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Ky është një problem shumë i rëndësishëm me
karakter ideologjik, social e pedagogjik, të cilin mendoj se duhet ta diskutojmë edhe në parim, por vendimet që mund të marrim t'i shikojmë mirë dhe të përcaktojmë drejt deri ku do të arrijmë, duke parë sa
mundësi kemi.
Gjithashtu mendoj që këtë raport ta kenë parasysh
në punën e tyre organet e Partisë dhe ato shtetërore,
si edhe organizatat e masave.
Megjithëse raporti ka disa të meta, kryesorja e të
cilave, më duket mua, është se në të kërkohet që tërë
problemin e punës edukative të brezit tonë të ri ta zgjidhë shteti, duke marrë përsipër një angazhim të madh
1 Në këtë mbledhje u diskutua për disa probleme të vunës me fëmijët në bazë të raportit të paraqitur nga Komiteti
Qendror i BRPSH, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës dhe
nga aparati i Komitetit Qendror të PPSH.
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material, për të gjithë fëmijët e vendit, nga foshnjat
deri te pionierët, diskutimet që u bënë në këtë mbledhje, sqaruan dhe plotësuan drejt e realisht si duhet
ta shikojmë këtë problem. Bashkohem me mendimet
shumë të vlefshme të shokëve që diskutuan, sipas të
cilëve çështja e edukimit të fëmijëve nuk mund të
zgjidhet vetëm nga shteti, në qoftë se për këtë problem kaq të rëndësishëm nuk bashkohen forcat e gjithë
shoqërisë, jo vetëm në parim, por edhe në praktikë.
Për këtë çështje, pra, duhet të interesohen në mënyrë
konkrete të tërë dhe, në qoftë se nga pikëpamja materiale nuk do të jemi në gjendje për shumë fonde në
këtë pesëvjeçar, të paktën të hedhim baza qysh tani,
për në pesëvjeçarët e ardhshëm.
Se çfarë mund të bëhet për këtë problem gjatë viteve të pesëvjeçarit të katërt me fondet që ka në dispozicion shteti ynë, kjo është vendosur nga Qeveria dhe
kemi të qartë, por në qoftë se duam të bëhet ca më
tepër, jashtë mundësive materiale dhe monetare të
shtetit tonë në këtë periudhë, atëherë t'i drejtohemi
shoqërisë, le të kërkojmë të kontribuojnë familjet në
qytet dhe në fshat, uzinat e ndërmarrjet si kolektiva
punonjës, kooperativat bujqësore, organizatat e Partisë
dhe ato të masave, Fronti, rinia, organizata e pionierit,
gruas, bashkimet profesionale etj. Kontributi i shoqërisë në këtë drejtim, më duket mua, mund të jetë
shumë më tepër nga ç'është në gjendje të japë shteti
sot. Po ta lëmë pas dore këtë punë dhe çdo gjë ta mbështetim në ato ç'mund të bëjë shteti, do të gabonim,
nuk do t'i realizonim dot ato që synojmë të arrijmë.
Puna për edukimin e fëmijëve, në çerdhet, në kop-
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shtet e më pas në shkolla e në ambientet jashtë saj nga
ana e organizatave të pionierit, të rinisë, nga Partia,
familja etj., duhet të na preokupojë të gjithë.
Në radhë të parë, mendoj të bëjmë kujdes që investimet për këtë qëllim të jenë kurdoherë të studivara
mirë, pse kam përshtypjen se nuk po bëhen si duhet.
Këto institucione, e kam fjalën për çerdhet e kopshtet,
shtëpitë e fëmijëve etj., për kushtet që po kalojmë,
nuk kontrollohen e nuk shfrytëzohen si duhet në bazë
kriteresh të drejta.
