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PËRMBLEDHJE 

Në këtë artikull vihen në dukje politikat gjuhësore 

të Këshillit të Europës në favor të harmonisë dhe res-

pektit reciprok të vendeve anëtare. Mësimi i gjuhëve 

të huaja sipas standardeve të vendosura me konsen-

sus është një nga aspektet themelore të kësaj politike. 

Dokumentet bazë të Këshillit të Europës si Kuadri 

i përbashkët evro pian i referencës për gjuhët do të rrisë 

transparencën e programeve dhe kualifikimeve dhe 

do të lehtësojë shkëmbimet arsimore e profesionale 

në Europë. 

Fjalët kyçe: politikë gjuhësore, standarde evro piane, 

Kuadër i përbashkët evropian i refe rencës, risi, reformim, 

ndryshim.

Key words: linguistic policy, european standarts, 

Common European Reference Framework, innovation, 

reform, change.

POLITIKAT GJUHËSORE TE KËSHILLIT TË EUROPËS

Në kartën e të drejtave themelore të Bashkimit Ev-

ropian, adoptuar në vitin 2000 nga përfaqësuesit më 

të lartë evropianë, në nenin 22 parashikohet që Bash-

kimi respekton diversitetin gjuhësor. Në nenin 21, 

ndalohet çdo diskri mi nim përsa u përket gjuhëve.

Respektimi i diversitetit gjuhësor është një vlerë 

e rëndësishme e Bashkimit, në të njëjtën mënyrë si 

respekti ndaj njeriut, hapja ndaj kulturave të tjera, 

toleranca dhe pranimi i tjetrit.

Pra, ideja evropiane është ngritur mbi dy kërkesa 

të pandashme: universaliteti i vlerave morale të për-

bashkëta dhe diversiteti kulturor; në veçanti diver-

siteti gjuhësor paraqet, për arsye historike, një mjet të 

rëndësishëm të integri mit dhe harmonizimit.

Një menaxhim i mençur i diversitetit gjuhësor 

mund të favorizojë integrimin evropian, të rrisë 

shpirtin e qytetarisë dhe ndjenjën e të qenit pjesë e 

Bashkimit, mund të kontribuojë në mënyrë domethë-

nëse në dialogun kulturor dhe bashkekzistencën 

harmonike midis popujve.

Traktati i Maastrichtit pohon qartësisht në nenin 

e tij 126, “lidhjen midis ndërtimit të identitetit evro-

pian dhe përhapjes së gjuhëve në shtetet anëtare të 

Evropës”. Si rrjedhim lëviz shmëria e studentëve dhe 

mësuesve, bashkë punimi midis shkollave, zhvilli-

mi i këmbimeve të të rinjve dhe punonjësve social-

edukativë, zhvillimi i mësimdhënies në distancë janë 

objektivat më të spikatura të BE-së.

Komisioni i fton Shtetet anëtare që: të adoptoj-

në plane kombëtare veprimi në favor të shu më-

gjuhësisë, të përmirësojnë më shumë for mimin e më-

suesve të gjuhës, të parashikojnë mjetet e nevojshme 

për mësimin e gjuhëve që në moshë të vogël dhe të 

forcojnë mësim dhënien e lëndëve me integrimin e 

një gjuhe të huaj [1].

Politika e KE-së, orientimet si dhe gjithë doku-

mentacioni i botuar për mësimin e gjuhëve dhe 
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shumëgjuhë sinë ka gjetur një terren të përshtatshëm 

dhe ka bërë jehonë edhe në vendin tonë.

a) u krijuan kushtet për një politike më të de-

centralizuar për përzgjedhjen e gjuhës së huaj nga 

shkolla dhe raportet e vendosura midis gjuhëve. 

