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PROCESI I JETES SONE E BASHKË ME TË EDIIE
SHKOLLA, ECIN NË RRUGEN E PAPRERE
TE ZHVILLIMIT

Nga biseda me shokun Ramiz Alia
30 tetor 1968

Në studimin që kam paraqitur me shkrim në
mbledhjen e Byrosë Politike të datës 7 mars të këtij
viti, e kam konceptuar revolucionarizimin e shkollës
në këto drejtime kryesore: në sistemin, në brendinë, në
strukturën dhe në zgjerimin masiv të shkollës sonë.
Lidhur me të gjitha këto mendoj që ne të kemi
parasysh këto tri çështje:
Së pari, çështjen e marksizëm-leninizmit, i cili në
shkollë duhet të studiohet edhe më vete si shkencë, por
edhe nëpërmjet të gjitha lëndëve të tjera. Me marksizëm-leninizmin, si bosht kryesor, të lidhen organikisht
të gjitha lëndët mësimore.
Së dyti, çështjen e punës prodhuese si faktor revolucionarizues dhe kalitjeje ideologjike të rinisë shkollore.
Së treti, përgatitjen e rinisë shkollore, në mënyrë
të organizuar, për mbrojtjen e atdheut.
Në studimin që kam përgatitur me shkrim kam
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vënë në dukje se sistemi i vjetër i shkollës sonë ka edhe
anët e tij të mira, po ka edhe të këqijat e veta etj. Aty
kam theksuar se rrethanat kanë qenë të tilla që na
kanë detyruar ta bëjmë studimin në drejtimet që thashë, të cilin shokët e arsimit tani duhet të punojnë për
ta konkretizuar. Neve na duhej, pra, ta analizonim
sistemin e vjetër të shkollës me të mirat dhe me anët
e tij negative. Por lidhur me këtë, kur vjen çështja për
piramidën, kjo nuk do të ndryshojë as në sistemin e
ri. Pra, te ne do të ekzistojnë, edhe në të ardhmen,
shkolla fillore, tetëvjeçarja, e mesmja dhe shkolla e
lartë. Ne jemi të bindur se kjo piramidë është ndërtuar
mirë.
Por është e domosdoshme të sqarohen dy çështje,
të cilat nuk duhet t'i konfondojmë me njëra tjetrën.
Ne ndërtojmë një sistem të ri shkollor për gjithë
rininë e vendit tonë. Me këtë sistem do të fillojmë që
kur të vihet në zbatim dhe gjersa të lindë nevoja për
të bërë përsëri ndryshime, më vonë, në rrethana të
tjera. Sistemi i ri nuk bën dallime midis qytetit dhe
fshatit, midis rinisë që ndjek shkollën dhe asaj që punon. Ky është një sistem arsimi unik për gjithë rininë
që rritet në socializëm në kushtet kur në vendin tonë
shkojmë drejt likuidimit të klasave.
Të rinjtë dhe të rejat që ndjekin shkollat tona, ne
i kalitim, i bëjmë revolucionarë, i përgatitim të jenë sa
më afër punëtorëve dhe fshatarëve. Me masat që marrim në të gjitha drejtimet synojmë, gjithashtu, që
qyteti me fshatin të afrohen sa më shumë, që dallimet
midis tyre të ngushtohen sa më shumë. I gjithë procesi
i jetës te ne ecën në rrugën e paprerë të zhvillimit. Kë-
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tij procesi i nënshtrohet edhe shkolla jonë. Përpara
gjendja ishte ndryshe, se kanë qenë të tjera rrethana.
Çështja tjetër për të cilën dua të flas ka të bëjë
me rininë që nuk përfshihet në këtë sistem, me atë
rini që ka dalë në jetë e, jo vetëm me këtë, por edhe
me të gjitha masat e tjera të popullit, që punojnë.
