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1. Hyrje 
 

Qendra për Kurajo Politike (CPC), institucion që ndër të tjera mëton përmirësimin e cilësisë në 
arsimin e lartë, që nga themelimi në vitin 2009 ka pjesë kyçe të veprimtarisë ofrimin e trajnimeve 
dhe punëtorive për hulumtues dhe studentë të të gjitha niveleve.  

Në dy vitet e fundit, CPC është fokusuar posaçërisht në ofrimin e trajnimeve për studentë, me 
fokus tek studentët e vitit të parë të të gjitha universiteteve dhe kolegjeve publike dhe private në 
Kosovë. Kështu, CPC mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) gjatë 
viteve 2019 – 2020 realizoi projektet: „Mendo globalisht, vepro lokalisht - një seri e seminareve 
mbi mendimin kritik dhe integritetin akademik”; „Avokim për avansimin e integritetit akademik 
dhe cilësisë së arsimit të lartë”; ,,Përvojat dhe mësimet nga pandemia në shërbim të cilësisë së 
qëndrueshme në edukimin e vazhdueshëm”. Në kohën e përgatitjes së këti botimi, në gjysmën e 
dytë të vitit 2020, CPC realizoi projektin „Drejt një arsimi më gjithpërfshirës dhe cilësor në 
Kosovë”, përkrahuar nga Zyra Zviceriane për Zhvillim dhe Kooperim (SDC). Të gjitha projektet 
e lartëpërmendura kanë për qëllim t’i aftësojnë nxënësit dhe studentët mbi shkathtësitë e buta, 
mendimin kritik dhe kreativ, shkrimin dhe intergritetin akademik si dhe të ngrisin shkathtësitë 
metodologjike për kuptimin dhe realizimin e kërkimeve shkencore. Andaj, ky botim është 
rezultat i materialeve të përmbledhura ndër vite dhe atyre që janë realizuar si materiale bazë për 
pjesëmarrësit në trajnimet e CPC-së.   

Botimi që keni para jush ofron studentëve, hulumtuesëve si dhe të gjithë të interesuarëve të tjerë 
disa prej materialeve të rëndësishme për arritjen e rezultateve në studime dhe aftësim profesional 
në karrierat e synuara. Botimi është i strukturuar në katër pjesë kyçe që fokusohen në: 
shkathtësitë e buta dhe ato debatuese; mendim kritik dhe kreativ; shkrim dhe integritet akademik; 
si dhe dhe metodat e kërkimit (hulumtimit) dhe shkathtësitë analitike. Çdonjëra pjesë ngërthen 
disa informacione kyçe përkitazi me temën gjegjëse dhe shoqërohet me vegëza që ofrojnë 
mundësinë e qasjes së leximeve shtesë. 
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2. Shkathtësitë e buta dhe debatuese  
 
 
Në vendet ku arsimoheni e punoni nevojitet përvetësimi i shumë shkathtësive përmbajtësore dhe 
teknike për të qenë të suksesshëm në karrierën tuaj akademike apo profesionale. Punëdhënësit e 
sotëm kërkojnë kandidatë që mund të kryejnë punët e tyre mirë, por që gjithashtu mund të futen 
në kulturën e kompanisë dhe të bashkëveprojnë me punonjës të tjerë. Për t'i bërë këto gjëra me 
sukses, studentët duhet t’i zhvillojnë të ashtuquajturat aftësi apo shkathtësi të buta (,,soft skills”).  

Mungesa e shkathtësive të buta mund të kufizojë potencialin tuaj, apo edhe të paraqet ngecje në 
aktivitetin tuaj. Duke zhvilluar shkathtësi të forta lidershipi si dhe në punë ekipore dhe 
komunikim, ju mund të udhëheqni dhe jetësoni projekte në mënyrë më efikase, të dëshmoni 
rezultate dhe madje të ndikoni pozitivisht edhe në jetën tuaj personale duke përmirësuar 
mënyrën e bashkëveprimit me të tjerët. 

Shkathtësitë e buta nuk janë përgjithësisht ,,të gjitha ose asnjë”. Shumë njerëz janë adekuat apo 
edhe shembullorë me disa shkathtësi por shfaqin vështirësi në fusha të caktuara. Për shembull, ju 
mund të keni shkathtësi të shkëlqyera në komunikim dhe punë në ekip, por menaxhimi i kohës 
ju shpërfaqet si vështirësi. Nuk është e pazakontë, andaj është me rëndësi të mos e nënvlerësoni 
rëndësinë e shkathtësive të buta ose t’i mbivlerësoni shkathtësitë tuaja.1 

Një hap i parë i shkëlqyeshëm në zhvillimin personal është njohja e fushave në të cilat ju duhet të 
përmirësoheni. Kjo mund të bëhet përmes reflektimit personal, një vlerësimi të mangësive të 
performancës tuaj.  

Shkathtësitë e buta në vendin e punës po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme pasi organizatat 
kërkojnë të shtojnë vlerë shtesë në biznesin e tyre. Një studim i kryer nga Wonderlic2 zbulon se 
93% e udhëheqësve të punësimit thanë që shkathtësitë e buta janë një element thelbësor ose 
,,shumë i rëndësishëm” kur marrin vendime për marrjen në punë. Për më tepër, shumë 
punëdhënës raportuan se shkathtësitë e buta janë më të rëndësishme sesa shkathtësitë e 
teknologjisë.3 

Shkathtësitë e buta janë atribute që ju lejojnë të përfshiheni në ndërveprime domethënëse me të 
tjerët, jo vetëm gjatë studimeve por edhe në vende të punës. Meqenëse shumica e vendeve të 
punës kërkojnë punë në grup, është e rëndësishme të zotëroni shkathtësi të buta për t’i rritur 
kapacitetet tuaja që të arrini në vendin e punës që dëshironi e madje edhe të arrini ta ruani atë. 
Shkathtësitë e buta do t’ju ndihmojnë të rritni produktivitetin në karrierën tuaj e të krijoni 
marrëdhënie profesionale të mëtutjeshme. Disa prej tyre i gjeni të përshkruara më poshtë: 

  
 

1 Michael Cheary, „What Are Soft Skills?”, 18 mars 2019, qasur më 18 gusht 2020 në  
https://www.reed.co.uk/career-advice/what-are-soft-skills/ 
2 Testi i aftësisë njohëse bashkëkohore Wonderlic është një vlerësim popullor i përdorur për të matur aftësinë 
njohëse dhe aftësinë për zgjidhjen e problemeve të punonjësve të ardhshëm për një gamë të profesioneve. 
3 People Scout, „Soft Skills in the Workplace: Why They Matter”, qasur më 18 gusht 2020 në 
https://www.peoplescout.com/insights/soft-skills-in-the-workplace/ 
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          Komunikimi: 
 
Një komunikues i shkëlqyeshëm mund t’i sjellë idetë dhe argumentet e tij në një mënyrë efektive 
që nuk fyen apo përjashton askënd. Shkathtësitë e komunikimit përfshijnë dëgjimin, të folurit 
dhe të shkruarit. Shkathtësitë e komunikimit janë të rëndësishme për:  

o shkrimin e një teksti, p. sh. letër, e-mail etj., të qartë, konciz, dhe të mirë strukturuar;  
o ofrimin e një ideje për klientë;  
o hartimin e një prezantimi bindës;  
o socializimi me bashkëpuntorët dhe klientët;  
o bashkëpunimin me anëtarët e ekipit dhe veçori të tjera. 

 
         Kreativiteti: 
 
Punonjësit kreativ mund të dalin me zgjidhje inovative për probleme të ndryshme. Të menduarit 
në mënyrë kreative mundëson të mësoni vazhdimisht dhe të shtyni kufijtë. Kreativiteti mund të 
ndihmojë në: 

o  idetë dhe zgjedhjet e ideve;  
o bërjen e pyetjeve për të gjeneruar ide origjinale;  
o mbajtjen e një mendje të hapur për të vlerësuar situatat e vështira; dhe  
o mbajtjen e një qëndrimi pozitiv. 

 
         Produktiviteti: 
 
Si punonjës, ju duhet të zhvilloni shkathtësi që janë shenjë e produktivitetit siç është strategjizimi, 
organizimi, planifikimi dhe dhënia e rezultateve. Ju duhen shkathtësi prodhuese për:  

o menaxhimin e përgjegjshëm të një afati kohor;  
o zhvillimin e një plan-projekti që i përfshin të gjitha detajet siç janë qëllimet;  
o kërkesat dhe burimet e disponueshme;  
o balancimin e projekteve të shumta në një kohë dhe dhënien e prioriteteve për çështjet më 

me rëndësi;   
o identifikimin e faktorëve që shkaktojnë vonesë dhe vlerësimet se si t’i adresoni ato. 

 
         Vetëdijesimi: 
 
Të qenurit i vetëdijshëm është thelbësore për zhvillimin e vazhdueshëm të shkathtësive tuaja 
profesionale dhe personale. Përmes saj ne: 

o mësojmë-vetëdijesohemi nga gabimet e mëparshme;  
o të mendojmë në mënyrë kritike;  
o të ndërtojmë marrëdhënie të forta dhe të qëndrueshme me kolegët dhe anëtarët e ekipit;  
o të sigurojmë një shërbim efektiv e aktivitet të ndërgjegjshëm.  
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          Menaxhimi i kohës:  

Menaxhimi i kohës është një sfidë për shumë njerëz. Ne kemi kaq shumë për të bërë si në punën 
tonë ashtu edhe në jetën personale dhe kaq pak kohë për t'i arritur të gjitha. Ka shumë mënyra 
për të përmirësuar shkathtësitë tuaja të menaxhimit të kohës. Shumë burime dhe teknika janë në 
dispozicion për t'ju ndihmuar në këtë përpjekje. Ja disa mënyra për t'i përmirësuar shkathtësitë e 
menaxhimit të kohës: 

o Bëni një program dhe qëndroni prapa tij 

Filloni t’i përmirësoni shkathtësitë tuaja për menaxhimin e kohës duke i organizuar ditët dhe 
javët tuaja paraprakisht. Gjithmonë do të ketë befasi, por është mirë që ju paraprakisht të keni 
një ide në lidhje me llojet e detyrave dhe përgjegjësive me të cilat duhet të merreni çdo ditë. 

o Jepni prioritet punës 

Para fillimit të ditës, bëni një listë të detyrave që planifikoni t'i kryeni. Detyrat e parëndësishme 
mund të konsumojnë shumë nga koha juaj e çmuar, prandaj është e nevojshme t'i ndani ato që 
janë më të rëndësishme. Identifikimi i detyrave urgjente që duhet të përmbushen atë ditë është 
thelbësore për produktivitetin tuaj dhe mbarëvajtjen e asaj dite. 

o Vendosni kufizime 

Nëse dëshironi që ekipi dhe familja juaj të ju lejojnë të punoni në qetësi, duhet t’i informoni ata 
kur nuk jeni në dispozicion. Njerëzit nuk mund ta lexojnë mendjen tuaj, kështu që ju keni 
plotësisht të drejtë të vendosni kufizime kur të jetë e nevojshme. Për të mos tingëlluar të 
vrazhdë, sigurohuni të komunikoni kufizimet tuaja në mënyrë të sjellshme por të drejtpërdrejt. 

o Mos i leni punët për më vonë 

Nëse diçka mund të bëhet sot, bëjeni atë që sot, para se të bëhet e nevojshme që të shtrohet 
pyetja: ,,Nëse jo sot, atëhere kur…?”. Ky rregull duhet të jetë motoja juaj nëse doni të 
shfrytëzoni dhe të arrini sa më shumë me kohën tuaj. Planifikoni paraprakisht p. sh. nëse në fund 
të ditës e shihni se keni kohë të mjaftueshme për detyra shtesë, shfrytëzoni atë kohë duke filluar 
në listimin e detyrave për ditën e nesërme. 

 

Përfitimet që keni nga menaxhimi i mirë i kohës: 

v Produktivitet më të lartë 
v Reduktim të stresit 
v Kohë shtesë për aktivitete tjera ditore 
v Ndërtim të një reputacioni 
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Pasojat e menaxhimit të dobët të kohës: 

v Afate të humbura 
v Cilësi e dobët e punës 
v Një reputacion më i dobët dhe një karrierë e ngecur 
v Nivele më të larta të stresit 

Menaxhimi i kohës kërkon diciplinë, planifikim dhe qëndrim të fortë. Nëse e menaxhoni atë si 
duhet, patjetër do t'ju shpaguhet për sa i përket produktivitetit më të lartë dhe niveleve më të 
ulëta të stresit si në studime, punë ashtu edhe në jetën private.4 

         Besimi: 
 
Të qenurit optimist në shkathtësitë tuaja për të përmbushur qëllimet e caktuara është e 
rëndësishme. Besimi është një nga shkathtësitë më kritike për t’u zhvilluar. Vetbesimi ju 
ndihmon të zgjidhni problemet pa hequr dorë nga zgjidhja e tyre. Besimi gjithashtu ju ndihmon 
në:  
 

o ruajtjen e pozitivitetit në rrethana të vështira;  
o ruajtjen e besueshmërisë ndërsa jeni i sjellshëm në një bisedë;  
o shërbimin me sukses në një rol udhëheqës;  
o komunikimi dhe argumentimi i mendimeve tuaja pa ofenduar të tjerët. 

 
   Ndershmëria:   

Çdo përpjekje dhe punë tuajën lidheni me ndershmërinë personale. Ndërtojeni një kod personal 
të sjelljeve, pastaj respektojeni atë. Njihni vlerat e shkollës/universitetit, kompanisë apo 
institucionit se ku veproni, dhe jo vetëm rregullat-rregulloret. Kështu, ju duhet t’i peshoni 
veprimet tuaja kundruall parimeve personale dhe atyre të institucionit, pastaj mbajeni veten deri 
në standardet më të larta. Veproni në frymën e ndershmërisë dhe të ligjeve dhe atë jo vetëm sa 
për të përmbushur standardet më të ulëta të përcaktuara.5 

 

         Falemnderit! Ju lutem! Më falni!: 

Shprehjet si ,,Falemnderit! Ju lutem! Më falni!” nga autorë-psikologë të marrëdhënieve ndër-
njerëzore njihen si fjalë ,,magjike”. Këto normalisht ndikojnë në raportin që ju mund ta keni me 
profesorin, kolegët apo pudhënësin tuaj. Këto shprehje mundësojnë që ju të shprehni respektin 
ndaj bashkëbiseduesit. 

 

 
4 Akademi pune, „Si t’i përmirësoni aftësitë e menaxhimit të kohës?”, 10 korrik 2020, qasur më 21 gusht 2020 në 
https://akademia.kosovajob.com/si-ti-permiresoni-aftesite-e-menaxhimit-te-kohes 
5 Peggy Klaus, Jane Rohman, dhe Molly Hamaker, The hard truth about soft skills, (United Kingdom: Harper 
Collins, 2007), 26.  
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         Puna ekipore: 

Puna ekipore është shkathtësia më thelbësore që kërkohet në çdo fazë të karrierës. Të punosh së 
bashku gjithmonë do të ndihmojë në prodhimin e më shumë ideve. Studentët duhet ta kuptojnë 
rëndësinë e unitetit. Në nivele më të larta të punës, njerëzit do të duhet të punojnë së bashku. Të 
punosh me të tjerët në një grup me një qëllim të përbashkët, është e rëndësishme të respektoni 
bashkëpunëtorët tuaj e të jeni sa më aktiv drejt realizimit të objektivave. Ju duhet që të mos i 
injoroni mendimet e të tjerëve dhe të arrini vazhdimisht të tregoni përkujdesje duke ofruar 
këshilla e rekomandime që do t’juu bënin të dukeni më serioz e i përkushtuar.6 

 

         Përshtatshmëria: 

Përshtatshmëria është një shkathtësi shumë e rëndësishme sepse na ndihmon të bëhemi fleksibil 
në jetën tonë personale. Përshtatshmëria s’do të thotë dhe s’duhet të kuptohet si kompromis me 
aspektet e ndershmërisë, integritetit dhe etikës personale e profesionale edhe pse bota vazhdon të 
ndryshojë dhe juve ju takon të përshtateni me ndryshimet që paraqiten. Merrni parasysh që të 
qenit në gjendje të përshtateni me ndryshimin, ju mbanë vazhdimisht të përgatitur për të pasur 
sukses dhe mbijetuar pa marrë parasysh se çfarë ju ballafaqon në rrugëtimin tuaj. Pavarësisht se 
sa mirë mund të shkojnë gjërat për ju, vendoseni në pjesën e prapme të mendjes që në të 
ardhemen do të ketë gjithnjë sfida. Prandaj, kjo thjesht kërkon që ju duhet të dini kur t’i 
shfrytëzoni mundësitë dhe të qëndroni gjithmonë të informuar.7 

 

         Përgjegjësia: 

Të jesh përgjegjës është më shumë sesa të pranosh kur gabon. Do të thotë të rritesh dhe të 
marrësh përgjegjësi edhe nëse përgjegjësia nuk është e juaja. Kjo nuk duhet të ngatërrohet. Nuk 
do të thotë të merrni përsipër gabimet e njerëzve të tjerë. Ajo që thuhet është kjo. Nëse prisni të 
jeni udhëheqës, do të duhet të shpenzoni më pak kohë duke u ankuar për mashtrimet e njerëzve 
të tjerë. Kur të ndodheni përballë një sfide, ju duhet të ngriheni në këmbë dhe të thoni: ,,Ne do 
ta rregullojmë këtë”. Njerëzit e përgjegjshëm nuk do të humbasin në lojën e fajit. Në vend të 
kësaj ata thonë: ,,Kjo ndodhi. Le të gjejmë një rrugë përpara.”8 

 

 

 

 
6 Careerindia, „Top 10 soft skills that students need to develop today”, 20 gusht 2018, qasur më 21 gusht 2020 
në https://www.careerindia.com/tips/8-soft-skills-that-students-need-develop-today-020054.html 
7 Jobteaser, „8 Soft Skills that every college student should embrace”, qasur më 17 gusht 2020 në 
https://www.jobteaser.com/en/advices/246-8-soft-skills-that-every-college-student-should-embrace  
8 Po aty. 
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        Diciplinimi9: 

Të krijoni rregulla e të vendosni afate nuk do të thotë që përgjithësisht keni arritur diçka pozitive.  
Ju gjithsesi pasi t’i keni hartuar planet tuaja, apo keni ndarë një kohë të caktuar se çfarë do të bëni 
për një javë, duhet ta keni parasysh zbatimin. Plotësimi i gjërave të cilat ju i keni vënë në plan 
duhet të karakterizohet nga përkushtimi i juaj maksimal. Që konkretisht, flet për diciplinën.  

Brenda një periudhe të caktuar, në rastin konkret për studentët gjatë studimeve, ju duhet ta ndani 
kohën e veçantë brenda ditës për lexim. Shënimet që i keni marrur gjatë ligjeratave provoni t’i 
lexoni një kohë pas përfundimit të tyre e madje edhe para fillimit të orës së ardhshme. Ose 
ndryshe, gjatë afatit të provimeve në studime, preferohet që ta krijoni një plan konkret, për 
lëndët në të cilat do të përgatiteni. Orët e leximit, i ndani në një kohë të përshtatshme dhe 
vazhdimisht duke pasur vullnet dhe pasion, e respektoni diciplinën si parim. Kështu që, nëse 
mund të tregoni se si e keni përdorur vetë-diciplinën për ta përmbushur një qëllim, ju ndiheni të 
lirë. Vetë-diciplinimi gjithashtu do t'ju bëjë një person më të lumtur, më të shëndetshëm në fusha 
të tjera të jetës. 

Diciplina në punë është një faktor shumë i rëndësishëm për të arritur sukses. Pa pasur vetë-
diciplinë nuk ka as sukses. Ndër këshillat e para që njerëzit e suksesshëm e thonë, është të keni 
diciplinë. Por pse vetë-diciplina është e rëndësishme për sukses në jetë? Disa nga arsyet se pse ajo 
është shumë e nevojshme në karrierë dhe në jetë në përgjithësi janë se: 

o Krijoni shprehi të mirë 

Shumica e njerëzve nuk kanë vetë-diciplinë sepse janë shumë dembelë. Edhe dembelizmi 
kthehet në shprehi. Duke u vetë-diciplinuar ju e fitoni një shprehi të mirë dhe arrini të jeni 
më të suksesshëm në studime, punë apo në çdo sferë tjetër të jetës. 

o Ju ndihmon t’i përfundoni gjërat në kohë 

Vetë-diciplina është e rëndësishme për t'i përfunduar gjërat në kohë. Mund të jetë çdo lloj 
gjëje. Kur diciplinoni vetën për ta përfunduar çdo gjë në afat, kjo ju bëhet pjesë e 
personalitetit. Kjo shprehi ndër tjera, ju bën të arrini suksese të mëdha në jetë.  

o Ju ndihmon në fokusim 

Kur keni vetë-diciplinë, keni edhe më shumë fokus. Ndërkaq, duke qenë të fokusuar, mund 
t’i arrini qëllimet më shpejt. Kur fokusoheni në qëllime, ju do ta përfundoni çdo detyrë në 
kohë. Kjo ndihmon për të arritur nivele të larta të suksesit. 

o Rritë vetëbesimin dhe etikën e punës 

Vetë-diciplina ndikon shumë në rritjen e besimit dhe në etikë të punës dhe njerëzit që kanë 
vetë-besim janë edhe shumë të suksesshëm. Përpos kësaj, vetë-diciplina bën që ta respektoni 

 
9 Po aty. 
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edhe etikën e punës dhe t’i përmbaheni rregullave të vendit të punës. Si rrjedhojë, ju arrini 
qëllimet e juaja në punë.  

o Ju ndihmon të bëheni version më i mirë i vetës 

Ndër gjërat kryesore në jetë është të bëhemi versioni më i mirë i vetës çdo ditë e më shumë. 
Duke e pasur një personalitet të mirë, mund të arrini edhe suksesin që dëshironi. Kjo është 
arsyeja pse vetë-diciplina është shumë me rëndësi. Ajo ndihmon ta përmirësoni veten çdo 
ditë, kur bëni diçka vazhdimisht, ju filloni të bëheni më të mirë dita e ditës. 

 
         Shkathtësitë dixhitale: 
 
Kjo është veçanërisht e rëndësishme në epokën dixhitale pasi ndihmon punonjësit të lundrojnë 
përmes teknologjisë moderne drejt një qëllimi paraprak e reduktimin e procedurave të shumta në 
realizimin e një çështje. Shkathtësia dixhitale ndihmon në: përdorimin e platformave të ndryshme 
për gjenerimin e njohurive të reja; realizimin efikas të obligimeve; lehtësimin-inovacionet e 
ndryshme; mbajtjen e kontakteve virtuale me partnerët dhe plot çështje të tjera me rëndësi. 
 
         Vëzhgimi kritik: 
 
Të jesh një vëzhgues kritik mund të ju ndihmojë dhe të ju bëj një punëtor më të mirë. 
Kompanitë kanë nevojë për njerëz më kritik, që sjellin një perspektivë të re dhe ofrojnë zgjidhje 
intuitive dhe ide për të ndihmuar kompaninë të fitojë një shans në konkurrim ose të përmirësojë 
proceset e brendshme. Për të qenë vëzhgues kritik, duhet të jeni në gjendje ta analizoni 
racionalisht një informacionin dhe ta përdorni atë.10 
 
  

 
10 Busulla, „Shkathtësitë e forta dhe të buta”, 20 dhjetor 2018, qasur më 31 gusht 2020 në 
https://busulla.com/articles/95 
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2.1 Si të shkruani një CV?  
 

 
Është e rëndësishme të jeni të informuar me elementet që karakterizojnë një curriculum vitae, CV si 
dhe shkresat të tjera, p. sh. letra motivuese etj., gjatë aplikimit në ndonjë konkurs apo çështje të 
caktuar. Ato duhet të jenë të organizuara dhe me përmbajtje të mirë, të kuptueshme dhe pa 
gabime.  
 
Mbi 45% e 490 studentëve të Universitetit të Prishtinës të anketuar në një hulumtim në maj të 
vitit 2020 nga Qendra për Zhvillimin e Karrierës e këtij universiteti, deklarojnë që e shohin të 
rëndësishme që të mësojnë se si hartohet një CV.11  
 
Për këto duhet ta kemi të qartë faktin se: 
 

● Formati i CV-së mund të ndryshojë sipas fushës, kështu që kërkoni këshilla specifike 
diciplinore nga mentorë, profesorë dhe persona të tjerë brenda fushës suaj; 

● Rregulloni dhe përshtatni CV-në tuaj për pozitat specifike për të cilat aplikoni; 
● Shpesh, s’ka kufizime në gjatësi për CV-të; 
● Zgjidhni një format të mirë dhe jini të qëndrueshëm, konsistent; 
● Përdorni theksime, ,,italic”, nënvizime dhe zmadhim për të tërhequr vëmendjen. 

Një CV duhet të jetë profesionale në mënyrë që të rrisni mundësitë që të fitoni vendin e punës të 
cilin jeni duke e synuar. Nëse keni dërguar shumë aplikacione të punës por asnjëherë nuk jeni 
ftuar për ndonjë intervistë apo përzgjedhur për vendin e punës, atëherë ka gjasa që mund të keni 
bërë gabime në CV-në tuaj. Ajo CV që përmban gabime, mund të tregojë mungesë të vëmendjes 
ndaj detajeve dhe profesionalizmit, të dyja këto cilësi shumë të kërkuara nga të gjithë 
punëdhënësit. Prandaj, kur përgatitni një të tillë në mënyrë profesionale, sigurohuni që të keni 
parasysh ndër të tjera pikat e mëposhtme: 

o Zgjedhni formatin e duhur 

CV-ja kronologjike është formati më i zakonshëm që përdoret viteve të fundit, ndonëse nuk 
është gjithmonë opsioni më i mirë. Ndonjëherë, varësisht nga pozita e punës për të cilën po 
aplikoni është mirë ta ndryshoni formatin e CV-së. P. sh. nëse aplikoni për një pozitë pune si 
animator, një CV video e animuar mund të tregojë më mirë shkathtësitë e juaja, krahasuar me një 
CV tradicionale.  

o Shmangni gabimet drejtshkrimore 

Kur përgatitni CV, ndër gjërat e para që duhet t’i keni parasysh është ta kontrolloni atë për 
gabime drejtshkrimi. Gabimet drejtshkrimore janë të dukshme dhe punëdhënësit do të lexojnë 
midis rreshtave. Ata do të mund të nxjerrin përfundime si: ky kandidat/e nuk di të shkruaj apo 
është i pakujdesshëm.  

 
11 Universiteti i Prishtinës, „Revista Karriera”, maj 2020, qasur më 31 gusht 2020 në https://www.uni-
pr.edu/desk/inc/media/36FD60EF-FDBB-4253-9960-F8CD6B1D32E9.pdf, fq.22. 
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o Mos u përqëndroni në detyrat e punës por në arritje 

Personat që do t’ju punësojnë nuk fokusohen shumë në detyrat e punës që keni pasur në punët e 
kaluara. Në bazë të pozitës së punës, ata mund ta dinë se çka keni punuar. Prandaj, mos e 
mbushni CV-në me detaje të panevojshme. E rëndësishme për punëdhënësin është ajo çka ju 
keni arritur të bëni në punët tuaja të ndryshme. Sasia e arritjeve tuaja me numra u tregon 
punëdhënësve se sa të mirë jeni në atë që bëni, dhe mund të jenë ato arritje që ndihmojnë në 
vendimin për t’ju marrë në punë. 

o Mos përdorni klishe 

Largoni klishetë si ,,mësoj shpejt”, ,,jam shumë punëtor/e” dhe të tjera, sepse konsiderohen si të 
tepërta dhe të pakuptimta. Në fakt, më mirë do të ishte nëse ofroni shembuj që tregojnë se ju 
mësoni shpejt dhe se sa punëtor i mirë jeni. Përjashtim mund të bëni vetëm nëse në shpalljen e 
punës janë cekur këto si kritere, atëherë mund t’i përfshini. 

o Kontrolloni mirë kontaktet që keni cekur në CV 

CV-ja juaj mund të jetë shumë profesionale dhe punëdhënësi është i gatshëm t'ju konsiderojë 
juve për rolin që ofrohet. Mirëpo, ju keni dhënë kontakte të gabuara dhe nuk mund të arrijnë t’ju 
kontaktojnë. Prandaj, për të mos i humbur mundësitë, kontrolloni me kujdes kontaktet që keni 
cekur në CV.12 

  

 
12 Akademi pune, „Si ta shkruajmë një CV profesionale?”, 20 shtator 2019, qasur më 21 gusht 2020 në 
https://akademia.kosovajob.com/si-ta-shkruajme-nje-cv-profesionale 
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Hap pas hapi drejt një CV-je të suksesshme 

1. Titulli 

o Mos e shkruani CV, Curriculum Vitae apo rezyme në krye të faqes. Rekrutuesi mund 
ta shohë se çfarë është; 

o Shkruani emrin tuaj me madhësi të shkronjave 14 Bold, në mënyrë që të ju gjejnë më 
lehtë në CV; 

o Përdorni një email adresë serioze: p. sh. badboy@gmx.de nuk është imazhi që ju 
dëshironi; 

o Përmendni shtetësinë tuaj, nëse keni leje që të studioni ose të punoni në një shtet; 
o Mos e pëmendni datën e lindjes apo moshën, nëse specifikisht nuk kërkohet; 
o Mos vendosni fotografi vetëm në qoftë se aplikoni për një punë ku dukja ka rëndësi 

si në rast të aktrimit apo modelimit. 

2. Objektivi 

o Quhet edhe ,,objektivi i karrierës”, ,,objektivi i punës” apo ,,qëllimi”; 
o Një objektiv mund të jetë i dobishëm nëse aplikoni në një kompani që ju intereson, 

por jo në   përgjigjje të një pune të caktuar; 
o Nuk është e nevojshme të shkruani një fjali të plotë; 
o Shkruani shkurt dhe specifikisht; 
o Një objektiv i paqartë, i përgjithshëm ,,Unë dua të kontriboj në zhvillimin e 

shkathtësive të mia komunikuese dhe interpersonale dhe t'i zhvilloj ato më tej në një 
kompani globale që është lider në fushën e saj” harxhon hapsirën dhe kohën e 
lexuesit. 

