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Subjekti i edukimit fetar 

• Një qasje më nga afër edukimit fetar do të nxjerrë në pah se subjekti i tij 

përbëhet nga njëra anë nga edukim-arsimi dhe nga ana tjetër nga 

analizimi i subjekteve në fushën shkencore të edukimit fetar, si një 

disiplinë shkencore e pavarur. 

• Edukimi fetar synon te preke te gjitha fushat e shoqërisë. 

• Përsosjen e shoqërisë me moral 

• Gërshetimi i Edukimit formal dhe jo formal 



Qëllimi i edukimit fetar 

• Edukimi fetar, i cili është në harmoni me arsimin e përgjithshëm, ndan të njëjtat 

qëllime me të, si në mbështetjen e formimit të sjelljeve të kërkuara, duke zhvilluar tek 

individi aftësitë dhe zotësitë që ai posedon, ashtu si dhe në ndihmesën e individit në 

harmonizimin me shoqërinë në të cilën jeton. 

• Arsimi dhe edukimi fetar konvergojnë në qëllime të përbashkëta si lëvrimin e 

individëve të aftë, që do t’i japin drejtim jetës së tyre, tolerantë ndaj besimeve, 

mendimeve dhe ideve të ndryshme, duke zhvilluar marrëdhëniet njerëzore, besnikë 

ndaj idealeve demokratike dhe të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre qytetare. 



• Shumë psikologë të psikologjisë së fesë dhe antropologë, theksojnë se feja dhe besimi 

janë një realitet në jetën e njeriut dhe plotësojnë një nevojë të rëndësishme të tij. 

• Rritja e numrit të njerëzve, të cilët kërkojnë zgjidhje ose lehtësim duke u mbështetur 

në fe, gjatë ose pas thatësirave, varfërive dhe fatkeqësive të jetuara në histori, ka 

lidhje të ngushtë me këtë nevojë. 

• Në botën e globalizuar të ditëve të sotme shoqëritë po marrin një trajtë më 

heterogjene dhe rëndësia e çështjeve si kultura e bashkëjetesës, të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut, dashuria, respekti, vëllazëria etj., është më e madhe në 

krahasim me të shkuarën. 

Nevoja për edukim fetar 



• Një nga qëllimet e veprimtarisë së edukimit është pajisja e 

individit me një vullnet të fortë, duke i përftuar atij identitet 

dhe karakter. 

• Edukimi fetar, i cili është përgjegjës për edukimin e individit në 

pikëpamjen fetare, gjatë përgatitjes së tij për jetën nis nga 

bazat fetare dhe nga njohuritë teorike rreth tyre. 

Rëndësia e Edukimit Fetar 



Terroristët nuk kanë lindur terroristë, por 

ato janë produkte të rrethanave. 



Cila ishte arsyeja 
kryesore? 

Ideologjike? 

Kënaqësi? 
Emocionale dhe  

Injorance? 

Çështje 

ekonomike? 



Të punojmë së bashku për një zgjidhje më të mire. 

Duhet të formojmë një platformë ku të 
bashkohen ekspertë dhe specialistë të 

fushave të ndryshme. 

Bashkëjetesa fetare 

Çfarë kemi nevojë? 



Çfarë duhet të 
bëjmë? 

Platformë e përbashkët 

Rehabilitim fetar 

Këshillim teologjik. 



• Duhet të përmendim që rehabilitimi dhe ri-

integrimi është një proces që kërkon hapa të 

kujdesshëm dhe investime të vazhdueshme. 

• Ne po shkojmë drejt një procesi të ri për vendin 

tone.  



Isc-Bedër 

Aktivitet 

Ndërfetare 



Bashkëpunimi i tre shkollave 

teologjike në Shqipëri 

• Gjenden tre shkolla teologjike në Shqipëri 

Shkencat Islame, Akademia Teologjike 

Ortodokse dhe Instituti Katolik, Shkoder. 

• Ata kanë organizuar shumë konferenca dhe 

simpoziume ndërfetare ndërkombëtare dhe 

kombëtare. Gjithashtu ata ftojnë profesorë nga 

secila shkollë të paraqesin pikëpamjet e tyre 

teologjike ashtu siç besojnë. 



Simpoziumi i parë mbi dialogun ndërfetar Liria e Fesë dhe Dialogu Ndërfetar në Shqipëri 

Simpoziumi i dytë mbi dialogun ndërfetar Krijimi dhe njeriu si shembulli më i spikatur i krijimit 

Simpoziumi i tretë mbi dialogun ndërfetar Familja në perspektivën e krishterë dhe islame 

Simpoziumi i katërt mbi dialogun ndërfetar Gruaja në komunitetet fetare dhe shoqëria shqiptare sot 

Simpoziumi i pestë mbi dialogun ndërfetar Dashuria Hyjnore 

Simpoziumi i gjashtë mbi dialogun ndërfetar Lutja në Krishterim dhe Islam 

Simpoziumi i shtatë mbi dialogun ndërfetar Maria, si një simbol i virtytit dhe devotshmërisë 

Simpoziumi i tetë mbi dialogun ndërfetar Sfidat e Fesë në Globalizëm 

Simpoziumi i nëntë mbi dialogun ndërfetar Vëllazëria në Islam dhe Krishterim. 



Studentë dhe profesorë të krishterë dhe myslimanë ndërsa 

vizituan Xhaminë dhe Kishën Katolike, Shkoder, 2015 

Në Xhami Në Kishë 



Simpoziumi i 1-të mbi Dialogun 

Ndërfetar “Liria e Fesë dhe 

Dialogu Ndërfetar në Shqipëri” 

BEDER UNIVERSITY 2015  



Simpoziumi i 2-të mbi Dialogun 

Ndërfetar "Krijimi dhe njeriu si 

shembulli më i spikatur i 

krijimit" 



Simpoziumi i 3-të mbi Dialogun 

Ndërfetar "Familja në perspektivën 

Islame dhe të Krishterë" 

Bedër University, 2016 



Simpoziumi i 4-të mbi Dialogun 

Ndërfetar "Gruaja në bashkësitë 

fetare dhe në shoqërinë shqiptare" 



Simpoziumi i Pestë Akademik 

Ndërfetar "Dashuria Hyjnore" 



Simpoziumi i 6-të mbi 

Dialogun Ndërfetar "Lutja në 

Krishterim dhe Islam" 



Simpoziumi i 7-të Akademik 

Ndërfetar: "Maria / Merjem, 

si një simbol i virtytit dhe 

devotshmërisë" 



Simpoziumi i 8-të mbi 
Dialogun Ndërfetar “Sfidat 

e Fesë në Globalizëm” 



Thank You! 

We're ready to talk 
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