayrettin Kaya, mësimdhënës i Historisë dhe trajner në PPH.  Me leje 
të riprodhimit dhe zhvillimit, 2008.
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Përndryshe, nxënësit mund ta kishin bërë këtë ushtrim edhe në grupe( nëse kjo do të ishte më e 
lehtë për ta sesa të flasin para tërë klasës). Ata mund t’i shkruajnë idetë e tyre në një copë të madhe 
letre, ku secili mund të kalojë dhe të shikojë) Atëherë, bëjeni procesin e mësipërm (kjo merr paksa 
më shumë kohë, por  mbase do të keni një pjesëmarrje më të madhe).
Ndërtimi i Teknikës:  diskutoni se pse e kanë zgjedhur njërën si fakt dhe tjetrën si opinion. 
Diskutoni se çfarë nënkupton secila prej tyre dhe pyetni nxënësit pse është me rëndësi që të bëhet 
dallimi në mes tyre.  
Kërkoni nga ata që në librat e tyre të Historisë, të gjejnë shkrime rreth sistemit devshirme dhe t’i 
identifikojnë faktet, opinionet dhe debatet. 
Puna në grup:  
1. Krahasimi, bashkëpunimi dhe kompromisi: hamendje logjike nga teksti dhe pamjet origjinale. 
Shikoni tekstin dhe pamjet (gjejeni se kush është kush dhe tregoni arsyet)  

Ushtrimi për secilin grup është që të shikojnë tekstin (që përshkruan një ngjarje ku të gjithë, 
sekretari, hoxha, kadiu, përfaqësuesi i sulltanit, përfaqësues të fshatit, etj, janë të përfshirë në 
regjistrimin e djemve të fshatit për t’u bërë Jeniçerë në ushtrinë e sulltanit). Duke e përdorur 
këtë dhe dituritë që ata tashmë mund t’i kenë, iu lejoni të shikojnë në një fotografi të ngjashme 
personalitetet e lartë përmendura dhe të mundohen që t’i identifikojnë kush është kush në këtë 
fotografi.  
Informacion kthyes në klasë dhe mësimdhënësi i shkruan idetë në tabelë. 
Mësimdhënësi kërkon nga secili grup që ta mbështesin idenë e tyre me argumente dhe të tregojnë 
pse ata kanë vendosur që personi X në fotografi është personi X nga teksti. 
(p.sh. unë mendoj se personi që rri ulur nën pemë është sekretari i sulltanit, sepse ai ka një libër dhe 
një laps dhe po shikon nga djemtë derisa po i shënon emrat e tyre në fletore, etj) 
Mësimdhënësi shkruan arsyet dhe pse-të në tabelë dhe kërkon të dijë nga nxënësit, nëse këto janë 
fakte, opinione apo diçka tjetër. Nxirrni në pah ‘argumentin’. Mësimdhënësi pyet se çfarë është 
qëllimi i një argumenti (mbështetni opinionin/deklaratën). 

Si rrjedhojë, mund të shkaktohet një diskutim në mes të grupeve, duke marrë për bazë idetë e 
ndryshme rreth përcaktimit të karaktereve të ndryshme të njerëzve. Mësimdhënësi e zbut 
diskutimin dhe udhëzon klasën drejt një marrëveshjeje, rreth asaj se kush është kush, me pyetjet si 
për shembull: ‘pse ti mendon që ky person është hoxhë, nga mënyra se si është veshur, apo pse po 
rri ulur diku në krye të vendit? A do të ishte i veshur një njeri lokal më mirë dhe a do të rrinte ulur 
diku në krye të vendit sikur një përfaqësues i sulltanit?’ etj.

2. Debati, analizat kritike dhe vlerësimi i opinioneve. 
Mësimdhënësi ose do të mund t’i nxiste nxënësit që t’i gjejnë tekstet për devshirme nga tekstet e 
tyre mësimore të Historisë apo nga ndonjë burim tjetër, apo do t’i japë secilit grup katër deklarata. 
Grupet diskutojnë se a  pajtohen  me njërën nga këto deklarata dhe pse pajtohen apo nuk pajtohen.  

a) Devshirme është skllavëri
b) Devshirme është një mundësi për të ngritur mobilizimin shoqëror
c) Devshirme është një shembull i intolerancës fetare
d) Devshirme është një metodë e asimilimit kulturor
Secili person në grup lexon një tekst  (II-5, II-6, II-7, Libri për Perandorinë Osmane) 
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Erdem: http://www.arts.ualberta.ca/~amcdouga/Hist323/Readings/reading%20devshirme_system.
htm

DHE – kjo është kohë e qëlluar që të përfshini një numër të teksteve nga librat e tanishëm të 
programit mësimor.

Mësimdhënësi vizaton një tabelë sikur ajo në vijim/jep kopje të kësaj tabele. 

Secili nxënës në secilin grup inkurajohet që të gjejë tekstet rreth devshirme në librat e tyre të 
tanishme të programit mësimor të Historisë, etj dhe në tekst duhet të gjejnë argumentet që e 
mbështesin njërën nga deklaratat në vazhdim: 
 
Deklarata Një fjali mbështetëse nga burimet 
a) Devshirme është skllavëri

b) Devshirme është një mundësi për të ngritur 
mobilizimin shoqëror 
c) Devshirme është një shembull i intolerancës 
fetare 
d) Devshirme është një metodë e asimilimit 
kulturor 

Nxënësit diskutojnë me grupet e tyre se a janë të vërteta ndonjëra nga këto deklarata, nëse ndonjëra 
është e pavërtetë, nëse janë të pavërteta apo gënjeshtra të qëllimshme dhe të tregoni pse. 

A mund të gjejnë konsensus secili grup? 

Më pas nxënësit duhet të formulojnë dhe të diskutojnë definicionet e shkurtra alternative që ata 
mund t’i konsiderojnë më të sakta, sesa katër deklaratat tjera të lartpërmendura.
Puna në grup:  punë në klasë:  grupet kthehen me përgjigjet e tyre, diskutojnë, mësimdhënësi pyet 
se, pse secili burim ka një perspektivë të ndryshme dhe a do të thotë që njëri po gënjen, apo ka një 
arsye të caktuar për të theksuar gjëra të veçanta, apo një deklaratë është e vërtetë dhe tjerat janë të 
pavërteta. Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit që të marrin parasysh se nga vjen secili burim, kush 
e ka shkruar atë dhe pse. 
Përmbledhje: Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit që të nxjerrin përfundime duke u bazuar në 
mësim – a është e mundur që të themi kategorikisht se devshirme ka qenë gjë e mirë apo e keqe? 
Çfarë burime ka në librat e Historisë? Çfarë mendojnë ata se do të thoshin librat e nxënësve tjerë të 
Historisë (p.sh. nëse ata janë në Kroaci, çfarë do të thoshin librat Boshnjakë apo Turk?)
Vazhdimi: Nxënësit shkruajnë një paragraf rreth ngjarjes së regjistrimit devshirme nga 
këndvështrimi i cilitdo aktor; sekretarit të sulltanit, sulltanit, prindërve të fëmijëve, djemve që po 
rekrutohen, etj. 

Lidhja me botën reale:   

A do të funksiononte sistemi devshirme në ditët e sotme? Çfarë do të prisnit nga ushtria sikur të 
ishit ushtar?

Cilat shtete ende e bëjnë rekrutimin? Si krahasohet kjo me devshirme?

Pjesa e tretë
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mësimi model 2

SHËNIM: – kjo procedurë është shumë e gjatë dhe do të vazhdojë për disa orë mësimi

Identiteti dhe Përkatësia

Libri Punues II – Kombet dhe Shtetet e Evropës Juglindore

Qëllimi i mësimit:  të shqyrtohen idetë e identitetit kombëtar dhe identiteteve tjera përgjatë kohës, 
si kanë/janë ndikuar/shkaktuar ngjarjet dhe cilat kanë qenë pasojat.  

Ndërtimi i teknikës:  debatoni dhe bëni kompromis, duke nxjerr në pah krahasimet, ngjashmëritë 
dhe temat e përbashkëta nga një burim i shumëllojshëm dhe punoni me tabela. 

1. Identiteti personal – ky ushtrim demonstron se sa kompleks mund të jetë identiteti, se si mund të 
interpretohet ndryshe gjatë kohërave dhe situatave të ndryshme. Kuptimi i kësaj, më pas mund të 
përdoret për hulumtimin e ideve rreth identitetit kombëtar.

Hyrje:  kërkoni nga nxënësit nëse mund të mendojnë rreth aspekteve të ndryshme të identitetit 
personal. Njëra nga mënyrat për ta bërë këtë do të ishte biseda për një person të famshëm (ideale 
do të ishte që shembulli të merrej për dikë që ka identitet kompleks).  

•   P.sh. Barack Obama – Amerikan, i zi, i bardhë, (i përzier) me gjak të përzier Aziatik dhe Afrikan, 
Katolik (por ka edhe kushërinj Myslimanë), burrë, avokat, liberal , etj.
•   Zinedine Zidane – futbollist, francez, me 
origjinë algjeriane, mysliman, Real Madrid, me 
temperament, burrë, etj.

Nga këtu, nxënësit mund të përgjithësojnë rreth 
elementeve të identitetit – ky mund të jetë një 
aktivitet që bëhet me tërë klasën, sugjerimet 
mund të shkruhen në tabelë (nga mësimdhënësi 
apo mund t’iu kërkohet nxënësve që t’i shkruajnë 
vetë sugjerimet e tyre në tabelë). Ata mbase do 
të japin përgjigje (nëse është e nevojshme edhe 
duke i inkurajuar) rreth religjionit, gjuhës, gjinisë, 
kombësisë, mbase edhe mënyrës së jetesës/
zgjedhjeve kulturore (muzika e preferuar), 
sportet që ata preferojnë apo janë simpatizues 
të ndonjë sporti, personaliteti (të turpshëm, të 
shoqërueshëm), raca/ngjyra, urbane/rurale, etj.

Më pas, kërkoni nga secili nxënës që të formulojë një listë me sa më shumë pjesë të identitetit 
të tyre. Ata mund t’i krahasojnë këto me grupin (apo, nëse mendoni se kjo mund të jetë diçka 
personale, atëherë lista e secilit nxënës mund të vihet në mur, apo të qarkullohet nëpër klasë – pa 
vënë emrat e tyre në listë).  

Greqia
Turqia 

Shqipëria 
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Informacion kthyes – a ka pasur diçka të cilën shumica e nxënësve e kanë vënë në listë? A ka pasur 
elemente të pazakonshme? Dhe, në çfarë renditje janë bërë listat – cila ishte gjëja e parë në listën 
e nxënësve?
Duke e përdorur këtë ide të fundit, prezantoni konceptin e kontekstit –  nëse psh, le të themi se keni 
vendosur kombësinë në fillim, a do të ndodh gjithmonë kështu? A do të ketë situata, kur ju do ta 
vendosnit gjininë në fillim të listës apo religjionin?  

