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Metoda 
e studimit 
të filozofisë

1

2

3

4

5

Hartimi i kronologjisë 
kohore. 

Klasifikimi i ideve, sipas 
periudhave historike.

Njohja e kushteve social 
- kulturore, ku u zhvilluan 
idetë.

Klasifikimi i ideve në 
rryma filozofike, sipas 
veçorive kryesore të tyre.

Njohja e evoluimit të 
mendimit filozofik. 
Studimi i kontributit të 
filozofëve të veçantë.

Studiohen konceptet 
filozofike, termat dhe 
nocionet. 

Studiohen filozofët, idetë 
dhe historia e mendimit 
filozofik.

Objekti 
i studimit:

1

2

Aristoteli duke u menduar te busti i Homerit.   
Pikturë e Rembrandit.

Pyetjet filozofike fillojnë që në fëmijëri.

“O filozofi, udhërrëfyese e jetës! O kërkuese e virtytit dhe 
dëbuese e vesit! Ç’do të ishim ne, njerëzit e çdo moshe, pa ty?”

Ciceroni

Filozofia është produkt njerëzor i çdo filozofi, i cili i 
përkushtohet këtij aktiviteti, jo vetëm me arsye, por 
me forcën e dashurisë dhe vullnetit, duke u përfshirë 
emocionalisht, me trup e me shpirt, drejt horizonteve 
të reja të dijes.

Pyetjet filozofike fillojnë që në fëmijëri.
Pyetjet më të zakonshme që i bëjmë vetes, në moshë 
të vogël, janë: Kush jam unë? 
Si kam ardhur në këtë botë? Sa është bota? Pse ka 
vdekje? A ekziston lumturia si në përralla? 
Pyetjet thellohen me rritjen e individit dhe 
shndërrohen në refleksione, si: A jam i lirë sa duhet? 
Si t’i ndërtoj raportet me të tjerët? A duhet të besoj 
në fuqi të mbinatyrshme? Pse ekziston shteti përballë 
meje ... e shumë e shumë të tjera...



Pse duhet të studiojmë filozofi?
Pyetjet, që bëjnë shpesh nxënësit në shkollat e sotme, janë: Përse më duhet filozofia, në profesionin që 
do të zgjedh? Çfarë profesioni mund të kem, nëse zgjedh të studioj filozofi? A është e paguar sot dija 
filozofike? 
Mund të themi me siguri se sot, filozofia është e respektuar në çdo profesion që ëndërroni të zgjidhni, si: 
mjek, inxhinier, jurist, mësues, teknolog, artist apo programues kompjuterash. 

FILOZOFIA

Aktivitet intelektual

Filozofia ka në bazë procesin e refleksionit

Reflektimi filozofik, çon drejt ideve të reja

E ka origjinën në 
lashtësi, në Greqinë e 
vjetër (philo – mik dhe 

sophia – dije)

Debatit dhe dialogut 
filozofik

Është akti i të 
menduarit, i kthyer 

drejt vetvetes

 Filloi si habi ndaj të 
panjohurës dhe dëshirë 

për të zbuluar

Vlerësimit në mënyrë 
kritike të gjykimeve të 

të tjerëve

Vë në dyshim, 
edhe të vërtetat më 

të thjeshta

U konsiderua si dije për 
gjithçka, si shkenca e 

shkencave

Ruajtjes së pavarësisë së 
gjykimeve tona

Lind bashkë 
me shqetësimin 

intelektual

I ndihmoi njerëzit 
të njihnin botën dhe 

vetveten

Aftësisë për 
bashkëpunim me të 

tjerët

Është aftësi për 
të shtruar pyetje 

dhe për të ngritur 
hipoteza

Gjen argumente 
bindëse, pro ose 
kundër idesë së 

dhënë

TË NDIHMON TË JESH QYTETAR I MIRË, KRITIK, AKTIV, QË PËRDOR NË MËNYRË 
RACIONALE LIRITË DHE TË DREJTAT.



Për të filluar .....
Vrojtoni shtrirjen në kohë

• Talesi 620 – 546 p.e.s.

• Pitagora 570 - 495 p.e.s.

• Herakliti 535 - 475 p.e.s.

• Demokriti 460 - 371 p.e.s.

• Sokrati 469 - 399 p.e.s.

• Platoni 427 - 347 p.e.s.

• Aristoteli 384 – 322 p.e.s.

Linja 

1
Kompetenca e komunikimit dhe të 
shprehurit
Nxënësi/ja:

• Respekton rregullat e komunikimit, për të 
shprehur mendimet dhe opinionet e veta.

• Komunikon në mënyrë konstruktive, gjatë 
debateve filozofike të zhvilluara në klasë.

Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:

• Mbron qëndrim e tij të pavarur, duke treguar 
tolerancë ndaj ideve të të tjerëve, për çështje, si: 
ligji, drejtësia dhe politika. 

• Vlerëson rolin e institucioneve demokratike, në 
mbrojtje të interesave të qytetarëve. 