Sistemin e ri të arsimit ne e ndërtojmë, në radhë
të parë, për të kalitur në shkollat e të gjitha niveleve
një brez të tillë rinie që t'u shërbejë qëllimeve për të
cilat fola, por ky sistem duhet të na shërbejë njëkohësisht edhe për gjithë masën tjetër të rinisë dhe të punonjësve që kanë dalë në jetë, që edhe ajo të ngrejë
pa ndërprerje nivelin e saj arsimor e kulturor. Sistemi i ri i arsimit tonë ndjek, pra, këtë qëllim, duke
pasur parasysh edhe rininë shkollore, po edhe ata që
punojnë, domethënë brezin që ka dalë në jetë. Ky sistem plotëson kështu një boshllëk që ka pasur shkolla
jonë më parë. Me këtë unë nuk kam parasysh që ne
të ndërtojmë një sistem shkolle edhe për një shofer që
nuk ka kryer as filloren po që ka 20 vjet në këtë profesion dhe mund të jetë 38 ose 40 vjeç, por edhe atij
mund t'i krijojmë mundësinë të vazhdojë shkollën. Ndonjë mund të thotë se një njeriu të tillë me moshë e me
stazh kaq të gjatë në punë nuk ka ç'i duhet kjo shkollë.
Kjo pikëpamje nuk është e drejtë.
Një çështje tjetër është edhe rregullimi i proporcioneve ndërmjet nxënësve që do të vijnë në shkolla
nga fshati dhe nga qyteti. Më parë, 80 për qind e nxënësve që futeshin në universitet vinin nga qyteti, për
arsye se nga shkollat e mesme na dilnin pak fshatarë.
Pra, në këto shkolla vinin më shumë bij të punëtorëve
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dhe sidomos të nëpunësve, megjithëse shumica e tyre
janë njerëz të besuar të Partisë, të luftës, me origjinë
nga klasa ose jo, por fakti është se janë nëpunës. Megjithatë duhet thënë se vigjilenca e Partisë në të tëra
këto situata që kemi kaluar ka qenë shumë e mirë.
Gjer ca kohë më parë ne i kishim shumë të pakta
mundësitë për të hapur në shkallë të gjerë shkolla të
mesme në fshat. Megjithatë, nëpërmjet bursave të dhëna nga shteti, tani në universitet 30 për qind të studentëve i sjellim nga fshati. Këtë çështje ne duhet ta
studiojmë realisht në përqindje të veçanta dhe, gjer
tani, Partia kështu ka vepruar. Ajo është treguar kurdoherë vigjilente, prandaj nuk janë krijuar rreziqe.
Gjithashtu, të kemi parasysh se ndryshe nuk mund të
vepronim, se na mungonin profesorët, mjetet dhe shkollat e mesme të nevojshme që të bëhej e mundur edhe
për bijtë e bijat e fshatarëve të mbaronin shkolla të
mesme, të ndignin edhe ata universitetin.
Tani kushtet kanë ndryshuar shumë në krahasim
me përpara, prandaj mund dhe duhet të bëjmë një
ndryshim në shpërndarjen e shkollave të mesme. Në
këtë kategori shkollash kemi pasur më shumë gjimnaze, që mund të kenë qenë edhe të tepërt dhe këtë vërejtje kritike e kemi bërë. Këto rrethana kanë bërë që
te studentët tanë të lindin disa shfaqje jo të mira. Megjithatë puna e Partisë forcohet vazhdimisht, lufta e
klasave vazhdon si kudo edhe në shkolla. Sidoqoftë
këto rrethana ne nuk duhet t'i harrojmë.