Ju mund t’i sugjeroni disa situata të ndryshme dhe të kërkoni nga nxënësit që edhe ata të bëjnë 
sugjerime – p.sh. në shkollë, në shtëpi, në një vend tjetër, zgjedhja e karrierës…). Në grupe të 
vogla, inkurajoni nxënësit që të hulumtojnë rreth kësaj.  
(Mund të ktheheni prapë tek diskutimi rreth personit të famshëm sa për të stimuluar diskutimin, për 
ta bërë atë më pak personale dhe më të përgjithshëm – cilat karakteristika të tyre do t’i vendosnit 
në fillim të listës? A mendoni se edhe ata do t’i vendosnin të njëjtat gjëra?)  
Një qasje tjetër drejt kësaj mund të jetë, të kërkoni nga nxënësit, që t’i krahasojnë identitetet e tyre 
me ato të prindërve (konteksti i moshës dhe përvojave të ndryshme të jetës) – cilat janë dallimet/
ngjashmëritë?

2. Elementet e identitetit kombëtar

Hyrje: kërkoni nga nxënësit që të vizatojnë tre rrathë një mbi një, në një letër të madhe dhe ta 
shënojnë emrin e një vendi të Evropës Juglindore në secilin rreth (shihni shembullin në vazhdim). 

Më pas mësimdhënësi shkruan një listë të gjërave/ideve në tabelë (sikur shembulli i mëposhtëm) 
dhe kërkon nga nxënësit që të vendosin secilën nga këto gjëra në diagram, aty ku ata mendojnë që 
përputhen.  
Nga nxënësit, gjithashtu mund të kërkohet që të vendosin gjërat, pasi që ta shohin se si e ka bërë 
atë mësimdhënësi.

Pastaj mësimdhënësi mund të kërkojë nga nxënësit që t’i ndajnë këto ide. 
Nxënësit do të kenë ide të ndryshme dhe do t’i vendosin gjërat e ndryshme në rrathë apo prerje 
të  ndryshme. Pastaj ata ndahen në grupe dhe diskutojnë pse një person e ka vendosur ‘Islamin’ 
në prerjen në mes të Shqipërisë dhe Turqisë, por jo në prerjen në mes të triave, dikush tjetër ka 
vendosur ‘kafe’ në qendër, apo dikush tjetër ka vendosur emrin e një heroi të caktuar në një rreth, 
etj.

Lista e gjërave për t’u vendosur në rrathë: (shembull)

Kafe
Emri i një ushqimi/gjelle/ëmbëlsire që është tradicionale dhe mund të jetë e njëjtë për të gjitha 
vendet
Emri i një kënge që mund të jetë në të gjitha vendet
Vallëzimi i “valles” nëpër dasma
Islami
Katolicizmi
Komunizmi
Emri i disa heronjve
Gjuha e veçantë, etj

Pjesa e tretë
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3. Ideja e Shtetësisë

Hyrje – hedhja e ideve në tërë klasën:
•   Kush është/kush mund të jetë shtetas në vendin tuaj tani?   
•   Si kanë lindur njerëzit si shtetas?  
•   Si mund të bëhet dikush shtetas? 
•   A ka shumë jo-shtetas që jetojnë në vendin tuaj?  
•   Kush janë ata/çfarë bëjnë/sa gjatë kanë qenë aty?  

(Ky lloj diskutimi duhet të identifikojë elementet e shtetësisë dhe gjithashtu të shihni se çfarë 
njohurish kanë nxënësit. Idetë duhet të dokumentohen dhe të kthehen – shikoni fundin e mësimit.)

Përdorimi i librit:  
Modelet historike të shtetësisë në rajon, duke përdorur 

•   Tekstet II-1, II-10, II-11 (tri definicione Greke); 
•   Dhe tekstet II-12, II-13 (dy definicione të shekullit 19-të nga Mali i Zi dhe Serbia); 
•   Dhe tekstet II-14, II-15, dhe II-16, 
•   plus komentet në II-14 (të gjitha në Rumani gjatë shekullit 19 dhe 20)

Fillimisht, ndani klasën në tri grupe dhe kërkoni nga secili grup të shikojë në një komplet 
dokumentesh.  

Jepni atyre një seri  pyetjesh udhëheqëse – p.sh. 
•   Çfarë thotë secili definicion i shtetësisë për vendin e lindjes, prindërit, gjuhën, religjionin, etj.?  
•   A mund ta kërkojnë njerëzit shtetësinë? 
•   Si? 
•   Cila është pozita e të huajve? etj.  

Nxënësit mund të inkurajohen për të sugjeruar pyetje tjera.
Ndoshta do të jetë më e lehtë për tërë klasën që rezultatet të jepen duke kërkuar nga secili grup që 
të plotësojë tabelën (apo secili grup mund ta bëjë një kopje të kësaj tabele, e cila pastaj mund të 
konsolidohet), p.sh.:

Vendi/data Religjioni Prindërit Vendi i lindjes Gjuha Të huajt
Greqi,  1797
Greqi, 1822
Greqi, 1827
Serbi, 1835
Mali i Zi, 1855
Rumani, 1866
Rumani, 1879
Rumani, 1919
Rumani, 1923

Duke qëndruar ende në grupe, nxënësit duhet të provojnë t’i gjejnë dallimet dhe ngjashmëritë 
(në rastin e Greqisë dhe Rumanisë, do të ketë dallime gjatë një kohe. Në grupin e tretë do të ketë 
dallime kombëtare).
Kur të përfundohet  tabela të gjithë nxënësit mund t’i shohin të gjitha informatat. Ky krahasim mund 
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të bëhet më i përgjithshëm: çfarë ndryshime mund të ndodhin pas një kohe? A ka ndonjë ngjashmëri 
në idetë e shtetësisë, të cilat janë të njëjta në të gjitha apo shumë shtete? etj. e posaçërisht, çfarë iu 
tregojnë këto ide për identitetin kombëtar (të gjithë flasin gjuhën e njëjtë? Kanë religjion të njëjtë? 
Apo ka variacione tjera?)

Përmbledhja dhe lidhja me të sotmen: 

Kthejuni diskutimit të mëparshëm rreth shtetësisë në atë vend, në ditët e sotme (mbase 
mësimdhënësi mund ta marrë një kopje të ligjit përkatës, mundësisht të thjeshtësuar). Si mund ta 
krahasoni këtë me atë që sapo shikuat? A është ideja e shtetësisë e ngjashme/paksa e ndryshme/
tërësisht e ndryshme? Nëse vendi juaj përfaqësohet në dokumente, përqendrimi i diskutimit  mund 
të jetë ‘ndryshimi gjatë kohës’. Nëse nuk ka pasur asnjë material të mëparshëm për vendin tuaj, 
mbase krahasimi mund të bëhet rreth ideve të ngjashme apo të ndryshme të shtetësisë në mes të 
vende (duke mos harruar gjithashtu elementin e kohës.)

4. Simbolet Kombëtare

Hyrje:  cilat janë simbolet kombëtare të vendit tuaj?  
Po të vendeve tjera? (aty për aty – mund të jetë flamuri, kafshët, një ndërtesë, një person real apo 
imagjinar).  
Pse janë këto simbole – çka na tregojnë ato për vendin?

Një diskutim grupi me tërë klasën mund të sjell shumëllojshmëri simbolesh. Mbase më pas klasa 
mund edhe të ndahet në grupe dhe secili grup do të mundohet të shpjegojë kuptimet. 

Pas kësaj, e tërë klasa mund t’i shikojnë disa pamje – 
v8, v11, v13, v24, v25 – dhe të aplikojnë të njëjtat pyetje – çfarë na tregojnë ato për vendin tonë 
dhe sidomos, mënyrën se si një vend dëshiron ta shohë veten dhe si dëshiron ta shohin atë të tjerët. 
(Disa nga idetë që do të dalin mbase do të jenë p.sh. religjioni, fuqia, historia e gjatë, tradita, etj)

Shtesë:  pamjet v16-21 duke u menduar rreth kësaj, të ndarë në grupe të vogla, shikoni tek flamujt 
në libër gjithashtu dhe tek stemat.  Ndani pamjet dhe jepni një apo më shumë pamje secilit grup. 
Nxënësit mund t’i analizojnë ato dhe të kthehen me përgjigjet në klasë. 
Tani, mësimdhënësi mund të shtojë disa flamuj nga vendet jashtë Evropës Juglindore (që gjenden 
lehtë në internet) si p.sh Japonia – dielli duke u ngritur; Kenia – mburoja dhe shtiza; Uganda –
vinçi; Libani – pema e selvisë; Kanada – fleta panjë; SHBA – yjet dhe vijat, etj. 

Ushtrimin e njëjtë mund ta bëni me himnet kombëtare – III-13, mbase do të mund të përfshinit 
edhe vende tjera  (Britania, Kenia, Franca  – ndryshojnë komplet nga njëra tjetra).

Zbatimi i kësaj në jetën reale:  
Kërkoni nga nxënësit të ndarë në grupe që ta shkruajnë himnin e shkollës, apo dizajnojnë një
flamur shkolle.  Kjo mund t’i paraprijë diskutimit – në çfarë aspekti është e veçantë shkolla juaj?  
Cilat janë karakteristikat e saj të veçanta? 
Si do të dëshironit që të tjerët ta shihnin shkollën tuaj?

5. Nacionalizmi garues dhe efektet – shembulli i Qipros

Hyrje: Çfarë dinë nxënësit për Qipron? (ata sigurisht do të kenë njohuri rreth ngjarjeve kryesore 

Pjesa e tretë
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historike: që Qipro ka qenë një kohë koloni e Britanisë, me dy komunitete kryesore (Qipriotët 
Grekë dhe Qipriotët Turq), me gjuhë dhe religjione të ndryshme. Pas kryengritjes së EOKA-së, 
ishulli u bë i pavarur si një pjesë e gjerë e lëvizjes së shpërbërjes së kolonizimit dhe qysh atëkohë 
është bërë një rënie kushtetuese dhe një intervenim Turk që i priu një zhvendosjeje të madhe të 
popullatës. Janë dy administrata në ishull përfshirë Qipron Turke që është pranuar nga Turqia si e 
pavarur. Republika e Qipros u bë anëtare e BE-së ne vitin 2004).  

Nëse ata nuk e kanë të qartë këtë, shënimet e bashkangjitura në tekst e shpjegojnë këtë në mënyrë 
të qartë.