– Gjuhët nuk do të shiheshin më thjesht si një 

lëndë kurrikulare por si një mjet i domosdoshëm 

komunikimi

- Institucionet arsimore në rrethe po kalonin drejt 

autonomisë në disa çështje vendimmarr jeje.

b) Kurrikula ekzistuese duhej të ndryshonte në 

koncept e përmbajtje për të vendosur bazat e shën-

dosha të një metodologjie të re në mësim dhënien e 

gjuhëve të huaja.

Ndërkohë, Këshilli i Evropës kishte bërë të njohu-

ra “Qëllimet dhe Objektivat e Politikës Gjuhësore” 
përmes rekomandimeve R (82) 18 dhe R (98) 6 të 

Komitetit të Ministrave ku theksohej: “të sigurohet një 

unitet më i madh midis anëtarëve nëpërmjet mbajtjes së 

një qëndrimi të përbashkët në fushën kulturore.“

Përsa u përket gjuhëve moderne, puna e Këshi-

llit të Bashkëpunimit Kulturor të Evro pës, e ndër-

tuar që prej themelimit të tij rreth një serie projektesh 

afatmesme, ka hedhur bazat e një koherence dhe 

vazhdimësie nëpër mjet pranimit të tre parimeve të 

shprehura në parathënien e Rekomandimit R (82) 18 të 

Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës:

1. Trashëgimia e pasur e cila përfaqëson diver-

sitetin gjuhësor dhe kulturor në Evropë përbën një 

burim të çmuar të përbashkët të cilin duhet ta ruaj-

më dhe ta zhvillojmë. Përpjekje të konsiderueshme 

imponohen në fushën e edukimit në mënyrë që ky 

diversitet, në vend që të jetë një pengesë për komu-

nikimin, të kthehet në një burim pasurimi e kuptimi 

reciprok.

2. Vetëm me një njohje më të mirë të gjuhëve 

moder ne evropiane do të arrihet të lehtësohet ko-

munikimi dhe shkëmbimet midis evro pianësh me 

gjuhë amëtare të ndryshme dhe kë shtu të favorizo-

het lëvizja, kuptimi reciprok dhe bashkëpunimi në 

Evropë dhe të kufizohen paragjykimet dhe diskrimi-

nimi.

3. Shtetet anëtare, duke ndjekur dhe zhvillu ar një 

politikë kombëtare në fushën e mësimdhënies e nxë-

nies së gjuhëve moderne, do të mund të arrinin në një 

bashkërendim më të madh në nivel evropian në sajë 

të dispozitave që kanë për qëllim një bashkëveprim 

të vazh dueshëm dhe një kordinim konstant të poli-

tikave të tyre.

Për të vënë në jetë këto parime, Komiteti i Minis-

trave u kërkonte qeverive të shteteve anëtare: 

1. Të rrisin bashkëpunimin në shkallë kombëtare 

e ndërkombëtare të institucioneve qeve ritare dhe 

joqeveri tare për përcaktimin e me todave të mësim-

dhënies dhe të vlerësimit në fu shën e mësimit të 

gjuhëve moderne, të prodhimit dhe përdorimit të 

materialeve, duke përfshirë institucionet e prodhimit 

dhe përdo rimit të materialeve multimediatike.“ 

2. Të bëjnë ç’ka është e domosdoshme për të ven-

dosur një sistem evropian të efektshëm në shkëm-

bimin e informacioneve duke përfshirë të gjitha 

aspektet e nxënies dhe të mësimdhënies së gjuhëve 

moderne, dhe të kërkimit shkencor në këtë fushë, 

duke përdorur teknologjitë e avancuara të informa-

cionit. 

Pra, siç shihet, Bashkimi Evropian dëshiron që të 

gjithë qytetarët e tij të përfitojnë nga avantazhet që 

mund të sjellë njohja e gjuhëve, të cilat janë një ele-

ment i rëndësishëm i programeve të edukimit dhe 

formimit në të gjithë sistemet arsimore.

Si janë reflektuar këto politika të KE-së në sistemin 

tonë arsimor duke synuar reformimin e tij në bazë të stan-

dardeve evropiane?

