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“Ky hulumtim u mundësua nga Programi i Angazhimit për Barazi (E4E), i
ﬁnancuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
– USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për
Avokim – ATRC. Përmbajtja është përgjegjësi e Shoqatës Down Syndrome
Kosova dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e Qendrës së Trajnimeve
dhe Burimeve për Avokim – ATRC, USAID-it apo të Qeverisë së Shteteve të
Bashkuara”.

Të gjitha të drejtat e këtij botimi janë të rezervuara nga Shoqata Down
Syndrome Kosova. Të drejtat dhe prona intelektuale mbrohen me Ligjin për
të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta.
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I
HYRJE
Manuali është udhëzues për mësimdhënës të shkollave të mesme të larta
që ju ndihmon atyre në çasjen dhe punën me nxënësit me aftësi të kuﬁzuara
arsimore.
Qëllimi i këtij manuali është:
Të jap një pasqyrë për sﬁdat që ballafaqohen
personat me aftësi të kuﬁzuara në nivelin e arsimit të
mesëm të lartë

Të jap informata bazike për llojet e aftësise së
kuﬁzuar dhe çasjen pedagogjike të mësimdhënësve

Të jap informata rreth organizimit dhe ekipeve
mbështetëse për arsim gjithëpërfshirës

Të theksojë dhe vlerësojë rolin e prindërve dhe fuqinë
e bashkëpunimit mes prindërve dhe shkollës në
përkrahje të nxënësve me aftësi të kuﬁzuara arsimore

Të ofroj udhëzime metodologjike për punë me
nxënësit me aftësi të kuﬁzuara duke përfshi: metoda,
strategji dhe teknika pune

Njohja me rëndësinë e përdormit të Plani individual i
Arsimit (PIA)

Format e vlerësimit të nxënësve me aftësi të
kuﬁzuara
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Manuali përshkruan situatën aktuale të arsimit të personave me aftësi të
kuﬁzuara në perspektivën e analizës së kornizës së politikave për arsimin
gjithëpërfshirës, strukturat ekzistuese për funksionim të sistemit arsimor
gjithmonë nga perspektiva e të drejtave për arsim cilësor dhe
gjithëpërfshirës. Në pjesën e parë të dokumentit, trajtohet gjendja aktuale e
arsimit të nxënësve me aftësi të kuﬁzuara në arsimin e mesëm të lartë dhe
sﬁdat që lidhen me përfshirjen dhe mundësitë që ju ofrohen për të vazhduar
shkollimin e tyre. Në pjesën e dytë të manualit jepen udhëzimet
metodologjike për punën me nxënësit me aftësi të kuﬁzuara, teknika pune,
strategji dhe modele pune, të gjitha këto trajtohen prej perspektivës së
nevojave, llojeve të aftësisë se kuﬁzuar, përgatitjes së staﬁt arsimor dhe
resurseve tjera që kanë shkollat.
Në pjesën e tretë ofrohen informata rreth kornizë së planit individual të
arsimit që mund të aplikohen për të nxitur e zhvilluar shkathtësitë e
personave me aftësi të kuﬁzuara, këto forma shërbejnë si shembull se si
duhet të identiﬁkohen nevojat e nxënësve, si duhet të vendosen ato nevoja
në qëllime dhe objektiva, metodat e punës, format e vlerësimit si dhe
përshkruan procesin e zbatimit të tyre në praktike. Ndërsa në pjesën e
katërtë trajtohet procesi i vlerësimit të nxënësve me aftësi të kuﬁzuara, duke
përfshi metodat, teknikat e ndyshme që mund të përdoren nga
mësimdhënësit për të vlerësuar punën dhe përparimin e nxënësve me aftësi
të kuﬁzuara në mësimnxënie.
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II
PËRFSHIRJA NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË E
PËRSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË KOSOVË

Arsimi i nxenësve me aftësi të kuﬁzuara viteteve të fundit ka shënuar
përmirësime për sa i përket përfshirjes në arsimin e obliguar megjithatë
shkalla e përfshirjes se tyre është shumë e ultë edhe pse qështja e
statistikave për fëmijët me aftësi të kuﬁzuara që janë në sistemin arsimor
vazhdon të jetë ndër sﬁdat kryesore, këtu përveç mungesës së të dhënave,
edhe saktësia e atyre të dhënave që janë në dispozicion janë të
diskutueshme.

(OECD, 2015)

Vështirësia me saktësinë e të dhënave vazhdon të përcillet edhe në ditët e
sotme pasi që me regjistrimin e popullsisë nuk është hasur në të dhëna që
dokumentojnë numrin e tyre, llojin e dëmtimit dhe regjionet. Sidoqoftë, në
mungesë të të dhënave, përdoret standardi i mesatares botërore (OECD,
2015) të nxënësve me aftësi të kuﬁzuara në kuadër të numrit të
përgjithshëm të grup-moshave të nxënësve në arsimin parauniversitar.
Bazuar në këto standarde, në Kosovë duhet të ketë pasur përafërsisht rreth
14,000 fëmijë me aftësi të kuﬁzuara në arsimin parauniversitar (grup-mosha
0-17 vjeç). Numri i tyre pritet të zvogëlohet në jo më pak se 12,000 deri në
fund të ciklit të vitit 2020 për shkak të rënies demograﬁke.

Në Kosovë janë rreth
14,000 fëmijë me aftësi të kuﬁzuara
në arsimin parauniversitar
Grup-mosha
0-17 vjeç
Numri i tyre pritet të zvogëlohet
në jo më pak se 12,000
deri në fund të ciklit të vitit 2020
për shkak të rënies demograﬁke
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Bazuar në të dhënat e SMIA (Sistemi për Menaxhimin e të dhënave në
arsim) në kuadër të MASHT në vitin 2018/2019, sipas SMIA kanë qenë
4445 nxënës me aftësi të kuﬁzuara të përfshirë në Qendra Burimore (365)
dhe klasë të bashkangjitura (312) dhe shkolla të rregullta (3768). Bazuar në
të dhënat e SMIA (Sistemi për Menaxhimin e të dhënave në arsim) në
kuadër të MASHT në vitin 2018/2019, sipas SMIA kanë qenë 4445 nxënës
me aftësi të kuﬁzuara të përfshirë në Qendra Burimore (365) dhe klasë të
bashkangjitura (312) dhe shkolla të rregullta (3768).
Bazuar në statistikat e dhëna shihet se kemi përmirësim sa i përket
përfshirjes në arsimin e obliguar meqë në ketë nivel është punuar në krijimin
e mekanizmave si; ekipet vlerësuese pedagogjike në komuna të cilat
identiﬁkojnë dhe vlerësojnë nevojat pedagogjike të nxënësve me aftësi të
kuﬁzuara, mësuesit mbështetës në shkolla të cilët ofrojnë përkrahje për
mësimdhënësit që punojnë me nxënësit me aftësi të kuﬁzuara dhe së fundi
punësimi i asistenteve është hap pozitiv i rëndësishëm në mbështetjen
individuale të nxënësve aftësi kuﬁzuara. Funksionimi i këtyre mekanizmave
siguron kushte për pjesëmarrje aktive të nxënësve me aftësi të kuﬁzuara në
mësimnxënie por akoma ka shumë punë për të bërë meqë numri i
mësuesve mbështetës dhe asistenteve nuk është i mjaftueshëm për të
përmbushur kërkesat bazuar në numrin e nxënësve që kanë nevoje për
përkrahje nga këto burime.
Aktualisht shumica e nxënësve me aftësi të kuﬁzuara që e mbarojnë arsimin
e obliguar nuk e vazhdojnë arsimin e mesëm të lartë kjo pasi që për ketë
nivel duhet të sigurohen disa parakushte siç janë: përgatitja e nxënësve për
tranzicion nga arsimi i obliguar në arsimin e mesëm të lartë, këshillime dhe
orientime në karrierë të cilat bazohen në mundësitë dhe potencialet që kanë
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nxënësit do t’i orientonin në shkolla profesionale apo drejtime të cilat janë të
përshtatshme, përfshi edhe ato proﬁle që sigurojnë mundësi punësimi në të
ardhmen, përgatitjen e mësimdhënësve të arsimit të mesëm të lartë për
punën me nxënësit me aftësi të kuﬁzuara. Këto dhe speciﬁka tjera duhet të
merren në konsideratë dhe të adresohen ashtu siç janë berë në arsimin e
obliguar dhe gjithmonë duke marrë për bazë se arsimi i mesëm i lartë I ka
speciﬁkat e veta sidomos nëse nxënësit orientohen në shkolla profesionale
ku ka më shumë mësim praktik dhe mësimnxenia nuk realizohet vetëm në
shkollë por edhe në ndërmarrje, biznese, institucione etj, në ketë drejtim ka
nevojë për organizmin të mire të sistemit të përkrahjes së nxënësve me
aftësi të kuﬁzuara në mënyre që ata të kenë mundësi të pjesëmarrjes aktive
pavarësisht aftësive të kuﬁzuara. Krijimi i kushteve për arsim dhe punësim të
personave me aftësi të kuﬁzuara është me shumë interes jo vetëm për
personat me aftësi të kuﬁzuara por edhe për shoqërinë në të kundërtën ata
do të jenë barrë për shoqërinë. Ne sot kemi shumë shembuj pozitiv në botë
por edhe në vendin tonë ku personat me aftësi të kuﬁzuara kanë arritë të
kenë profesione, punë, të kontribuojnë në forma të ndryshme për shoqëri.
Këto shembuj duhet të shërbejnë si model që shoqëria duhet të krijojë
mundësi që secili individ të shfaq dhe zhvillojë potencilaet e tij dhe në këtë
mënyrë përﬁtimet e shumëﬁshta do të kthehen më pas.

9

MANUAL
PEDAGOGJIK
MBI QASJEN E PERSONELIT SHKOLLOR
NDAJ NXËNËSVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
NË CIKLIN E MESËM TË LARTË

10

III
ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS

Ekzistojnë përkuﬁzime të ndryshme për arsimin gjithëpërfshirës. Të
kuptuarit çfarë është arsimi gjithëpërfshirës nuk ndryshon vetëm nga një
shtet në shtetin tjetër, por ndryshon shumë edhe nga niveli i politikës tek ai i
praktikës brenda të njëjtit shtet. Është e rëndësishme të reﬂektohet mbi
mënyrën se si kuptohet arsimi gjithëpërfshirës nga mësimdhënësit dhe
shkolla sepse ndikon në zbatimin e tij.
Shumica e konventave ndërkombëtare, objektivave për arsimin
gjithëpërfshirës janë me bazë të drejtat ose bazuar në modelin social të
aftësisë së kuﬁzuar. Madje edhe në shtetet, ku politikat kombëtare për
arsimin gjithëpërfshirës janë të bazuara në këto konventa ndërkombëtare,
duke përdorur një model social të aftësisë së kuﬁzuar, ngritja profesionale e
mësuesve mbetet ende i rrënjosur në modelin mjekësor të aftësisë së
kuﬁzuar.
Gjithëpërfshirja duhet të shihet si proces, objektivat e së cilës nuk arrihen
brenda një kohe të shkurtër. Kjo ka si synim ndryshimin e vazhdueshëm të
sistemit arsimor, shkollës dhe mësimdhënësit për ta bërë atë më ﬂeksibil,
më të përshtatshëm dhe që ofron mundësi për një larmi të gjerë nxënësish.
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Për ta bërë shkollën apo institucionin arsimor një vend ku nxënësit ndihen të
sigurt dhe të lumtur dhe anëtar të dobishëm të atij institucioni dhe ku ndjejnë
se janë duke mësuar, duke u zhvilluar dhe duke dhënë kontributin e tyre.
Gjithëpërfshirja merret me ofrimin e përgjigjeve adekuate të spektrit të gjerë
të nevojave të të nxënit në mjedise arsimore formale dhe joformale. Në vend
se të jetë një çështje margjinale mbi atë se si disa nxënës mund të
integrohen në arsimin e rregullt, arsimi gjithëpërfshirës është qasje e cila
shikon se si të transformohen sistemet arsimore dhe mjedise tjera të nxënit
me qëllim që t’i përgjigjen diversitetit të nxënësve. Ai ka për qëllim t’u
mundësojë mësimdhënësve dhe nxënësve të ndjehen rehat me ndryshimet
dhe diversitetin dhe ta shohin atë si sﬁdë dhe pasurim të mjedisit të nxënit, e
jo si problem.
Gjithëpërfshirja thekson sigurimin e mundësive për pjesëmarrje të
barabartë të personave me aftësi të kuﬁzuara (ﬁzike, shoqërore, apo
emocionale) kurdo që është e mundur në arsimin e përgjithshëm, por le të
hapur mundësinë për zgjedhje dhe alternativa personale për asistencë dhe
mjete lehtësuese speciale për ata që u nevojitet. Në Kosovë viteve të fundit
është shenuar progres në fushën e arsimit gjithëpërfshires përmes ligjeve
dhe politikave shtetërore që mundesojnë qasje dhe përfshirje aktive të
nxënësve me aftësi të kuﬁzuara në arsimin e rregullt. Përveq politikave
gjithëpërfshirese lëvizje pozitive ka edhe në krijimin e mekanizmave që
mundësojnë zbatimin e tyre në praktikë. Si premisë premtuese është krijimi i
ekipeve vlerësuese komunale të cilat kanë për qëllim vlerësimin pedagogjik
të nxënësve dhe sigurimin e shërbimeve bazuar në nevojat individuale të
tyre, por problem vazhon të jetë mosfunksionimi i tyre në disa komuna.
Asistentët janë një tjeter mekanizëm i cili ka rëndësi të madhe për
përkrahjen e nxënësve me aftësi të kuﬁzura. Tashme 100 asistent janë
vendosu nga Ministria e Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit për
punësim nga ana e komunave. Ky numër nuk mbulon numrin e nxënësve
që janë aktualisht në sistemin arsimor por pritet që ky numër të vazhdojë të
rritet në të ardhmen në mënyrë që asistentët të kenë të gjithë nxënësit me
aftësi të kuﬁzuara që ekipet vlerësuese komunale e përcaktojnë bazuar në
vlerësimin e pedagogjik të tyre. Kjo mund të ndikojë në rritjen e përfshirjës së
nxënësve me aftësi të kuﬁzuara në të gjitha nivelet e arsimit duke krijuar
kushte që personat me aftësi të kuﬁzuara të vazhdojnë shkollimin tyre i cili
do t’iu ofroj mundësi për punësimin e tyre .
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IV
ORGANIZIMI I EDUKIMIT DHE ARSIMIMIT
TË NXËNËSVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË KOSOVË

Fëmijët dhe nxënësit me aftësi të kuﬁzuara në Kosovë ju ofrohet edukim dhe
arsimim në:
Institucione parashkollore

Qendra burimore

Klasë të bashkëngjitura, të cilat janë në proces
të transformimit në dhoma burimore

Shkolla të rregullta/ gjithëpërfshirëse

Institucionet parashkollore
Divizioni për arsimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore MASHTI si
prioritetet ka angazhimet e saj në fushën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme
dhe në kuadër të kësaj përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në
institucione parashkollore me qëllim të identiﬁkimin dhe intervenimit të
hershëm të edukimit për fëmijët me nevoja.