Duke pasur parasysh sa thashë dhe mbasi kushtet
në vendin tonë tani kanë ndryshuar, neve na duhet ta
bëjmë këtë studim, se arsimin tetëvjeçar aktualisht e
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kemi të detyrueshëm edhe në fshat. Prandaj sot i kemi të gjitha mundësitë për ta zgjeruar më tej rrjetin
shkollave të mesme, të gjimnazeve e të shkollave të
mesme profesionale, jo vetëm në qytet, po edhe në
fshat, të ndryshojmë njëkohësisht edhe proporcionin e
nxënësve që do të dërgohen në gjimnaze dhe në shkollat teknike, pra, të përcaktohet se sa do të jenë nga
fshati dhe sa nga qyteti. Të gjitha shkollat e mesme,
qoftë gjimnazet apo teknikumet, ne duhet t'i orientojmë nga teknika, nga teknika bujqësore dhe ajo industriale. Në rrethet që kryesisht janë qendra bujqësore
do të ngremë teknikume bujqësore, në ato që kanë
më shumë industri do të ngremë teknikume industriale
kështu me radhë.
Pra, mbasi arsimin e përgjithshëm tetëvjeçar tani
kemi të detyrueshëm, na del detyrë të zgjerojmë edhe
arsimin e mesëm, duke synuar t'ia ndryshojmë atij
fytyrën, ta bëjmë edhe këtë çdo vit e më masiv, por
pa e bërë shkollën e mesme të detyruar me ligj, sepse
për sistemin tonë arsimor aktualisht nuk shtrohet ky
problem ashtu si shtrohet për arsimin tetëvjeçar. Në
rast se vendosim të hapim, për shembull, një shkollë
të mesme në Krutje, është e mira dhe me leverdi që
atje të hapim një shkollë të mesme bujqësore, ku do
të shkojnë për të mësuar jo vetëm nxënësit e kësaj
kooperative, por edhe të tjerë, nga kooperativat rreth
rrotull. Në rast se kjo shkollë nuk do t'i plotësojë
nevojat, atëherë mund të ngremë një tjetër si kjo
gjetkë, dhe kështu me radhë të shkojmë duke e shtuar
këtë tip shkolle.
Gjithashtu, përveç shkollave të mesme, mund të.

ngremë edhe shkolla të ulëta profesionale dyvjeçare,
me profile të ndryshme, sipas nevojave. Ata që do të
mbarojne tetëvjeçaren dhe nuk do të dëshirojnë të
ndjekin shkollat e mesme profesionale t'i bindim, të
bëjmë me ta punë sqaruese politike që të ndjekin këto
shkolla të ulëta. Kështu ata do të marrin kulturë te.knike etj., pra do të kenë një profil më të ngushtë. Këto
shkolla nuk do t'i kemi të detyrueshme. Natyrisht edhe
të gjithë nxënësit nuk i dërgojmë dot në to, se as mundësi për ta bërë këtë nuk kemi. Do të ketë nga ata që
nuk do të dëshirojnë të venë në të tilla shkolla dhe një
pjesë e tyre do të përpiqen të futen në punë. Mirëpo
ata që porsa kanë mbaruar tetëvjeçaren janë me moshë 14-15 vjeç dhe kanë akoma nevojë për mësim. Ata
mund të punojnë dhe njëkohësisht të mësojnë, domethënë të ndjekin shkolla drejtpërdrejt nga prodhimi.
Ne duhet të krijojmë kështu një rrjet shkollash të ulëta
profesionale për degë të ndryshme, ku do të venë ata
që do të kenë mbaruar arsimin e rregullt tetëvjeçar.
Pra, në këto shkolla, ata do të profilizohen në drejtime të ndryshme sipas nevojave të ekonomisë së vendit.
Gjatë këtyre dy vjetëve nxënësve duhet t'u jepet
edhe një dozë e domosdoshme kulture të përgjithshme,
pra, të bëhet në këto shkolla pak kimi, biologji, fizikë,
botanikë, në atë masë që do të shihet e nevojshme. Ky
të jetë si një vazhdim i natyrshëm i programit. Këtë
ta bëjmë qëllimisht që nxënësi të jetë i pajisur me ato
njohuri të nevojshme, të cilat do t'i duhen për të ngjitur shkallët më të larta të sistemit tonë shkollor. Duhet
pasur, gjithashtu, parasysh që nxënësi njëkohësisht duhet dhe do të punojë gjatë viteve të shkollës, po sa
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kohë pune duhet të bëjë konkretisht dhe sa lëndë mësimore duhet të marrë gjatë këtyre dy vjetëve, kjo është
një çështje tjetër që duhet llogaritur me kujdes nga
organet e arsimit.