Në Projektstrategjinë Kombëtare të arsimit pa-

rauniversitar thuhet “Politikat gjuhësore të MASh-

it zhvillohen në përputhje me zhvilli met e vendit 

tonë por dhe në respektimin e politikës së KE-së. Në 

këtë kuadër respektohen dy orientimet bazë të saj: 

shumëgjuhësia dhe multikultura duke i kushtuar 

rëndësi jo vetëm gjuhëve të huaja por dhe gjuhëve 

të minoritetit. 

MASh ka venë në bazë të sistemit kurrikular 

“Kuadrin e përbashkët evropian të referencave për 

gjuhët”: më simdhënia, mësimnxënia dhe vlerësimi 

si dokumenti i cili jep standardet Evropiane që syno-

jë të gjitha vendet anëtare të KE-së. 

Hartimi dhe akreditimi i “Portofolit evro pian 

të gjuhëvesi” një instrument i krijuar nga Këshilli 

i Evropës për prezantimin personal të përvojave 

gjuhësore është modeluar të mbështesë dhe të 

rrisë përpjekjet e përdoruesve të tij për të reflek-

tuar mbi të mësuarit e gjuhëve dhe për ta bërë atë 

më të efektshëm. 

Dokumentat bazë të KE-së si “Kuadri i përbash-
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kët evropian i referencës për gjuhët”, udhë zuesi për 

hartimin e “Portofolit evropian të gjuhëve” si edhe 

vetë Portfoli janë bërë të njohur për një publik rela-

tivisht të gjerë mësuesish, nxënësish, inspektorësh 

mësimorë në Drejtorivë Arsimore dhe kanë gjetur 

zbatim në hartimin e Kurrikulës Kombëtare të 

gjuhëve moderne.

RISITË E “KUADRIT TË PËRBASHKËT EVROPIAN 
TË REFERENCES PËR GJUHËT”

“Kuadri” sjell të paktën 4 risi:  

1. Nivelet e përbashkëta të referencës 
(nga A1, A2, B1, B2 C1, C2)
Shkalla e aftësive gjuhësore globale ndahet në 

6 nivele të përbashkëta, që përshkruajnë ho llësisht 

aftësitë që duhet të ketë përdoruesi në secilin nivel: 
Niveli A1, A2 (përdorues ele mentar); B1, B2 (përdo-

rues i pavarur); C1, C2 (zotërim i plotë, përdorues me 

përvojë) [2].

Këto nivele përshkojnë gjithë proçesin e për-

vetësimit të gjuhëve. Kuadri, në sajë të përshkruesve 

që paraqet për secilin nivel, lejon që të vendoset në 

një bazë të fortë dhe objektive njohja reciproke e 

kualifikimeve në gjuhë. Etalonimi që ai ofron, lejon 

të hartohen dispozitivë koherentë për çdo gjuhë 

dhe për çdo nivel dhe ndihmon mësuesit, nxënësit, 

hartuesit e teksteve dhe organizmat e çertifikimit të 

koordinojnë përpjekjet e tyre dhe të krahasojnë pro-

duktet me njeri-tjetrin.

2. Një ndarje e aftësisë së komunikimit në vep-
rimtari të komunikimit gjuhësor  

Këto veprimtari të komunikimit gjuhësor li dhen 

me marrjen (dëgjimi, leximi); prodhimin (të shpre-

hurit gojor dhe me skrim në vazhdimësi); ndërvep-

rimin (marr ja pjesë në një bise dë); ndërmjetësimin 

(veprimtaritë e përkthimit dhe interpretimit) [2].

Shprehja “veprimtari e komunikimit gjuhësor”, 

e huazuar nga Kuadri, ka të bëjë me kup timin që i 

jepet zakonisht aftësisë: kuptimi gojor, të shprehurit 

gojor në vazhdimësi, ndërveprimi gojor, të kuptu-

arit me shkrim, të shprehurit me shkrim. Pra, do të 

flasim tashmë për “grup veprimtarish të komuni-

kimit gjuhësor” në vend të “grup aftësish”. 