Qendrat Burimore /roli i tyre
Në Kosovë ekzistojnë 7 Qendra Burimore në të cilat vijojnë mësimin nxënës
me aftësi të kuﬁzuara të shkallës së rëndë dhe të shumëﬁshë, kanë
kryesisht 3 lloje të dëmtimeve, dëmtime intelektuale, dëmtime në të dëgjuar
dhe dëmtime në të parë. Nga 7 shkolla speciale sa janë 5 prej tyre janë
shndërruar në qendra burimore.
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Klasat e bashkëngjitura
Klasat e bashkangjitura janë hapur nga viti 2002 me qëllim të rritjes së
përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor dhe
mbështetjes së nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në arsimin e
rregullt. Ideja e hapjes se këtyre klasave ishte që të ofrohen mundësi më të
mëdha për arsimimin e fëmijëve me fëmijëve me nevoja të veçanta, duke
hyrë në arsim të rregullt përmes klasave të bashkangjitura dhe pastaj fëmijët
gradualisht të integrohen në klasa të rregullta në shkollat më të afërta. Për
momentin klasat e bashkangjitura janë klasë të mbyllura me nivel të ultë të
bashkëpunimit me klasat e rregullta. Numri i këtyre klasave ishte 73, ndërsa
pas Udhëzimit administrativ që ka nxjerr MASHTI për transformimin në
dhoma burimore numri I klasave të bashkangjitura ka rënë në 18 klasë
ndërkohë nxënësit janë integruar në klasa të rregullta. Klasat e
bashkangjitura janë shumë heterogjene për nga mosha, prandaj edhe
nevojat e tyre për ofrim të mbështetjes arsimore janë të larmishme.
Mësimdhënësit janë të trajnuar dhe kanë kaluar në shumë lloje të trajnimeve
të cilat kanë të bëjnë me metodologjitë e punës me nxënës me aftësi të
kuﬁzuara

Shkollat gjithëpërfshirëse
Nga viti 2009 në Kosovë nxënësit me aftësi të kuﬁzuara mbështeten
përmes mësimdhënësve mbështetës edhe në shkolla të rregullta. Shkollë
gjithëpërfshirëse nënkupton shkolla e cila i përfshinë të gjithë fëmijët në
shkollë pavarësisht nacionalitetit, aftësisë së kuﬁzuar, pra shkollë që
nxënësit me aftësi të kuﬁzuara i pranon direkt në klasa të rregullta. Në këto
institucione sipas MASHTI-it janë të punësuar 89 mësues mbështetës dhe
70 asistent të cilët ndihmojnë staﬁn e shkollës dhe institucioneve
parashkollore për të punuar me nxënësit me aftësi të kuﬁzuara dhe ata që
kanë vështirësi në të nxënë. Në këto shkolla janë duke u zhvilluar trajnime
me staﬁn mësimor për gjithëpërfshirje.
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V
EKIPET MBËSHTETËSE
PËR ARSIMIN GJITHËPËRFSHIRËS

Me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për mësimnxënie, MASHTI nga
viti 2009 ka ngritë mekanizma duke përfshirë edhe disa proﬁle të reja të
personelit profesional për arsimin e fëmijëve\nxënësve me aftësi të
kuﬁzuara arsimore në nivel komunal dhe të institucioneve arsimore, të cilët e
kanë rolin e mbështetjes profesionale dhe asistencës për të siguruar arsim
gjithëpërfshirës.

Mbështetjet profesionale në nivel komunal:
Zyrtari për arsim gjithëpërfshirës ka për detyrë që së bashku me
Drejtoritë Komunale të Arsimit të zbatojë politikat gjithëpërfshirëse për
aktivitete të ndryshme, që janë në harmoni me politikat e MASHTI-it për
arsimin e nxënësve me aftësi të kuﬁzuara.
Ekipi vlerësues pedagogjik komunal - është ekip vlerësues dhe
përkrahës i themeluar dhe organizuar nga Komunat për t’ju përgjigjur
kërkesave dhe nevojave të institucioneve arsimore për të siguruar arsim
gjithëpërfshirës. Ekipi vlerësues është i përbërë nga ekspert të arsimit,
punonjës social, psikolog, specialist tjerë, si mbështetje e jashtme për
institucionet arsimore dhe aftësuese, për të ofruar këshillime dhe udhëzime
për mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe komunitetin. Ekipi vlerësues
përpilon një proﬁl të nxënësit me vlerësimin e aftësive dhe shkathtësive
poseduese dhe rekomandon përmes raportit të vlerësimit për mbështetjet
e nevojshme për nxënësin, si: llojin e mësimdhënies; shërbimet e
mbështetjes; pajisjet dhe instrumentet e nevojshme ndihmëse; shërbimet
rehabilituese; transportin e përshtatshëm, hartimin e Planit Individual të
Arsimit (PIA) sipas lëndëve të individualizuara apo fushave të aktiviteteve,
rekomandon për llojin e arsimimit për nxënësin si: institucion parashkollor,
shkollë e rregullt ose qendër burimore. Raporti i plotësuar nga ekipi
vlerësues i ipet prindit, DKA-së (gjegjësisht zyrtarit për arsim
gjithëpërfshirës) dhe institucionit (gjegjësisht drejtorit të shkollës, i cili e
ndanë atë me mësimdhënësin apo kujdestarin e klasës, psikologun apo
pedagogun).
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Ekipi mbështetës për nxënës me aftësi të kufizuara
arsimore në nivel të shkollës:

Edukatori mbështetës - në bashkëpunim me edukatorët,
pedagogun/ psikologun e institucionit identiﬁkon fëmijët
me aftësi të kuﬁzuara arsimore dhe përcaktojnë format e
mbështetjes për fëmijë në bazë të nevojave dhe
speciﬁkave zhvillimore.
Mësimdhënësi mbështetës - në bashkëpunim me
mësimdhënësit/ klasor/ kujdestarët, psikologun/
pedagogun identiﬁkojnë dhe inetrevenojnë përmes
mbështetjes arsimore në realizimin e gjithëpërfshirjes së
nxënësve me me aftësi të kuﬁzuara arsimore.
Mësuesi udhëtues – janë mësimdhënës të punësuar në
Qendra burimore dhe të cilët mbështesin nxënësit me me
aftësi të kuﬁzuara arsimore nëpër shkolla/klasa të
rregullta. Përveç ndihmës që ofrojnë për nxënësit,
arsimtarët udhëtues mbështesin dhe udhëzojnë
mësimdhënësit si të punojnë me fëmijët me me aftësi të
kuﬁzuara arsimore në shkolla të rregullta.
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Asistenti për fëmijët/nxënësit me nevoja të veçanta
arsimore - asistenti përcaktohet në rastet kur ekipi
vlerësues pedagogjik komunal vlerëson dhe rekomandon
se një fëmije/nxënësi i duhet një mbështetje nga asistenti.
Asistenti në klasë në masë të madhe e përmirëson cilësinë
e procesit mësimor, duke iu ndihmuar në radhë të parë
dhe direkt fëmijëve/nxënësve me me aftësi të kuﬁzuara
arsimore .
Psikologu – në sigurimin e arsimit gjithëpërfshirës në
shkolla kontribuon me ofrimin e shërbimeve psikologjike
duke u fokusuar në promovimin dhe zhvillimin mendor e
ﬁzik të nxënësve si dhe në mbështetjen që jep për rritjen e
përfshirjes së nxënësve me me aftësi të kuﬁzuara arsimore
në procesin mësimor. Puna direkte e psikologut me
nxënës me aftësi të kuﬁzuara arsimore është në vlerësimin
dhe interpretimin e rezultateve të nxënësve, të personelit
pedagogjik, të shkollës dhe të prindërve. Po ashtu është
bashkëpjesëmarrës në hartimin, zbatimin, monitorimin
dhe rishikimin e Planit Individual të Arsimit (PIA)
Pedagogu - Përveç tjerash përqëndrohet në zhvillimin
profesional të mësimdhënësve në fushën e arsimit
gjithëpërfshirës, zhvillon proﬁlin e nxënësve në
bashkëpunim me mësimdhënësit dhe psikologun duke
përdorur teknika dhe metoda bahkëkohore po ashtu
është bashkëpunues në hartimin, zbatimin, monitorimin
dhe rishikimin e Planit Individual të Arsimit (PIA)
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VI
ROLI I PRINDËRVE DHE
BASHKËPUNIMI ME SHKOLLËN

Ndikimi i familjes në edukimin dhe arsimimin e fëmijës është tejet i
rëndësishëm dhe qenjësor. Familjet e kanë rolin e vazhdueshëm të
përkujdesjes, mësimit dhe marrjes së vendimeve në jetën e fëmijëve. Duke
u nisur nga fakti se familja ka një rol parësor në edukimin dhe arsimin e
fëmijëve, në këtë detyrë të rëndësishme edhe shkolla dhe shoqëria ka rolin
e saj duke krijuar rrjet të përbashkët përgjegjësish dhe mbështetjesh për
realizimin me sukses të këtij misioni. Bashkëpunimi i mësimdhënësit dhe
familjes tek nxënësit ngritë vetëbesimin, rritë përgjegjësinë personale,
ndjenjën e rëndësisë së shkollës, krijon siguri dhe ndihen të përkrahur nga
të dy palët.
Kërkimet shkencore në këtë drejtim kanë treguar se efektet e këtij
bashëkpunimi ndikojnë në zhvillimin e personalitetit individual dhe arsimor
të nxënësit.
Të gjithë nxënësit përﬁtojnë nga marrëdhëniet pozitive dhe miqësore të
vendosura ndërmjet familjes dhe shkollës, gjë që mundëson krijimin e
lidhjeve të hapura dhe transparente, dhe motivohen për të mësuar më mirë
dhe për të arritur shkallë më të lartë të suksesit në shkollë. Për një
bashkëpunim eﬁkas me familje, veçanerisht me ata që kanë fëmijë me me
aftësi të kuﬁzuara arsimore duhet të jemi tejet të kujdesshëm sepse disa
prindër ende e ndjejnë veten “të turpëruar” me fëmijën e tyre. Pranimi i
dalllimeve dhe interesave të fëmijës formojnë bazën për marrëdhënie të
mira.
Duke u nisur nga fakti se në shumë kultura roli i familjes dhe shkollës janë
mbajtur të ndara për aryse të ndryshme, ky fakt qëndron edhe në vendin
tonë, për aryse se mësuesit dhe familjet kanë patur përjetime të ndryshme
gjatë përvojës shkollore, prindërit shpesh mund të ndihen të pafuqishëm, të
paguximshëm dhe të hutuar në raport me shkollën, familja nuk kanë dijeni
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se çka ndodh brenda klasave, për shkak se mësimdhënësit mbajnë
përgjegjësi për nxënësit gjatë orëve të mësimit dhe nuk presin të
bashkëveprojnë me prindërit, shpesh prindërit mund ta fajësojnë vetveten
për problemet e fëmijës së tyre, ndihen të pafuqishëm për të bashkëpunuar
apo ndikuar në përmirësimin e jetës në shkollë apo edhe mund të kenë nivel
të ulët të edukimit dhe mund t’i nënvlerësojnë aftësitë e tyre.
Për të nisur një bashkëpunim të mirëﬁlltë dhe të sinqertë është me rëndësi
që gjatë bashkëbisedimit me prindër, për njohjen e gjendjes së nxënësit,
mësimdhënësi ﬁllimisht duhet të kërkojnë informatat pozitive dhe anët e
forta të nxënësit, njohje rreth aftësive dhe shkathtësive të nxënësit, mënyrës
se si meson dhe sjellet nxënësi në situata të caktuara, e të tjera. Kjo qasje
ndikon në ndërtimin e marrëdhënieve të shëndosha dhe miqësore mes
mësimdhënësve dhe prindërve.
Si mund të realizojmë një bashkëpunim të mirë me familjen?
Lidhja e suksesshme familje/ shkollë mund të realizohet në dy mënyra
themelore:
Komunikimi i hapur, respekt reciprok,
transparent dhe i qëndrushëm nga të dy palët

Rrugë dhe mënyra të shumëllojshme angazhimi
dhe pjesëmarrje
Komunikimi me familjet është një pjesë shumë e rëndësishme e
përgjegjësive të mësimdhënsve, dhe ky komunikim duhet të bazohet në
frymën e mirëbesimit derisa komunikimi i efektshëm krijon mirëbesimin e
ndërsjellë.
Format e komunikimit dhe informimit të shkollës me familje janë sa të
shumta aq edhe të lloj llojllojshme dhe këtë fakt duhet ta ketë parasysh
shkolla në mënyrë që të ofrojë një larmi të alternativash komunikimi, në
mënyrë që të inkurajojë prindërit për pjesëmarrje dhe të ju përshtatet të
gjithëve.
Format e komunikimit që mund të përdoren me familje mund të jenë, si p.sh:
Takime formale dhe joformale, biseda telefonike, letrat informuese,
informimi elektronik, mbledhje të prindërve, takimet individuale, raportet e
shkruara, opinionet nga familja, vizitata në familje, e të tjera.
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VII
AFTËSIA E KUFIZUAR
DHE KARAKTERISTIKAT E SAJ

Aftësia e kuﬁzuar është koncept kompleks pasi që faktorë të shumtë
kulturorë, historikë, ligjorë, shoqërorë dhe ﬁlozoﬁkë ndikojnë në
interpretimin e saj. Kuptimi i saj ndryshon sipas kontekstit, në të cilën ajo
trajtohet. Preambula e Konventës për të Drejtat e Njerëzve me Aftësi të
Kuﬁzuara thekson se: Aftësia e kuﬁzuar është një koncept lëvizës dhe […]
rezultat i bashkëveprimit midis individëve me dëmtime dhe pengesa
komportamentale dhe mjedisore, të cilat pengojnë pjesëmarrjen e tyre
efektive në shoqëri, mbi baza të barabarta me të tjerët.
Ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) jep përkuﬁzimin
“Aftësia e kuﬁzuar është një term ombrellë, i cili mbulon dëmtimet, kuﬁzimet
e veprimtarisë dhe kuﬁzimet e pjesëmarrjes”. Një dëmtim përbën problem
në funksionin ose strukturën trupore; kuﬁzimi I veprimtarisë përbën
vështirësin me të cilën ndeshet një individ I caktuar në kryerjen e një detyre
ose veprimi; ndërsa një kuﬁzim I pjesëmarrjes është problemi i përjetuar nga
një individ, lidhur me angazhimin e tij në situatat e jetës. Kësisoj, aftësia e
kuﬁzuar nuk është thjesht një problem shëndetësor. Ajo përbën një dukuri
komplekse, që pasqyron ndërveprimin midis tipareve të trupit të një individi
me tiparet e shoqërisë, ku ai ose ajo jeton.
Tejkalimi i këtyre vështirësive nga ana e njerëzve me aftësi të kuﬁzuara,
kërkon heqjen e pengesave mjedisore dhe shoqërore. Arsimi I personave
me aftësi të kuﬁzuara në Kosovë bazohet në modelin social, I cili
përqendrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga mjedisi ku
jetojnë dhe veprojnë ata. Në sistemin arsimor përdoret kryesisht
terminologjia/ shprehja “nevoja të veçanta arsimore” ka të bëjë me fëmijët
dhe të rinjtë, të cilët, për dallim nga moshatarët tjerë, kanë vështirësi në
mësim ose kanë pengesa të cilat ua vështirësojnë qasjen dhe
mësimnxenien. Në grupin e nxënësve me nevoja të veçanta bëjnë pjesë:
Nxënësit me dëmtime intelektuale
Nxënësit me dëmtime në të folur
Nxënësit me dëmtime në dëgjim
Nxënësit me dëmtime në pamur
Nxënësit me dëmtime ﬁzike
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Secili prej grupeve i ka speciﬁkat e veta, por çdo nxënës me nevoja të
veçanta arsimore i ka karakteristika personale, individuale, që e bëjnë një
dhe të vetëm. Bazuar në speciﬁkat e nxënësve sistemi arsimor duhet të
ofroje qasje dhe përkrahje në mënyre që secili nxënës të këte mundësi të
zhvilloje potencialet e tij/saj.
Arsimimi i nxënësve me aftësi të kuﬁzuara mund të jetë një eksperiencë e
dobishme, por edhe sﬁduese për mësimdhënësit. Njerëzit që punojnë ose
janë përgjegjës për arsimin e nxënësit aftësi të kuﬁzuara së pari duhet të
kuptojnë dhe të njohin nevojat e veçanta /aftësitë e kuﬁzuara arsimore, për
arsye se shkalla e paaftësisë së çdo nxënësi është e ndryshme.
Shpesh mësimdhënësit në klasë janë të ballafaquar me nevojën për të
mësuar nxënësit me aftësi të kuﬁzuara, këto mund të ndryshojnë nga të
qenit një nxënës i ngadalshëm apo që ka vështirësi speciﬁke të të mësuarit.
Në fakt, ajo që disa njerëz shpesh harrojnë është se nxënësit me aftësi të
kuﬁzuara mund të jenë më të talentuar se shokët e tyre.
Nxënësit me aftësi të kuﬁzuara mund të përfshihen në një program mësimor
klasë të rregullt, edhe pse strategjitë e punës duhet të ndryshojë në
përputhje me potencialet e fëmijëve në kuadër të asaj klase. Një
mësimdhënës i mirë duhet të përdorë strategji të cilat punojnë për të gjithë
fëmijët, duke përfshirë edhe nxënësit me aftësi të kuﬁzuara.
Çdo nxënës ka nevoja dhe aftësi të ndryshme dhe për këtë arsye ka nevojë
që mësimdhënësi të ketë informata për nxënësin në mënyrë që
mësimdhënia e cila të zhvillohet duhet t’iu përshtatet për të plotësuar
nevojat dhe interesimet individuale të nxënësve. Partneriteti dhe
bashkëpunimi me mësimdhënës tjerë, personel profesional të shkollës dhe
prindër është çështje kyçe që ndikojnë në përmirësimin e jetës efektive të
nxënësve aftësi të kuﬁzuara.
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Nxënësit me dëmtime intelektuale
Pengesat në zhvillimin intelektual karakterizohen me kuﬁzime apo vështirësi
në funksionimin intelektual dhe shkathtësi të jetës së perditshme. Këto
pengesa janë shpesh komplekse e shumëdimensionale prandaj për të
ekzistojnë përkuﬁzime të ndryshme (përkuﬁzime medicionale, psikologjike,
pedagogjike).
Këto vështirësi mund të ndikojnë në disa funksione apo shkathtësi kognitive
të caktuara si në të menduarit, kujtesën, në të shprehur, vëmendje dhe
koncentrim, në renditje, joﬂeksibilitet, mungesë iniciative, vështirësi në
zgjidhje të problemeve, vështirësi në mësime të reja, e të tjera.
Shumë nga këto vështirësi mund të ndikojnë në performancën dhe arritjen e
tyre akademike. Megjithatë, personat me aftësi të kuﬁzuara intelektuale
kanë nevoja të njëjta ﬁziologjike, sociale dhe emocionale, si të gjithë njerëzit
e tjerë. Zhvillimi i tyre bazohet në të njëjtat rregulla të zhvillimit, të cilat vlejnë
për individët e popullatës së përgjithshme, por me një ritëm më të ngadaltë,
varësisht nga shkalla e aftësisë së kuﬁzuar.
Për ta lehtësuar procesin edukativo-arsimor është e nevojshme që gjatë
mësimdhënies të përdoren materiale të cilat janë konkrete dhe interesante
dhe përmbajtja e tyre të jetë e paraqitur në gjuhën që kuptohet lehtë. Disa
detyra që janë më komplekse dhe më të vështira për nxënësit me aftësi të
kuﬁzuara intelektuale, duhet të kryhen në më tepër etapa dhe informacionet
të transmetohet me kujdes. Më shpesh duhet të përsëriten gjërat e
mësuara dhe të jepet mundësi për informacion kthyes.
Megjithatë shumica prej tyre arrijnë të ndërtojnë marrëdhënie me të tjerët,
njohin dhe përshtaten lehtë në rrethanat e vendit ku jetojnë, kanë nevojë për
mbështetje për të arritur përvetësimin e shkathtësive dhe shprehive
elementare të jetës së përditshme për një jetë të pavarur personale dhe
sociale. Përpilimi i Planit individual të Arsimit mund të ndikojë në drejtim të
zhvillimit të shkathtësive kognitive, sociale dhe komunikuese.