Ministrisë së Arsimit e të Kulturës dhe asaj të
Shëndetësisë nuk mund t'u lejojmë të na thonë se edukatoret ose kujdestaret e këtyre institucioneve janë me
nivel të ulët pedagogjik kur, siç e dimë, vetëm në Tiranë kemi me dhjetëra mësuese që për arsye të transferimit të bashkëshortit në kryeqytet ose ndonjë arsye
tjetër, rrinë në pritje për të zënë punë në profesionin
e tyre ngaqë vendet «janë të zëna». Përse të mos çojmë nga këto shoqe në shtëpitë e fëmijës, në kopshte
apo në çerdhe, ku punojnë edhe edukatore të papërshtatshme? Në qoftë se këto arsimtare, të përgatitura
për këtë punë, nuk duan të venë në të tilla institucione,
Partia e ka për detyrë të punojë politikisht e t'i bindë
që të shkojnë.
Pra, më parë duhet të merren masa serioze për ta
organizuar dhe për ta kontrolluar me shumë kujdes punën e këtyre institucioneve ekzistuese, pastaj të pretendojmë për të krijuar të tjera. Me këtë dua të them
që, përpara se të kërkojmë për të ngritur shtëpi të reja
fëmijësh, çerdhe e kopshte të tjera, të bëjmë përpjekje
për, të shfrytëzuar si duhet mirë e sa më racionalisht
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këto që kemi. Mundësitë për një gjë të tillë, më duket
mua, i kemi. Pastaj, pasi të kemi vënë rregull të plotë
në këto që funksionojnë, të marrim masa për të përgatitur edhe disa qindra apo mijëra edukatorë të tjerë
për institucionet e reja që do të planifikojmë të ndërtojmë. Kryesorja është që këta mijëra njerëz që kemi
sot, gjithë trupin mësimor, ta mobilizojmë për ta kryer
detyrën sa më mirë. Duke na folur këtu vetëm si duhet bërë, ç'duhet bërë e të tjera, në një kohë kur nuk
shfrytëzohen plotësisht e me kriter gjithë këto kopshte,
çerdhe e shtëpi fëmijësh që kemi, është njëlloj sikur
të bësh teori jashtë realitetit, ndërsa ne duhet të shohim si është ky realitet te ne, si të marrim masa që
ta përmirësojmë atë më tej, të mos mbetemi vetëm
me nga një autokritikë sa për të kaluar radhën, prandaj duhet ndrequr në radhë të parë, situata në institucionet ekzistuese duke marrë masa serioze.
Thuhet se, veç kujdesit që duhet treguar për fëmijët nga ana fizike, në çerdhe e kopshte synojmë
edhe t'i edukojmë. Këtë parim nuk e hedh poshtë
njeri, por, më duket, sikur nuk janë përcaktuar drejt
kriteret për pranimin e fëmijëve në këto institucione.
Të kemi parasysh se dërgimi në çerdhe ose në kopsht i
fëmijëve të familjeve që s'kanë njeri t'ua mbajë, është
një problem jetik dhe, kur atyre u sigurohet vend, ky
është një lehtësim dhe ndihmë e madhe për to. Këtë
në asnjë rast nuk duhet ta nënvleftësojmë. Por, në kushtet ekzistuese, kur akoma s'kemi mundësi të sigurojmë vend për të gjithë fëmijët, në kopshte e në çerdhe duhet të preferohen, në radhë të parë, kalamanët
e atyre familjeve që s'kanë ku ta lënë fëmijën. Mirëpo,
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siç konstatojmë, në shumë raste lehtësohen ato familje
që kanë njerëz kush ua mban, duke zënë kështu vendin
fëmijëve që duhen dërguar patjetër në çerdhe e në
kopshte, pse, gjatë kohës që bashkëshortët janë në ,punë, s'kanë njeri në shtëpi.
