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NË VEND TË PARATHËNIES 
 

I nderuar nxënës, prind, mësues, drejtues, qytetar i thjeshtë! 

 

Materiali që keni në duar, nuk është gjë tjetër veçse rezultat i një përpjekjeje në pamje të parë modeste, 

por në vetvete e mbushur tejet me humanizëm për të ndarë së bashku besime, qëndrime, ndoshta edhe 

këshilla, në ndihmën për të përqafuar një qasje të re në arsimin shqiptar: procesin e gjithëpërfshirjes në 

edukim. 

 

Nevoja për ngjizjen e një udhëzuesi të tillë, lindi nga zbatimi i një prej projekteve të shumta dobiprurëse 

të UNICEF-it në Shqipëri, në bashkëpunim me DAR-in Korçë, në ndihmë të përmirësimit të praktikave 

mësimore dhe standardeve të Shkollës Qendër Komunitare – Shkollë Miqësore Për Të Gjithë. 

Konkretisht, nga përballja me rezultatet e një studimi të kryer në shkolla në rajonet e Korçës, Durrësit e 

Beratit, duke u përdorur pyetësorë, intervista, fokus-grupe e vëzhgime me 857 nxënës, 596 prindër 

prindër, 624 mësues, në periudhën pranverë-verë 2014 - në lidhje me nivelin e tyre të njohjes për 

gjithëpërfshirjen e fëmijëve në shkollë, besimet dhe qëndrimet konkrete të tyre ndaj kësaj dukurie - 

hasëm në gjetje interesante: 

 

 86% e fëmijëve iu pëlqen të shkojnë në shkollë, por në të vërtetë duke e konsideruar shkollën si 

mjedisin parësor të shoqërizimit dhe jo duke e parë atë si mjedisin parësor të të nxënit. 

 35% e nxënësve shoqërohen me fëmijë që mund të kenë ndonjë problem fizik, ose mendor. 

 53% e fëmijëve ndërhyjnë kur shokët ngacmojnë një nxënës me probleme fizike ose mendore dhe 

njëkohësisht 66 % e tyre shprehen se u qëndrojnë larg nxënësve që kanë një problem fizik ose 

mendor. 

 62% e prindërve me arsim të lartë, shqetësohen kur në klasën e fëmijës së tyre ka fëmijë me 

prapambeteje mendore, çka na flet tepër për qëndrimin e prindërve ndaj gjithëpërfshirjes si dukuri. 

 40% e prindërve këshillojnë fëmijët të ndihmojnë nxënësit me aftësi të kufizuar, duke na dhënë një 

panoramë të qartë të ekzistencës së ndjenjës së altruizmit. 

 Vetëm 50% e prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta janë të kënaqur nga qëndrimi i mësuesve 

ndaj fëmijëve të tyre. 

 Mbizotëron në masën 47% numri i mësuesve të cilët nuk kanë pasur ndonjëherë eksperienca me 

nxënës me nevoja specifike në klasë. 

 Vetëm 13% e mësuesve të cilët janë përfshirë në studim, kanë marrë pjesë në trajnime për 

mësimdhënien në klasa me fëmijë me  aftësi të kufizuar. 

 Në të njëjtën kohë 41% e mësuesve bëjnë përpjëkje për t’u pasuruar me informacione e strategji 

për menaxhimin e vështirësive të nxënësve me nevoja të veçanta. 

 

Këto gjetje përbëjnë vetëm majën e një ajsbergu të përbërë nga aspekti konjitiv, sjelljor dhe aspekti 

afektiv, të një pjese të vogël mësuesish, prindërish e nxënësish, në masën e madhe të tyre, në vendin 
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tonë, të cilët nuk mund t’i konsiderojmë si përfaqësues të gjithë popullatës, por që  edhe në pamje të 

parë, janë domethënëse, në përmbajtjen e tyre. 

 

Në këtë dinamikë të madhe të përballjes së sistemit arsimor shqiptar me ndryshime e reforma drejt 

përmirësimit të cilësisë me synim të përbashkët, rritjen e individëve qytetarë të pasur me vlera dhe 

njohës të mirë të aftësive vetjake, me dëshirën për t’i vënë në shërbim të vendit, hasemi me një nivel të 

varfër njohurish për dukurinë e gjithëpërfshirjes, gjë që le për të dëshiruar. 

 

Gjatë analizës së të dhënave, gjithashtu vërejmë një distancë të dukshme të preokupimit të prindërve dhe 

më tej, të pjesëmarrjes së tyre aktive në shkollë, në lidhje me ide, qasje apo edhe ndihmë konkrete për 

një gjithëpërfshirje në vendimmarrje. Madje mund të vërejmë kurajon e tyre për të shprehur shqetësimin 

që kanë nëse një fëmijë me nevoja specifike ndodhet në klasën e fëmijës së tyre. 

 

Njëkohësisht, ndiejmë edhe ndikimin e një qëndrimi të tillë të këtyre prindërve te fëmijët, të cilët duken 

se janë të varfër në praktikat e përqafimit të një fëmije me nevoja specifike në klasë, në mënyrë parësore 

në aspektin emocional, e më tej, në atë të shoqërizimit, dhe pranimit pa kushte të tij. 

 

Duke marrë në konsideratë një panoramë të tillë, ky udhëzues mund të na vijë në ndihmë, të gjithëve të 

ndërtojmë besimin te vetja sepse: 

 

 Të gjithë nxënësit mund të nxenë (edhe pse jo në të njëjtën mënyrë, jo në të njëjtën kohë, jo njësoj). 

 Të gjithë nxënësit kanë të drejtën për të ndjerë zbatimin e një program cilësor, t’i ndihmojë ata të 

ecin përpara. 

 Të gjithë nxënësit, i përkasin të gjithë stafit të mësuesve. 

 Çdokush (mësues, mësues ndihmës, drejtues, mirëmbajtës, roje shkolle), kujdeset për çdo nxënës, në 

çdo mjedis të shkollës, gjatë gjithë kohës që ai ndodhet në të. 

 
Drejtues, nëse vërtet ke një besim të tillë dhe vizion të tillë për politikat e shkollës, të cilat je duke i 

hartuar, mendo se nuk mjafton vetëm besimi në sa më lart, por përpjekja që bën çdo ditë për ta shfaqur 

këtë në veprim. 

 

Mësues, nëse vërtet krijon një besim të tillë, mos lejo kurrë ta identifikosh veten si mësues të një 

kategorie të veçantë nxënësish, por, si mësues i të gjithë nxënësve, me dëshirën brenda vetes për të 

dhënë më të mirën e mundshme, pasi ke njohur në detaje nevojat e çdo fëmije që ke në klasë!   

 

Prind, nëse vërtet krijon një besim të tillë, nxite fëmijën tënd të formojë vlerën e respektit për veten dhe 

të tjerët! 

 

Qytetar, nëse vërtet krijon një besim të tillë, krijo edhe besimin për një shoqëri të shëndetshme! 
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HYRJE – SQARIMI I NJË KONCEPTI 
 
Gjithëpërfshirja në edukim, dikur është menduar si qasje e nevojshme, vetëm për arsimimin e fëmijeve 

me nevoja të veçanta. Edhe pse secili prej nesh mund të ketë formuar një perceptim të pjesshëm, apo 

progresiv ndaj kuptimit të këtij procesi, shtimi i informacionit përmes leximit, apo marrjes pjesë në 

mënyrë direkte në këtë proces, do të na ndihmojë të kuptojmë se: Gjithëpërfshirja është i gjithë procesi 

që sigurojnë mësuesit për përfshirjen e gjithë nxënësve të klasës apo shkollës, në veprimtarinë edukative 

dhe mësimore. Në këtë mënyrë, edhe fëmijët me nevoja të veçanta kalojnë pjesën më të madhe të kohës 

me fëmijët e tjerë. 

 

   KUJDES! 

Edukimi gjithëpërfshirës dallon tejet nga nocioni “integrim”, i cili në thelb, përqendrohet 

vetëm te paaftësia, apo nevojat specifike të fëmijëve, duke synuar përshtatjen e këtyre 

fëmijëve me paaftësi apo nevoja të veçanta në një mjedis prej të cilit mund të ndryshojnë disi, 

apo thjesht të jenë në një mjedis me të tjerë, për të dalë nga guacka e problemit që mbartin. 

 

Gjithëpërfshirja nënkupton pjesëmarrje, nënkupton të mësosh së bashku me të tjerët duke 

bashkëpunuar me bashkëmoshatarët e duke ndarë të njëjtat përvoja të të nxënit. Në këtë 

mënyrë, ky process ndihmon të gjithë fëmijët të njohin, pranojnë e vlerësojnë veten. 

 

Gjithëpërfshirja është e drejta e çdo fëmije për të marrë pjesë dhe detyrimi i shkollës për të 

pranuar çdo fëmijë e për t’i dhënë atij aftësinë për të përdorur gjithë potencialin që mbart 

brenda vetes. 

 

Dinamika e zhvillimit të shoqërisë shqiptare në ditë e sotme, na qas me stile jetese nga më të ndryshmet, 

të cilat shërbejnë si sfonde prej të cilave vijnë fëmijët në shkollat tona. E kur themi gjithëpërfshirje, nuk 

duhet ta kuptojmë këtë qasje si të tillë vetëm për fëmijët me nevoja të veçanta lehtësisht të dukshme, por, 

duhet të jemi vigjilentë për çdo nevojë të veçantë emocionale që mund të paraqesë një fëmijë i cili vuan 

mosmarrëveshjet verbale të prindërve në shtëpi, një fëmijë i cili nuk motivohet të përparojë pasi, nuk ka 

mundësinë ekonomike të hajë shëndetshëm, apo të gjejë informacione shtesë në lëndë të caktuara, një 

fëmijë i cili sapo është kthyer nga emigrimi dhe po përjeton “shock-un kulturor
1
”, përveç vështirësive të 

gjuhës, i cili ndikon në arritjet më të mira të mundshme për të, një fëmijë i cili jeton vetëm me gjyshërit, 

pasi, prindërit i ka në emigrim dhe ka vështirësi në përcaktimin e qartë të figurave prindërore e sa e sa 

stile të ndryshme jetese, një fëmijë i cili vjen nga një komunitet apo pakicë kombëtare ose kulturore, me 

një sfond kulturor tejet të ndryshëm nga ai i shumicës që paraqesin fëmijët në shkollat tona. 

 

Gjithëpërfshirja është qasje për të gjithë fëmijët, të cilët në një çast të caktuar të jetës së tyre, apo, për një 

                                                           
1
 “Shock"/shok” kulturor është një term i përdorur për të përshkruar ndjenjën e ankthit, çorientimit, përhumbjes dhe 

konfuzionit që një person provon për shkak të një ndryshimi të stilit të jetës si rezultat i një transferimi apo të ndryshimit të 

mjedisit shoqëror dhe kulturor të ndryshëm si për shembull emigrimi në një vend të huaj, etj. 



Udhëzuesi i Gjithëpërfshirjes për Shkollën Qendër Komunitare –  

Shkollë Miqësore Për Të Gjithë 

 

 
7 

 

 

 

periudhë të konsiderueshme kohore, mund të shfaqin një nevojë të veçantë fizike, emocionale, sociale, 

ekonomike. 

 

Shkollë gjithëpërfshirëse, do të thotë një institucion edukimi nga fillojnë vlerat nga humanizmi dhe 

rriten drejt atyre më të larta kombëtare dhe universale - një institucion që të udhëhiqet prej: 

 

VIZIONIT 

Një model edukimi ku të gjithë fëmijët arrijnë potencialin e tyre të të nxënit dhe në të cilin vendimet 

bazohen te nevojat indviduale të nxënësve. 

 

NJOHJES 

Edukimi gjithëpërfshirës është një filozofi dhe praktikë pedagogjike, e cila lejon çdo nxënës, të ndjehet i 

respektuar, i sigurt, i mbrojtur deri në atë masë, sa të zhvillojë plotësisht potencialin e vet. Është i bazuar 

në një sistem vlerash dhe besimesh të përqëndruara në interesin më të lartë të nxënësit, prej të cilit 

përftohet përkatësi, pjesëmarrje aktive, përvojë e plotë shkollore dhe ndërveprime pozitive me 

bashkëmoshatarët dhe të tjerët në komunitet. 