3. Shkathtësitë kyçe dhe përvoja 

o Një përmbledhje e shkurtër e shkathtësive edhe përvojës tuaj më relevante. 
Punëdhënësit skanojnë CV-në brenda 30 sekondave ose më pak para se të vendosin 
se a duan të lexojnë më tej. Çfarë duhet të dijnë ata për ju? 

o Përshtateni! Për shembull: ,,Shkathtësitë kryesore të marketingut dhe përvoja” për një 
pozicion të marketingut; 

o Përdorni fraza në vend të fjalive të plota; 
o Theksoni shkronjën e madhe në çdo rresht, pikë, të ri; 
o Shumë kompani dhe universitete përdorin programe, kompjuterë, për të kërkuar 

shkathtësi dhe përvojë që përputhen me kërkesat e tyre. Kjo është një mundësi e 
mirë për të përfshirë fjalët kyçe dhe frazat që kërkon kompjuteri. 
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4. Edukimi 

o Derisa momentalisht jeni duke studiuar apo veçse keni diplomuar, pjesën që tregon 
për edukimin tuaj, mund të pararendet nga pjesa që flet për aktivitetin tuaj-përvojën e 
punës. Aplikantët që kanë përvojë të gjatë pune e vendosin atë seksion përpara 
arsimit në CV-të e tyre. 

o Duke filluar me shkollimin tuaj më të fundit, rendisni: 
§ Gradën tuaj universitare ose gradën e pritur; 
§ Emri i plotë i universitetit, vendndodhja - qyteti dhe shteti; 
§ Periudha e kohës që keni qenë atje - muaji dhe viti; 
§ Lënda/ët kryesore; 
§ Data e pritshme e diplomimit (nëse nuk keni diplomuar ende); 
§ Nëse jeni afër diplomimit dhe jeni mjaft i sigurt në klasën tuaj 

përfundimtare, mund të dëshironi ta përfshini këtu; 
o Mos përfshini notat përveç në raste specifike dhe nëse ato janë mbi mesataren; 
o Ju mund të renditni notën në lëndën tuaj kryesore nëse është më e lartë; 
o Mos rendisni asgjë më parë se shkolla e mesme ose rezultatet e fundit përpara se të 

futeshit në universitet; 
o Nëse keni marrë ndonjë nderim akademik, përfshini ato në këtë pjesë. 
o Në fund të seksionit të arsimit, renditni çdo trajnim shtesë ose kurse që janë të 

rëndësishme për punën ose për të kuptuar se ku keni zhvilluar shkathtësi të caktuara. 

5. Përvoja 

o Përdorimi i ,,Përvojës” në vend të ,,Përvojës së Punës” ju lejon të përfshini punë të 
paguar, dhe të pa paguar, praktika, punë vullnetare dhe përvojë tjetër që ka ndihmuar 
në zhvillimin e shkathtësive tuaja; 

o Punëdhënësit kujdesen më shumë që ju të keni përvojë në vend se ku e keni marrë 
atë; 

o Identifikoni punëdhënësin ose organizatën, datat e punësimit (muajin/vitin), 
pozicionin tuaj, përgjegjësitë dhe arritjet tuaja kryesore; 

o Përdorni rendin kronologjik të kundërt: Filloni me përvojën tuaj më të fundit dhe 
punoni prapa; 

o Përdorni kohën e tashme për pozicionet aktuale dhe të kaluarën për punën që nuk e 
bëni më; 

o Përdorni foljet e veprimit për të përshkruar përgjegjësitë dhe arritjet tuaja; 
o Përfshini çdo njohje që keni marrë në lidhje me punën në fund të këtij seksioni. 

6.  Shkathtësi shtesë 

o Rënditni aftësitë gjuhësore duke filluar nga gjuhët tuaja amtare, pastaj rëndisni sipas 
njohurisë; 

o Shkathtësitë kompjuterike; 
o Shkathtësi të tjera relevante. 
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7. Interesat dhe Aktivitetet 

o Kur përvoja e punës është e kufizuar, interesat dhe aktivitetet mund të ofrojnë një 
mënyrë për të treguar që keni fituar shkathtësi që lidhen me pozicionin që ju kërkoni; 

o  Ajo që përfshini gjithashtu pasqyron një pamje të llojit të personit që jeni; 
o Aktivitetet vullnetare vlerësohen veçanërisht; 
o Vetëm shkrimi i një liste të aktiviteteve tuaja nuk zbulon shumë; 
o A janë disa nga interesat dhe aktivitetet tuaja relevante me punën?; 
o A nxjerrin në pah ndonjë nga aktivitetet tuaja lidershipin, demonstrojnë përgjegjësi 

dhe shkathtësi organizative apo tregojnë angazhim të gjatë kohor?; 
o Sportet nënkuptojnë shëndet të mirë dhe një mënyrë jetese aktive dhe gjithashtu 

mund të demonstrojnë punë ekipore dhe shkathtësi lidershipi; 
o Pjesëmarrja dhe roli juaj në ndonjë organizatë mund të përfshihet këtu; 
o Mos përfshini aktivitete fetare ose politike. Për shembull, nëse bëni punë vullnetare, 

shkruani p. sh. për aktivitetin: ,,Trajner vullnetar i futbollit për djemtë 9 dhe 10 vjeç”; 
o Termi ,,Hobi” nuk tingëllon profesional; 
o Shmangni aktivitetet ,,më të vetmuara” të tilla si leximi, përveç nëse lidhen me punën. 

Takimi gjithnjë i popullarizuar ,,Takimi me miqtë” mund të krijojë një imazh të 
klubeve dhe ahengjeve, duke bërë që rekrutuesi të bëjë një kërkim në Facebook. 

8. Referencat 

o ,,Referencat në dispozicion sipas kërkesës” është opsionale. Kuptohet, që ju do t’i 
siguroni ato kur ju kërkohet. 
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2.2 Si të shkruani një letër motivuese? 
 

Veç CV-së si një dokument i rëndësishëm gjatë aplikimit p. sh. në ndonjë vend pune, në ndonjë 
trajnim apo përfitimin e ndonjë burse, është edhe letra e motivimit, e cila ju mundëson të tregoni 
pak më shumë personalitetin tuaj dhe të tregoni pse jeni i përshtatshëm për objektivin tuaj. 
Prandaj, sigurohuni që letra juaj e motivimit mbështet CV-në tuaj dhe thekson informacionin 
përkatës në lidhje me shkathtësitë dhe përvojën tuaj.  Për këtë është e rëndësishme që të:  
 

o Merrni kohën tuaj dhe filloni herët. Letra e motivimit është një dokument thelbësor në 
aplikimin tuaj; 

o Shmangni fjalët negative-diskriminuese; 
o Sigurohuni që nuk ka gabime drejtshkrimore në letrën tuaj të motivimit. 

 

 Disa nga pyetjet kyçe:  
 

o Pse mendoni se jeni personi i duhur për këtë program?   
o Cilat njohuri dhe shkathtësi të mbledhura në arsimin tuaj të mëparshëm do të jenë të 

dobishme? 
o A keni tashmë ndonjë përvojë profesionale përkatëse? 
o A keni ndonjë përvojë të rëndësishme si anëtar i ndonjë organizate? 

 
Letra juaj e motivimit është në të vërtetë ,,pjesa e dytë” e aplikimit tuaj. CV-ja juaj është një 
përmbledhje e fakteve, të tilla si prejardhja juaj arsimore dhe përvoja e punës. Letra juaj e 
motivimit ju lejon të tregoni pak më shumë personalitetin tuaj dhe të tregoni pse jeni i 
përshtatshëm për pozitën e veçantë të punës apo nëse po aplikoni për studime të mëtutjeshme. 
Prandaj sigurohuni që letra juaj e motivimit mbështet CV-në tuaj dhe thekson informacionin 
përkatës në lidhje me shkathtësitë dhe përvojën tuaj. Para se të filloni, analizoni boshllëkun dhe 
sigurohuni që të keni informacione të mjaftueshme për të shkruar një letër motivuese të mirë dhe 
bindëse. LinkedIn gjithashtu mund të ndihmojë në këtë fushë. 
 
Këshilla të përgjithshme: 
 

o Përdorni fjali të shkurtra, aktive-arrini në pikë; 
o Sigurohuni që letra juaj e motivimit të jetë në përputhje me CV-në tuaj, por shmangni 

mbivendosjen identike. Në CV-në tuaj, mund të përmendni aspekte rreth të cilave ju 
jepni detaje të mëtejshme në letrën tuaj të motivimit; 

o Shmangni fjalët negative-mohuese; 
o Kontrolloni me kujdes emrin dhe pozicionin e punëmarrësit; 
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o Shkruani bindshëm, por jo tërheqës. Mos nxirrni përfundime në tekstin tuaj, por                  
formuloni argumentet tuaja në atë mënyrë që punëmarrësi të arrijë në përfundimin e 
dëshiruar; 

o Mundohuni të imagjinoni perspektivën e lexuesit. Ai ose ajo dëshiron të dijë ,,Çfarë ka 
për të për të lexuar?”       

o Pra, mos u përqendroni në atë që do të thotë për ju ndërmarrja dhe ose pozicioni i 
punës; 

o Përshtateni letrën tuaj të motivimit për çdo aplikim, fshini, sqaroni ose lëvizni artikujt; 
o Shmangni shkurtimet dhe zhargonin teknik; 
o Sigurohuni që nuk ka gabime drejtshkrimore në letrën tuaj të motivimit; 
o Zakonisht një letër motivuese duhet të jetë një faqe tekst me madhësi A4 rreth 2/3 e 

mbushur me tekst. Sidoqoftë varësisht nga aplikimi, p. sh. nëse aplikoni për pjesëmarrje 
në trajnime, konferenca, madje edhe për studime, limiti i letrës së motivimit mund të 
ndryshojë;  

o Gjithmonë dërgoni CV-në dhe letrën e motivimit në formatin PDF dhe vendosni emrin 
tuaj në emrtim të dokumentit, titullin e CV-së, letrës së motivimit dhe e-mailit; 

o Lexoni letrën tuaj të motivimit të lexuar nga dikush tjetër përpara se ta dërgoni. 
 
 

Struktura e letrës motivuese:  
 
 
Detajet e adresës 
Detajet e kompanisë dhe personi i kontaktit 
Vendi dhe data 
 
Shembull: 
E nderuar zonja _____ ose i nderuari zotëri _____ (sigurohuni, provoni, që të keni një emër dhe 
që mos ta dërgoni letrën në mënyrë anonime duke e filluar ,,Të nderuar znj./ztr.” ). 
 
Paragrafi i motivimit: 
Zgjidhni një hapje neutrale ose një frazë të vërtetë dalluese, bindëse nëse keni talent për të 
shkruar. Sigurohuni që të përdorni formulimet që janë të përshtatshme për ju dhe janë të 
përshtatshme për pozicionin e punës. 
 
Shembull: 
Me këtë, unë i përgjigjem konkursit _____ të cilin e gjeta në faqen e internetit të Fakulteteve të 
Arteve të Shërbimeve të Karrierës. Kjo punë e lirë më tërhoqi vëmendjen, sepse shoh një 
ngjashmëri të madhe midis kërkesave të punës dhe përvojave të mia. 

Nëse është e mundur, referojuni një momenti të kontaktit të mëparshëm që mund të keni pasur 
me telefon ose me e-mail. 
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Shembull: 

Do të doja t'i përgjigjesha konkursit ______ të cilin e gjeta në faqen e internetit 
www.werkenbij.nl. Thirrja jonë telefonike në [datën] ngjalli interesin tim për vendin e lirë dhe më 
ka bërë shumë entuziast për përmbushjen e këtij pozicioni të punës. 

 

Paragrafi (et) për vetën tuaj: 

Bindeni marrësin se ju jeni kandidati/ja i/e duhur. Argumentojeni përvojën e punës dhe 
shkathtësitë që zotëroni dhe që përputhen me kërkesat e vendit të lirë. Shkrimi i këtyre 
paragrafëve është më i lehtë nëse së pari keni bërë një listë të kërkesave më të rëndësishme të 
pozicionit të punës dhe dëshirave të kompanisë së bashku me një listë të karakteristikave, 
përvojave dhe shkathtësive tuaja që përputhen me profilin. Bazuar në këtë skemë, ju mund të 
„ndërtoni” argumentin tuaj. 

Argumente të mundshme: 

● Unë kam arsimimin e duhur. 
● Kam përvojë pune përkatëse.  
● Kam karakteristikat, qëndrimin-mentalitetin e duhur. 
● Unë jam i interesuar posaçërisht për këtë pozicion-organizatë pune sepse ... 

Ju lutemi vini re: Nga ju nuk mund t'ju kërkohet të përfshini një letër motivuese me CV-në tuaj, 
përkundrazi mund t'ju kërkohet të ofroni një motiv të shkurtër. Në këtë rast, përfshini 
informacionin nga ,,paragrafët për veten tuaj”. 

Përfundimi i letrës suaj motivuese: 

Tregoni shkurtimisht qëllimin tuaj për këtë kërkesë, marrjen e një ftese për një intervistë pune. 
Gjithashtu këtu mund të zgjidhni një përfundim neutral ose një frazë të veçantë dhe bindëse. 
Vetëm sigurohuni që stili i shkrimit të jetë në përputhje me paragrafët e mësipërm. 

Shembull: 

Do të doja të sqaroja më tej motivimin tim në një bisedë personale. Me kënaqësi pres përgjigjjen 
tuaj. 

Çdo të mirë, Emri Mbiemri. 

Në aneks-shtojcë: CV e juaj. 
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2.3 Intervista 

 
Një CV dhe letër motivuese e mirë shpiejnë zakonisht te ftesa për intervistë. Pra, ndër tjerash, 
pas kalimit eventual të fazave të para të dhënies së dritës së gjelbër, organizohen intervista që 
tentojnë të diskutojnë ende me ju e të jenë më të informuar rreth kapaciteteve dhe përvojave 
tuaja. Rreth 60% e 490 studentëve të Universitetit të Prishtinës të anketuar në një hulumtim në 
maj të vitit 2020 nga Qendra për Zhvillimin e Karrierës të këtij universiteti, deklarojnë që kanë 
nevojë të përfitojnë njohuri mbi parapërgatitjet për një intervistë pune.13 Andaj, meqenëse faza e 
intervistës është e rëndësishmeta keni parasysh që: 
 
Para intervistës ju: 

o Duhet të merrni informata për kompaninë-institucionin; 
o Merr me vete kopjen e CV-së; 
o Kopjet e diplomave; 
o Kupto mirë vendin e punës; 
o Kujdesu për imazhin; 
o Mos u vononi. 

 
Gjatë intervistës: 

o Krijo përshtypje të para të mira; 
o Përshëndetu në mënyrë zyrtare dhe me buzëqeshje; 
o Kontrollo gjestet; 
o Trego interes për pozitën-punën; 
o Bëj pyetje, por jo në lidhje me kompenzimin. 

 
Pas intervistës: 

o Kërko informata për hapat pasues; 
o Përshëndet me mirësjellje intervistuesit; 
o Vlerëso intervistën dhe shëno pyetjet për komunikimin e radhës; 
o Dërgo e-mail falenderues për mundësinë dhe kohën. 

 
 
 
 
 
 

 
13 Universiteti i Prishtinës, „Revista Karriera”, maj 2020, qasur më 31 gusht 2020 në https://www.uni-
pr.edu/desk/inc/media/36FD60EF-FDBB-4253-9960-F8CD6B1D32E9.pdf, fq.22.  
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Si t’i përgjigjeni me e-mail ftesës për intervistë nga punëdhënësi? (Shembuj)14 

Nëse një punëdhënës ju fton për një intervistë, kjo do të thotë që aplikacioni juaj ka zgjuar 
interesim. Prandaj, edhe përgjigjjes tuaj duhet t'i kushtoni vëmendje. Ja disa hapa që mund t'i 
ndiqni për t'u përgjigjur në mënyrë profesionale. 

         Përgjigjuni shpejt 

Pasi të keni aplikuar diku për punë, kontrolloni herë pas here emailin tuaj. Shumë prej emailave 
përfundojnë në skedarin (,,folder spam” dhe mund të mos arrini t’i shihni. Pasi të keni marrë 
ftesën për intervistë, ju duhet të përgjigjeni në të njëjtën ditë ose ditën tjetër të punës. Prandaj, 
kontrolloni shpesh e-mail-in dhe bëjeni shprehi që të kontrolloni edhe skedarin ,,spam”. 

Një përgjigjje e shpejt tregon se ju jeni të përgjegjshëm dhe vërtet të interesuar për rolin që ju 
ofrohet. Nëse e lini të përgjigjeni pas disa ditësh apo një jave, mund të mos e keni më mundësinë 
ta merrni atë pozitë. 

Për t'ju përgjigjur një ftese për intervistë, ndiqni hapat vijues: 

o Filloni e-mail-in duke falënderuar punëdhënësin për ftesën për intervistë; 
o Nëse jeni të interesuar për rolin, siguroni që do të jeni pjesëmarrës; 
o Nëse nuk jeni, me respekt refuzoni intervistën dhe tregoni shkurt një arsye; 
o Mos përdorni emoji apo zhargon; 
o Mbani profesionalizmin dhe një ton pozitiv. 

  

         Konfirmoni pjesëmarrjen 

Data dhe ora, në shumë raste mund të jenë propozim i punëdhënësit. Kësisoj, në përgjigjen tuaj, 
konfirmoni punëdhënësit nëse do të jeni aty ose jo. Në rast se nuk mund të jeni i/e pranishëm/e, 
jepni disa opsione të tjera dhe pyesni nëse opsionet e propozuara mund të jenë të përshtatshme 
edhe për të. Në rast se intervistën do ta mbani online, nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme, 
verifikoni se kush do ta fillojë thirrjen dhe nëpërmjet cilit aplikacion do ta mbani intervistën, në 
mënyrë që ta instaloni aplikacionin e caktuar para takimit. 

  

 
14 Akademi pune, „Si t’i përgjigjeni me e-mail ftesës për intervistë nga punëdhënësi?,” 4 gusht 2019, qasur më 21 
gusht 2020 në https://akademia.kosovajob.com/si-ta-shkruajme-nje-cv-profesionale 
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Në vijim, janë disa shembuj të e-mails që mund t’i dërgoni pasi ta keni marrë një ftesë për 
intervistë. 

Përshëndetje i/e nderuar [shkruani emrin e personit që po i drejtoheni]! 

Fillimisht, ju falemnderit shumë që më keni ftuar në intervistë për pozitën e punës [cekni emrin e pozitës] në 
kompaninë [shkruani emrin e kompanisë]. 

Dita dhe ora që keni propozuar më përshtaten dhe patjetër që do të jem e pranishme / i pranishëm. Jam shumë 
i/e lumtur të takohem me ju dhe ekipin tuaj për të diskutuar se si do të mund të kontribuoja në kompani. 

Në ndërkohë, ju lutem më njoftoni nëse ju duhen informacione shtesë. 

Çdo të mirë, 

[Në fund shkruani gjithmonë emrin dhe mbiemri si dhe kontaktet (nr e tel. dhe email adresën) tuaj] 

  

Në rast se punëdhënësi e ka caktuar një ditë dhe një orë e cila nuk ju përshtatet assesi, mund të 
shkruani diçka ngjashëm si shembulli vijues: 

Përshëndetje i/e nderuar [shkruani emrin e personit që po i drejtoheni]! 

Fillimisht, faleminderit shumë që më keni ftuar në intervistë për pozitën e punës [cekni emrin e pozitës së punës] 
në kompaninë [shkruani emrin e kompanisë]. 

Për shkak të disa angazhimeve shumë të rëndësishme tek puna e tanishme, nuk e besoj që do të mund të marrë 
pjesë në intervistë në kohën që keni propozuar [ose specifikoni si: të enjten me datë 15 korrik, ora 11:00). 
[Cekni një arsye pse nuk mund të shkoni në atë orar]. 

A do të ishte e mundur të takohemi për shembull të nesërmen, me datë 16 korrik, në orën 11:00 apo çfarëdo 
kohe gjatë ditës? Nëse është e pamundur kjo date dhe orë, ju lutem a mund t’i propozoni disa mundësi të tjera? 

Sinqerisht, 

[Në fund shkruani gjithmonë emrin dhe mbiemri si dhe kontaktet (nr e tel. dhe email adresën) tuaj] 
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Pse duhet të shkoni në një intervistë pune edhe nëse nuk dëshironi?15 

Kur jeni duke kërkuar punë, është shumë normale të mbushni aplikacione dhe të dërgoni CV-në 
për më shumë se një pozitë pune. Në disa prej tyre, mund edhe të mos keni shumë pritshmëri. 
Mirëpo, çka ndodh nëse në njërën nga intervistat ku jeni ftuar, nuk keni interes dhe dëshirë të 
shkoni. Ju mund të mendoni që do ta humbni kohën tuaj dhe të njerëzve të tjerë duke diskutuar 
një rol që nuk ju intereson. Por në realitet, ka shumë arsye pse duhet të merrni pjesë në një 
intervistë pune, edhe nëse nuk keni ndërmend të merrni punën po edhe në rast se ju pranojnë. 
Disa arsye se pse rekomandohet të merrni pjesë në të gjitha intervistat e punës, pavarësisht 
dëshirës, janë: 

         Përvoja ju ndihmon 

Ndonëse intervistat e punës janë shpeshherë shumë stresuese, ato janë përvojë në vete dhe mund 
t’ju ndihmojnë të fitoni më shumë besim. Edhe nëse jeni ftuar për t’u intervistuar për një rol të 
cilin nuk e keni interes më, duke u takuar me panele të ndryshme rekrutimi ju fitoni përvojë, 
përvetësoni më shumë shkathtësi dhe të gjitha këto mund t’i përdorni në të ardhmen. Kjo ju 
mundëson të tregoheni të suksesshën në intervista të tjera, si dhe të merrni vendin e punës të 
cilin e doni. 

         Zgjerimi i rrjetit mund t’ju ndihmojë në karrierën tuaj 

Një tjetër arsye se pse duhet të merrni pjesë në intervista të ndryshme të punës, është sepse ju 
shndërroheni në një kandidat të fortë për t’u intervistuar. Ju nuk do ta keni problem të flisni me 
njerëz të rinj, të krijoni kontakte dhe të zgjeroni rrethin tuaj. E gjithë kjo, mund t’ju ndihmojë 
shumë në karrierën tuaj në të ardhmen. Secila intervistë në të cilën merrni pjesë, ju jep 
mundësinë të takoni persona të rinj dhe të krijoni lidhje të reja. Një gjë e tillë, mund t’ju sjellë 
edhe mundësi të reja të karrierës. 

         Ndoshta mund t’ju pëlqejë puna 

Mund të ndodhë që pozita e punës apo përshkrimi i punës nuk ju janë dukur sikur ndeshen me 
kualifikimet e juaja por ju gjithsesi keni aplikuar sepse keni qenë vazhdimisht në kërkim të një 
pune. Mirëpo, është pikërisht pozita e punës që nuk e dëshironi për të cilën ju kanë ftuar në 
intervistë. Pasi të merrni pjesë në intervistë, mund ta kuptoni se është pikërisht ai vendi ideal i 
punës për ju dhe puna është më terheqëse se sa e mendonit. Jo më kot thuhet që libri nuk duhet 
të gjykohet nga kopertina, prandaj merrni pjesë në secilën intervistë që ju ftojnë. Puna që në 

 
15 Akademi pune, „Pse duhet të shkoni në një intervistë pune edhe nëse nuk dëshironi?”, 6 gusht 2019, qasur më 
21 gusht 2020 në https://akademia.kosovajob.com/si-ta-shkruajme-nje-cv-profesionale 
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fillim mund t’ju duket e mërzitshme, mund të jetë në fakt puna që duhet do ta konsideroni 
seriozisht. 

         Kompania e njëjtë mund t’ju ofrojë rol tjetër në të ardhmen 

E ardhmja mund të sjellë plot mundësi të reja. Një punë më e mirë mund të ofrohet nga e njëjta 
kompani në të ardhmen. Nëse shkoni në intervistë për punë por jeni të bindur që nuk e 
dëshironi atë vend pune, ka shumë gjasa që do të largoheni nga intervista duke u ndjerë në të 
njëjtën mënyrë. Mirëpo, nëse arrini të lini një përshtypje të mirë tek njerëzit me të cilët bisedoni 
në atë kompani, do të rrisni gjasat që të njëjtit t’ju kontaktojnë herën tjetër kur të hapet një 
mundësi më e mirë. 

 

Përgatitja psikologjike për vendin e punës  

Për të pasur sukses në një intervistë pune, duhet të punohet edhe me anën psikologjike. Ka 
shumë njerëz të cilët kanë CV shumë të mira apo kualifikime të duhura, mirëpo në intervista të 
punës nuk ia dalin mbanë. Kjo sepse në intervistë kanë tingëlluar pesimistë, kanë pasur stres apo 
edhe kanë humbur përqëndrimin gjatë intervistës. 

Kësisoj, para se të shkoni në një intervistë pune, mundohuni të bëni përgatitjen e duhur 
psikologjike. Mendoni rreth pyetjeve të mundshme dhe si do të mund të përgjigjeshit më së miri, 
hulumtoni rreth kompanisë dhe nënvizoni informacionet kryesore, mendoni edhe ju disa pyetje 
që mund t’ia bëni punëdhënësit, relaksohuni dhe mos mendoni nëse intervista mund të shkojë 
keq. Një qasje pozitive iu ndihmon shumë sepse edhe e ulë stresin por edhe iu krijon vetëbesim. 

Vetëbesimi është shumë i rëndësishëm sepse një kandidat me vetëbesim është aktiv në intervistë 
dhe arrin të përçojë pozitivitet edhe tek punëdhënësi. Ndërkaq, duke u treguar pasiv, mund të 
jepni mesazhin se ndjeheni të pasigurtë. 

Një metodë tjetër që mund të ndikojë mirë tek ju para se të shkoni në intervistë është vizualizimi. 
Paramendojeni veten sikur keni shkuar në intervistë dhe keni pasur një performancë shumë të 
mirë. Kështu, truri pritet të reagojë në atë mënyrë saqë ju ndjeheni sikur vërtet keni pasur përvoja 
pozitive në intervistë. 

Disa teknika të cilat mund t’i përdorni në një intervistë pune: 

         Buzëqeshja 

Pozitiviteti në një intervistë pune është i këshillueshëm për kandidatët por jo gjatë gjithë kohës sa 
zgjatë një intervistë. Preferohet që kandidatët të buzëqeshin më shumë në fillim të një interviste 
dhe në fund të saj. Ndërkaq, në mes të intervistës nevojitet përqëndrim në përgjigjje. 
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Përdorimi i emrit të intervistuesit tuaj. Duke mbajtur mend emrin e intervistuesit tuaj, do ta bëni 
atë të ndjehet më mirë në raport me ju. Patjetër që nuk është e nevojshme të përdoret gjatë gjithë 
kohës por të paktën disa herë gjatë intervistës. 

         Të dëgjuarit me vëmendje 

 Kjo nënkupton të dëgjuarit me kujdes se çka po flasin intervistuesit dhe përsëritjen ndonjëherë 
të deklaratave të tyre me fjalët e juaja. Një gjë e tillë rritë mundësitë për ta fituar vendin e punës 
meqenëse të dëgjuarit reflektiv tregon se ju e keni kuptuar saktë çka është thënë në intervistë. 

Gjuha e trupit-komunikimi jo verbal është veçanarisht i rëndësishëm. Në një intervistë pune 
rekomandohet të tregohet një nivel i lartë i energjisë dhe entuziazmit. Një këshillë e vyeshme:  

o Para intervistës, kujtoni momentet kur jeni ndjerë të suksesshëm në jetë, kjo do të rrisë 
vetëbesimin tuaj dhe gjasat për ta fituar vendin e punës.  

 

Si t’i përgjigjeni pyetjes ,,cila është pika juaj e dobët?” 16 

Kur një intervistues ju pyet: ,,Cila është pika juaj e dobët?”, përveç përgjigjjeve të zakonshme si, 
,,Unë kam prirje të punoj shumë”, ose ,,Jam shumë perfeksionist” mund të gjeni opsione tjera për tu 
përgjigjur që janë më të besueshme dhe bindëse për personat që ju intervistojnë. 

Ju nuk do të dëshironit të përgjigjeni me dobësi që do t’ju pengojnë të keni sukses në rolin që do 
ta keni nëse e fitoni atë vend pune. Për shembull, nëse po aplikoni për të qenë menaxher i 
ndonjë projekti, nuk preferohet të përgjigjeni: ,,Unë nuk jam shumë i mirë me menaxhimin e kohës.”      

Për fat të mirë, ka mënyra të ndryshme për t’ju përgjigjur kësaj pyetjeje që do t’ju ndihmojnë të 
shfaqni vlerën tuaj si kandidat.  

 Kur intervistuesit ju pyesin: ,,Cila është pika juaj e dobët?”, ata duan të zbulojnë:  

o Nëse keni një nivel të lartë të vetëdijes; 
o Nëse jeni të hapur dhe të sinqertë, veçanërisht për mangësitë; 
o Nëse punoni në drejtim të vetëpërmirësimit dhe mundësive të rritjes për të luftuar këto 

çështje, në vend se t'i lejoni ato dobësi të jenë pengesë në zhvillimin tuaj. 

Mos harroni se ju duhet ta shfrytëzoni këtë pyetje për të treguar se si keni përdorur një dobësi si 
motiv për të mësuar një shkathtësi të re ose për tu rritur profesionalisht. Të gjithë kanë dobësi, 
intervistuesi juaj nuk pret që të jeni i/e përsosur. 

 
16 Akademi pune, „Si t’i përgjigjeni pyetjes, ,,cila është pika juaj e dobët?”, 6 gusht 2019, qasur më 21 gusht 2020 
në https://akademia.kosovajob.com/si-ti-pergjigjeni-pyetjes-cila-eshte-pika-juaj-e-dobet 
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Sidoqoftë, është e rëndësishme që të shmangni theksimin e dobësive që do t'ju pengojnë të 
performoni më mirë në pozitën që keni aplikuar. Për shembull, nëse po aplikoni për një pozitë si 
analistit i të dhënave, nuk do të duhej të thoni: ,,Unë nuk jam shumë i mirë në matematikë dhe kam 
vështirësi me numra.”       

 Që të ndiheni të sigurt kur bisedoni për një dobësi para intervistuesve, lexoni shembujt në vijim: 

,,Unë nuk kam shumë durim kur punoj me një ekip – më pëlqen puna në mënyrë të pavarur, kështu që është e 
vështirë kur duhet të mbështetem te të tjerët për të përfunduar punën time. Kjo është arsyeja pse kam ndjekur role 
ku është kërkuar puna në mënyrë të pavarur. Sidoqoftë, kam punuar gjithashtu për të përmirësuar këtë dobësi 
duke marrë pjesë në punëtori ku janë aplikuar shkathtësitë ekipore. Përderisa zakonisht punoj në mënyrë të 
pavarur, megjithatë jam i prirur të mësoj dhe t'i besoj bashkëpunëtorëve të mi dhe të kërkoj ndihmë nga ta kur e 
shoh të arsyeshme.”       

Kjo përgjigjje funksionon sepse vetë dobësia, pamundësia për të qenë i durueshëm kur punoni 
me një ekip, nuk ju pengon shkathtësinë tuaj për të performuar mirë në rol, i cili nuk mbështetet 
në punën ekipore për të pasur sukses. Për më tepër, ju shfaqni një dëshirë të fortë për të zhvilluar 
strategji në luftimin e dobësisë tuaj, që është një shkathtësi kyçe në vendin e punës. 

,,Kam vështirësi me organizim. Ndonëse kjo nuk ka ndikuar ndonjëherë në performancën time, disa herë kam 
vërejtur tavolinën time të ç’rregullt, megjithatë kjo nuk ka ndikuar negativisht në efikasitetin tim. Me kalimin e 
kohës, kam mësuar se me menaxhim të kohës mund të arrij të organizoj hapësirën time fizike dhe atë dixhitale, 
pastaj kjo gjë ka rezultuar në ngritje të efikasitetit në detyra të radhës.” 

Shumë njerëz kanë tavolina të ç’rregullta, por kjo nuk do të thotë se ata nuk janë joproduktiv. 
Për të siguruar që po performoni në maksimumin tuaj, ju përmendni hapat personal që keni 
ndërmarrë për të përmirësuar shkathtësitë tuaja organizative, gjë që tregon një nivel të pjekurisë.  