rshtë e ditur që do të ketë edhe njerëz që nuk do
të duan të venë në të tilla shkolla, disa do të thonë
«ç'më duhet mua kjo shkollë» etj. Këto pengesa do të
dalin përpara, por jemi të bindur se me këtë sistem të
ri arsimor ne nuk i mbyllim rrugën asnjë të riu, përkundrazi, dyert e shkollës janë të hapura për ta e për
këdo që do të mësojë. Ne duhet t'i nxitim të rinjtë
tanë që t'i ndjekin këto lloj shkollash. Çështja e marrjes së diplomës nga ana e tyre do të jetë pastaj një gjë
formale. Mendoj se me këtë sistem ne do të arrijmë
shpejt në masivizimin e shkollës së mesme, pa e bërë
të detyruar, do të kemi mundësi ta kontrollojmë më
mirë punën dhe askujt nuk ia mbyllim rrugën për të
ndjekur studime më të larta.
Del pyetja: me këtë sistem shkollor masiv a ka
ndonjë rrezik që punëtorët dhe fshatarët të mos na
vijnë në universitet? Mendoj se jo. Në këto teknikume
do të mësojnë punëtorë, fshatarë dhe nëpunës, bile
në një numër më të madh nga sa kemi mundësi të pranohen në universitet. Jeta do të na tregojë që me
këtë mënyrë ne do të përgatitim aq shumë kuadro, sa
nuk do të kemi vend për të gjithë në universitet. Këta
do të jenë njerëz të përgatitur në një profesion, dhe
për këtë do të marrin diplomën përkatëse të teknikumit e do ta kenë të hapur rrugën për të hyrë, po të
dëshirojnë e po të ketë vend, edhe në universitet. Por
qëllimi ynë është që jo të tërë teknikumasit t'i dër-
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gojmë në universitet, se sot kemi nevojë edhe për kuadro të mesëm. Periudha që po jetojmë nuk është e tillë
që të gjithë ata që kryejnë shkollën e mesme të venë në
universitet, sepse praktikisht nuk ka mundësi të bëhet.
Me këtë mënyrë realizohet masivizimi i shkollës,
përmirësohet raporti i shpërndarjes së nxënësve nëpërmjet ngritjes së teknikumeve, në fshat e në qytet, asnjë
nxënësi nuk i mbyllet rruga për të ndjekur arsimin më
lart dhe zgjidhet çështja e përbërjes së atyre që do të
venë në universitet.
Të rinjtë që kanë kryer arsimin tetëvjeçar, më vonë, po të duan mund të ndjekin edhe teknikumet e
natës, pse mundësitë i kemi dhe teknikume po ngrernë
e do të ngremë të tjera në të ardhmen në qytete, në
fabrika e në uzina, kurse në kooperativa nuk do të
ngremë dot kudo. Megjithatë ne duhet të studiojmë
demografinë e vendit, të shohim në bazë të popullsisë
për sa shkolla të mesme ka nevojë ky ose ai rreth, çfarë shkollash dhe a sigurohet kuadri përkatës për të
dhënë mësim.