Sigurisht, në bazë të planit të shtetit, do të hapim
çerdhe e kopshte të tjera, për të cilat duhen bërë përpjekje të ndërtohen në kohën e duhur, po, për kushtet
tanishme, mendoj se është e nevojshme të pranojmë
të zbatojmë me rreptësi kriterin që thashë, kurse fëmijët e familjeve që kanë njerëz në shtëpi, mund t'i
pranojmë vetëm pasi të kemi plotësuar më parë nevojat e atyre që s'ka kush i mban.
Orientimi që ka dhënë Partia dhe po zbaton Qeveria për fshatin, është i drejtë. Kooperativat që kanë
mundësi, duhet t'i bëjnë çerdhet e kopshtet, por, duke
parë nevojat e mëdha që lindin, nuk mund të mbështetemi vetëm në ndërtesat që do të ndërtohen në bazë të
planeve të aprovuara. Për zgjidhjen e nevojave të ngutshme që ka sot në fshat për to, të shihet ç'mundësi tjetër mund të shfrytëzohet për të bërë akoma më shumë.
Të kihet parasysh, gjithashtu, se shteti tani për tani
nuk mund të paguajë me mijëra edukatore l , përveç që
do të ishte e pamundur të gjendeshin për këtë
mijëra edukatore përnjëherësh.
1 Me vendim të Komitetit Qendror të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave të RPSH, 22 mars 1976, «Mbi uljen e pagave
të larta, mbi disa përmirësime në sistemin e pagave të punonjësve dhe mbi ngushtimin e mëtejshëm të dallimeve midis
fshatit e qytetit», investimet dhe shpenzimet shoqëroro-kulturore të kooperativave bujqësore përballohen nga shteti.
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Ajo që u tha këtu për t'i grumbulluar e për t'u
kujdesur për fëmijët në disa momente të caktuara të
ditës, si për shembull, në mbrëmje, kur disa prindër
vazhdojnë akoma të punojnë, mendoj të shihet. Por të
kihet parasysh që puna edukative me fëmijët pas shkollës të mos kthehet në diçka të ngurtë, me rregulla si
në shkollë. Fjala është që fëmijët, me të dalë nga shko11a, të mos i mbyllim përsëri brenda në dhoma. Pas
mësimit fëmijët kanë nevojë të dalin për të luajtur në
ajër të pastër, kanë nevojë të hidhen, të kërcejnë, të
bredhin, të nduken me njëri-tjetrin pa ndonjë të keq
etj. Nga disa gjëra që kam konstatuar më duket se ekziston një tendencë te disa arsimtarë, sipas së cilës,
po qeshi ose foli një çikë një nxënës me shokun e vet
në bankë gjatë kohës së mësimit, i vënë menjëherë
epitetin «prishës i qetësisë», «nuk është djalë i mirë»,
po u pa në oborrin e shkollës që ndjek me vrap një
shok ose nduket ca, pa të keq, me shokun e vet, është
«i pasjellshëm» etj. Pikëpamje e qëndrime të tilla, sipas
mendimit tim, nuk janë të drejta. Një djalë që bën
zhurmë në klasë dhe prish mësimin, nuk duhet lejuar,
por kur ndonjëri që është ca i hedhur, dëshiron t'i thotë diçka shoqes ose shokut të bankës, ulet të marrë
diçka që i bie nga banka etj., nuk duhet të merret sikur
vepron me qëllim.
Edhe për përgatitjen e mësimeve jashtë shkollës
nuk tregohet ndonjë interesim i madh nga ana e shoqërisë, kjo çështje nuk ndiqet e nuk organizohet si duhet. Edhe këtu fjalën e kam sidomos për fëmijët që,
kur vijnë nga shkolla, nuk kanë njeri në shtëpi. Ata
nuk i udhëzon njeri si të rrinë e t'i përgatitin mësimet
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bashkërisht me njëri-tjetrin. Edhe fëmijët e atyre që
i kanë në shtëpi të tëra komoditetet, është mirë t'i mësojmë të studiojnë edhe me njëri-tjetrin, sepse kështu
do t'u zhvillohet ndjenja e kolektivitetit. Ky kujdes
duhet treguar, sidomos, për ata fëmijë që kur vijnë nga
shkolla, prindërit i kanë në punë. Disa prej tyre,
rne radhë, herë në shtëpinë e njërit, herë në atë të
tjetrit, mund të mblidhen në një dhomë, duke i porositur më parë që, pa bërë rrëmujë shtëpinë ku do të
jenë të pranishëm, të studiojnë, pastaj, mbasi të kryejnë mësimet, të dalin jashtë për të luajtur. Natyrisht,
organizimi i kësaj pune varet edhe nga edukata e secilës familje, po ka mundësi të bëhet, vetëm mungon
kujdesi.