,,Jam tepër i vetëmotivuar, dhe ndonjëherë e kam të vështirë të delegoj përgjegjësi kur ndjej se mund ta përfundoj 
me sukses detyrën vetë. Megjithatë, kur u bëra menaxher në punën time paraprake, nevoja për të deleguar detyra 
te të tjerët u bë e domosdoshme. Për të ruajtur një sens kontrolli gjatë delegimit të detyrave, unë zbatova një sistem 
për menaxhim të projektit për të mbikëqyrur përparimin e një projekti. Ky sistem më mundësoi të përmirësoja 
shkathtësiinë time për të deleguar në mënyrë efektive.” 

Kjo përgjigjje ju mundëson të ndjekni një shkathtësi të re, si dhe të jeni më fleksibil që është 
thelbësore për rritjen afatgjate profesionale. Për më tepër, ju jeni në gjendje të shfaqni një nivel të 
iniciativës dhe udhëheqjes kur përmendni zbatimin e suksesshëm të një procesi të ri që ju 
mundësoi të keni sukses në rolin tuaj, pavarësisht dobësisë tuaj.  

  



 27 

 

Çfarë nuk duhet të bëni në intervista të punës? 

Në intervista të punës, qëllimi kryesor i të gjithë kandidatëve është të lënë një përshtypje të mirë 
që të ngelin në mendjen e punëdhënësit dhe si rrjedhojë të marrin vendin e synuar të punës. Po 
aq sa është e rëndësishme të përgatiteni se si t’i përgjigjeni disa pyetjeve të mundshme, ju duhet 
të keni parasysh edhe se çka duhet të shmangni në intervistë, pra cilat veprime nuk duhet t’i bëni 
apo çka nuk duhet të thoni. 

         Vonesa në intervista të punës 

Në një intervistë pune duhet të respektohet orari që iu është caktuar. Kandidatët që vonohen do 
të japin sinjalin se mund të mos jenë profesional dhe nuk kanë diciplinë.  

Kandidatët duhet të jenë aty 5 ose 10 minuta më herët. Menaxherëve të burimeve njerëzore nuk 
u pëlqen nëse vonoheni për intervistë. Nëse shkoni shumë herët mund ta vëni kompaninë në 
vështirësi apo të pengoni intervistën paraprake, ngase ka kompani që nuk duan t’i takojnë 
kandidatët njëri me tjetrin. 

         Mos gënjeni në intervista të punës 

Kandidatët shpeshherë shtojnë në CV-të e tyre përvoja që nuk i kanë pasur realisht më herët, 
vetëm që ta kalojnë fazën e parë të intervistës. Kjo është e patolerueshme dhe lehtë mund të 
kuptohet. Shumica e punëdhënësve kërkojnë nga kandidatët ta elaborojnë një përvojë pune dhe 
nëse i njejti nuk arrinë të jetë bindës, ai do ta humb mundësinë qysh në fazën fillestare. 

         Mos i jepni intervistës frymë negative 

Ka shumë kandidatë të cilët i japin intervistës një frymë negative, e shohin nevojën të arsyetohen, 
të mbrohen vazhdimisht. Kandidatët duhet të kenë kujdes që të mos e shpiejnë bisedën kah 
negativiteti sepse këto gjëra nuk u pëlqejnë as intervistuesve. 

         Mos tingëlloni sikur e doni atë vend pune me çdo kusht 

Ka shumë kandidatë të cilët gjatë gjithë intervistës e potencojnë se sa e duan atë vend pune, çka 
nuk rekomandohet të bëhet. Punëdhënësve duhet t’iu bëni pyetje në intervista, të interesoheni 
edhe ju pak rreth tyre dhe jo vetëm ata rreth jush. Kjo konsiderohet si diçka që e balancon 
intervistën. 

         Mos flisni keq për punëdhënësin e kaluar 

Ka edhe raste kur kandidatët fajësojnë kompaninë ose kolegët apo i tregojnë vetëm anët negative 
të kompanisë ku kanë punuar në të kaluarën. Kjo nuk do t’i pëlqejë punëdhënësit potencial. Të 
gjithë punëdhënësit në raste të tilla mund të mendojnë se si do të flisni ju në të ardhmen për ta, 
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në rast se bëheni pjesë e kompanisë. Kur ju pyesin se pse dëshironi të bëheni pjesë e kompanisë, 
më e mira që mund të thoni është se jeni të interesuar për një përvojë të re, në një industri të re 
por assesi të flisni keq për kompaninë ku keni punuar. 

         Mos lini përshtypje se do të punoni për një kohë të shkurtër 

Diçka që punëdhënësit nuk e pëlqejnë është nëse ua krijoni përshtypjen se do të qëndroni vetëm 
afatshkurtë në një ambient të punës. Kjo mund të jetë edhe më e dukshme në Kosovë, pasi 
emigrimi është akoma i shpeshtë. Një prej pyetjeve që zakonisht mund të shtrohet në intervista 
të punës është edhe ku e sheh veten kandidati në 3 apo 5 vitet e ardhshme, e ka edhe prej atyre 
që thonë se duan të largohen nga shteti, të studiojnë jashtë, të hapin ndonjë dyqan online, etj. 
Një punëdhënës kur e merr dikënd në punë, pret që ai person nuk do të largohet nga puna të 
paktën 3 deri në 5 vite. 

         Mos pyesni për kompenzimin-pagën 

Si e fundit por jo më pak e rëndësishme është edhe kureshtja për kompenzimin-pagën. 
Intervistat ndahen në disa faza, prandaj kandidatët duhet të kenë durim të presin fazën kur 
shtrohet në tavolinë edhe çështja e pagës. Krejt në fund, një intervistë e mirë konsiderohet të jetë 
ajo intervistë që zgjatë 30 deri në 40 minuta ani pse varet edhe nga pozita e punës për të cilën 
intervistohet personi. Pas 45 minutave, intervista mund të kalojë në monotoni. 
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2.4 Shkathtësitë debatuese  
 

Kërkimet akademike kanë vërtetuar se përfitimet që rrjedhin si rezultat i përfshirjes në debat janë 
të shumta. Debati siguron përvoja që janë të favorshme për shkathtësi që ndryshojnë jetën, 
njohës dhe prezantues. Të paktën, debati ndihmon nxënësit dhe studentët të shohin fuqinë e 
vendosjes së argumenteve racionale, të arsyetuara dhe provave bindëse. Ai u mundëson atyre ta 
sqarojnë qëndrimin e tyre duke përdorur interaktivitetin. Debati fut tek debatuesit një ndjenjë të 
shkëlqyeshme të gatishmërisë dhe besimit. Përmes tij ndërlidhet edhe shkathtësitë e hulumtimit, 
organizimit dhe paraqitjes së informacionit në një mënyrë bindëse. 

Debatet duhet të jetë sa më konstruktive. Kontributi në debat në mënyrë konstruktive është i 
domosdoshëm për ta nxitur atë. Prej tij fitojnë të gjithë, si p. sh. profesorët ashtu edhe studentët, 
si një vlerë e çmuar e shoqërisë dhe si një forcë e madhe njerëzore. Ato na aftësojnë për ide të 
reja, qëndrime e interpretime dhe ballafaqim me situata të vështira. 

Konkurset e debatit i vendosin pjesëmarrësit nën trysninë për të qenë më të mirët, për të punuar 
më shumë, për të studiuar më shumë, për të sakrifikuar më shumë nga koha e argëtimit në 
mënyrë që të realizojnë objektivin e tyre. Pa dyshim, këto vështirësi do t’i sjellin frytet e tyre në të 
ardhmen e afërt ku përballja me këto vështirësi mund të jetë p. sh. për të siguruar apo mbajtur 
një vend pune, për të fituar një çështje gjyqësore, apo për të ndihmuar dikë në vështirësi. 

Për studentët debati është i rëndësishëm pasi njëkohësisht ndikon që ushtrimi i profesionit të 
tyre të jetë me sa më shumë përgjegjësi, rigorozitet e profesionalizëm. Pjesëmarrja në debatet 
studentore të jep më shumë siguri për të paraqitur argumente dhe për t’i strukturuar logjikshëm 
në çdo situatë. Këto shkathtësi do jenë të domosdoshme dhe të vlefshme, që në fazat e kërkimit 
të një pozicioni pune, si dhe në ushtrimin e tij, në pozicione të ndryshme si: avokat, prokuror, 
gjyqtar, noter, jurist në administratë a ndërmarrje, etj.17 

Në përgjithësi, përfitimet e debatit përfshijnë18: 

o Fitimi i njohurive të gjera, me shumë aspekte, në disa diciplina jashtë lëndëve normale 
akademike te studentët; 

o Rritja e besimit, gatishmërisë dhe vetëvlerësimit të studentëve; 
o Sigurimi i një veprimtarie angazhuese, aktive, të përqendruar te stundetët; 
o Përmirësimi i shkathtësive të mendimit kritik; 

 
17 Petrina Broka, „Aftësitë Debatuese, një vlerë e padiskutueshme për studentët”,  24 mars 2020, qasur më 16 gusht 
2020 në http://debate.scidevcenter.org/aftesite-debatuese-nje-vlere-e-padiskutueshme-per-studentet/ 
18 Qatar Debate Center „Benefits of Debating”, qasur më 19 gusht 2020 në https://qatardebate.org/benefits-of-
debating/ 
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o Përmirësimi i shkathtësisë për të strukturuar dhe organizuar mendime; 
o Përmirësimi i shkathtësive analitike, hulumtuese dhe marrjes së shënimeve të nxënësve; 
o Përmirësimi i shkathtësisë së nxënësve për të formuar argumente të ekuilibruara, të 

informuar dhe për të përdorur arsyetimin dhe provat; 
o Zhvillimi i përbërjes efektive dhe ofrimit të fjalës; 
o Inkurajimi i punës në ekip. 

 

Zhvillimi i një debati 

Nëse do të zhvillohet një debat, atëherë duhet të dakordohet paraprakisht se çfarë do të zhvillojë 
debati. Kështu që duhet të bihet dakord se çfarë do të thotë tema. Mbi të gjithash, një temë që 
është e arsyeshme dhe e logjikshme. Vendosja dhe shpjegimi se çfarë do të thotë një temë quhet 
,,përcaktimi i temës”. Puna e përcaktimit fillon me një pohim-qëndrim të folësit të parë, pra nga 
individi apo grupi që parashtron një ide. Ai ka për detyrë të shpjegojë me terma të qartë se çfarë 
besojnë se çfarë nënkupton tema. 

Zakonisht temat duhet të jenë të thjeshta dhe të kuptueshme edhe për audiencën e debatit. 
Ndërsa edhe në aspektin përkufizues ajo duhet ta ketë një karakter të arsyeshëm që mundëson të 
kuptohet lehtë nga të njerëzit e rëndomtë. Kjo nënkupton përqëndrimin e debatuesit për temën 
në përgjithësi sesa shtjellimin në mënyrë të veçantë të termave specifik. 

Individi që kundërshton palën tjetër të debatit që ka shtruar një çështje në fillim, mund të 
pajtohet me idenë parashtruar ose të zgjedhë për ta kundërshtuar atë. Ata duhet të jenë shumë i 
kujdesshëm në sfidimin pasi është e vështirë të vazhdohet debati me dy përkufizime. 

Sfidat mund të bëhen nëse përkufizimi i dhënë është i paarsyeshëm ose nëse përcakton 
kundërshtimin jashtë debatit. Nëse ekipi që kundërshton zgjedh të sfidojë përkufizimin, duhet të 
bëhet nga folësi i parë i cili duhet të përshkruajë qartë pse qëndrimi është i grupit të parë është jo 
i mirë dhe më pas të propozojë një të tillë më të mirë. Ka raste kur debatet organizohen mes 
ekipeve ose mes individëve. Në këto raste duhet pasur parasysh disa pika në metodën e të 
debatuarit për të qenë të suksesshëm. 
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1.   Në mënyrë ekipore:    

Metoda e mirë e ekipit përfshin unitetin dhe logjikën. Uniteti krijohet nga të gjithë anëtarët që 
janë të vetëdijshëm për përkufizimin e tyre të përbashkët. Uniteti krijohet nga të gjithë anëtarët 
që janë të vetëdijshëm për përkufizimet e përbashkëta. Secili anëtar i ekipit duhet të forcojë linjën 
e ekipit dhe të jetë në përputhje me ato që janë thënë tashmë dhe çfarë do të thuhet nga anëtarët 
e tjerë të ekipit të tyre. Moskoordinimi i duhur mes anëtarëve, ndikon që ekipi juaj do të duket i 
organizuar dobët. 

Në rastet kur debatet organizohen në formë ekipore ëshë e rëndësishme mbështetja e njëri-tjetrit. 
Grupet duhet të mbështeten në pikat kyçe se pse një temë është e vertetë (për grupin që pohon) 
ose nuk është e vërtetë (për grupin që kundërshton).  

 

2.  Në mënyrë individuale:   

Ju duhet ta strukturoni mirë fjalimin tuaj. Hapi i parë është të keni një ide të qartë për argumentet 
tuaja dhe cilët shembuj do t’i përdorni për të mbështetur ato argumente. Ndërsa flisni bëni një 
ndarje të qartë midis argumenteve dhe njoftoni audiencën kur jeni duke lëvizur nga një argument 
në tjetrin.  Gjithashtu, është e rëndësishme që të organizoni mirë fjalimin tuaj sa i përket kohës së 
prezentimit. 

Gjëja kryesore për të kujtuar është se ju jeni të vetëdijshëm se e dini saktësisht atë që po thoni. 
Audienca nuk e ka dëgjuar kurrë më parë dhe do ta dëgjojë atë vetëm një herë, kështu që ju 
duhet të jeni shumë të qartë për këtë. Kur paraqisni një argument të veçantë sigurohuni që ai të 
jetë logjik (ka kuptim) dhe që bëni lidhje të qarta midis linjës së ekipit tuaj dhe argumentit, dhe 
midis argumentit dhe shembujve që do të përdorni për ta mbështetur atë. Kundërshtimi duhet të 
organizohet në të njëjtën mënyrë. Le ta marrim shembull nëse nga këto dy grupe janë nga tre 
persona të cilët duhet të angazhohen në dinamikën e të debatuarit ndër ekipe. 

  



 32 

 

Ekipi pohues = EP 

Ekipi kundërshtues = EK 

  

EP1 duhet: 

Þ Ta përcaktoj temën; 
Þ Ta prezantoj linjën e ekipit pohues; 
Þ Ta përshkruaj shkurtimisht se çfarë do të flasë secili folës në ekipin e tyre; 
Þ Ta prezantoj gjysmën e parë të çështjes që mbronë.  

 
EK1 duhet: 

Þ Ta refuzoj përkufizimin. Nëse nuk e bën këtë, supozohet se pranon përkufizimin; 
Þ Ta prezentoj linjën e ekipit që kundërshton; 
Þ Ta përshkruaj shkurtimisht se çfarë do të thonë secili prej folësve te grupit të tij; 
Þ Ta kundërshtoj disa nga pikat kryesore të EP1; 
Þ EK1 duhet t’i kaloj rreth një e katërta e kohës së tyre duke kundërshtuar; 
Þ Ta prezentoj gjysmën e parë të çështjes së ekipit që kundërshton. 

 
EP2 duhet: 

Þ Ta riafirmoj linjën e ekipit të pohuesit; 
Þ Ta kundërshtoj pikat kryesore të paraqitura nga EK1; 
Þ EP2 duhet t’i kaloj rreth një e treta e kohës së tyre duke kundërshtuar; 
Þ Prezanton gjysmën e dytë të çështjes së grupit të tij.  

 
EK2 duhet të: 

Þ Riafirmoj linjën e ekipit negativ; 
Þ Të kundërshton disa nga pikat kryesore të çështjes së afirmatorit; 
Þ Duhet t’i kaloj rreth një e treta e kohës së tyre duke kundërshtuar; 
Þ Prezenton gjysmën e dytë të çështjes së grupit kundërshtues. 

 EP3 duhet të: 

Þ Riafirmoj linjën e ekipit të afirmuesit; 
Þ Kundërshtoj të gjitha pikat e mbetura të çështjes së negativit; 
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Þ EP3 duhet t’i kaloj rreth dy të tretat deri në tre të katërtat e kohës së tyre duke      
Þ kundërshtuar; 
Þ Prezenton një përmbledhje të çështjes së grupit të tij; 
Þ Përmbyll debatin për grupin e tij. 

 

 EK3 duhet: 

Þ Riafirmoj linjën e ekipit negativ; 
Þ Kundërshton të gjitha pikat e mbetura të grupit tjetër; 
Þ EK3 duhet të kalojë rreth dy të tretat deri në tre të katërtat e kohës së tyre duke   
Þ kundërshtuar; 
Þ Prezantoni një përmbledhje të grupit të tij; 
Þ Përmbyll debatin grupin e tij. 

  

Kundërshtimi në debat 

Në një debat, secili ekip duhet ta paraqesë pikë në favor të çështjes së tyre. Ata gjithashtu duhet 
të kalojnë kohë duke kritikuar argumentet e paraqitura nga ekipi tjetër. Ky quhet kundërshtim. 
Ka disa gjëra për të kujtuar për kundërshtimin. 

         Logjika: 

Vetëm të thuash që pala tjetër është e gabuar nuk është e mjaftueshme. Ju duhet të tregoni dhe 
argumentoni se pse pala tjetër është e gabuar. Kjo bëhet më së miri duke marrë një pikë kryesore 
të argumentit të palës tjetër dhe duke treguar se pohimi i palës tjetër nuk ka kuptim dhe është i 
paargumentuar mirë apo fare. Meqenëse shumë mendime për këtë duhet të bëhen shpejt kjo 
është një nga aspektet më sfiduese dhe të këndshme të debatit. 

         Zgjidhni pikat e rëndësishme: 

Përpiquni të kundërshtoni pikat më të rëndësishme të çështjes së palës tjetër. Do të zbuloni që 
pas një kohe ato do të jenë më të lehta për t’u trajtuar. Një pikë e dukshme për t’i gjetur ato është 
kur folësi i parë i skuadrës tjetër përshkruan shkurtimisht atë që do të thotë pjesa tjetër e ekipit. 
Por mos i qortoni ato pika derisa pasi ato të jenë paraqitur në të vërtetë nga ekipi tjetër. 

         Mos kritikoni folësit personalisht, kritikoni ato që thonë ata: 

Për ta thirrur dikë në terma pezhorativ nuk përfitoni duke menduar se do t’ia humbasni 
koncetrimin apo rrjedhën e asaj çfarë ai po flet. 
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Teknikat e të folurit 

Ka shumë teknika që secili folës mund t’i përdorë në fjalimin e tyre, por ekzistojnë tre fusha 
kryesore dhe ato janë çështje, metodë, dhe mënyrë. Ajo që thoni ka rëndësi, është thelbi i fjalimit 
tuaj. Ju duhet ta ndani çështjen tuaj në argumente dhe shembuj. Shembujt që përdorni, p. sh. nga 
jeta e përditshme, duhet të jenë të rëndësishëm dhe relevant për temën në fjalë. Shembujt që 
kanë shumë pak ose aspak lidhje me temën, të bëjnë vetëm të kuptosh se fjalimi duket i dobët. 

Ju nuk fitoni një debat duke krijuar grumbullin më të madh të fakteve. Faktet janë si tulla në një 
mur, nëse nuk i përdorni ato siç duhet, atëherë ato ngelin të padobishme. Në mënyrë të 
ngjashme, ju nuk mund të fitoni një debat vetëm duke provuar se disa nga faktet e opozitës janë 
të gabuara. Mund të dobësojë pak çështjen e tyre, në të njëjtën mënyrë që heqja e disa prej tullave 
nga një mur, por me të vërtetë duhet të sulmoni argumentet kryesore që pala tjetër paraqet për të 
rrëzuar tërë murin. 

Shumë debate janë për çështje aktualisht të rëndësishme, kështu që është mirë që çdo debatues ta 
mbajë veten të informuar për atë që po ndodh në botën përreth tyre dhe cilat janë çështjet e 
përfshira. Shikimi i lajmeve ju ndihmon (por shikoni një transmetim të besueshëm), si dhe leximi 
i ndonjë shkrimi apo artikulli të mirë dhe kredibil. 

Të folurit, gjegjësisht zhvillimi i një debati është një nga mënyrat se si ne reflektojmë përballë të 
tjerëve, dëgjuesve. Kjo është padyshim një nga veçoritë që duhet pasur në konsideratë kur 
mendojmë ta ndërlidhim atë me shkatësitë e buta. Sot njerëzit kanë një ,,skenë të përbashkët 
virtuale” të cilën e ka bërë shumë më të lehtë zhvillimi i teknologjisë. Varësisht nga natyra dhe 
motivi, secili nga ne, kemi mundësitë konkrete që të jemi në një debati-diskutimi publik.  

Debatuesit vazhdimisht kanë tendencën që në të folur të arrijnë në mënyrën më të mirë, të qartë 
e bindëse të shfaqin dhe mbrojnë idetë e tyre. Për këtë, normalisht që nevojitet një përgatitje për 
debatim, e që konkretisht na ofron pikat kyçe të cilave duhet t’i përmbahemi. Për këtë është e 
rëndësishme që të:  

 
         Punoni në shkathtësitë tuaja për të dëgjuar: 
 
Për të komunikuar në mënyrë efektive, është thelbësore që të keni kujdes për dëshirat dhe 
ndjeshmërinë e personit tjetër. Ju duhet të shmangni gjuhën fyese, denigruese, ose vërejtjet që 
mund të dëmtojnë personin tjetër. Sigurohuni që keni një ide se për çfarë dëshiron të flasë 
personi tjetër përpara se të ndryshoni temën e bisedës. Ju duhet të jeni një dëgjues i mirë për të 
qenë një komunikues i mirë. Jini të vetëdijshëm për nxitjen për të ndërprerë dikë kur flasin. 
Gjithmonë lërini që personi tjetër të përfundoj përpara se të vendosni ju pjesën tjetër në 
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bashkëbisedim. Mënyra e gabuar e të dëgjuarit është kur e mendojmë përgjigjjen në vend se të 
përqëndrohemi në dëgjim; fokusimi në gjëra të tjera si në telefon ose në orë e krahasim i asaj që 
po dëgjojmë me situatat tona e besimi se ne kemi të drejtë dhe të tjerët janë gabim. Ndërsa 
mënyrat e përmirësimit të kësaj janë kur ne i kushtojmë vëmendje bashkëbiseduesit; kujdesemi 
në diskutim e kuptojmë bisedën.   
 
Në një element të rëndësishëm si dëgjimi, e për studentët më shumë gjatë prezencës në ligjerata e 
organizime të ndryshme është e rëndësishme që: 
 

o Të mbahet kontakti me sy tek bashkëbiseduesi;  
o Të vëmendshëm por të qetë;  
o Gjatë prezentimit të fokusohemi në fjalët kyçe që janë përzgjedhur; 
o Mos e ndërpreni folësin derisa ai nuk e ka përfunduar; 
o Kushtojini vëmendje gjuhës së trupit;  
o Kërkoni sqarime para se ta jepni opinionin tuaj. 

 
 
         Bëni kontakt me sy gjatë ndërveprimeve ballë për ballë:  
 
Kontakti i drejtpërdrejt i syve siguron që po i kushtoni vëmendje personit tjetër. Ai që jeni duke 
e shikuar do të ndjehet më i angazhuar në bisedë. 
 
 
         Praktikoni të folurit publik:  
 
Nëse ndiheni të pakëndshëm nga ndërveprimet publike, provoni të flisni para një pasqyre. Me 
praktikë, fjalimi juaj do të rrjedhë më natyrshëm. Jini të vetëdijshëm për ritmin, tonin dhe 
vëllimin tuaj. Shkathtësitë e buta ju veçojnë. Shkathtësi të mira komunikimi dhe negociuese 
mund t’ju ndihmojnë të fitoni përparësi ndaj kandidatëve të tjerë. Shkathtësitë teknike nuk janë 
të mjaftueshme për të sjellë më të mirën tuaj në një vend pune. Të gjitha karrierat kërkojnë 
shkathtësi të buta për të shfrytëzuar ekspertizën teknike në kohën dhe vendin e duhur. Për 
shembull, nëse një ekzekutiv po përpiqet të mbyllë një marrëveshje me një klient, do t’ju duhet 
njohuri për shitje së bashku me shkathtësi të shkëlqyera komunikimi. 
Vendet e ardhshme të punës do të varen më shumë nga këto shkathtësi. Me përparimet në 
teknologji, shumë punë teknike kanë filluar të transferohen nga automatizimi dhe inteligjenca 
artificiale. Kjo do të rezultojë që më shumë punë të mbështeten në shkathtësi të buta për të qenë 
diferencuesit kryesorë në një vend pune. 
Pra, gjithsesi shkathtësitë e mira për komunikim-debatim do t’ju japin studentëve besim për t’iu 
qasur shumë temave dhe të merren me to në një mënyrë të informuar. Mënyra e të debatuarit 
është një nga shkathtësitë që ndikon në cilësinë e ndërveprimeve personale. Për këtë është e 
rëndësishme: 
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         Përgatituni: 
 
Kjo pikë është pa dyshim shkathtësia më e rëndësishme e debatit për të gjithë, pasi prek shumë 
nga teknikat e tjera të debatit. Për shembull, nëse përgatitni mirë materialin tuaj, do të jeni të 
sigurt dhe më të besueshëm. Ju gjithashtu do të keni më pak të ngjarë ndjeheni të luhatur. Nëse 
mundeni, përpiquni të shënoni tre pika për argumentin tuaj dhe tre pika kundërargumentit tuaj. 
Me përgatitje ju do të jeni në gjendje të parashikoni pikëpamjet e kundërshtarit tuaj dhe të jeni në 
gjendje t'i kundërshtoni më mirë ato. 
 
 
         Flisni ngadalë, qartë dhe me karizmë: 
 
Kur studentët janë të rinj për të debatuar ose folur në publik, ata shpesh flasin me nxitim. Kjo 
nuk është sjellje e pëlqyeshme ose karizmatike për një folës dhe në planin afatgjatë e bën më të 
vështirë për audiencën të ju pëlqejë ose dëshironi të pajtohet me pikat tuaja. Kur debatoni, duhet 
të jeni miqësorë dhe të pëlqyeshëm. Njerëzit duan të jenë në anën tuaj kur keni karizëm. 
 
 
         Jini të sigurt me temën tuaj: 
 
Nëse duket sikur besoni atë që po thoni, audienca juaj do të ketë gjithashtu vetëbesim se e dini se 
çfarë po thoni dhe keni një bazë për të. Në anën tjetër, nëse dukeni të nevrikosur ose ju duket 
sikur nuk besoni vërtet atë që po thoni, audienca juaj nuk do të jetë e mbushur me besim tek ju 
ose mesazhi juaj. Pra, jini të sigurt në mesazhin tuaj! Është një nga teknikat më të mira të 
debatimit. 
 
 
         Mendoni për gjuhën e trupit: 
 
Një teknikë tjetër e shkëlqyer e debatit është të siguroheni që po përdorni gjuhën e trupit tuaj për 
të rënë dakord me pikat që po bëni. Sigurohuni që trupi juaj tregon besim: duke parë audiencën 
tuaj dhe palët në debat në fytyrat e tyre; duke përdorur krahët për të folur; buzëqeshje (kur është 
e përshtatshme); mbajtje të një qëndrimi të qetë; NUK i palosni krahët; NUK shikon tokën. 
 
Sigurohuni që të dërgoni emocione pozitive. Ju mund t'i zhvilloni këto shkathtësi me kalimin e 
kohës duke vëzhguar me vëmendje mënyrën se si bashkëveprojnë individët e tjerë. Ju duhet të 
ndiqni sjelljen e tyre, gjestet, tonin e zërit dhe kontaktin me sy për të mbledhur të dhëna për 
proceset e tyre të mendimit. 
 
 
         Dëgjoni dhe merrni shënime: 
 
Gjatë debatit, kur është momenti për ta dëgjuar palën tjetër në debat, ju duhet të dëgjoni me 
vëmendje dhe të merrni shënime. Mos u përpiqni të merrni shënime për gjithçka. Thjesht 
shënoni argumentet kryesore, kështu që ju do të jeni në gjendje ta kundërshtoni këtë në një kohë 
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të ardhshme. Gjithashtu, shënoni çdo dobësi në logjikën e tyre që mund të kundërshtohet. Kini 
kujdes të dëgjoni pikat kryesore të argumenteve të kundërshtarit tuaj.  
 
Benefitet: Shkathtësi të të folurit publik; shkathtësi të përmirësuara të marrjes së shënimeve të 
dëgjimit; ritje e vetëbesimit; bashkëpunim i zgjeruar i punës në grup; vigjilencë. 
 

 

Pse debatojmë? 

Debati është aktiviteti që sjell artin e të lexuarit, të menduarit dhe të folurit së bashku në një 
vend. Kur studiuesit mesjetar vendosën të krijojnë kurrikulën e universiteteve të para të botës, 
ata i konsideruan tre arte liberale thelbësore për udhëheqjen dhe promovimin e ideve më të mira: 
gramatikën, logjikën dhe retorikën (leximi, të menduarit, të folurit). Kur ata kërkuan të testonin 
thellësinë në të cilën ishin zhytur këto shkathtësi, studentëve ju kërkohej të marrin pjesë jo në 
provime apo punime, por në debate. Konceptimi i drejt, artikulimi-zhvillimi personal e vlerësimi 
i argumenteve janë të rëndësishme për konsolidimin e demokracisë dhe shoqërisë paralelisht, por 
janë thelbësore edhe për zhvillimin e një individi të angazhuar dhe me etikë e që jeton në 
shoqërinë moderne demokratike të ndikuar nga zhvillimet teknologjike. Kështu, ne debatojmë 
sepse: 

1.   Shkathtësitë e debatit janë thelbësore për jetën publike. Kur u krijuan universitetet e 
para në botë, tre shkathtësi u konsideruan thelbësore për udhëheqjen dhe promovimin e 
ideve më të mira: gramatika, logjika dhe retorika, atë që ne tani e njohim si lexim, shkrim 
dhe të folur. Sot në shekullin XXI, shkathtësia për të krijuar, prezantuar dhe vlerësuar 
idetë mbetet thelbësore për demokracinë dhe ekonominë në shoqëritë moderne. Një 
program debatimi nxitë pikërisht këto tipare. 

2.   Programet e debatit janë përvoja transformuese për studentët. Në një program 
debati, studentët përfshihen vullnetarisht në një aktivitet shoqëror që korrë përfitime të 
konsiderueshme intelektuale dhe shpërblen shkathtësitë e buta siç janë mendim i shpejt, 
argumenti i shëndoshë dhe të folur me vetëbesim. Ka pak hapësira kolegjesh ku qëllimet 
intelektuale dhe sociale përputhen aq mirë për të u informuar dhe kultivuar një qytetari 
aktive. Dhe për ata që vëzhgojnë debate, ata shohin qytetarët që arsyetojnë, artikulojnë, 
përgjigjen duke respektuar njëri-tjetrin.  

 3.   Programet e debateve krijojnë udhëheqës. Udhëheqja kërkon inteligjencë, vizion, 
empati, efikasitet dhe zgjidhje. Pjesëmarrja në debat dhe studimi i tij kultivon këto 
shkathtësi thelbësore udhëheqëse tek vajzat dhe djemtë e rinj. Në një botë në të cilën 
informacionet e pasakta dhe idetë e pajustifikuara janë të bollshme, debati krijon një lloj 
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udhëheqësish të sigurt që mund ta drejtojnë mendimin publik drejt vendimeve morale 
dhe prosperuese. 

