Të nderuar prindër,
Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!
Me anë të kësaj letre kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të merrni pjesë në programin e ri të
organizuar nga UAMI për mësimdhënien e islamit për fëmijë. Në vijim do ju prezantojmë me
disa informacione që i përkasin këtij programi.
Çfarë është Mektepi UAMI
Në shkurt të vitit 2015 UAMI filloi projektin ‘Mektebi që na bashkon’ në gjashtë qytete të
Italisë (Genova, Milano, Piacenza, Grossetto, Trento, Bergamo) me një numër total prej 94
nxënësish të moshave 9 deri në 13 vjeç. Ky organizim në rang kombëtar dhe zhvillimi i
mësimit paralelisht në çdo qytet pati dhe do vazhdoj të ketë si objektiv njohjen e fëmijëve me
njëri-tjetrin dhe vëllazërimin mes tyre. Ky program po ashtu u kujdes që fëmijët të njiheshin
me një shkollë të vetme mbi dijen islame duke ju dhënë atyre baza të shëndetshme për ti
ruajtur nga devijimet.
Projekti kishte si synim ti ofronte fëmijëve një metodë të
dobishme dhe bashkëkohore për mësim besimin. Gjatë
këtyre tre viteve u ndoq vargu i librave ‘Ndriçimi i Jetës’
i cili u zhvillua në gjuhën shqipe. Ne mund të themi me
bindje se kjo iniciative rezultoi mjaft cilësore dhe
efikase. Megjithatë kësaj radhe vijmë ndryshe duke
dashur të permirësojme edhe më tepër këtë projekt.

Cili është programi që do të ndiqet këtë vit dhe cilat janë risitë
Gjatë këtyre tre viteve është rritur numri i qyteteve që marrin pjesë në këtë iniciativë dhe po
ashtu i nxënësve. Parashikohet të kemi për këtë vit të ri mësimor rreth 140 fëmijë të moshës
6-14 vjeç nga 20 qytete të ndryshme të Italisë. MashaAllah, Zoti ua bëftë këtë dije të
dobishme.
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Eksperienca e viteve të kaluara na ndihmoi të kuptojmë disa lakuna dhe të përpiqemi ti
kulmojmë ato. U vu re se një përqindje shumë e lartë nxënësish ka hasur vështirësi të mëdha
gjuhësore për shkak të mangësive të rënda në leximin dhe shkrimin e gjuhës shqipe. Ky fakt
e bënte hera herës të pamundur shpjegimin e shumë koncepteve me rëndësi fetare, dhe
shpesh figurave edukative që kishin marrë përsipër vullnetarisht te bënin zbërthimin e librit së
bashku me fëmijët, ju është dashur ta përkthejnë atë pjesërisht apo tërësisht në italisht për
t’ua përcjellë nxënësve. Ky proçes angazhonte shumë kohë dhe rrezikonte të sillte
shpërqëndrim në orët e mësimit.
Nisur nga këto peripeci, Këshilli i UAMI-t pas diskutimesh dhe vlerësimit të avantazheve dhe
dizavantazheve mori vendimin për nisjen e një programi të ri mësimor që do të zhvillohet
tërësisht në gjuhën italiane. Ky program mësimdhënieje do të nisë në shtator, dhe mban
emrin ‘Rruga e muslimanit për fëmijë’, e thënë në italisht ‘La via del giovane musulmano’.
Programi ‘Rruga e muslimanit për femijë’:
Projekti ka lindur në vitin 2008 me qëllim që ti sillte
lexuesit të vogël libra edukativ mbi islamin që të ishin
intrigues dhe argëtues. Gjatë viteve është krijuar një
program mësimor më i plotë i cili perfshin përveç
librave, edhe një plan formimi për mësuesit, ushtrime të
ndryshme për nxënësit, si dhe aktivitete praktike
jashtëshkollore.
Nga është marrë ky program mësimor?
Programi është marrë kryesisht nga institucione didaktike islame angleze, si ajo e ‘darul
ulum’, një term arab që do të thotë ‘la casa della conoscenza’. Programi është rezultat i një
gërshetimi harmonik të metodologjive moderne të marra nga universitetet islame të Azisë
Jugore.
Kush janë autorët e këtij projekti ndërkombëtar?
Projekti është rezultat i punës së vyer të dy grupeve të qujtur ‘muftī’ dhe ‘ulamā’, që
zotërojnë tituj dhe diploma për studimet në Shkencat Islame. Këta janë kujdesur për
përmbajtjen e programit dhe më pas janë mbështetur në ekspertë të fushës për ilustrimet me
figura, dhe në mësues apo profesor universiteti për ta kompletuar dhe përmbyllur
suksesshëm projektin.

Unione degli Albanesi Musulmani in Italia
Via Ronchi, 16/8 Milano (MI)
uamionline.it
info@uamionline.it