Përdorimi i teksteve në vijim: 

(a) Përleshja antikoloniale:  IV-6A/B; IV-10; IV-11(sidomos tri paragrafët e fundit); IV-12 

Ndani klasën në pesë grupe dhe jepni secilit grup nga një dokument. Kërkoni nga ata që të 
hulumtojnë disa pyetje (si këto që vijojnë, apo çfarëdo pyetje që ju mendoni se është me vend) 
p.sh.:

•   Kë e përfaqësojnë shkrimtarët e këtij dokumenti?
•   Kush po përleshet?
•   Kë po e luftojnë ata?
•   Çfarë dëshirojnë ata? (mund të ketë më shumë se një qëllim)

(derisa mësimdhënësi e vëzhgon grupin, atij mund t’i bëhen pyetje rreth dokumenteve. Kjo mund 
të shpjegohet në fund, apo komentet e mësimdhënësit rreth dokumenteve mund t’i jipen grupeve 
pasi që ata iu kanë përgjigjur disa pyetjeve.)
Më pas grupi i jep informatat e tyre tërë klasës.  

Një mënyrë për ta bërë këtë është që të rigruponi nxënësit, duke u siguruar që secili grup e ka nga 
një person, që e ka lexuar secilin dokument (secili grup ka një 6a, një 6b, e kështu me radhë).  

Kjo do të bëhet më shpejt dhe do të ketë më shumë pjesëmarrje, sesa secili grup t’i jepte përgjigjet 
e tyre para tërë klasës.
Informacion kthyes me tërë klasën: 

•   Cilat pyetje u bënë p.sh: çka është EOKA?  
•   Ku është popullata Turke në lëvizjen antikoloniale?  
•   Cili ishte rezultati dhe cila është situata tani?  

Mësimdhënësi mund të bëjë plotësime, në mënyrë gojore apo duke iu dhënë atyre komente të 
secilit dokument, nëse kjo nuk është bërë më herët.

(b)  Tejkalimi i ndarjeve; IV-26/27 dhe v30

Fillimisht shpejt e shpejt tregoni v30, me një pengesë që fizikisht i ndan dy pjesët e Nikozisë. (Kjo 
është një teknikë mjaft e zakonshme –  kërkoni nga nxënësit, nëse mund të mendojnë për shembuj 
të tjerë – p.sh. Berlini, pjesët e Irlandës Veriore apo ndonjë vend në Evropën Juglindore?)

Më pas, duke përdorur tri tekstet, ndani klasën në grupe dhe jepni secilit grup të gjitha tekstet. 



29

Nxënësit mund t’i ndajnë tekstet brenda grupit dhe t’i ndajnë informatat me njëri-tjetrin.

A mund të jenë këto bazë për role interpretimesh/aktrime?  IV-26 – një grup i fansave të futbollit 
Qipriot-Grek mund të diskutojnë se a do të përkrahin një grup futbolli të Qipriotëve Turq (pse/pse 
jo? Çfarë ndjenja duhet të tejkalohen për ta bërë këtë? etj)  IV-27 – këto skena mund të interpretohen 
(duke përfshirë edhe përgatitjet para vizitës – si ndihen të gjithë? Çfarë prisnit? Si janë ndjerë më 
pas? etj)

mësimi model 3

Duke përdorur librin e Luftërave të Ballkanit, Luftës së Dytë Botërore dhe së bashku me librat e 
Kombeve dhe Shteteve:  

Tema – jeta e një fëmije gjatë luftës. 

Qëllimi:  të shqyrtohet një temë (fëmijët gjatë kohës së luftës) gjatë kohërave dhe vendeve të 
ndryshme, të shihen se çfarë ngjashmërish kanë dhe çfarë dallime mund t’i vishen periudhave 
dhe vendeve të ndryshme.

Ndërtimi i teknikës:  Empatia:  të përdoret një llojllojshmëri e burimeve (të shkruara dhe 
pamore), të shihet se çfarë informata përmbajnë ato, të vlerësohen dobësitë dhe fuqitë. Duke i 
nxjerrë në pah ngjashmëritë dhe krahasimet nga këto burime. Përdorni këto informacione që ta 
vini veten tuaj në situatën e njerëzve nëpër fotografi apo tekste.  

Hyrje:  Shpjegoni që klasa do të flasë rreth asaj se çfarë ndodh më fëmijët gjatë kohës së luftës. 
Ne do t’i shikojmë disa tekste dhe fotografi që japin informacione të ndryshme rreth kësaj teme.

Diskutimi:  në grupe të vogla: Pse po flasim posaçërisht për fëmijët? Çfarë është ndryshe/e 
veçantë/e rëndësishme për fëmijët gjatë kohës së luftës?  
Secili grup do të mund të shkruante idetë në një letër të madhe  dhe kjo mund të ngjitet në mur – 
e tërë klasa do të mund të ecnin dhe të lexonin shkrimet e ndryshme.  

Nëse mësimdhënësi mendon se kjo duhet të konsolidohet, mbase nxënësit mund të përsërisin 
pikat më të rëndësishme dhe mësimdhënësi do të mund t’i shkruante ato në dërrasë të zezë.
(Një pikë tjetër e diskutimit do të mund të ishte; ‘çfarë është një fëmijë?’ disa nga tekstet 
kanë të bëjnë me adoleshentët dhe mund të bëhet debat rreth asaj se a janë ata fëmijë apo të 
rritur. Përndryshe, kjo mund të jetë një pikë për diskutim pasi që klasa i ka parë dhe studiuar 
materialet.)
Materiali në libra mund të grupohet në disa nëntema. Do të ishte më e lehtë që të merreni veçmas 
me secilën prej tyre – ose duke shikuar të gjitha me radhë, ose duke e përzgjedhur njërën prej 
tyre, ose duke e ndarë klasën, të kërkohet nga secili grup që të merret me një nëntemë dhe të 
kthehen me përgjigjet para klasës. (Pjesërisht varet në atë se sa kohë keni për këtë temë dhe 
gjithashtu varet nga niveli i moshës dhe aftësitë e nxënësve.)

Këtu janë tri nëntemat:

1. Roli i fëmijëve në kohën e luftës  

Pjesa e tretë
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Përdorni Librin 3 - Fig. 44 (fëmijët si teknikë mjekësorë)

Libri 4 - II-20 (vajzat si partizane); VI-1 (një fëmijë i cili është dashur të kujdeset për familjen e 
tij); VI-5 (një fëmijë partizan, trillim); Fig.22 (një tjetër fëmijë partizan)

Hyrje:  

• Kërkoni nga nxënësit që të mendojnë se si mund të ndryshojë jeta e fëmijëve gjatë kohës së 
luftës.  

• A do t’i bënin gjërat e njëjta si gjithmonë?  
• Çfarë do të bënin më ndryshe?  
• A do të varet ajo se sa vjeç janë ata? 
• A është lufta afër?  
• Qe sa kohë po luftohet?  

Shkruani idetë në dërrasë të zezë. (Nëse klasa ndahet në çifte apo grupe të vogla atëherë ka 
mundësi që më shumë nxënës të ndajnë idetë e tyre – më pas ata mund të kthehen me përgjigjet e 
tyre para tërë klasës, dhe idetë mund të shkruhen në dërrasë të zezë.)

Më pas kërkoni nga nxënësit (prapë të ndarë në grupe të vogla) që të shikojnë materialet. Jepni 
atyre disa udhëzime rreth pyetjeve p.sh. sa vjeç janë fëmijët? Çfarë janë duke bërë në këtë 
fotografi/tekst? Çfarë mendoni se ata me të vërtetë po bëjnë (për shembull, çfarë do të bënte një 
‘fëmijë si teknik mjekësor’?) ka disa tekste/fotografi rreth partizanëve – a mund t’i krahasoni 
këto (cila mendoni se është më reale?) çfarë mendoni se është qëllimi i informacionit trillues dhe 
fotografisë?

Paraqitja e kësaj në të sotmen:  

A ka dëgjuar ndonjëri për raste tjera ku fëmijët kanë bërë të tilla gjëra?  

Për shembull, nxirrni në pah atë se në cilin vend të botës po luftohet  – Irak, Afganistan, disa 
pjesë të Afrikës. A di dikush ndonjë gjë për fëmijët atje? (p.sh. në Afrikë ka shumë fëmijë të cilët 
janë kryefamiljarë, ndonjëherë si rezultat i luftërave; ka mjaft raste ku fëmijët janë ushtarë në 
Sudan, Kongo, Ugandën veriore; adoleshentë me bomba vetëvrasëse në Irak, etj.)  

(SHËNIM: – kjo temë duhet të trajtohet me një ndjeshmëri dhe gjithashtu të merret parasysh 
mosha e nxënësve). 

2. Edukimi dhe mënyra se si janë prezantuar luftërat/armiqtë nëpër shkolla:  

Libri 3 - V-15; V-16; v60 
Libri 4 - II-35; II-36 Fig. 29 (ndoshta Libri 2, v25)

Hyrje:  

Tekstet mund të jenë paksa ekstreme, kështu që mund të provoni të bëni një diskutim rreth 
dallimit në mes të propagandës dhe informacionit (kjo mbase do të varet nga mosha e grupit të 
nxënësve).  
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Apo ndoshta diçka më të përgjithshme:
•   Çfarë mendoni se do të mësonit në shkollë gjatë luftës?  
•   Çfarë mendoni se do t’ju mësojnë rreth armikut? 
•   A mendoni se do të ishte e njëjtë, pa marrë parasysh se ku do të jetonit?  

Prapë, nxënësit mund të jenë më efektivë nëse punojnë në grupe të vogla.

Ndani klasën në grupe dhe kërkoni nga disa grupe që të shikojnë në Librin 3 (plus pamjet nga 
Libri 2) – këto janë për edukimin grek; dhe të tjerët të shikojnë në Librin 4 – këto janë për 
okupimin italian ndaj Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Pyetjet sugjestive:  

•   Çfarë po mësonin nxënësit?  
•   Kush mendoni se i ka shkruar librat/ dizajnuar programet?  
•   Si portretizohet vendi/qeveria?  
•   Cili ishte qëllimi i tekstit/edukimit – çfarë po mundohen të bëjnë shkollat me nxënësit?  
•   Çfarë simbole mund të shihni në fotografi dhe çfarë kuptimi kanë ato?  

(Natyrisht, ka edhe pyetje tjera që do të dëshironit t’i bënit, të bashkangjitura në të gjitha 
materialet.)

Krahasimi i teksteve/qëllimeve:  

Rigruponi klasën, në mënyrë që secili grup të ketë nxënës që e kanë lexuar Librin 3 dhe disa 
që e kanë lexuar Librin 4. Kërkoni nga ata që t’iu tregojnë të tjerëve se në çfarë kanë shikuar 
dhe shikoni, nëse ata mund të vërejnë ngjashmëri dhe ndryshime (p.sh. ngjashmëritë – secili po 
mundohet që të indoktrinojë nxënësit; shteti gjithmonë është i mirë, armiku gjithmonë i keq; 
dallimet – njëra është qeveri legjitime e vendit, tjetra është forcë okupuese.  
A i bën kjo përpjekjet e grekëve më të pranueshme? etj.  
Çfarë mendoni se do të ishte efekti tek nxënësit po të mësohej në atë mënyrë? 
(Personalizimi – a i merrni të gjitha informatat/opinionet nga shkolla? Ku tjetër i merrni 
informatat?)  
Nga çfarë do te varej kjo? (mosha e fëmijëve? Çfarë mendojnë prindërit e tyre? Burime tjera 
informatash? Sa informacion të disponueshëm do të kishin ata në atë kohë?)