 

Fuqia e të folurit dhe edukimi debatues 

Debati është një aktivitet i vlefshëm për studentët e të gjitha niveleve dhe drejtimeve. Përmes 
shkathtësive debatuese mësohen dhe zhvillohen edhe shkathtësi tjera të dobishme për qëllime 
kërkimore, akademike dhe jetën më përgjithësisht. Rehatia e të folurit para të tjerëve është e 
dobishme në aq shumë fusha të jetës, duke filluar prej prezantimeve shkollore e më pas deri tek 
diskutimet në seminare të kolegjit e deri tek intervistat për punë. 

Përfitimet e debatit nuk janë të kufizuara vetëm në zhvillimin e shkathtësive që studentët i 
krijojnë teksa flasin, por edhe për përgatitjen për konkurrencë, zhvillim të të menduarit kritik dhe 
shkathtësitë hulumtuese. Debati teston dhe ndërton shkathtësinë për të mbajtur dy mendime të 
kundërta në të njëjtën kohë, duke detyruar studentët të shohin të dy palët dhe çështjet e 
përfaqësuara nga ato. Debatuesit mësojnë të shpjegojnë idetë e tyre dhe të vlerësojnë 
këndvështrime të ndryshme, qoftë në një raund debati, një diskutim politik, një klasë, ose një ese 
të shkruar. Po ashtu, debati kërkon që studentët të hulumtojnë idetë e tyre dhe t’i mbështesin ato 
me prova, duke i mësuar ata të kryejnë kërkime dhe të vlerësojnë burime. Debati është mënyrë 
unike për të ndërtuar shkathtësi që kërkohen për një qytetari aktive moderne, përfshirë 
mendimin kritik, komunikimin, bashkëpunimin dhe kreativitetin. 

Ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha, debati është për shumë persona edhe argëtues. Ju 
mund të duhet të shtyeni djalin ose vajzën tuaj për të shkuar në shkollë ose të kryejnë detyrat e 
shtëpisë, por debati bën që të mësosh një lojë; ku studentët ndërtojnë shkathtësitë e tyre të të 
menduarit kritik dhe të të folurit pa e ndier ndonjëherë si punë. Debati u jep studentëve një 
mundësi të rrallë për të marrë pronësinë mbi zhvillimin e tyre intelektual. Gjatë gjithë viteve të 
praktikës dhe konkurrencës, debati ndërton komunitetin dhe miqësi të përjetshme duke mësuar 
gjithashtu punën ekipore. 

  



 39 

 
2.5 Përgatitja e prezantimeve19 

 
Prezantimi paraqet një nga shkathtësitë e buta më të rëndësishme që një individ mund të 
posedon. Si njëra nga shkathtësitë më të kërkuara ndërpersonale, shkathtësitë e të prezantuarit 
kërkohen në mjedise akademike dhe profesionale dhe paraqesin një nga shtyllat kyçe të 
komunikimit efektiv. Pothuajse në çdo lëndë, jo vetëm mësimdhënësve po edhe studentëve ju 
kërkohet të prezantojnë përmbajtje të ndryshme. Shkathtësitë e të prezantuarit me kohë 
përmirësohen nëse merren parasysh disa rregulla.  
 
Shkathtësia e prezantimit të përmbajtjeve komplekse në mënyrën sa më të thjeshtë të mundshme 
dhe të kuptueshme të mundshme, mundëson transferimin e mesazheve kryesore te audienca. 
Shkathtësitë e mira në prezantim zakonisht rezultojnë në sukses më të lartë në jetën akademike si 
dhe në rritjen e mundësive për zhvillimin e një karrierë më të suksesshme. Në vazhdim paraqiten 
katër pjesë thelbësore përkitazi me prezantimin siç vijon: 
 
I. Prezantimi, organizimi, gjuha dhe pyetjet  
II. Gjuha e trupit dhe zëri 
III. Prezantimi Efektiv: Vizualizimi 
IV. Ushtrimi i prezantimit 
 
 
I. Prezantimi, organizimi, gjuha dhe pyetjet  
 
Ekzistojnë tre elemente kryesore të çdo prezantimi:  
1. Çfarë do të prezantoni (tema, përmbajtja, mesazhi);  
2. Si e prezantoni (organizimi, angazhimi me audiencën);  
3. Si duket prezantimi juaj (sllajdet dhe prezantuesi).  
 
Këto tre elemente mund t’i ndajmë edhe në dy pjesë tjera: Përmbajtja dhe Dorëzimi (prezantimi). 
Fillimisht do ta elaborojmë më tutje përmbajtjën ndërsa në pjesët vijuese dorëzimin e prezantimit 
më në detaje me të gjitha komponentet përcjellëse. Sidoqoftë është e rëndësishmë të theksohet se 
këto elemente janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën dhe janë të njëjta për nga rëndësia.  
 
 
 
 
 

 
19 Centre for Political Courage, „Doracaku për përgatitjen e prezentimeve”, maj 2020, qasur më 18 tetor 2020 
në http://www.cpc-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Doracaku_pe%CC%88r_prezantime_Final-2.pdf. 
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Përmbajtja  
Qëllimi kyç i çdo prezantimi është transferimi i mesazhit 
 
 

 
Përgatitja: Njihni audiencën dhe detyrën tuaj  
 
Kur përgatiteni për prezantim njohuria dhe vlerësimi i drejt se kush janë dëgjuesit apo përbërja e 
audiencës, është një nga çështjet krysore që duhet të merret në konsideratë. 
 
Andaj, ta keni parasysh:  
● Kush janë dëgjuesit (audienca) juaj; dhe  
● Çfarë pritshmërishë kanë dëgjuesit. 
 
Këshillë: Kushtoni vëmendje fjalëve kyçe të informacionit që transmetoni tek audienca dhe 
përdorni ato më shumë se një herë gjatë prezantimit tuaj. 
 
 
Organizimi dhe struktura 
 
Prezantimet verbale, si shumë punime akademike, në thelb përbëhen nga tri pjesë kryesore:  
 
v Hyrja: Kontekstualizimi i temës suaj dhe prezantimi i shkurtër i strukturës së prezantimit;  
 
v Përmbajtja (,,trupi”): Kjo pjesë është e strukturuar zakonisht në disa nën-seksione, varësisht 

nga tema dhe përmbajtja e materialit që prezantoni. Sidoqoftë, lidhja mes nën-seksioneve 
duhet të jetë konçize dhe logjike;  

 
v Përfundimi: Përmbledhja e qëllimit të hulumtimit dhe rikujtimi i dëgjuesve tuaj për atë se 

çfarë ata tashmë supozohet se duhet të dinë. 
 
Këshillë: Planifikoni secilën nga këto pjesë edhe përkitazi me aspektin kohor. Preferohet që 
përafërsisht 5% e kohës tuaj të përgjithshme të planikohet për hyrjen, pjesa dërmuese, rreth 90%, 
të fokusohet tek përmbajtja, ndërsa 5 - 10 % të ngërthej pjesa e përfundimeve.  
 
Këshillë: Kombinoni gjuhën përmbajtësore me atë funksionale dhe gjuhën e trupit (shih 
mëposhtë) për t’u siguruar që audienca po ju ndjek dhe është e fokusuar. Çfarë do të thotë kjo? 
Kalimi nga një pikë në tjetër përmes përdorimit të fjalëve si p. sh.: së pari, së dyti, për më tepër, 
përveç, tutje, sidoqoftë, si dhe parafrazo, sqaro, interpreto, vë theksin, ndërlidh idetë ndërmjet 
pikëve të ndryshme në prezantim etj. 
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Menaxhimi i pyetjeve 
 
Zakonisht studentët, mirëpo shpesh edhe prezantuesit e tjerë, i kaplon një lloj shqetësimi kur pas 
prezantimit pritet të pasojnë komentet, kritikat dhe pyetjet. Sidoqoftë, keni parasysh që pyetjet 
dhe çështjet e tjera me rëndësi duhet të jenë në lidhje me prezantimin tuaj dhe për aq kohë sa jeni 
të përgatitur ju do të jeni në gjendje të ofroni përgjigjje. Jepini vetës kohë për tu përgjigjur nëse 
nuk ju kujtohet përgjigjja menjëherë dhe mos hezitoni të kërkoni sqarim tutje nga personi që ju 
adreson pyetjen. Në rast të mos njohurisë, nuk është e turpshme, përkundrazi, të pohohet: ,,nuk 
e di”, apo ,,mund të provoj ta gjej përgjigjjen dhe herën e radhës etj. të ju njoftoj me të”! 
 
Këshillë: Gjatë kohës së përgatitjes së prezantimit tuaj, mendoni për pyetjet e mundshme që do 
të mund të adresohen nga audienca dhe sigurohuni se i keni njohuritë dhe të dhënat për të ofruar 
përgjigjje. 
 
 
II. Gjuha e trupit dhe zëri 
 
Janë disa faktorë kyç kur vie tek komunikimi jo-verbal të cilat janë të vërtetuara edhe 
shkenctarisht që e bëjnë prezantimin më efektiv, si:  
 
1. Kontakti me sy;  
2. Luhatja e zërit;  
3. Pozicionimi gjatë prezantimit;  
4. Shprehjet e fytyrës; 
5. Gjestet me duar. 
 
Këshillë: Nëse është e mundur mbajeni me vete ndërruesin e sllajdeve, për të qenë në gjendje të 
lëvizni gjatë prezantimit. 
 
Gjuha e trupit  
 
Gjuha e trupit është mjet kyç për të përçuar mesazhin tek audienca si dhe për të menaxhuar 
stresin. Duke kombinuar gjuhën funksionale dhe gjuhën e trupit, mesazhi juaj do të përcillet më 
lehtë tek audienca.  
 
Këshillë: Formoni grupe praktike nga dy deri në katër persona dhe caktoni dikë për të ju bërë 
video me telefon apo me kamerë dhe më pas shikojeni pa zë. Kjo do të jetë një tregues i mirë i 
gjuhës suaj të trupit dhe eventualisht të ju mundësojë juve për t’u përmirësuar. 
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Zëri  
 
Zëri ka katër elemente kryesore:  

a) Shqiptimin;  
b) Volumin;  
c) Ritmin;  
d) Tonin. 

 
Toni i zërit ka të bëjë me atë se si zëri juaj ngrihet dhe bie. Një nga problemet kryesore që 
individët e kanë kur prezantojnë është toni i sheshtë, çka nënkupton se secili informacion, pa 
marrë parasysh rëndësinë, paraqitet me ton të njëjtë. Kjo duhet të shmanget me çdo kusht dhe 
në vend të kësaj, të siguroheni se po e vini theksin tek informacionet kyçe duke e ngritur zërin 
dhe pas elaborimit të ulni zërin. Në këtë mënyrë, siguroheni që informatat kyçe pranohen si më 
të rëndësishme. Pra, përgjigjja është: variacion në ton të zërit. 
 
Menaxhimi i pyetjeve 
 
Për sa i përket ritmit të zërit dhe shqiptimit, problemi kryesor ndërlidhet me të folurit shumë 
shpejtë. Kjo mund të vie ose nga stresi gjatë prezantimit, ose kur keni shumë përmbajtje.  
 
Këshillë: Planifikoni përmbajtjen e prezantimit përkitazi me limitin e kohës për të prezantuar. 
Gjithmonë preferohet të flisni pak më ngadalë sesa shumë shpejtë. Shpejtësia e rekomanduar 
është 130 - 150 fjalë për minutë. Ndërsa nësë keni shumë përmbajtje e pak kohë, gjithmonë është 
më mirë të fshini një pjesë të përmbajtjes në vend se të flisni shumë shpejtë. Po ashtu, duhet të 
keni kujdes që fjalët kyçe të shqiptohen qartë.  
Pra duhet të keni kujdes dhe të keni parasysh këto çështje kyçe: intonacioni, pauzat midis grupit 
të fjalëve, ritmi dhe gjuha e trupit.  
 
Këshillë: Shihni prezantime p. sh. të TED talk dhe analizoni strategjitë e prezantimit të folësve 
duke u bazuar në këshillat e mësipërme. 
 
 
III. Prezantimi Efektiv: Vizualizimi 
 
Për një prezantim të mirë duhet përgatitur me kujdes faqet që tregohen (sllajdet) duke pasur 
parasysh madhësinë dhe llojin e shkronjave të përdoruara në tekst, si dhe mënyrën se si i 
paraqesim të dhënat. 
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Disa këshilla konkrete përkitazi me vizualizimin sa më të mirë të prezanimit janë si në vijim: 
 
● Mos e ngarkoni prezantimin 
 vizual me tekst dhe elemente të tjera; 
 
 ● Sugjerohet që të vendosni jo më 
 shumë se 7 elemente në një faqe, 
 qofshin ato tekst apo figura; 
 
 ● Që të jetë i lexueshëm teksti juaj 
 duhet të ketë madhësi të paktën 24pt e  
më shumë; 
 
 ● Vizualizimet duhet të jenë të thjeshta 
 dhe të qarta; 
 

● Në mënyrë taktike vazhdimisht shfaqni 
nga një informacion, e jo të gjitha 
përnjëherë, sepse humb vëmendja dhe 
rëndësia e informacionit apo animacionit në 
 fjalë; 
 
●Përdorni foto kurdo që është e nevojshme, 
megjithatë duhet të keni kujdes që fotoja të 
jetë e vogël; 
 
● Keni kujdes të shtuar në mënyrën se si i 
prezantoni të dhënat. Në raste kur keni të 
dhëna të ndërlikuara, mund të hijezoni 
pjesët për të cilat jeni duke folur ose hijezoni 
ato të cilat janë më të rëndësishme. 

 
 
IV. Ushtrimi i prezantimit  
 
Një element shtesë që duhet kushtuar rëndësi gjatë prezantimit është mënya se si praktikoni 
prezantimin. Praktika duhet të ketë një qëllim dhe të jetë e fokusuar. Megjithatë, në mënyrë që ju 
të mbizotëroni se çfarë dhe si të praktikoni, nevojiten komente dhe reagime nga të tjerët.  
 
Këshillë: Në rastet kur jeni duke punuar në grupe, praktikoni bashkë dhe jepni komente njëri-
tjetrit. 
 
Çështjet në të cilat duhet fokusuar kur ofroni komente janë si vijon:  
a. Struktura; b. Gjuha; c. Gjuha e trupit; d. Zëri; e. Vizualizimet. 
 
Kur prezantimi juaj komentohet nga të tjerët në të gjitha pikat e lartë cekuara, filloni të 
praktikoni. Më poshtë gjeni disa rekomandime shtesë se si të praktikoni prezantimin e juaj, 
varësisht nga lloji i komentit që merrni: 
 

o Nëse keni marrë koment se dukeni monoton/e gjatë prezantimit, atëherë provoni të 
flisni me zë më të lartë, të theksoni fjalët kryesore, dhe të ulni tonin e zërit aty ku është e 
nevojshme; 

 
o Nëse merrni koment se jeni duke folur shumë shpejt, atëherë me kujdes të shtuar ulni 

tonin e zërit ose provoni pauza të shkurta gjatë prezanitmit; 
 

o Nëse merrni koment se zëri juaj është duke u tundur apo tingëlloni nervoz gjatë 
prezantimit, atëherë provoni me kujdes të flisni më ngadalë, merrni frymë thellë, provoni 
të shpjegoni me gjeste, si dhe mbajeni qëndrimin drejt;  
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o Nëse merrni komente se prezantimi juaj vizual është i mbingarkuar, atëherë, ajo çfarë 

duhet të bëni është të provoni të shkurtoni tekstin (fokusohu në thelb dhe përdor fjalë 
kyçe, JO FJALI), shtoni numrin e faqeve dhe eventualisht të zvogëloni madhësinë e 
shkronjave, por në asnjë mënyrë jo më të vogla se 24pt. Për më shumë, mund të përdorni 
simbole dhe foto dhe ndani ato në pika konkrete dhe të shkurta; 

 
o Nëse merrni komente se kontakti me sy është statik, provoni të shikoni përreth klasës 

apo vendit ku jeni duke bërë prezantimin; 
 

o Nëse merrni komente se nuk jeni dinamik gjatë prezantimit, provoni të lëvizni me qëllim 
apo bëni ndonjë gjest/lëvizje të caktuar 
 

 
Këshillë: Ka shumë burime online në të cilat mund të merrni më shumë informata se si të 
prezantoni dhe praktikoni, siç janë p. sh. Ted Talks dhe artikuj të ndryshëm. 
 
Në vegëzat më poshtë mund të gjeni disa trajnime, kurse, online të rëndësishme rreth 
shkathësive të buta dhe debatuese, të cilat ju këshillojmë t’i vizitoni: 
 

• https://www.edx.org/xseries/career-development-skills-success 

• https://www.edx.org/micromasters/tecdemonterreyx-humanities-and-soft-skills 

• https://www.edx.org/course/communication-skills-and-teamwork-2 

• https://www.edx.org/course/lets-get-personal-working-with-personality-type 

• https://www.coursera.org/courses?query=soft%20skills 

• https://www.udemy.com/topic/soft-skills/ 

• https://www.open.edu/openlearn/money-business/soft-skills-training 

• https://digitaldefynd.com/best-soft-skills-training/ 

• https://www.thegreatcoursesplus.com/the-art-of-debate  
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3. Mendimi kritik dhe mendimi kreativ  

 
 
Shumë përparime dhe zbulime të mëdha në art, shkencë dhe inovacion kanë rezultuar nga 
ndërthurja e shkathtësive të të menduarit kreativ dhe kritik. Duke aplikuar qasje kreative dhe 
kritike në fushën tuaj, ju do të pasuroni dhe thelloni përvojat tuaja të të mësuarit. Për më tepër, 
prej tyre mund të mësoni edhe për fusha të tjera të jetës suaj, që nga zgjidhja e problemit deri në 
marrjen e vendimeve. Mendimi kritik nënkuptohet si mendim i arsyeshëm, reflektues e i 
përqëndruar në vendosjen e asaj që duhet të besojmë ose të bëjmë. 
 
3.1 Karakteristikat kryesore të mendimit kritik dhe kreativ 
 
Mendimi kritik përfshin një ndërthurje komplekse të shkathtësive. Standardet janë: saktësia, 
preciziteti, rëndësia, thellësia, gjerësia, logjika, domethënia dhe drejtësia. Mendimtarët kritikë 
shfaqin karakteristikat e mëposhtme: 
 

o Janë nga natyra skeptik. I afrohen teksteve me të njëjtin skepticizëm-dyshim; 
o Janë aktiv, jo pasiv, ngrisin pyetje dhe analizojnë; 
o Aplikojnë me vetëdije strategjitë për të zbuluar kuptimin ose për të siguruar të kuptuarit e 

tyre; 
o Janë të hapur për ide-perspektiva të reja si dhe të gatshëm të kundërshtojnë bindjet e tyre 

dhe të hetojnë prova konkurruese; 
o Ata nuk i shohin gjërat bardh e zi, por tentojnë të njohin një larmi të kuptimeve të 

mundshme si dhe zakonisht s’tregojnë elemente të egoizmit. 
 

Arsyet e interesit arsimor në të menduarit kritik 

Arsyeja e parë është kuptimi i mendimit kritik vetvetiu. Siç thuhet nga Wright edukimi në vetvete 
kërkon, sipas përkufizimit të tij, të menduarit kritik20. Kjo nënkupton që secili individ të jetë në 
gjendje të mendojë në mënyrë kritike për besimet e tij, duke siguruar arsye racionale që 
mbështesin dhe justifikojnë ato. Përveç kësaj, ata duhet të jenë në gjendje të mbrohen nga 
manipulimet, duke u mbrojtur nga mashtruesit dhe shfrytëzuesit.21 

 
20 Ian Wright, ,,Critical Thinking: Curriculum and instructional policy implications”, Journal of Education Policy, (korrik 
1992): 37-43, fq. 7, cituar në Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: 
Conceptual clarification and its importance in science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, 
qasur më 13 gusht 2020  https://eric.ed.gov/?id=EJ941655. 
21Jasques Boisvert, La formation de la pensée critique—Théorie et pratique, (Canada: DeBoeck, 1999), cituar në Rui 
Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its 
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Një arsye shtesë, sipas Wright, rezulton nga supozimi se promovimi i mendimit kritik i ndihmon 
njerëzit të largohen nga qëndrimet egocentrike.22  

Një arsye tjetër lidhet me idenë që mendimi kritik është i domosdoshëm për të qenë në gjendje të 
jetojmë në një shoqëri pluraliste me kompetencë qytetarie, për shembull, e cila kontribuon drejt 
një pjesëmarrjeje të ndërgjegjshme në institucionet demokratike, ku qytetarët përballen me 
nevojën për të marrë vendime racionale. Në të vërtetë thuhet se në mënyrë që demokracia të 
ekzistojë dhe funksionojë, qytetarëve u kërkohet të mendojnë në mënyrë kritike, d.m.th. të kenë 
shkathtësinë të bëjnë gjykime për vlera dhe të bashkëveprojnë me të tjerët. Këto, si dhe 
shkathtësitë e tjera janë të domosdoshme, veçanërisht brenda një shoqërie shkencore-
teknologjike, në të cilën punëmarrësit gjithashtu pritet të identifikojnë dhe zgjidhin problemet 
dhe të punojnë në bashkëpunim me bashkëpuntorët për të gjetur zgjidhje adekuate.23 

Kompleksiteti dhe ndërvarësia në rritje e jetës moderne vendosë një theks të rëndësishëm në 
racionalitetin njerëzor dhe të menduarit kritik, përkatësisht në lidhje me çështje që gjenerojnë 
mosmarrëveshje.24 Që qytetarët të jetojnë, punojnë dhe funksionojnë në mënyrë efikase, ata 
duhet të përdorin shkathtësi të të menduarit kritik për të vlerësuar, marrë vendime dhe gjykime 
në lidhje me informacionin që duhet të marrin qytetarët, në të cilin u kërkohet të besojnë dhe 
përdorin.25 Qytetarët gjithashtu duhet të përdorin shkathtësi të tilla për të garantuar zhvillimin 
global socio-ekonomik, duke marrë parasysh dëshirat e njeriut dhe nevojën për të mbrojtur 
mjedisin, duke garantuar integritetin e mjediseve ekologjike nga të cilat qeniet njerëzore varen për 
mbijetesën e tyre.26 Këto shkathtësi mund t’i ndihmojnë njerëzit të përshkruajnë kuptimin e vetë 
jetës dhe t'i ndihmojnë ata të kapërcejnë ,,boshllëkun ekzistencial” në të cilin ata jetojnë.27 

 
importance in science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  
https://eric.ed.gov/?id=EJ941655 
22 Ian Wright, ,,Critical Thinking: Curriculum and instructional policy implications”, Journal of Education Policy, (korrik 
1992): 37-43, fq. 7, cituar në Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: 
Conceptual clarification and its importance in science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, 
qasur më 13 gusht 2020  https://eric.ed.gov/?id=EJ941655 
23 Thelma Gunn, Lance Grigg dhe Guy Pomahac. ,,Critical thinking in science education: can bioethical issues 
and questioning strategies increase scientific understandings?”, punim i prezantuar në konferencën e nëntë 
internacionale të historisë, filozofisë & shkencës, Universiteti i Calgary, 2007, cituar në Rui Marques Vieira, 
Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its importance in 
science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  
https://eric.ed.gov/?id=EJ941655 
24 Miri Barak, David Ben-Chaim dhe Uri Zoller. ,,Purposely teaching for the promotion of higher-order 
thinking skills: a case of critical thinking”, Research in Science Education, (janar 2007): 37, qasur më 13 gusht 2020 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1043.7154&rep=rep1&type=pdf. 
25 Richard Paul, Critical thinking — What every person needs to survive in a rapidly changing world, (Santa Rosa: 
Foundation for Critical Thinking, 1993), cituar në Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. 
Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its importance in science education”, Science Education 
International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  https://eric.ed.gov/?id=EJ941655. 
26 Jasques Boisvert, La formation de la pensée critique—Théorie et pratique, (Canada:DeBoeck, 1999), cituar në Rui 
Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its 
importance in science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  
https://eric.ed.gov/?id=EJ941655. 
27 John Chaffee, The thinker's way — 8 steps to a richer life, (Boston: Little, Brown and Company, 1998), cituar në 
Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its 
importance in science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  
https://eric.ed.gov/?id=EJ941655. 
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Në mënyrë që qytetarët të kenë jetë personale të dobishme, të cilat përfshijnë menaxhimin e 
detyrave private, vazhdimin e mësimit dhe përfitimit të kulturës, shkathtësitë e të menduarit 
kritik duhet të përdoren.28 Inkurajimi i të menduarit kritik te studentët u lejon atyre që të bëhen 
nxënës të pavarur gjatë gjithë jetës, një nga qëllimet afatgjata të arsimit.29 Autorë të ndryshëm, 
madje mbrojnë mendimin se shkathtësitë e të menduarit kritik janë të dobishëm për njerëzit gjatë 
përvojës së tyre shkollore dhe si qytetarë. Si studentë, këto shkathtësi mund të jenë të dobishme 
kur studentëve u kërkohet të:  

o Reagojnë në mënyrë kritike për një ese ose provë të paraqitur në një tekst; 
o Vlerësojnë cilësinë e leximit ose ligjërimit; 
o Ndërtojnë argumente; 
o Shkruajnë ese bazuar në leximin e mëparshëm dhe bëhen pjesë aktive në klasë. 

Mendimi kritik është i rëndësishëm për të ardhmen e studentëve, duke pasur parasysh që i 
përgatitë studentët të merren me një mori sfidash që do të shfaqen në jetën e tyre, karrierën dhe 
në nivelin e detyrimeve dhe përgjegjësive të tyre personale. 

 
Më poshtë gjeni disa strategji të mendimit kritik:  
 
         Racionaliteti 
Mbështetuni në arsye dhe jo në emocione; kërkoni prova, mos injoroni asnjë provë të njohur; 
angazhohuni më shumë për gjetjen e shpjegimit më të mirë; analizoni konfuzionin e dukshëm 
dhe bëni pyetje. 
 
         Të jeni mendjehapur  
Vlerësojini të gjitha konkluzionet e arsyeshme; merrni në konsideratë një sërë këndvështrimesh 
të mundshme; qëndroni i hapur për interpretime alternative, pranoni një shpjegim ose model të 
ri sepse i shpjegon më mirë provat; pranoni përparësi të reja në përgjigjje të rivlerësimit të 
provave. 
 
         Diciplina 
Përpiquni të jeni të saktë, të përpiktë, gjithëpërfshirës dhe shterues; përfshihuni në praktikat 
aktive të dëgjimit dhe leximit. Dëgjimi aktiv: shënim-marrja e ligjëratave, leximi aktiv dhe kritik; 
rezistojini manipulimeve dhe ankesave joracionale, si dhe shmangni gjykimet e parakohshme. 
 
 

 
28 Geert ten Dam dhe Monique Volman, ,,Critical thinking as a citizenship competence: teaching strategies” 
Learning and Instruction, (gusht 2004): 359-379,  cituar në Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. 
Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its importance in science education”, Science Education 
International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  https://eric.ed.gov/?id=EJ941655. 
29 Lisa Tsui, ,,Critical thinking inside college classrooms: Evidence from four instructional case studies”, Punim 
i prezantuar në takimin vjetor të Shoqatës për Studimin e Arsimit të Lartë, San Antonio, Teksas, 1999 cituar në 
Rui Marques Vieira, Celina Tenreiro-Vieira dhe Isabel P. Martins, „Critical thinking: Conceptual clarification and its 
importance in science education”, Science Education International, (mars. 2011): 45, qasur më 13 gusht 2020  
https://eric.ed.gov/?id=EJ941655. 
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         Gjykimi 
Njihni rëndësinë ose meritën e supozimeve dhe perspektivave alternative; njihni shkallën dhe 
peshën e provave.  
 
Ndërsa, në anën tjetër, në kontekstin e studimit në universitet, mendimi kreativ nënkupton 
përdorimin e imagjinatës, për të gjetur një zgjidhje adekuate për një detyrë që duhet përfunduar 
me sukses. Mendimi kreativ përfshin kërkimin e zgjidhjeve të reja të problemeve. Për dallim nga 
të menduarit kritik, i cili shqyrton supozimet dhe përdor arsyetimin, të menduarit krijues ka të 
bëjë me krijimin e ideve alternative-praktikave dhe zgjidhjeve që janë unike dhe efektive.  
 

Ju duhet ta dini se të gjithë kanë shkathtësi kreative-krijuese: Disa i shprehin 
plotësisht shkathtësitë e tyre kreative, disa i shprehin ato pjesërisht, shumë pak, e disa fare apo 
aspak. Të gjithë njerëzit janë natyrshëm krijues, veçanërisht nëse krijimtaria kuptohet si një 
shkathtësi për zgjidhjen e problemeve. 
 
Për t’i zhvilluar shkathtësitë tuaja kreative është e rëndësishme që: 
 

Þ Të angazhoheni për të reflektuar 
Kërkoni më shumë përgjigjje të mundshme sesa vetëm një. 
Lejojeni vetën tuaj për të bërë sugjerime të veçanta. 
 

Þ Të mos i gjykoni idetë në fillim të procesit  
Trajtoni të gjitha idetë sikur ato të jenë hapat e parë e një krijimtarie të dobishme.  
Plotësojeni apo shtoni mendimin tuaj në një teori ose sugjerim të veçantë. 

 
Þ Të shkruani idetë tuaja në një fletë të madhe 

Mos i redaktoni ato, por vetëm mbajini si të shënuara idetë të cilat i keni në 
momentë të caktuara. 

 
Þ Të mendoni për idetë tuaja 

Gjatë kohës sa jeni duke u marrur me aktivitete të tjera të përdtishme, si p. sh. 
gjatë ecjes. Mbani një libër idesh. Frymëzimi mund të ,,godasë” në çdo kohë! 
Idetë gjithashtu mund të shkëputen shumë shpejt.  

 
Þ Të ndryshoni rutinën tuaj  

Bëni gjërat në një mënyrë tjetër. Ecni një rrugë të ndryshme për në universitet. 
Lëreni mendjen tuaj të ndikohet nga stimuj të rinj siç është muzika që nuk 
dëgjoni zakonisht. 
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Þ Të jeni mendjehapur  
Jini të hapur për ide kur ato janë akoma të reja: kërkoni mënyra për t'i bërë gjërat 
të funksionojnë dhe shtyni idenë në kufijtë e saj. 
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3.2 Si të mendojmë në mënyrë kritike 
 

         Shikojmë më thellë dhe më larg 

Ka mënyra të panumërta në të cilat ne shohim më thellë dhe më larg kur mendojmë në mënyrë 
kritike. Për shembull, ne shohim më thellë kur bëjmë konkluzione rreth supozimeve dhe vlerave 
të fshehura të një argumenti. Ne shohim më larg kur lidhim një studim me teoritë në diciplinën 
tonë. Ne gjithmonë mendojmë për implikimet dhe rëndësinë e asaj që gjejmë. 