Problemi tjetër që doja të prekja ka lidhje me organizatën e pionierit. Mua më duket se psikologjia,
karakteri i fëmijëve etj., etj., edukohen nëpërmjet familjes, punës, lodrave, shkollës etj. Në shkollë fëmijët
marrin nga mësuesit edukatë dhe njohuri, por pjesa
më e madhe e aktivitetit të tyre zhvillohet jashtë shkollës, në familje, në lodra etj. Ne nuk jemi për atë që
fëmijët jashtë shkollës t'i organizojmë në mënyrë ushtarake, prandaj udhëheqësi i pionierëve, ose mësuesja
që merret me punën e pionierëve, nuk është e domosdoshme të jetë e pranishme kudo, së bashku me pionierët. Për këtë qëllim duhen gjetur njerëz të përshtatshëm nga organizata e rinisë, që me veprimtarinë e
tyre të dinë të punojnë dhe të ndikojnë pozitivisht te
kalamanët. Pas shkollës, kur ata dalin në rrugë për të
luajtur, të mos u bëjmë leksione pedagogjike, por të
organizojmë punën në mënyrë që lodrat, dëfrimi, kër-
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cimet etj., të bëhen në mënyrë të kulturuar, të lirshme,
të natyrshme, me qëllim që te fëmijët të zhvillohet
ndjenja e unitetit, dashuria për shoqi-shoqin, hovi, guximi, iniciativa, vetëveprimi etj. Kjo punë me fëmijët
nuk mund të bëhet me konferenca, sepse kështu do t'i
ndrydhim edhe në ambientet e lirshme aq të nevojshme e të dashura për rritjen dhe për zhvillimin e tyre.
Ne e dimë se kalamanët tanë një pjesë të mirë të
kohës e kalojnë në rrugë. Mirëpo shumë njerëz janë të
shqetësuar, thonë se, duke luajtur atje, ngjasin edhe aksidente me ta. Po ku të venë fëmijët në orët e lira? Prandaj mundet e duhet të bëjmë diçka, të ndërtojmë ndonjë shesh me lodra të thjeshta, ku fëmijët të kërcejnë,
të mësohen të qitin me pushkë sportive etj. Qytetet e
mëdha mund ta ndërtojnë një park të pajisur me të
tilla lodra, por ambiente si ky nuk mund të bëhen kudo dhe për të gjithë fëmijët. Pastaj, ta kemi të qartë se
prindërve nuk u intereson të dërgojnë kalamanin 4-vjeçar ose edhe më të rritur në një park larg shtëpisë, pa
njeri, pse do t'u duhet t'i shoqërojnë, atyre u intereson më mirë që fëmijët t'u rrinë afër shtëpisë. Mirëpo
aty pranë është rruga, ku kalojnë makina, biçikleta
etj., dhe duhet pasur shumë kujdes. Aty-këtu nëpër
lagje ka ndonjë shesh të vogël, nganjëherë bile edhe
me ndonjë lodër, megjithatë kalamanët luajnë më shumë rrugëve, ndërsa parqet apo sheshet e përshtatshme
për lodra rrinë bosh, sepse njerëzve tanë, kur shohin
fëmijët që luajnë në mes të rrugës ku mund të rrezikohen nga automobilat etj., nuk u është bërë edukatë t'i
këshillojnë e t'i drejtojnë për të luajtur atje ku do të
jenë jashtë çdo rreziku.