 

PARIMEVE 

 Të gjithë nxënësit respektohen si individë. Gjatë gjithë kohës punohet për të njohur pikat e tyre të 

forta, aftësitë dhe nevojat e ndryshme në të nxënë, të cilat përbëjnë themelin për të identifikuar, 

kuptuar dhe përshtatur marrëdhënien. 

 Të gjithë nëxënësit kanë të drejtën të mësojnë në një mjedis pozitiv të nxëni. 

 Vlerësimi i  arritjeve të çdo nxënësi është i  ndryshëm, unik, i  përshtatshëm, i papërsëritshëm, i 

mjaftueshëm për të ndërtuar më tej mësimdhënien. 

 Aftësitë, qëndrimet dhe njohuritë e nevojshme për një të nxënë të suksesshëm të të gjithë 

nxënësve, janë detyrim i gjithë personelit që punon me nxënësit, përmes zhvillimit të vazhduesëm 

profesional dhe arritjes së standardeve profesionale 

 Partneriteti i shkollës me familjen, komunitetin, perceptohet si investim në marrëdhënien me 

fëmijët. 

 

 

PËRSHTATJES 

Përshtatja nënkupton ndryshimin e kushteve të të nxënit për të plotësuar nevojat e nxënësve, më tepër se 

sa përpjekje e nxënësve për t’iu përshtatur nevojave të sistemit. 
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TRANSPARENCËS 

Praktikat e gjithëpërfshirjes në shkollë janë sinonim i praktikave të suksesshme po në shkollë. Për këtë 

arsye, duhet të përcaktohen qartë tregues për të matur këto praktika të suksesshme e gjithëpërfshirëse si 

rrjedhojë, të cilët mund të përdoren për përmirësimin e mëtejshëm të procesit e rezultatet e të cilave t’u 

bëhen të njohura të gjithë partnerëve të shkollës, në mënyrë parësore familjes. 

 

Nxënësit të cilët mund të përjetojnë vështirësi në të nxënë për një periudhë kohe ose edhe për vite të tëra, 

kanë një motivim shumë të ulët dhe shumë pak besim te vetja, madje, në disa raste, kanë ndjenja shtypjeje 

dhe dëshpërimi. Ndonjëherë, këto ndjenja janë të shprehura me inat, zemërim dhe duke treguar një 

karakter kundërshtues. Këta nxënës kanë më shumë gjasa të përfshihen në të mësuar, nëse shohin se 

përpjekjet e tyre nuk shkojnë  kot, por përkundrazi, vlerësohen. 

 

Një nxënie sa më pozitive e informacioneve mund të arrihet brenda klasës kur: 

 Mësuesi ka një strategji të qartë për menaxhimin e klasës. 

 Mësuesi kërkon standarde të larta të sjelljes dhe inkurajon të gjithë nxënësit për të përmbushur ato 

standarde. 

 Rregullat e shkollës dhe argumentimi se përse janë vendosur bashkarisht ato rregulla, përsëriten herë 

pas here. 

 Nxënësit ndihen të mbrojtur dhe të sigurt. 

 Nxënësit trajtohen me respekt dhe u janë ofruar mundësi të barabarta për t’u angazhuar në 

procesin e të mësuarit. 

 Nxënësit vazhdimisht përjetojnë sukses dhe afirmim. 

 
 

*** 
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KREU I: NJOHJA E LËVIZJES NDËRKOMBËTARE DREJT 
PËRFSHIRJES DHE LEGJISLACIONI SHQIPTAR NË EDUKIM 
 

Praktika e përfshirjes së nxënësve me nevoja specifike në shkollat e zakonshme, është shtrirë tashmë tejet 

në mënyrë ndërkombëtare. Tri prej ilustrimeve të lëvizjes drejt përfshirjes së fëmijëve me nevoja 

specifike në arsimin e përgjithshëm, po i paraqesim më poshtë: 

 

1. DEKLARATA E SALAMANKËS DHE KUADRI PËR VEPRIM MBI EDUKIMIN SPECIAL (1994) 

 

Deklarata e Salamankës për arsimimin e të gjithë nxënësve me aftësi të kufizuara ra dakord në një 

konferencë mbarëbotërore të UNESCO-s të mbajtur në Salamanka në Qershor te vitit 1994 duke bërë 

thirrje për përfshirje. (UNESCO, 1994) 

 

Domosdoshmëria dhe urgjenca e sigurimit të arsimit për të gjithë nxënësit, qofshin këta të fundit të rinj, 

apo të rritur brenda sistemit arsimor është e njohur. Është deklaruar se nxënësit me nevoja të veçanta 

arsimore duhet të pranohen në shkolla normale dhe shtohet se shkollat normale në këtë orientim 

përfshirës janë mjetet më efektive për të luftuar qëndrimet diskriminuese duke krijuar në këtë mënyrë 

komunitete mikpritëse dhe duke ndërtuar një shoqëri gjithëpërfshirëse, për të arritur kështu arsimimin për 

të gjithë. (UNESCO, 1994, Seksioni 2) 

 

Parimi themelor i shkollave gjithëpërfshirëse, siç është propozuar në Deklaratën e Salamankës, 

është: 

 

Të gjithë nxënësit duhet të mësojnë së bashku kur është e mundur dhe shkollat duhet të 

njohin dhe t’iu përgjigjen nevojave të ndryshme të nxënësve të tyre, duke pasur patjetër 

mbështetje për t’i përmbushur këto nevoja. 

 

Përveç kësaj, Konferenca e Salamankës miratoi një Kornizë të re për Veprim. Parimi i Kornizës për 

Veprim është se shkollat e zakonshme duhet të pranojnë të gjithë nxënësit pavarësisht nga zhvillimi fizik 

i tyre, kushtet intelektuale, sociale, emocionale, gjuhësore apo të tjera. 

 

2. KËSHILLI I EVROPËS, DEKLARATA POLITIKE (2003) DHE PLANI I VEPRIMIT (2006) 

 

Në konferencën e dytë evropiane të ministrave përgjegjës për politikat e integrimit për personat me aftësi 

të kufizuara në Malaga, Spanjë - të mbajtur në Maj të vitit 2003, ministrat kanë diskutuar parimet e 

përbashkëta që duhet të përshkojnë zhvillimin e politikave të nevojave specifike në të ardhmen dhe 



Udhëzuesi i Gjithëpërfshirjes për Shkollën Qendër Komunitare –  

Shkollë Miqësore Për Të Gjithë 

 

 
10 

ofrimin e shërbimeve publike. 

 

Ministrat konsideruan se “arsimi është një instrument themelor i integrimit social dhe se duhet të 

bëheshin përpjekje për t’iu dhënë mundësinë fëmijëve me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në një 

shkollë normale, nesë kjo e fundit është në interes të fëmijës për t’i lehtësuar atij kalimin nga shkolla në 

një arsim më të lartë, ose kalimin nga një arsim më i lartë në punë dhe për të zhvilluar konceptin e të 

mësuarit gjatë gjithë jetës”. (Këshilli Evropian, 2003) 

 

Duke u bazuar në deklaratën e Malagas, Këshilli i Planit të Veprimit të Evropës për të promovuar të 

drejtat dhe pjesmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri 2006-2015, përcakton 

objektivat dhe veprimet specifike për shtetet anëtare. 

 

Ndër objektivat në planin e veprimit është sigurimi: se njerëzit me nevoja specifike kanë mundësinë të 

pretendojnë për një vend në arsimin normal, duke nxitur kështu autoritetet përkatëse të njohin nevojat 

specifike të popullsisë së tyre. 

 

Një veprim specifik për çdo shtet anëtar është sigurimi se çdo njeri më aftësi të kufizuara, duke përfshirë 

këtu edhe fëmijët, merr mbështetjen e kërkuar brenda sistemit të arsimit të përgjithshëm dhe mundësohet 

arsimimi i tyre në mënyrë efektive. Në rrethana të veçanta, kur në mënyrë profesionale është vlerësuar se 

nevojat e tyre nuk janë përmbushur në kuadër të edukimit në përgjithësi, shtetet anëtare do të sigurohen 

që masat mbështetëse efektive alternative janë dhënë në përputhje me qëllimin e përfshirjes së plotë. 

(Këshilli i Evropës, 2006) 

 

3. KONVENTA NDËRKOMBËTARE E KOMBEVE TË BASHKUARA MBI TË DREJTAT E PERSONAVE ME 

AFTËSI TË KUFIZUARA (2006) 

 

Pas termit “edukim”, të Nenit 24 të Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufizuara (Dhjetor, 2006), fshihet një detyrim i fortë për qeveritë për të siguruar edukimin 

gjithëpërfshirës për të gjithë nxënësit. Kjo është theksuar në Nenin 24 për të drejtat e të gjithë personave 

me aftësi të kufizuara për arsimim, pa diskriminim dhe në bazë të mundësive të barabarta, shtetet duhet të 

sigurojnë një sistem arsimor gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet dhe në të mësuarit gjatë gjithë jetës. 
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Në realizimin e kësaj shtetet duhet të sigurojnë që: 

 Personat me aftësi të kufizuar nuk përjashtohen nga arsimi fillor që është i lirë dhe i detyrueshëm 

për të gjithë. 

 Personat me aftësi të kufizuar marrin një arsimim fillor gjithëpërfshirës cilësor dhe falas duke pasur 

mundësi të barabarta në komunitetin ku ata jetojnë. 

 Ofrohet akomodimi i arsyeshëm në bazë të kërkesave individuale. 

 Personat me aftësi të kufizuar (nevoja specifike) marrin mbështetjen e duhur në kuadër të sistemit 

të arsimit të përgjithshëm për të mundësuar arsimimin e tyre efektiv. 

 Masa mbrojtëse efektive të individualizuara në ambientet që rrisin zhvillimin akademik dhe social 

në përputhje me qëllimin e përfshirjes së plotë. (Kombet e Bashkuara, 2006) 

 

4. LIGJI SHQIPTAR PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR, NË LIDHJE ME GJITHËPËRFSHIRJEN 

 

Ligji Nr. 69/2012. 

 

KREU XI - ARSIMIMI I FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 

NENI 63 

Parime të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara 

 Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara synon zhvillimin e plotë të potencialit intelektual e fizik 

dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre për t’i përgatitur për integrim të plotë në shoqëri dhe në 

tregun e punës. 

 Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet arsimore të specializuara për ta është 

përgjithësisht e përkohshme. Përfshirja dhe integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshtet 

dhe shkollat e zakonshme të arsimit bazë është parësore. 

 Nxënësve, që nuk dëgjojnë e nuk flasin, u garantohet e drejta e komunikimit në gjuhën e shenjave, 

ndërsa atyre që nuk shikojnë, përdorimi i shkrimit Brail. 
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NENI 64 

Ndjekja e institucioneve arsimore nga fëmijët me aftësi të kufizuara 

 Nxënësve me aftësi të kufizuara u sigurohet arsimimi në shkollat e arsimit të mesëm të lartë, sipas 

kritereve të miratuara nga ministri dhe Ministri i Shëndetësisë. 

 Nxënësi me aftësi të kufizuara qëndron në shkolla të specializuara deri në moshën 19 vjeç. 

 Njësia arsimore vendore krijon një komision, të përbërë nga mjekë, psikologë, mësues dhe specialistë 

për fëmijët me aftësi të kufizuara, i cili, pasi shqyrton kërkesën e prindit ose të drejtorit të një 

institucioni arsimor, jep rekomandimet përkatëse për ndjekjen nga fëmija të një institucioni arsimor 

të zakonshëm a të specializuar. 

 Prindërit vendosin nëse fëmija e tyre me aftësi të kufizuara do të ndjekë një institucion të 

specializuar ose të zakonshëm të arsimit bazë. Prindërit mund të largojnë në çdo kohë nga shkolla 

fëmijën, kur e gjykojnë se ai nuk përfiton nga mësimet ose ka mundësi të tjera më të mira. 

 Ministria, në bashkëpunim me njësinë bazë të qeverisjes vendore dhe në këshillim me prindërit e 

komisionin, siguron arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në njërin nga dy llojet e 

institucioneve arsimore, të zakonshme ose të specializuara. 

 Njësia arsimore vendore, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me udhëzim të përbashkët 

të ministrit dhe të Ministrit të Shëndetësisë, i siguron arsimim në shtëpi nxënësve që nuk munden të 

ndjekin një shkollë të zakonshme ose të specializuar të arsimit bazë. 