         Bëjmë pyetje komplekse 

Ne zhvillojmë dhe shtrojmë pyetje që na ndihmojnë të shohim më thellë dhe më gjerësisht dhe 
që kërkojnë një shumëllojshmëri të proceseve të të menduarit për t'u përgjigjur. Ne krijojmë 
pyetje specifike, komplekse bazuar në atë që saktësisht po mendojmë, duke filluar me hetimin 
themelor kritik: 

Þ Kush është audienca apo grupi i faktorëve rreth të cilit interesohemi?  
Þ Cilat janë pikat e forta dhe të dobëta të temës (personit që flet për të) për të cilën 

jemi kurioz? 
Þ Cilat janë zgjidhjet e ndryshme të mundshme për një problem dhe cilat duken më 

efektive? 
Þ Cila është natyra e marrëdhënies midis kësaj dhe asaj (shkaku dhe pasoja-

ndërveprimi në kontekstin e asaj që diskutohet-preokupon)? 
Þ Cilat janë saktësisht të metat logjike në një qëndrim-arsyetim? 
Þ A është me të vërtetë e rëndësishme kjo? Nëse jo, ku prishet lidhja? 
Þ Cilat janë supozimet dhe vlerat themelore rreth temës? 

 

         Ne u përgjigjemi pyetjeve duke përdorur një larmi procesesh të të menduarit 

• Analiza: Zbërthyerja e diçkaje në pjesë për të kuptuar më mirë pjesët dhe tërësinë 
(identifikimi, klasifikimi, duke kategorizuar, krahasuar). 

• Sinteza: Bërja e lidhjeve ndërmjet pjesëve dhe tërësisë për të parë modelin e 
marrëdhënieve (organizim, modelim, parashikim). 

• Interpretimi: Duke ekzaminuar lidhjen midis pjesëve dhe tërësisë për të bërë 
konkluzione në lidhje me implikimet dhe kuptimet e modelit (shoqërimi, inferimi, 
dekodimi). 

• Vlerësimi: Formimi i gjykimeve për kuptimet, cilësitë dhe vlerat (justifikimi, kritikimi, 
verifikimi, vendimi). 
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         Ne reflektojmë se si po u përgjigjemi pyetjeve 

Gjatë gjithë procesit, ne i bëjmë vetes pyetje të tilla si: 

Þ A është e qartë apo ka akoma ndonjë konfuzion që duhet të sqaroj? 
Þ A është ajo e vërtetë? 
Þ A duhet të jem më specifik apo i detajuar? 
Þ Si lidhet kjo me fokusin qendror? 
Þ A po mendoj për këtë në një mënyrë mjaft të ndërlikuar apo duhet të shkoj më thellë dhe 

më tej në mendimin tim? 
Þ A duhet të marr parasysh një kornizë më të madhe ose një këndvështrim tjetër? 
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3.3 Strategjitë e mësimdhënies për të menduarit kritik 

Për të promovuar mendimin kritik të studentëve në klasë, mësuesit duhet të përdorin strategji 
mësimore dhe aktivitete mësimore, të cilat përqendrohen në përfshirjen e të menduarit kritik. Për 
ta bërë këtë, duhet planifikuar strategjitë e pyetjeve dhe mësimi i aktiviteteve si: 

Þ    Pjesëmarrjen në diskutime; 
Þ    Shkrimin e artikujve potencial bazuar në rrethana; 
Þ    Analizimin e mediave, gazetave e materialeve të ndryshme në lidhje me çështjet e 

diskutueshme socio-shkencore. 

Në këtë kontekst, studentëve duhet t’u kërkohet të: 

Þ Gjenerojnë njohuri përkatëse, duke përdorur burime të besueshme; 
Þ Deklarojnë një pozicion të informuar; 
Þ Ndërtojnë argumente të vlefshme të bazuara në prova; 
Þ Analizojnë argumentet dhe kundërshtimet; dhe 
Þ Pyesin dhe t’u përgjigjen pyetejve që sqarojnë ose sfidojnë. 

Gjatë diskutimeve ose prezantimit të artikujve potencial, studentët duhet të inkurajohen të 
kërkojnë arsye të arsyeshme, të jenë mendjehapur, të mbajnë në mend situatën si e tërë dhe të 
përqëndrohen në çështjen në shqyrtim. Në përqendrimin e vëmendjes ndaj pyetjeve të mësuesve, 
lindin pyetje të veçanta të cilat mund të jenë një ndihmë e dobishme për të promovuar të 
menduarit kritik të studentëve. 

Pyetjet e përqendruara në identifikimin dhe sqarimin e pyetjes kryesore, shembuj: 

Þ Cila është çështja kryesore? 
Þ Cili është qëllimi apo objektivi kryesor? 
Þ Cila është teza që [autori] po përpiqet të provojë? 
Þ Cilat janë përfundimet? 

Pyetjet e përqendruara në kërkimin e arsyeve, shembull: 

Þ Cilat janë arsyet që [autori] tregon në mbështetje të gjetjeve? 

Pyetjet e përqendruara në procesin e konkluzionit 

Þ A ekzistojnë alternativa të besueshme në përfundimet e nxjerra? 
Þ Cilat janë supozimet që bën autori? 
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Þ Cilat janë implikimet e asaj që është pohuar nga autori? 
Þ A mund të mos pajtohet dikush me përfundimet e nxjerra dhe nëse po, pse? 

Vlen të përmendet se për të promovuar mendimin kritik është i nevojshëm një mjedis mësimor 
që inkurajon studentët t’i shprehin idetë e tyre, t’i eksplorojnë, të ndërmarrin rreziqe, t’i ndajnë 
sukseset dhe dështimet dhe të pyesin njëri-tjetrin. Gjithashtu kërkohet që studentëve t’u jepet 
kohë për të menduar, për të eksperimentuar për veten e tyre dhe për t'u inkurajuar, stimuluar për 
të diskutuar dhe për të reflektuar mbi veprimin përmes pyetjeve që provokojnë mendimin. 
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3.4 Mendimi Kreativ 

Në procesin e mësimnxënies, mendimi kreativ nënkupton aplikimin e imagjinatës për të gjetur 
një zgjidhje të detyrave mësimore. Mendimi kreativ ngërthen një qasje më fleksibile, të hapur dhe 
është shumë më pak i strukturuar, i rregulluar dhe i parashikueshëm se sa mendimi kritik. Kur 
jemi tek mendimi kreativ kemi të bëjmë edhe me guxim, pasi ka mundësi që të bëjmë ,,gabime”  
apo mos të gjejmë asnjë përgjigjje. Nëse jeni të organizuar në përgjithësi, kjo mund të marrë kohë 
derisa të mësoheni. Shkathtësitë e të menduarit kreativ kanë të bëjnë me qëndrimin dhe 
vetëbesimin e talentin. 

Taylor, një nga studieuesit e kësaj fushe, ka propozuar ekzistencën e pesë tipologjive për 
kreativitetin. Ato janë:  

1. Kreativiteti shprehës 
 Kreativiteti shprehës është lloji i kreativitetit spontan që shpesh shihet tek 
fëmijët dhe realizohet nëpërmjet lojërave ose vizatimit.  

 
2. Kreativiteti produktiv 

Shkenctarët dhe artistët ilustrojnë kreativitetin produktiv. Elementi i 
produktivitetit spontan mbetë, megjithatë është i karakterizuar nga nevoja për të 
krijuar se sa duke u kufizuar nga nevoja për tu shprehur.  

 
3. Kreativiteti shpikës 

Klasifikimi i tretë është kreativiteti shpikës që mund të përshkruhet si zgjidhje 
problemi ose krijim për të përmirësuar një teknologji ekzistuese. 

 
4. Kreativiteti inovativ 

Kreativiteti inovativ merret me shkathtësinë për të përmirësuar ose shpikur një 
organizëm apo objekt ekzistues përmes përdorimit të shkathtësive të konceptimit.  

 
5. Kreativiteti gjenerues 

Kreativiteti gjenerues është krijim i ri që hap një paradigmë krejtësisht të re. Si 
shembull mund të jetë intervenimi i plehërave kimike, insekticideve dhe farave 
hibride që ndihmuan në fillimin e Revulocionit të Gjelbër. Ky lloj i kreativitetit 
është një zbulim që hap një shpërthim ideshë në mënyrë sinergjike.30 

 
30 Irving Taylor, The nature of the creative process, (New York: Hasting House,1959) cituar në Matt Baker dhe Rick 
Rudd, ,,Relationship between Critical and Creative Thinking”, Journal of Southern Agricultural Education Research 
51, no 1 (janar 2001), qasur më 11 gusht 2020 në 
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3.5 Si mund të mësohet kreativiteti në universitet? 
 

Rëndësia e edukimit për kreativitet në arsimin e lartë mund të nxirret nga argumentet në favor të 
përqendrimit në fuqizimin e studentëve dhe punësimin. Një deklaratë interesante, por edhe që 
mund të tingëlloj paradoksale, nga Sternberg që pohon se njohuritë mund të lehtësojnë, por edhe 
pengojnë, kreativitetin.31 Efekti lehtësues mund të shihet në proceset kur njerëzit kombinojnë 
koncepte në dukje të palidhura, përdorin analogji për të hartuar njohuritë në një fushë më pak të 
njohur, ose të bëjnë përpjekje në qasjet që ata zgjedhin kur formulojnë probleme. 

Megjithatë, literatura sygjeron disa strategji për të përmbushur qëllimin e ,,Kreativitetit”. 

A. Promovimi i kreativitetit në nivelin e individit 

Motivimi lind kur vetë detyra është një burim interesi, kënaqësie, vetë-shprehjeje dhe sfidë 
personale.32 Një individ do të motivohet thellësisht nga një detyrë nëse rritet njohja e tij/saj për 
shkathtësitë dhe autonominë personale.33 Këto ndjenja të kompetencës dhe vetëvendosjes, nga 
ana tjetër, do të ndikohen nga karakteristikat e detyrave, të tilla si shumëllojshmëria e 
shkathtësive, sfida, autonomia dhe reagimet.34  

Për më tepër, Planifikimi i Zhvillimit Personal i ndihmon studentëve të planifikojnë dhe të 
reflektojnë në shkathtësitë e tyre për të menaxhuar zhvillimin e tyre të mësimit, po ashtu kjo 
është një politikë e rëndësishme që mund të përdoret në promovimin e kreativitetit në arsimin e 
lartë.35 Kjo merr parasysh konceptet e mëposhtme: 

Kuriozitetin: Studentëve u bëhet e qartë që herë pas here gjatë karrierës së tyre do të hasin 
në rezultate të papritura. Ata këshillohen të ndjekin këto vrojtime dhe të përfitojnë nga 
to. 

 
https://www.researchgate.net/publication/251671840_Relationships_between_Critical_and_Creative_Thinki
ng 
31 Robert Sternberg, „The nature of Creativity”, Creativity Research Journal, (janar 2006), Qasur më 12 gusht 2020 
në http://people.uncw.edu/caropresoe/giftedfoundations/socialemotional/creativity-
articles/sternberg_nature-of-creativity.pdf.  
32 Eleonora Papaleontiou-Louca, Despina Varnava-Marouchou, Simona Mihai dhe Elmos Konis 
,,Teaching for Creativity in Universities”, dhjetor 2014, qasur më 12 gusht 2020 në 
https://www.researchgate.net/publication/272094401_Teaching_for_Creativity_in_Universities  
33 Edward Deci, Intrinsic Motivation (New York: Plenum Press, 1975), cituar në Eleonora Papaleontiou-Louca, 
Despina Varnava-Marouchou, Simona Mihai dhe Elmos Konis ,,Teaching for Creativity in Universities”, 
dhjetor 2014, qasur më 12 gusht 2020 në 
https://www.researchgate.net/publication/272094401_Teaching_for_Creativity_in_Universities 
34 Richard Hackman dhe Greg Oldham, ,,Motivation through the design of work: test of a theory”,     
Organizational Behavior and Human Performance, (1976):250–279 cituar në në Eleonora Papaleontiou-Louca, 
Despina Varnava-Marouchou, Simona Mihai dhe Elmos Konis ,,Teaching for Creativity in Universities”, 
dhjetor 2014, qasur më 12 gusht 2020 në 
https://www.researchgate.net/publication/272094401_Teaching_for_Creativity_in_Universities 
35 Norman Jackson, ,,Developing and valuing Students’ Creativity; a new role for personal development 
planning?”, 2006, qasur më 12 gusht 2020 në  
http://www.recordingachievement.org/downloads/PDP_SURVEY_RESPONSES.pdf  



 56 

Supozimet sfiduese: U kërkohet studentëve t’i radhisin supozimet që ata bëjnë zakonisht për 
një temë apo problem specifik. Pastaj, atyre u kërkohet të kundërshtojnë supozimet 
thjesht duke pyetur: Çfarë nëse? 

Analogjia: Përmes analogjisë krahasohen dy gjëra që janë në thelb të ndryshme, por që 
megjithatë kanë disa ngjashmëri. Studentëve u kërkohet të përcaktojnë një problem, 
pastaj të përpiqen të gjenerojnë një analogji. 

Analogjia personale: Studentët inkurajohen të kërkojnë njohuri dhe zgjidhje duke imagjinuar 
veten pjesë të problemit në shqyrtim, pasi shumë prej nesh imagjinojnë veten vizualisht 
në situata të ndryshme më lehtë sesa mund t'i imagjinojmë të tjerët. 

Rëndësia e një syri të freskët: Studentëve u këshillohet të rrjetëzojnë dhe të bashkëpunojnë 
me njerëz nga një varg prejardhjesh, siç janë familja, miqtë, kolegët nga diciplinat dhe 
industria e lidhur me ato. 

B. Promovimi i kreativitetit në nivel grupor 

Biseda në grup dhe inkubacioni i ideve: Studentëve u kërkohet t’i inkubojnë idetë e tyre për disa ditë 
dhe të mendojnë, reflektojnë, për to edhe në situata kur zhvillojnë veprimtari të ndryshme (p. sh. 
kur bëni dush, gjatë sportit, bisedave të ndryshme, etj.). Ata gjithashtu inkurajohen të 
shkëmbejnë ide me anëtarët e tjerë të grupit të tyre. 

Seancat në grup: Secili anëtar i grupit do të ketë patur rastin të prodhojë, zhvillojë dhe paraqesë ide 
për reflektim nga grupi, me një presion dhe sinergji të vazhdueshme midis individëve dhe 
grupit.36 

C. Bashkëpunimi vs Konkurrenca 

Presionet konkurruese mund të jenë motivues të fuqishëm dhe frenues të fuqishëm për të 
mësuar rreth shpikjes. Proceset bashkëpunuese janë thelbësore për hartimin, inxhinierinë dhe 
shpikjen, të cilat mund të jenë të nënkuptuara dhe të përforcuara nga dinamika konkurruese. 
Tensioni konkurrues dhe partneriteti bashkëpunues janë të dy çështje thelbësore për inovacionin 
në,,botën reale”.37 

D. Mjedisi ose vendi për dhënien e kreativitetit në universitete 

Për të promovuar kreativitetin, mësimdhënësi duhet të adoptojnë një lloj pedagogjie që e vë më 
në qendër nxënësin, të akceptojnë aspektin misterioz të kreativitetit, t’i ndihmojnë nxënësit të 

 
36 Dorothy Leonard dh Wllter Swap, When Sparks Fly. Igniting Creativity in Groups, (Boston: Harvard Business 
School Press, 1999, cituar në Eleonora Papaleontiou-Louca, Despina Varnava-Marouchou, Simona Mihai dhe 
Elmos Konis ,,Teaching for Creativity in Universities”, dhjetor 2014, qasur më 12 gusht 2020 në 
https://www.researchgate.net/publication/272094401_Teaching_for_Creativity_in_Universities  
37  James Adams, The Care and Feeding of Ideas, (Da Capo Lifelong Books, 1986) cituar në Eleonora 
Papaleontiou-Louca, Despina Varnava-Marouchou, Simona Mihai dhe Elmos Konis ,Teaching for Creativity 
in Universities”, dhjetor 2014, qasur më 12 gusht 2020 në 
https://www.researchgate.net/publication/272094401_Teaching_for_Creativity_in_Universities  
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artikulojnë të menduarit e tyre, të jenë fleksibil në përgjigjjen ndaj interest të nxënësve, të ofrojnë 
mundësi për vetë-shprehje dhe çështje të tjera me rëndësi. 

Për të promovuar kreativitetin si karakteristikë, mësimdhënësi duhet të përfshijë nxënësit në 
aktivitete praktike, të kërkojë nga nxënësit të arrijnë një rezultat të dukshëm, të nxjerr në pah 
qëllimin dhe kontekstet e rezultateve krijuese, të inkurajoj pronësinë personale të rezultateve dhe 
dekurajojnë imitimin e thjeshtë; negociojë kriteret e vlerësimit dhe inkurajimi i komenteve mbi 
rezultatet e kështu me radhë. 
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3.6. Kombinimi i mendimit kreativ dhe kritik 

Mendimi kritik dhe kreativ, te dyja janë shkathtësi me vlerë të madhe dhe asnjëra nuk është 
superiore ndaj tjetrës. Në fakt, është dëshmuar se kur ndonjë nga këto anashkalohet gjatë 
procesit të zgjidhjes së problemit, efektiviteti bie. Për shembull, ju mund të përqendroheni në një 
temë në mënyrë logjike, analitike për ca kohë, zgjidhjen e kërkesave konfliktuoze, peshimin e 
provave, duke menduar përmes zgjidhjeve të mundshme. Pastaj, ndërsa ëndërron, ose duke 
shpërqendruar mendjen, por ende duke mbajtur të njëjtin problem lehtësisht ,,në pjesën e pasme 
të mendjes”, mund të keni një shpërthim energjie kreative dhe të arrini në një moment ,,Aha” , 
edhe pse nuk po përpiqeshit aq shumë për të gjetur përgjigjjen. 

Në vitin 1956 Benjamin Bloom dhe një grup psikologësh edukativ zhvilluan gjashtë nivele të 
sjelljes intelektuale të rëndësishme në të nxënë. Këto shkonin nga më e thjeshta në më 
komplekse si më poshtë, me numrin 1 si forma më e thjeshtë e të menduarit. 

1. Njohuri/dije: ju demonstroni njohuri, gjërat memorizohen pa pasur nevojë të keni një 
kuptim të plotë p. sh. renditja, etiketimi, identifikimi, përcaktimi; 

2. Të kuptuarit: ju e kuptoni informacionin mjaftueshëm sa për ta përshkruar me fjalët 
tuaja p. sh. shpjegimi, përmbledhja, përshkrimi, ilustrimi; 

3. Aplikimi: ju gjeni një përdorim praktik për informacionin dhe e përdorni atë për të 
zgjidhur problemt, p. sh. duke përdorur, aplikuar, zgjidhur; 

4. Analiza: ju i copëtoni idetë komplekse në pjesë dhe shihni se si pjesët funksionojnë së 
bashku, p. sh. duke analizuar, kategorizuar, duke parë modele, duke krahasuar, 
kontrastuar, ndarë, (ri-)organizuar pjesë; 

5. Sinteza: ju bëni lidhje me gjëra që ju tashmë i njihni p. sh., krijimin, projektimin, 
shpikjen, zhvillimin, hipotezimin; 

6. Vlerësimi: ju gjykoni diçka që ia vlen p. sh. gjykimi, rekomandimi, bindja, kritikimi, 
justifikimi. 

Ne mund të shohim që sinteza ose krijimi përputhet me të menduarit kreativ dhe se vlerësimi 
mund të përputhet me të menduarit kritik. Ndërsa mendimi kreativ dhe kritik janë elementet 
kryesore të jetës universitare, është e rëndësishme të mos ndjeheni të frikësuar nga kombinimi 
kompleks i shkathtësive të kërkuara; në vend të kësaj, përpiquni ta bëni mësimin tuaj një 
aventurë në eksplorim. Të dyja janë shkathtësi për të menduar më të lartë dhe ju do t’i zhvilloni 
të dyja gradualisht me kalimin e kohës. 
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Në vegëzat e poshtëshënuara mund t’i gjeni disa trajnime, kurse, online të rëndësishme rreth 
shkathësive të buta dhe debatuese, të cilat ju këshillojmë t’i vizitoni: 
 

• https://www.coursera.org/learn/creative-thinking-techniques-and-tools-for-success  

• https://www.futurelearn.com/courses/logical-and-critical-thinking  

• https://www.coursera.org/courses?query=critical%20thinking  

• https://www.classcentral.com/tag/critical-thinking  

• https://www.edx.org/learn/critical-thinking-skills  
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4. Shkrimi dhe integriteti akademik38 
 
 
Që nga fillimi i studimeve, studentët njihen me konceptin e shkrimit akademik, si lloj i shkrimit 
që do ju përcjellë gjatë gjithë studimeve universitare dhe punës profesionale kërkimore. Por, çka 
është shkrimi akademik dhe çfarë ngërthen ai në vete? 
  
Shkrimi akademik është stil formal i të shkruarit i cili përdoret nëpër institucione akademike siç 
janë universitetet. Shkrimin akademik e hasni pothuajse kudo gjatë kohës së studimeve, nëpër 
libra të lëndëve, artikuj dhe revista shkencore, hulumtime, tema të diplomës, etj. Por përveç që 
hasni në shkrim akademik, si student do të pritet nga ju që po ashtu të ndjekni këtë stil formal të 
të shkruanit gjatë punimeve tuaja qofshin ato në formë të eseve, projekt-propozimeve, punime 
hulumtuese, punime të diplomës, etj. 
  
Shkrimi akademik ndjek të njejtin proces të të shkruarit sikur llojet e tjera të teksteve, mirëpo 
karakterizohet nga përmbajtja, struktura dhe stili. 
  
Shkrimi akademik është: 
  

 Formal dhe i paanshëm 
  
Shkrimi akademik synon që ta përçojë informacionin në mënyrë të paanshme. Qëllimi është t’i 
bazojë argumentet në provat e konsideruara, e jo në besimet/paragjykimet e autorit. Të gjitha 
pretendimet duhet të jenë të mbështetura me argumente relevante, jo vetëm pohime. Për të 
shmangur anëshmërinë, është e rëndësishme që të prezantoni punën e hulumtuesve të tjerë dhe 
rezultatet e hulumtimit tuaj në mënyrë të drejtë dhe të qartë. Kjo nënkupton edhe skicimin e 
metodologjisë dhe të jeni të sinqertë në lidhje me limitimet e hulumtimit tuaj. 
  
Për shkak që stili formal i shkrimit akademik prezantohet në mënyrë të vazhdueshme nëpër 
tekste të ndryshme, është e rëndësishme që të ,,goditni” me tonin e duhur dhe përzgjedhjen e 
gjuhës. Shmangni gjuhën jo-formale, shprehjet e përditshme në gjuhë jo-formale të të folurit, 
klishetë dhe fraza bisedore. 
  

 Preciz dhe i qartë 
  
Ajo çfarë e dallon gjuhën shkencore nga ajo jo-shkencore padyshim preciziteti. Është e 
rëndësishme të përdorni gjuhë të qartë dhe precize në mënyrë që të siguroheni që lexuesi e 
kupton saktësisht çfarë keni dashur të thoni. Kjo nënkupton, të jeni sa më specifik që është e 
mundshme dhe të shmangni gjuhën e paqartë e ambiguitative-me disa kuptime: 
  
 

 
38 Scribbr, ,,Academic writing”, qasur më12 gusht 2020 në https://www.scribbr.com/category/academic-
writing/. 
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P. sh: 
Jo:     Njërëzit kanë qenë të interesuar në këtë gjë për një kohë të gjatë. 
Po:    Hulumtuesit kanë qenë të interesuar në këtë fenomen për të paktën 10 vite. 

 
Shmangni mbrojtjen e pretendimeve tuaja me fjalë si ,,mbase”, pasi kjo mund të japë përshtypjen 
se ju mungon besimi në argumentet tuaja. Reflektoni në zgjedhjen tuaj të fjalës për të siguruar që 
me saktësi dhe përcjell drejtpërdrejt kuptimin tuaj: 
 

Jo:    Kjo ndoshta sugjeron që …. 
Po:   Kjo sugjeron se … 

 
 

 I fokusuar dhe i mirëstrukturuar 
 
Kjo është më gjasë një nga karakterisistikat kryesore të shkrimit akademik. Një tekst akademik 
nuk është thjesht grumbullim i ideve, fakteve apo literaturës mbi një temë të caktuar, por çdo 
tekst akademik DUHET të ketë një qëllim të qartë. 
 
Çdo punim akademik fillon me një pyetje hulumtuese (interes kërkimor) ose me ,,thesis 
statement” që mund të përkthehet si qëndrimi i tezës, dhe përdorni që të zhvilloni argument të 
fokusuar. Përfshini informacion që është relevant për qëllimin tuaj kryesor. Një strukturë 
koherente është thelbësore për t’i organizuar idetë tuaja. Kushtojini vëmendje strukturës në tre 
nivele: strukturën e tërë tekstit, strukturën e paragrafëve dhe strukturën e fjalive. 

 
 
Struktura e përgjithshme: 
  

o Çdo tekst akademik e ka hyrjen, zhvillimin dhe përfundimin apo konkluzionin; 
o Ndani tekste më të gjata në kapituj ose seksione me tituj të qartë; 
o Sigurohuni që informacioni të paraqitet në mënyrë logjike. 

  
Struktura e paragrafëve: 
  

o Filloni paragraf të ri kur kaloni tek një ide e re; 
o Përdorni një ,,fjali temë” në fillim të secilit paragraf për të treguar se për çfarë bëhet fjalë 

dhe për të bërë kalime të qarta midis paragrafëve; 
o Sigurohuni që çdo paragraf të jetë i rëndësishëm për argumentin ose pyetjen tuaj. 

 
 
Struktura e fjalive: 
  

o Përdorni fjalë tranzicioni (transitional words) si p. sh.: për më tepër, sidoqoftë, 
megjithatë, për më shumë etj., për të shprehur lidhjet midis ideve të ndryshme brenda 
dhe midis fjalive; 
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o Përdorni pikësimin e duhur për të shmangur fragmentimet e fjalive; 
o Përdorni një larmi gjatesish fjali dhe strukturash. 

 

  Korrekt dhe konsistent 
 
 
Duke ndjekur rregullat e gramatikës, pikësimit dhe citimit, është e rëndësishme që të zbatohen 
vazhdimisht konventat stilistike në lidhje me: 
  

Þ Shkrimin e numrave; 
Þ Shkrimin e shkurtesave; 
Þ Kapitalizimi i fjalëve dhe titujve. 

  
Në disa raste ka disa qasje të pranueshme që mund të zgjidhni midis tyre, gjëja më e rëndësishme 
është të zbatoni të njëjtat rregulla në mënyrë të vazhdueshme dhe ta korrigjoni me kujdes tekstin 
tuaj para se ta finalizoni. Pra nëse filloni me një format, ndiqeni atë deri në fund. Për shembull 
nëse filloni më një stilt ë caktuar të citimit të burimeve (shih më poshtë), duhet të ndiqni të 
njejtin stil deri në fund të punimin tuaj akademik. 
  

I pasur me burime 
  
Për të mbështetur hamendsimet dhe prentendimet tuaja gjatë shkrimit akademik ju duhet 
përdorur, analizuar, burimet primare (ato të dhëna që i gjeneroni përmes anketave, intervistave, 
vrojtimeve, etj.) si dhe hulumtimet e realizuara nga autorë të tjerë më parë, burimet sekondare. 
Burimet janë të dhëna që autori i analizon, krahason, përdorë si prove, për të gjeneruar dije të 
reja e për të ofruar përgjigjje në problemin, pyetjen, e ngritur në një proces kërkimor. Shkrimi 
akademik është bashkëpunues dhe bazohet në hulumtimet e mëparshme. 
  
Është e rëndësishme të konsideroni se cilat burime janë të besueshme dhe të përshtatshme për 
t'u përdorur në shkrimin akademik. Për shembull, citimi i Wikipedia është dekurajuar në mënyrë 
tipike. Mos u mbështet në faqet e internetit për informacion; në vend të kësaj, përdorni bazat e të 
dhënave akademike dhe bibliotekën tuaj universitare për të gjetur burime të besueshme. 
  
Ju gjithmonë duhet të citoni burimet tuaja në shkrimin akademik. Kjo do të thotë të pranoni sa 
herë që citoni ose parafrazoi punën e dikujt tjetër duke përfshirë një citim në tekst dhe një listë 
reference në fund. Më shumë rreth përdorimin të burimeve, shmangies së plagjiaturës dhe 
citimit, do t’i elaborojmë më poshtë. 
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Shkrimi akademik nuk është: 
  

Personal 
  
Shkrimi akademik në përgjithësi përpiqet të shmangë të qenurit subjektiv, personal. Informacioni 
rreth autorit mund të paraqitet në disa pika, për shembull tek temat e diplomës, pjesa e 
mirënjohjes ose ose në një reflektim personal, por për pjesën më të madhe teksti duhet të 
përqendrohet në vetë studimin. 
  
Gjithmonë shmangni t’i drejtoheni lexuesit drejtpërdrejt me përemrin e personit të dytë ,,ju”. 
  
  Jo: Si mësues, ju duhet t'i trajtoni studentët tuaj në mënyrë të drejtë. 
   
Përdorimi i përemrit vetor në vetën e parë njëjës ,,unë” dikur ishte dekurajuar në shkrimin 
akademik, por gjithnjë e më shumë po pranohet në shumë fusha. Nëse nuk jeni të sigurt nëse 
duhet përdorni personin e parë, pyetni mentorin tuaj. 
 
Në asnjë mënyrë s’mund të përdoret përemri ,,ne” nëse jeni autor i vetëm i një hulumtimi.  
  
Kur i referoheni vetes, duhet të jetë për një arsye të mirë. Ju mund të pozicionoheni vetë dhe të 
përshkruani ato që keni bërë gjatë hulumtimit, por shmangni futjen në mënyrë arbitrare të 
mendimeve dhe ndjenjave tuaja personale: 
  
Jo – Sipas mendimit tim 
Jo – Mendoj se 
Jo – Më pëlqen / Nuk më pëlqen 
Po – Kam realizuar intervista me… 
Po - Unë argumentoj se … 
Po – Shpresoj të arrij… 
  

Stërzgjatur 
  
Shumë studentë mendojnë se shkrimi i tyre nuk është akademik, përveç nëse është i ndërlikuar 
dhe i gjatë. Kjo nuk është një qasje e mirë, përkundrazi, synoni të jeni sa më konciz dhe i 
drejtpërdrejt. 
 
Nëse një fjalë mund të shkurtohet ose të zëvendësohet me një më të drejtpërdrejt pa ndikuar në 
kuptimin tuaj, atëherë mund ta bëni një gjë të tillë. 
  
Përsëritja është pjesë e shkrimit akademik. P. sh., duke përmbledhur informacionet e mëparshme 
në pjesën e përfundimit apo konkluzionit, por është e rëndësishme të shmangni përsëritjen e 
panevojshme. Sigurohuni që asnjë nga fjalitë tuaja nuk po e përsërit një pikë të cilën tashmë e 
keni sqaruar më herët me fjalë të tjera. Pra, në një punim akademik nuk ka vend për tautologji, 
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përsëritje e panevojshme e po atij mendimi, gjëje apo ideje, me fjalë të tjera të afërta nga kuptimi, 
apo përsëritje e asaj që është thënë jo me të njëjtat fjalë.  
  

Emocionues dhe glorifikues 
  
Një tekst akademik nuk është i njejtë me një tekst letrar, gazetaresk, ose marketingu. Megjithëse 
edhe në këto tekste mund të përpiqeni të jeni bindës, shumë teknika nga këto stile nuk janë të 
përshtatshme në një kontekst akademik. Në mënyrë të veçantë, duhet të shmangni thirrjet për 
emocione dhe pretendime të fryera. 
 
Megjithëse mund të shkruani për një temë që është e ndjeshme ose e rëndësishme për ju, qëllimi 
i shkrimit akademik është të komunikoni qartë idetë, informacionet dhe argumentet, të mos 
frymëzoni një përgjigjje emocionale. Shmangni përdorimin e gjuhës emocionuese ose subjektive. 
   