EDUKIMI I BREZIT TE RI - PROBLEM JETIK

274

275

ENVER HOXI-IA

Pse s'venë, kush i ndalon fëmijët të luajnë në sheshet e vogla? Gjersa kemi të tilla dhe nuk shfrytëzohen, atëherë përse kërkojmë fonde të bëjmë të tjera,
bile kemi mani të kërkojmë gjëra të mëdha, parqe, stadiume e të tjera si këto? Le të shfrytëzojmë më parë
mundësitë që kemi, mendoj unë, pastaj të bëjmë kërkesa të reja, sigurisht të arsyeshme. T'i heqim një herë
kalamanët nga rrugët, t'i drejtojmë në vendet që thashë, pastaj të llogaritim çfarë parqe e sheshe të tjera
na duhen dhe çfarë nuk duhen. Të kuptohemi, nuk
jam i mendimit për të mos krijuar parqe, por për këtë
qëllim, në radhë të parë, të kontribuojë e gjithë shoqëria, pastaj të shfrytëzojmë edhe mundësitë e fondet
që disponojmë si shtet.
Puna e «rrugaçëve» për të cilët flitet, të mos na
alarmojë. Vetë duhet ta kemi të qartë kush është rrugaç, pse nuk është e drejtë të quajmë të tillë kalamanët që luajnë nëpër rrugë. Këta s'janë rrugaçë. Mirëpo
në fjalorin e popullit të gjithë ata që luajnë rrugëve
diku dhe zihen e bëjnë ndopak zhurmë etj., etj., quhen
«rrugaçë». Të mos harrojmë se fëmijët kanë energji,
duan të luajnë që t'i harxhojnë ato, ama gjatë kohës së
lirë asnjë të rritur nuk të zë syri në një shesh ose park
që të punojë, të merret me ta. Nuk bëhet ndonjë punë
serioze se si të luajnë fëmijët, ku duhet të mblidhen.
Kjo çështje i është lënë spontaneitetit dhe pastaj disa
kanë tendencë ta nxijnë situatën, sa të duket sikur
kushedi ç'po bëhet, kurse në të vërtetë nuk është
kështu.
Po çfarë lodrash mund të organizojmë, na thonë,
ato edhe kur vihen, fëmijët i prishin! Po, edhe i pri-

shin. Sigurisht, kur u vihen në dispozicion lodra e mjete, fëmijët disa nga ato edhe do t'i dëmtojnë. Lodra
shumë të kushtueshme për kushtet tona tani për tani
nuk i kemi n-iundësitë t'i sigurojmë, kurse për disa
lodra të thjeshta i kemi mundësitë. Kur ndonjë nga
ato prishet, duhet zëvendësuar patjetër; banorët e lagjes, shoqëria, kanë mundësi t'i bëjnë këto. Po të shfrytëzohen mirë mundësitë që kemi, s'ka dyshim se do t'i
tërheqim fëmijët në rrugën që duam, do të argëtohen
dhe do ta kalojnë kohën e lirë në mënyrë të kulturuar.
Si konkluzion, më duket se të gjitha ato që ngritën shokët në diskutimet e tyre dhe këto që thashë,
janë orientimi më i drejtë, më praktik, konkret e i
shumanshëm që duhet të ndjekim për edukimin e fëmijëve. Gjithashtu edhe Qeveria, megjithëse këtë problem e ka shqyrtuar drejt, të shohë edhe një herë brenda mundësive materiale që kemi, ç'mund të bëjmë
akoma ndonjë gjë, për shembull, ku duhet krijuar ndonjë park i vogël etj. Këto mundësi ne duhet t'i shikojmë çdo vit, por, e përsëris edhe një herë, vetë populli
mund të bëjë shumë më tepër për fëmijët, që nga edukimi e deri në organizimin për ta të parqeve e shesheve të vogla. Duke i parë me kujdes të gjitha mundësitë,
mendoj që këto janë mjaft të mëdha, vetëm duhen
zbuluar e duhen shfrytëzuar me kujdes e konsekuencë.
