
Në lagjen e
Edisonit…



Në periferi të Elbasanit, pranë lagjes së ”hallexhinjve” jeton Edisoni M. Ai është
djali I mesëm ne familjen e tij. Ka një vëlla më të madh që sapo ka mbushur 12
vjec e që I duhet të kujdeset për vëllain më të vogël 3 vjecar. Në këtë kuptim
Edisioni është pak më me fat. Atij I duhet të kujdeset vetëm  për veten. 9 vjecari
ka vështirësi në të lexuar  por edhe në të shkruar në Gjuhën Shqipe, por në
lëndën e Anglishtes duket se po përparon më me lehtësi. 

(Edison Misha në kabinetin "Akelius")

Mësuesja e tij e Anglishtes, Rexhina Dede tregon se program “Akelius” e ka
ndihmuar që shumë fëmijë të jënë aktivë në orën e saj, si dhe të kenë rezultatë të
larta.Fëmijët mëzi presin të vijnë, në orën e anglishtes. Kanë arritur të
memorizojnë shumë fjalë dhe të përdorin theksin e duhur. Mësuesja e anglishtjes 
 na tregon se Edisionit  I pëlqen teknologjia, dhe mezi pret te vijë ne orën e
Akeliusit. I mësuari përmes lojrave, dhe të punuarit me tabletë e bën orën shumë
interesante dhe fëmijët e kanë më të thjeshtë të kuptojnë.

Edisioni prej disa javësh ka mësuar shumë fjalë në anglisht, dhe mezi pret të
mësojë të tjera. Kur e pyesim se cfarë do të donte më shumë, 9 vjecari pa hezim
na përgjigjet:- Unë dua të kem një shtëpi, dhe një bicikletë. Atij I pëlqen vërtet
shumë të shëtisë me bicikletë e të luajë me shokët.



Në shkollën nëntëvjecare Hamit Mullisi në Elbasan, pjesa më e madhe e fëmijëve vijnë nga
familje pa asnjë mundësi ekonomike. Edhe familja e Edisionit është një prej tyre. Gjatë
periudhës së pandemisë, familja e tij nuk mundi të marrë as ndihmën ekonomike, pasi nuk
ishin të regjistruar. Tri fëmijët  u përballën më  vështirësi  në sigurimin e ushqimit bazë, pasi
prinderit e tij nuk mund të dilnin në treg për të shitur rroba të përdorura. Por pas daljes nga
izolimi, situata në shtëpi nisi të normalizohej. Edisioni tani vjen cdo ditë në shkollë, dhe nuk
humb asnje nga orët e Akeliusit. Ai dëshiron të mësojë dhe duket se është në rrugë të
mbarë.

Gjatë viteve të fundit, e gjithë bota u përballë me një krizë të lartë refugjatësh dhe
emigrantësh. Gjuha është një element kyc për integrimin e tyre në shoqëri.
Fondacioni Akelius dhe UNICEF krijuan një platforme dixhitale të mësimit të gjuhës
angleze, platformën “AKELIUS. Kjo platformë I vjen në ndihmë të rriturve por edhe
fëmijëve që të mësosojnë gjuhën e huaj sa më thjeshtë. 