 

4.1. Llojet e shkrimit akademik 
  
Përderisa arsyeja kryesore e shkrimeve të akademikëve qëndron në publikimin e artikujve 
shkencor, librave, apo kapitujve, për studentët llojet më të shpeshta të detyrave të shkrimit 
akademik janë: 
  

1. Esetë; 
2. Punimet hulumtuese; 
3. Punimet e diplomës / disertacionet; 
4. Projekt-propozimet; 
5. Shqyrtimi i literaturës. 

  
Fusha të ndryshme të studimit kanë prioritete të ndryshme sa i përket shkrimit që prodhojnë. P. 
sh. në shkrimin shkencor që haset tek shkencat ekzakte është kruciale që në mënyrë të qartë dhe 
të saktë të raportohen metodat dhe rezultatet; në shkencat humane dhe shoqërore, fokusi bie 
mbi ndërtimin e argumenteve bindëse përmes përdorimit të provave tekstuale. Sidoqoftë, i gjithë 
shkrimi akademik ndjekë disa parime kryesore me qellim që të përcjell informacionin në mënyrë 
sa më efektive të mundshme. Të gjitha këto llojet të detyrave të shkrimit akademik e kanë një të 
përbashkët. Ato ndërtohen përmes paragrafëve.  
 
Paragrafët39 
 
Sikur më lartë kur i përmendëm esetë, punimet hulumtuese, punimet e diplomës/disertacionet, 
projekt-propozimet e shkrime të ndryshme, është e rëndësishme të jemi të përqëndruar në atë se 
si po i shkruajmë paragrafet dhe si po e argumentojmë mendimin tonë brenda shkrimit. Paragrafi 
konsiderohet si blloku i shkrimit akademik dhe kjo është arsyeja pse i kushtojmë kaq shumë 

 
39 Writing explained, „What is a Paragraph? Definition, Examples of Paragraphs”, qasur më 14 gusht 2020 në 
https://writingexplained.org/grammar-dictionary/paragraph. 
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vëmendje mënyrës se si duhet të punohet gjatë shkrimit të tyre. Paragrafet janë një përmbledhje 
fjalish për të krijuar një ide që dëshironi të paraqisni ose të vendosni në shkrimin tuaj akademik. 

 

Një paragraf i mirë duhet të ketë: 

Një fjali temë (,,thesis statement”) 

Një fjali temë është fjali e parë e paragrafit të trupit. E thënë thjesht, fjalia temë prezanton temën 
e paragrafit. Një fjali me temë të mirë do të jetë mjaft e gjerë për të lejuar shpjegime, por mjaft e 
ngushtë që të mos kërkojë një paragraf shumë të gjatë. 

Fjali mbështetëse 

Çfarë është një fjali mbështetëse? Fjalitë mbështetëse të një paragrafi janë fjalitë midis fjalisë 
temës dhe fjalisë përmbyllëse. Fjalitë mbështetëse plotësojnë fjalinë temë me informata, fakte, 
argunmente, etj. Kjo do të thotë, ata shpjegojnë dhe përpunojnë pikën e paragrafit. 

Fjalitë përmbyllëse 

Fjalia përmbyllëse është fjalia e fundit në paragraf. Ajo duhet të përfundojë në mënyrë të 
përmbledhur paragrafin dhe të mundësoj kalimin në paragrafin tjetër, nëse është e përshtatshme.  

Tek paragrafët janë dy elemente shumë të rëndësishme për ndërtimin e tyre. 

1. Koherenca. A ka kuptim paragrafi? A është logjik dhe a ka të bëjë me 
përmbajtjen e asaj që ju jeni duke shkruar. 

2.  Kohezioni. A ka kohezion? Si lidhen, bashkohen, fjalitë dhe idetë brenda 
paragrafit me njëra-tjetrën? 

Pra, kemi koherencën nga njëra anë e cila ka të bëjë me logjikën dhe kemi kohezion nga ana 
tjetër që ka të bëjë me lidhjen dhe bashkimin ndërmjet fjalëve. 

Paragrafët pasi të shkruhen duhet të lexohen dhe të shikohet se si leximi i tyre mund të përçojë 
mesazhin.  

          Shembull: 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (IKSHPK) u bëri thirrje qytetarëve të 
respektojnë masat dhe këshillat e Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, në mënyrë që 
të parandalojnë përhapjen e koronavirusit të ri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë 
thotë se ditët e fundit janë regjistruar shumë raste të të infektuarve nga COVID-19, andaj bën thirrje për kujdes, 
sidomos për të moshuarit. Të moshuarit kanë një sistem të ndjeshëm imunitar e shpesh të përcjellur edhe me 
sëmundje të ndryshme kronike. Të moshuarve i është kufizuar orari lëvizjes, andaj të moshuarit duhet ta 
respektojnë atë.                                    
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Pra, ne po e shohim që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (IKSHPK), 
edhe pasi ne e kemi shënuar në kllapa shkurtesën-akronimin e tij, ai përsëritet në mëyrë të njëjtë. 
Kjo gjë që nuk preferohet në shkrimin e paragrafëve. Veç kësaj, të moshuarit përdoret disa 
herë, duke mos u zëvendsuar nga përemrat vetorë, në këtë rast përemri ata. Në disa raste 
varësisht nga konteksti përdoren edhe sinonimet. Për këtë dhe jo vetëm, paragrafët duhet të jenë 
të arsyeshëm në përmbajtjen e tyre. 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (IKSHPK) u bëri thirrje qytetarëve të 
respektojnë masat dhe këshillat e IKSHPK-së, në mënyrë që të parandalojnë përhapjen e 
koronavirusit të ri. Ky institut thotë se ditët e fundit janë regjistruar shumë raste të të 
infektuarve nga COVID-19, andaj bën thirrje për kujdes, sidomos për të moshuarit. Ata kanë 
një sistem të ndjeshëm imunitar e shpesh të përcjellur edhe me sëmundje të ndryshme kronike. 
Atyre i është kufizuar orari lëvizjes, andaj duhet ta respektojnë atë. 

Lexojeni me vëmendje këtë paragraf dhe shikojeni se çfarë nuk ju duket në rregull! 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (IKSHPK) u bëri thirrje qytetarëve të respektojnë këshillat e 
IKSHPK-së. Në mënyrë që të parandalojnë përhapjen e koronavirusit të ri. Ky institut thotë se ditët e fundit janë 
regjistruar shumë raste të të infektuarve nga COVID-19. Andaj bën thirrje për kujdes. Sidomos për të 
moshuarit. Ata kanë një sistem të ndjeshëm imunitar. Shpesh të përcjellur edhe me sëmundje të ndryshme 
kronike. Atyre i është kufizuar orari lëvizjes. Andaj duhet ta respektojnë atë.  

Për paragrafët është i rëndësishëm edhe numri i fjalive në të. Rrjedhimisht kësaj fjalitë e shkurtra 
e ndonjëherë edhe shumë të gjata nuk janë duhura për një paragraf. Zakonisht, përdorimi i 
shumë fjalive të shkurtra, shpërfaqë përshtypjen se ju nuk e keni elaboruar mirë idenë-temën tuaj. 
Ndërsa, fjalitë e gjata bëjnë që edhe paragrafet të jenë më të gjata dhe shpesh vështirë të 
kuptueshëm. 

Teksti brenda paragarafëve duhet të jetë kuptimplotë, e rrjedhimisht kësaj edhe paragrafët njëri 
pas tjetrit duhet të kenë një rrjedhë logjike. Kjo ndodh vetëm atëherë kur ne bëhemi të 
vëmendshëm se pjesa të cilën po e shënojmë apo pjesa të cilën po e citojmë nga ndonjë burim ka 
një rrjedhë logjike. Është e e paarsyeshme që derisa ju flisni për një temë, p. sh. që ka të bëjë me 
krijimin e shtegut të biçikletave në Prishtinë, të vazhdoni të shkruani apo vendosni ndonjë pjesë 
në paragrafin e radhës që flet për garat e çiklizmit në Francë. 

 

Për këtë, ju duhet ta dini: 

    Pse po e shkruani këtë? 

Relevanca: Nëse përfshihet ky informacioni që ju dëshironi. 
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    Pse po e shkruaj këtë?  

Sekuenca: Pse jeni duke i vendosur këto informacione këtu, në këtë pozicion? 

Në ndërlidhjen e paragrafeve: A janë të duhur, logjikshëm, paragrafet e ndërlidhur? 

Gjithashtu, si këshillë e rëndësishme për shkrimin e paragrafëve është që në fillim të tyre, para se 
të shënoni tekste ta krijoni një hartë idësh.  

Kjo nënkupton:  

Þ Plan për shkrimin tuaj 
Þ Rafinim të tij 

Pra, mund të merrni një fletë të bardhë të madhe e në të vendosni idetë për të cilat mendoni se 
do ta organizoni shkrimin. Më pas, vazhdoni ti lexoni, ndani, hiqni ndonjë pjesë të panevojshme, 
t’ia ndërroni vendet dhe hapa të tjerë që do të ju ndihmonin. Kjo pra nënkupton planin, që sado 
do t’i përmbledhte idetë kyçe për të cilat doni të shënoni. 

Ndërsa, duke vazhduar më pas ju mund të vendosni se cilat pjesë kryesore do të jenë në tekst e 
në cilat pjesë do ta vëni theksin më shumë. Përgjithësisht, të krijoni një plan për shkrim është 
tejet e rëndësishme pasi dyshimet, apo gjërat në të cilat keni qenë konfuz do të jenë „të 
prekshme”. Kështu ato do të mund t’i tejkalonit apo zgjidhnit në mënyrën që do të ju përshtatej 
juve më shumë. 
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4.2 Çfarë janë burimet dhe përse duhet të përdoren ato?40  
  
Punimet në universitet zakonisht kërkojnë nga ju që t’u përgjigjeni në një farë mënyre burimeve. 
Disa detyra do t’ju kërkojnë të konsultoheni vetëm me burime të caktuara në klasë, ndërsa të 
tjerët do t'ju kërkojnë të gjeni burimet tuaja personale që lidhen me një temë specifike kërkimore. 
Në shumë prej kurseve tuaja, kërkimi juaj do të përqendrohet kryesisht në tekste të shkruara si 
libra dhe artikuj studiues, por mund t’ju kërkohet gjithashtu të konsultoheni edhe me një sërë 
burimesh të tjera, përfshirë letrat, ditaret, filmat, veprat e artit, të dhënat nga eksperimentet, të 
dhëna numerike, anketime dhe transkriptime të intervistave. 
  
Ajo çfarë e përbën një burim të dobishëm dhe të besueshëm do të ndryshojë si nga detyra juaj 
ashtu edhe nga metodat e përdorura në një fushë të veçantë studimi. Ndërsa i afroheni një 
punimi në një fushë të panjohur, do të jetë e rëndësishme të mbani mend që brenda secilës fushë 
të studimit, studiuesit bëjnë dallimin midis burimeve parësore (të dhënat e gjeneruara nga vet 
hulumtuesi) dhe burimeve dytësore (të dhënat të gjeneruara nga studiues të tjerë). Për shembull, 
për studiuesit e letërsisë, burimet parësore përfshijnë poezinë, ndërsa burimet dytësore përfshijnë 
kritikën e shkruar nga studiues të tjerë për ato tekste letrare. Historianët, nga ana tjetër, pajisen 
me burime parësore si letra, ditarë dhe tregime të prodhuara në kohën e një ngjarje, si dhe me 
burime dytësore siç janë argumentet e paraqitura nga historianë të tjerë. Sociologët kanë 
tendencë të mbështeten përkitazi me të dhënat parësore në të dhëna sasiore, siç janë anketat, 
regjistrimet dhe statistikat e tjera, ose të dhëna cilësore, siç janë vëzhgimi dhe intervistat. 
  
Pa marrë parasysh se cilës fushë të studimit i përkisni, ju duhet të dini se si t’i menaxhoni dhe 
vërtetoni burimet e tuaja në mënyre efektive.  

,,…” 
4.3 Referenca, citimi dhe shmangia e plagjiaturës41 
  
Puna me shkrim në universitet kërkon referencë të saktë. Evans përkufizon referencën si 
,,etiketimin e materialit që keni tërhequr nga shkrimtarët e tjerë me informacion të mjaftueshëm 
për lexuesin që të jetë në gjendje të gjejë burimin”.42 
 
Për t’u siguruar që nuk i humbni shenjat në mënyrë të panevojshme ose më keq, të bëni 
plagjiaturë padashje, është e rëndësishme të citoni burimet saktë. 
  

 
40 Harvard guide to using sources, ,,Why use sources”, qasur më 15 gusht 2020 në 
https://usingsources.fas.harvard.edu/why-use-sources. 
41 University of Malbourne, ,,Referencing Essentials”, qasur më 15 gusht 2020 në 
https://students.unimelb.edu.au/academic-skills/explore-our-resources/referencing/referencing-essentials. 
42 Po aty. 
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Zakonisht janë dy pjesë për çdo referencë: 
  

1. Një tregues brenda tekstit që tregon se materiali është tërhequr nga diku tjetër 
(zakonisht një numër, fusnotë, ose emri dhe data e autorit, që shpesh quhet citim ose 
referencë brenda tekstit); 

  
2. Informacione të hollësishme në lidhje me burimin në fund të faqes (shpesh të 

quajtura fusnota) dhe/ose në fund të punimit (shpesh quhen end-of-text ose 
reference bibliografike). 

  
Pse duhet t’i citoj burimet e mia? 
 

o Referimi tek burimi i materialeve ju jep juve autoritet mbi punën tuaj dhe 
demonstron gjerësinë e hulumtimit tuaj; 

o Lista e juaj e citimeve do ju mundëson lexuesve të punës suaj akademike të gjejnë 
burimin e informacioneve për veten e tyre; 

o Në rast të dështimit për t’i cituar burimet e informacionit të përdorura në një ese, 
raport, projekt, revistë shkencore apo libër, ju keni kryer vepër kriminale akademike 
të quajtur plagjiarizëm dhe për këtë mund të penalizoheni. 

  
Një nga elementet e rëndësishme për një hulumtim që respekton etikën në përmbajtje dhe 
informon lexuesin për një ide të shkëputur nga një artikull-autor tjetër është citimi. Ky është një 
nga kriteret për një hulumtim të mirëfilltë. Zakonisht në një punim diplome citohen shumë 
tekste autorësh të tjerë: citohet teksi që është objekt i punimit tuaj (burimi parësor) si dhe 
literatura kritike mbi temën (burimet dytësore). 

Pra, citimet janë në të vërtetë dy llojesh: 

o Citohet një tekst, tek i cili ndaleni për ta interpretuar; dhe 
o Citohet një tekst, që shërben si mbështetje për interpretimin që bëni. 

Është e vështirë të përcaktohet paraprakisht se në ç’masë duhen bërë citimet. Kjo varet nga lloji i 
punimit. Një analizë kritike që i bëhet veprës së një shkrimtari, kërkon padyshim të paraqiten dhe 
të analizohen pasazhe të gjera prej kësaj vepre. Por ka edhe raste kur citimi mund të jetë shenjë 
dembelie, sepse kandidati nuk do ose nuk është i aftë të sintetizojë një varg të dhënash dhe 
parapëlqen kështu që këtë ta bëj nëpërmjet dikujt tjetër. 

Le t’i paraqesim atëherë dhjetë rregulla për citim: 

Rregulla 1: Fragmentet që janë objekt i analizës interpretuese duhen cituar me masë; 

Rregulla 2: Tekstet e literaturës kritike duhen cituar vetëm atëherë kur, me autoritetin e tyre, ato 
vërtetojnë apo mbështesin një pohim; 

Rregulla 3: Citimi parakupton që ju jeni të një mendjeje me autorin që citoni, me përjashtim të 
rasteve kur pjesa e cituar paraprihet apo ndiqet nga shprehje kritike; 
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Rregulla 4: Për çdo citim duhet dhënë qartë autori dhe burimi (i shtypur ose dorëshkrim) nga 
është marrë. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme: 

o Duke vënë një eksponent në fund të citimit dhe duke e dhënë pastaj informacionin e 
nevojshëm tek shënimet në fund të faqes, mënyrë kjo që zbatohet sidomos kur një autor 
përmendet për herë të parë; 

o Duke dhënë në kllapa, menjëherë pas citimit, emrin e autorit dhe datën e botimit të 
veprës; 

o Duke dhënë në kllapa, pas citimit, vetëm numrin e faqes së veprës, në ato raste kur gjatë 
gjithë kapitullit ose punimit merreni vetëm me një vepër të një autori;  

Rregulla 5: Citimet e burimeve parësore duhen nxjerrë mundësisht nga ndonjë botim kritik i një 
vepre ose nga botimi më i besueshëm; 

Rregulla 6: Kur citohet një autor i huaj, citimet duhet të jenë në gjuhën origjinale. Kjo rregull 
është e prerë kur është fjala për vepra letrare; 

Rregulla 7: Referimi tek autori dhe tek vepra duhet të jetë i qartë. 

Rregulla 8: Kur një citim nuk i kalon të dy ose tri radhët, ai mund të jepet mes thonjëzash dyshe 
brenda vetë tekstit. Citimet e drejtpërdrejta, që nuk i kalojnë të tre rreshtat e daktiliografuar, 
duhen vënë mes thonjëzash dyshe dhe brenda në tekst. Përkundrazi, kur citimi është më i gjatë, 
mirë është të nxirret ai në një paragraf më një hapësirë (spacio) të thjeshtë mes shronjave ose 
rreshtave; 

Rregulla 9: Citimet duhet të riprodhohen besnikërisht. Fjalët duhen kopjuar ashtu siç janë dhe 
për këtë është gjithnjë mirë që, pas hartimit të punimit, të kontrollohen citimet në tekstin prej 
nga janë nxjerrë, pasi gjatë kopjimit me dorë ose me makinë mund të kenë kaluar gabime ose të 
jetë harruar diçka. 

Rregulla 10: Citimi ka diçka të ngjashme me sjelljen e dëshmive në gjyq. Duhet të jeni në gjendje 
t’i gjeni dëshmitarët dhe njëkohësisht të provoni që ata thonë të vërtetën. Për këtë duhet të jetë e 
saktë dhe e përpiktë. 

Format e citimit 

Kur flasim për citimin atëherë varësisht nga preferencat mund të përdoren formate të ndryshme 
të tyre. Më poshtë do t’i elaborojmë disa prej formateve më të njohura për citim dhe referenca. 
Ndër to janë: APA, Harvard dhe Chicago. 

Formati APA 

Formati APA (citimi sipas Shoqatës Amerikane të Psikologjisë, American Psychological 
Association) zakonisht përdoret për të cituar burime në psikologji, edukim dhe shkenca 
shoqërore. 
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Pjesët kryesore të punimit tuaj: Në shumicën e rasteve, dokumenti juaj duhet të përfshijë katër 
pjesët kryesore: Titullin e punimit; Abstraktin; Pjesën kryesore; dhe Listën e referencave. 

Þ Titulli i faqës 

Faqja juaj e titullit duhet të përmbajë: emërtimin e drejtimit, titullin, emrin e autorit dhe shkollën. 
Qëllimi i kësaj faqeje është që të lejon lexuesin të dijë shpejt se çfarë është në dokument dhe 
kush e ka shkruar. Më shumë rreth shkrimit të titullit të faqes në formatin APA mund të mësoni 
në këtë vegëz: 

https://www.verywellmind.com/how-to-write-a-title-page-2794847 

Þ Abstrakti 

Një abstrakt është një përmbledhje e shkurtër e dokumentit tuaj që menjëherë ndjek faqen tuaj të 
titullit. Sipas formatit APA, abstrakti juaj duhet të jetë jo më shumë se 150 deri në 250 fjalë, 
megjithëse kjo mund të ndryshojë në varësi të kërkesave të botimit specifik ose të mentorit tuaj. 
Mësoni më shumë rreth shkrimit të një abstrakti të formatit APA në këtë vegëz: 

https://www.verywellmind.com/how-to-write-an-abstract-2794845 

Þ Pjesa kryesore 

Në një ese, pjesa kryesor e punimit tuaj do të përfshijë vetë esenë aktuale. Nëse shkruani një 
raport hulumtues, atëherë pjesa juaj kryesor do të ndahet në seksione të tjera. Katër 
komponentët kryesorë të një raporti hulumtues përfshijnë: një hyrje, metodën, rezultatet dhe 
seksionin e diskutimit. 

Þ Referencat 

Seksioni i referencës së dokumentit tuaj do të përfshijë një listë të të gjitha burimeve që keni 
përdorur në punimin tuaj. Nëse keni cituar ndonjë informacion kudo në punim, ju duhet t'i 
referoheni siç duhet. Një rregull i dobishëm për tu kujtuar është se çdo burim i cituar në 
dokumentin tuaj duhet të përfshihet në seksionin tuaj të referimit dhe çdo burim i renditur në 
seksionin tuaj të referencave duhet gjithashtu të përmendet diku në dokumentin tuaj. 

 Janë dy pjesë të citimit: citimet në tekst dhe lista e referencave në fund të punimit tuaj. 

Stili APA është sistem autor-datë, prandaj në citimet në tekst duhet të keni autorin dhe vitin e 
publikimit në kllapa.  Duhet të përdorni vetëm mbiemrin e autorit e ndjekur nga një presje, pastaj 
vjen viti i publikimit. Nëse doni të jeni më specifik, shtoni numrin e faqeve apo kapitullin nëse 
jeni duke cituar, parafrazuar apo përmbledhur. Kur kemi të bëjmë e citim të drejtëpërdrejt, fjalë 
për fjalë, duhet të shënoni edhe numrin e faqes/eve. 

Nuk ka ndonjë dallim mes librave, artikujve të revistave, dokumenteve në internet apo formateve 
tjera përveç se ne dokumentet elektronike nuk shtoni numrin e faqeve. Në këtë rast, përdorni 
numrin e paragrafit me shkurtesën para. 
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Disa gjëra që duhet t’i dini për citimet në tekst: 

Þ Kur të citoni tre deri në pesë autorë, përfshini mbiemrat e të gjithëve në citimin e parë, 
kurse në citimet tjera përdorni mbiemrin e autorit të parë dhe shkurtesën et al. (që d. m. 
th. në latinisht ,,dhe të tjerë” ); 

Þ Kur të përdorni citimin direkt, menjëherë pas citimit, përfshini citimin në tekst me 
mbiemrin e autorit dhe datën e publikimit në kllapa. 

o Shembull:  Sipas saj, ,,efekti placebo ...”  (Miele, 1999), por nuk sqaroi se ..... 
Þ Nëse e keni përdorur në fjali emrin e autorit, ju duhet vetëm të përfshini datën e 

publikimit menjëherë pas emrit; 
Þ Nëse jeni duke cituar një burim sekondar, atëherë autori origjinal dhe data duhet të 

përfshihen ndjekur nga ,,siç është cituar në” pastaj autori dhe data e burimit sekondar. 
o Shembull: Lorde (1980) siç është cituar në Mitchell (2017) … 
o Shembull i citimit në tekst: ... në vlerësimin psikologjik të fëmijëve është studiuar diku 

tjetër (Matthews, 1979, f. 34-35). 

Këshilla të rëndësishme për faqet e referencës së stilit APA 

Þ Referencat tuaja duhet të fillojnë në një faqe të re dhe titullohet ,,Referencat” . 
Þ Të gjitha shënimet duhet të jenë në rend sipas alfabetit. 
Þ Derisa versionet e mëparshme të formatit APA kërkonin vetëm një hapësirë pas secilës 

fjali, edicioni i gjashtë i manualit të stilit të citimit sipas APA43 tani rekomandon dy 
hapësira. 

Þ Të gjitha burimet e cituara duhet të shfaqen si në tekst ashtu edhe në faqen referuese. 
Çdo referencë që shfaqet në tekstin e punimit apo artikullit duhet të citohet në faqen e 
referencës, dhe çdo artikull që shfaqet në faqen tuaj të referencës duhet të përfshihet 
gjithashtu diku në pjesën e tekstit të punimit tuaj. Pra, s’mund të keni referenca, burime, 
në tekst e që nuk i listoni në listë të Referencave, dhe anasjelltas, s’mund të keni burime 
të listuara në listë të Referencave e që nuk i keni përdorur në punim. 

Þ Titujt e librave, revistave dhe gazetave duhet të shfaqen në tekst të pjerrët, ,,italics”. 
Þ Formati i saktë i secilës referencë individuale mund të ndryshojë disi në varësi të faktit 

nëse jeni duke referuar një autor ose disa autor, një libër ose artikull ditar, ose një burim 
elektronik. 

 
Shembuj: 

Libër: Mbiemri i autorit, inicialet e emrit (viti). Titulli. Nëntitulli (edicioni). Vendi i publikimit: 
publikuesi. 

Shembull i citimit të librit: Berisha, M (2010). Pasqyrë: Rrëfimet e Arbnorit (Edicioni i parë). Tiranë: 
Botimet DUDAJ. 

 
43 The College of St. Scholastica, „Citation help for APA, 6th Edition: Formatting your paper”, qasur më 28 
shtator 2020 në https://libguides.css.edu/APA6thEd/APAFormatting. 
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Organizatë: Emri i organizatës (viti). Titulli i punimit. Vendi i publikimit: publikuesi. 

Shembull i citimit të Organizatës: KROS (2018). Cilësia e arsimit në Kosovë. Prishtinë: Botimet 
PEMA 

Libër elektronik: Mbiemri i autorit, inicialet e emrit (viti). Titulli. Nëntitulli. Marrë nga: URL 
(vegëza që mundëson qasjen për të lexuesit bashkë me vendosjen e datës së kyçjes së fundit). 

Shembull i citimit të librit elektronik: Gashi, A (2020). Insomnia: Disa këshilla rreth parandalimit të 
pagjumësisë. Marrë nga: www… 

Artikull gazete: Mbiemri i autorit, inicialet e emrit (Viti, data). Titulli i artikullit. Titulli i gazetës. 
Marrë nga: URL (vegëza që mundëson qasjen për të lexuesit bashkë me vendosjen e datës së 
kyçjes së fundit). 

Shembull i citimit të një artikulli gazete: Krasniqi, F (2008). Kosova – shtetësi e kontestuar. 
Rilindja. Marrë nga: www 

 

Formati Harvard 

Stili i citimit Harvard përdor metodën ,,autor-datë”.  Kur të përdorni stilin e citimit Harvard janë 
disa gjëra që duhet t’i keni parasysh të cilat do të listohen në paragrafët në vijim.  

Një listë reference sipas stilit Harvard duhet: 

o Të jetë në një fletë të veçantë në fund të dokumentit; 
o Të jetë e organizuar në mënyrë alfabetike duke filluar prej mbiemrit të autorit. Nëse 

burimi s’ka autor, atëherë të jetë e organizuar nga titulli i burimit. Nëse ka shumë vepra të 
shumta nga i njëjti autor, duhet të jenë të organizuar nga data; 

o Të jetë hapësirë e dyfishtë (,,double space” ); 
o Të përfshijë referenca të plota për të gjitha citimet në tekst të përdorura. 

Citimet në tekst 

Kur të përdorni këtë stil të citimit, duhet të përfshini në citimet tuaja: 

1.  Autorin apo redaktorin e veprës së cituar (mbiemrin e tij apo të saj); 

2.  Vitin e publikimit të kësaj vepre. 

Dy apo më shumë autorë 

Nëse vepra ka dy apo tre autorë, përdor të gjithë mbiemrat në citimet e juaja. 

Shembull: Studimet tregojnë se numri i dokumenteve të duplikuara është duke u rritur (Arrami & 
Garner, 2008); 
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Nëse vepra ka katër apo më shumë autor, përdorni shkurtimin et al. pas mbiemrit të autorit të 
parë. 

Shembull: (Gashi, et.al, 2017); Et.al mund të përdoret edhe kur vepra ka tre autorë. 

Referenca sekondare 

Referenca sekondare janë ato referenca kur autori referohet në veprën e një autori tjetër. Kur të 
citoni një vepër të tillë duhen të përdoren autori i veprës primare dhe autori i veprës sekondare. 

Shembull: Sipas Gashi dhe Krasniqi (2013) siç është e cituar nga Dervishi et al (2018) … 

Citimi i drejtpërdrejt 

Kur përdorni një citat nga një vepër duhet të përdorni thonjëza dhe numrin e faqes. 

Shembull: Simons, et al. (2001) tregojnë se principi i stresit efektiv është  ,,i njohur dhe i kuptuar pjesërisht nga 
shumë inxhinier praktikues” faqe 4). 

Citimi i veprave pa autor të dukshëm  

Nëse duhet të citoni një vepër që nuk ka autor të dukshëm, ju duhet të përdorni atë që quhet 
,,autor korporate”. Për shembull, në disa raste ndodh që autor i veprës të mos jetë një person, 
por një organizatë apo kompani. 

Shembull: Numri i njerëzve që vuajnë nga dementia (humbja e kujtesës) në Britaninë e Madhe është vlerësuar të 
jetë 570,000 (Departamenti i Shëndetësisë, 2008). 

Nëse nuk gjeni asnjë autor apo autor korporate, mund të përdornin si emër autor ,,Anon”. Por, 
duhet të keni parasysh qe nëse nuk gjeni autor për një vepër të publikuar online, nuk është ide e 
mire ta përdorni këtë vepër si pjesë të hulumtimit tuaj. 

 
Formati Chicago 

Një nga formatet tjera të cilat përdoren për të cituar është formati Chicago i cili përdoret më 
shumë gjatë punimeve në shkencat shoqërore dhe natyrore. Janë dy formate të citimit brenda 
stilit Chicago: shënime-bibliografi dhe autor-datë. 

Formati shënime-bibliografi 

Disa gjëra që duhet t’i keni parasysh për bibliografinë në stilin e citimit Chicago: 

·        Bibliografia fillon në një fletë të veçantë në fund të dokumentit dhe titullohet “Bibliografi”; 

·        Bibliografia përmban detaje të burimeve dhe mund të përmbaj punime që nuk janë cituar 
në punimin tuaj, por jeni referuar në to gjatë hulumtimit tuaj; 
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·        Të gjitha burimet në Bibliografi duhet të renditen në mënyrë alfabetike sipas mbiemrit të 
autorit. Nëse dokumenti i përdorur nuk ka autor, atëherë duhet të renditen sipas titullit. Veprat 
nga autori i njëjtë duhet të renditen në mënyrë alfabetike sipas titullit; 

·        Bibliografia duhet të ketë hapësirë të dyfishtë (double-spaced) mes burimeve; 

·        Formati i preferuar për titujt e librave, revistave dhe videove është ''Italics''. Titujt e 
kapitujve dhe artikujve duhet të futen në thonjëza. 

Disa gjëra që duhet t’i keni parasysh për citimet: 

·        Fusnotat përdoren për të shënuar citimet; 

·        Fusnotat dhe referencat gjithmonë duhet të përfundojnë me një “pikë” (përveç rastit kur 
përdoret URL); 

·        Titulli i një burimi duhet të kapitalizohet; 

·        Citimet në fusnota mund të përdorën në formë të shkurtuar. Forma e shkurtuar përfshinë: 
mbiemrin e autorit, titullin (shkurtohet nëse ka më shumë se katër fjalë), dhe numrin e faqeve; 

·        Burimet e përdorura për herë të parë citohen të plota. Pas citimit të plotë mund të 
përdoren në formën e shkurtë të citimit. 