Vazhdim:  

Kjo mund të jetë një temë shumë e mirë që të shqyrtohet krah përkrah me tekstet e mësimit që 
jeni duke i përdorur, shikoni se si trajtohet lufta dhe të bëni pyetje të tilla.

Çfarë informatash tjera nxënësit kanë tani?  

Mbase mund të përzgjidhen një apo dy fragmente (apo pamje) të duhura dhe nxënësit mund t’i 
shqyrtojnë ato së bashku me tekstet nga Librat 3 dhe 4.  

Mbase kjo mund të bëhet duke e plotësuar një tabelë: për shembull (pyetjet tjera mbase do të 
dalin në pah, vetvetiu, gjatë mësimit)

Pjesa e tretë
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Pyetjet Libri 3 Libri 4 Tekstet tuaja 
mësimore

Kush i bëri këto tekste mësimore?
A mund të na thoni se cili është qëllimi i këtyre 
teksteve mësimore?
Si portretizohet shteti?

Si portretizohen armiqtë?
Çfarë duhet të mësojë nxënësi nga tekstet 
mësimore?

3. Efektet tek fëmijët gjatë kohës së luftës:  

Libri 3 - Fig.29; Fig.39; Fig.43; III-3; III-31
Libri 4 - Fig.22; Fig.42; Fig. 44; III-25; III-28

Klasa prapë mund të ndahet, ku secila gjysmë mund të punojë në njërin nga librat dhe më vonë të 
shkëmbejnë informatat në disa mënyra.
Sidoqoftë, sa për fillim, kërkoni nga nxënësit (mundësisht te ndarë në çifte) t’i shikojnë të gjitha 
pamjet (nga të dy librat). 

Pyetjet sugjestive:  
Sa vjeç janë të gjithë fëmijët? 
A mund të na tregoni se si po ndihen fëmijët (ka një shumëllojshmëri të ndjenjave). Nxitni emocione 
(mbase krenari, gëzim, frikë, ankth, etj), bëni një listë në tabelë dhe kërkoni nga nxënësit që t’i 
përshtatin emocionet me fotografitë.  

Diskutim:  
Pse ekzistojnë emocione aq të ndryshme?  
A varet kjo nga mosha e fëmijëve? Sa afër është lufta?  
A janë fotografitë reale (disa më shumë sesa tjerat)?  
A mund të bëni ndonjë krahasim në mes të asaj se çfarë përmban Libri 3 dhe Libri 4?

Tekstet:  
Të ndarë në grupe të vogla, kërkoni nga gjysma e klasës të shikojnë tekstet tek njëri nga librat. 
Kërkoni nga ata që ta bëjnë një përmbledhje të shkurtër (secili nga ata i kanë nga dy tekste – mbase 
grupi mund të ndahet prapë dhe secili ta bëjë nga një përmbledhje dhe më pas ta ndajë atë me 
grupin). Kërkoni që një person nga secili grup t’i tregojë tërë klasës për njërin nga tekstet – d.m.th. 
do të kemi katër përmbledhje në mënyrë gojore.
Klasa duhet të qëndrojë në grupe të njëjta dhe të shikojnë prapë tekstet së bashku me fotografitë 
nga i njëjti libër.  

Çfarë mendojnë ata?  
A kanë marrë më shumë informata nga teksti?  
Apo nga fotografitë?  
A është informacioni i ndryshëm?
A është njëri informacion me i saktë se tjetri?  
Mbase do të ishte mirë që kjo të përmblidhej në një tabelë të thjeshtë: 
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Fotografitë Tekstet

I sheh vetë 

Duhet të hamendësoni për disa gjëra

‘Aparati fotografik nuk gënjen’ (a është e vërtetë 
kjo?)

Dikush iu thotë apo iu shpjegon

Nuk duhet të hamendësoni, mirëpo nuk jeni të sigurt 
nëse i keni të gjitha informatat

Atë qe jeni duke e lexuar ka një këndvështrim të 
veçantë – kush e ka shkruar dhe pse?

E tërë klasa:  
Kërkoni nga nxënësit që shpejt e shpejt t’i shikojnë tekstet me të cilat ata ende nuk kanë punuar 
(sa për ta pasur një ide të përgjithshme). Mbani kopjet e gjërave në të cilat ata kanë punuar (tekste 
dhe fotografitë) mundësisht të zmadhuara? Nëse klasa është e madhe do ishte më mirë t’i keni disa 
komplete materialesh. Ngjitni ato në dërrasë të zezë apo në mur dhe kërkoni nga nxënësit që të 
provojnë t’i përshtatin fotografitë me tekste (duke i lëvizur pjesët e letrës poshtë e lart). Këtë mund 
ta bëjnë edhe të ndarë në grupe nëpër tavolina. Në disa raste përputhjet do të jenë mjaft të qarta, 
disa më pak të qarta, e disa fare të qarta. Nxënësit mund të lëvizin tek grupet e tjera dhe të shohin 
se çfarë kanë punuar të tjerët, ta krahasojnë punën e tyre me të tjerët. Çdo dallim apo problem gjatë 
përputhjes mund të diskutohet më pas. 
SHËNIM::  mbase do të ishte e udhës ta bënit këtë përpara ushtrimit të përshkruar më lart – kjo 
mund t’i stimulojë më shumë mendimet e nxënësve. Në këtë rast, ata do të punonin në një tavolinë 
duke i përdorur të gjitha materialet.

Empatia:  
Kërkoni nga secili nxënës që të zgjedhë njërin nga fëmijët në njërin nga tekstet apo fotografitë. Ata 
duhet ta imagjinojnë veten sikur janë në vendin e fëmijës tjetër dhe të provojnë të mendojnë rreth 
asaj se çfarë po bën fëmija tjetër, si është përfshirë ai në atë situatë (pse po e bën atë që është duke 
e bërë), si po ndihet, etj. Më pas, secili duhet t’i shkruajë një letër dikujt nga ai fëmijë, duke iu 
treguar të gjithë gjërat. (Letrat mund të vihen në mure ku nxënësit mund t’i shohin, apo ato mund 
të shikohen edhe në grupe të vogla).

mësimi model 4

Qëllimi: 

Të identifikohen dhe sfidohen stereotipat.
Të njoftohen nxënësit me prezantimin e informacioneve në numra (tabela dhe grafika) dhe t’iu 
mundësohet atyre praktikimi i gjetjes së kuptimit të informacioneve të prezantuara në këtë mënyrë 
(dhe mundësisht të bëjnë pyetje dhe sfidojnë këtë informacion).

Teknikat:  
Lexohet dhe punohet me tabela/grafika. (Duke shkëputur informacione specifike nga tabela. Duke 
interpretuar informacione numerike).

Libri i luftërave të Ballkanit  

Pjesa e tretë



udhëzues Për Përdorimin e liBrit Punues e Plotësues të mësimdhënies së 
historisë ‘mësimdhënia e historisë moderne të evroPës juglindore’

34

Hyrje: 
Bëni një aktivitet që nxënësit të familjarizohen me informacionet e prezantuara si numra. Njëra nga 
idetë mund të jetë që ata të sjellin ndonjë tabelë apo grafikë tashmë të njohur për ta (p.sh. orarin 
e autobusit, rezultatet e ligës së futbollit). Ju duhet të bëni pyetje të caktuara duke u bazuar në atë 
se çfarë sjellin nxënësit, për të parë se si i përdorin ata tabelat (kur niset autobusi nga stacioni? sa 
kohë iu nevojitet që të arrini deri te stacioni i fundit?, etj) 

Apo  – mund ta bëni një analizë në klasë, ku nxënësit mund të bëjnë pyetje dhe të mbledhin 
statistika. Për shembull: sa jeni të shëndetshëm? 

Pyetje: sa shpesh ju Shumë shpesh Ndonjëherë Kurrë

Luani sport?

Vini kripë në ushqimin tuaj?

Hani pemë dhe perime?

Vizitoni mjekun kur keni probleme mjekësore?

Vini sheqer në pijet dhe ushqimin tuaj?

INëse e keni modelin e tabelës të gatshme, nxënësit mund ta dizajnojnë analizën, pasi që ju ua jepni 
atyre disa ide. Secili nga ata e kanë nga një formë të analizës, shkruani pyetjet dhe pastaj mbushni 
formën me përgjigjet e tyre. 

Mbledhja e statistikave:  
Secili nxënës mund t’i shkruajë përgjigjet në një tabelë të madhe në dërrasë të zezë, këto mund të 
numërohen dhe shënohen në tabelë (p.sh. 10 nxënës bëjnë sport shumë shpesh). Disa nga rezultatet 
mund të diskutohen, varësisht se çfarë duket më interesante. 
Një mënyrë tjetër e paraqitjes së informatave: kërkoni nga nxënësit, nëse ata mund t’i kthejnë  
numrat në përqindje të klasës (p.sh. 30% e klasës hanë shumë pemë). Mbase edhe mund të bëhet 
një diskutim se cila mënyrë e prezantimit të statistikave jep një informatë më të qartë/më të lehtë 
për t’u kuptuar, etj. 
Interpretimi i statistikave:  
Me tabelë të vendosur përpara tërë klasës, a mendojnë nxënësit që ata kanë një mënyrë të jetesës të 
shëndetshme? Cilat janë shenjat e këqija/mira? 

Aktiviteti tjetër – grumbulloni të gjitha pyetësorët individualë (ndoshta do të ishte më e udhës, 
nëse nxënësit nuk i shkruajnë emrat e tyre gjatë këtij ushtrimi). Shpërndani ato ashtu si të qëllojnë/
në mënyrë të rastësishme, kështu që secili nxënës ta ketë nga një (me shpresë që të mos i qëllojë 
pyetësori i tij/saj). Në grupe të vogla, kërkoni nga nxënësit që t’i krahasojnë ato – cila duket se ka 
një mënyrë jetese më të shëndetshme? 
Informacion kthyes– a mendojnë nxënësit se ky është një imazh i saktë i tyre? Pse mund të mos 
ishte i saktë? A kemi bërë pyetje të duhura? A janë përgjigjur të gjithë në mënyrë të sinqertë? 
Kërkoni nga ata që ta mbajnë këtë në mend derisa shikojnë në tabela të Librit Punues. 

Përdorimi i tabelave në Librin 3
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Kjo mund të bëhet përmes disa hapave, duke filluar nga tabela më e thjeshtë dhe kërkimi i 
informatave më të thjeshta, më pas vazhdimi tek tabelat më të komplikuara dhe në fund përdorimi 
i informatave nga disa tabela në të njëjtën kohë. Se çfarë do të bëni ju varet nga mosha dhe përvoja 
e klasës – ju mund të vendosni që t’i kapërceni disa aktivitete nga ato më të thjeshtat apo më të 
avancuarat. 

