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Historia e Arsimit Shqiptar

Historia e Arsimit dhe Mendimit Pedagogjik Shqiptar
Paulina Hoxha, Assistent Profesor, në departamentin e Historisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Përmbledhje për kursin:
Në kursin e studimit të historisë së arsimit dhe mendimit pedagogjik shqiptar, jepet një sintezë shkencore e rrugës historike
të zhvillimit të arsimit dhe mendimit pedagogjik në vëndin tonë që nga lashtësia e deri në ditët tona.
Një vënd i rëndësishëm i kushtohet zhvillimit të arsimit në periudhën e Rilindjes Kombëtare Shqiptare, sidomos luftës dhe
përpjekjeve të popullit dhe patriotëve shqiptarë per zhvillimin e arsimit kombëtar, për hapjen dhe veprimin e shkollave
shqipe.
Gjërësisht trajtohet zhvillimi i arsimit dhe i mendimit pedagogjik në periudhën e Pavarësisë 1912-1939, ku trajtohet zhvillimi
i arsimit kombëtar në shtetin e pavarur shqiptar;arsimi gjatë periudhës së Luftës së Parë Botërore; përpjekjet për
demokratizimin dhe laicizimin e shkollës në vitet 1920-1924; gjëndja e arsimit në periudhën 1925-1939. Vend të veçantë në
këtë kurs studimi zë edhe historia e zhvillimit të arsimit dhe mendimit pedagogjik nga Lufta e Dytë Botërore e deri në fund të
viteve 1980…

Java I: Edukata dhe arsimi në lashtësi.
* Edukata dhe arsimi në qendrat ilire në shek IV-I p.K; në ngulimet helene të
bregdetit ilir dhe në periudhën e pushtimit romak.
* Vazhdimësia iliro-shqiptare në fushën e edukatës dhe arsimit. Përmbajtja
e sistemit të edukatës popullore iliro-shqiptare dhe shkollat iliro-shqiptare.
Literaturë bazë:
Grup autorësh: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
Ceka, N., “Ilirët”, Tiranë, 2001
Adhami, Stilian: “Voskopoja në shekullin e lulëzimit të saj”, Tiranë,1989
Historia e Shqipërisë Vëll.I, Tiranë, 1959, Botim i USHT
Koliqi, Hajrullah: Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Prishtinë, 2002
Literaturë plotësuese:
Adhami, Stilian: “Voskopoja dhe monumentet e saj”, Tiranë, 1998
Anamali, Skënder, Korkuti, Myzafer: “Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve”, Tiranë,1969
Koliqi, Hajrullah: “Edukata dhe arsimi i ilirëve” Revista “Shkëndija”, Prishtinë, nëntor 1994
4. Akademia e shkencave: “Shqiptarët në trojet e tyre”, Tiranë, 1982

Java II: Arsimi dhe mendimi pedagogjik në periudhën e mesjetës.
Shkollat në periudhën e mesjetës.Problemi i shkollës së parë shqipe.
Mendimtarë të mesjetës
Literaturë bazë:
1.Grup autorësh: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
2.Historia e Shqipërisë Vëll.I, Tiranë, 1959, Botim i USHT
3. Shuteriqi, Dh. S., “Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850”, Tiranë,1976
4. Koliqi, Hajrullah: Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Prishtinë, 2002
5. Osmani, Shefik: “Fjalor i Pedagogjisë”, Tiranë 1983.
Literaturë plotësuese:
Beqja, Hamit, Dedja Bedri: Historia e Pedagogjisë, Tiranë, 1965
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Osmani Shefik, Fjalor i Pedagogjisë, Tiranë, 1983.
Rexhepagiq, J.: “Zhvillimi I arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e Jugosllavisë së some deri në
vitin 1918” Prishtinë 1970.
Prendushi Mikel,: “Humanistët shqiptarë”, Tiranë, 19..?
Java III: Zhvillimi i arsimit gjatë Rilindjes Kombëtare
Shqiptare në vitet “30-80”të shekullit XIX.
Përpjekjet për zhvillimin e arsimit në gjuhën shqipe në vitet“50-70“të
shekullit XIX. Politika arsimore e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
(1878-1881).