NENI 65 

Organizimi i arsimimit të fëmijëve më aftësi të kufizuara 

 Nxënësit me aftësi të kufizuara mësojnë sipas planit mësimor e programeve lëndore të zakonshme, 

të përshtatura për ta, ose sipas planit mësimor e programeve lëndore të specializuara për ta.  

 Në institucionet arsimore të zakonshme, programi i personalizuar për nxënësin me aftësi të 

kufizuara hartohet nga një komision, në përbërje të të cilit janë mësues të fushave të ndryshme të të 

nxënit të institucionit e psikologë. Hartimi i këtij programi bëhet në bashkëpunim me prindërit e 

nxënësit. Ndryshimi i programit të personalizuar brenda një institucioni arsimor vendoset nga 

komisioni brenda institucionit, në bashkëpunim me prindërit e fëmijës. 

 Nxënësve me aftësi të kufizuara u sigurohen mësues ndihmës dhe shërbim rehabilitues, sipas 

kritereve të përcaktuara me udhëzim të ministrit. Punonjësit arsimorë të institucioneve, që kanë 

nxënës me aftësi të kufizuara, certifikohen në programe trajnimi për trajtimin e këtyre nxënësve. 

 Njësia përkatëse bazë e qeverisjes vendore u siguron nxënësve me aftësi të kufizuara mjediset e 

përshtatshme të mësimdhënies e të të nxënit, sipas standardeve të përcaktuara nga ministria. 

 

*** 
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KREU II: NJOHJE ME GJITHËPËRFSHIRJEN NË NIVEL SHKOLLE 

 

Qëllimi i gjithëpërfshirjes, nuk është të fshijë apo të injorojë diferencimet midis individëve. Në vend të 

kësaj, gjithëpërfshirja ka për qëllim t’u krijojë të gjithë nxënësve mundësinë që t’i përkasin një 

komuniteti shkollor dhe të edukohen brenda një kuadri në të cilin diferencimet mes individëve janë të 

njohura, por mbi të gjitha të pranuara. 

 
SHKOLLA SI INSTITUCION PARËSOR I GJITHËPËRFSHIRJES 
 

Qëllimi i gjithëpërfshirjes është të krijojë një kuadër brenda të cilit dallimet midis individëve janë të 

vendosura dhe të pranuara. Gjithëpërfshirja në edukim nuk duhet perceptuar si një proces ndihmës vetëm 

për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, por edhe për një mikpritje dhe pranim brenda shkollës i të 

gjithë nxënësve që kanë vështirësi në të nxënë, për shembull ata të cilit janë pjesë e komuniteteve të tjera, 

ata që jetojnë në zonat e deprivimit social ose ekonomik dhe ata që janë nga kultura të tjera dhe mund të 

mos flasin të njëjtën gjuhë. 

 

I nderuar, mësues, prind, qytetar i thjeshtë, mos harro se gjithëpërfshirja nuk kërkon fshehjen 

apo injorimin e dallimeve midis individëve: në thelb, gjithëpërfshirja nënkupton të drejtën për 

të marrë arsimimin e duhur. 

 

Gjithë sa më lart do të jetë më e lehtë nëse: 

 Njohim dhe pranojmë të drejtën e çdo fëmije për t’u arsimuar, në një institucion arsimimi, më 

pranë zonës ku banon. 

 Përdorim parime të njëjta për vlerësimin e gjithë nxënësve apo kolegëve, janë të njëjta. 

 Përpiqemi të jemi elastikë në mënyrën tonë të të menduarit e më pas të ndërtimit të punës, në rang 

klase, shkolle, apo komuniteti prindërish, në përkatësi me nevojat që mund të shfaqin nxënësit, duke 

filluar që nga më të lehtat në vëzhgim e deri tek ato që kërkojnë më tepër vigjilencë e përgatitje 

profesionale. 

 Konsiderojmë dallimet mes nxënësve si sfidë për rritje profesionale, më tepër se sa shkak për 

konsumim profesional. 

 Perceptojmë shkollën si një institucion të edukimit dhe forcimit të vlerave, për të cilat ka aq nevojë 

shoqëria në të cilën po jetojmë, po aq sa edhe të arritjeve shkencore te nxënësit. 

 Përpiqemi të pranojmë se gjithëpërfshirja në edukim, është vetëm një aspekt i gjithëpërfshirjes në 

shoqëri. 

 

Në të njëjtën kohë, le të përpiqemi ta shohim gjithëpërfshirjen si një koncept shumë më të gjerë se 

integrimi. 
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Në një shkollë në të cilën mendojmë se kemi integruar një fëmijë me nevoja specifike, përshtatja me 

fëmijët e tjerë për një nxënës me nevoja specifike, mund të jetë shumë më e vështirë se sa në një shkollë 

gjithëpërfshirëse. Nxënësi mund të jetë në të njëjtën klasë i ulur diku, por nëse nuk merr pjesë në mësim 

si gjithë të tjerët, me mundësitë që ka, atëhere kjo përpjekje nuk është aspak eficiente. Në të kundërt, në 

një klasë gjithëpërfshirëse të gjithë nxënësit me nevoja specifike marrin pjesë në mësim dhe përmbushin 

potencialin e tyre, aq sa ata mund të japin. 

 

Praktikat pozitive të gjithëpërshfirjes, tregojnë se regjistrimi i një numri të madh të nxënësve me nevoja 

specifike në shkolla normale, i ka bërë këto shkolla që të marrin masa për të lehtësuar përfshirjen e këtyre 

nxënësve në aspekte të ndryshme të shkollës. Në këto shkolla drejtori, mësuesit dhe anëtarët e tjerë të 

stafit u janë përgjigjur nevojave të nxënësve duke thelluar njohuritë e tyre dhe duke krijuar e zbatuar 

strategji të reja, në mënyrë që t’i kuptojnë dhe t’i ndihmojnë në arsimimin që do t’iu ofrohet.  

 

Pikërisht njohja e këtyre praktikave pozitive, i nderuar mësues, na nxit të mendojmë se hapi i parë i 

përballjes me një nxënës të ri me nevoja specifike, i cili vjen për herë të parë në shkollën tonë, në klasën 

tonë, është përpjekja për të larguar panikun prej dështimit në punën me të dhe pranimi i tij në klasë, 

në të njëjtën mënyrë si nxënësit e tjerë, por me më tepër shtysë brenda vetes, për ta njohur atë, për ta 

ndihmuar duke thelluar profesionalisht njohjen, për ta dashur e për t’ua shfaqur këtë vlerë njerëzore 

parreshtur, për të cilën ai ka në mënyrë të veçantë nevojë. 

 

PËRFITIMET PREJ GJITHËPËRFSHIRJES 

 

Rritje e bashkëveprimit me bashkëmoshatarët 
 

Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, ndjekja e arsimit publik, ofron rritjen e mundësive, për të 

përmisuar aftësitë e komunikimit dhe bashkëveprimit me moshatarët e tyre. Kjo mund të çojë në 

zhvillimin e miqësive të reja në komunitetet e tyre lokale. Nxënësit me nevoja specifike mund të 

përfitojnë nga përfshirja shoqërore përmes një ndjenje të reduktuar izolimi dhe duke iu nënshtruar 

etiketimit më pak negativ. 
 

    ÇDOKUSH DUHET DHE MUND TË KETË MIQ 

 

 Sigurohu që të gjithë nxënësit të ndajnë kohën, hapësirën dhe aktivitetet! 

 

 Edhe nëse nxënësit nuk flasin, ata kanë ende gjëra për të thënë! 
 

 Krijo klasa në të cilat diversiteti pranohet jo thjesht tolerohet! 

 

 Respekto hapësirat që nxënësit kërkojnë! 

 

 Kërko interesat e nxënësve dhe mundohu t’i përfshish sa më shumë me bashkëmoshatarët e tyre! 

 

 Familjet janë thelbësore, ju nuk mund ta bëni këtë vetëm! 
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 Kushtoji vëmendje për të kuptuar çfarë është dhe nuk është miqësia! 

 

Rritje e motivimit dhe zgjerim i interesave 
 

Ka një tendencë mjaft të favorshme, për nxënësit me nevoja të veçanta. Ata në klasat gjithëpërfshirëse 

mund të bëhen më të motivuar dhe mund të zgjerojnë interesat e tyre personale me njohuritë e botës, gjë 

që do i përgatisë ata për jetën e tyre si të rritur më vonë. 
 

Pranim dhe vlerësim i diferencave individuale 
 

Gjithëpërfshirja mund të ketë një ndikim të favorshëm mbi nxënësit me nevoja specifike. Një mënyrë 

efektive, për t’i ndihmuar të gjithë nxënësit të tejkalojnë keqkuptimet që mund të kenë lidhur me njerëzit 

me nevoja të veçanta, është mbledhja e të gjithëve në klasa gjithëpërfshirëse. Në klasat gjithëpërfshirëse, 

të gjithë nxënësit mësojnë të pranojnë dhe vlerësojnë diferencat individuale. 
 

Krijimi i një shoqërie gjithëpërfshirëse 

 

Përvoja në klasa gjithëpërfshirëse i ndihmon të gjithë në komunitetin e shkollës të ndërtojnë një shoqëri 

gjithëpërfshirëse. Kur edukimi gjithëpërfshirës arrin të funksionojë në mënyrën e duhur mund të jetë i 

dobishëm edhe për nxënësit e tjerë të klasës. Për shembull, të gjithë nxënësit mund të përfitojnë nga të 

paturit dy mësues në klasë madje ata vetë mund të ndihmojnë fëmijët me nevoja specifike. Nxënësit me 

arritje të ulta, të cilët nuk janë klasifikuar si nxënës me nevoja specifike, përfitojnë nga këto strategji 

efektive të mësimdhënies.  

 

Ka gjithashtu avantazhe për prindërit. Kur nxënësit me nevoja të veçanta janë integruar në shkollat 

normale, prindërit e tyre kanë më shumë mundësi të marrin pjesë në shkollë dhe të ndjekin hap pas hapi 

zhvillimin që kanë fëmijët e tyre, duke i afruar kështu më afër me shkollën si institucion.  

 

PLANIFIKIMI I GJITHËPËRFSHIRJES NË NIVEL SHKOLLE 
 

Edhe pse personi i kontaktit më të madh, gjatë gjithë kohës për nxënësit me nevoja specifike, në mjedisin 

e shkollës, mund të perceptohet mësuesi, si burimi i ndikimit më të madh tek këta fëmijë, vëmendja duhet 

kushtuar ndaj gjithë procesit të zhvillimit të politikave dhe procedurave të shkollës, për nevoja të veçanta 

të edukimit e arsimimit. Rezultati është më efektiv kur procesi ndërmerret në bashkëpunim me partnerë të 

ndryshëm brenda komunitetit shkollor si mësuesit, prindërit dhe nxënësit si dhe agjensitë mbështetëse 

dhe shërbimet për komunitetin vendor. 

 

Vështirësive me të cilat haset shkolla shqiptare sot, si numri i madh i nxënësve në klasa, zhvillimi i 

procesit mësimor me dy turne, problematika në infrastrukturën dhe projektimin e godinës së shkollës 

shqiptare, për të përballuar kërkesat dhe nevojat e së tashmes së fëmijëve tanë, pashmangshmërisht i 
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shtohet edhe kjo qasje e re: përfshirja e gjithë fëmijëve në shkollë, pavarësisht potencialit që mbartin. 

 

Të mos harrojmë se kjo qasje e re, kërkon atë që ne pa frikë mund ta quajmë një shkollë 

gjithëpërfshirëse, e cila karakterizohet nga një proces i vazhdueshëm zhvillimi dhe vetëvlerësimi me 

qëllim eleminimin e pengesave për pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve. 

 

Për këtë arsye, çdo individ i cili është pjesë e stafit të shkollës, duhet të mendojë me mendje të hapur të 

japë gjithë idetë dhe qëndrimet ee tij, gjatë gjithë kohës, në shqyrtimin dhe sipas rastit nëse është e 

domosdoshme dhe ndryshimit, të kulturës dhe etikës në të, vlerat, procedurat, stilin e menaxhimit, masat 

organizative, përmbajtjen e kurrikulës me qëllim krijimin e një klime më të përshtatshme për fëmijët më 

nevoja specifike në bazë të nevojave që ata kanë. Nga përdorimi i instrumentave të përdorur dhe analiza e 

të dhënave, në studimin e përshkruar më lart, rezulton se zhvillimi koherent i përfshirjes të të gjithë 

nxënësve në shkollat normale, përbën një sfidë për shkollën në vetvete. 