1.   Përmbajtja bazë e një tabele të thjeshtë (Tabela 4) – bëni pyetje të drejtpërdrejta si për shembull  
‘cili ishte grupi më i madh etnik në Stamboll në vitin 1897?’ ‘cili ishte më i vogli?’ vazhdoni kështu 
me radhë derisa ju mendoni se është e nevojshme. Nxënësit mund të punojnë në çifte, sidomos nëse 
mendoni se ata ndihen të pasigurt.

2.   Tabela 3 – një tabelë më e komplikuar. Fillimisht, identifikoni kategoritë e ndryshme në vijat 
horizontale dhe kolonat vertikale. Mbase mund ta modeloni në dërrasë të zezë, apo ta diskutoni 
në detaje, se si duhet t’i lexoni të dyja, teposhtë dhe përmes dhe të ndaleni aty ku të dy kategoritë 
takohen. Për shembull, një pyetje e thjeshtë – cila provincë ka pasur popullatë më të madhe 
izraelite? Gjejeni kolonën izraelite, shkoni teposhtë derisa ta gjeni numrin më të madh, pastaj kaloni 
nëpërmes nga e majta dhe shikoni se cila provincë është ajo. Prapë të ndarë në çifte, bëni pyetje 
tjera të drejtpërdrejta, si për shembull ‘cila provincë ka pasur popullatë më të vogël armeniane?’ 
‘Sa bullgarë kishte në Kosovë?’

Në mënyrë që nxënësit ta kenë të qartë se çfarë iu tregojnë numrat atyre, kërkoni nga ata që 
t’i shkruajnë disa fjali që përshkruajnë pjesë të tabelës: ‘popullata me e madhe turke ishte në 
______________’. Ju mund ta merrni një shembull nga këto, pastaj të kërkoni nga nxënësit që 
t’i sugjerojnë të tjerat gojarisht, apo t’i shënojnë disa nga ato (mbase mund t’i shkruajnë edhe në 
dërrasë të zezë). 
Nxjerrja e përfundimeve nga tabela – bëni disa pyetje tjera ftilluese apo sqaruese, si për shembull 
‘Cila ka qenë provinca me etnicitet më të përzier?’ ‘Po ajo më pak e përzier etnikisht?’ ‘Cila ka 
pasur popullatë më të madhe?’ A keni ndonjë ide se pse? (mbase do të preferonit që t’i ktheheshit 
kësaj më vonë).  

 3. Tabela më të komplikuara dhe ndërrime pas një kohe. Tabelat 8a dhe 8b

Ndani nxënësit në grupe të vogla dhe caktoni një shtet për secilin grup. Kërkoni nga ata që t’iu 
përgjigjen pyetjeve specifike, për shembull ‘Cila ishte vlera e importit në vend gjatë viteve 1901-
1905?’ ‘Cila ishte vlera e eksportit?’ ‘Ku kanë eksportuar më së shumti gjatë viteve 1901-1905?’ 
Kërkoni informacione të njëjta për vitin 1911.
Analizat: si ndryshon kjo pamje në vendin tuaj gjatë kësaj periudhe? Për shembull, a rritet eksporti? 
A ndryshon balancimi në mes të eksportit dhe importit? A ka vendi juaj ende partnerë të njëjtë të 
tregtisë? A ka pasur ndryshime drastike? (p.sh. eksportet e Serbisë). 
Prapë, kërkoni nga nxënësit që të përshkruajnë në disa fjali informatat në tabelë. (Tashmë, pothuajse 
duhet të fillojë e të bëhet më e qartë që tabela është një mënyrë më koncize për prezantimin e 
informatave – kthehemi tek kjo më vonë). 
Një shikim i përgjithshëm: çfarë pamje të përgjithshme kemi? (kjo mund të diskutohet me tërë 
klasën apo në grupe. Nëse bëhet në grupe, kombinoni nxënësit në mënyrë, që secili grup të ketë 
nxënës, të cilët kanë shqyrtuar vende të ndryshme). A po rriten apo zvogëlohen ekonomitë/tregtitë 
në përgjithësi? Cilët janë partnerët më të mëdhenj të Evropës juglindore dhe a ndryshon kjo? Cilat 
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janë disa nga vendet me të cilat nuk bëhet tregti? Cilat pjesë po zhvillohen më shpejt/shumë? 
Mbase mund t’i jepni secilit grup nga një pyetje e më pas ata të  përgjigjen para tërë klasës. 
Nëse mendoni se klasa mund ta bëjë këtë, atëherë nga këtu vazhdoni për shembull me pyetjen: 
çfarë nuk ju tregon tabela? (p.sh. krahasimet e vlerës  – të gjitha vendet përdorin monedha të 
ndryshme; pse disa vende nuk po bëjnë tregti me Perandorinë Osmane; si mblidheshin të dhënat 
atëkohë; sa ishin të sakta, etj.)

4. Përdorimi i tabelave për të menduar rreth stereotipave: Cilat vende në Evropë (apo Evropë 
juglindore) mendoni se ishin më të zhvilluara në fillim të shekullit 20? A i/e keni zgjedhur këto/
atë vend/e?
 Kjo na sjell tek stuhi mendimesh (brainstorm) – çfarë kuptojmë me ‘zhvillim’? (Nxënësit mbase 
do të kenë ide rreth teknologjisë, infrastrukturës, arsimimit, shëndetësisë, mënyrës së jetesës). 
Ju mund t’i përdorni të gjitha apo disa nga Tabelat 8a/b, 7, 9 dhe 10 (infrastrukturë) dhe 11 dhe 12 
(shkrim këndim dhe arsimim): jepni këto informata të paktën për disa tregues që njihen si kryesorë 
për ‘zhvillim’.
 
Fragmentimi i informatave:  
Ndajeni klasën në çifte apo grupe të vogla. Secili mund ta zgjedh një shtet për ta shqyrtuar (më 
së miri do të ishte që ky shtet të jetë në tërë tabelat, apo në shumicën prej tyre). Përgatitni nga një 
komplet pyetjesh për secilën tabelë:

• P.sh. Tabelat 11 dhe 12, me Tabelën 7 – cila ishte përqindja e shkrim këndimit në vendin që 
po e shqyrtoni? Sa fëmijë të moshës madhore vijojnë shkollën? Sa para harxhon vendi për 
arsimim? Sa shkolla ka ai vend? etj. 

• P.sh. Tabela 7, 9 dhe 10: për vendin të cilin po e shqyrtoni, sa kilometra të linjave telegrafike 
ka vendi? Sa zyra? Sa kilometra hekurudhe? Sa para harxhohen për komunikim? 

• dhe pastaj pyetjet e përgjithshme rreth tabelave në tërësi – cili vend ka tarifat më të larta/ ulëta? 

Interpretimi i tabelave dhe identifikimi i lidhjeve reciproke: 
Cilat janë lidhjet në mes të Tabelës 11 dhe 12, dhe Tabelës 7? Cilat janë lidhjet në mes të Tabelës 
9, 10 dhe Tabelës 7? (dhe më e vështira, me Tabelat 8a/b?)

Shqyrtimi i të gjitha tabelave dhe krahasimi: 
Bashkoni grupet apo çiftet, në mënyrë që nxënësit që kanë punuar në infrastrukturë të bisedojnë 
me nxënësit të cilët janë marrë me arsimimin dhe kërkoni nga ata që të krahasojnë konkluzionet 
– a ekziston një model? A janë vendet e njëjta të parat në të gjitha fushat? Apo modeli është më i 
përzier?

Shqyrtimi i supozimeve të mëparshme dhe kontrollimi kundrejt informatave:  
A ishte i saktë supozimi/hamendja fillestar/e rreth vendeve më të zhvilluara kundrejt informatave 
në tabela?  
Kërkoni të gjithë informatat rreth atij vendi në tabela. Nëse e bëni këtë, atëherë nxënësit mbase 
mund të diskutojnë se si e kanë ditur këtë. Nëse nuk shikohet informacioni, atëherë, sipas tabelave 
cili vend është më i zhvilluari? Çfarë mendojnë njerëzit për supozimet e tyre fillestare? (nuk është 
e thënë që patjetër ta lënë këtë pas dore – mund të diskutojnë rreth faktit se ka vetëm pak informata 
këtu – çfarë informate tjetër mund të kishte këtu? Dokumentacione tjera? Tregues tjerë, si për 
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shembull shëndetësia, apo sa mospërputhje kishte në mes të tw pasurve dhe të varfërve?) Pak 
nga ky diskutim mbase mund të bëhet më tërë klasën, sidomos pasi klasa në fillim duhet ta bëjë 
zgjedhjen e një vendi. Ata prapë mund të punojnë në çifte apo grupe, të rendisin treguesit dhe 
të vendosin cilat nga këto: a) reflektojnë aspektet më të rëndësishme të zhvillimit njerëzor (a i 
konsiderojnë disa nxënës nivelet e arsimimit si tregues më relevantë të mirëqenies njerëzore sesa të 
ardhurat për familje?) Apo shkrim këndimin si një tregues më relevant të zhvillimit sesa shumën e 
shtyllave telegrafike në atë vend, apo i konsiderojnë më të rëndësishme eksportet sesa mobilizimin 
shoqëror, etj); dhe, nën b) cili tregues i vetëm mund të jepte një pasqyrë më të qartë për zhvillimin 
e shoqërisë (çfarë mund të nxirret në përfundim nga secili tregues – p.sh. ju mund të vini në 
përfundim nga hekurudhat dhe shtyllat telegrafike se ekonomia në atë pjesë të vendit është në nivel 
më të lartë, etj)  

Më pas, në formën e një interpretimi/aktrimi plotësues, nga nxënësit kërkohet që ta vendosin veten 
në situatën e personit tjetër që jeton në një kohë të caktuar të bazuar nga tabela. Në çfarë kohe dhe 
vendi ata do të kishin preferuar të jetojnë? Cili do të ishte aspekti më i vështirë i jetesës për ta: 
të mos kishin rrymë? Të mos kishin ujë? Të mos kishin telefona mobilë, televizorë, etj? Më me 
dëshirë do të punonin në fushë apo të shkonin në shkollë?  