Sindroma Down
Sindroma Down është kusht gjenetik. Trupi i njeriut është i përbërë nga
qelizat. Çdo qelizë në trupin e njeriut ka 46 kromozome, 23 kromozome të
trashëguar nga njëri prind dhe 23 të tjera të trashëguar nga tjetri. Në rastin e
sindromës Down, në çiftin e 21-të bashkangjitet një kromozom shtesë si
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pasojë e një ndarjeje anormale qelizore, dhe si rezultat individi ka 47
kromozome në çdo qelizë ose në një pjesë të qelizave të trupit të tij.
Termi sindromë nënkupton një varg karakteristikash të cilat shfaqen së
bashku. Për herë të parë sindroma Down është përshkruar në një punim
akademik të dr. Longdon Down, në vitin 1886, për nder të të cilit është
emërtuar me po këtë emër. Sindroma Down nuk është sëmundje, ndaj dhe
nuk ofrohet kurë mjekësore për të.
Fakti më i rëndësishëm që duhet ditur rreth individëve me sindromën Down,
është se me kujdesin dhe mbështetjen e duhur që në fëmijërinë e hershme,
këta individë mund të arrijnë të përmbushin potencialin e tyre, fakt ky që çon
në mundësinë për të jetuar një jetë të gjatë, gjithëpërfshirëse dhe të pavarur,
pra të jenë pjesë aktive e komunitetit ku jetojnë.

Disa nga karakteristika e zhvillimit:
Aftësi motorike të vonuara për shkak të hipotonisë muskulare;
Zhvillim i vonuar kognitiv, kryesisht brenda kuﬁjve të vonesës
mendore të lehtë dhe të mesme
Zhvillim gjuhësor dhe të folur të vonuar, ku gjuha ekspresive
është më e vonuar se ajo receptive
Zhvillim i vonuar i aftësive sociale
Potencial për çrregullime tjera si çrregullim i vëmendjes me
hiperaktivitet, çrregullim i kundërshtimit nxitës
Përkundër vështirësive që kanë fëmijët me sindrom Down, qysh në ditët e
para të lindjes së tyre prindërit ballafaqohen me momente stresi dhe gjendje
konfuze. Këto momente prodhojnë pyetje që kanë të bëjnë me nevojën
elementare të prindërve për informim, metodologji të qasjes dhe praktikat
për kujdesin dhe zhvillimin drejt integrimit në shoqëri të fëmijëve të tyre.
Mungesa e informatave, mungesa e shërbimeve në fazën e hershme të
fëmijërisë, niveli i ultë i vetëdijes shoqërore, te prindërit sjellin situata të pa
shpresë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, duke prodhuar izolim brenda
rrethit ku jetojnë dhe shoqërisë të cilës i takojnë.
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Vështirësitë që hasin prindërit/familjarët dhe kujdestarët gjatë përkujdesjes
për fëmijët/personat e tyre, kryesisht ka të bëjë me stigmatizimin,
paragjykimet mbizotëruese, nivelit të ultë të ndërgjegjësimit të zyrtarëve të
institucioneve publike dhe të sektorit civil, ku si pasoj këtë komunitetin e
shkallëzon në komunitet jo të shërbyer mirë nga institucionet vendore dhe
shoqëria ne përgjithësi.

Udhëzime dhe këshilla pedagogjike për punë
me nxënës me Sindrom Down:
Në bashkpunim me ekpin mbështetës dhe prindërit/ familjen
hartoni Plani Individual të Arsimit duke u bazuar në shkathësitë dhe
aftësitë funksionale të nxënësit
Përgatitni materialet didaktike sipas nevojës së nxënësit para
ﬁllimit të punës
Përdorni sistemin e komunikimit dhe shpjegimit me ﬁgura ose
veprime/ sjellje
Nxiteni nxënësin të marrë pjesë në aktivitete të thjeshta sipas
aftësive të tij
Motivoni nxënësin, përdorni lavdërimet në mënyrë që t’i rritet
vetëbesimi
Mundësojini nxënësit të jap kontributin e tij/ saj në orën mësimore
Jepini detryra shtëpie sipas aftësisë së tij/saj dhe kërkojani detyrat
si gjithë fëmijëve të tjerë pasi kështu ndjen përgjegjësi si gjithë
bashkëmoshatarët e tij.
Rishikoni dhe vlerësoni Planin Individual të Arsimit pas çdo
realizimi
Ofroni përvoja produktive, zbuloni çfarë pëlqen nxënësi, interesat e
tij/ saj
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Flisni me prindërit sa herë doni t’i mësoni nxënësit diçka të re që të
përgjithsohet ushtrimi në shtëpi
Planiﬁkoni bashkë me prindërit dhe merrni vendime të
përbashkëta rreth të nxënit dhe mbështetjes që i nevoitet nxënësit.

Nxënësit me çrregullimet e spektrit autik-Autizmi
Autizmi është çrregullim neurobiologjik kompleks e shumë dimensional i
zhvillimit të njeriut, pjesë e çrregullimeve të spektrit autik që ndikon në
komunikimin verbal dhe joverbal, ndërveprimin social, sjelljet dhe interesat.

Karakteristikat e spektrit autik:
Komunikimin shoqëror (vështirësi në përdorimin dhe të kuptuarit e
gjuhës, vështirësi me komunikim verbal dhe jo verbal, për
shembull nuk i kuptojnë plotësisht kuptimin e gjesteve të
zakonshme, shprehjeve të fytyrës apo tingullin e zërit).
Bashkëveprimin shoqëror ( vështirësi në marrëdhënie shoqërore,
për shembull duket i ftoftë dhe indiferent me njerëzit e tjerë).
Imagjinatën (vështirësi në zhvillimin intërpersonal të lojërave dhe
imagjinatës, për shembull aktivitete të kuﬁzuara imagjinatave,
mundësisht të kopjuara në mënyrë të shtanguar dhe përsëritëse)
Vështirësi me ndryshimet, në rutinë ose ambiente të njohura dhe
Lëvizje të vazhdueshme e të përsëritura të trupit ose përsëritje të
sjelljes
Arsyet për zhvillimin e këtij çrregullimi ende nuk janë të njohura, por është e
vërtetuar që autizmi është çrregullim neuro-psikologjik në të cilin luajnë rol
faktorët biologjik-ﬁziologjik (gjenetik) si dhe faktorët e tjerë psikologjik
(manifestimi i sjelljeve të caktuara).
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Udhëzime dhe këshilla pedagogjike për punë
me nxënës me autizëm:
Puna me fëmijë me autizëm kërkon shumë njohuri profesionale speciﬁke
dhe trajnime të vazhdueshme pasi që ky çrregullim sjell mjaftë sﬁda në punë
si për mësimdhënës, psikolog, pedagog ashtu edhe për prindërit.
Viteve të fundit mënyra e punës më e përdorur në praktikën edukative është
një disciplinë/ metodë shkencore për modiﬁkimin e sjelljes ABA (Applied
Behavior Analysis/ Analiza e Aplikuar e Sjelljes)
Disciplina/ Metoda shkencore ABA (Applied Behavior Analysis/
Analiza e Aplikuar e Sjelljes) është procesi I ndërhyrjeve sistematike
që aplikohet duke u bazuar mbi parimet e të mësuarit teorik për të
përmirësuar sjellje të rëndësishme shoqërore në një shkallë
domethënëse, dhe për të treguar se ndërhyrjet e përdorura janë
përgjegjës për përmirësimin e sjelljes.
Kjo disciplinë mund të aplikohet me personat me autizëm,
syndroma down, çrregullimet e ankthit, çrregullimet e vëmendjes
dhe hiperaktivitetit, vështirësitë në të mësuar, çrregullimet e
sjelljes, persona me zhvillim të vonshëm, etj.
Ndër të tjera nevoitet që mësimdhënësi të marrë informata për natyrën e
çrregullimit të spektrit autik, të bashkëpunojë me familjen, të përgatisë
klasën, të rrisë ndërveprimin social dhe bashkëveprimin me të tjerët, të
hartojë Planin Individual të Arsimit PIA, e të tjera.

Udhëzime dhe këshilla pedagogjike për punë
me nxënës me vështirësi në zhvillimin intelektual:
Shkëmbeni informata rregullisht me prindërit dhe profesionistët
tjerë në shkollë në mënyrë që së bashku të mbështetin nxënësin sa
më shumë.
Merrni informata sa më shumë që është e mundur rreth
vështirësive intelektuale
Fokusohuni në shkathtësitë dhe interesimet e nxënësit dhe
theksoni ato duke krijuar mundësi për mësim dhe suksese për
nxënësin.
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Mësoni nxënësit shkathtësi për jetë si psh. shakathtësi të jetës së
përditshme, shkathtësi shoqërore, shkathtësi komunikuese, e të
tjera;
Gjatë punës me nxënësin ofroni stimulim, përshtatje të fjalorit,
përshtatje të detyrave sipas potencialit të tij/saj;
Përdorni fjalë të thjeshta kur jepni udhëzime dhe kontrollo nëse
nxënësi ka kuptuar.
Përdorni objekte reale që nxënësi mund t’i ndjejë dhe të përdorë
gjatë procesit mësimor
Provoni të ndërlidhësh mësimet me përvojat e nxënësit dhe me
jetën e tij/saj reale.
Ndajeni detyrën në pjesë ose hapa të vegjël, lejo që nxënësi të
ﬁllojë me atë se çfarë mund të bëjë para se të 24 ﬁllohet me hapat
më të vështirë.
Përfshijë anëtarët e familjes në mbështetje të nxënësit për kryerje
të detyrave; apo të rishikojë se çfarë ka bërë nxënësi në klasë;
Përfshini në bashkëveprim nxënësin me nxënësit tjerë të cilët
mund t’i ndihmojnë në përqëndrim dhe në asistimin në aktivitetet
në klasë.
Cakto detyra që mund të kontribuojnë në nivelin e nxënësit me
aftësi të kuﬁzuara intelektuale dhe punoni bashkarisht në detyrën e
dhënë.
Cakto detyra për tërë grupin në të cilat nxënësit e tjerë varen nga
kontributi i nxënësit me aftësi të kuﬁzuar intelektuale (mësimnxënia
bashkëpunuese). Nxënësit e tjerë mund të pyeten të asistojnë
nxënësin gjatë kohës së pushimit; përdorimit të tualetit, etj.
Jepni lëvdata dhe vëmendje kur sjellja e nxënësit të jetë e
pranueshme
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Nxënësit me vështirësi në të folur
Procesi i të folurit si formë e organizuar speciﬁke e veprimtarisë së
vetëdijshme të njeriut është shumë dimensional.
Të folurit përcaktohet si “defektiv nëse dallohet nga të folurit e njerëzve të
tjerë në atë masë saqë tërheq vëmendjen, interferon në komunikim ose
është shkak i sjelljes së papërshtatshme të personit që e përdorë “ (Van
Ripper).
Studimet e shumta në këtë fushë tregojnë për një përqindje të
konsiderueshme të nxënësve në shkollë të cilët kanë vështirësi në të folur
(komunikim).
Zhvillimi i të folurit mund të ngecë si pasojë e disa shkaqeve si: vonesë në
zhvillim mendor, dëmtime organike të trurit, dëmtime të shqisës së të
dëgjuarit etj.
Pengesat e ndryshme në të folur dhe komunikim te nxënësit krijojnë
vështirësi në të nxënë dhe në komunikim në mjedisin shkollor dhe në
shoqëri, pasiqë të folurit është mjet me anë të cilit përvetësohen dhe
interpretohen përmbajtjet mësimore.
Mësimdhënësit mund të testojnë të folurit e nxënësve nëpërmjet testeve
verbale, duke u parashtruar atyre pyetje të thjeshta. Në bazë të mënyrës së
të shprehurit të tyre në përgjigjet e dhëna, ai mund të hetojë pengesat
eventuale të tyre në të folur. Nxënësit e tillë zakonisht hezitojnë të kyçen në
aktivitetet e klasës. Ata duken inferiorë dhe kur kërkohet angazhim, ku vjen
në shprehje të shprehurit e tyre, hezitojnë të ﬂasin. Kjo mund të vërehet
edhe në ndryshimet ﬁzike të tyre (skuqje, frymëmarrje e shpeshtuar, lëvizje
të panevojshme etj.).
Për çdo vështirësi në të folur që vërehet nga arsimtari duhet konsultuar
prindin (familjen) për të marrë informacione të nevojshme. Ndërsa, më tej,
varësisht prej rastit, duhet të kërkohet edhe ndihma e terapistit që merret
me vështirësi në të folur.
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Disa nga llojet e vështirësive/çrregullimeve në të folur dhe komunikim janë:
Çrregullimet e artikulimit- vështirësi në artikulimin janë më të
shpeshta që karakterizohen me mungesë të tingujve të caktuar,
zëvendësim të tingujve apo shtrembërim të tingujve.
Çrregullimet e ritmit- që shkakton belbëzimin është çrregullim i
një aspekti të pjesës motorike të sistemit verbal-tingullor të të
folurit, që manifestohet me oscilime e jostabilitetit të realizimit të të
folurit më së shpeshti në formë të përsëritjes së pjesëve të fjalëve,
zgjatjes së tingujve, pauzës dhe ndërfutjes ose me shfaqjen e
anksiozitetit, frikës nga të folurit lëvizjeve të ndryshme të fytyrës,
kokës dhe ekstremiteteve, frymëmarrjes disharmonike të të folurit,
shmangies situatave verbale etj.
Çrregullimet e gjuhës dhe të folurit - është gjendja e gjuhës dhe
të folurit të pazhvilluar ose me vonesë ﬁllon, zhvillohet më ngadalë
dhe jo drejtë. Të folurit patologjik reﬂektohet në planin gjuhësor në
formën e pamundësisë së formulimit të fjalive, përdorimit të
formave gramatikore dhe të fjalorit të varfër.
Çrregullimet e zërit - ndër shkaktarët kryesor që shkaktojnë
patologji të zëshmërisë (fonacionit) të zërit, janë shkaktarët organik
të cilët shfaqen si: qarje kongjenitale të buzëve dhe të qiellzës,
alergjive dhe lëndimeve, çrregullimeve endokrine me tajitje të
brendshme, çrregullimeve funksionale të zërit si disfonitë e
etiologjive të ndryshme etj.
Në rastet kur në klasë keni nxënës me vështirësi të tilla kërkohet krijimi I një
klime të përshtatshme komunikimi në klasë, të angazhohet në vetëdijësimin
e nxënësve tjerë për vështirësitë e bashkëmoshatarëve të tyre duke i nxitur
për të bashkëvepruar gjatë procesit mësimor. Në këtë mënyrë, nxënësit me
vështirësi në të folur lirohen nga frustracionet e streset e mundshme dhe
afërsia e simpatia e nxënësve të tjerë u krijon kushte që ata ta ndiejnë veten
si pjesë e barabartë dhe përbërëse e klasës.
Për të përkrahur nxënësin gjatë mësimit nevoitet përshtatja e programit
kurrikular mbi baza të aftësive e veçorive individuale, njëkohësisht duke
aplikuar metoda (veprime) të veçanta me këta nxënës. Këto veprime janë të
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ndërlidhura me vështirësitë speciﬁke në të folur të cilat duhet të praktikohen
gjatë punës me nxënës. Në rastet kur vështirësitë e nxënësit janë më të
mëdha dhe metodat e punës nuk arrijnë të përkrahin nxënësin mjaftueshëm
nevoitet të hartohet Plani Individual i Arsimit në mënyrë që të ndihmohet
nxënësi sa më shumë dhe të zhvillohen fushat funksionale të fëmijës.