 

Disa faktorë kontekstualë siç mund të jenë organizimi i klasës, koha, plan-programi, zona gjeografike në 

të cilën ndodhet shkolla, formimi bazë personal e profesional i mësuesit etj., mund të shkaktojnë 

vështirësi në mësimdhënie, megjithatë edhe pse ekzistojnë këto vështirësi, duke pasur një bashkëpunim të 

mirë dhe duke gjetur mënyrën për të menaxhuar situatën mund të arrihen rezultate të mira. 
 

Për të arritur këtë ata duhet të menaxhojnë kohën, të kenë një përgatitje të mësimdhënies (plan-program 

individual), të mësojnë aplikimin e teknikave të reja të mësimdhënies për diferencimin dhe mësimin e 

individualizuar, të ruajnë një ritëm të përshtatshëm për të mbuluar presionet dhe pritshmëritë që lindin 

në përgatitjen e nxënësve dhe vigjilencën për të vërejtur çdo detaj të suksesit të tyre në çdo fushë të 

zhvillimit. 

 

Mësuesit, zakonisht, duhet të kenë mbështetje dhe duhet të bashkëpunojnë me specialistë dhe me mësues 

mbështetës. Por në të njëjtën kohë duhet të jemi të përgatitur se procesi i zhvillimit të politikave dhe 

ndryshimi që është i nevojshëm për përfshirjen efektive të nxënësve me nevoja specifike në shkolla 

normale, është kompleks dhe kërkon kohë e mbi gjithçka tjetër, thyerjen e disa pengesave dhjetëravjeçare 

të perceptimit të një dukurie të tillë prej masës më të madhe të popullit tonë. 

 

Për këtë arsye, do të ishte ndoshta me e thjeshtë, nëse do të marrim në konsideratë se: 

 Politikat shkollore dhe procedurat në lidhje me vendosjen e marrëveshjeve për mësimdhënie për 

nxënësit me nevoja specifike mund të vendosen në konsultim me anëtarët e tjerë të stafit 

mësimdhënës. 

 Ekipi drejtues i shkollës, apo një grup specific i ngritur, i përbërë nga mësues të cilët kanë marrë më 

tepër trajnime në lidhje me procesin e gjithëpërfshirjes, të përpiqen të njohin së pari nivelin e 

njohurive të stafit të shkollës, për procesin e gjithëpërfshirjes, duke hartuar apo përshatur pyetësorë 
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për ta. Njohja e këtij niveli do të ndihmonte në përmirësimin dhe lehtësimin e hartimit të politikës 

shkollore, për të arritur më tej tek rezultati i pritshëm nga shkolla. 

 Pjesëmarrja në një mënyrë kuptimplotë të nxënësve me nevoja të veçanta në aktivitetet e rregullta 

të klasës në nivelin më të madh të mundshëm. 

 Vendimet gjithmonë duhet të merren në bashkëpunim me prindërit. Duke marrë në konsideratë 

faktin se vendbanimi i prindërve, sfondi kulturor, sfondi arsimor i prindërve të një shkolle, 

pritshmëritë e tyre për arritjet dhe edukimin e fëmijëve,  mund të jenë shumë të ndryshme dhe nga 

ana tjetër faktin se procesi i gjithëpërfshirjes përbën një proces relativisht të ri në dinamikën e 

madhe të zhvillimeve arsimore në Shqipëri, do të ishte shumë e nevojshme për çdo shkollë të njihte 

edhe nivelin e njohurive të prindërve në lidhje me procesin e gjithëpërfshirjes në përgjithësi dhe në 

edukim në veçanti. Për këtë duhet të përdoren pyetësorë apo intervista si edhe fokus-grupe, me 

qëllim orientimin drejt hartimit të politikës së shkollës dhe njëkohësisht lehtësimit drejt ndërtimit të 

një filozofie gjithëpërfshirëse në shkollë dhe përtej saj. 

 

Nga njohja e nivelit të njohurive të mësuesve rreth gjithëpërfshirjes, mund të hartohet një hartë nevojash 

të mësuesve, e cila t’u prezantohet DAR-eve apo ZA-ve për të marrë trajnimet e nevojshme për të patur 

kështu mundësinë të kujdesen në mënyrë maksimale për fëmijët me nevoja specifike që kanë në klasat e 

tyre. E përveç tyre, ata mund të ndërtojnë seanca kualifikimi të brendshëm, mes mësuesve të cilët kanë 

pasur raste specifike në klasat e tyre dhe mësuesve të cilët pranojnë të ndajnë përvojat pozitive dhe sfidat 

me të cilat janë përballur në stafin e përbashkët të mësuesve. 

 

HARTIMI I POLITIKAVE SHKOLLORE GJITHËPËRFSHIRËSE 

 

Plani shkollor duhet të përcaktojë qëllimet dhe objektivat e shkollës për të gjithë nxënësit dhe duhet të 

jetë i lidhur me misionin e shkollës. 

 

Pikërisht gjatë këtij procesi, do të ishte shumë e domosdoshme vendosja e disa përparësive, të cilat 

do të udhëhiqnin më pas veprimtaritë praktike në rang shkolle dhe klase. Këto përparësi mund të 

përcaktohen bazuar fillimisht mbi vlerësimin e situatës nga të dhënat e pyetësorëve nga mësuesit apo 

prindërit, të përmendura më lart.  

Kjo do të thotë pikërisht se përparësitë mund të jenë të ndryshme në shkolla të ndryshme në varësi të 

nevojave dhe perceptimit të stafit të mësuesve. 
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Të gjitha shkollat mund të kenë parasysh aspekte të tilla përparësish, si: 

 

Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse përmes: 

 ndërgjegjësimit të komunitetit të shkollës dhe rreth shkollës rreth procesit të gjithëpërfshirjes ; 

 promovimi i vlerave të gjithëpërfshirjes. 

Hartimi i kulturës gjithëpërfshirëse përmes: 

 organizimit të një shkolle për të gjithë; 

 nxitjes së mbështetjes për të ndryshmen. 

Zbatim i praktikave gjithpërfshirëse përmes: 

 mësimdhënies së planifikuar duke pasur gjithë nxënësit në mendje; 

 përdorimit të dallimeve mes nxënësve si burim për mësimdhënie dhe nxënie.  

 

Indeksi për gjithëpërfshirjen propozon përcaktimin e treguesve si më poshtë në lidhje me 

përparësitë e përmendura më lart
2
:  

 

Aspekti A 

Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse 

 

A.1. Ndërtimi i komuniteteve 

 Çdokush ndjehet i mirëseardhur. 

 Nxënësit ndihmojnë njëri-tjetrin. 

 Stafi bashkëpunon me njëri-tjetrin. 

 Stafi dhe nxënësit trajtojnë njëri-tjetrin me respekt. 

 Ekziston një marrëdhënie bashkëpunimi mes stafit dhe prindërve/kujdestarëve.  

 Gjithë komunitetet vendore përfshihen në shkollë. 

 

A.2. Promovimi i vlerave të gjithëpërfshirjes 

 Ekzistojnë pritshmëri të larta për çdo nxënës. 

 Stafi, drejtuesit, nxënësit dhe prindërit/kujdestarët përqafojnë një filozofi për 

gjithëpërfshirjen. 

 Nxënësit vlerësohen të gjithë në mënyrë të barabartë. 

 Stafi dhe nxënësit trajtojnë njëri-tjetrin si qenie humane, po aq sa edhe si zotërues të rolit 

përkatës. 

 Stafi përpiqet të eleminojë pengesat në të nxënë dhe pjesëmarrje në gjithë aspektet e shkollës . 

 Shkolla përpiqet të minimizojë të gjitha format e diskriminimit. 

 

                                                           
2
 Booth, T. and Ainscow, M. (2002, CSIE). Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools. 
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Aspekti B 

Hartimi i kulturave gjithëpërfshirëse 

 

B.1. Organizimi i një shkolle për të gjithë 

 Takimet e stafit janë të përcaktuara dhe transparente. 

 Stafi i ri ndihmohet të përshtatet me shkollën. 

 Shkolla pranon gjithë nxënësit që janë pjesë e zonës shkollore ku ajo ndodhet. 

 Shkolla kujdeset që godina e saj të jetë funksionale fizikisht për të gjithë njerëzit. 

 Të gjithë nxënësit e rinj ndihmohen të përshtaten në shkollë. 

 

B.2. Nxitje e mbështetjes për të ndryshmen 

 Të gjitha format e mbështetjes janë të koordinuara. 

 Veprimtaritë që zhvillojnë mësuesit, i përgjigjen ndryshueshmërisë së nxënësve. 

 Politikat e nevojave specifike në të nxënë, janë politika gjithëpërfshirjeje.  

 Për të reduktuar pengesat në të nxënë dhe pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve përdoret kodi i 

praktikës për nevojat specifike në të nxënë. 

 Politikat e mbështetjes sjellore, janë pjesë e zhvillimit të kurrikulës dhe politikave të 

mbështetjes në të nxënë. 

 Bëhen përpjekje që presionet për përjashtime disiplinore të jenë sa më të pakta.  

 Bëhen përpjekje që barrierat për frekuentimin e shkollës të reduktohen. 

 Bëhen përpjekje që ngacmimet verbale ndaj fëmijëve me nevoja specifike të minimizohen.  

 

Aspekti C 

Zbatimi i praktikave gjithëpërfshirëse 

 

C.1. “Orkestrimi” i të nxënit 

 Mësimdhënia planifikohet duke pasur në mendje tipet e të nxënit të të gjithë nxënësve që u 

jepet mësim. 

 Mësimi nxit pjesëmarrjen e gjithë nxënësve. 

 Mësimi zhvillon të kuptuarin e ndryshimit mes nxënësve. 

 Nxënësit janë aktivisht të përfshirë në procesin e të nxënit sipas mënyrës së tyre specifike.  

 Nxënësit mësojnë duke bashkëpunuar. 

 Vlerësimi ndihmon tek arritjet gjithë nxënësve. 

 Disiplina në klasë bazohet tek respekti reciprok. 

 Mësuesi planifikon, jep mësim dhe rivlerëson në partneritet me nxënësit e prindërit.  

 Ndihmësit në mësimdhënie, mbështesin procesin e të nxënit dhe pjesëmarrjen e gjithë nxënësve 

në klasë. 

 Detyrat e shtëpisë kontribuojnë tek të nxënit për të gjithë. 

 Të gjithë nxënësit marrin pjesë në aktivitetet jashtë klasës. 
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C.2. Nxitja e burimeve 

 Ndryshimet mes nxënësve përdoren si burime për mësimdhënien dhe nxënien. 

 Përvoja e stafit të mësuesve ndahet me të gjithë në formë kualifikimi praktik.  

 Stafi i mësuesve është vazhdimisht në kërkim të burimeve për të mbështetur të nxënit dhe 

pjesëmarrjen e nxënësve. 

 Burimet në komunitet janë të njohura për mësuesit. 

 Burimet e shkollës janë transparente dhe të organizuara në mënyrë që të mbështesin 

përfshirjen. 

 

E rëndësishme është që në kushtet e pranimit në shkollë të të gjithë nxënësve, pavarësisht potencialeve 

që zotërojnë dhe mundësive të arritjeve, gjatë hartimit të planit shkollor, duhet të përpiqemi, që këtë të 

fundit, as drejtuesit dhe as stafi i shkollës, të mos e konsiderojnë si një dokument formal, i cili mund të 

udhëheqë mësuesit dhe drejtuesit drejt punës së tyre, mbështetur në korniza të aplikuara edhe në vitet e 

mëparshme, të lehta për t’u ndjekur (16% prej mësuesve të intervistuar shprehin këtë qëndrim gjatë 

studimit). Por të përpiqemi që gjatë hartimit të tij, të përfshijmë disa procedura të cilat të përmbajnë 

referenca për përfshirjen e nxënësve me nevoja specifike (për shembull, çastin e regjistrimit, disiplinën, 

mos-etiketimin nga fëmijët e tjerë, shëndetin, sigurinë, mbështetjen) dhe të tjera të cilat kanë të bëjnë me 

nevojat specifike (për shembull, rolin e mësuesit ndihmës, planin individual, gatishmërinë për ndihmë 

nga ana e prindit, etj.) 