Termi “aftësi” do të shërbejë për të përcaktuar 

përbërësit më të përgjithshëm: aftësia socio-gjuhë-

sore, pragmatike, gjuhësore (ku për fshihet leksiku, 

gramatika dhe fonologjia) pa harruar aftësinë kul-

turore (gjithçka që lidhet me popu llin ku flitet gjuha 

dhe kulturën e tij, pa të cilën komunikimi nuk do të 

vendosej në mënyrë ko rrekte. 

3. Nocioni i “detyrës”
Detyra lidhet me metodologjinë “vepruese” (4) të 

Kuadrit në kuptimin e realizimit të diçkaje, të përm-

bushjes me anë të veprimeve. Pra, përdorimi i gjuhës 

nuk është i shkëputur nga veprimet e atij që është 

në të njëjtën kohë edhe folës edhe aktor shoqëror. 

Kjo mund të shkojë nga më pragmatikja (montimi i 

një mobiljeje duke ndjekur udhëzimet) deri tek më 

konceptualja (shkrimi i një libri, i një argumentimi, 

marr ja e një vendimi në një negocim etj.). Në këtë 

perspektivë, aftësia gjuhësore mund të kërkohet 

e plotë (shkrimi i librit), pjesërisht (montimi i mo-

biljes), ose fare (realizimi i një recete kuzhine që dihet 

përmendësh). Aftësia gjuhësore është një lloj aftësie 

që hyn në realizi min e detyrave.  

Pra, Kuadrin në këtë stad mund ta përmbledhim si 

shuma e niveleve të aftësive (gjuhësore ose jo gjuhë-

sore) që ndikojnë në realizimin e detyrave. Ky kënd-

vështrim ka efektet e tij në mësimdhënie/nxënie dhe 

konceptimin e tyre sepse kjo do të thotë të renditen 

veprimtaritë gju hësore e të ndërthuren me njera-

tjetrën, të shka llëzohen vështirësitë dhe të lidhet e 

thëna me të bërën.

4. Një ripërcaktim i aftësisë së komunikimit që 

për fshin shumë përbërës të përshkallëzuar nga A1 
deri në C2:  

– Përbërësi gjuhësor: njohuri dhe shprehi në lidh-

je me leksikun, sintaksën, fonologjinë.  

– Përbërësi sociogjuhësor (shumë i afërt me për-

bërësin socio-kulturor) duhet marrë parasysh, pasi 

gjuha është një dukuri shoqërore. Të flasësh nuk do 

të thotë vetëm të formosh fraza. Hyjnë në lojë karak-

teristika që kanë të bëjnë me përdori min e gjuhës si 

treguesit e marrë dhënieve shoqërore (statusi i bash-

këfolësve) rregullat e mirësjelljes, shprehja e urtësisë 

popullore, dialektet, thekset.

– përbërësi pragmatik ka të bëjë me ecurinë ve-

pruese dhe me zgjedhjen e strategjive ligjërimore për 

realizimin e një qëllimi të caktuar (organizimi, adap-

timi dhe strukturimi i ligjërimit) që bën lidhjen midis 

folësit dhe situatës [5].
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PARIMET THEMELORE TË KUADRIT TË PËRBASHKËT 

EVROPIAN TË REFERENCËS PËR GJUHËT

Përvetësimi nga mësuesit i parimeve të 

KEPRGJ-së do të nxisë reflektimin mbi më sim dhë-

nien e tyre, do t’i japë një frymëmarrje dhe do të 

ushqejë me oksigjen praktikat mësimore ne klasë, 

duke motivuar edhe ata mësues që kanë rënë në 

pesimizëm dhe mendojnë se kanë provuar gjith-

çka dhe nuk kanë arritur rezultatet e pritshme në 

klasat e tyre të tej mbushura me nxënës të pamoti-

vuar dhe indiferentë.