Fundi: zbërthimi i kontradiktave në tabela  
Përdorni të tre tabelat vijuese së bashku me Tabelën 3 dhe Hartën 1:

Shpjegoni se të gjitha tabelat përmbajnë statistika rreth popullatës së caktuar të një rajoni të 
Perandorisë Osmane (të përbërë nga vilajetet e Selanikut, Manastirit dhe Janinës) nga fundi i viteve 
1880-ta dhe fillimi i viteve 1900.  

statistiKat greKe

        statistiKat Bullagre                                (Z. Delyani, 1904)        statistiKat serBe

        (Z. Kantchev, 1900)                   (Vilajeti i Kosovës i përfshirë)      (Z. Gopcevic, 1889)

Turqit 449.204 Turqit 634.017 Turqit 231.400

Bullgarët 1.181.336 Bullgarët 332.162 Bullgarët 57.600

Grekët 228.702 Grekët 652.795 Grekët 201.140

Shqiptarët 128.711 Shqiptarët - Shqiptarët 165.620

Wallachians 80.767 Wallachians 25.101 Wallachians 69.665

Izraelitët 67.840 Izraelitët 53.147 Izraelitët 64.645

Romët 54.557 Romët 8.911 Romët 28.730

Serbët 700 Serbët - Serbët 2.048.320

Tjera 16.407 Tjera 18.685 Tjera 3.500

TOTAL 2.258.224 TOTAL 1.724.818 TOTAL 2.870.620

Në fillim, ndani klasën në tri grupe, secili do të punojë me njërën nga tabelat. Jepni grupit disa 
pyetje që kanë të bëjnë me komunitetet nga tabela (pyetjet e njëjta për tërë grupet p.sh. sipas 
tabelës suaj sa ishte popullata e turqve/shqiptarëve/bullgarëve, etj?)

Vendosni tabelën në dërrasë të zezë dhe secili grup i plotëson statistikat e tyre (në këtë mënyrë do 
të ketë një tabelë të pjesshme që i kombinon të tria bashkë – p.sh.:
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Statistikat Greke            Statistikat Bullgare         Statistikat Serbe             

Turqit
Shqiptarët
Bulgarët
Romët

Kërkoni reagime nga klasa – ata do ta vërejnë se sa e çuditshme është kjo. (Mbase ata mund 
ta plotësojnë pjesën tjetër të tabelës në dërrasë të zezë, duke përfshirë edhe grupet tjera etnike, 
në mënyrë që klasa ta shohë tërë tablonë.) Pasi ta keni bërë këtë tabelë të pjesshme dhe të keni 
diskutuar pak, ju mund të ua tregoni Tabelën 13, e cila i kombinon të gjitha tabelat e mësipërme, 
për një pamje më të plotë. Nxënësit mund t’i krahasojnë disa nga plotësimet e  tabelës në dërrasë 
të zezë me Tabelën 13 (duhet të jenë të njëjta). Pas reagimeve të para, shikoni nëse ndonjëri mund 
të sugjerojë arsyet rreth dallimeve të mëdha. (Njerëzit që i bëjnë statistikat a  i zmadhojnë në 
kuptimin pozitiv komunitet e tyre? Po, a i identifikojnë njerëzit gabimisht? Grupe të njerëzve 
janë të preokupuar që etniciteti i tyre po regjistrohet dhe nuk janë duke bashkëpunuar? Përgjigje 
të ndryshme, varësisht se cili grup i njerëzve i kanë bërë pyetjet? Të dhëna të ndryshme rreth 
grumbullimit të statistikave? etj.)
Pasi të keni diskutuar pak, përdorni Tabelën 3, e sidomos për provincat e Selanikut, Kosovës 
dhe Manastirit, që duhet të jenë pjesë gjeografike të njëjta në Tabelën 13. Shpejt e shpejt, në 
grupe të vogla, nxënësit mund të bëjnë përmbledhjen e statistikave për disa grupe etnike (ato të 
cilat paraqiten edhe në Tabelën 13 – p.sh. greke, izraelite, bullgare) në këto tri provinca. Çfarë 
ndryshimesh tjera ka?  

Përmbledhje: 
Kujtojani nxënësve diskutimin e mëparshëm se sa jokompetente/të vërteta/të besueshme mund të 
jenë statistikat dhe tabelat.  
Çfarë përfundime mund të nxjerrin ata nga këto tabela? 
Si do të mund t’i përdornin ato?  
A i besojnë statistikave apo tabelave?  
Së bashku me gjithë klasën apo në grupe të vogla, shikoni, nëse nxënësit mund të kenë pyetje rreth 
ndonjërës statistikë: p.sh. kush i shkroi pyetjet?  
Pse i bënë ata këto pyetje?  
Çfarë pyetje tjera do të mund të kishin bërë?  
Kush i do përgjigjet dhe pse? etj.)
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shënim PërFundimtar dhe inFormacioni Kthyes: 

Ne shpresojmë që ky manual do të jetë stimulues dhe disa nga idetë dhe ushtrimet ju sigurojnë 
baza për aktivitete interesante dhe sfiduese në klasë. Ky udhëzues është dizajnuar në atë mënyrë 
që të jetë një bazë stimuluese, nga e cila mësimdhënësit mund t’i krijojnë idetë e tyre, të përshtatin 
ushtrimet për nxënësit e tyre, të shfaqin mendime të ndryshme mes veti, si mësimdhënës dhe t’i 
inspirojnë nxënësit e tyre. 

Projekti i Përbashkët i Historisë është një program dinamik dhe bashkëpunues, i cili tërë kohën 
përfshin ide, komente, materiale dhe mendime të reja. Ky manual është pjesë e një programi 
zhvillues dhe QDPEJL inkurajon fidbekun nga njerëzit, të cilët do ta përdorin këtë manual dhe 
Librat e Punës në Evropën Juglindore: nga ju, mësimdhënësit. 

Çdo ide për përmirësim, aktivitete të reja, korrigjime apo komente rreth asaj se çfarë ju mund 
të keni provuar në klasën tuaj që ka pasur sukses apo nuk ka pasur sukses do të jenë më se të 
mirëseardhura. 
Ju lutem dërgojeni fidbekun tuaj në: info@cdrsee.org 
Çdo fidbek që ne e pranojmë do të përdoret për përmirësimin e materialeve të mëtutjeshme dhe 
me lejen tuaj do të bëhet qarkullimi tek mësimdhënësit tjerë, në mënyrë, që edhe ata t’i provojnë 
këto ide. 

Ne shpresojmë që do t’ju pëlqejë përdorimi i materialeve të Projektit të Historisë së Përbashkët! 

shënim PërmByllës
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shtojcat:

shtojca 1 – mësimi model nga Besim haliti 

Tema e mësimit: Luftërat Ballkanike

Materialet për mësim: Kopjet nga Libri i Punues 3, Luftërat Ballkanike (materialet e përdorura: 
I-3, II-6, II-7, II-13, II-19, II-20, II-25, V-15 dhe fotografitë 15), Projektues, Harta Historike e 
Ballkanit, Dërrasë e zezë, markerë, etj.

Metodat e Mësimit dhe Aktivitetet: Punoni me tërë klasën dhe të ndarë në grupe.

Qëllimi i Mësimit: 

• Identifikimi i faktorëve që i paraprinë fillimit të Luftërave Ballkanike.
• Njoftimi me interesat e Fuqive të Mëdha në Ballkan.
• Krahasimi në mes të perspektivave përparimtare të Politikanëve Ballkanikë dhe agjendat 

nacionaliste të Shteteve të Ballkanit të asaj kohe.
• Vështrimi i përgjithshëm i pasojave të Luftërave Ballkanike.

Fjalët Kyçe: Aleanca, Deklarata, Statuskuo, Lufta, Traktati, etj. 

Struktura e Klasës: Parashikimi (shpresat në rezultatet e mësimit), Ndërtimi i diturisë (analizimi 
i materialit), Forcimi (konsolidimi i mësimit).
Hedhja e ideve në ajër (10 min.), Leximi i orientuar (25 min.), Diskutime (10 min.).

Përgatitjet për mësim: Stuhi mendimesh
Kërkohet nga nxënësit që të mendojnë rreth problemeve që u shfaqën në Ballkan pas Krizave 
Lindore.
Do t’i kenë tre minuta kohë për të menduar.
Për të inkurajuar nxënësit të sjellin më shumë ide, duhet që të shtrohen pyetjet në vijim:

• Cili ishte interesi i Fuqive të Mëdha në Ballkan, sidomos ai i Austro-Hungarisë dhe Rusisë?
• A kishte në atë kohë tendenca nacionaliste në Shtetet e Ballkanit?
• Cila ishte fuqia nxitëse e këtyre tendencave?
• Si do ta komentonit fotografinë në vijim (tregoni fotografinë 15 me projektor)

Shkruani idetë e nxënësve në dërrasë të zezë.
Pasi u shfaqën të ashtuquajturat ‘Krizat Lindore’ Fuqitë e Mëdha shfaqën perspektiva tjera për 
Ballkanin, sidomos Austro-Hungaria dhe Rusia, të dyja duke e shtuar influencën e tyre dhe duke 
i shtyrë kombet e Ballkanit kundër njëri-tjetrit. Kjo rezultoi me ide megalomaniake dhe plane për 
kombet e Ballkanit.
Kështu, Ballkani u trondit dhe po e prisnin kohë të vështira.

Analiza e materialit: Leximi i orientuar  
Nxënësit orientohen në pjesët ku ata do të fokusohen. Shpjegoni atyre se leximi do të bëhet me 
pjesë; fillimisht ata do të krijojnë idetë dhe më pas do ta lexojnë atë për të verifikuar parashikimet 
e tyre. Në ndërkohë, ju duhet ta vizatoni në dërrasë të zezë një tabelë sikur kjo më poshtë dhe t’i 
futni të dhënat e parashikimeve dhe nivelin e tyre të diturisë pas leximit të pjesëve specifike: 
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PO ÇKA MENDONI SE 
DO TË NDODHË? PSE MENDONI ASHTU? ÇFARË KA NDODHUR MW 

TË VËRTETË?

PAS LEXIMIT TË 
TITULLIT 

Shtetet e Ballkanit do 
të hyjnë në luftë me 
njëri-tjetrin

Perandoria Osmane u tërhoq 
nga Ballkani, secili komb 
Ballkanas e shihte tjetrin 
komb si armik

Luftërat e Ballkanit

PAS LEXIMIT TË PJESËS 
SË PARË

Komandantët 
ushtarakë të kombeve 
Ballkanike do të 
fillojnë përgatitjet 
e duhura në rast të 
luftës.

Pasi që po i afrohej fundi 
i Perandorisë Osmane 
në Ballkan, dolën në pah 
tendencat e Fuqive të 
Mëdha që të influencojnë 
dhe përdorin kombet e 
Ballkanit për zgjerim.  

Filluan të bëheshin të gjitha 
përgatitjet e nevojshme për një 
fillim të asaj që dukej si luftë.

PAS LEXIMIT TË PJESËS 
SË DYTE

Në atë kohë duke 
marrë parasysh idetë e  
D. Tucoviç, mund të 
themi se ka pasur ide 
përparimtare.

D. Tucoviç ishte lideri i 
Partisë Social-demokratike 
Serbe, nga fillimi i shekullit 
20 ishin mjaft të famshme 
idetë e tij kundër luftës dhe 
planeve megalomaniake të 
politikanëve për kombet e 
Ballkanit.