Udhëzime dhe këshilla pedagogjike për punë
me nxënës me vështirësi në të folur dhe komunikim:
Për të nxitur të nxënit e nxënësit me vështirësi në të folur
(komunikim) në radhë të parë nevoitet nga mësimdhënësi që të
krijojë ambient të përshtatshëm gjuhësor dhe komunikimi në klasë
duke vetëdijësuar nxënësit e tjerë për vështirësitë e
bashkëmoshatar-eve të tyre dhe punojnë bashkë gjatë
aktiviteteve, punës në grupe a shoqëri pa asnjë rezervë.
Nxitni nxënësin të formulojë pyetje dhe të jap përgjigje,
Flisni gjuhë të qartë, të thjeshtë, sa më e kuptueshme për
nxënësin, etj.
Gjatë komunikimit i jepni kohë të mjaftueshme për gjetjen e fjalës,
Inkurajoni për të pyetur për nocionet që nuk I kuptojnë,
Angazhoni në aktivitete ku kërkohet organizimi dhe klasiﬁkimi i
fjalëve, fjalive, etj.
Motivoni gjatë bashkëbisedimit dhe për më shumë dialog,
Krijoni rrethana sa më të përshtatshme për bashkëbisedim,
Inkurajoni për të marrë pjesë në aktivitete, punë grupore në të cilat
vjen në shprehje të folurit dhe komunikimi I nxënësit;
Angazhoni në detyra që konkretizojnë nocionet (të emërtojnë,
përshkruajnë, krahasojnë) etj.
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Dëgjoni me kujdes pa marrë parasysh si dhe sa i duhet kohë për t’u
shprehur,
Gjatë kohës kur nxënësi ﬂet mos të bëhen ndërhyrje që mund të
pengojë të folurit dhe komunikimin e tij/saj;

Nxënësit me vështirësi në të dëgjuar
Eksiztojnë kritere të shumta që përcaktojnë shkallën, shkaqet, etj. të
dëmtimeve në të dëgjuar, ndaj kjo është arsyeja pse ka përkuﬁzime të
shumta për këtë, si përkuﬁzime audiometrike (sasiore), përkuﬁzime
funksionale dhe operative.
Përkuﬁzimi operativ i konsideron, “të shurdhër konsiderohen personat tek
të cilët të dëgjuarit nuk është funksional në jetën e përditshme, gjysmë të
shurdhër janë ata që kanë të dëmtuar shqisën e dëgjimit, por që të dëgjuarit
e tyre është funksional në jetën e përditshme falë aparateve ndihmëse të
dëgjimit ose pa to”.

Shkaqet e dëmtimeve në të dëgjuar:
Para lindjes: trashëgimia, rubeola (gjatë shtatëzanisë së hershme),
faktori Rh (inkompatibiliteti), lindja para kohe, mungesa e jodit (te
nënat shtatëzëna), lindja me komplikime.
Pas lindjes: infeksionet e veshit, marrja e ilaçeve te shumta te
pakontrolluara, zhurmat e vazhdueshme me intensitet te larte.
Problemet në të dëgjuar shkaktojnë vështirësi serioze në procesin
e të nxënit në shkollë. Në radhë të parë ato krijojnë vështirësi në të
shprehurit (komunikimin) e ndërsjellë sikurse që krijojnë edhe
vështirësi të tjera që ngadalësojnë procesin e përvetësimit të
përmbajtjeve mësimore, kryerjen me sukses të aktiviteteve të
caktuara mësimore joadekuate ndaj te tjerëve.
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Identiﬁkimi i fëmijëve me dëmtime në të dëgjuar
Zbulimi i hershëm i dëmtimeve eventuale në të dëgjuar është shumë me
rëndësi. Detyrë e parë e mësimdhënësit është që të kontaktojë prindërit apo
familjen e nxënësit kur vëren shenja që mund të jenë të lidhura me dëgjim.
Mirëpo mësimdhënësi gjatë punës me nxënës mund të vërejë këto shenja:
E shikon mësimdhënësin si “ I hutuar”
Nuk dëshiron të marrë pjesë në diskutimet në klasë
Nuk shpreh gatishmëri për të lexuar me zë
Kur shkruan mund të bëjë gabime ortograﬁke
Nuk reagon kur dikush ﬂet pas tij/saj

Udhëzime dhe këshilla pedagogjike për punë
me nxënës me vështirësi në të dëgjuar:
Mësimdhënësi është ai që nxënësve me vështirësi në të dëgjuar mund t’ua
lehtësoi procesin e të nxënit, duke përshtatur dhe ndikuar në krijimin e
mundësive që e lehtësojnë të nxënit dhe pjesëmarrjen e nxënësit në
procesin e mësimit.
Mësimdhënësi mundësisht të krijojë hapësirë të qetë ku klasa të
jetë (mundësisht) larg vendeve të zhurmshme
Klasa të sistemohet në mënyrën më të përshtatshme dhe lehtë të
qasshme;
Nëse janë relativisht shumë nxënës që kanë probleme në të
dëgjuar të krijohet mundësia që të jenë me grup me nxënës tjerë
që nuk kanë vështirësi në dëgjim;
Gjatë ligjërimit apo shpjegimit ﬂisni me zë të qartë, më ritëm e
intonacion të njëjtë të zërit.

32

Për nxënësit e shurdhër – për ata të cilët kanë dëgjim të vogël– mjetet
kryesore të komunikimit duhet të jenë gjuha e shenjave;
Gjuha e personave të shurdhër është gjuha e shenjave të cilën
gjuhë e kanë zhvilluar vetë personat e shurdhër me qëllim të
komunikimit të tyre me të tjerët dhe daton shumë herët. Në çdo
vend të botës kjo gjuhë ndryshon, kjo varet nga niveli I zhvillimit të
gjithë shoqërise, sa më i zhvilluar të jetë vendi edhe gjuha e
shenjave është më e zhvilluar dhe e uniﬁkuar.
Përveç me gjuhën e shenjave nxënësit me dëmtime në të dëgjuar
mund të komunikojnë edhe me anën e leximit të buzëve, mimikës
dhe lëvizjës së trupit.
Meqë aftësia gjuhësore e fëmijëve zhvillohet, anagazhoni edhe në
lexim meqë kjo ofron mediumin më të rëndësishëm për të mësuar
nxënësin dhe për të komunikuar më të tjerët.
Provo to ofrosh libra dhe material në formë të shkruar sa më
shpesh që është e mundur në mënyrë që të përvetësojë edhe
gjuhën në të shkruar.

Gjuha e shenjave – gjuha që komunikohet përmes duarve
dhe trupit që mundëson komunikimin me të tjerët.
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Nxënësit me vështirësi në të parë
Vështirësitë në të parë paraqesin probleme të ndryshme tek nxënësit dhe
shkaktojnë vështirësi në të nxënë, në të ecur, në të ulur, në aktivitete të tjera.
Këto vështirësi i demotivojnë nxënësit duke i bërë të ndihen ndihen inferior
dhe përgjithësisht bëhen pasiv në aktivitetet mësimore.
Shkaqet që shkatojnë dëmtimet në të parë mund të jenë të ndryshme si:
Lëndimet e syrit, infeksionet e ndryshme, fruthi, klamidia, gonorea,
trakoma, sytë e terur etj.
Të gjitha këto mund të shkaktojnë humbjen e të pamurit të plotë apo të
pjesërishëm.
Disa nga shenjat që mund të vërehen nga mësimdhënësi janë:
Nxënësit e tillë mund të ankohen për dhimbje koke
Kanë vështirësi të arrijnë te objektet e ndryshme në klasë
Hezitojnë të përfshihen në aktivitete, në punë grupore
Kur u jepen detyra vizuale, mund ta përkulin kokën se tepërmi, ta
largojnë kokën apo të kërkojnë pozicione jonormale për shikim

Llojet e dëmtimeve në të parë
Dëmtimet në të parë mund të jenë të ndryshme, disa nga më të shpeshtat
janë;
Miopia (shkurtpamësia), të pamurit është i mjegulluar dhe
rekomandohen syzet të cilat eliminojnë vështirësitë veçmas në
aktivitete të ndryshme.
Hipermetropia (shikimi –vështrimi i gjatë) krijon vështirësi e të
pamurit nga afër kjo gjendje bënë që të shkaktojë lodhje,
shpërqëndrim dhe dhembje koke. Edhe për ketë lloje dëmtimi
rekomandohen syze.
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Astigmatizmi (shikim i shpërqendruar), nxënësit e tillë për të parë
më mirë objektet, rrotullojnë kokën në forma te ndryshme, kjo
bëhet për të gjetur këndin (pozicionin) më të përshtatshëm për
shikim.
Vështirësia për të dalluar ngjyrat, një numër i nxënësve mund të
kenë vështirësi në dallimin e ngjyrave (e shohin botën bardh e zi)
por kjo përqindje konsiderohet e vogël. Kjo lloj vështirësie
konsiderohet e lehtë për tu dalluar nga mësimdhënësi: p.sh
ekspozimi i objekteve me ngjyra, me theksim të veçantë të së
kuqes dhe të gjelbërtës

Udhëzime dhe këshilla pedagogjike
për punë me nxënës me vështirësi në të parë:
Mësimdhënësi është ai që nxënësve me vështirësi në të dëgjuar mund t’ua
lehtësoi procesin e të nxënit, duke përshtatur dhe ndikuar në krijimin e
mundësive që e lehtësojnë të nxënit dhe pjesëmarrjen e nxënësit në
procesin e mësimit.
Shumica e përshtatjeve që mësimdhënësit mund t'i kryejnë kanë
të bëjnë me 'të menduarit praktik' – pra, të ndihmojnë nxënësin që
përmes zërit dhe prekjes të ketë qasje në informata për të
kompensuar mungesën e informatës pamore.
Sipas gjendjes së nxënësit vendoseni se ku është vendi më i mirë
për të parë objektet në klasë, psh. ulja në ﬁllim të klasës.
Drita nuk do të duhej të reﬂektonte në objektet dhe pajisjet
mësimore në klasë.
Nëse sytë e nxënësit janë të ndjeshëm në dritë, largojeni nga
dritarja.
Sigurohu që nxënësi të dijë/ mësojë orientimin në hapësirë
përkatësisht shkollë, klasë, rrugë, etj.
Parapërgatitni nxënësit tjerë për ta përkrahur gjatë aktiviteteve dhe
angazhimeve që kërkojnë lëvizje.
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Përdorni mjete ndihmëse për mësimdhënie në mënyrë që të gjithë
të shohin në mënyrë normale.
Përgatiti mjetet ndihmëse për mësimdhënie në mënyrë që fëmija
më dëmtim në të parë të mund të lexojë më lehtë, siç janë
materialet e mëdha të printuara. Nxënësit e tjerë në klasë do të
mund të ndihmonin në përgatitjen e materialit. Ose ato mund të
përgatiten duke i zmadhuar pamjet në fotokopje ose duke
përdorur madhësi më të madhe të shkronjave në kompjuter. Kjo
mund t'i ndihmojë edhe nxënësit që kanë vështirësi në lexim.
Nxënësit mund të kenë vështirësi për të parë rreshtat në letër, në
rastet e tilla mund t'u jepen letra me rreshta më të zgjeruar për të
shkruar.
Disa nxënës mund të përﬁtojnë nga përdormi i mjeteve
zmadhuese. Dy lloje janë të mundshme, mjeti që zmadhon tërë
letrën ose zmadhuesi i rreshtit, e që janë mjete ndihmëse për të
lexuar.
Inkurajoje nxënësin që të përdor tregues ose të përdor gishtin kur
lexon. Mbuloje pjesën tjetër të faqes me letër përveç asaj pjese ose
paragraﬁ që po lexohet. Përdore mbajtësin e librit për të shmangur
reﬂektimin e dritës.
Nxënësit me të pamur të dobët preferohet të mësojnë përmes
prekjes, si dhe përmes të dëgjuarit dhe prekjes.
Përdor emrat e nxënësve gjatë diskutimeve në klasë ashtu që
nxënësi më dëmtim në të parë të di se kush po ﬂet.
Kompjuterët i ofrojnë përkrahje të caktuar nxënësit me dëmtim në
të parë dhe të verbërit. Nëse janë në dispozicion, përmes
kompjuterëve nxënësit mund të printojnë gjëra të zmadhuara, të
lexojnë tekstin në ekran, të dëgjojnë tekstin ose të shndërrojnë atë
në Alfabetin Brail (Braille Alphabet).
Përdorni mjete pune konkrete, psh. Abakusi mund të përdoret
gjatë orëve të matematikës.
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Mësimet mund të incizohen që të mund të përdoren më vonë në
shtëpi ose për ripërsëritje/rikujtim.
Nxënësit e verbër do të duhej të inkurajoheshin të ecin në mënyrë
të pavarur në shkollë duke përdorur shkopin. Shkopi do të duhej të
jetë i gjatësisë së njëjtë nga largësia e tokës deri mes krahut dhe
belit të personit.
Për nxënësit që janë plotësisht të verbër dhe janë të përfshirë në
klasë të rregullt duhet siguruar parakushtet për të nxënë, si:
aparate speciale, tekstet e shtypura me alfabet të Brajllit dhe
ndihmës – arsimtari i cili do të angazhohej sipas nevojës për të
përkrahur nxënësin.

Ç'është alfabeti i Brajllit ?
Alfabeti i Brajllit është sistem leximi e shkrimi, i
bazuar në gjashtë pika të ngritura, që formojnë
shkronjat dhe shenjat e pikësimit. Çdo shenjë
paraqitet me një model pikash të ngritura.
Pos ketij sistemi ata përdorin edhe mjete të tjera
lehtësuese siç janë: kompjuterët të specializuar,
libër folës, llupa-xham zmadhues, qeni udhëzues
–orientues, shkopin e bardhë, etj.