“Perspektiva vepruese e konsideron studentin 

para së gjithash një përdorues, si aktor shoqëror që 

ka për të përmbushur disa detyra (jo vetëm gjuhë-

sore), në rrethana dhe në një mjedis të caktuar, në një 

fushë veprimi të veçantë” [6].

Nëse aktet gjuhësore realizohen nëpërmjet vep-

rimtarive gjuhësore, detyrat realizohen në përmjet 

veprimeve në një kontekst shoqëror në të cilin ma-

rrin plotësisht kuptimin e tyre. 

KUJT I SHËRBEN KUADRI I PËRBASHKËT EVROPIAN 
I REFERENCËS PËR GJUHËT?

KEPRL është i domosdoshëm për hartuesit e pro-

grameve, autorët e teksteve shkollore, vlerësuesit e 

provimeve, mësuesit dhe formatorët e mësuesve, për 

të gjithë të interesuarit e tjerë në fushën e mësimdhë-

nies së gjuhëve dhe vlerësimit të aftësive gjuhësore.

- I hartuar pas një pune kërkimore dhe një kon-

sultimi të gjerë, Kuadri është një instrument praktik 

që lejon të ndërtohen në mënyrë të qartë elementët e 

përbashkët që do të arrihen gjatë etapve të mësim-

nxënies.

- Kuadri është gjithashtu një instrument ideal 

për të krahasuar rezultatet e vlerësimit në vendet e 

Këshillit të Evropës.

- Kuadri ofron një bazë të përbashkët për njohjen 

reciproke të kualifikimeve në gjuhë, duke lehtë-

suar kështu lëvizjen edukative e profesionale. Ai po 

përdoret gjithnjë e më shumë për rishikimin e pro-

grameve kombëtare dhe nga ndërmarrjet e mëdha 

shumëkombëshe për krahasimin e çertifikatave në 

gjuhë.        

Ai shërben për të organizuar një çertifikim duke 

u nisur nga kritere që formulohen me terma pozi-

tivë duke theksuar rezultatet dhe jo duke theksuar 

dobësitë, gjë që ndihmon nxënësin të zhvillojë 

ndërgjegjësimin për gjendjen e tanishme të njourive 

dhe zotësive të tij, të vendosë obektiva të vlefshme 

dhe realiste, të zgjedhë materialet pedagogjike, e 

ushtron për vetëvlerësimin. 

PËRFUNDIM

Angazhimi për përdorimin e Kuadrit të referencës 

është një sfidë dhe një ambicie për mësuesin e gjuhës. 

Ai duhet të pranojë të ndryshojë zakonet, të mendojë 

mbi praktikat e tij në klasë, të ridimensionojë rolin e 

nxënësit në favor të angazhimit të tij në mësimin e 

gjuhëve, ta pajisë me mjete për të fiksuar objektiva 

dhe për t’u bërë autonom, t’i tregojë progresin e bërë 

në mësimin e gjuhëve, t’i vërë në dukje dhe t’i vlerë-

sojë të gjitha arritjet. 

Dimensioni evropian dhe hapja ndërkombëtare 

e ofruar nga KEPR është domethënës dhe shumë 

inkurajues si për nxënësit ashtu dhe për mësuesit që 

i kushtohen gjithë jetës mësimit të gjuhëvë të huaja, 

që harxhojnë shumë forca dhe energji për të vendo-

sur dhe realizuar projekte këmbimi me partnerët e 

huaj, për të organizuar pushime gjuhësore dhe për të 

vendosur nxënësin në një situatë autentike komuni-

kimi në gjuhë të huaj. Shpresojmë që organet vendi-

marrëse dhë politikbërëse të angazhohen seriozisht 

në hartimin dhe zbatimin e politikave gjuhësore 

kombëtare sipas standardeve evropiane me qëllim 

që sistemi ynë arsimor të bëhet plotësisht i kraha-

sueshëm me atë të vendeve të tjera fqinje.
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