Fjalimi nga D. Tucoviç, dhe 
D. Lapçeviç, dhe Raporti nga 
Komiteti Qendror i Partisë 
Social-demokratike të Serbisë 
ndaj Byrosë Ndërkombëtare 
Socialiste, ishte kundër çdo lloj 
lufte në Ballkan. Mirëpo këto 
ide u neglizhuan nga politikanë 
elitë të Kombeve të Ballkanit.

PAS LEXIMIT TË PJESËS 
SË TRETË

Ne mund të 
supozojmë se 
përgatitjet për luftë 
ishin shumë të nxehta 
dhe që Fuqitë e 
Mëdha po i shtynin 
kombet e Ballkanit në 
një luftë kundër njëri-
tjetrit. Fjalimet vijuese 
mund të konsiderohen 
si provokuese!

Pasi që Rusia dhe Austro-
Hungaria patën tendenca për 
ta rritur influencën e tyre në 
Ballkan, tash e një kohë në 
rrethin politik të vendeve 
Ballkanase kishte plane të 
zhvilluara hegjemoniste, 
të cilat i prijnë një situate 
shumë të tensionuar në mes 
të këtyre vendeve. 

Në njërën anë ne vërejmë 
plane të Perandorisë Ruse për 
ta rritur influencën në Ballkan 
duke provokuar luftën, e në 
anën tjetër është e qartë se elita 
politike e të gjitha shteteve të 
Ballkanit ishte në shërbim të 
Fuqive të Mëdha në mënyrë 
që t’i arrijnë agjendat e tyre 
nacionaliste përmes shkatërrimit 
të vendeve fqinjë. 

PAS LEXIMIT TË PJESËS 
SË KATËRT

Ne mund të 
supozojmë se Luftërat 
Ballkanike kanë pasur 
gjithashtu edhe pasoja 
ideologjike, disa nga 
të cilat janë nxituar 
edhe në ditët e sotme.

Menjëherë pas luftës, madje 
edhe librat shkollorë e edhe 
literatura ishin të mbushura 
me urrejtje dhe ofendime.

Kjo mbështet argumentin 
tonë dhe ky shembull është 
njëri nga shumë të tjerë, i cili 
tregon mbjelljen e urrejtjes dhe 
konflikteve që e ndoqën pas 
historinë e të gjitha kombeve 
Ballkanike dhe fatkeqësisht ne 
mund ta pasqyrojmë faktin që 
deri diku kjo është prezent edhe 
në periudhën e tanishme.

Konsolidimi i mësimit 

Diskutime – pasi ta keni mbaruar pjesën e parë, nxënësit do të koncentrohen në diskutime.

Pyetjet – a ishin të drejta planet për zgjerimin e Shteteve të Ballkanit? A do të kishte mundësi që të 
shmangeshin luftërat e Ballkanit? Ndani klasën në çifte, secili të mbështesë opinionet e kundërta 
dhe kërkoni nga ata që të argumentojnë pozitën e tyre. 

Detyra – si e parashikoni të ardhmen e Ballkanit?
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shtojca 2 – mësimi model nga Pavlos Pavlou  
    
Tema e Mësimit: Shteti – Shtetësia – Perceptimi i idesë së kombit

Materialet për mësim: pjesë të fotokopjuara të Librit Punues Kombet dhe Shtetet (tekstet e 
përdorura: IIb. Shtetësia, i.e. II-10 to II-16); Fletat e ushtrimeve për plotësim. 

Aktivitetet dhe metodat e mësimit: punoni në grupe; shpërndani materialin gjatë mësimit të 
mëparshëm dhe kërkoni nga nxënësit të përgatisin hapin e parë; shfrytëzoni dituritë nga mësimet e 
kaluara (p.sh. Edukatë Civile); analizat e tekstit; diskutime. 

Qëllimet e mësimit:
• Të kuptohen disa aspekte të perceptimeve shoqërore dhe kombëtare
• Të kuptohet relativiteti i perceptimeve përmes kohës dhe vendit
• Të promovohet mendimi kritik dhe historik

Detyrat për nxënësit:
• Lexoni tekstet
• Analizoni ato duke përdorur pyetjet nën tekste
• Përgjigjuni grupit dhe pyetjes kyçe
• Prezantoni rezultatet

Struktura e orës:
Koha që përafërsisht nevojitet për lexime dhe analiza është 20 minuta.
Koha që përafërsisht nevojitet për prezantim është 25 minuta.
[siç duket është më me vend që të përdoret mundësia e dy periudhave pa ndërprerje (p.sh. 90 
minuta)]

Pyetja kyçe: 
Si mund të ndihmojnë analizat kritike të burimeve historike për të kuptuar nuancat e idesë komb-
shtet të zbatuara në Ballkan gjatë shekullit 19? 

PUNA NË GRUPE:

Ndani klasën në tre grupe. Secili grup duhet t’i lexojë tekstet që vijojnë: 
Teksti 1:  II-10 Definicioni i shtetësisë në Kushtetutën Greke nga Epidaurus (1822)
Teksti 2:  II-12 Definicioni i shtetësisë në Kushtetutën Serbe të vitit 1835
Teksti 3:  II-13 Kodi i Ligjeve të Danilo-s në Mal të Zi dhe Buda (1855)
Teksti 4:  II-14 Ridefinimi i shtetësisë nën pikën 7 të Kushtetutës Rumune (1879)

Detyrat për Grupin 1:
Detyra: përdorni tekstet dhe burimet që t’i krahasoni kriteret e shtetësisë në mes të Greqisë, Malit 
të Zi, Serbisë dhe Rumanisë. 
Pyetjet: 
• Cilat janë kriteret e ngjashme të shtetësisë në mes të gjitha vendeve? Në mes të disa vendeve?
• Cilat janë kriteret dalluese të shtetësisë në çdo vend?
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 Bazuar në vëzhgimin e nxënësve del se:
• Ka ngjashmëri të kritereve, si për shembull origjina e kombësisë
• Faktori religjion është kriter i fortë tek disa Kushtetuta
• Ka nuanca fleksibiliteti të kritereve
• Si duket data e themelimit të Kushtetutës është mjaft e rëndësishme

Përmbyllje:  origjina kombëtare dhe religjioni luajnë një rol të rëndësishëm – por kjo nuk është 
gjithmonë absolute – në kriteret e shtetësisë. Kushtet e veçanta të secilit vend dhe përparimi gjatë 
kohës duket se janë faktorë të rëndësishëm. 

Detyrat për Grupin 2
Detyra: duke përdorur tekstet, gjithashtu edhe informatat nga libri shkollor (kapitulli ‘Lëvizjet 
Kombëtare në Ballkan’), mundohuni t’i kuptoni arsyet e vëzhgimeve të bëra në detyrën 1. 
Pyetjet: 

• Cilat janë arsyet e mundshme për ngjashmëritë në mes të katër shteteve për kriteret e shtetësisë?
• Cilat janë arsyet e mundshme për ndryshime në mes të katër shteteve për kriteret e shtetësisë?

Bazuar në vëzhgimin e nxënësve del se:
• Mjedisi shoqëror i njëjtë, ai rajonal dhe historik (Perandoria Osmane) mund të sjellin 

ngjashmëri
• Rrethanat e ndryshme (p.sh. Kushtetuta Greke është bërë gjatë rebelimit – faqe 72) mund të 

sjellë dallime
• Faktor tjetër mund të jetë edhe homogjeniteti apo siguria/pasiguria kombëtare.
• Kushtet e tregtisë dhe nevojat financiare imponojnë një lloj fleksibiliteti (rasti i Serbisë)
• Roli i ‘Fuqive të Mëdha’ gjatë një periudhe të caktuar mund të ndikojë në kushtet e një 

kushtetute (rasti i Rumanisë – faqe 74)

Përmbyllje: tradita historike dhe karakteristikat rajonale ndikojnë në frymën e kritereve të 
kushtetutës, por gjithashtu ka edhe faktorë tjerë që ndikojnë në të.

Detyrat për Grupin 3

Detyra: Lajmërimi dhe ndarja e rezultateve të grupit të mëparshëm.
Pyetjet/ushtrimet:  

• Nxënësit shkëmbejnë, ndajnë dhe bëjnë përmbylljen e vëzhgimeve të mësipërme (Puna me 
Grupe 2).

• Inkurajohen që të kuptojnë relativitetin, duke mos insistuar vetëm në homogjenizimin e 
këndvështrimeve të tyre dhe në përgjithësi duke ndarë pikëpamje të njëjta që mund të kenë 
prioritete të ndryshme.

PUNA INDIVIDUALE – promovimi i mendimit historik

Teksti:  teksti ‘Rasti i Rumanisë’

Detyra: lexoni dhe mësoni tekstin në shtëpi, këtë do ta shfrytëzoni më vonë (gjatë punës në 
kapitullin e LPB-së).
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Pyetje: 
• Cilat ndryshime janë të qarta në perceptimin komb-shtet?
• Cilat duket se janë funksionet e ‘mekanizmit’ të botës/historisë?

Pas vëzhgimit të studentëve del se:
• Kushtetuta e re e Rumanisë është shumë më liberale, bazuar në nënshtetësi jo-etike dhe 

thekson barazinë e disa grupeve jo-etnike.
• Kushtetuta e re është gjithashtu relativisht e avancuar në aspektin e barazisë në mes të grave 

dhe burrave.
• Ndoshta reflekton një frymë të re të periudhës së pas Luftës së Parë Botërore. 
• Rumania duket se ka bërë hapa, duke marrë në konsideratë jo vetëm situatën e brendshme, por 

edhe atë rajonale: pas Revolucionit Rus të vitit 1917, vendi bëhet një pjesë e ‘cordon sanitaire’ 
(linjës së mbrojtjes) për Perëndimin.

Përmbyllje:  faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, gjithashtu edhe perceptimet e përgjithshme të 
një periudhe dhe vendi të caktuar kanë ndikim fundamental në shtetësinë dhe kushtet e tjera të një 
kushtetute; dhe perceptimet janë fëmijët e asaj kohe, e gjithashtu edhe rrethanat.

Përgjigja e pyetjes kyçe:
Analizat kritike të burimeve historike ndihmojnë në kuptimin e nuancave të idesë komb-shtet, duke 
e zbuluar relativitetin e perceptimeve të lidhura me të dhe duke i shfaqur disa faktorë, të cilët kanë 
ndikim në formulimin e të dyjave, perceptimeve dhe ligjeve të kushtetutës që reflektojnë në to. 
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Shtojca 3 – MëSiMi Model nga  Vedran riStić    
 
Tema e Mësimit: Lufta e Dytë Botërore

Materialet e Mësimit: pjesë të fotokopjuara nga Libri Punues Lufta e Dytë Botërore (tekstet e 
përdorura: I-1, I-2, I-29, I-30, I-47, I-48, II-21, II-22, IV-1, IV-6.)