Le të shikojmë tani mundësitë për të mësuar të
atyre që janë jashtë shkollës. Nuk e kam fjalën për
ata që janë futur në punë mbasi kanë kryer shkollën e
mesme. Edhe këta po të duan dhe po të plotësojnë
kushtet, mund të venë në universitet, po fjalën e kam
për ata që janë në punë dhe nuk e kanë kryer shkollën
e mesme dhe në këtë kategori punonjësish kemi akoma
një numër të madh. Por ndjekjen e universitetit ne
nuk duhet ta shtrojmë për një punëtor që ka mbaruar
vetëm filloren dhe që punon, për shembull, prej 20
vjetësh shofer. Këtij do të përpiqemi t'i japim, po të
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dëshirojë, nocionet e domosdoshme për mekanikë, ose
mund t'i japim pa ndërprerje nga puna disa njohuri
të tjera që i duhen, se praktikisht profesionin ai e di
shumë mirë. Edhe shoferi duhet të mësojë, po këtë
mësim atij ne mund t'ia japim veç shkollave të natës
edhe nëpërmjet kursesh kualifikimi. Qëllimi është ta
ndihmojmë këtë njeri të kualifikohet. Ky kualifikim
do ta ngrejë atë në një nivel më të lartë teknik. Në
qoftë se ai ka kapacitet e zgjuarsi dhe është shembull
në punë mund ta vëmë edhe në funksion drejtues në
një park ose në një uzinë, po, për moshën që kanë,
këtyre njerëzve nuk duhet t'ua vëmë detyrë të vazhdojnë shkollat deri dhe universitetin. Qëllimi ynë
është t'i kualifikojmë njerëzit në profesion edhe nëpërmjet kursesh të veçanta, pse të tërë nuk mund dhe
nuk do t'i drejtojmë në universitet. Edhe në ushtri ne
nuk e bëjmë çdo ushtar oficer, po ngremë aq sa duhen
dhe nga më të mirët, megjithatë punojmë që ushtarët
t'i kualifikojmë nga ana teknike ushtarake, sipas armëve ku shërbejnë. Sigurisht në këtë drejtim Partia ka
dhënë orientime të drejta dhe do të përpiqet që në
përgjegjësi të ngrihen në radhë të parë bijtë e punëtorëve, sigurisht ata që japin prova zotësie në punë. Pra,
gjithë këto masa të gjera punëtorësh ne duhet të synojmë t'i kualifikojmë.
Të njëjtin qëllim duhet të ndjekim edhe me gjithë
fshatarët që kanë kryer arsimin shtatëvjeçar. Përveç
këtyre ka edhe të tjerë që nuk kanë mbaruar as filloren, i kanë shpëtuar detyrimit shkollor. Ne edhe me
këta duhet të bëjmë përpjekje që t'i kualifikojmë, bile
po të jetë e mundur të gjithë. Por të jemi realistë. Kë-
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tyre nuk do t'u mësojmë matematikën e gjeometrinë,
po për kooperativistët që merren me kultivimin e pambukut ose të ullinjve, duhet të hapim kurse ku ata
të mësojnë për ato gjëra që u hyjnë në punë. Kështu,
pra, disa t'i kualifikojmë për drithërat, disa për pemëtarinë, të tjerë për blegtorinë etj. Në këtë mënyrë
mund të bëjmë një punë të madhe të vazhdueshme për
kualifikimin e tyre.
Kuadrot e lartë në fshat në shumicë duhet të jenë
nga fshati dhe këtë duhet ta theksojmë. Sigurisht, në
fshat do të dërgojmë kuadro edhe nga qyteti. Edhe bij
punëtorësh duhet të venë të punojnë në fshat. Çështja,
pra, nuk mund dhe nuk duhet të shtrohet që për fshatin të përgatitim kuadro të dalë vetëm nga fshati dhe
për qytetin vetëm nga qyteti. Orientimi i përgjithshëm
të jetë që në shumicë fshati t'i nxjerrë vetë kuadrot
që i duhen, por edhe kuadro të qytetit të shkojnë të
punojnë në fshat.
Këto orientime duhet t'i ruajmë kurdoherë, po të
mos harrojmë se ne po çojmë në shkolla masa të tëra
të rinisë, që do të jenë klasa punëtore e ardhshme, kooperativistët e ardhshëm, inteligjencia e ardhshme e
vendit tonë. Të tërë këta njerëz popullorë, revolucionarë, të edukuar me mësimet e Partisë, do të dalin nga
dyert e shkollës sonë revolucionare. E gjithë kjo punë
që po bëjmë synon në forcimin e diktaturës së proletariatit, në forcimin e sensit të klasës. Pa i mohuar të
drejtën ndonjërit, si dhe pa synuar të shkojnë të gjithë
në universitet, me sistemin arsimor që mendojmë të
vendosim do të rritet vazhdimisht niveli i kulturës së
përgjithshme të njerëzve tanë.