 

POLITIKA E REGJISTRIMIT NË SHKOLLA 
 

Ka dëshmi se disa shkolla vazhdojnë të kenë ende politika kufizuese kur vjen puna te regjistrimi, që 

çojnë në përjashtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe ata që kanë probleme me të nxënit. Disa 

prindër të fëmijëve me nevoja specifike kanë përjetuar vështirësi në lidhje me regjistrimin e fëmijëve të 

tyre në shkollën e zgjedhur (28 prindër të intervistuar kanë shprehur këtë qëndrim gjatë studimit), të cilat 

nuk kanë pasur të bëjnë drejtpërdrejt me procedurën teknike të regjistrimit, por me qëndrimin e fshehur, 

frikën, pasigurinë, jo të shfaqur haptazi të mësueve, apo drejtuesve, në lidhje me këta fëmijë. Për këto 

arsye: 

 

Hapi i parë i ndërmarrë në nivel shkolle, për të gjithë fëmijët që ofrohen të arsimohen në të, është 

pranimi prej punonjësve të saj se: “Çdo fëmijë është një individ”. 
 

Rrjedhimisht, një nga detyrat parësore gjatë hartimit të planit të një shkolle, është edhe marrja e masave të 

arsyeshme për strehimin e nxënësve me nevoja specifike. Madje, duhet marrë në konsideratë edhe fakti 

tjetër se ekzistojnë praktika të përzgjedhjes së disa nxënësve dhe refuzimi i disa të tjerë në mënyrë që të 

krijohet një bashkësi e caktuar nxënësish (për shembull, ata që janë më të aftë në arritje shkollore), në 

shkolla të veçanta, apo madje edhe në klasa të veçanta brenda të njëjtës shkollë, ç’ka është totalisht e 

papranueshme, ndaj, praktika të tilla duhet të ndërpriten. 
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Hapi i dytë që duhet ndërmarrë në nivel shkolle për mirëpritjen e fëmijëve me nevoja specifike në të, 

është kërkimi i informacionit paraprak nga prindërit e këtyre fëmijëve. 
 

Është praktikë e mirë për një shkollë, që të kërkojë të gjitha informacionet e mundshme rreth një fëmije 

me nevoja specifike para regjistrimit të tyre. Madje, diçka e tillë, mund të bëhet pjesë e procesit të 

pranimit në shkolla. Në këtë drejtim prindërve mund t’u kërkohet që të sjellin raporte nga specialistë të 

fushës, p.sh. psikologë, terapistë të të folurit dhe gjuhës ose profesionistë të tjerë. Ky informacion nuk 

duhet normalisht të përdoret në asnjë mënyrë për të vendosur nëse fëmija duhet ose jo të regjistrohet në 

shkollë. Ky informacion duhet të përdoret nga shkolla për të njohur më mirë gjendjen e fëmijës dhe për të 

siguruar burime që do e ndihmojë për kryer me të një mësimdhënie sa më efektive e mbi të gjitha për të 

vendosur me të, një marrëdhënie, në të cilën fëmija mund të ndjejë mbështetjen dhe sigurinë, si në 

aspektin fizik, por mbi gjithçka tjetër në atë emocional. 

 

FREKUENTIMI DHE PJESËMARRJA 

 

Megjithë ngarkesat e njohura në një fillim viti shkollor, do të ishte tepër eficient krijimi i një procesi 

lehtësimi dhe monitorimi nga afër të fëmijëve me nevoja specifike, sidomos gjatë ditëve të para, muajve 

të parë apo vitit të tyre të parë në shkollë. Por duke pasur parasysh se qëllimi parësor, i kujdesit ndaj 

nxënësve me nevoja specifike, është nxitja e tyre për të mësuar në mes të nxënësve të tjerë, gjatë hartimit 

të politikave të brendshme, apo planit të punës, duhet të përfshihen edhe strategjitë për lehtësimin e 

procesit të edukimit, për këta nxënës me nevoja të veçanta. P.sh. vijimi i dobët në periudhën e parë 

kohore menjëherë pas fillimit të shkollës, mund të jetë tregues se një nxënës mund të ketë vështirësi për 

t’u përshtatur me shkollën. Për këta nxënës të cilët kanë vështirësi në përshtatje, mund të merren masa, të 

cilat mund të synojnë tek rishikimi i kohës fizike të mundshme që fëmija mund të kalojë në shkollë, e cila 

mund të rritet gradualisht apo mjediset të cilat mund të jenë më efektive për të, për të mos kaluar më pas 

në pasoja më serioze siç mund të jenë braktisja e shkollës herët. Të gjitha këto, mund të monitorohen nga 

drejtori i shkollës ose nga një anëtar i stafit të mësimdhënies, si edhe të jenë në përputhshmëri të plotë me 

Dispoziatat Normative dhe udhëzimet e dërguara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. 

 

KODI I SJELLJES DHE DISIPLINËS, SI DHE MASAT PËR TË PARANDALUAR NGACMIMIN 

E NXËNËSVE ME NEVOJA SPECIFIKE 

 

Nxënësit me nevoja specifike, mund të bien shumë lehtë pre e ngacmimeve fizike, psikologjike apo 

emocionale. Nëse këta nxënës i nënshtrohen trajtimit të padrejtë brenda shkollës nga anëtarët e stafit ose 

nga nxënësit e tjerë, efektet fizike, psikologjike dhe emocionale mund të jenë shumë të dëmshme për ta, 

duke prodhuar jo rezultatin e dëshiruar për ne në arritjen e synimit fillestar për nxënësit me nevoja 

specifike, por përkundrazi në dështim të institucionit “shkollë” si rezultat i mosinteresimit për të marrë 

masa të arsyeshme për të parandaluar ngacmimin. 
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Të gjithë anëtarët e stafit mësimor, vazhdimisht mund t’iu referohen nxënësve duke 

përdorur gjuhën e parë të personit, të komunikojnë me ta dhe me familjet e tyre në një 

mënyrë respektive dhe konfidenciale për të gjithë nxënësit, duke përfshirë këtu edhe nxënësit 

me nevoja specifike të rënda. 

 

Kjo praktikë sugjerohet të përfshijë përdorimin e atij komunikimi, i cili thekson pikat e forta të çdo 

individi në vend të përqëndrimit në aspektet negative që ai person mund të ketë, duke rekomanduar 

njëkohësisht se me këta persona duhet të përdoret një gjuhë tjetër p.sh.: mund të shprehemi "Ajo përdor 

një karrocë." në vend që të shprehemi "Ajo është e lidhur në një karrige me rrota". Shembuj të tjerë 

përfshijnë emërtimin e këtyre fëmijëve si persona me nevoja specifike në vend të emërtimit të tyre si 

persona me të meta.Edhe pse në pamje të parë, mund të konsiderohen si detaje, janë ato të cilat mund të 

bëjnë ndryshimin që aq shumë e dëshirojmë, duke u aplikuar në shkolla. Kur i gjithë personeli të jetë 

sensibilizuar për të përdorur këtë lloj gjuhe në vend të asaj çka ne dëgjojmë rëndom, gjithçka do të bëhet 

më e thjeshtë për këta fëmijë.  

 

Praktika e këndvështrimit të njerëzve për atë që janë dhe jo për çka kanë, pranon se individët me nevoja 

specifike, janë pikë së pari NJERËZ. Duke njohur vlerat e çdo njeriu, duke respektuar dinjitetin e tij, 

individualitetin dhe aftësinë që ata kanë, ne mund të përfshijmë në jetën shoqërore çdo individ, 

pavarësisht aftësisë apo paaftësisë që ai ka. Është shumë e rëndësishme të marrim në konsideratë se fjalët 

që ne përdorim kanë më shumë fuqi nga sa ne mendojmë. Fjalët që ne përdorim mund të ngrejnë ose ulin 

pritshmëritë tona, të dëmtojnë ose të ndihmojnë, të vrasin shpresa apo të ndërtojnë ëndrra dhe shumë më 

tepër. Duke përdorur një gjuhë që komunikon respekt për të gjithë njerëzit pa përjashtim, ne do të 

fillojmë të ndikojmë edhe tek individët e tjerë dhe më tej në shoqërinë ku jetojmë. 

 

Gjuha që mund të përdoret 

 

Në vend të 

 
Nxënës me nevoja specifike 

 

Nxënës handikapat 

Nxënës normal Nxënës i shëndetshëm 

Nxënës me nevoja intelektuale Nxënës i sëmurë mendërisht 

Nxënës që ka autizëm Nxënës autik 

Nxënës që ka epilepsi Nxënës epileptic 

Nxënës i cili ka sindromën "Down” Nxënës “Down”, Mongoloid 

Nxënës i cili përdor një karrige me rrota Nxënës i lidhur pas karriges me rrota 

Parkim i rezervuar për njerëzit me aftësi specifike Parkim për njerëzit me të meta. 

Nxënës me një sëmundje mendore Nxënës me shqetësime mendore 

Nxënës me një vështirësi në të nxënë Nxënës me vështirësi në nxënie 

Nxënës i cili ka probleme me dëgjimin Nxënës i shurdhër 
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Për këtë arsye, promovimi i një etike të shkollës, apo rishikimi i saj nëse ekziston tashmë, i vlerave dhe 

klimës që ve në dukje respektin, tolerancën dhe pranimin e diversitetit duhet të jetë në qendër të 

zhvillimit të politikave dhe praktikave përfshirëse në shkollë. Çdo anëtar i komunitetit të shkollës ka të 

drejtë të marrë pjesë si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht për të krijuar një ambjent të sigurt dhe një 

atmosferë të lirë nga diskriminimi, paragjykimi dhe ngacmimi. Për këtë arsye i nderuar mësues, drejtues, 

staf i shkollës, prind, qytetar, je i lutur, të shprehësh reflektimin tënd personal, duke dhënë sugjerime e 

duke ndihmuar në krijimin e kësaj klime mirëpritëse, jo fyese, por pranuese, në atë mjedis që e quajmë 

shkollë. 

Për këtë arsye, do të shërbente hartimi i një kodi të sjelljes dhe disiplinës dhe masa që duhet të merren 

kundër ngacmimit, nga vetë shkolla, madje gjatë këtij procesi të kërkohet ndihmë edhe nga kërkime te 

dobishme që mund të burojnë prej universiteteve, duke menduar se këto udhëzime do të ndihmojnë dhe 

lehtësojnë pjesëmarrjen në edukim të të gjithë nxënësve. 

 

*** 
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KREU III: PËRCAKTIMI I NEVOJAVE MBËSHTETËSE PËR 
NXËNËSIT 
 

Që nxënësit me nevoja specifike të përfitojnë nga modeli i bashkëpunimit, është e rëndësishme dhe 

thelbësore që mbështetja të krahasohet me nevojat specifike të nxënësve në fusha të veçanta. Përcaktimi i 

"Mbështetjes për nevojat e nxënësve", fillon me pyetje që duan përgjigje. 

 

Çfarë lloj mbështetjeje do t’i duhet nxënësit? 

 

Hapi i parë, është identifikimi i nevojave të nxënësve. Kjo mund të arrihet duke hartuar planet 

individuale, duke kryer vlerësime shtesë, duke vëzhguar nxënësit në mjedise të ndryshme ku ai merr 

mësim dhe duke intervistuar individë të ndryshëm të cilët e njohin shumë mirë nxënësin siç mund të jenë 

mësuesit e edukimit special, mësuesit e edukimit të përgjithshëm, njësia multidisiplinare e cila ka 

vlerësuar më parë nxënësin dhe prindërit. Të gjitha këto do të ndihmojnë të njihni më mirë nevojat e 

nxënësit dhe do t’ju mundësojnë që të arrini të ofroni mbështetjen tuaj në aspekte të caktuara. 

 

Kur (ku) do të kenë ata nevojë? 

 

Hapi i dytë, mbështetja e nevojave për të gjithë nxënësit, mund të ndahet sipas lëndëve. Kjo do të ofrojë 

një pasqyrë të qartë të të gjithë nxënësve që kanë nevojë për mbështetje në një nivel të caktuar të klasës 

dhe lëndëve që kërkojnë një vëmendje më të veçantë. Ky informacion do të përcaktojë se sa nxënës kanë 

nevojë për mbështetje në një lëndë të veçantë, në një peridhë kohore etj. 

 

Kush do të ofrojë mbështetje? 