Mbrëmë, duke biseduar për këto probleme, ra fjala për vështirësitë që kanë dalë për sigurimin e fjetoreve për 500 konviktorët e universitetit, të ardhur mbi
planin. Për këtë qëllim tani do të fillojnë ndërtimet,
por mot ata do të bëhen dyfish. Çështja, pra, është
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preokupante. Prandaj del problem i ngutshëm, ku do të
flenë dhe ku do të hanë gjithë ky kontingjent shtesë?
Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, si duket, nuk
mendon sa duhet për këto probleme.
Në konviktet e universitetit më thonë se ambientet
nuk mbahen pastër, qendrat e zërit nuk punojnë etj.
Nëse është kështu, çfarë bën nga ana e vet organizata
e rinisë, pse nuk mobilizohen vetë studentët për ta rregulluar gjendjen? Ata marrin pjesë dhe punojnë shumë mirë për ndërtimin e veprave të mëdha e të vështira, siç janë hekurudha e rrugë, punojnë pa u lodhur
për elektrifikimin e fshatrave, kurse aty ku vetë banojnë e mësojnë për elektricitet, për ndërtim etj., si
shpjegohet që nuk marrin iniciativën për të riparuar
qendrën e zërit ose instalimet hidraulike? Këto janë
disa iniciativa që ata mund t'i marrin fare mirë vetë,
pa prit-ur të bëhet çdo gjë nga shteti.
Këto qëndrime tregojnë se mësimet revolucionare
të Partisë për pjesëmarrjen e rinisë në punë, në prodhim etj., nuk po futen thellë si duhet te të rejat dhe
të rinjtë tanë. Nuk e kam fjalën për ngritjen e një
ndërtese për konvikt. Kur nuk ka ndërtesa, dakord,
do të ndërtohen të reja, por për sa u përket gjithë këtyre që përmenda e shumë të tjerave si këto, nxënësit,
rinia, studentët duhet të marrin iniciativa e të bëjnë
me forcat e tyre ato për të cilat flasin aq shumë se i
kanë të gjitha mundësitë. Natyrisht, kur rektorati ose
pedagogët janë për të kritikuar, duhet të kritikohen
edhe ata, por jo të ngrihen studentët e të flasin vetëm
për pedagogët, kur për veten e tyre nuk janë në rregull dhe nuk bëjnë autokritikë. Një qëndrim i tillë nga
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ana e të rinjve nuk është i drejtë. Të rinjtë duhet të.
mësohen si revolucionarë, të kritikojnë më parë të metat e dobësitë e tyre, t'i përvishen punës, të bëjnë të
gjitha ato çka mund të bëjnë vetë dhe të mos presin
nga të tjerët, pastaj le të kritikojnë dobësitë e të metat
e pedagogëve, të rektoratit e të Ministrisë së Arsimit e
të Kulturës, kur nuk i parashikojnë me kohë gjërat.
Për këtë problem të rëndësishëm që diskutuam,
populli, masat, shoqëria me ndihmën e shtetit, por sidomos e në radhë të parë vetë me iniciativën e tyre,
mund të bëjnë më shumë. Ne duhet ta mbajmë vazhdimisht ngritur këtë problem se është jetik, ta zgjidhim sa të jetë e mundur më mirë, mbasi është në interes të edukimit të brezit të ri, brezit të ardhshëm të
vendit tonë.
Botohet për herë të parë sipas
tekstit të nxjerrë nga procesverbali i mbledhjes së Byros&
Politike të KQ të PPSH
që gjendet në AQP