Cilat janë tematikat që trajtohen?
Çdo libër permbanë shtatë tema të studimit islam: fikh
(ku flitet për faljen e namazit, agjërimin dhe vlerën dhe
rëndësinë e të bërit bamirësi), akiden (ku bënë pjesë
shpjegimi i shtyllave të besimit), hadith (përfshin tregimet
më të njohura të Profetit a.s.), aklhaq (etika), sira (jeta e
Profetit a.s. dhe shokëve të tij), adab (morali), tarikh
(historia e profetëve dhe historia e botës islame). Përveç
këtyre, në libër dhe në program ka tematika të tjera me
rëndësi shoqërore-edukative siç është tema mbi
racizmin, bulizmin, altruizmin, tolerancën, pozitiviteti dhe
elasticiteti/përshtatja/integimi në aktualitetin e sotëm.
Si është i ndërtuar programi?
Librat janë të ndarë sipas grup-moshave, (ku përfshihet një libër teksti dhe një libër
ushtrimesh), si edhe sipas lëndëve (çdo libër është i ndarë në kapituj për çdo temë që
trajton). Në këtë mënyrë, është e mundur të ndiqet një linjë studimore elastike dhe e
vazhdueshme. Libri është i përbërë nga 30 mësime (rreth 2 orë secili) në këtë mënyrë i gjithë
libri zgjat sa një vit shkollor (tetor-maj) dhe mjafton një mësim në javë për ta përfunduar.
Nga sa nivele është i përbërë?
Janë gjithësej tetë nivele; duke u nisur nga mosha 6 vjeç deri në atë
14 vjeç. Në gjuhën italine janë të përkthyer gjashtë nivelet e para,
niveli i shtatë dhe i tetë do te përkthehen inshaAllah gjatë vitit 2019.
Përse duhet fëmijët të mësojnë mbi islamin në gjuhën italiane?
Plani studimor është tërësisht në gjuhën italiane, termat arab (salat, vsawn, dua’) janë
shpjeguar në tekst. Është thelbësore që fëmijët musliman që jetojnë në Itali të mësojnë të
flasin për fenë e tyre në gjuhën italiane, kjo do ti lehtësojë ata jo vetëm për ta kuptuar më
mirë fenë e tyre por gjithashtu do të jetë më e thjeshtë për ta të shpërndajnë mesazhet
madhështore të kësaj feje.
Kush i ka përkthyer dhe përshtatur tekstet?
Përkthimi është bërë nga një grup specialistësh të gjuhës italiane nën vëzhgimin e an-Nasiha
dhe drejtorit të Istitutit Islam Averroè me vendqëndrim në Rrugën Caorsana 43, pranë
Komunitetit Islam në Piacenza.
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A është testuar programi mësimor?
Programi është aktualisht në përdorim në mbi 700 istitute në gjithë
botën. Në vitin 2008 ka hyrë për hërë të parë në Angli, në 2013 në
Shqipëri dhe Kosovë, në 2017 në Spanjë dhe tani është duke u
perdorur edhe në Itali.
Që kur ka filluar të përdoret në Itali kjo metodë?
Programi ka nisur të përdoret në vitin 2017-2018 nga Istituti i Studimeve Islame Averroè në
Piacenza i cili numëron 200 studentë që kanë patur rezultate të shkëlqyera. Istituti Averroè
është pikë referimi për këtë program edukativ në Itali. Përgjegjësi i këtij programi është po
ashtu edhe pjestar i stafit të Mektepit UAMI.
Patjetër mësimi duhet të zhvillohet në një klasë?
Falë thjeshtësisë së tekstit të librit, dhe po ashtu shoqërimi me librin e mësuesit që shpjegon
në detaje mësimdhënien, dhe gjithashtu ndjekja e programit nga stafi i mektepit për çdo
fëmijë, është e mundur që mësimi të jepet edhe nga prindërit në shtëpi aty ku nuk është e
mundur të arrihet me një figurë tjetër edukative të caktuar nga Këshilli UAMI-t ose komuniteti
përreth.
A do të ketë formim për mësuesit?
Gjatë muajit shator UAMI organizon një takim me persona të kualifikuar për ti bërë formimin
mësuesve apo prindërve që kanë dëshirë ti bashkangjiten programit të ri.
Në klasë mund të marrin pjesë edhe nxënës nga komunitete të ndryshme?
Programi është tërësisht në gjuhën italiane dhe kjo zgjidh problemin e mësimdhënies në
klasat ku fëmijët vijnë nga komunitete të ndryshme. Kemi bindjen se kjo do të lehtësoj shumë
nxënësit nga njëra anë dhe figurën edukative nga ana tjetër.
Kur fillon programi?
Programi për këtë vit parashikohet të fillojë ditën e djelë me datë 30 shtator 2018 dhe të
mbarojë më datë 2 qershor 2019.
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A do të ketë konkurs në fundvitin shkollor?
Nxënësit të cilët marrin pjesë në projektin e mektepit, në fundin e vitit shkollor do jenë pjesë
aktive e konkursit vjetor që organizohet çdo vit. Konkursi zhvillohet në formën e një kampingu
veror ku fëmijët zbaviten me aktivitete sportive të shumta në natyrë. Fituesit do të
shpërblehen me çmime dhe dhurata për të nxitur si femijët ashtu edhe prindërit dhe mësuesit
të garojnë për rezultate sa më të mira.
Cili është qëllimi i kampingut
Gjatë ditëve të kampingut, falë aktiviteteve si konkursi vjetor, pikniku, lojra
buzë detit, fëmijët do kenë mundësinë të njihen nga afër me njëri-tjetrin, të
krijojnë shoqëri dhe mbi të gjitha do kuptojnë se ata kanë shumë vëllezër
që mësojnë të njëjtën fe. Ata do të rriten shëndetshëm duke u ndjerë
krenarë që janë shqiptarë dhe musliman!

Si mund të marrim pjesë?
Për të marrë pjesë apo për të pasur më shumë info mund të kontaktoni stafin drejtues në
adresën: mektepi@uamionline.it
Drejtor

Arian Kajashi

Zv/drejtor Rilind Kamberi

327 1337291
327 5835245

Zv/drejtor Eriomina Shahaj 320 0898370
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