 

Hapi i tretë, ka të bëjë me personat të cilët do të ndihmojnë nxënësit të cilët do të identifikohen me 

nevoja të veçanta. Mundet të jenë mësuesit ndihmës apo mësues konsulentë. Le të tregohemi elastikë në 

të menduar, duke zgjedhur për ndihmë edhe prindër të cilët mund të ofrohen të japin të parët ndihmën e 

tyre, individë nga komuniteti, të cilët e kanë të zhvilluar ndjenjën e vullnetarizmit, studentë të 

universiteteve, apo mësues/e në pension që ndiejnë se ende kanë përvoja dhe ide për të ndarë. Duke iu 

përgjigjur kësaj pyetjeje në këtë formë, detyra e stafit për të plotësuar nevojat e nxënësve, lehtësohet dhe 

shkolla nuk perceptohet më si një institucion i paprekshëm, por si një qendër komunitare, misioni i së 

cilës bashkon në një pikë me këtë komunitet ndihme që përgatit qytetarët e ardhshëm për këtë vend.  

 

Nëse shkolla ka personel të mjaftueshëm mund të caktojë mësues mbështetës për çdo klasë të arsimit të 

përgjithshëm, por nëse jo, atëherë një burim shumë i mirë si mësues mbështetës mund të konsiderohen 

studentët e arsimit fillor, të universiteteve përkatëse, të cilët kryejnë praktikat profesionale të detyruara 

tek shkollat e arsimit fillor, të cilët mund të pyeten fillimisht nëse kanë dëshirë të punojnë si të tillë dhe të 
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vlerësohen profesionalisht, në këtë aspekt të mësimdhësnies. 

 

Si mund të përmbushen të gjitha nevojat e nxënësve në mënyrë efektive? 

 

Hapi i katërt, plotësimi i nevojave të nxënësve, në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm në edukimin e 

përgjithshëm duhet të jetë synimi i parë i shkollës, përpara se mësuesit ndihmës të vendosen nëpër klasa. 

 

Do të ishte efektiv përcaktimi korrekt i këtyre nevojave të cilat kanë nevojë për përmbushje nëse mund të 

shihet konkretisht: 

 Vlerësimi i ekipit multidisiplinar për nxënësit të cilësuar me nevoja specifike dhe informacionet e 

planit individual të edukimit. 

 Rezultatet e testeve. 

 Informacion nga mësuesit të cilët japin mësim në klasat e këtyre fëmijëve. 

 Informacion i plotë nga prindërit. 

 

Përveç vëmendjes në lidhje me të dhënat për arritjet shkollore, është tejet e rëndësishme të dini saktësisht 

se çfarë pritshmëri ndërtoni për sjelljet e këtyre fëmijëve në klasat gjithëpërfshirëse. 

 

Ky tip vlerësimi mund të ndihmohet nga krijimi i një inventari i cili mund të përfshijë informacion bazuar 

mbi pyetjet: 

 Cilat janë nivelet e arritjeve të të nxënit, që një nxënës pritet të zotërojë? 

 Cilat janë veprimtaritë e duhura në të cilat nxënësi duhet të marrë pjesë?  

 Si pritet që nxënësi të sillet në klasë? 

 Çfarë lloj vlerësimesh duhet të përdoren? 

 

IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE PËR MBËSHTETJE  

 

Pasi të keni të qartë se çfarë prisni, nga një nxënës në një klasë gjithëpërfshirëse, duhet të indentifikoni 

nevojat e tyre dhe të ofroni mbështetjen e duhur në mënyrë që të jeni të suksesshëm. 
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Niveli i parë i mbështetjes së nevojave 

 

Nxënësit të cilët kanë nevojë për nivelin e parë të mbështetjes janë nxënësit të cilët: 

 Janë në gjendje të funksionojnë lehtësisht dhe me sukses në klasat normale dhe kanë nevojë 

minimale mbështetjeje. 

 Janë lehtësisht të integruar, funksionojnë pranë nivelit të klasës dhe sjellja e tyre është pak a 

shumë si e të gjithë nxënësve të klasës. 

 Mund të kenë nevojë për mbështetje në disa lëndë të caktuara ose në një kohë të caktuar, por 

mbështetja mund të ofrohet edhe nga mësuesja kryesore. Megjithatë, mësuesja kryesore mund të 

këshillohet me kolegët e saj ose mësues të tjerë për të marrë këshilla në lidhje se si mund ta 

ndihmojë këtë fëmijë. 

 Janë të përfshirë në procesin mësimor shumicën e ditës së shkollës. 

 Mund të jenë të suksesshëm në mjediset e shkollës edhe pa ndihmën e një mësuesi mbështetës. 

 

Niveli i dytë i mbështetjes së nevojave 

 

Nxënësit që kanë nevoje për nivelin e dytë janë nxënësit të cilët: 

 Kanë nevojë për përshtatje dhe ndoshta edhe modifikime në edukimin e përgjithshëm për pjesën më 

të madhe të orëve të mësimit në klasë. 

 Kanë nevojë për një mësues ndihmës në mënyrë që të funksionojë me sukses në klasën 

gjithëpërfshirëse. 

 Mund të përfitojnë nga tërheqja nga klasa normale dhe marrja e udhëzimeve nga një mësues special 

(edhe pse më e mira për këta nxënës do të ishte qëndrimi në klasë me bashkëmoshatarët e tyre). 

 Me mbështejen e duhur në vendin dhe kohën e duhur ata mund të kenë sukses në edukimin e 

përgjithshëm. 

 

Niveli i tretë i mbështetjes së nevojave 

 

Nxënësit të cilët kanë nevojë për nivelin e tretë të mbështetjes janë nxënësit të cilët: 

 Kanë nevojë për mbështetje maksimale që të kenë sukses në klasat normale dhe edukimin e 

përgjithshëm. 

 Kanë nevojë për përshtatje dhe modifikime të rëndësishme në procesin mësmimor për shumicën e 

lëndëve, ka raste edhe për të gjitha lëndët. 

 Kanë nevojë për një bashkëpunim shumë të mirë të mësuesit kryesor dhe atij ndihmës. 

 Mund të kenë nevojë për udhëzime të specializuara nga një mësues special në klasa të veçanta për 

disa lëndë. 
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MËSUES KUJTO! 

 Disa nxënës mund të kenë nevojë për nivelin e parë për një lëndë, por mund të kenë nevojë për 

nivelin e tretë për lëndë të tjera. 

 Shmangni grupimin në numër të madh të nxënësve të cilët kanë nevoja të nivelit të tretë. 

 Nevoja për mbështetje e nxënësve mund të ndryshojë nga njëri tremujor te tjetri apo edhe në bazë 

të aftësive që mësohen. Për shembull, një nxënës mund ta fillojë shkollën me nevojë për nivelin e 

tretë të mbështëtjes sidomos në matematikë, por në mes të vitit shkollor një vlerësim mund të 

tregojë se nevojat e nxënësit tashmë janë për nivelin e dytë ose të parë. 

 

 

 

*** 
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KREU IV: SI MUND TË SIGUROHET MBËSHTETJA PËR NXËNËSIT 
ME NEVOJA TË VEÇANTA GJATË MËSIMDHËNIES 
 

Një nga pikat kyçe, të të gjithë procesit të gjithëpërfshirjes në shkollë, është sigurimi i mbështetjes shtesë 

mësimore për nxënësit me nevoja specifike. Praktikat më pozitive botërore, propozojnë tre modele të 

mundshme për sigurimin e mbështetjes shtesë mësimore për nxënësit me nevoja specifike. Madje disa 

shkolla përdorin një kombinim të tyre. Megjithatë, drejtuesit e shkollave këshillohen që çfarëdolloj 

modeli të përdorin, është e rëndësishme që ta përdorin në mënyrë efikase.  

 

Tri qasjet e mëposhtme janë më të përdorshmet në mbështetje të klasës: mësimi bashkëpunues, vendosja 

e orarit dhe ndarja e nxënësve në grupe të vogla ose mësimi i tyre në mënyrë individuale. 

 

1. Mësimi bashkëpunues 

 

Termi "mësim bashkëpunues" përdoret për të treguar marrëveshjen në të cilën dy ose më shumë mësues 

punojnë së bashku në mënyrë bashkëpunuese me një klasë nxënësish që kanë nevoja të ndryshme. Brenda 

klasës, edhe në kontekstin e përfshirjes së nxënësve me nevoja specifike, "ekipi i mësimdhënies" 

zakonisht përbëhet nga mësuesi/ja kryesor/e dhe ai ndihmës. Mësuesi mbështetës zakonisht u kushton më 

shumë vëmendje nxënësve me nevoja specifike ose atyre që kanë arritje jo shumë të larta duke u siguruar 

që të përmbushin potencialin e tyre në programet mësimore. Që mësimdhënia të jetë e suksesshme dhe 

efektive, duhet një bashkëpunim shumë i mirë mes mësueses/it kryesor dhe asaj/atij mbështetës. Për 

programet që do të përdoren në mësimdhënie duhet të jetë rënë dakord paraprakisht. Gjithashtu duhet një 

organizim në klasë për të lehtësuar kështu angazhimin e dy mësuesve brenda klasës. 

 

Ky tip i mbështetjes shtesë mësimore, është ai i cili është parashikuar dhe në ligjin shqiptar për arsimin 

parauniversitar, por i cili realisht nuk ka gjetur ende zbatim të mirëfilltë, në tërësinë e tij, tek pika e 

vendosjes së mësuesit ndihmës. Praktika pozitive të zbatimit të këtij ligji, paraqet shkolla fillore 

“Demokracia” Korçë, në të cilën mësuesja ndihmëse, pasi zbaton më së miri hapin e njohjes, integrimit 

dhe vlerësimit të fëmijëve me nevoja specifike, përpiqet me elasticitet të kombinojë modelin e mësipërm 

të mësimit bashkëpunues në klasë, me modelin e mëposhtëm të tërheqjes së nxënësve në grupe të vogla, 

ose në mënyrë individuale. Rreth 63% e prindërve të fëmijëve me nevoja specifike, në këtë shkollë 

shprehen se vërejnë përmirësim në aspektin social, në përpjekjet për të nxënë në përshtatshmëri me 

potencialin e tyre, në motivimin për të qenë pjesë e shkollës te fëmijët e tyre. 

 

2. Përcaktimi i kalendarit mësimor 

 

Në përcaktimin e kalendarit mësimor për të gjithë nxënësit, përfshirë ata me nevoja specifike vendosen 
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fillimisht grupe të përziera aftësish. Orët e mësimit për lëndët kryesore rregullohen në rendin e orarit 

mësimor. Grupimet në klasë për këto lëndë kryesore formohen duke u bazuar në aftësinë dhe arritjen e 

nxënësve. Vendosja e një kalendari mësimor ka përparësitë e tij dhe njëra nga ato, është se nxënësit me 

nevoja specifike mund të marrin më shumë mbështetje intensive në një grupim të vogël të klasës përmes 

ekipit mësimdhënës. Megjithatë shkollat duhet të sigurohen që nevojat individuale të nxënësve me nevoja 

më të veçanta se të tjerët, janë të monitoruara dhe rishikohen rregullisht në mënyrë të tillë fleksibël, që i 

lejon ata të lëvizin mes grupimeve në klasa, sipas rastit. 

 

3. Tërheqja e nxënësve në grupe të vogla ose në mënyrë individuale 

 

Ndodh shpesh që nxënësit me nevoja specifike të tërhiqen nga klasat normale, për të punuar në grupe të 

vogla ose në mënyrë individuale. Një tipar pozitiv i tërheqjes së këtyre nxënësve, në mënyrë që të 

punojnë në grupe të vogla ose në mënyrë individuale, është se nevojat specifike të nxënësit mund të 

adresohen, kështu me këtë fëmijë merren më tepër se një individ. Një tipar negativ mund të jetë fakti se 

tërheqja nga nxënësit e tjerë të klasës, le vend për dallime dhe kështu bie në kundërshtim me masat që 

janë vendosur në shkolla për të pasur një gjithëpërfshirje të plotë. 

 

Tërheqja nga klasa normale, do të thotë gjithashtu se nxënësi mungon në punën që zhvillohet në klasa për 

një periudhë të caktuar dhe më pas bëhet shpeshherë e vështirë për shkollën për të gjetur mundësi 

alternative për nxënësin që të rimarrë mësimet e humbura. Është e rëndësishme ruajtja e një ekuilibri mes 

përiudhës që ai do jetë i larguar nga klasa normale dhe periudhës që do jetë aty. Vendimi për të tërhequr 

një nxënës nga klasa normale nuk është një vendim që mund të merret lehtë dhe duhet ndjekur shqyrtimi i 

përfitimeve të mundshme dhe të metave të mundshme që mund të sjellë ky vendim për nxënësin në fjalë. 