• Formulon strategji dhe forma të pjesëmarrjes 
qytetare, në përputhje me idealet e qytetarisë 
demokratike.

Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:

Vlerëson përparësitë e 
Internetit, në lehtësimin e 
punës së pavarur, me projekte, 
në grup etj.

Periudha 
helenike



 

1 Filozofia gjatë 
periudhës helenike

Qytetërimi i lashtë grek, mori tiparet e tij më të zhvilluara, në Athinë. Ajo u kthye në 
qendrën kulturore të Greqisë dhe të gjithë botës antike. Letërsia dhe arti, njohën arritje të 
shkëlqyera. Athina u bë qyteti i profesorëve dhe filozofëve, që zhvilluan këtu, veprimtarinë e 
tyre intelektuale.

Pasuria kulturore e trashëguar nga grekët e 
lashtë, përfaqëson një kontribut të vyer dhe nga 
më origjinalët në historinë e njerëzimit. 
Fatmirësisht, kjo pasuri nuk u zhduk me rënien 
e qytet-shteteve greke, por shumë prej veprave, 
kanë ardhur deri në ditët tona.

Partenoni, tempulli i dedikuar për Atenën, 
që gjendet në Akropol, në Athinë. Është një 
nga simbolet më të rëndësishme të kulturës së 
grekëve të lashtë.

Trashëgimia kulturore në Greqinë e lashtë
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Parasokratikët.

Foto ilustruese e evolucionit të ideve 
filozofike.

Pyetja kryesore e filozofëve të hershëm, ishte: “Nga çfarë elementësh përbëhet bota?” Përgjigjet 
e dhëna prej tyre, u bazuan në arsyen dhe natyra u bë objekt i studimit. Këta filozofë, krijuan 
lidhjen mes filozofisë dhe shkencës, që vazhdon sot e kësaj dite. 

Mendimi filozofik ka historinë e tij të zhvillimit. Ai nisi me filozofinë e lashtësisë dhe kaloi në 
etapa të ndryshme, në përputhje me përparimin e shkencës dhe përvojës shoqërore. Të gjitha 
rrymat filozofike, megjithë të rejat që kanë sjellë, përfaqësojnë në vetvete vazhdimësinë e ideve 
paraardhëse.
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Ç’është filozofia?
Fjala filozofi lindi rreth gjysmës së dytë të shek. V p.e.s. dhe fillimit të shek. IV p.e.s., 
midis intelektualëve më të njohur të kohës: Sokratit, Platonit dhe më pas Aristotelit. 
Fjala vjen nga nga greqishtja e vjetër, philo - mik dhe sophia – dituri. Kuptimi i termit 
“filozofi”, sikurse njihet në shumicën e teksteve është dashuri për dije. 
Njerëzit nga natyra e tyre janë qenie kureshtare. Në lashtësi, kureshtje e tyre 
ndaj botës që i rrethonte, ishte shumë e madhe sepse dijet shkencore ishin 
të pakta. Ata përpiqeshin t’i shpjegonin dukuritë natyrore dhe shoqërore me 
forca të mbinatyrshme; me perëndi që drejtonin jetën në Tokë dhe shpjegonin: 
ëndrrat, sëmundjet, jetën, madje edhe vdekjen. 
Filozofët nuk u mjaftuan me shpjegimet fetare të pranuara nga shumica e 
njerëzve. Ata kërkonin përgjigje logjike për pyetjet e shtruara. 
Çfarë është filozofia? A ka ajo objekt specifik të studimit? Këto pyetje kanë 
marrë përgjigje të ndryshme dhe shpesh përgjigjet kanë qenë në kundërshtim 
me njëra-tjetrën. 
Në dallim nga shkencat ekzakte, përkufizimi i filozofisë nuk është i thjeshtë. 
Filozofët duhet të jepnin përgjigjet e duhura për pyetjet e shtruara para tyre si 
për shembull: ekzistencën, dijet, të vërtetën, lumturinë, të bukurën, moralin, 
ligjin etj.
Aristoteli u përpoq për herë të parë të përcaktonte objektin dhe kufijtë e 
filozofisë. Një pjesë e rëndësishme e saj, arsyetonte ai, është filozofia e natyrës. 
Ajo studion përbërjen e trupave dhe ligjet që drejtojnë ekzistencën e tyre dhe 
të gjithë universin. 
Filozofia në lashtësi përfshinte të gjitha dijet shkencore të kohës, si: matematika, 
fizika, astronomia etj. Ajo quhej shkenca e shkencave, ku përmblidheshin 
arritjet më të larta të dijes njerëzore. 
Filozofia shihej si çelësi për gjetjen e rrugës drejt lumturisë dhe zotërimit të 
pasioneve të errëta të shpirtit njerëzor. Njerëzit donin të dinin si të jetonin në 
harmoni me veten dhe me shoqërinë që i rrethonte. Filozofët u përpoqën të 
jepnin zgjidhjet e tyre, të cilat jo gjithnjë kishin sukses. 