Nxënësit me dëmtime ﬁzike
Dëmtimet ﬁzike i referohen personave që kanë dëmtime të lindura apo të
shkaktuara gjatë jetës të cilat mund të jenë dëmtime të muskujve, të
nervave apo të lëkurës të cilat shkaktojnë vështirësi në lëvizje të kuﬁzuara në
kryerjen e aktiviteteve të jetës së përditshme: si qarkullimi, orientimi në
hapësirë, kujdesi për vetën, veshja, ushqimi, pastrimi etj.
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Për nxënësit me dëmtime ﬁzike nevoitet trajtim adekuat mjekësor,
rehabilitues, ndërsa në aspektin pedagogjik veçmas kërkohen paisje
speciale, mjete ndihmëse të cilat ju lehtësojnë atyre qëndrimin dhe mënyrat
e përshtatshme për arritjen e rezultateve të dëshiruara konform potencialit
të tyre psiko-ﬁzik.
Dëmtimet ﬁzike kanë si rrjedhojë vështirësi po ashtu të ndryshme në tërë
procesin e arsimit në shkollë.
Për nxënësin me dëmtime ﬁzike është shumë i rëndësishëm fakti
se si ata pranohen në mjedisin shkollor. Përgjithësisht nxënësit e
tjerë duhet t'i përgatisim paraprakisht për prezencën e nxënësit
me dëmtime ﬁzike . Atyre duhet t'u behët e qartë situata , niveli e
natyra e dëmtimit ﬁzik të bashkëmoshatarit të tyre dhe
domosdoshmëria për ta pranuar pa kurrfarë rezerve ashtu siç
është.
Gjatë aktiviteteve mësimore kërkohet mbështetje individuale duke
përshtatur kërkesat mësimore sipas aftësive të tyre.
Nëse një nxënës nuk është në gjendje ta kryej një aktivitet të
caktuar mësimor arsimtari nuk duhet të këmbëngulë
Të krijohen kushte në klasë për lëvizje të lirshme dhe ndihmë nga të
tjerët.
T'i ipet kohë më shumë për kryerjen e aktiviteteve por edhe të mos
zgjasin shumë.
Detyrat që i'u ipen të jenë me kuptim dhe që i angazhon i fut në
veprim lëvizjet e pjesëve të padëmtuara,
Paisjet të vendosen afër tyre dhe të jenë funksionale në mënyrë që
përdorimi i tyre të mos marrë shumë kohë

38

UDHËZIME METODOLOGJIKE PËR
MËSIMDHËNËSIT PËR PUNË ME NXËNËSIT
ME AFTËSI TË KUFIZUARA ARSIMORE

VIII

Arsimi gjithëpërfshirës është përgjegjësi e të gjithë
mësimdhënësve.
Nuk ka aftësi dhe njohuri të caktuara që një mësimdhënës duhet
të zotërojë për të dhënë mësim nxënësve me aftësi të kufizuara
Arsimi gjithëpërfshirës kërkon reflektim të vazhdueshëm nga
mësimdhënësit në mënyrën se si nxënësit mësojnë, marrin
pjesë në klasë dhe si të marrin parasysh gamën e gjerë të
nevojave të nxënësve kur japin mësim.
Të gjithë mësimdhënësit do të ndeshen me aftësi të
kuﬁzuara të fëmijëve, me aftësitë dhe interesat e tyre. Në
një qasje gjithëpërfshirëse, nuk do ishte mirë t'i
klasiﬁkonim nxënësit si 'të veçantë' dhe të përfshinim në
qendra burimore/ apo shkolla të veçanta speciale për
arsimimin e tyre pasi të gjithë mësimdhënësit kanë
përgjegjësinë e të mësuarit dhe të mirëqenies për të gjithë
nxënësit në klasat e tyre. Të gjithë mësimdhënësit duhet të
jenë mësimdhënës gjithëpërfshirës.
Mësimdhënësit të cilët besojnë se është përgjegjësia e
tyre t'u japin mësim të gjithë nxënësve janë në përgjithësi
më efektivë!
Siç u shpjegua me lartë, arsimi gjithëpërfshirës është një proces dinamik. Si
rrjedhojë, nuk është e mundur që mësimdhënësit të pajisen me një plan që
përmban aftësitë dhe njohuritë e caktuara që ata duhet të kenë në mënyrë
që të japin mësim në mjedise gjithëpërfshirëse. Për shembull, gjatë një viti
shkollor në klasë mund të jetë një nxënës me dëmtime në të parë dhe
mësimdhënësi duhet të përshtatë stilin e tij të mësimdhënies, përmbajtjen
dhe materialet, duke marrë parasysh nevojat e veçanta të nxënësit me
dëmtime pamore. Vitin tjetër fëmija me probleme pamore ka shumë
mundësi të ketë kaluar në klasën tjetër, dhe në klasë mund të jetë një
nxënës me vështirësi në të nxënë.
Ekzistojnë dy mënyra të konceptimit të nevojave arsimore të nxënësve me
aftësi të kuﬁzuara:
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Këndvështrimi individual e vendos 'problemin' tek nxënësi
me aftësi te kufizuara, gjë e cila shpie në klasifikimin e fëmijës
si ' i veçantë'. Ky problem ka shumë arsye: duke i klasifikuar si
më të ulëta pritshmëritë e mësimdhënësve ndaj nxënësve me
aftësi të kufizuara; mësimdhënësit mund të ndjehen sikur nuk
janë përgjegjës ose nuk munden të mësojnë nxënësit me aftësi
të kufizuara; dhe mundësitë mungojnë për të bërë ndryshime
në stilin e mësimdhënies, në klasë dhe në shkollë nga të cilat
do të përfitonin nxënësit.
Këndvështrimi kurrikular e vë theksin tek problemi i sistemit
arsimor dhe jo të nxënësit me aftësi të kufizuara. Bazohet në
supozimin se nxënësit mund të kenë vështirësi në shkollë dhe
këto vështirësi na çojnë drejt përmirësimit të mësimdhënies
dhe të nxënit për të gjithë nxënësit.
Jo të gjithë nxënësit me aftësi të kufizuara ndajnë të njëjtat
nevoja të të nxënit dhe është e pamundur të identifikosh
metoda të veçanta për nxënësit të kufizuara që ndryshojnë
dukshëm nga metodat e zakonshme.
Mësimdhënësi duhet të përshtatë mësimdhënien e tij në një mënyrë krejt të
re. Në vend që të përqendrohet vetëm në aftësitë dhe njohuritë speciﬁke
gjatë strategjive, mësimdhënësi duhet të zhvillojë një qëndrim reﬂektues
dhe vlera gjithëpërfshirëse, vlerësimi i diversitetit të nxënësve në mënyrë që
ato të kuptohen si burim dhe vlerë e arsimit e jo si problem.
Përdorimi i metodave dhe tenikave të ndryshme të mësimdhënies
mundëson që mësimdhënia ti përshtatet nevojave individuale të nxënësve.
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Metodat, teknika dhe strategjitë e punës
Nxënësit mësojnë në mënyra të ndryshme, shumica përdorin rrugë të
ndryshme të të nxënit përmes proceseve të tyre të të nxënit. Mësimdhënësit
duhet të lehtësojnë këto mënyra të shumta të të nxënit duke përdorur qasje
të ndryshme të mësimdhënies për t'u siguruar që të gjithë nxënësit të marrin
pjesë dhe të mësojnë së bashku. Kjo arrihet duke reﬂektuar në disa pyetje
dhe çështje si:
Pse disa nxënës mësojnë shumë më ngadalë se të tjerët?
Çfarë strategji dhe teknikat pune duhet të përdori që nxënësit të
mësojnë dhe të arrijnë rezultate?
Si të bëjë përshtatjen e kurrikulit, programit, modulit, aktiviteteve
që të përfshihen të gjithë nxënësit?
Si të motivojë dhe angazhojë të gjithë nxënësve në aktivitetet duke
marr për bazë speciﬁke e tyre?
Si të bëjë vlerësimi i arritjeve të nxënësve me vështirësi në të
nxënë?
Këto dhe shume pyetje e dilema tjera preokupojnë dhe e sﬁdojnë
mësimdhënësit gjatë gjithë kohës, ballafaqimi me to dhe përpjekja për të
gjet përgjigjen mundëson që mësimdhënia t'i përshtatet nevojave të
ndryshme dhe stileve të të nxënit të nxënësve.
Nxënësit ndryshojnë edhe në mënyrën se si ata e perceptojnë dhe e
kuptojnë informacionin. Për shembull, nxënësit me dëmtime në dëgjim do
t'i përqasen përmbajtjes ndryshe. Përdorimi i mënyrave të ndryshme të
paraqitjes i lejon nxënësit që të bëjnë lidhje brenda dhe midis koncepteve.
Përdorimi i mënyrave të ndryshme të paraqitjes do të rrisë cilësinë e të
mësuarit për të gjithë nxënësit.
Nxënësit ndryshojnë nga mënyra se si ata e shprehin atë që dinë. Për
shembull, nxënësit me probleme në të folur mund të stimulohen apo
dëshirojnë të shprehen me anë të të shkruarit në vend të të folurit. Të gjithë
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nxënësit përdorin stile të ndryshme në të shprehur gjatë proceseve të të
nxënit. Për shembull, mësimdhënësit mund të përdorin mjete dhe pajisje
ndihmëse për një komunikim ndryshe, të nxisin nxënësit të eksplorojnë
mënyra të ndryshme të komunikimit dhe të të shprehurit, dhe të lejojnë
nxënësit të shprehin atë që kanë mësuar në mënyra të ndryshme (me
shkrim, me gojë, me vizatime, etj.) në kohë të ndryshme.
Siq u tha edhe më lart si mësimdhënës çdo ditë ballafaqoheni me sﬁdën për
të lehtësuar sa më shumë që është e munduar të nxënit për të gjithë
nxënësit dhe për ta bërë këtë në mënyrë sa më efektive ne duhet të
ndërmarrim disa hapa:
Përshtatjen e strategjive mësimdhënies
Përshtatjen e materialeve mësimore
Përshtatjen e kurrikulës
Përshtatja e strategjive të mësimdhënies - i referohet ndryshimit në
mënyrën se si një mësimdhënës i mëson nxënësit, në metodologjitë e
mësimdhënies që ai përdorë për të përmbushur nevojat individuale të
nxënësve. Përshtatja e strategjive të mësimdhënies mund të bëhet përmes
teknikave të ndryshme duke përfshirë: demonstrimin, shpjegimin, lojë me
role, reﬂektimin, analizimin, etj. Gjithashtu rëndësi të veçantë ka edhe
format e punës qe përfshin organizimin e grupeve brenda klasës , përzërja e
tyre në atë mënyrë që të përfshinë sa më shumë llojllojshmëri, aktivitete
bashkëpunuese të cilat krijojnë mundësi që nxënësit të përﬁtojnë nga
diversiteti ne klase.
Përshtatja e materialeve mësimore - kjo përfshin ndryshimin apo edhe
sigurimin e mjeteve dhe materialeve të cilat ndihmojnë në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies.
Përshtatja përfshin:
Materialet të janë te lexueshme sidomos ato të shkruara,
Fonti i shkronjave të jetë i lexueshëm për të ju përshtatur nevojave
të nxënësit,
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Përdorimin e materialeve vizuale
Modele të ndryshme tredimenzionale
Prezantime me mjete të digjitalizuara
Në ketë aspekt rendësi ka p.sh; edhe përshtatja e materialeve në mënyrë të
tillë që nxënësi të identiﬁkoj përmbajtjen më thelbësore, theksimi me ngjyrë
të zezë të ideve kryesore, fjalët kyçe dhe përmbledhjen e njësisë, fjalët e
panjohura etj.
Përshtatja e kurrikulës - kategoria e tretë dhe e rëndësishme është
përshtatja e kurrikulit sipas nevojave individuale të nxënësve.
Përshtatja e programit mësimor për nxënësit me nevoja të veçanta
arsimore, sipas speciﬁkës, mund të realizohet nëpërmjet:
Qasjes individuale, pa ndonjë përshtatje të veçantë;
Përshtatjes së përmbajtjeve;
Përshtatjes së përmbajtjeve përmes përdorimit të mjeteve të
veçanta didaktike dhe pajisjeve me ndihmën e bashkëpunëtorit
profesional;
Përshtatjes së përmbajtjes përmes përdorimit të qasjes së
metodës speciﬁke, duke përdorë pajisje elektronike dhe
mbështetje nga defektologu;
Punës me nxënës të programit për rehabilitim dhe programeve për
mësim/ndihmë shtesë përmes të cilit do të nxitet zhvillimi i aftësive.
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Që të sigurohemi se nxënësit i është mundësuar e drejta
elementare për mësim, mësimdhënësit duhet të sigurojnë
adaptime të përshtatshme dhe mirë të menduara!
Përshtatja e programit kurrikular bëhet me qëllim të:
Përmirësimit të pavarësimit të nxënësit;
Rritjes së mundësisë për inkuadrimin e nxënësit në mjedis;
Përgatitjes së nxënësit për punën e ardhshme;
Ndihmës gjatë tranzicionit në jetën si i rritur.

Modiﬁkimet
e përmbajtjes

Modiﬁkimet
e mësimdhënies

Modiﬁkimet
e kurrikulës
Kurrikula plotësuese
Kurrikula alternative
Kurrikula e thjeshtësuar

Mësimdhënia
me shumë nivele
Materialet udhëzuese
Udhëzues studimi
Marrëveshjet për mësim
Qendrat e aktiviteteve
dhe qendrat e nxënies
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Kurrikula plotësuese
Në kurrikulën plotësuese përfshihen orë mësimore shtesë për t'i ndihmuar
nxënësit në mësimin e materialeve të prezantuara.
Për shembull:
Zhvilloni një listë me fjalorë speciﬁk për një njësi
Paraqitni modelin e vargut duke e mësuar tabelën e shumëzimit
(13x5 = 10x5 dhe 3x5)
Integroni mundësitë për të mbështetur shkathtësitë jo-kognitive
(shkathtësitë sociale, shkathtësitë metakognitive dhe shkathtësitë
e studimit)

Kurrikula alternative
Kurrikula alternative dizajnohet për nxënësit të cilët nuk janë në gjendje të
kenë qasje në kurrikulën e përgjithshme bërthamë të arsimit pa modiﬁkime
të theksueshme (Gartin et al. 2016, f. 35).
Kurrikula alternative mund të zhvillohet për të zëvendësuar pjesërisht apo
tërësisht kurrikulën e përgjithshme.

Kurrikula e thjeshtësuar
Komponentët qenësorë të kurrikulës mbesin, por largohen materialet
shtesë dhe jo-qenësore.
Objektiva të njëjta mësimore
Zvogëlohet fushëveprimi i kurrikulës (shkathtësitë dhe konceptet)
(Gartin et al. 2016, f. 35).
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Mësimdhënia me shumë nivele
Përdorni këto udhëzime kur praktikoni këtë lloj të mësmidhënies:
Çfarë dëshironi, çfarë duhet të dinë, të kuptojnë dhe të jenë në gjendje të
bëjnë nxënësit e juaj?
Zhvilloni synimet e nxënies me shkallë të ndryshme të aftësisë së
nxënies (merrni parasysh nivelin e aftësive dhe nevojave të
nxënësit)
Planiﬁkoni të përdorni burime të ndryshme të nxënies (interneti,
etj.)

Materialet e mësimdhënies
Për shembull, mbuloni faqen me materiale transparente, shënjoni fjalët e
vështira me marker dhe mbi të vendosni tekst të thjeshtësuar
Ofroni mundësi të nxënies për nxënësit të cilët kanë vështirësi me materialet
e shkruara.