 

Në shkolla, mund edhe të ketë një politikë të shkruar që përcakton rrethanat në të cilat një nxënës me 

nevoja specifike mund të tërhiqet dhe largohet për një peridhë kohe nga klasat normale. Vendimi për të 

tërhequr një nxënës nga klasa dhe për ta vendosur atë të punojë në grupe të vogla ose në mënyrë 

individuale duhet të merret në lidhje me planin e tij individual të mësimit. Procesi, duhet të përfshijë 

konsultime midis mësuesve kryesore, atyre mbështetës dhe prindërve. 

 

Mësuesit kryesorë mund të kontribuojnë në planifikimin e lëndëve që do të zhvillohen të tërhequra nga 

pjesa tjetër e klasës. Përpara se të fillojë programi i tërheqjes së një nxënësi nga klasa normale, duhet të 

arrihet një marrëveshje në lidhje me kohën që kjo tërheqje do të zgjasë, datat për shqyrtimin e programit 

si dhe kriteret për rishikim. 
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PRAKTIKA ARSIMORE PËR KRIJIMIN E NJË KLIME GJITHËPËRFSHIRËSE NË SHKOLLË 

 

1. Vendosja e një modeli të përshtatshëm organizimi 

 

Shkollat variojnë në numrin e nxënësve me nevoja specifike të regjistruar aty dhe në rangun e nevojave 

specifike që paraqet masa e madhe e nxënësve. Për këtë arsye, në hartimin e politikave dhe procedurave 

shkollore, drejtoria e shkollës duhet të jetë e ndërgjegjshme për sigurimin e nevojave individuale të 

nxënësve nëpërmjet punësimit të burimeve në dispozicion.  

Në lidhje me vendosjen e nxënësve me nevoja specifike në grupet e klasës dhe në marrjen e masave për 

sigurimin e mbështetjes shtesë të mësimdhënies, shkollat këshillohen që të miratojnë marrëveshje 

përfshirëse dhe, sa më shumë që të jetë e mundur të shmangin praktikat organizative që rezultojnë në 

ndarjen e nxënësve me nevoja specifike nga bashkëmoshatarët e tyre. 

 

Objektivi duhet të jetë sigurimi i aksesit për nxënësit me nevoja specifike në një kurrikul të gjerë dhe 

rregullimi i pjesëmarrjes së tyre në aktivitetet e shkollës në masën më të madhe të mundshme dhe në 

mënyrë kuptimplotë. 

 

Duke analizuar përmbajtjen e ligjit Nr.69/2012 për arsimin parauniversitar në vendin tonë, rezulton se 

këta nxënës duhet të kalojnë sa më shumë kohë të jetë e mundur në klasat e zakonshme dhe ky duhet të 

përbëjë motivin e çdo dite tuaj të punës, të nderuar mësues. 

 

2. Vlerësimi 

 

Termi "vlerësim" në edukim i referohet në përgjithësi mbledhjes dhe interpretimit të informacionit në 

lidhje me aftësitë e të mësuarit të nxënësve, arritjeve të të mësuarit, pikat e forta të të mësuarit dhe 

nevojat e të mësuarit. Vlerësimi që kryhet nga një profesionist nga jashtë shkollës siç mund të jetë një 

psikolog apo terapist mund të dallohen nga proceset e shumëllojshme të vlerësimit  që  kryhen brenda  

shkollës. Proceset e vlerësimit në shkolla përfshijnë teste javore, mujore apo testet në fund të çdo 

kapitulli si edhe vlerësimet e bëra nga mësuesi kryesor dhe ai mbështetës gjatë gjithë kohës.  

 

Në shkolla, proceset e vlerësimit janë mjete shumë të dobishme për matjen e progresit të nxënësve dhe 

arritjet e tyre, si dhe për dhënien e informacionit të vlefshëm për planifikimin e mësimdhënies nga ana e 

mësuesve duke u bazuar në pikat e forta të nxënësve. 
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Kërkesa për një vlerësim formal, prej njësisë apo ekipit multidisiplinar, në kuadër të Edukimit për Personat 

me Nevoja të Veçanta, është se një vlerësim duhet të përfshijë: 

 Një vlerësim dhe deklaratë për natyrën e paaftësisë së fëmijës dhe një zhvillim dhe deklaratë të 

shërbimeve që një fëmijë ka nevojë, për të marrë pjesë dhe për të përfituar nga edukimi dhe në 

përgjithësi të përmbushë potencialin e tij/saj; 

 Kryerjen e vlerësimeve nga persona që cilësohen specialist të fushës siç mund të jenë psikologë të 

ndryshëm, mjekë, drejtorët e shkollave ose një person i cili është caktuar posaçërisht nga drejtori, 

një punonjës social apo një terapist. 

 

3. Qëllimet e vlerësimit 

 

Vlerësimi duhet gjithmonë të kryhet për një qëllim të caktuar dhe duhet të çojë në disa veprime. 

 

Qëllimi i vlerësimit në shkolla vlen normalisht për të: 

 Monitoruar progresin e nxënësit; 

 Vendosur të dhënat bazë në lidhje me arritjet e nxënësve në lëndë të veçanta; 

 Drejtuar formulimin e programeve mësimore; 

 Identifikuar vendosjen e nxënësve në grupe; 

 Vlerësuar përshtatshmërinë e një nxënësi për mbështetje dhe shërbime shtesë; 

 Informuar konsultime me psikologun e shkollës; 

 Ndihmuar në identifikimin e nxënësve që mund të kenë nevojë për referime të tjera jashtë mjedisit 

të shkollës. 

 

Nëse informacioni nga vlerësimi në shkollë i nxënësve, të çon në përfundimin se nxënësi mund të ketë 

nevoja specifike, nevojat e nxënësit duhet të diskutohen me psikologun ose profesionistë të tjerë. 

 

4. Metodat e vlerësimit 

 

Shkollat duhet të sigurohen që metodat e përdorura për vlerësimin e nxënësve me nevoja specifike janë të 

përshtatshme dhe se nuk krijojnë pengesa në gjithëpërfshirje. Metodat e vlerësimit duhet gjithashtu të 

jenë të lidhura me programin që nxënësi po përdor. Tre metodat të cilësuara më të sukseshme në 

përdorim sot janë: metodat formale, metodat joformale dhe metodat diagnostikuese, siç paraqiten më 

poshtë: 

 

Metodat formale të vlerësimit 

 

Metodat formale të vlerësimit përfshijnë standarde, kritere të caktuara dhe teste diagnostikuese. Provimet 

shtetërore janë gjithashtu metoda formale të vlerësimit. Përdorimi i një testi të standardizuar mundëson 
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marrjen e ideve të përgjithshme nga ana e mësuesit për arritjet e nxënësit dhe interpretimin e nivelit të 

nxënësve dhe arritjeve të tyre duke iu referuar performancave të nxënësve të tjerë që janë në të njëjtën 

moshë, klasë apo nivel. Rezultatet e standartizuara të testeve janë të shprehura në një shumëllojshmëri 

formash, për shembull nota, pikë ose përqindje. Kriteret e testeve janë të lidhura zakonisht me programin 

mësimor dhe rezultatet u tregojnë mësuesve nëse një nxënës e ka zotëruar tashmë një objektiv të veçantë 

në të mësuar dhe nëse ka mundësi ta përdorë konkretisht. 

 

Metodat joformale të vlerësimit 

 

Metodat joformale të vlerësimit përfshijnë testet në klasë, vëzhgimet joformale nga ana e mësuesve, 

vlerësimin e detyrave të shtëpisë dhe vëzhgimin joformal të zhvillimit social të nxënësve. Metodat 

joformale janë të dobishme për të vlerësuar aspektet e përgjithshme të sjelljes së nxënësve, ndërveprimin 

shoqëror me të tjerët dhe aftësitë organizative. Metodat joformale janë gjithashtu të dobishme në 

monitorimin e progresit të nxënësit dhe në diagnostikimin e pikave të forta, nevojave që mund të kenë 

dhe preferencat e mësimit.  

Vlerësimi joformal mund të japë informacion të vlefshëm bazë për planifikimin e mësimdhënies. Metodat 

joformale të vlerësimit mund të aplikohen në vendosjen e nxënësve me nevoja specifike në klasa 

normale. Informacioni i mbledhur mund të çojë në mënyrë të drejtpërdrejtë  në planifikimin e 

mësimdhënies dhe të të nxënit. 

 

Vlerësimi diagnostikues 

 

Në shkolla, vlerësimi diagnostikues nga mësuesit e nxënësve me nevoja specifike mund të realizohet 

përmes përdorimit të metodave formale ose joformale të vlerësimit. Objekti i vlerësimit diagnostifikues 

është të identifikojë pikat e forta dhe nevojat e nxënësve. Ky vlerësim mund të bëhet në përputhje me 

zhvillimin e një individi. 

 

Plani i edukimit për një nxënës mund të: 

 Merret me fusha të tilla si shkrim dhe lexim, matematikë, zhvillim social dhe me të mësuarit në 

zona të tjera të programit mësimor; 

 Ofrojë informacion për njohuritë, aftësitë e nxënësit dhe stilin e të mësuarit në të cilat mund të 

bazohet zhvillimi i programit të mësimit të nxënësit; 

 Sigurojë një bazë për diskutim me nxënësit e tjerë, në lidhje me vendosjen e qëllimeve dhe 

objektivave në planin edukativ individual të të mësuarit, duke qenë transparent me këta të fundit. 

 

5. Zhvillimi i një politike shkollore gjithëpërfshirëse në vlerësim 

 

Të gjithë mësimdhënësit, bëjnë vlerësimin e nxënësve të tyre si pjesë përbërëse të mësimdhënies. 

Mësuesit kryesorë i përdorin të dyja teknikat e vlerësimit, si atë formale edhe atë joformale. Gjatë 
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mësimdhënies, mësuesi mund të përdorë teknika të vlerësimit formues (për shembull, një pyetje) për të 

gjetur se çfarë nxënësi di aktualisht, në lidhje me lëndën e mësimit, si bazë për mësimin e njohurive dhe 

aftësive të reja. 

 

Nga ana tjetër monitorimi i kujdesshëm i performancës së nxënësve në detyrat e shtëpisë mund të japë 

informacion të dobishëm formues në lidhje me suksesin që ka strategjia e përdorur nga ana e mësuesit. 

 

Një ndër pikat kyçe të vlerësimit të këtyre fëmijëve është përmbajtja e testeve matëse të njohurive, apo 

formulimi i pyetjeve, për të cilat duhet treguar kujdes të mos jenë të njëjta me ato të klasës në përgjithësi, 

por të përshtatura sipas potencialit të arritjeve të secilit prej këtyre nxënësve. 

 

Në një prej shkollave 9-vjeçare të qytetit të Korçës, fëmija B. i cili vuante nga disleksia edhe pse ka pasur 

një ecuri të suksesshme brenda kuadrit të zhvillimit që ky çrregullim i lejon, ka vënë në diskutim 

mësuesen, për të përcaktuar nivelin e arritjeve të tij në fund të vitit shkollor, nivel i cili sipas perceptimit 

të mësueses, nuk ishte i mjaftueshëm në zotërimin e njohurive bazë, për ta lejuar këtë fëmijë disleksik të 

kalonte klasën. Pasi specialisti ka vëzhguar të gjithë testet e arritjes së këtij fëmije gjatë gjithë vitit, ka 

vënë re se testet ishin po të njëjtat, përsa i përket shkallës së vështirësisë, si të gjithë fëmijëve të tjerë të 

klasës. 

 

Në këtë çast, mospërzgjedhja e teknikës së duhur për matjen e njohurive të fituara nga ky fëmijë, në 

përputhje me aftësitë, potencialin dhe nxitjen e vlerësimit pozitiv tek ai, nxiti tek fëmija cënimin e 

procesit të vetëvlerësimit, kur synimi i punës sonë me këta fëmijë është ndihma për rritjen e 

vetëvlerësimit, cenimin e klimës familjare të fëmijës dhe të vetërespektit tek dy prindër tejet të 

përkushtuar dhe njëkohësisht pamundësinë për vlerësim objektiv të këtij fëmije me këtë nevojë specifike. 

 

MËSUES, MOS HARRO! 