Tiparet e dijes filozofike
Dija filozofike, ndryshe nga dijet e shkencave ekzakte, nuk lidhet me objekte 
ose me dukuri të veçanta dhe konkrete. Ajo lidhet me botën dhe me jetën në 
tërësinë e saj. 
Filozofia mbështetet te mendimi dhe tek arsyet njerëzore dhe nuk mund të 
provojë vërtetësinë e përfundimeve të saj përmes fakteve ose provave materiale 
(siç ndodh me shkencat e tjera). 
Dija filozofike fillon me shtrimin e problemit dhe vazhdon me analizën, 
argumentimin, debatin dhe në fund me ndërtimin e konceptit të ri. 
Filozofia është arti i të menduarit të thelluar dhe i refleksionit. 

1.1 Lindja e filozofisë. 
Veçoritë e dijes filozofike

Filozofia si përgjigje ndaj 
pyetjeve ekzistenciale

Filozofia, si mjet për të arritur 
lumturinë
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Njeriu nga natyra e tij, synon njohjen dhe dijen. Prandaj filozofia është nevoja 
e të mësuarit për botën. Përballë mrekullisë së saj, njeriu zbulon edhe vendin 
e tij në të. Arsyetimi filozofik përfaqëson kritikën e ideve të pranuara dhe 
synon të shkojë më tej. Në dallim nga njohuritë e shkencave ekzakte, të cilat i 
përdorin vetëm specialistë të fushës, dija dhe arsyetimi filozofik përdoret nga 
të gjithë njerëzit. 
Filozofia nuk është privilegj vetëm i mendimtarëve të shquar. Të gjithë filozofojnë 
gjatë jetës, madje çdo ditë, sa herë që u jepet mundësia për të komunikuar me 
veten ose me të tjerët. Njeriu ka aftësi intelektuale dhe kureshtje për jetën dhe 
botën, të cilat e shtyjnë drejt arsyetimit filozofik. Njeriu filozofon kur përpiqet 
t’u japë përgjigje pyetjeve të tilla kryesore, që e shqetësojnë gjatë jetës, si: 
-  Cila është origjina e botës sonë dhe e universit? A ekziston Zoti? Çfarë e 

pret njeriun pas vdekjes? A ka jetë të përtejme?            
Ne themi se kemi menduar në mënyrë filozofike, sa herë që: 
-  arsyetojmë dhe përpiqemi të gjejmë përgjigje për pyetjet tona.
-  debatojmë me të tjerët dhe nuk i marrim të mirëqena pohimet e tyre, por 

japim argumente nga përvoja jonë. 
-  ndajmë me shoqërinë, me të afërmit etj., pikëpamjet mbi çështje të 

diskutueshme, për të cilat nuk ka ende një përgjigje të qartë. 

Cilët ishin filozofët kryesorë të antikitetit?    
Filozofët e kohës moderne studiojnë në shkolla për filozofi, shpesh si profesion 
më vete, por krejt ndryshe ishte në antikitet, ku filozofia ishte mënyrë të jetuari. 
Filozofët e lashtë dalloheshin nga njerëzit e zakonshëm jo vetëm për idetë 
dhe shkrimet e tyre, por edhe për mënyrën sesi jetonin. Kjo i bënte ata të 
çuditshëm, por edhe të respektuar nga të gjithë. Në kohën e lulëzimit të qytet-
shteteve greke, filozofia u përhap me shpejtësi në të gjithë territorin; nga Jonia 
në Athinën e lashtë, e cila u bë qendra kulturore e Greqisë. 
Figurat më të rëndësishme të kësaj periudhe janë:
Sokrati, i cili kishte ndikim të madh te filozofia klasike greke dhe te pasardhësit 
e tij. Për shkak të rëndësisë, Sokrati shërbeu si vijë ndarëse. Të gjithë filozofët 
para tij u quajtën parasokratikë. 
Platoni, ishte nxënësi i Sokratit. Ai themeloi shkollë filozofie në Athinë, Akademi. 
Në Akademi ai përhapte dhe zhvillonte idetë e mësuesit të tij, Sokratit. 
Aristoteli, nxënës i Platonit, do t’i zhvillonte më tej mendimet e tij në shkollën 
që e quajti Lice ose shkolla peripatetike.

Dija filozofike, arsyetim dhe 
debat

Filozofia klasike si një 
mënyrë të jetuari

Reflekto dhe 
përgjigju
Kur lindi filozofia dhe cili 
është objekti i saj i studimit?
Cilat janë karakteristikat e 
dijes filozofike?
Ku dallojnë filozofët e 
lashtësisë nga ata të shoqërisë 
moderne?
Çfarë roli ka luajtur filozofia 
gjatë historisë? 
Cili është sot funksioni 
i filozofisë si shkencë 
shoqërore?

Platoni Aristoteli Sokrati