Libër me një autor: 

Bibliografia: Mbiemri, Emri i autorit. Titulli i librit. Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i 
publikimit. 

p. sh.: Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016. 

Fusnota: Emri dhe mbiemri i autorit. Titulli i librit. (Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i 
publikimit), numri i faqes. 

p. sh.:  Zadie Smith, Swing Time (New York: Penguin Press, 2016), 315–16. 

Fusnota e shkurtuar: Mbiemri i autorit. Titulli i librit. Numri i faqes. 

p. sh.: Smith, Swing Time, 320. 

Fusnota e shkurtuar-libër me dy autorë: Mbiemri i autorit të parë dhe mbiemri i autorit të dytë, 
titulli, numri i faqes 

p. sh.: Grazer and Fishman, Curious Mind, 37. 

 

Libër me më shumë se një autor: 

Bibliografia: Mbiemri, Emri i autorit të parë, dhe Emri dhe mbiemri i autorit të dytë. Titulli i librit. 
Edicioni. Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i publikimit. 
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p. sh: Grazer, Brian, dhe Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: 
Simon & Schuster, 2015. 

Fusnota: Emri dhe mbiemri i autorit të parë, dhe Emri dhe mbiemri i autorit të dytë. Titulli i librit. 
(Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i publikimit), numri i faqes; 

p. sh: Brian Grazer, dhe Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. (New York: 
Simon & Schuster, 2015), 25. 

Fusnota e shkurtuar: Mbiemri i autorit të parë dhe autorit të dytë. Titulli i librit. Numri i faqes. 

p. sh.: Grazer Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. 25. 

 
Nëse libri ka më shumë se dy autorë, në bibliografi duhet të shënohen emrat dhe mbiemrat e 
plotë të autorëve, kurse në fusnotë mund të përdoret shkurtesa “et.al”. 

Autor i korporatës-organizate specifike: 

Bibliografia: Organizata. Titulli. Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i publikimit. 

Fusnota: Organizata. Titulli. (Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i publikimit), numri i faqes 

Fusnota e shkurtuar: Organizata. Titulli. Numri i faqes. 

 

Libër elektronik: 

Bibliografia: Mbiemri, emri i autorit/ve. Titulli. (Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i publikimit), 
numri i faqes. 

Fusnota: Emri, Mbiemri i autorit/ve. Titulli. (Vendi i publikimit: Publikuesi, Viti i publikimit), 
numri i faqes.  

Fusnota e shkurtuar: Mbiemri i autorit/ve. Titulli. Numri i faqes. 

Lajm ose artikull i gazetës: 

Bibliografia: Mbiemri, emri i autorit/ve. “Titulli.” Titulli i gazetës, Muaji Dita, Viti i publikimit).  

Fusnota: Emri dhe mbiemri i autorit/ve, “Titulli”, Titulli i gazetës, Muaji Dita, Viti i publikimit.  

Fusnota e shkurtuar: Mbiemri i autorit/ve. “Titulli”. 

Nëse keni nevojë për sqarime shtesë, referohuni tek: 

https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Chicago.pdf 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html 
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Formati Autor-Datë 

Stili autor-datë është i ngjashëm me stilin e citimit Harvard. Citimi i burimeve në këtë stil duhet 
të ketë dy pjesë: 

·        Citim në tekst; 

·        Listë reference. 

Lista e referencës: 

Lista e referencave përshin detaje të plota të burimeve që janë të cituara në veprën tuaj. Në 
formatin autor-datë të Chicagos duhet të keni këto karakteristika: 

Zakonisht titullohet “Referencat” ose “Punimet e cituara”; 

Zakonisht një citim në këtë liste duket kështu: 

Autori, data, Titulli i burimit, informacionet e publikimit (emri i publikuesit, lokacioni). 

Punimet janë të renditura në mënyrë alfabetike sipas mbiemrit të autorit të parë; 

Për katër apo më shumë autor, shkruani të gjithë emrat në faqen e referencave, por në citimet në 
tekst mund të përdorni shkurtesën et.al pas mbiemrit të autorit të parë. 

Citimet në tekst: 

Për citimet në tekst ju duhet: 

1.      Mbiemri i autorit/ve; 

2.      Viti kur është publikuar punimi. 

Shembull: 

Referenca: Bower, Alan, Chris Teehund, Travis Lame, and Sasha Freck. 2010. Overcoming Anxiety 
in the Classroom. Boston: Tufts University Press. 

Citimi në tekst: (Bower et al. 2010). 

Nëse keni nevojë për sqarime shtesë, referohuni tek: 

https://www.uj.edu/wp-content/uploads/2018/06/UJ-CMS-Author-Date-Quick-
Guide.pdf   http://davidson.libguides.com/c.php?g=349327&p=2357431 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-
1.html?fbclid=IwAR3RhVZBMYFQB1iy9kFHhDfh5kZ6rfr7vrk8ME9_J2FktegAliFpp66vXgU
#cg-news  
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Referencat44 

Për të gjitha llojet e referencave, informacionet kryesore që duhet t’i dini, shkruani, janë: 

1.  Autori dhe redaktori; 

2. Data e publikimit (viti); nëse vepra është artikull gazete, email apo regjistrim televiziv 
përdoreni datën e plotë të publikimit; 

3. Titulli i veprës. 

Bazuar në llojin e materialit që doni të citoni do të ju duhen informacione shtesë si p. sh. Emri i 
publikuesit, vendi i publikimit, numri i faqeve, URL, data e qasjes (për materiale online) etj. Më 
poshtë mund t’i gjeni shembujt, citimet, për disa lloje të ndryshme të burimeve si libra, artikuj etj. 

Citim i librit 

Mbiemri i autorit, iniciali i emrit. (Viti i publikimit). Titulli. Edicioni. Vendi i publikimit. 
Publikuesi. 

Citim i librit elektronik dhe versionit PDF 

Mbiemri i autorit, iniciali i emrit. (Viti i publikimit). Titulli. Edicioni [formati]. Vendi: Publikuesi 
[online]. Në dispozicion në: URL (vegëza që mundëson qasjen për të lexuesit bashkë me 
vendosjen e datës së kyçjes së fundit). 

Citim i artikullit të gazetës 

Emri i autorit (Viti i publikimit). ,,Titulli i artikullit” Titulli i gazetës (edicioni), dita, muaji, numri i 
faqeve. 

Citim i artikullit të gazetës (online) 

Mbiemri i autorit, iniciali i emrit. (Viti i publikimit). ,,Titulli i artikullit”. Titulli i gazetës (edicioni), 
dita muaji [online] Në dispozicion në: URLvegëza që mundëson qasjen për të lexuesit bashkë me 
vendosjen e datës së kyçjes së fundit). 

Si të citoni në mënyrë efektive?45 
  
Siç u paraqitën më sipër, ekzistojn më shumë se një stil i formateve të citimit (si p. sh. APA, 
Harvard, Chicago, Vancouver, MLA). Cilindo stil që të përdorni, duhet ta zbatoni me saktësi dhe 
vazhdimësi deri në fund të punimit tuaj.   
Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të bëni një qasje hap pas hapi në të cilin ju: 
  

 
44 University of Malbourne, „Referencing essentials”, qasur më 16 gusht 2020 në 
https://students.unimelb.edu.au/academic-skills/explore-our-resources/referencing/referencing-essentials. 
45 Po aty.  
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Þ Planifikoni sesi dëshironi të menaxhoni informacionin përpara se të filloni 
hulumtimin; 

Þ Regjistroni informacionin me kujdes gjatë leximit dhe shkrimit; 
Þ Editoni punën tuaj me kujdes duke përdorur një udhëzues stili para se të dorëzoni 

punimin tuaj. 

 
 
Hapi 1: Vendosni si dëshironi t’i menaxhoni referencat e juaja (p. sh. a do përdorni ndonjë 
aplikacionin te veçantë, a do të mbani shënime etj); 
  
Hapi 2: Gjeni se çfarë stili të citimit duhet të përdorni (është e rëndësishme të dini saktësisht se 
cilin stil duhet të përdorni pasi ekzistojnë disa (si p. sh. APA, Harvard, Chicago, Vancouver, 
MLA) të cilat gjejnë aplikueshmëri nga rasti në rast; 
  
Hapi 3: Gjeni një udhëzues stili dhe lexoni shënimet e përgjithshme për një përmbledhje (Një 
udhëzues stili përshkruan rregullat që duhet të ndiqni dhe shpesh do t'ju japin shembuj të 
dobishëm); 
  
Hapi 4: Emërtoni burimet në shënimet e juaja përgjatë leximit. Gjithmonë emëroni qartë 
burimet kur jeni duke marrë shënime shënoni, duke përfshirë autorin/ët, vitin, numrin e faqes 
dhe bëjeni të qartë nëse bëhet fjalë për një citat ose parafrazim. Kjo ju ndihmon të mbani nën 
kontroll se nga erdhën idetë dhe të shmangni plagjiaturën aksidentale. 
  
Hapi 5: Emërtoni burimet në tekst gjatë procesit të të shkruarit (edhe nëse po shkruani vetëm 
një draft të parë është mirë të etiketoni burime ndërsa i përdorni. Për të mos prishur rrjedhën e 
shkrimit tuaj, mos u shqetësoni nëse ndiqni rregullat saktësisht, thjesht përfshini informacion të 
mjaftueshëm për t'ju ndihmuar të gjeni përsëri informacionin e nevojshëm; autori, viti dhe numri 
i faqeve në të shumtën e rasteve është i mjaftueshëm; 
  
Hapi 6: Redaktoni dhe korrigjoni citimet tuaja në tekst. Pasi të keni mbaruar së shkruari, 
kthehuni përsëri dhe formatoni citimet tuaja në tekst. Lexoni gjatë punës tuaj, nënvizoni gjithçka 
që keni përdorur nga një burim tjetër (përfshirë të dhëna, ide, fjalë, imazhe dhe tabela) dhe 
kontrolloni punën tuaj kunddrejt udhëzuesit të stilit; 
  
Hapi 7: Formatoni, faqosni, listën tuaj të referencës. Së pari, duhet të identifikoni llojin e burimit 
që përdorni (p. sh. revistë shkencore në internet, libër, raport qeveritar etj). Kjo është e 
rëndësishme, sepse çdo lloj botimi kërkon informacion specifik për të qenë e mundur që të 
citohet. Për shembull, për revista ju mund të duhet të përfshini numrat e vëllimit dhe faqeve, dhe 
për librat shpesh ju duhet një vend i botimit. 
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4.4 Plagjiarizmi46 
  
 
Plagjiarizmi, plagjiatura, është paraqitja e punës së dikujt tjetër sikur të ishte ajo e juaja, me ose pa 
vetëdije ose me ose pa pëlqimin autorit/autorëve. Pra, nëse e paraqitni punën e tjetërkujt si të 
tuajën, atëhere ju bëni shkelje, plagjiarizëm. I gjithë materiali i botuar dhe i pabotuar, qoftë në 
dorëshkrim, në formë të shtypur apo elektronike, është i mbuluar nën këtë përkufizim. 
Plagjiatura mund të jetë e qëllimshme ose e paqëllimshme, mirëpo natyra e saj është shkelje e 
papranueshme-e pajustifikueshme, nuk ndryshon. Sipas rregulloreve për provime, plagjiatura e 
qëllimshme ose e paqëllimshme është kundërvajtje diciplinore. 
 
Një formë tjetër e papranueshme është edhe vetëplagjiatura që d. m. th. punën, rezultatet e 
mëparshme të kërkimeve tuaja i paraqitni sikur të ishin rezulate të reja pa ofruar citimin e 
hulumtimit, rezultatit, paraprak. Gjatë studimeve elemente të vetëplagjiaturës shpërfaqen p. sh, 
në rast se për një lëndë të caktuar realizoni një hulumtim, të cilin plotësisht apo pjesërisht e 
përdorni edhe si ,,hulumtim të ri” në një lëndë tjetër. 
  
Domosdoshmëria për të pranuar punën ose idetë e të tjerëve vlen jo vetëm për tekstin, por edhe 
për mediat e tjera, siç janë kodi kompjuterik, ilustrimet, grafikët etj. Ai vlen në mënyrë të 
barabartë për tekstin e publikuar dhe të dhënat e nxjerra nga librat dhe revistat, dhe për tekst ose 
të dhëna të pabotuara, qoftë nga leksione, teza apo ese të studentëve të tjerë. Ju gjithashtu duhet 
t'i atribuoni tekst, të dhëna ose burime të tjera të shkarkuara nga faqet e internetit. 
  
Mënyra më e mirë për të shmangur plagjiaturën, vjedhjen akademike, është të mësoni dhe të 
përdorni parimet e praktikës së mirë akademike që nga fillimi i karrierës suaj universitare. 
Shmangia e plagjiaturës nuk është thjesht çështje e sigurimit të referencave tuaja të sakta, ose 
ndryshimit të mjaftueshëm të fjalëve, në mënyrë që ekzaminuesi të mos e vërejë parafrazimin 
tuaj. Këtu kemi të bëjmë me aplikimin e shkathtësive tuaja akademike për ta bërë punën tuaj sa 
më mirë që mund të jetë dhe çdo punë të realizuar nga personat e tjerë të deklaroni si të tillë. 
  
Pse ka rëndësi vetëdija mbi plagjarizmin? 
  
Plagjiatura është prishje e integritetit akademik dhe një parim i ndershmërisë intelektuale që të 
gjithë anëtarët e bashkësisë akademike duhet të pranojnë borxhin e tyre ndaj krijuesve të ideve, 
fjalëve dhe të dhënave që përbëjnë bazën për punën e tyre. Dorëzimi, deklarimi i punës së dikujt 
tjetër si punë e juaja do të thotë gjithashtu se nuk keni arritur të përfundoni procesin e të 

 
46 University of Oxford, „Plagiarism”, qasur më 12 shtator 2010 në 
https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism.  
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mësuarit. Plagjiatura është joetike dhe mund të ketë pasoja serioze për karrierën tuaj në të 
ardhmen; ai gjithashtu minon standardet e institucionit tuaj dhe gradat që ai lëshon. 
  
Pse duhet të shmangni plagjiarizmin? 
  
Ka shumë arsye për të shmangur plagjiaturën. Ju jeni regjistruar në Unviersitet për të mësuar të 
mendoni dhe analizoni bazuar në përvojë (empiri), të dini dhe flisni mendjen tuaj, jo thjesht për 
të riprodhuar mendimet e të tjerëve, të paktën jo pa atribuimet autoriale. Në fillim mund të duket 
shumë e vështirë të zhvilloni pikëpamjet tuaja, dhe me siguri do ta gjeni veten duke parafrazuar 
shkrimet e të tjerëve ndërsa përpiqeni të kuptoni dhe asimiloni argumentet e tyre. Sidoqoftë, 
është e rëndësishme që të mësoni të zhvilloni zërin tuaj. Ju nuk pritet që të bëheni një mendimtar 
origjinal, por pritet të jeni një i pavarur duke mësuar të vlerësoni në mënyrë kritike punën e të 
tjerëve, të peshoni argumente të ndryshme dhe të nxirrni përfundimet tuaja. Studentët, apo 
kushdo qoftë tjetër, që bën plagjiaturë minon etikën e punës akademike duke shmangur një pjesë 
thelbësore të procesit mësimor dhe studiues. 
  
Ju duhet të shmangni plagjiaturën sepse aspironi të prodhoni dije autentike cilësore. Për më 
tepër, ju do të korrni përfitimet shtesë të përmirësimeve si në kthjelltësinë ashtu edhe në cilësinë 
e shkrimit tuaj. Është e rëndësishme të vlerësojmë që zotërimi i teknikave të shkrimit akademik 
nuk është thjesht një shkathtësi praktike, por ai që i jep besueshmëri dhe autoritet punës suaj, 
dhe demonstron përkushtimin tuaj ndaj parimit të ndershmërisë intelektuale akademike. 
  
A do të thotë kjo që unë nuk duhet ta përdorë punën e autorëve të tjerë? 
  
Përkundrazi, është me rëndësi që ju të vendosni shkrimet tuaja brenda debateve intelektuale të 
diciplinës suaj. Esetë akademike pothuajse gjithmonë përfshijnë përdorimin dhe diskutimin e 
materialit të shkruar nga të tjerët (të dhënat sekondare), dhe, me mirënjohjen e duhur dhe 
referencat e duhura, kjo është qartësisht e dallueshme nga plagjiatura. Njohuritë në diciplinën 
tuaj janë zhvilluar në mënyrë kumulative si rezultat i viteve të kërkimit, inovacionit dhe debatit. 
Ju duhet të tregoni autorët e ideve apo vëzhgimeve që citoni. Jo vetëm që e bën këtë njohje të 
veprës së të tjerëve, por gjithashtu ju ndihmon të forconi argumentin tuaj duke e sqaruar bazën 
në të cilën e bëni atë. Për më tepër, praktika e mirë e citimit i jep lexuesit tuaj mundësinë të 
ndjekë referencat tuaja, ose të kontrollojë vlefshmërinë e interpretimit tuaj. 
  
  
A duhet të mbështetet çdo qëndrim (,,statement”) në esenë time me referenca? 
  
Ju mund të mendoni se duke përfshirë citimin për çdo pikë që ju bëni do të ndërpresë rrjedhën e 
esesë tuaj dhe do ta bëjë atë të duket shumë joorigjinale. Të paktën fillimisht, kjo ndonjëherë 
mund të jetë e pashmangshme. Sidoqoftë, duke përdorur praktikë të mirë citimi që nga fillimi, do 
të mësoni të shmangni gabime siç janë parafrazimi i ngushtë ose citimi i referuar jo siç duhet. 
Është e rëndësishme të kuptohen arsyet prapa nevojës për transparencë të përdorimit të 
burimeve. 
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Të gjitha tekstet akademike, madje edhe esetë e studentëve, janë me shumë zëra, që do të thotë 
se ato janë të mbushura me referenca në tekste të tjera. Në vend që të përpiqeni t'i sintetizoni 
këto zëra në një tregim narrativ, duhet ta sqaroni interpretimin ose argumentin e kujt po përdorni 
në çdo kohë ,,zëri” i kujt po flet. Nëse i nënshtroheni vërtet një argumenti të veçantë në 
formulimin e tuajën, duhet ta bëni të qartë si në shënime ashtu edhe në trupin e tekstit tuaj sipas 
konventave të dakorduara të diciplinës, përpara se të vazhdoni të përshkruani se si zhvillohen 
pikëpamjet tuaja ose devijojnë nga kjo ndikim. 
  
Nga ana tjetër, nuk është e nevojshme të jepni referenca për fakte që janë njohuri të zakonshme 
në diciplinën tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt nëse diçka konsiderohet si njohuri e zakonshme apo jo, 
është më e sigurt ta citoni atë sidoqoftë dhe të kërkoni sqarime. Ju duhet të dokumentoni fakte 
që nuk njihen përgjithësisht dhe ide që janë interpretime të fakteve. 
  
Huamarrja e eseve nga studentë të tjerë për t'u përshtatur dhe paraqitur ato si të ishin tuajat është 
plagjiaturë, dhe nuk do të zhvillojë asnjë prej këtyre shkathtësive të nevojshme, duke mbajtur 
prapa zhvillimin tuaj akademik. Studentët të cilët huazojnë esetë për këtë qëllim, nuk po bëjnë 
asnjë favor të bashkëmoshatarëve të tyre. 
 
Plagjiatura e paqëllimshme 
  
Jo të gjitha rastet e plagjiaturës lindin nga një qëllim për të mashtruar. Ndonjëherë studentët 
mund të mos pranojnë të heqin detajet e citimit kur marrin shënime, ose ata mund të kenë 
njohuri të kufizuara ose aspak njohuri rreth rregullave të citimit. Sidoqoftë, këto justifikime nuk 
ofrojnë mbrojtje të sigurt kundër akuzës për plagjiaturë. Edhe në rastet kur plagjiatura 
konstatohet se nuk ka qenë as e qëllimshme dhe as e pamatur, mund të ekzistojë akoma një 
ndëshkim akademik për praktikën e dobët. 
 
 
Llojet e plagjiaturës 
 
Ekzistojnë disa forma të plagjiaturës: 

 
Þ Verbatim (fjalë për fjalë) pa i dhënë e bërë të qartë citatin 

Citatet gjithmonë duhet të identifikohen si të tilla duke përdorur ose thonjëza ose shënime, 
dhe me referencë të plotë të burimeve të cituara. Gjithmonë duhet të jetë e qartë për lexuesit 
se cilat pjesë janë vepra juaj e pavarur dhe ku keni tërhequr idetë dhe gjuhën e dikujt tjetër. 

 
Þ Marrja e tekstit nga nga interneti pa e bërë të qartë burimin 

Informacioni i marrë nga Interneti duhet të jetë i referuar në mënyrë të duhur dhe të 
përfshihet në bibliografi. Është e rëndësishme të vlerësohen me kujdes të gjithë materialet e 
gjetura në internet, pasi ka më pak të ngjarë të ketë qenë përmes të njëjtit proces të rishikimit 
të studiuesve nga kolegët, si burimet e publikuara. 
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Þ Parafrazimi 
Parafrazimi i punës së të tjerëve duke ndryshuar disa fjalë dhe duke ndryshuar rendin e tyre, 
ose duke ndjekur nga afër strukturën e argumentit të tyre, është plagjiaturë nëse nuk i jepni 
mirënjohjen e duhur autorit, punën e të cilit po e përdorni. 
Një referencë kalimtare për autorin origjinal në tekstin tuaj mund të mos jetë e mjaftueshme; 
Duhet të siguroheni që të mos krijoni përshtypjen mashtruese se formulimi i parafrazuar ose 
rendi i ideve janë tërësisht tuajat. Është më mirë të shkruani një përmbledhje të shkurtër të 
argumentit të përgjithshëm të autorit me fjalët tuaja, duke treguar që po veproni kështu, sesa 
të parafrazoni pjesët e veçanta të shkrimit të tij ose të saj. Kjo do të sigurojë që ju të keni një 
kuptim të mirëfilltë të argumentit dhe do të shmangni vështirësinë e parafrazimit pa 
plagjiaturë. Ju gjithashtu duhet t'i atribuoni si duhet të gjitha materialet që rrjedhin nga 
ligjëratat. 

 
Þ Konspiracioni 

Kjo mund të përfshijë një bashkëpunim të paautorizuar midis studentëve, ose mosrespektim 
të saktë të rregulloreve për projektet e punës në grup. Është përgjegjësia juaj për të siguruar 
që ju jeni plotësisht të qartë në lidhje me shtrirjen e bashkëpunimit të lejuar, dhe cilat pjesë të 
punës duhet të jenë tuajat. 

 
Þ Citim i pasaktë 

Është e rëndësishme të citoni saktë, sipas konventave të diciplinës suaj. Përveç renditjes së 
burimeve tuaja (d.m.th. në një bibliografi), duhet të tregoni, duke përdorur një shënim 
(fusnotë) ose një referencë në tekst, se prej nga vjen fragmenti i cituar. Për më tepër, ju nuk 
duhet të përfshini asgjë në referencat ose bibliografinë tuaj të cilën nuk e keni konsultuar. 
Nëse nuk mund të fitoni qasje në një burim parësor, duhet ta sqaroni në citimin tuaj se 
njohuritë tuaja për punën janë marrë nga një tekst sekondar (për shembull, Bradshaw, D. 
Titulli i Librit, diskutuar në Wilson, E., Titulli e Librit (London, 2004), f. 189). 

 
Þ Dështimi i mirënjohjës së ndihmës së marrë 

Ju duhet të pranoni qartë të gjithë ndihmën që ka kontribuar në prodhimin e punës tuaj, të 
tilla si këshilla nga studentët e tjerë, teknikë laboratori dhe burime të tjera të jashtme. Kjo nuk 
duhet të vlejë për ndihmën e dhënë nga mentori ose mbikëqyrësi juaj, ose për rishikimin e 
zakonshëm, por është e nevojshme të jepni mirënjohje për udhëzime të tjera që çojnë në 
ndryshime thelbësore të përmbajtjes ose qasjes. 

 
Þ Përdorimi i materialit të shkruar nga agjencitë profesionale ose persona të 

tjerë 
Ju as nuk duhet të përdorni agjencitë profesionale në realizimin e punës suaj, as të paraqisni 
material që është shkruar për ju, edhe me pëlqimin e personit që e ka shkruar atë. Është 
thelbësore për trajnimin dhe zhvillimin tuaj intelektual që ju duhet të ndërmerrni procesin e 
hulumtimit të pashoqëruar. 
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Þ Autoplagjiatura 
Ju nuk duhet të dorëzoni punime për vlerësim të cilën e keni dorëzuar më herët (pjesërisht 
ose plotësisht), as për lëndën tuaj aktuale ose për një kualifikim tjetër, ose ndonjë universiteti 
tjetër, përveç nëse kjo parashikohet në mënyrë specifike në rregulloret speciale për kursin 
tuaj. Aty ku puna e mëparshme nga ju është e përmendshme, d.m.th. ajo është botuar 
tashmë, ju duhet ta referoni atë qartë. Pjesët identike të punës të paraqitura njëkohësisht do 
të konsiderohen gjithashtu si plagjiaturë automatike. 
 

Në vegëzat në vijim mund t’i gjeni disa nga trajnimet-kurset online të rëndësishme rreth 
shkathësive të buta dhe debatuese, të cilat ju këshillojmë t’i vizitoni:  
 

• https://www.otago.ac.nz/library/pdf/Harvard_referencing.pdf  

• https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Chicago.pdf  

• http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html  

• http://www.citethisforme.com/harvard- referencinghttps:/  

• www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide  

• https://www.uj.edu/wp-content/uploads/2018/06/UJ-CMS-Author-Date-Quick-

Guide.pdf  

• http://davidson.libguides.com/c.php?g=349327&p=2357431  

• https://library.unimelb.edu.au/recite  
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5. Metodat e hulumtimit dhe shkathtësitë analitike  

Hulumtimi në shkencat shoqërore është proces të cilin e përdorim për të kuptuar botën tonë në 
një mënyrë që shkon shumë më përtej përshkrimit të thjeshtë, logjikës së thjeshtë apo gjërave që 
na kanë treguar të tjerët. Hulumtimi pra është një kërkim ose hetim që ka për qëllim zbulimin e 
një fakti me anë të shqyrtimit apo studimit të kudjesshëm të lëndës, një kurs hetimi kritik ose 
shkencor. 

Hulumtimet bëhen për shumë arsye: ndoshta na lind një hamendësim dhe duam të mësojmë 
nëse është e vërtetë. Për shëmbull, mund të kemi mendimin se kur rritet numri i të papunëve, 
ndodhin më shumë vjedhje, por, pa mbledhur dhe analizuar të dhënat që e vërtetojnë ose 
përgënjeshtrojnë këtë hamendësim, nuk kemi si ta dimë përgjigjjen më me siguri.  Por mund të 
vendosim të bëjmë kërkime edhe për gjëra të tjera. Për shembull, mund të duam të gjejmë arsyet 
pse ndodhi një ngjarje e caktuar, ose të mësojmë dhe kuptojmë më mirë se si reagojnë njerëzit 
ndaj stimujve social. Në fakt, gjërat që mund të hulumtohen nuk kanë kufi, ato që mund të na 
kufizojnë, janë faktorët e jashtëm, si koha dhe fondet.47 

Hulumtimi kryhet me qëllim për të kuptuar:  

Þ Çfarë duan të zbulojnë me të vërtetë organizatat ose bizneset? 

Þ Cilat janë proceset që duhet të ndiqen për të ndjekur idenë? 

Þ Cilat janë argumentet që duhet të ndërtohen rreth një koncepti? 

Þ Cilat janë provat që do të kërkohen që njerëzit të besojnë në idenë ose konceptin?48 

 

5.1 Karakteristikat dhe elementet e hulumtimit  

Në shumë drejtime, procesi i hulumtimit është mjaft i thjeshtë. Në formën e tij më të thjeshtë ai 
mund të mendohet si i përbërë nga vetëm tre komponentë: 

1. Pyetja 

2. Procesi hulumtues 

3. Përgjigjja 

 

 
47 Po aty, faqe 8-9. 
48 QuetionPro, „What is Research – Definition, Methods, Types & Examples”, qasur më 3 shtator 2020 në 
https://www.questionpro.com/blog/what-is-research/. 
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Natyra e hulumtimit është: 

E strukturuar dhe e qëllimshme (si në mbledhjen, ashtu edhe në analizimin dhe interpretimin 
e të dhënave); 

Hulumtimi nuk është diçka që ndodh vetvetiu. Ai duhet të ketë gjithmonë një qëllim. Kjo nuk do 
të thotë patjetër që rezultatet e një hulumtimi duhet të kenë zbatim praktik, ndonëse shumica 
prej tyre e kanë edhe këtë. Edhe kërkimi i njohurive abstakte është një arsye po aq e vlefshme 
për të bërë kërkime shkencore. Po kështu, kjo nuk do të thotë që përshkrimet, historitë e 
treguara nga njerëzit ose logjika e thjeshtë nuk kanë vend dhe nuk hyjnë në punë; ato na 
ndihmojnë shumë për të kuptuar botën që na rrethon. Por hulumtimi duhet të na japë njohuri që 
janë të shëndosha, të mbrojtshme dhe të dobishme.49 

Rigoroze; 
 
Hulumtimi duhet të planifikohet në mënyrë rigoroze, p. sh. përkitazi me mbledhjen e të dhënave, 
analizës dhe interpertimit të tyre, krijimin e modeleve të hulumtimit dhe konsideratat etike. 

E shëndoshë dhe e mbrojtshme; 
 
Hulumtimet (sidomos ato akademike dhe universitare) shpesh janë objekt kritikash prej kolegëve, 
ose në rastin e studentëve që dorëzojnë një temë për vlerësim prej pedagogëve. Hulumtimi duhet 
të jetë solid në të gjitha elementet e tij përbërëse: konceptim, hartim dhe praktikë, në mënnyrë që 
kritikët të arrijnë ta kuptojmë si kemi arritur në përfundimet tona dhe që vetë hulumtuesi të 
mund t’i mbrojë përfundimet që ka nxjerrë. 
 

Sistematike 

Ky term kyç do të thotë thjesht që gjithçka që studiohet dhe shqyrtohet në hulumtim (për 
shembull njerëz, raste, grupe të dhënash), duhet të trajtohen në mënyrë të njëjtë. Hulumtimi nuk 
është thjesht mbledhje faktesh dhe/ose të dhënash dhe pastaj përshkrim i tyre; ai është më tepër 
se kaq, dhe zakonisht përqëndrohet tek shpjegimi po aq sa edhe te përshkrimi. 

 

Natyra e hulumtimit nuk është:  

 Mbledhje e thjeshtë informacioni ose faktesh (ndonëse kjo mund të jetë një pjesë e 
rëndësishme e procesit kërkimor); 

 
49 Bob Mathews dhe Liz Ross, Metodat e Hulumtimit (Tiranë: Qendra për Arsim Demokratik (CDE), 2010), fq. 9-10. 
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 E shkëputur nga jeta e përditshme: disa hulumtime trajtojnë ide abstrakte ose zhvillime 
teorike, lloje të tjera të hulumtimeve shkaktojnë ndryshime, shpesh për të mire në jetën ,,reale”       
dhe mënyrën se si e përjetojmë atë. 