Literaturë bazë:
1.Mendimi politik e shoqëror i Rilindjes Kombëtare Shqiptare (përmbledhje artikujsh nga shtypi), Vëll.I Tiranë, 1971, vëll.II
Tiranë 1976.
2.Dedja Bedri.: Rilindja Kombëtare Shqiptare, faqe e ndritur e kulturës shpirtërore dhe materiale të popullit tonë, Studime,
1980
3.Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
4. Koliqi, Hajrullah: Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Prishtinë, 2002
5. Historia e Shqipërisë, Vëll I, Tiranë, 1959,Botim i USHT
Literaturë plotësuese:
Rilindja Kombëtare Shqiptare dhe kolonitë shqiptare të mërgimit në Bullgari, Prishtinë, 1983
Dermaku, I.: Mbi veprimtarinë politike kulturore të shqiptarëve të Rumanisë gjatë Rilindjes shqiptare (vjetari i arkivit të
Kosovës II-III(1966-1967), Prishtinë, 1970.
Kastrati J.: tekste të vjetra shkollore të gjuhës sonë nga viti 1635-1882, Arsimi popullor, nr.6, 1964.
Rexhepagiq, J.: “Zhvillimi iarsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e Jugosllavisë së some deri në
vitin 1918” Prishtinë 1970

Java IV: Zhvillimi i arsimit në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX (1882-1908)
Përpjekjet për zhvillimin e arsimit kombëtar. Mesonjëtoret e para shqipe. Përhapja e mësimit shqip dhe rritja e lëvizj
shkollën kombëtare shqipe në fund të shek XIX dhe në fillim të shek XX.

Literaturë bazë:
1.Grup autorësh.: : “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
2. Historia e Shqipërisë, Vëll I, Tiranë, 1959,Botim i USHT
3. Koliqi, Hajrullah: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Prishtinë, 2002
4. Myzyri, Hysni.: „Shkollat e para kombëtare shqipe“. Tiranë, 1973.
5. Osmani, Tomorr.: “Udha e shkronjave shqipe”, Shkodër,1999
6. Rexhepagiq, J.: “Zhvillimi i arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e Jugosllavisë së some deri
vitin 1918” Prishtinë 1970
Literaturë plotësuese:
Beqja,H., Dedja,B.,Josifi,N.,Shapllo,S: “Historia e Pedagogjisë”, Tiranë 1965
Kastrati, Jup.: “Kontribut për historinë e arsimit në rrethin e Shkodrës, deri në vitin 1912”. Arsimi popullor, nr.2, 1986
Kastrati, Jup., “Tekste të vjetra shkollore të gjuhës sonë nga viti 1635-1882”, Arsimi popullor, nr.6, 1964
Shpuza, Gazmend, “Lufta për shkollën shqipe në Prizren në fund të shek.të kaluar”. Revista Pedagogjike, nr.4 1988.
100 vjetori i Mësonjëtores së parë shqipe të Korçës, Tiranë, 1987

Java V: Shkolla kombëtare shqipe në vitet 1908-1912.
Rritja e lëvizjes për arsimin kombëtar.Përhapja e mëtejshme e mësimit
dhe e shkollës shqipe.
Literaturë bazë:
1.Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
2. Koliqi, Hajrullah: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Prishtinë, 2002
3.Muzyri, H.: “Shoqëria e të shtypurit shkronja shqip”, Tiranë 1979
4.Osmani, Tomorr.: “Udha e shkronjave shqipe”, Shkodër,1999
Literaturë plotësuese:
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Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit(14-22 nëntor 1908),Tiranë, 1972
Pipa Feime,: “Një shekull shkollë shqipe (1861-1961)”, 1961
Osmani Sh,: “Fjalor i Pedagogjisë”,Tiranë, 1983.
Rexhepagiq, J.: “Zhvillimi i arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e Jugosllavisë së some deri në
vitin 1918” Prishtinë 1970