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Programin e universitetit ne duhet t'ia përshtatim
sistemit shkollor për të cilin fola. Mendoj se kultura
që do të japim në këto shkolla, të jetë në nivel më të
lartë nga ajo që japim sot, prandaj programi i universitetit t'i përgjigjet këtij niveli, si dhe të synojmë
ata që do të dërgohen në shkollë të lartë ta mbarojnë
atë. Sot nxënësit e teknikumeve e kanë më vështirë të
ndjekin universitetin, sepse në këto shkolla nuk i kemi rregulluar drejt programet e kulturës së përgjit'nshme, kurse gjimnazistët janë më të përgatitur për në
universitet. Në të gjithë këtë kompleks të kemi parasysh të zbatojmë të gjitha parimet që shtrojmë: njohuritë shkencore-teknike që do të japim në shkollë, punën
në prodhim, përgatitjen ushtarake, kohën e nevojshme
të studentit për pushim etj. Në qoftë se dëmtojmë
qoftë edhe njërën nga këto, do të thotë se nuk zbatojmë revolucionarizimin e shkollës.
Po edhe pas mbarimit të universitetit të shikohen
mundësitë e kualifikimit të mëtejshëm, me të cilin do të
ngremë edhe më shumë nivelin shkencor të kuadrit të ri.
Të gjitha këto kërkojnë që të bëhen studime për
programet, të përcaktohet sa lëndë mësimore, sa kohë
punë në prodhim dhe sa kohë stërvitje ushtarake do
të bëhet, pastaj të përcaktohet edhe sa kuadro do të
na duhen etj.
Në qoftë se do të thyejmë konceptet e vjetra, sentimentalizmin e profesionalizmin e mësuesve dhe të
pedagogëve dhe do t'i bëjmë ata të ndërgjegjshëm të
kuptojnë nevojën e revolucionarizimit të shkollës, do të
ketë mundësi të bëjmë shkurtime në programet dhe në
këtë punë unë mendoj se nuk do ta ulim aspak nivelin
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e teorisë në shkollat tona. Përkundrazi, kur ne të kemi hequr nga programet ato që nuk na duhen, atë do
ta ngremë edhe më lart. Kështu nuk do t'i ngarkojmë
nxënësit e studentët me çështje që njeriu nuk i mëson
vetëm në shkollë, e kam fjalën kur jepen më shumë
nga sa duhen, për shembull, njohuri letrare etj., që pa
i nënvleftësuar, shumë nga ato janë të tepërta.
Unë mendoj se shkencëtarët dhe profesorët tanë
janë në gjendje të bëjnë shumë shkurtime edhe në
programet e lëndëve shkencore dhe ta ngrenë, bile akoma më lart, nivelin e dhënies së teorisë në shkeneat
përkatëse. Duke bërë këtë, nxënësve në shkollë do t'u
dalë koha edhe për të marrë teori, edhe për punën në
prodhim, edhe për stërvitje ushtarake, edhe për të
dhënë provime e për të gjitha të tjerat. Drejtimi i të
gjitha këtyre çështjeve është detyrë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës.
Në përfundim, mendoj se me këtë sistem ne i forcojmë pozitat e klasës punëtore në shkollë. Ata punëtorë ose bij punëtorësh që nuk do të kenë mundësi I.ë
venë në universitet, pra të përfundojnë këtë sistem
shkolle, do të kenë eksperiencë të madhe dhe të gjitha
mundësitë e drejtimit.
Këto janë disa mendime që kisha, për të cilat është
e nevojshme të diskutojmë.
Botohet për herë të parë sipas
shënimeve të mbajtura në këtë
takim që gjenden në AQP