Udhëzimet e studimit efektiv përfshijnë:
Informata speciﬁke për detyrat e leximit (numri i faqes, titulli),
Objektivat e nxënies në detyra,
Deklarata e qëllimit për detyrat,
Prezantimi i termeve apo fjalorit kyç,
Aktivitetet që duhet t'i kryejnë nxënësit, dhe
Pyetjet që nxënësit duhet t'iu japin përgjigje derisa lexojnë
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Kontratat e nxënies (Marrëveshjet për mësim)
Kontrata (marrëveshja) e nxënies ka për qëllim të promovojë pavarësinë e
nxënësit. Është “marrëveshje me shkrim e lidhur në mes të nxënësit dhe
mësimdhënësit e cila përfshinë detyrën speciﬁke, kërkesat për përfundimin
e suksesshëm, dhe secilin rregull të sjelljes që nxënësit duhet ta ndjekin kur
të punojnë në kontratat e tyre”

Këndet e aktiviteteve/ punës:
Këndet/ hapësirat e aktiviteteve/ punës, vendosen në vendndodhje të
ndryshme nëpër klasë, ofroni mundësitë për nxënësit për të punuar në
aktivitete të përzgjedhura të nxënies të cilat e mbështesin njësinë mësimore
të ditës. Përkuﬁzoni synimin e përgjithshëm të njësisë mësimore të ditës
dhe zhvilloni një qëllim speciﬁk për secilën qendër duke përdorë grupim
ﬂeksibil (punë individuale, punët me partner, punë grupore).

Qendra e mësimit:
Qendrat e mësimit më shpesh vendosen në mënyrë të përhershme në klasë
për të shtuar interesimin dhe aftësinë e nxënësve në një fushë me
përmbajtje të përzgjedhur nga mësimdhënësi.

Përshtatja e kurrikulës për nxënësit me dëmtime intelektuale
Një nxënës mund të përkuﬁzohet se ka dëmtim intelektual nëse ai / ajo
shfaq disa të pengesa, shoqërore dhe modelet e sjelljes në një masë të
theksuar dhe për një periudhë të zgjatur kohe.

Modele të tilla mund të përfshijnë:
Një nivel intelektual vazhdimisht nën-mesatar
Funksionim adaptues i dëmtuar në fusha të tilla si aftësi sociale,
komunikim dhe jetesë e përditshme aftësi
Shkalla e ngadalshme e të mësuarit në mënyrë të vazhdueshme
dhe si rezultat niveli i tyre i zhvillimit i ngjan asaj të një fëmije të vogël
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Vonesa në shumicën e fushave të zhvillimit
Disa karakteristika të zakonshme të një paaftësie të butë mendore që mund
të vërehet nga mësimdhënësi ne periudha kohore përfshijnë:
Nënvlerësimi akademik
Vështirësi me konceptet abstrakte
Vështirësi në përgjithësimin e koncepteve të mësuara në situata të
reja
Izolimi ose tërheqja sociale
Marrëdhënie të dobëta shoqërore
Ankth dhe shqetësim, frike dhe fobi
Zhgënjehet lehtë edhe kur përballet me një detyrë të thjeshtë
Rezistenca ndaj ndryshimit
Hapësirë e shkurtër e vëmendjes
Sidoqoftë, nxënësit që janë me aftësi të kuﬁzuara intelektuale, mësojnë në
të njëjtën mënyrë si nxënësit normalë.
Sidoqoftë, përshtatjet dhe një larmi teknikash duhet të përdoren.
Këto fushat e synuara përfshijnë:
Akademikë funksionale
Shprehitë e përgjithshme të punës
Vetëdijesimi për karrierën
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Ndërsa nxënësi me aftësi të kuﬁzuara intelektuale mund të shfaqë shumë
ose të gjitha këto fusha, mësimdhënësi duhet të përpiqet të përqendrohet
në një zonë në një kohë. Durimi, drejtësia, edukimi, humori dhe ndjenja e
bindjes në ruajtjen kuﬁjtë janë të gjitha aspektet që kërkohen nga
mësimdhënësi në këto situata.

Përshtatja e kurrikulës për nxënësit
me çrregullime emocionale
Përshtatja e kurrikulës për nxënësit me çrregullime emocionale mund të
mos jete e nevojshme shpeshherë. Çështjet që duhet të adresohen më
shumë të këta nxënës janë shqetësime të menaxhimit të tyre. Nëse keni
nevojë të përshtatni kurrikulën, programin atëherë fokusohuni në këto
aspekte:
Ballafaqimi me punën jo të plotë në klasë
Përgatitni një marrëveshje me nxënësin ku ai / ajo mund të
përcaktojë shpërblimet për përfundimin e detyrave
Jepni detyra më të shkurtra por më të shpeshta.
Mos e detyroni nxënësin të shkruajë nëse shkrimi i dorës është
përtej korrigjimit.
Kompensoni me një përpunues teksti ose makinë shkrimi.
Korrigjoni detyrat sa më shpejt të jetë e mundur dhe dorëzojini ato
për kënaqësinë e menjëhershme.
Shpërblejeni nxënësin për dorëzimin e detyrave me kohë.

Përshtatja e kurrikulës për nxënësit me çrregullime
të vëmendjes/ hiperaktivitetit
Kur punojmë me nxënësit me çrregullime të vëmendjes/ hiperaktivitetit
duhet ti kemi parasysh disa faktorë për të akomoduar nevojat e tyre.
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Aftësia organizative
Përgatitni një kopje të detyrave të shtëpisë dhe ia dorëzoni
nxënësve në fund të ditës. Kjo do të lehtësojë një stresin të madh
që kanë nëse ata janë të çorganizuar dhe shpesh harrojmë të
detyrat e shtëpisë. Qëllimi këtu është të krijoni një mjedis të
rehatshëm dhe të suksesshëm.
Shmangni shumë udhëzime ose detyra të shumëﬁshta. Lejoni
nxënësin të përfundojë një detyrë ose drejtim në një kohë para se
të shkoni në tjetrën.
Përforconi përpunimin e fjalëve, shtypjen, kontrollet e drejtshkrimit
në kompjuter dhe përdorimin e kompjuterit në përgjithësi. Kjo
pajisje mund të jetë shumë motivuese dhe produkti përfundimtar
(d.m.th. raporti i shtypur) do ta bëjë nxënësi ndihet shumë mirë për
të / vetën.
Nxënësit me vështirësi organizative zakonisht mbajnë shënime,
ﬂetore, shumë të çorganizuara, tavolina/banka dhe dollapë.
Mundohuni ta bëni atë një detyrë javore që nxënësi t'i organizojë
këto zona. Krijimi i shprehisë dhe rutinës do t'i bëjë ata të ndjehen
më mirë për veten e tyre.

Strategji për lehtësimin e mësimnxënies
Një mënyre e përshtatshme e të nxënit është të nxënit bashkëpunues, pasi
që nxënësit ndajnë me njëri-tjetrin përgjegjësitë dhe burimet për të arritur
qëllimet e përbashkëta.
Të nxënit bashkëpunues është qasje e cila i respekton
dhe i thekson aftësitë dhe kontributet e secilit individ, si
dhe ndarjen e kompetencës dhe përgjegjësisë.
Bashkëpunimi në grupe mund të bëhet më i fuqishëm
duke rritur të kuptuarit e koncepteve nga nxënësit dhe
qëndrimet pozitive për punën dhe njëri-tjetrin.
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Për mësimdhënësit e rëndësishme është si t'i ndajnë
nxënësit në grupe, për t'u siguruar që puna në grupe
është efektive, veçanërisht kur në klasë kemi nxënës me
aftësi të kuﬁzuara në mënyrë që të shmanget krijimi i
grupeve bazuar mbi nivelet e aftësive të nxënësve.
Të nxënit përmes punës në grupe - është një nga format
e punës mjaftë e shpeshtë në klasë. Të gjithë
mësimdhënësit përdorin grupime të ndryshme dhe kanë
stile të ndryshme si e praktikojnë, por me rëndësi është të
organizohet vendosja e ndryshme e nxënësve duke bërë
grupime heterogjene dhe në raste të caktuara edhe
homgjene për të inkurajuar ﬂeksibilitet dhe llojllojshmëri në
grupe.
Vendosja në një grup e nxënësve me aftësi të kuﬁzuara
mund të jetë diferencuese dhe u jep atyre pak mundësi
për bashkëpunim dhe për të mësuar. Krijimi i grupeve të
përziera krijon më shumë mundësi për të nxënit e të gjithë
nxënësit përfshi edhe ata më aftësi të kuﬁzuara. Puna në
grupe duhet të planiﬁkohet me kujdes për t'u siguruar që
aktiviteti është i kuptueshëm, dhe mësimdhënësi duhet të
jenë të pranishem dhe ti ndihmojnë nxënësit kur është e
nevojshme.
Nxënësit gjithashtu do të duhej, që kohë pas kohe, të
kenë zgjedhje që të zgjedhin dhe të ndrrojnë grupet e tyre.
Në këtë rast për nxënësit që kanë pengesa në mësim,
mësimdhënësi do të duhej të personalizohnte kriterin për
arritjen e suksesit dhe të përshtatë pritjet dhe kërkesat e
detyrës sipas nevojës së nxënësit.
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Strategjia

Veprimi

Disa shembuj

Ndryshimi
i mjedisit ﬁzik

Përshtatja e ritmit

Lejoni pushimet
Lejoni kontrollimin ose shikimin
paraprak/ shqyrtimin

Zbatoni përshtatje
mjedisore

Caktoni ulëset në formë përkrahëse,
Ndryshoni rregullimet ﬁzike
Përdorni hapësirën në mënyrë kreative

Ndryshoni grupet

Të mëdha/ të vogla/ individuale/
në çifte/ grupore/ sipas interesave

Ndryshoni metodat e
udhëzimit (instruksionit)

Udhëzimi i drejtuar nga mësimdhënësin
Udhëzimi i drejtuar për nxënësit

Siguroni motivim
(frymëzim)
dhe përforcim

Përforcim verbal deh joverbal
Qëndrim pozitiv/ lëvdatë
Ofroni mundësi/ zgjedhje
Përforcoje iniciativën
Përdorni fuqinë dhe interesimet
Motivoni përmes kohës së lirë,
aktiviteteve të veçanta
Shfaqeni ose ekspozojeni
punën e mësimdhënësit

Ndryshoni rregullat

Bëni dallime/ përdorni edhe rregulla
të qarta edhe të nënkuptuara

Mësoni mjediset
vetëmenaxhuese

Kontrolloni nëse kanë kuptuar/
përsërisni udhëzimet
Mësoni shkathtësi mësimore (për studim)
Planiﬁkoni kohën e caktuar për detyra
Shqyrtoni dhe ushtroni ose praktikoni
në situata reale

Ndryshimi i
organizimit të
mjedisit mësimor
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Strategjia

Veprimi

Disa shembuj

Ndryshoni fazat
e planprogramit
(përdorni metoda
të ndryshme)

Përdorni kornizën
punuese
të inteligjencave
të shumﬁshta

Planiﬁkoni ose përpiloni një varg
aktivitetesh të cilat stimulojnë fusha
të ndryshme të inteligjencës

Përshtateni
planprogramin

Metoda alternative për përvetësimin
e informatës (psh. Alfabeti i Braillit,
fotograﬁtë, vëzhgimi)
Metoda alternative të komunikimit
(psh. gjuha e shtëpisë, gjuha e shenjave,
fotograﬁtë, shenjat, etj.)
Siguro informacione në forma
të ndryshme (pamore, verbale, ﬁzike, etj.)
Kuﬁzojeni/ zgjerojeni përmbajtjen
sipas nevojave
Metoda të ndryshme të prezantimit
(ese, projekte, paraqitje verbale,
incizime, etj.)
Përshtateni nivelin e gjuhës
Bëni lidhje të koncepteve të ndryshme
me jetën reale

Ndryshojeni strukturën
e përgjithshme

Pyetjet shikojini paraprakisht
Siguroni kundërpërgjegjie
të menjëhershme
Shpesh ndryshoni mësimdhënien/
stilet e mësimdhënies

Përdorni strategji
të ndryshme të testimit

Teste me të shkruar/ të folur
Përdorni demonstrimin
Përdorni teste elektronike/ t incizuara
Përdorni fotograﬁ
Testin ua lexoni nxënësve kur e vlerësoni
se nevoitet
Kontrollojeni paraprakisht gjuhën
e pyetjve ashtu që nxënësit
t'i kuptojnë pyetjet
Përdorni përgjigje të shkurta/ zgjedhje
të shumﬁshta
Modiﬁkoni formatin/ gjatësinë/ kohën

Ndryshoje
metodën
e vlerësimit
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Strategjia

Ofro përkrahje
shoqërore
ndërvepruese

Veprimi

Disa shembuj

Përdorni detyra
të ndryshme

Jepni drejtime hap pas hapi
( në të shkruar, vebrale,
përmes fotograﬁve)
Ndryshojeni nivelin e vështirësisë
Ndryshojeni kohëzgjatjen ose
gjatësinë e detyrës
Përshtatni letrat e punës
Shmangeni ndëshkimin për gabime
në shqiptim/ ose në dorëshkrim të dobët

Inkurajo mbikqyrjen e
kolegëve ose përkrahjen
nga kolegët

Shkëmbeni informata, njohuri, përvoja,
shkathtësi e interesa të ndryshme
mes kolegëve
Ndryshoni grupet apo shkëmbeni
grupet për aktivitetet e ndryshme

Strukturoni aktivitete
për të krijuar mundësi
për ndërveprim
shoqëror

Puna në grupe me nxënës/ përgjegjësi
të ndara
Përqëndrohuni në procesin shoqëror
sesa në aktivitet/ përfundoni produktin
Praktikoni shkathtësi shoqërore përmes
aktiviteteve të ndryshme
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IX
UDHËZIME PËR ADAPTIMET DHE PËRSHTATJET
E KURRIKULËS DHE STANDARDEVE TË PUNËS
Përshtatja e kurrikulës është një proces dinamik i vazhdueshëm që
modiﬁkon dhe përshtat rregullat e përshkruara në program mësimor për të
përmbushur kërkesat e të nxënit të një nxënësi me aftësi të kuﬁzuara.
Pengesat në të mësuar me të cilat përballen nxënësit me aftësi të kuﬁzuara
nuk duhet t'i përjashtojnë ata nga të mësuarit akademik. Me një qëndrim
pozitiv, mbështetje të mësimdhënësit, asistentit apo proﬁleve tjera brenda
shkollë mund të arrihet sukses në arritjen e objektivave të parapara. Për
nxënësit që nuk arrijnë rezultatet e të nxënit, përshtatjet dhe modiﬁkimet
duhet të evidentohen në Planin individual të Arsimit (PIA), në këtë mënyrë,
metodat mësimore dhe vlerësimi mund të përshtaten për të përmbushur
nevojat e të gjithë nxënësve.
Proﬁlet e në nivel të shkollës (mësimdhënësi, asistentët, psikolgu apo
bashkëpunëtorë tjerë) janë ekip kyç në vlerësimin dhe mbështetjen e
nxënësve me aftësi të kuﬁzuara dhe si i tillë përcakton të gjitha format e
mbështetjes brenda shkollës dhe komunitet për nxënës me aftësi të
kuﬁzuara.
Një ndër format e mbështetjes që i nevioitet nxënësit është hartimi i Planit
Individual të Arsimit (PIA) që pikënisje ka raportin e vlerësimit nga Ekipi
vlerësues komunal dhe vlerësimi i nxënësve nga psikologu.
Në rastet kur vlerësohet se një nxënës ka nevoja të veçanta arsimore, si dhe
rastet kur një nxënës kalon nëpër faza të tranzicionit në shërbimet arsimore
që i ofrohen- për të përgatiten plane të individualizuara, duke u bazuar në
nevojat dhe shërbimet që i nevoiten për përfshirjen në arsim.
Si ndërlidhet Plani Individual i Arsimit me kurrikulën e përgjithshme?
PIA shërben për mbështetjen dhe planiﬁkimin e edukimit dhe arsimimit të
nxënësve dhe mësimdhënësve, duke ofruar informata të strukturuara mirë
për qëllimet individuale të nxënësve për mësim, mbështetje të nevojshme,
synime të arritura dhe vlerësim.
Qëllimi parësor i PIA-s është që të mbështesë edukimin dhe arsimin e
fëmijës, në mënyrë që ai/ajo të mund të përﬁtojë maksimalisht bazat
përbrenda mundësive dhe potencialit të tij/saj apo të ndjekë kurrikulën e
rregullt për aq sa është e mundur.
Në PIA përcaktohen qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata për nxënie të
fëmijës, mbi të cilën planiﬁkohet mbështetja përkatëse për të, në mënyrë
që ai/ajo të mund t'i arrijë rezultatet e të nxënit.
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Në rastet kur parashihet që fëmija nuk mund t'i arrijë rezultatet në disa lëndë
mësimore apo fusha të aktiviteteve, lënda e caktuar mund të
individualizohet, kështu që përcaktohen rezultatet e të nxënit për fëmijën që
duhet t'i arrijë për atë lëndë apo fushë. Në raste të tilla edhe vlerësimi bëhet
në mënyrë individuale, në bazë të rezultateve të përcaktuara.
Individualizimi i përmbajtjeve të lëndëve mund të bëhet vetëm në ato lëndë
në të cilat fëmija ka vështirësi të theksuara për të nxënë, kurse në lëndët e
tjera fëmija mund të ndjekë përmbajtjet sipas kurrikulës së rregullt, pa pasur
nevojë për ndryshime të përmbajtjeve. .
Plani Individual i Arsimit (PIA) është dokument zyrtar pedagogjik, i cili
hartohet për fëmijët me aftësi të kuﬁzuara arsimore, për të cilët ekipi
vlerësues komunal apo edhe ekipi në nivel institucioni ka marrë vendim për
arsim me aftësi të kuﬁzuara arsimore.
Plani Individual i Arsimit shërben për planiﬁkimin sistematik të nxënies,
mësimdhënies, për mbështetjen dhe ndjekjen e përparimit individual të
fëmijës.
Plani individual i arsimit duhet të zhvillohet përmes një procesi
bashkëpunues, duke përfshirë shkollën, prindërit, fëmijët (kur është e
përshtatshme) dhe personelin tjetër përkatës. PIA është një dokument i
besueshëm (konﬁdencial) dhe informatat për të mund t'u jepen të tjerëve
vetëm me lejen e prindërve. Ai i referohet përshtatjes së kurrikulës dhe
fokusohet në nevojat me prioritet të nxënësit.