Java VI: Mendimi pedagogjik i Rilindjes kombëtare shqiptare
Mendimi pedagogjik dhe politika arsimore e rilindasve. Projekti për
krijimin e sistemit arsimor të Shqipërisë së pavarur. Kundërshtimet
ndaj të huajve. Përgatitja e mësuesve dhe platforma pedagogjike për
tekstet shkollore.

Literaturë bazë:
1. Historia e Shqipërisë, Vëll II, Tiranë 1984, Botim i Akademisë së Shkencave
2. Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
3. Myzyri, Hysni,; „Arsimi kombëtar shqiptar“, 1908-1912, Prishtinë, 1996
4. Rexhepagiq, J.: “Zhvillimi i arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e Jugosllavisë së some deri
vitin 1918” Prishtinë 1970
5. Shapllo, Sirri,: „Nga historiku i zhvillimit të arsimit në Shqipëri“, Tiranë, 1975
6. Dedja, Bedri,: „Shënimie mbi historinë e mendimit pedagogjik shqiptar“, Tiranë, 1972
7. Frashëri, Sami,: “Shqipëria ç’ka qënë ç’është e ç’do të bëhetë“, Tiranë, 1962
8. Hoti, Vehbi,:”Luigj Gurakuqi për shkollën shqipe dhe arsimin kombëtar“, Shkodër, 2002
9. Koliqi, Hajrullah: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar“, Prishtinë, 2002
Literaturë plotësuese:
1.Abdiu, Nuri,: „Psikologjia e Hasan Tahsinit“, Tiranë, 2006
2. Abdiu, Nuri,: “Kontribute themelore në historinë e mendimit psikologjik shqiptar deri me 1939”, Tiranë 2003
3. Beqja,H., Dedja,B.,Josifi,N.,Shapllo,S: “Historia e Pedagogjisë”, Tiranë 1965
4. Osmani Sh,: “Fjalor i Pedagogjisë”,Tiranë, 1983.
5. Pepo, P,: “Kongresi i Elbasanit, në “Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastiri”, Tiranë 1972
6. Luarasi, Skënder,: “Gjerasim Qiriazi, Jeta dhe vepra”, Tiranë, 1962
7.Kraja, M,: “Mësuesit për kombin shqiptar”, Tiranë, 1993 Islami, Myslim,: “Naum Veqilharxhi”, Tiranë, 1979.
Java VII: Arsimi kombëtar në shtetin e pavarur shqiptar.
Politika Arsimore e Qeverisë së Vlorës.Gjuha shqipe,gjuhë zyrtare në
Shqipërinë e pavarur.Përpjekjet për krijimin e sistemit arsimor
Kombëtar. Shkollat shtetërore dhe ato normale shqiptare (përmbajtja
dhe metodat). Veprimtarë të arsimit gjatë Pavarësisë.
Literaturë bazë:
Historia e Shqipërisë, Vëll II, Tiranë 1984, Botim i Akademisë së Shkencave
Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
Koliqi, Hajrullah: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Prishtinë, 2002
Hoti, Vehbi,: “Luigj Gurakuqi për shkollën shqipe dhe arsimin kombëtar”, Shkodër 2002.
Kraja, M,: “Mësuesit për kombin shqiptar”. Tiranë, 1993
Osmani Sh,: “Fjalor i Pedagogjisë”,Tiranë, 1983.
Shapllo, Dalan,:”Nga historiku i zhvillimit të arsimit në Shqipëri”, Tiranë, 1978

Literaturë plotësuese:
1. Kashari, Q,: “Zhvillimi i arsimit dhe shkollës shqipe në fillimet e Pavarësisë”, Në Revista Pedagogjike, Tiranë, nr.2, 199
2.Prendushi, Mikel,: “Arsimi në Qeverinë Kombëtare të Vlorës 1912-1914”, Buletini Shkencor, ILPSH, nr. 2, 1976
3.Koci, Kolë,: “Arsimi në periudhën e Qeverisë së Përkohshme të Vlorës 1912-1914”. Revista Pedagogjike, nr.1, 1978
4. Qeveria e Përkohshme e Vlorës dhe veprimtaria e saj, Tiranë 1963.