Për të qenë në gjendje të themi se hulumtimi është rigoroz dhe i shëndoshë, na duhet të marrim 
në shqyrtim çështjen e cilësisë. Çfarë mund të quhet një hulumtim shkencor cilësor? Hulumtimet 
mund të ndryshojnë shumë nga njëri-tjetri, varësisht nga tema, qasja teorike e përdorur, zgjedhja 
e metodave të mbledhjes së të dhënave e kështu me radhë. Megjithatë, ka disa koncepte kyçe që i 
ndihmojnë hulumtuesit të sigurojnë që puna e tyre i plotëson standardet cilësore që presin 
hulumtuesit tjerë (ose, në rastine studentëve, ataqë do ta vleresojnë projektin e tyre). 

Disa nga kriteret cilësore në hulumtime janë: 

Þ Hulumtimi duhet të jetë i shkruar në mënyrë të kuptueshme për audiencat e duhura; 

Þ Modeli i hulumtimit është i tillë që trajton qartë pyetjen e ngritur; 

Þ Transparencë në mbledhjen e të dhënave dhe analizimin e tyre; 

Þ Shpjegim i qartë se si është kryer procesi i hulumtimit; 

Þ Hulumtimi duhet të kontribuojë në shtimin/përmirësimin e njohurive ekzistuese. 

Elementet e procesit të hulumtimit shoqëror janë:  

Þ Rishikimi i literaturës.  
Në thelb, ne duhet të lexojmë literaturën ekzistuese për të zbuluar: 

o Çfarë është tashmë e ditur rreth temës; 
o Çfarë koncpete dhe teori janë aplikuar në të; 
o Cilat metoda të hulumtimit janë aplikuar në të; 
o Çfarë polemika ekzistojnë rreth temës dhe si është studiuar ajo. Pra, çfarë përplasje 

provash ekzistojnë, nëse ka të tilla; 
o Kush janë kontribuesit kryesorë. 

Þ Konceptet dhe teoritë 
 
Konceptet janë përbërës kryesor i teorive. Pothuajse të gjitha teoritë kanë të paktën një 
koncept të ngulitur si burokracia, fuqia, statusi, karizma. Ato na ndihmojnë të 
organizojmë hulumtimin tonë dhe ti bëjmë qëllimet tona të qarta ndaj të tjerët 
 

Þ Pyetjet hulumtuese 

Është esenciale zhvillimi i një pyetje hulumtuese që me të vërtetë na intereson, në mënyrë 
që të fokusohemi në hulumtim apo punim. Për shembull, hulumtimi i një teme të gjerë si 
,,menaxhmenti i biznesit” është e vështirë, pasi mund të ketë qindra burime përfshirë të 
gjitha aspektet e menaxhmentit të biznesit Në anën tjetër, një pyetje hulumtuese e 
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fokusuar si p. sh. ,,Cilat janë argumentet pro dhe kundër të një stili japonez të 
menaxhmentit”? është shumë më e lehtë për t’u hulumtuar dhe mund të përmblidhet më 
plotësisht dhe më thellësisht. 

Si ta zhvillojmë një pyetje hulumtuese të qëndrueshme?  

Zgjidhni një tëme adekuate dhe një temë që me të vërtetë mund të hulumtohet. Pastaj 
listoni të gjitha pyetjet që do donit t’ia përgjigjnit vetës. Zgjedhni pyetjen më të mirë, atë 
që nuk është as shumë e gjerë por as shumë e ngushtë. Nganjëherë burimet të cilat i gjeni 
do ju ndihmojnë juve të mësoni nësë pyetja juaj hulumtuese është shumë e gjerë, e 
ngushtë, apo e mirë. 

Nëse keni njohuri të mjaftueshme për temën që e hulumtoni, atëherë mund të zhvilloni 
një pyetje hulumtuese bazuar në njohuritë tuaja paraprake. Nëse e ndjeni se nuk keni 
njohuri të mjaftueshme rreth temës, atëherë mendoni prapë. Për shembull, nëse ju 
caktohet një temë kërkimore për një çështje që përballet me familjen e lashtë babilonase, 
mbani mend, për shkak të jetës suaj familjare, ju tashmë dini shumë për çështjet e 
familjes. Pasi të përcaktoni se çfarë dini, atëherë jeni gati të bëni lexime të përgjithshme 
në një tekst shkollor ose enciklopedi, në mënyrë që të krijoni një pyetje të 
shfrytëzueshme kërkimore. 

Zhvillimi i një pyetje hulumtuese 

Pyetja hulumtuese është fundamentale dhe shumë njerëz e konsiderojnë si komponentën 
më të rëndësishme të hulumtimit. Pse? Çdo gjë është e fokusuar për t’iu përgjigjur 
hulumtimit. Kur mendoni për projektin hulumtues dhe pyetjen hulumtuese, atëherë 
merrni në konsideratë disa pyetje që mund t’i përgjigjeni. 

 

Primare është: 

● Çfarë dua të di? 
● A mund t’i nxjerri pika konkrete dhe interesante nga të dhënat? 
● A i kuptoj ato të dhëna? 
● A mund ato të dhëna ti sigurojnë përgjigjjet që unë dua t’i di? 
● Si mund të nxjerrë pyetje nga të dhënat? 

Pyetja kërkimore përmbledh çështjen e rëndësishme që kërkimi juaj do të hetojë 

Tiparet e një pyetje të mirë hulumtuese janë që ajo të jetë: 

• Relevante. Është çështje që mbulohet nga hulumtimi? 
• E menaxhueshme. Jo shumë e gjerë, por as shumë e ngushtë jo; 
• Specifike. A është e matshme dhe e hulumtueshme; a mund ta hetosh? 
• E qartë dhe e thjeshë. E kuptojnë lexuesit atë që po përpiqesh ta zbulosh? 
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• Interesante. Lexuesit janë të interesuar në hulumtim; është një pyetje e 
qëndrueshme? 

• Legjitime. Është një pyetje jo një deklaratë? 
• E mundur pergjigjja: Ju a mund t’i jepni një pergjigjje pyetjes hulumtuese? 

Si e formuloj një pyetje hulumtuese? 

• Identifikoni një subjekt më të gjerë interesi dhe jo të dhëna; 
o P. sh. Dhuna Kibernetike 

• Hulumto temën e përgjithshme për të parë çfarë literature dhe çfarë të dhënash 
ekzistojnë; 

• Ngushto temën duke bërë pyetje të hapur ,,si” dhe ,,pse” 
o P. sh. Pse dhuna kibernetike është duke u përhapur gjithnjë e më shumë? 

• Mundohuni të vini deri tek një pyetje specifike dhe e matshme 
o P. sh. Cilët janë faktorët social që po çojnë në përhapjen së dhunës 

kibernetike tek të rinjtë Australian? 

Këshilë: Bëjeni pyetjen mjaftueshëm të hapur në mënyrë që të mos mund të përgjigjjet 
vetëm me një po, jo ose ndonjë numër. 

 Elementet që duhet marrë në konsideratë: 

• Konstrukti: Cila është ideja që po e heton; 
• Dilni përtej të dhënave: Mos u mbështetni vetëm në të dhëna, ka nevojë për t’u 

zgjeruar; 
• Aplikimi: I gjerë mjaftueshëm sa për të treguar relevancë me fushën tuaj; 
• I përgjigjet faktorit ,,E mirë, pasi të keni hulumtuar, gjetur, përgjigjjen, 

çfarë? / ,,So what?”; Pse është i rëndësishm (përpiquni ti pergjigjeni) hulumtimi 
që realizoni? 

 Gjuha e pyetjes hulumtuese- format e pyetjeve 

Þ Cila është marrëdhënia në mes të…? 
Þ Çfarë faktorë ndikojnë në…? 
Þ Si i influencojnë… efektet e…? 
Þ Si mund…të lidhet me…? 
Þ Pse është…një çështje në lidhje me….? 
Þ A … do të thotë…? 

Pyetjet hulumtuese janë kruciale sepse udhëheqin: 

Þ Kërkimin e literaturës; 

Þ Vendimet tuaja në lidhje me dizajnin e hulumtimit; 

Þ Llojin e të dhënave që do mbledhni dhe nga kush do i mbledhni ato të dhëna; 
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Þ Analizën e të dhënave; 

Þ Shkrimin tuaj përfundimtar; 

Þ Do ju ndalojnë të shkoni në drejtime të gabuara; 

Þ Do i ofronjë lexuesit tuaj një sens më të qartë në lidhje me hulumtimin. 

Llojet e pyetjeve hulumtuese: 

Þ Parashikimi i një rezultati (a ndodh Y nën rrethanat e A dhe B) 

Þ Spjegimi i shkaqeve dhe konsekuencave të një fenomeni të caktuar (A është Y e 

ndikuar nga X apo është Y një konsekuencë e X?) 

Þ Vlerësimi i një fenomeni (a shfaqë Y benefitet që pretendon ti ketë?) 

Þ Përshkrimi i një fenomeni (si duket Y apo çfarë forma supozon Y-ja?) 

Þ Zhvillimi i praktikës së mirë (si mund ta zhvillojmë Y-në?) 

Þ Fuqizimi (si mund të përmirësojmë jetën e atyre që i hulumtojmë?) 

 
 
 

Shembull i formulimit të një pyetje hulumtuese 

Tema e gjerë: Pulat kalojnë rrugën … pse? 

Hartoni një deklaratë qëllimi:  Qëllimi i këtij studimi është për të determinuar shkakun 
se pse pulat kalojnë rrrugën.  

Pyetja Hulumtuese  

Version 1. Pse e kaloj pula rrugën? 

Shumë e gjerë, jo mjaftueshëm specifike, mbeshtetet në të dhëna kualitative të 
cilat mund të mos jenë të përputhshme, pulat nuk mund të intervistohen 

Versioni 2: Sa pula kaluan rrugën Dodona në periudhën janar-korrik? 

Shumë specifike, informacione të mbyllura, përgjigjia me një statistikë/numër 

Versioni 3: Cilët janë disa faktorë mjedisor që ndodhen në Parkun e Qytetit ndërmjet 
periudhës janar-korrik që i ka shtyrë pula të kalojnë rrugën Dodona? 
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Specifike, e matshme, e hetueshme dhe vjen deri tek pyetja ,,pse” heton 
deklaratën e qëllimit 

Þ Marrja e mostrave 
Þ Mbledhja e të dhënave 
Þ Analizimi i të dhënave 
Þ Shkrimi i hulumtimit 

 

 

5.2 Hulumtimi cilësor 

Metodat cilësore, kualitative, janë një mënyrë për të realizuar hulumtim shkencor. Në terma të 
përgjithshëm, hulumtimi shkencor konsiston në një hetim që: 

Þ kërkon përgjigjje për një pyetje; 
Þ përdorë sistematikisht një grup procedurash të paracaktuara për t’iu përgjigjur pyetjes; 
Þ mbledhë prova; 
Þ prodhon gjetje që nuk janë përcaktuar paraprakisht; 
Þ prodhon gjetje që janë të zbatueshme përtej kufijve të menjëhershëm të studimit. 

Hulumtimi cilësor është veçanërisht i efektshëm në marrjen e informacionit specifik kulturor në 
lidhje me vlerat, mendimet, sjelljet dhe kontekstet shoqërore të popullatave të veçanta. 

Fuqia e hulumtimit cilësor është shkathtësia e tij për të siguruar përshkrime komplekse tekstuale 
të mënyrës se si njerëzit përjetojnë një çështje të caktuar. Ai siguron informacion në lidhje me 
anën ,,njerëzore” të një çështjeje, domethënë, sjelljet, besimet, mendimet, emocionet dhe 
marrëdhëniet shpesh kontradiktore të individëve.  

Metodat cilësore janë gjithashtu efektive në identifikimin e faktorëve jomaterial, siç janë normat 
shoqërore, statusi socio-ekonomik, rolet gjinore, etnia dhe feja, roli i të cilave në çështjen e 
hulumtimit mund të mos jetë lehtë i dukshëm. Kur përdoret së bashku me metodat sasiore, 
kuantitative, hulumtimi cilësor mund të na ndihmojë të interpretojmë dhe kuptojmë më mirë 
realitetin kompleks të një situate të caktuar dhe implikimet e të dhënave sasiore. 

Cilat janë disa metoda cilësore të hulumtimit? 

Tri metodat më të zakonshme cilësore, janë vëzhgimi i pjesëmarrësve, intervistat dhe fokus 
grupet. Secila metodë është veçanërisht e përshtatshme për marrjen e një lloji specifik të të 
dhënave. 

Þ Vëzhgimi i pjesëmarrësve është i përshtatshëm për mbledhjen e të dhënave për sjelljet që 
ndodhin natyrshëm në kontekstet e tyre të zakonshme. 
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Þ Intervistat e thelluara janë optimale për mbledhjen e të dhënave mbi historitë personale të 
individëve, perspektivat dhe përvojat, veçanërisht kur hulumtohen temat e ndjeshme. 
 

Þ Fokus grupet janë efektive në marrjen e të dhënave për normat kulturore të një grupi dhe 
në gjenerimin e pasqyrave të gjera të çështjeve që shqetësojnë grupet kulturore ose 
nëngrupet e përfaqësuara. 

 
 

5.3 Hulumtimi sasior 

Metodat sasiore, kuantitative, të hulumtimit theksojnë matjet objektive dhe analizën statistikore, 
matematikore ose numerike të të dhënave të mbledhura përmes sondazheve, pyetësorëve, ose 
duke manipuluar të dhëna statistikore para-ekzistuese duke përdorur teknika llogaritëse. Kërkimi 
sasior përqendrohet në mbledhjen e të dhënave numerike dhe përgjithësimin e tyre nëpër grupe 
njerëzish ose në shpjegimin e një fenomeni të veçantë. Raporti përfundimtar me shkrim ka një 
strukturë të caktuar të përbërë nga hyrja, literatura dhe teoria metoda, rezultatet dhe diskutimet. 

Karakteristikat kryesore të hulumtimit sasior: 

Þ Të dhënat zakonisht mblidhen duke përdorur instrumente të strukturuara kërkimore. 
Þ Rezultatet bazohen në madhësi më të mëdha të mostrave që janë përfaqësuese të 

popullacionit gjegjës, subjektit për studim. 
Þ Studimi sasior zakonisht mund të përsëritet, duke pasur parasysh besueshmërinë e tij 

të lartë. 
Þ Studiuesi ka një pyetje kërkimore të përcaktuar qartë për të cilën kërkohen përgjigjje 

objektive. 
Þ Të gjitha aspektet e studimit janë hartuar me kujdes para se të dhënat të mblidhen. 
Þ Të dhënat janë në formën e numrave dhe statistikave, shpesh të rregulluara në tabela, 

figura ose forma të tjera jo-tekstuale. 
Þ Projekti mund të përdoret për të përgjithësuar konceptet më gjerësisht, për të 

parashikuar rezultatet e ardhshme, ose për të hetuar marrëdhëniet shkakësore. 
Þ Studiuesi përdorë mjete, të tilla si pyetësorë ose softuer kompjuterik, për të mbledhur 

të dhëna numerike. 

Qëllimi kryesor i një studimi sasior kërkimor është të klasifikojë tiparet, t’i numërojë ato dhe të 
ndërtojë modele statistikore në një përpjekje për të shpjeguar atë që vërehet. 
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Krahasimi i metodave sasiore dhe atyre cilësore: 

Metodat sasiore Metodat cilësore 

Pyetjet e hulumtimit mund të parashtrohen si 
hipoteza të testueshme. 

 

Pyetjet e hulumtimit mund të hartohen 
përmes nën-pyetjeve. 

 
Pyetja e hulumtimit mund të marrë përgjigjje 
përmes numërimit të ngjarjeve dhe 
përdorimit të analizave statistikore. 

 

Pyetja e hulumtimit mund të marrë përgjigjje 
përmes përshkrimit dhe shpjegimit të 
ngjarjeve dhe përvojave të pjesëmarrësve. 

 
Hulumtuesi zakonisht e di cfarë po kërkon. 

 

Hulumtuesi mund të ketë vetëm një ide të 
përgjithshme: se çfarë po kërkon.  

 
Modeli i hulumtimit zakonisht është i 
përcaktuar para se të mblidhen të dhënat. 

 

Modeli i hulumtimit mund të jetë i 
ndryshueshëm dhe evolucionar. 

 
(Më) Objektive (Më) Subjektive 

Shpesh përdorë instrumente (sondazhet ose 
pyetësorë) për mbledhjen e të dhënave. 

 

Zakonisht nuk përdorë mjete: hulumtuesi 
mund të shihet si instrumenti më kryesor për 
mbledhjen e të dhënave. 

 
Të dhënat shpesh paraqiten me anë të kodeve 
numerike ose emërtuese. 

 

Të dhënat mund të jenë në çfarëdo forme.  

 

Mund të jetë e mundur të bëhen 
përgjithësime nga këto të dhëna. 

 

Zakonisht nuk është e mundur të 
përgjithësohet nga të dhënat. 
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5.4 Hipotezat 

Para se të formuloni hipotezën, hamendësimin, e hulumtimit, lexoni për temën që ju intereson 
juve. Formoni leximin tuaj, i cili mund të përfshijë artikuj, libra apo raste studimore. Ju duhet të 
mbledhni informacione të mjaftueshme rreth temës tuaj që do t’ju mundësojë ta ngushtoni ose 
kufizoni atë dhe ta shprehni atë si një pyetje kërkimore. Pyetja kërkimore rrjedhë nga tema që ju 
e keni në konsideratë. Pyetja hulumtuese, kur deklarohet si një fjali, është hipoteza e hulumtimit 
tuaj. 

Në hipotezën tuaj, ju paraishikoni ndërlidhjen në mes të ndryshoreve, variablave. Përmes 
njohurive diciplinore të fituara në procesin e hulumtimit ju ,,vërtetoni” ose ,,mohoni”      
hipotezën tuaj. Ky është një proces zbulimi për të krijuar kuptime ose përfundime më të mëdha. 
Nuk është një provë e rreptë si në logjikë apo matematikë. 

Në vijim janë paraqitur disa aludime për formulimin e hipotezës: 

1. Sigurohuni që të lexoni përkitazi me temën për t’u njohur me të para se të merrni një 
vendim përfundimtar. Ju duhet të siguroheni që tema të jetë e hulumtueshme, p. sh. në 
një kuptim ndërdiciplinor; 

2. Siç është vërejtur, një hipotezë kërkimore është më shumë sesa thjesht një temë. Ka dy 
elemente(variabla) që janë në lidhje me njëri-tjetren. Mos harroni që brenda fjalës 
,,hipotezë” është fjala ,,tezë”. Hipoteza juaj është ajo që ju propozoni të ,,vërtetoni”       
me anë të hulumtimit tuaj. Si rezultat i hulumtimit tuaj, ju do të arrini në një përfundim, 
një teori ose kuptim që do të jetë i dobishëm ose i zbatueshëm përtej vetë hulumtimit; 

 3. Shmangni fjalët gjykuese në hipotezën tuaj. Gjykimet e vlerave janë subjektive dhe 
nuk janë të përshtatshme për një hipotezë. Ju duhet të përpiqeni të jeni sa më objektiv. 
Prandaj, përdorimi i mendimit personal duhet të shmanget; 

4. Më së miri është të zgjidhni një hipotezë ku tashmë jeni të familjarizuar me diciplinat 
që janë më të rëndësishme për temën; 

5. Sigurohuni që secili term në hipotezën tuaj është preciz, i kuptueshëm dhe i qartë; mos 
supozoni se lexuesi e di kuptimin e një termi teknik; 

6. Duhet të keni parasysh se hipotezat e juja mund të ndryshojnë me kohën përderisa 
hulumtimi juaj është në progres. 

 

Studentët duhet të marrin miratimin e profesorit për hipotezën, si dhe për çdo modifikim të saj, 
përpara se të vazhdoni me ndonjë kërkim në temën që hulumtojnë. 
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Ju do të shfaqni hipotezën tuaj në 3 mënyra: 

• Si hipotezë me një fjali 

• Si pyetje kërkimore 

• Si titull për punimin tuaj 

Hipoteza juaj do të bëhet pjesë e propzimit tuaj hulumtues 
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5.5 Etika e hulumtimit 

Etika e hulumtimeve ka të bëjë me parimet morale që drejtojnë hulumtimet, që prej fazave 
fillestare, deri në përfundimin dhe bërjen publike të rezultateve dhe më tej – për shembull, ruajtja 
nën kujdestari e të dhënave dhe e kampionëve fizikë edhe pas botimit të hulumtimit. Diskutime 
rreth parimeve etike në kërkimet shoqërore, dhe mbase më specifikisht shkeljeve të tyre, priren të 
rrotullohen rreth çështjeve të caktuara që përsëriten në të ndryshme parimet, por ato janë 
zbërthyer në mënyrë të dobishme nga Diener dhe Crandall në katër fusha kryesore50: 

1. nëse dëmtohen pjesëmarrësit në hulumtim; 
2. nëse ka mungesë të pëlqimit të informuar; 
3. nëse ka një pushtim të intimitetit; 
4. nëse përfshihet mashtrimi. 

Dëmtimi i pjesëmarrësve 

Hulumtimi që ka të ngjarë të dëmtojë pjesëmarrësit vlerësohet nga shumë njerëz si i 
papranueshëm. Dëmtimi mund të përfshijë:  demtim fizik; dëm në zhvillimin e pjesëmarrësit; 
humbja e vetëvlerësimit; stresi dhe nxitja e objekteve për të kryer veprime të dënueshme. 

Pëlqimi i informuar 

Gjithnjë e më shumë, studiuesit preferojnë të marrin pëlqimin e informuar të pjesëmarrësve në 
hulumtim duke i detyruar ata të nënshkruajnë forma të pëlqimit të informuar. Avantazhi i 
formave të tilla është se ata u japin mundësinë të anketuarve që të informohen plotësisht për 
natyrën e hulumtimit dhe implikimet e pjesëmarrjes së tyre që në fillim. Më tej, studiuesi ka një 
regjistrim të nënshkruar të pëlqimit nëse ndonjë shqetësim është ngritur më pas nga 
pjesëmarrësit ose të tjerët. Problemi kryesor i mundshëm është që kërkesa për të nënshkruar 
formularin mund të shkaktojë më shumë sesa të lehtësojë shqetësimet nga ana e pjesëmarrësve të 
ardhshëm, në mënyrë që ata të përfundojnë duke mos pranuar të përfshihen. 

Cënimi privatësisë  

Ky parim ka të bëjë me atë se deri në cilën masë preket privatësia e dikujt apo një pjesëmarrësi në 
hulumtim. Ka mundësi që gjatë intervistimit disa pjesëmarrës të refuzojnë t’u përgjigjen disa 
pyetjeve. Kjo ndodh për faktin se disa nga ato pyetje mund të prekin disa çështje private të 
pjesëmarrësit të cilat pastaj mund të ndikojnë edhe emocionalisht. Andaj, duhet të kemi shumë 
kujdes deri në cilën masë po i ndërhyjmë dikujt në privatësi. 

Mashtrimi  

Kemi të bëjmë me mashtrim atëherë kur hulumtimi paraqitet para të tjerëve si diçka që në të 
vërtetë nuk është. Mashtrimi nuk duhet të bëhet sepse nuk është etike për tu bërë dhe kjo ka të 
bëjë edhe me çështjen e profesionalizmit. Mashtrimi nuk është profesionalizëm.  

 
50 Edward Diener dhe Robert Crandall, Ethics in Social and Behavioral Research (Chicago: University of Chicago Press, 
1978), cituar në: Alan Bryman, Social Research Method, 4th Edition (Oxford: Oxford University Press-4th Edition, 
2012), fq.134-146. 
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5.6 Nga hulumtimi deri tek procesi i të shkruarit 

Janë gjashtë hapa kryesorë në procesin e të shkruarit, ato janë: 

 

Hapi i parë: 

 

 

Analiza e detyrave 
Së pari identifikoni zhanrin  
Çfarë po shkruani? p. sh. ese, rishikimi i 
literaturës 
Cilat janë tiparet e zhanrit? 

Qëllimi  Pse po e shkruani këtë tekst? 
Çfarë dëshironi të dijë lexuesi? 

Audienca 
Kush do e lexojë këtë? 
Çfarë duhet të dijnë ata? 
Cili është niveli aktual i dijes së tyre? 
Si do e lexojnë ata shkrimin? 

Nëse merren parasysh të gjitha komponentet e përmendura më lartë, atëherë do e keni më të 
qartë se çfarë përmbajtje të përfshini, si ta strukturoni punimin tuaj dhe stilin e kërkuar të 
shkrimit. Sapo të keni analizuar detyrat duhet të shikoni pyetjen dhe të identifikoni 
përmbajtjen, drejtimin dhe fjalët e limituara. 

 

Përmbajtja e fjalëve Ka të bëjë me temat, nëntmat dhe 
identifikimin e materialit lëndor në të cilin 
duhet të fokusoheni. 

 

Fjalët drejtuese 

 

Fjalët drejtuese zakonisht shërbejnë për t’iu 
treguar se çfarë duhet të bëni p. sh. të 
diskutoni apo të krahasoni. 

Fjalët limituese 

 

E limitojnë fushën e temës në një hapësirë të 
caktuar, p. sh. të gjithë, disa, shumica apo 
referenca të kohës, vendit apo ndonjë grupi 
specifik. 
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Hapi i dytë 

Reflekimi, mendimi (,,brainstorming”), shkruani të gjitha idetë që keni: 

Þ Çfarë di rreth temës? 
Þ Çfarë lidhje mund të shohë ndërmjet ideve? 
Þ A ka ndonjë temë në zhvillim? 
Þ Çfarë më duheët të zbuloj? 

Pastaj përsosni idetë tuaja 

Vendosni fokusin tuaj, identifikoni idetë relvenate, temat kyçe të kërkimit dhe organizoni ato në 
një plan fillestar për të udhëhequr hulumtimin tuaj. 

 

Hapi i tretë 

Leximi dhe hulumtimi  

Qëllimi i kësaj faze është mbledhja e informacioneve që ju nevojiten për të arritur në një 
përfundim. Më shumë konsiderohet si një proces që përfshin zhvillimin e një strategjie 
hulumtimi duke i përdorur fjalët kyçe nga faza e reflektimit (,,brainstorming”), gjetja e 
informacioneve duke lexuar në mënyrë kritike për të vlerësuar ato informacione dhe identifikimi 
i temave duke i sintetizuar së bashku temat kryesore për të ju ndihmuar të formoni idetë tuaja. 

 

Hapi i katërt 

 Planifikoni strukturën  

Merrni kohë për të menduar dhe organizuar idetë tuaja. Kjo ju ndihmon që: 

Þ Të qëndroni të fokusuar në temë 
Þ Të lidhni idetë tuaja në mënyrë logjike 
Þ Të takoni pritshmëritë e audiencës tuaj 
Þ Të veproni konform rregullave të zhanrit 

Është e rendësishme të merret në konsideratë zhanri, qëllimi dhe audienca tek kjo pjesë, pasi 
detyrat e ndryshme kërkojne strukturë dhe qasje të ndryshme. Ka mënyra të ndryshme të 
organizimit të ideve tuaja, nëse parapëlqeni të shikoni komplet imazhin dhe si idetë ndërlidhen 
ndërmjet vete atëherë është e preferueshme të provoni një skicë, hartë idesh (,,mind mapping”). 
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Shpesh rekomandohet të lexuarit transformues, gjatë të lexuarit i transferoni idetë tuaja direkt tek 
plani kërkimor. Plotësojeni planin me informacione duke përdorur fjalë kyçe, përfshirë detaje 
referuese si emrin e autorit, numrin e faqës etj, dhe më pastaj mund të shtoni përgjigjjen tuaj 
kritike ndaj informacionit të përgatitur. 

Në momentin që keni elaboruar idetë kryesore, tek atëherë mund të planifikoni hyrjen dhe 
përfundimet. Hyrja ka nevojë të theksojë argumentin, pikat kryesore dhe strukturën e punimit. 

Planifikoni argumentin  

Të planifikuarit ju ndihmon të prezantoni një argument logjikë dhe mirë të konsideruar.  

Shkrimi akademik në përgjithësi dhe esetë në veçanti ju kërkojnë të prezantoni një argument që 
është: 

●      Një pretendim ose propozim, i përkrahur nga arsyeja dhe evidenca 
● Përgjigjia juaj ndaj detyrës, bazuar në vlerësimin tërësor të hulumtimit që ju e         

keni kryer 

Hartëzimi i argumentit tuaj ju ndihmon të shihni ndërlidhjet midis ideve. 

 

Hapi i pestë 

Shkruani 

Filloni të shkruani duke e përdorur planin tuaj si udhërrëfyes. Ju duhet të përdorni disa drafte 
derisa të shkruani në mënyrën e duhur. 

Drafti i parë ka të bëjë më shumë me rrjedhën e ideve. Pushoni pak deri sa të kaloni tek drafti i 
dytë. 

Gjatë draftit të dytë, ri-lexoni punimin tuaj. Ndodh që do ju duhet t’i hiqni seksionet 
jorrelevante dhe të përsëritura. Pushoni pak deri sa të kaloni tek dtrafti i tretë, me shpresë që jeni 
në rrugë të mirë të arrini një version përfundimtar përkitazi me strukturën dhe përmbajtjen. 

 

Hapi i gjashtë 

Editimi dhe korrektimi 

Drafti i tretë është koha kur faza e të shkruarit kalon në fazën e editimit dhe korrektimit. Në 
draftin e tretë fokusohuni p. sh. në përmbajtje, precizim të strukturës, konsistencë, stil të të 
shkruarit, si dhe tek qartësia dhe logjika e argumentit. Ju duhet të mundoheni ta editoni dhe 
përmisoni draft-tekstin në vazhdimësi duke u fokusuar në aspekte të ndryshme si qartësia ose 
referimi.   
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Mundohuni t’i leni disa ditë kohë ndërmjet fazës së përfundimit të punimit dhe korrektimit të 
draftit tuaj përfundimtar në mënyrë që të shihni shkrimin tuaj me një distancë kohore.  Tekstin 
duhet lexuar dhe përmirësuar edhe nga aspekti i drejtshkrimit, pikësimit dhe gabimeve 
gramatikore. Zakonisht është më lehtë për t’i bërë korrigjimet përfundimtare duke e lexuar 
tekstin në një kopje fizike. 

Është shumë e rëndësishme që të leni kohë për fazat përfundimtare, përderisa lexuesit zakonisht 
bëjnë gjykime nga shikimi i pare, jo vetëm në përmajtje po edhe në kualitetin e përgjithshëm 
drejtshkrimorë, të faqosjes etj të hulumtimit. 

Prezantimi i dobët do lë përshtypjen se punimi juaj është ngutur dhe i parëndësishëm për të u lexuar. 

Merrni kohën e nevojshme për të kompletuar me zell dhe përpikmëri secilën faze të realizimit të 
hulumtit dhe shkrimit. Përdorimi i planit do ju ndihmojë të hartoni atë që nevojitet për t’u bërë. 

Mbani mend që rreht 70% të kohës tuaj e shpenzoni ende pa filluar të shkruani. 
 
Në vegëzat në vijim ju mund të gjeni trajnime-kurse online të rëndësishme rreth metodave të 
hulumtimit dhe shkathtësive analitike, të cilat ju këshillojmë t’i vizitoni: 
 

• https://www.coursera.org/learn/quantitative-methods?action=enroll  

• https://www.classcentral.com/course/researchmethods-1767  

• https://london.ac.uk/courses/understanding-research-methods  

• https://www.edx.org/course/introduction-to-social-research-methods  

• https://www.mooc-list.com/tags/research-methods  
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