PIA përcakton:
Qëllimet edukative, arsimore të fëmijës për periudhën që zgjat
plani individual
Rezultatet e nxënies të fëmijës, përmes të cilave realizohet qëllimi i
synuar
Metodat dhe format e punës, të nevojshme për të realizuar
rezultatet e nxënies
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Burimet e nevojshme për shërbimet që duhet ofruar si dhe burimet
ekzistuese
Përmbajtjen e individualizuar të lëndëve mësimore ose të fushave
të aktiviteteve
Format e vlerësimit të fëmijës
Personat përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e PIA-s
Procesin e monitorimit dhe të rishikimit të tij.

Vlerësimi dhe vendimi mbi arsimin me nevoja
të veçanta arsimore
Iniciativa për vlerësim profesional të nxënësit mund të vijë nga personeli i
shkollës apo nga prindërit, gjithmonë me lejen e prindërve. Ekipet
vlerësuese komunale marrin vendim për arsim me nevoja të veçanta. Të
gjithë fëmijët me vendim për arsim me nevoja të veçanta duhet të kenë PIA.
Vendimi për arsimin me nevoja të veçanta merret për një periudhë kohore të
kuﬁzuar (së paku 2 vite). Ekipi vlerësues komunal rivlerëson nevojat e
fëmijës për mbështetje me PIA për të vazhduar apo përfunduar vendimi për
arsim me nevoja të veçanta.
Arsyeja për vendimin për arsim me nevoja të veçanta mund të jenë
aftësia e kuﬁzuar zhvillimore, aftësia e kuﬁzuar ﬁzike, çrregullimi i spektrit të
autizimit, aftësia e kuﬁzuar në dëgjim, në të parë, në të folur, çrregullimet në
sjellje etj.
Nevojat e veçanta arsimore mund të jenë: trajnimi në mobilitet,
aranzhimet e udhëtimit, ndihma mjekësore, pajisjet, kurrikuli, sistemi i
komunikimit alternativ etj.
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Kush duhet të ketë një Plan Individual të Arsimit?1
PIA hartohet për të gjithë fëmijët që vlerësohen nga ekipi vlerësues komunal
apo ekipi i shkollës që kanë nevojë për mbështetje arsimore përmes
planiﬁkimit të PIA-së. Pas periudhës së caktuar kohore, ekipi vlerësues
komunal rivlerëson nevojat e fëmijës për mbështetje dhe pastaj merr
vendim nëse duhet të vazhdohet apo të ndërpritet vendimi për arsim me
nevoja të veçanta arsimore. Në rastet kur shihet se fëmija ka ndryshime të
dukshme mund të bëhet rivlerësimi edhe më herët dhe rekomandohet nga
ekipi brenda shkollës të rishikohet vendimi për arsim me nevoja të veçanta.

Kush është përgjegjës për inicimin e hartimit
të Planit Individual të Arsimit?
Iniciativa për hartimin e PIA-s mund të vjen nga mësimdhënësi gjithmonë
me lejen e prindërve, Kërkesën për hartimin e PIA-së, mësimdhënësi apo
kujdestari i klasës e drejton te drejtori i shkollës i cili e përcjellë te ekipi
vlerësues komunal për vlerësim apo rivlerësim të nxënësit. Ekipi vlerësues
komunal pas vlerësimit vendos nëse nxënësi duhet të vazhdoj me PIA, me
lëndë të individualizuara apo mësimdhënie sipas fushave të aktiviteteve.

Kush merr pjesë në takimet për hartimin e PIA?
Në takimet për hartimin e PIA-së marrin pjesë: mësimdhënësi i klasës,
prindi apo kujdestari i fëmijës, mësuesi-ja mbështetës-e, mësuesi
udhëtues, mësimdhënësi lëndor, ofruesit tjerë të shërbimeve profesionale
në shkollë (pedagogu, psikologu). Drejtori i shkollës duhet të jetë i informuar
për procesin e PIA-së dhe të sigurojë mbarëvajtjen e procesit.

Sa shpesh duhet rishikuar një Plan Individual i Arsimit?
Një Plan Individual i Arsimit duhet rishikuar së paku dy herë në vit dhe në
çdo moment tranzicioni (ku përfshihet ndërrimi i shkollës, apo çdo ndryshim
tjetër në arsimimin e fëmijës, për shembull ndërrimi i nivelit, klasës, shkollës,
komunës). Procesi i rishikimit kërkon pjesëmarrjen e personelit përkatës që
punon me fëmijën dhe çdo rezultat i vërejtur duhet raportuar tek prindi/
kujdestari i fëmijës. Rishikimi i planit individual mund të mos kërkojë
rishikimin e qëllimit të tij, por në varësi të rezultateve të prezantuara mund të
rishikohen rezultatet e të nxënit dhe të riformulohen rezultatet e pritshme
për pjesën e mbetur të planit.
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Plani individual përbehet prej 3 pjesëve: pjesa administrative,
pedagogjike dhe rehabilituese
Pjesa administrative e PIA-s ka për qëllim të mbledhë të dhënat kryesore të
fëmijës për të cilat paraprakisht është pajtuar prindi ose kujdestari i tij.
Pjesa administrative, përbëhet prej pesë (5) pikave, të cilat synojnë të
mbledhin informata themelore për fëmijën për të cilin krijohet PIA. Kjo
përfshin te dhënat për fëmijën, shkollimi paraprak, gjendja shëndetësore
paraprake dhe aktuale, institucioni arsimor ku fëmija do të vijojë mësimin,
shërbimet brenda dhe jashtë institucioneve edukativo-arsimore
Pjesa pedagogjike, është pjesa më e rëndësishme e PIA-s. Në këtë pjesë
duhet të ketë informata për gjendjen aktuale të fëmijës, d.m.th. aftësitë,
shkathtësitë, prirjet dhe nevojat. Duhet të përshkruhen qartë qëllimet dhe
rezultatet e të nxënit, metodat e punës, përshtatjet, materialet e nevojshme
didaktike për punë dhe mënyrat e vlerësimit të fëmijës.
Ndërsa pjesa rehabilituese (Kjo pjesë plotësohet në rastet kur fëmija merr
shërbime rehabilituese)
Përveç pjesës pedagogjike, disa fëmijë kanë nevojë edhe për trajtime
rehabilituese, të cilat kryesisht ofrohen jashtë institucioneve edukativoarsimore. Përveç qendrave burimore, të cilat mund të ofrojnë disa
shërbime, shërbimet e tjera janë në domenin e institucioneve
shëndetësore. Kjo pjesë duhet të plotësohet vetëm në rastet kur fëmija
merr shërbimet rehabilituese.

Shërbimet rehabilituese
Këtu është një listë e shërbimeve të mundshme rehabilituese, e ju mund të
shënoni të gjitha trajtimet ose shërbimet e ofruara për rehabilitimin e
fëmijëve, p.sh.:
Psikologu
Pedagogu
Fizioterapeuti
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Logopedi
Mobiliteti dhe shkathtësitë ditore
Orientimi në hapësirë
Terapia e punës
Shkathtësitë shoqërore
Surdoaudiologu
Oftalmologu
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Formulari i Planit individual të arsimit
Lënda e individualizuar
Data

Numri i orëve të përcaktuara

Emri i mësimdhënësit

Aftësitë dhe shkathtësitë
e nxënësit për lëndë

Nevojat arsimore
të nxënësit për lëndë

Rezultatet e të nxënit
Metodat dhe teknikat e punës

Format e punës

Verbale
Ilustrimit
Demonstrimit
Eksperimentale
Laboratorike
(shto të tjera)

Individuale
Çift
Grup

Mbështetja nga bashkëpunëtorët profesionalë brenda dhe jashtë
Edukatori mbështetës
Mësuesi udhëtues nga Qendrat burimore
Psikologu
Pedagogu
Punëtori shëndetësor (pediatri, infermierja etj.)
Metodat e vlerësimit të të nxënit të fëmijës/ nxënësit
Testet e administruara individualisht ose për grupe të vogla
Lejimi i kohës shtesë për nxënësin për të plotësuar testet apo detyrat
Lejimi i përgjigjeve me gojë
Thjeshtësimi i gjuhës së përdorur dhe udhëzimeve për pyetjet në teste
Përdorimi i fotograﬁve dhe simboleve
Përdorimi i mjeteve konkrete gjatë vlerësimit
Inkurajimin e vetëvlerësimit të nxënësve
Vlerësimi me anë të projekteve individuale ose grupore
Vlerësimi me anë të portfolios etj.
(shto metoda/instrumente të tjera të përdorura etj.)
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Materialet didaktike

Përshkrimi i nivelit të arritjes së rezultateve të të nxënit
Periudha kohore

Çka është punuar në drejtim të arritjes së rezultateve
të përcaktuara të të nxënit (raportim nga mësimdhënësi,
edukatori, prindi dhe të tjerë)

Gjysmë vjetori i parë

Niveli i arritjes së rezultateve të të nxënit
Metodat dhe teknikat e punës që janë përdorur
Materialet didaktike që janë përdorur
Hapat/veprimet për muajt në vijim për arritje të rezultateve

Gjysmë vjetori i dytë

Niveli i arritjes së rezultateve të të nxënit
Metodat dhe teknikat që janë përdorur
Materialet didaktike që janë përdorur
Hapat/veprimet për muajt në vijim për arritje të rezultateve

PLANIFIKIMI I TRANZICIONIT (Faza kalimtare)
Kujdes i veçantë duhet t'i kushtohet periudhave të tranzicionit/ kalimit të
nxënësit:
Prej njërit në institucionin tjetër (kur ndërron vendbanimin )
Prej një niveli të shkollimit në nivelin më të lartë
Prej qendres burimore në shkollën e rregullt dhe anasjelltas
Prej klasës së bashkangjitur në klasën e rregullt dhe anasjelltas
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Në mënyrë që të sigurojmë kalimin eﬁkas dhe mbështetjen e vazhdueshme
ky proces duhet të përgatitët dhe të planiﬁkohet mirë.
Në mënyrë që të ofrohet mbështetja e vazhdueshme e nxënësit pa ndonjë
vonesë, të gjitha informatat relevante duhet t'i jepen shkollës së pranimit.
Në takimin kalimtar informatat duhet të bartën nga shkolla e mëparshme e
fëmijës në shkollë pranuese. Nga prindërit duhet të merret leja për bartjen e
informatave në fazën e tranzicionit (kalimit). Në takim duhet të marrin pjesë:
Prindërit
Mësimdhënësi i klasës / mësimdhënësi gjithëpërfshirës nga
shkolla e mëparshme e fëmijës
Mësimdhënësi udhëtues nga Qendra Burimore, nëse është e
nevojshme
Mësimdhënësi i klasës / mësimdhënësi gjithëpërfshirës dhe
drejtori nga shkolla pranuese
Në këto takime ndahen informatat dhe përgatitja psiko-ﬁzike e nxënësit dhe
familjes për tranzicion (kalim) duke përshkruar gjendjen psiko-ﬁzike të
fëmijës; aftësitë, shkathtësitë dhe nevojat për mbështetje. Po ashtu
informimi, përgatitja dhe planiﬁkimi i punës me mësimdhënësit /përgjegjësit
se si ka qenë mësimi i organizuar më parë, çfarë lloj mbështetjeje ka qenë e
siguruar (përkrahja nga mësimdhënësi udhëtues ose mësimdhënësi
gjithëpërfshirës, asistent personal, mësimdhënia individuale, mbështetja
me pajisje, materiale mësimore dhe didaktike, transporti etj). Po ashtu
duhet të diskutohet për mbështetjen e nevojshme, si të organizojnë
mësimin dhe mbështetjen në fazën e parë në tranzicion (kalim).
Çfarë lloj mbështetjeje është e nevojshme;
A ka nevojë për pajisje dhe llojin e pajisjes;
Transporti
Kush janë personat përgjegjës nga shkolla pranuese;
Personi kontaktues nga shkolla e mëparshme;
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X
VLËRËSIMI
Të gjithë mësimdhënësit gjatë punës se tyre javore, mujore dhe në fund të
vitit shkollor preokupohen me ate se çfarë kanë mësuar nxënësit e tyre dhe
nëse janë ata në gjendje të përdorin njohuritë, aftësitë dhe shkathesitë në
jetë. Brenda kuadrit të mësimdhënies tradicionale, qasja e vlerësimit është
zakonisht përmbledhëse. Nxënësit duhet të memorizojnë shpesh
informacione , përmbajtjen e kurrikulës dhe për ketë ata testohen gjate
gjithë vitit se çfarë mbajnë mend, nëpërmjet testeve me shkrim ose me
gojë. Kjo qasje krijon barriera për shumë nxënës sidomos për nxënësit që
kanë vështirësi në përpunimin e sasisë se madhe të informacioneve, ata
që kanë nevojë për më shumë kohë për t'u përgjigjur pyetjeve ose ata që
kanë vështirësi të shprehin atë që kanë mësuar me shkrim ose ta
prezantojnë me gojë, mund të dështojnë në provim, megjithëse kanë
mësuar dhe kanë përvetësuar aftësi dhe njohuri të reja. Andaj duke pasur
parasysh laramanin e stileve të ndryshme të të nxënit të nxënësve, pastaj
nxënësit me vështirësi në të nxënë ata me aftesi të kuﬁzuara orientimi
kryesor i mësimdhënësve duhet të jete tek vlerësimi i vazhdueshëm pasi që
të gjithë nxënësit kanë mundësinë të tregojnë atë që kanë mësuar, në
mënyra të ndryshme, në varësi të mënyrave të ndryshme të të nxënit.
Vlerësimet e vazhdueshme sigurojnë informacion kthyes për
mësimdhënësin , të cilët në çdo moment mund të përshtatin mësimet e tyre
për të gjithë nxënësit, për t'u siguruar se të gjithë kuptojnë se çfarë po
ndodh dhe sa po përparojnë. Kjo ndihmon për t'u identiﬁkuar dhe
komunikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve pra ata mund të
përfshihen në procesin e të nxënit të nxënësve të tyre gjatë gjithë vitit
shkollor. Brenda kësaj qasjeje, vlerësimi i shërben procesit arsimor, duke
nxitur të nxënit dhe duke drejtuar mësimdhënien.