Java VIII: Arsimi dhe mendimi pedagogjik gjatë viteve 1914-1920.
*Gjëndja e arsimit shqiptar gjatë Luftës së Parë Botërore. Arsimi
shqip në zonat e pushtimit austro-hungarez. Zhvillime të tjera të
arsimit kombëtar në zona të ndryshme të vëndit. Kontribute të
mendimit pedagogjik gjatë viteve 1914-1920.
http://unishk-history.com

Powered by Joomla!

Generated: 20 June, 2013, 09:52

Departamenti i Historisë i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

*Rilindja dhe asfiksia e arsimit në Kosovë (1914-1918) Shkollat
shqipe në trevat shqiptare të Malit të Zi dhe në disa zona
autoktone shqiptare.Shkolla shqipe jashtë vendit.

Literaturë bazë:
1.Historia e Shqipërisë, Vëll II, Tiranë 1984, Botim i Akademisë së Shkencave
2..Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
3. Kanini, Ilir,: “Arsimi në Shqipëri në vitet e Luftës së parë Botërore. Zona e pushtimit Austro-hungarez, 1916-1918”. Tira
2001
4. Berisha, P. G,: “Zhvillimi i shkollave dhe arsimi i shqiptarëve në Mal të Zi prej viteve 1878 deri në vitin 1988”, Ulqin, 199
5. Abazi, Nexhat,: “Zhvillimi i Arsimit, i shkollave dhe i mendimit pedagogjik shqiptar në Maqedoni (1830-1912)”, Tetovë,
1997
6. . Rexhepagiq, J.: “Zhvillimi i arsimit dhe sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e Jugosllavisë së some de
në vitin 1918” Prishtinë 1970
7. Koliqi, Hajrullah: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Prishtinë, 2002
8. Hoti, Vehbi,:”Luigj Gurakuqi përv shkollën shqipe dhe arsimin kombëtar”, Shkodër, 2002
Literaturë plotësuese:
Koliqi, H.: “Përpjekjet për shkollën shqipe në Kosovë në vitet 1912-1918”, Revista Pedagogjike, nr.2, tiranë, 1996
Hoti, Vehbi,: “Aspekte të zhvillimit të arsimit shqip në Ulqin dhe në trevat tjera në Mal të zi, në periudhën e Luftës së parë
Botërore”, Në “Ulqini në rrjedhat e kohës”, Ulqin, 2000
Mustafa, Dr. A. : “Zhvillimi i shkollës fillore shqipe në Republikën e Maqedonisë”, Shkup, 1998
Osmani, Sh,: “Reflekse etno-pedagogjike”, Vëll. I,Tiranë 1998
Vokrri, A,: “Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftrave botërore (1918-1941)”, Prishtinë, 1990
Schader, Basil,: “Shqyrtime gjuhësore rreth kontaktit mes shqipes dhe gjermanishtes në Zvicër”. Tiranë, 2005
Xoxi, Koli,: “Politika e shtetit austro-hungarez, ndaj zhvillimit të arsimit në Shqipëri në fund të shek.XIX e në fillim të shek.XX.
Revista Pedagogjike nr.1, 1972