Aktivitetet dhe metodat e mësimit: puna me grupe, analizat e tekstit, diskutime

Qëllimi i mësimit:
• Rikapitulimi i Luftës së Dytë Botërore
• Kërkoni nga nxënësit që të analizojnë burimet historike
• Zhvilloni një qasje kritike gjatë interpretimit të faktorëve historikë
• Praktikoni dhe zhvilloni mendimin kritik

Detyrat për nxënësit:
• Lexoni tekstin
• Analizoni ato duke përdorur pyetjet nën tekste
• Përgjigjuni grupit dhe pyetjes kyçe
• Prezantoni rezultatin

Struktura e klasës:
Koha që përafërsisht nevojitet për lexim dhe analiza është 20 min.
Koha që përafërsisht nevojitet për prezantim është 25 min.

Pyetjet kyçe: 
Si mund të ndihmojnë analizat e burimeve historike për të kuptuar të kaluarën dhe të sotmen?

PUNA NË GRUPE:
Ndani klasën në tre grupe.

Detyra për Grupin 1
Përdorni tekstet: 
I-1. Fitzroy MacLean, delegati i Churchillit tek partizanët, për Titon në vitin 1943
I-2. fotografi i Pavelićit jep evidenca për personalitetin e tij

Detyra: krahasoni përshkrimet e Titos dhe Pavelićit nga dy dëshmitarë okularë duke pasur parasysh 
marrëdhënien në mes të vëzhguesit dhe të vëzhguarit dhe ndikimi që mund të ketë në perceptimin 
e tyre. 

Pyetjet: 
• A japin këto tekste një imazh objektiv të Titos dhe Pavelićit?
• Çfarë përfundimesh mund të sillni  për Titon dhe Pavelićin bazuar në këto dy tekste?
• 

Bazuar në vëzhgimin e nxënësve del se:
• Tito le një përshtypje më të mirë tek njerëzit përreth, sesa Pavelići 
• Edhe pse Tito nuk kishte arsimim të lartë, ai ishte një lider më i mirë sesa Pavelići
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• MacLean, një përfaqësues i Britanisë së Madhe i cili mbështeti partizanët, ka një mendim 
shumë të mirë për Titon

• Me sa duket MacLean u impresionua nga Tito
• Ky tekst i vetëm nuk është adekuat për përfundime solide rreth Titos
• Konstruksioni i një vlerësimi më objektiv për Titon do të kërkonte:

• Gjetjen e një përshkrimi për Titon të bërë nga një burim neutral apo armiqësor
• Gjetjen dhe krahasimin e më shumë përshkrimeve të bëra nga aleatë apo bashkëpunëtorë
• Gjetjen e intervistave apo transkriptave të bisedave me Titon, studimi i deklaratave dhe 

kujtimeve të bashkëpunëtorëve të Titos dhe verifikimi i deklaratës së Tito ka qenë i 
gatshëm të ‘konsiderojë secilën pyetje nga të gjitha këndvështrimet – dhe nëse e ishte e 
nevojshme – të marrë vendim menjëherë’ (I-1.)

• Teksti për Pavelićin na jep një vlerësim të dykuptimshëm:
1. një person serioz, i errët
2. një person i këndshëm, i pavëmendshëm, i cili kënaqet me shakatë

• varësisht nga këndvështrimi tekstit mund të përdoret si propagandë dhe antipropagandë
• që teksti për Titon jep një përshkrim më pozitiv, derisa teksti për Pavelićin na jep një përshkrim 

të dykuptimtë

Përmbyllje: tekstet nuk sjellin përshkrime objektive për Titon dhe Pavelićin dhe nevojiten 
hulumtime të mëtutjeshme, analiza dhe krahasime.

Detyrat për Grupin 2

Përdorni tekstet: 
I-29. nga kujtimet e Konstantina Katzarov, një avokate e famshme Bullgare në vitin e parë të 
Luftës së Dytë Botërore
I-30. Gazetari Bullgar Danail Krapchev rreth akuzimit ndaj Bullgarisë pasi nuk i ofroi rezistencë 
ushtrisë Gjermane

Detyra: të studiohet situata në njërën nga vendet e Evropës Juglindore e cila ishte aleate me 
Hitlerin.

Pyetje: Si e justifikon Bullgaria bashkëpunimin me Gjermaninë?

Bazuar në vëzhgimin e nxënësve del se:
• Bullgarët po vuanin nga apatia e shkaktuar nga disfatat e luftërave të mëparshme;
• Ishte lënduar krenaria kombëtare e Bullgarëve; 
• Kompleksi Versailles ishte i dukshëm në Bullgari;
• Bullgaria tregoi solidaritet ndaj Gjermanisë për shkak të zhgënjimit gjatë Luftës së Parë 

Botërore.
Nxënësit gjithashtu menduan se tregimi i një shakaje si një burim historik mund të jetë shumë 
interesant (I-29). Ata vërejtën se me shaka mund të shprehen bindje të rrjedhave të përgjithshme në 
një mënyrë koncize dhe me një gjallëri, që është prezent në situata historike të caktuara. 

Përmbyllje: Bullgarët përdorën ngjarje nga e kaluara që të justifikojnë ngjarjet e të sotmes. 

Detyrat për Grupin 3
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Përdorni Tekstet: 
I-47. Letra e Stepinacit drejtuar klerit Katolik për ta mbështetur Pavelićin, me datë 28 Prill, 1941. 
I-48. Letra e Stepinacit drejtuar Pavelićit, mw datë 14 Maj, 1941.

Detyra: përcaktoni rolin e kishës Katolike në themelimin dhe funksionimin e NDH-së (Shteti i 
Pavarur Kroat)

Pyetje: A ishte Stepinacu një kriminel apo i shenjtë?

Pas vëzhgimit të nxënësve del se:
• Reagimi i parë i kryepeshkopit të Zagrebit rreth themelimit të NDH-së ishte shumë pozitiv;
• Kisha i ftoi të gjithë katolikët që të bashkëpunojnë me qeverinë e re;
• NDH-ja emërohet një ‘vend i Zotit’ (I-47);
• Stepinac protestoi kundër vrasjeve ndaj civilëve serbë vetëm një muaj pas mbështetjes së 

qeverisë së re;
• Kisha nuk e distancoi veten plotësisht nga qeveria e NDH-së edhe pse shumë priftërinj u 

revoltuan nga krimet e bëra nga ustashë;
• Stepinac, pavarësisht nga ajo që iu ndihmonte Izraelitëve, ai ishte pjesë e një strukture të 

bashkëpunimit me Gjermaninë.

Përmbyllje: Stepinac nuk ishte as kriminel Ustash, e as shenjtor vetë sakrifikues, por diçka ‘në 
mes’. Sot, Stepinac merret si shembull i historisë, të përdorur në politikë.

Detyrat për grupin 4

Përdorni Tekstet: 
II-21. gratë në fshatrat Grevene (Greqi) kërkojnë më shumë respekt dhe pjesëmarrje në çështjet 
publike pasi morën pjesë në lëvizjen rezistuese. 
II-22. gratë e reja partizane – një këngë nga një autor i panjohur maqedon

Detyra: të studiohet efekti i Luftës së Dytë Botërore tek gratë e Greqisë dhe Maqedonisë.

Pyetje: Cilat ishin efektet negative dhe pozitive të Luftës në pozitën shoqërore të grave?

Pas vëzhgimit të nxënësve del se:
• Gratë në Greqi ishin pjesë e një komuniteti patriarkal shumë konservativ;
• Grave iu lejoheshin shumë aktivitete tradicionale, që i përkasin burrave, vetëm e vetëm për 

shkak të nevojës;
• Grave iu pëlqeu liria e tepërt dhe nuk dëshiruan që t’i rikthehen gjendjes së para luftës;
• Gratë partizane maqedonase luftuan krah përkrah me burra;
• Në Maqedoni lufta i barazoi gratë dhe burrat;
• Kënga (II-22) ka një natyrë propagandistike dhe ka për qëllim t’i nxjerrë gratë në luftë;
• Më shume gra vdiqën gjatë Luftës për shkak të lirisë së tyre më të madhe.

Përmbyllje: Lufta përmirësoi pozitën shoqërore të grave, por liria e tyre e kohës së fundit pati një 
çmim. Gratë nuk ishin më të lidhura për punët e shtëpisë, mirëpo ato po i ekspozoheshin më shumë 
rreziqeve të luftës. 
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Detyrat për Grupin 

Përdorni Tekstet: 
IV-1 biseda Partizan-Ustashë 
IV-6 Memorandumi i një grupi të berberëve dhe frizerëve bullgarë drejtuar ministrave në lidhje me 
Projektligjin e Mbrojtjes Kombëtare.

Detyra: të konsiderohet marrëdhënia në mes të individëve në anë të kundërta, dilni jashtë politikës 
së luftës dhe vëzhgoni ‘elementin njerëzor’ të Luftës.

Pyetje: si ndikoi Lufta tek ‘njerëzit e thjeshtë’?

Pas vëzhgimit të nxënësve del se:
• Biseda në mes të Ustashit dhe Partizanit tingëllon si një bisedë politike e cila do të mund të 

dëgjohej në çdo kafe;
• Ustasha dhe Partizani mbase do të ishim shokë po të mos ishte gjendje lufte;
• Ustasha dhe Partizani janë ‘njerëz të thjeshtë’ të cilët gjenden në një situatë kundër njëri-tjetrit 

nga një seri e ngjarjeve globale;
• Kishte protesta kundër ligjeve të racës në Bullgari pa marrë parasysh ligjin zyrtar të qeverisë;
• Ata të cilët protestuan ishin zejtarë, njerëz që kishin kontakt të përditshëm me Izraelitë;
• Nëse Izraelitët do të dënoheshin për spekulime, disa bullgarë gjithashtu do të duhej të 

dënoheshin për këtë.

Përmbyllje: ligji zyrtar i shtetit gjatë kohës së luftës nuk është gjithmonë në pajtim me opinionet 
e individëve. 

Përgjigjet e pyetjes kyçe:
Analizat e burimeve historike mund të:

• Japin një pasqyrë unike në ngjarjet historike;
• Ndihmojnë në zbulimin e koncepteve të shtrembëruara historike;
• Ndihmojnë në identifikimin e përdorimit të temës historike, për qëllime të propagandës apo 

për qëllime politike;
• Na mësojnë si t’i shohim ngjarjet nga disa këndvështrime, duke na dhënë në këtë mënyrë një 

informacion më të kompletuar dhe objektiv;
• Na ndihmojnë me orientimin në të sotmen, sidomos në situatat e kaluara na troket në derë;
• Gjymtojnë manipulimin duke përdorur përshkrime të njëanshme të temave historike;
• Inkurajojnë mendimin kritik me nxënës. 
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