Vlerësimi në klasën gjithëpërfshirëse
Klasa gjithëpërfshirëse simbolizon sistemin e vetëm të arsimit i cili përfshinë
të gjithë nxënësit e të gjitha niveleve të aftësisë pavarësisht nga kultura e
tyre, gjuha , mënyrat e të nxënit apo personalitetet.Klasa gjithëpërfshirëse
ofron një mjedis të nxënit pa paragjykime dhe që respekton të drejtat dhe
nevojat e mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve.

Çka është vlerësimi?
Vlerësimi është proces i identiﬁkimit, mbledhjes dhe interpretimit të
informatave rreth të nxënit të nxënësve. Qëllimi kryesor i vlerësimit është që
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të sigurojë informata rreth arritjes dhe përpraimit të nxënësit dhe të deﬁnojë
mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit për në të ardhmën.
Mënyra e re e vlerësimit dhe të nxënit tani kërkon që mësimdhënësit t'i bëjnë
këto lloj vlerësimesh në atë mënyrë që t'i marrin shumë seriozisht dhe të
pasqyrojnë, interpretojnë dhe të vërtetojnë vlerësimet si pjesë e të kuptuarit
dhe ndihmës së rritjes dhe zhvillimit të nxënësit.
Arsimi i bazuar në rezultate është me nxënësin në qendër që nënkupton se
çdo pikë e fortë dhe nevojë e nxënësit do të njihet dhe përshtatet në klasën
gjithëpërfshirëse në mënyrë që me kohë secili nxënës do të arrijë rezultatet e
përcaktuara në nivel individual.Njëkohësisht vlerësimi i bazuar në rezultate
është po ashtu një strategji për motivimin e nxënësve që të bëjnë përpjekje
për zotërimin e kritereve të cilat deﬁnojnë rezultatin konkret në mënyrë që
gradualisht ata të ﬁllojnë të kontrollojnë të nxënit e vet.
Në shumë mënyra qasja e re ndaj vlerësimit është kthim në vet rrënjët e
termit.Conneri i referohet kuptimit të fjalës latine assidere (me u ulë pranë)
dhe educare (me nxjerrë) dhe konstaton se “vlerësimi arsimor” duhet të
mendohet si ulje pranë nxënësve dhe nxjerrje e potencialeve që ekziston në
ta.
Termi 'vlerësim” mbulon një mori aktivitetetsh siç është për shembull
vlerësimi,çmimi, hulumtimi ose një formë dinamike e mësimdhënies e cila
sqaron pikat e forta dhe nevojat e nxënësve.
Vlerësimi nuk është vetëm testim, por testet mund të krijojnë një shtesë të
çmueshme në procesin e vlerësimit.

Pse bëhet vlerësimi?
Vlerësimi mund të jetë i vështirë për tu kuptuar në mënyrë të drejtë sepse kjo
është një fushë shumë komplekse e cila vazhdimisht ndryshon, që ka
ndikim në shumë fusha të jetës sonë dhe ka pasoja me ndikim të gjerë.
Natyrisht, vlerësimi bëhet në bashkëpunim shumë të ngushtë me prindërit
dhe nxënësit, por janë mësimdhënësit ata të cilët kanë përgjegjësinë e
futjes së tij në planprogram dhe shfrytëzimit të tij për të ndërtuar një mjedis
që ofron mundësi në klasën gjithëpërfshirëse.Vlerësimi promovon
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mësimdhënie efektive, pra në qoftë se mësimdhënësi është edhe
planiﬁkues edhe menagjer i klasës atëherë kriteret për rezultatin e të nxënit
në cilën do fushë janë të qarta dhe programi i të nxënit lidhet me të
udhëzuarit e nxënësve në mënyrat më produktive.
Mësimdhënësit që kuptojnë domethënien e vërtetë të vlerësimit arsimor do
të përdorin atë për të mbledhur vetëm informata të rëndësishme dhe
relevante për të shërbyer si “shenjues” ose si moment vendimtar në
vendimarrje për lehtësimin e të nxënit në klasat e tyre psh. ( A i nevoitet këtij
nxënësi më tepër praktikë në këtë fushë, a mund të kalojë ky nxënës tani në
detyrën tjetër, a mund të ﬁllojë ky nxënës diçka të re). Pikërisht ky është
vlerësim arsimor.

Vlerësimi për kë? Nga kush?
Vlerësimi në klasë u siguron mësimdhënësve vlerësime rreth mësimdhënies
dhe profesionalizmit të tyre. Shumë shpejt ata kuptojnë se vlerësimi i
sukseseve të nxënësve gjithashtu bën edhe vlerësimin e përgjegjësisë së
vet atyre.
Të atyre si profesionist dhe si mësimdhënës të përkushtuar
Ndaj përﬁtuesve të shërbimeve (nxënësve dhe prindërve të tyre)
Ndaj personelit dhe strukturave ku ata punojnë: organit drejtues,
shkollës, drejtorit dhe sistemit shkollor.
Vlerësimi gjithashu u ofron informata prindërve mbi përparimin e nxënësve
të tyre në klasën gjithëpërfshirëse. Mirëpo, gjenerata të tëra të familjeve janë
mësuar me mjedise të vjetra, rigjide dhe hierarkike, notime kuantitative, i cili
po që se nuk shpjegohet me kujdes disa prindërve mund të ju duket e
vështirë të çmojnë sistemin e ri të vlerësimit i cili nuk krahason rezultatet e
një nxënësi me nxënësin tjetër në klasë.
Mund të bëhet e nevojshme të krijohen shembuj të kapshëm të përparimit
të nxënësit në njohuri dhe në shkathtësi (ndoshta duke treguar një varg
punimesh në portfolio) për tu ndihmuar prindërve të kuptojnë drejtimet e
marra në fushën e vlerësimit.
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Vlerësimi: Qasja e re
Për shumë vite në mbarë botën ekziston një paknaqësi në rritje me format
tradicionale të vlerësimit, veçanarisht me testet e inetelegjencës si dhe me
sistemin e vlerësimit kalon/ dështon.
Kjo formë e vlerësimit në klasë shumë shpesh u kushton nxënësve të
ngadalshëm, ose të atyre që janë të dobët në provime, duke përsëritur
vazhdimisht të njëjtin standard dhe të njëjtin program të vlerësimit.
Qasja e re e vlerësimit e cila përshkruan kualitetin e zhvillimit të nxënësit,
përfshijnë një mori të tërë stilesh të vlerësimit ﬂeksibil me lidhje të ngusht me
plan-programin. Praktika e vlerësimit të vazhdueshëm është mjet i
fuqishëm për përmisimin e çdo gjëje që ka ndikim të dukshëm në arsim si :
cilësia e mësimdhënies, programet dhe detyrat e të nxënit, aktivitetet
jashtëshkollore dhe mjedisi mësimor.
Vlerësimi i tërë këtij sistemi është mjet i rëndësishëm i qasjes së re në
vlerësim që ka ndikim tek të gjithë , por veçanarisht tek fëmiëjt me nevoja të
veçanta në arsim. Për shumicën e këtyre fëmijëve vështërsitë që përjetojnë
ata janë të lidhura pikërisht me sistemin, si: pengesa të ndryshme që
ndikojnë në mësimnxënien e tyre, etj.

Vlerësimi në klasën gjithëpërfshirëse
Kjo duhet te jetë gjerësisht gjithëpërfshirëse rreth të nxënit të fëmijëve,
mësimdhënies dhe ndikimin e sistemit në përgjithësi.
Mësimdhënësit duhet te zhvillojnë një shprehi të reﬂektimit dhe interpretimit
të çdo gjëje që lehtëson ose pengon të nxënit për secilin nxënës në klasë.
Reﬂektimi ëshët proces i marrjes në konsideratë me kujdes të nxënësve të
asaj çka ka ndodhur më parë, çfarë ka ndodhur gjatë mësimeve, si kanë
ndikuar aktivitetet dhe ndërveprimet e që ka ndërtuar mësimdhënësi në
rezultate.
Vlerësimi i vazhdueshëm në klasën gjithëpërfshirëse është proces i
vazhdueshëm i mbledhjes së informatave për:
Të treguar shkallët e përprarimit të nxënësve drejt demonstrimit të
njohurive në rezultatet e dëshiruara
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Të theksojë anët e forta dhe arritjet individuale, si dhe të
mbështesë çfardo nevoje të veçantë
Të tregojë mënyrat në të cilat mund të përmirësohet të nxënit për
klasën dhe për nxënësit e caktuar.

Mënyrat e vlerësimit
Vrojtimi-konsiderohet shpesh si përgjegjie intuitive ndaj diçkaje
që vrojtohet në mënyrë të rrufeshme, ekziston prirja për të
kaluar në përfundime të bëra shpejt psh. Një nxënës që ofshanë
gjatë detyrave të matematikës thjesht mund të jetë një ftohje e
tij ose lodhje dhe mos të bëjë fare me ndjenjat dhe aftësitë e tij
në matematikë, apo për një fëmijë që ka energji vetëm në ﬁllim
të detyrës e pastaj i humb koncentrimi, a po ju shmanget
detyrave etj.
Në klasën gjithëpërfshriëse është esenciale që vrojtimi të bëhet
mjet i qëllimshëm dhe i shkathët, mbledhje e ndërgjegjshme
dhe regjistrim sistematik i informatave mbi grupin dhe individët
në klasë.
Bërja e pyetjeve - është një strategji e çmueshme dhe e
vlefshme e vlerësimit përmes pyetjeve por me pyetje të duhura
në kohën e duhur si pjesë ndërvepruese mes mësimdhënësit
dhe nxënësit.
Vlerësimi i prindërve - Ky vlerësim ëshët shumë i vlefshëm për
shkollën dhe shpesh është instikti i prindit ai i cili më së shpeshti
i zbulon nevojat, vështërsitë apo problemet para se ndonjë
profesionisti t'i vërejë ato,pradaj është e rëndësishme që
vlerësimi i pridnërve të jetë pjesë e vlerësimit të vazhdueshëm të
fëmijës.
Vlerësimi i bashkëmoshatarëve – i përdorur në mënyrë të
duhur është një përvojë e shkëlqyeshme e të nxënit për të gjithë
dhe është një prej mënyrave të zhvillimit të menduarit kritik dhe
të nxënit kritik.Ky vlerësim nga bashkëmoshatarët nuk e
zëvendëson vlerësimin e mësimdhënësve por e pasuron
procesin.
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Vetëvlerësimi – vlen si për nxënësit ashtu edhe për
mësimdhënësit e tyre.Vetvlerësimi është hap i rëndësishëm drejt
sjelljes së vet kontrolluar dhe u ndihmon atyre të kontrollojnë të
nxënit vet.
Vlerësimi i portfolios - një përmbledhje e shkrimeve,
vizatimeve, punëdoret, raportet, ditarët, etj. Ajo mund të
përmbajë çdo gjë që mësimdhënësi apo nxënësi vlerëson
mendojnë se ka vlerë për qëllime të vlerësimit për progresin dhe
rezultatet e tyre.
Vlerësimi përmes projekteve - ashtu si portfoliot edhe
projektet ofrojnë mundësi të çmueshme për analiza të thella të
anëve të forta dhe nevojave të nxënësit.Ato mundësojnë
hulumtimin e kreativitetit të nxënësve, integrimin e fushave të
njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve.

Metodat e vlerësimit të nxënësve me aftësi të kuﬁzuara
Vlerësimi i nxënësve me aftësi të kuﬁzuar bëhet sipas Udhëzimit
Administrativ nr.08/2016 për vlerësimin e nxënësve sipas kornizës së
kurrikulës së arsimit para universitar të Republikës se Kosoves, neni 15
vlerësimi i nxënësve me nevoja të veçanta arsimore i cili thekson se vlerësimi
i nxënësve me nevoja të veçanta (që kanë vështirësi në të theksuara të
nxënë) bëhet në përshtatshmëri me rezultatet e të nxënit të përcaktuara në
kurrikulë dhe në PIA.
Është me rëndësi që të përdorët një shumëllojshmëri e metodave dhe
teknikave të vlerësimit në mënyrë që tu jepet mundësia nxënësve me aftësi
të kuﬁzuar të demonstrojnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre. Metodat e
vlerësimit duhet të bazohen në aftësitë, shkathtësitë dhe përparësitë e
nxënësit ashtu që të mos kuﬁzojnë shprehjen e talenteve dhe aftësive të
tyre. Duhet të kujdesemi që gjatë vlerësimit të nxënësit të sigurojmë një
mjedis të qetë dhe të përshtatshëm që mundëson performancën
maksimale të fëmijës.
Shembuj të metodave vlerësuese që mund të përdoren përfshijnë si në
vijim:
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Testet e administruara individualisht ose për grupe të vogla
Lejimin e kohës shtesë për nxënësit për të plotësuar testet apo
detyrat
Lejimin e përgjigjeve me gojë
Thjeshtësimi i gjuhës së përdorur dhe udhëzimeve për pyetjet në
teste, përdorimi i fotograﬁve dhe simboleve
Përdorimi i mjeteve konkrete gjatë vlerësimit
Inkurajimin e vetë-vlerësimit të nxënësve
Vlerësimi me anë të projekteve individuale ose grupore
Vlerësimi me anë të portfolios etj.
Për më tepër mund t'i referoheni UA 08/2016 “për vlerësimin e nxënësve
sipas kornizës së kurrikulës së arsimit para universitar të Republikës se
Kosoves, MASHT 2016,
https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/08/ua-nr-08-2016-pervleresimin-e-nxeneseve_1.pdf
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KËSHILLA TË PËRGJITHSHME QE VENDOSEN
NË PJESË TË NDRYSHME TË DOKUMENTIT

ÇFARË DUHET TË KEMI PARASYSH KUR PLANIFIKOJMË
Përshtatja me nevojat dhe interesat kolektive dhe individuale të
fëmijëve
Natyrën e aktiviteteve
Kohën që duhet për punë në grup
Kohën për lojën në klasë dhe në natyrë
Orarin që keni nevojë për më shumë ndihmë në aktivitet
Rutinën e përditshme
Kohën për vëzhgimet
Ekuilibrin ndërmjet aktiviteteve
Kohën për të individualizuar
Fleksibilitetin
Kohën e mjaftueshme gjatë së cilës fëmijët ﬁtojnë aftësi të reja
dhe praktikojnë të vjetrat
Kohën e kalimit nga një aktivitet tek tjetri

SI DUHET TË BASHKËVEPROJMË
ME PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Drejtoju direkt personit (nëse ai është personi me të cilin dëshironi
të ﬂisni) e jo shoqëruesit ose antarët e familjes. Sepse personi me
nevoja të veqanta do të mendon se vetëm nga shkaku se jamë në
karrocë nuk do të thotë se nuk mund të ﬂasë për vetëvetën.
Pytë nëse i duhet ndihma në vend se ta ndihmoni atë pa e pyetur
fare.
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Edhe kur dikush ju kërkon ndihmë para se ﬁlloni ta ndihmoni
sigurohuni dhe pyete saktësisht se ç'farë I duhet.
Edhe nëse në ﬁllim nuk ndjeheni mirë kur takoheni me ta lejojani
vetës sepse kjo ndjenjë do të ju largohet pasi të njiheni me
personalitetin e personit me paaftësi.

Çka nuk është e preferueshme
të supozohet për ta
Mos të supozohet se një person mund të arrije apo nuk mundet
nga shkaku se është me nevoja të veqanta.
Mos supozoni se dikush mund të jetë më pak intelegjent nga shkaku se
ka ndonjë paaftësi

Parime të përgjithshme të punës mësimore
me nxënës me aftësi të kuﬁzuara
Strukturimi efektivi i mësimit
Stimulimi i përhershëm I nxënësit
Besim në aftësitë e nxënësit
Fjalor i çartë i mësimdhënësit
Bashkëpunim në klasë
Punë individuale, në çifte dhe në grupe
Kombinim i suksesshem i formave dhe i metodave të punës
mësimore,
Përshtatja e programit mësimor nevojave të nxënësit
Angazhim në aktivitete të llojllojshme
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MBI QASJEN
E PERSONELIT SHKOLLOR
NDAJ NXËNËSVE
ME AFTËSI TË KUFIZUARA
NË CIKLIN E MESËM TË LARTË
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