Java X: Përpjekjet për demokratizimin dhe laicizimin e arsimit në
Vitet 1920-1924
Kongreset arsimore të Lushnjes(1920); Tiranës(1922) dhe (1924).
Problemi i laicizimit të shkollës.
Literaturë bazë:
.Historia e Shqipërisë, Vëll II, Tiranë 1984, Botim i Akademisë së Shkencave
Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
3.Koliqi, Hajrullah: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar Prishtinë, 2002
4.Osmani Sh,: “Fjalor i Pedagogjisë”,Tiranë, 1983
5. Graceni, Bardhyl,: “Aleksandër Xhuvani”, Tiranë 1980
6. Mitrovica, Rexhep,: Letër e dytë “Arsimtarëve të Shqipërisë”, Tiranë, 1924
7. Koliqi, Hajrullah,: “Aleksandër Xhuvani (Puna edukative-arsimore pikpamjet pedagogjike)”, Prishtinë, 1987
Literaturë plotësuese:
Sinani, Beqir,: “Lufta për karakterin laik të shkollës shqiptare dhe kongresi dytë i arsimtarëve(korrik-gusht1922)”, Revista
Pedagogjike nr.4, 1972
Repishti, Xhevat,: “Arsimi në zgjedhjet e Asamblesë kombëtare 1923”, Revista Prdagogjike, nr.4, 1974
Sinani, Beqir,: “Kongresi i arsimtarëve në gusht 1921,dhe problemi i së përbashkët,” Arsimi Popullor, nr.4, 1965

Java X:

Arsimi në periudhën 1925-1939
*Masat e para administrative e pedagogjike (1925-1928).Përpjekjet
për mëkëmbjen e shkollës shqiptare (1928-1933).Reforma Ivanaj.
*Drejtimet e veçanta të zhvillimit të arsimit në këtë periudhë.

Literaturë bazë:
1. Historia e Shqipërisë, Vëll II, Tiranë 1984, Botim i Akademisë së Shkencave
2. Grup autorësh.: “Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar”, Tiranë, 2oo3.
3. Koliqi, Hajrullah:“ Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar“, Prishtinë, 2002
4.Osmani Sh,: “Fjalor i Pedagogjisë”,Tiranë, 1983.
5. Gogaj, Iljaz,: “Aspekte të arsimit në Shqipëri (1912-1939)“, Revista Pedagogjike, nr.3, 1972
6. Gogaj, Iljaz,: “Marash Ivanaj, figurë e shquar e arsimit kombëtar“, Tiranë, 2006
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Literaturë plotësuese:
Gogaj, Iljaz,: “Ndërhyrja arsimore italiane në Shqipëri dhe qëndresa kundër
saj deri në vitin 1939”, Tiranë 1980
Repishti, Xhevat,: “Lëvizja sindikale e mësuesve në shqipëri 1921-1924”,
Tiranë, 1974
Gogaj, Iljaz,: “Shkolla teknike dhe Harri Fullci”, Tiranë, 2007

Java XI: Arsimi në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore
*Zhvillimi i sistemit arsimor. Lufta kundër analfabetizmit, realizimi i
arsimit të detyruar 7/8 vjecar. Hallkat e sistemit arsimor. Krijimi i
arsimit të lartë.
*Ndryshimet në përmbajtje dhe në metodë. Zhvillimet e mendimit pedagogjik me baza M-L,. Politizimi dhe ideologjizimi i
tejskajshëm i shkollës dhe i mendimit pedagogjik.
*Përpjekjet për demokratizimin e arsimit dhe i përmbajtjes së tij mbi baza shkencore e pluraliste………..
Literaturë bazë:
1. Koliqi, Hajrullah:“ Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar“, Prishtinë, 2002
2. Beqja, Hamit,: „Në themelet e arsimit tonë popullor“, Tiranë, 1976
3. Dedja, Bedri,: “Shënime mbi historinë e mendimit pedagogjik shqiptar Tiranë, 1972
Literaturë plotësuese:
1. Dedja, Bedri,: “Lufta për shkollën ateiste shqiptare”, Tiranë, 1984
2. Dedja, Bedri,:”Riorganizimi I shkollës në RPSH”, Tiranë, 1964.
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