Qëllimet e vlerësimit, përfshijnë: 

 Shmangien e një sistemi vlerësimi që mund të çojë në mbingarkesë me testime për nxënësit apo një 

grup nxënësish; 

 Metodat për t’u përdorur në shkollë, përfshirë këtu përzgjedhjen e tekstit të përshtatshëm dhe 

instrumenteve të përshtatshme për vlerësimin e arritjeve dhe përpatimit të nxënësve në fusha të 

ndryshme të kurrikulës; 

 Mjetet e identifikimit të nxënësve me nevoja specifike të cilët mund të mos jenë cilësuar si të tillë 

deri më tani, por që mund të kenë nevojë për psikologun e shkollës; 

 Regjistrimin në një mënyrë pozitive dhe të ndjeshme të rezultateve të testit të arritura nga të gjithë 

nxënësit; 

 Mënyrën në të cilën rezultatet e testit komunikohen brenda dhe jashtë shkollës; 

 Vendosjen e procedurave formale në lidhje me marrjen dhe ruajtjen e informacioneve konfidenciale; 

 Dorëzimin dhe ruajtjen e sigurt të të gjitha raporteve psikologjike dhe rezultateve përkatëse të 

testimit. 
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Për këtë arsye, mësuesit apo persona të tjerë që hartojnë, zgjedhin, administrojnë dhe interpretojnë testet 

formale, duke përfshirë këtu edhe testet e standartizuara, duhet të kenë trajnimin e duhur dhe njohuritë e 

duhura. Në hartimin apo përzgjedhjen e testeve, mësues, merrni parasysh cilësinë dhe përshtatshmërinë e 

testit. Merrni  parasysh nëse testi që po përdorni është i aftë të matë përparimin e nxënësve duke u bazuar 

në disa kritere, minimalisht nëse është i përshtatshëm për moshën dhe nivelin e tyre të të nxënit. 

 

MËSUES! Përpiqu të njohësh kufizimet dhe pikat e forta të nxënësve! 

 
Të zhvendosësh paradigma do të thotë të shkosh “Nga… Tek…”. 
 

NGA… …TEK 

Nxënës me aftësi të kufizuara Nxënës me nevoja specifike 

Mësues mbështetës brenda klasës Mësues i nxënësve me nevoja specifike 

Nxënës i integruar Nxënës i gjithëpërfshirë 

Mësues i pjesës më të madhe të nxënësve Mësues i të gjithë nxënësve 

Thjesht ndihmës Ndihmës dhe mbledhës i mirë informacioni 

Në kërkim të mbështetjes Përdorimin e mbështetjes në mënyrë efektive 

Pritjen e të huajve për krijim e një plani Hartimin vetë të një plani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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KREU V: PRINDËRIT - PARTNERË, GJATË GJITHË PROCESIT 

 

Neni 62 i ligjit shqiptar për arsimin parauniversitar shprehimisht cakton detyrat dhe të drejtat e prindërve 

si më poshtë: 
 

TË DREJTAT DHE DETYRAT E PRINDËRVE 
 

 Prindërit janë partneri kryesor i institucionit arsimor në mbarëvajtjen e fëmijës dhe të 

institucionit. 

 Prindi ka të drejtë: 

1. të informohet nga institucioni arsimor përkatës për legjislacionin arsimor në fuqi, për 

rregulloren e institucionit dhe për kurrikulën që institucioni i ofron fëmijës së tij; 

2. të informohet për kushtet e sigurisë, të shëndetit dhe të mjedisit të institucionit dhe të kërkojë 

përmbushjen e tyre sipas standardeve të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar; 

3. të informohet për veprimtarinë e fëmijës së tij në institucion dhe të japë pëlqim për 

veprimtaritë plotësuese dhe jashtëshkollore që organizon shkolla; 

4. të vihet në dijeni për drejtimet kryesore të veprimtarisë së institucionit dhe arritjet e 

institucionit në krahasim me institucione të ngjashme. 

 

Neni 62 i ligjit Nr. 69/2012 për arsimin parauniversitar, e konsideron prindin si partner në mbarëvajtjen e 

fëmijës dhe institucionit, por nëse thellohemi tek pika 2 e këtij neni, shkolla duhet të përfshijë prindërit 

në arsimimin e fëmijëve të tyre, duke i pajisur ata me informacionin e duhur rreth zgjedhjeve që janë në 

dispozicion dhe duhet t’i mbështesin ata në marrjen e vendimeve. Por nëse ky detyrim i shkollës është i 

detyruar për gjithë fëmijët, të mos harrojmë se është shumë më tepër i nëvojshëm, për nxënësit me nevoja 

specifike. Në çastin e hartimit të politikave dhe procedurave të shkollës në lidhje me këta fëmijë, 

mësuesit duhet të konsultohen pashmangshmërisht me prindërit. Prindërit gjithashtu duhet të përfshihen 

në procesin e konsultimit kur vjen fjala edhe për rishikimin e këtyre politikave dhe procedurave. 

 

REGJISTRIMI I FËMIJËVE PËR HERË TË PARË NË SHKOLLË 

 

Regjistrimi i nxënësit për herë të parë në arsimin fillor, në klasën e parë, përballet me një sërë sfidash, 

duke filluar me njohjen dhe përshtatjen me mjedisin, puna me mësuesit e rinj, takimi me nxënës të tjerë të 

panjohur më parë, hasja me një numër të konsiderueshëm dhe ndonjëherë marrja e më shumë detyrave në 

shtëpi. Kalimi nga kopshti në shkollë dhe mënyra se si nxënësi përshtatet me këtë kalim mund të jetë 

vendimtar në vendosjen se sa mirë ata do të ecin më tej në shkollë dhe madje edhe sa kohë do marrë në 

mbarimin e edukimit formal. Prindërit mund të jenë mbështetës shumë të mirë për një nxënës me 

nevoja specifike gjatë kohës që ai është duke kryer këtë kalim. 
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Regjistrimi i fëmijës me nevoja specifike për herë të parë në shkollë, është momenti i duhur për të krijuar 

lidhjen e duhur Familje-Shkollë. Nëse mësuesi nuk tregohet vigjilent në këtë moment kohor, të 

prezantojë programin e tij të mësimdhënies, të pritshmërive, shkollore dhe sjellore të gjithë nxënësve e 

pritshmëritë e tij të përgjithshme për pikat kyçe të kurrikulës, një ndërmarrje e tillë por në një periudhë të 

mëvonshme nuk do të ketë të njëjtin rezultat. 

 

Një ndërmarrje e tillë nga ana e një mësuesi mendjehapur, do të sillte: 

 Krijimin e një klime pozitive dhe të ngrohtë për të gjithë fëmijët e klasës, duke i nxitur ta 

perceptojnë mjedisin e shkollës si miqësor, në përballjen e parë me të; 

 Respekt për prindërit, pavarësisht, moshës, arsimimit, sfondit kulturor prej të cilit rrjedhin; 

 Komunkim të hapur, duke rritur vetëbesimin te  njeri-tjetri, drejt synimit të përbashkët, “formimi 

i individit” për fëmijët e tyre; 

 Krijimin e shtratit për thithjen e domosdoshme të informacionit prej tyre, në lidhje me fëmijët me 

nevoja specifike, në vazhdimësi. 

 

Si ta krijoni konkretisht këtë mbështetje? 

 Me ndihmën e drejtuesit të shkollës, organizo ditë në të cilat shkolla do të jetë e hapur para fillimit 

të saj në mënyrë që edhe prindërit edhe nxënësit ta vizitojnë dhe të njihen me të dhe mjediset e saj; 

 Shpërndaj një fletë informative për nxënësit e rinj dhe prindërit e tyre; 

 Vendos një politikë anti-ngacmim në shkollë dhe mbaj prindërit të informuar për çështjet lidhur me 

ngacmimin që mund të ndikojë në fëmijët e tyre. 

 

PRINDËRIT DHE TRANSMETIMI I INFORMACIONIT 

 

Prindërit e një fëmije me nevoja specifike mund të japin informacion të vlefshëm për shkollën në lidhje me 

vështirësitë në të nxënë që fëmijët e tyre mund të kenë, diferencat në të mësuar dhe preferencat e tyre. Ky 

informacion i mundëson shkollës fillimin e planifikimit të arsimit gjithëpërfshirës të fëmijës. Ky raport, 

njëkohësisht është kritik për hartimin e një plani individual edukimi për nxënësin. 
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MËSUES! 
 

 Dërgo një mesazh të qartë vlerësimi. Mënyra se si mësuesit flasin për nxënësit ka një vlerë të 

rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve me prindërit. Prindërit priren të jenë më të hapur dhe 

më të interesuar nëse shikojnë se fëmija i tyre është i rëndësishëm dhe i vlerësuar prej mësuesit. 

 Vendose veten në vendin e prindërve dhe kolegëve të tu. Mësuesit që mundohen të kuptojnë 

prindërit, nuk kanë sjellje paragjykuese që mund të dëmtojnë marrëdhënien e tyre. 

 Trego interes për objektivat e prindërve, kjo mund të arrihet përmes zgjedhjes së gjuhës së duhur 

dhe stileve të ndërveprimit. Mësuesit mund të krijojnë një atmosferë respekti dhe interesi, në 

objektivat që prindërit vendosin për fëmijët e tyre. Përvoja e brendshme e realizuar nga ana e 

mësueve dhe informacionet shumë të rëndësishme që prindërit posedojnë, mund të sjellin përfitime 

shumë të mira për nxënësit. 

 Përdor një gjuhë të thjeshtë, gjuhën e përditshme. Kur mësuesit përdorin terma që janë të paqarta 

për prindërit, këta të fundit mund të ndjehen të lodhur. Mësues përpiqu të minimalizosh 

përdormin e zhargonit dhe sigurohu që diskutimi mes jush dhe prindërve realizohet në terma që 

prindërit arrijnë t’i kuptojnë plotësisht. 

 Fol me prindërit se si ata duan që të ndajnë informacionin, pyet prindërit se si ata duan të 

komunikojnë dhe se sa shpesh duan ta bëjnë këtë gjë. Duhet të dish edhe se kjo me kalimin e kohës 

mund të ndryshojë, ndaj bëj një rishikim gjatë vitit. 

 Zgjero vetëdijen tuaj në lidhje me diversitetin kulturor. Është shumë e rëndësishme që të jesh i 

ndjeshëm me çështjet kulturore që mund të ndikojnë mendimet e prindërve në rolin që ata kanë në 

edukimin e fëmijëve të tyre. Kur ju i pyesni prindërit në lidhje me preferencat e tyre ju jeni duke 

treguar respekt ndaj tyre, hapi i parë është bashkëpunimi me familjen. 

 Krijo grupe mes prindërve, duke zbuluar ata më efektivët e mundshëm për planifikimin dhe 

zgjidhjen e problemeve. Disa grupe mund të kryejnë takime në mënyrë të vazhdueshme dhe jo 

vetëm njëherë në vit kur duhet të shqyrtojnë planet individuale. Këto mbledhje mund të 

përfshijnë ndarjen e strategjive të suksesshme, diskutimin e progresit dhe planifikimin për vitin e 

ardhshëm shkollor. Ndërsa koha është gjithmonë një sfidë, mbajtja e takimeve të tilla mund të 

jetë shumë e rëndësishme. 

 Mbështet pjesëmarrjen e plotë për të gjithë nxënësit. Kur fëmijët fillojnë dhe rriten, këndvështrimi 

për siguri nga ana e prindërve për një arsim gjithëpërfshirës sa vjen e bëhet më i vështirë.  

 Ngulmo në ndërtimin e një partneriteti dhe bashkëpunimi me prindërit. Një marrëdhënie 

bashkëpunuese me prindërit nuk ndodh në mënyrë automatike. Stafet e mësimdhënies nuk duhet 

të heqin dorë lehtë dhe të mos u kushtojnë rëndësi prindërve që nuk paraqiten në mbledhje dhe 

takime. Që të ndërtosh një marrëdhënie të shëndetshme me prindërit kërkon kohë dhe kërkon 

gjetjen e alternativave për të gjetur teknika që e arrijnë këtë. Mirëpriti gjithmonë, dhe bëji ata të 

ndjehen rehat. Shpreh interesimin tënd të sinqertë në rolin e tyre në edukimin e fëmijëve të tyre. 

 Përfshi prindërit, të cilët kanë përvoja të sukseshme me fëmijët e tyre, t’i ndajnë ato me prindërit e 

tjerë në shkollë, kështu këta të fundit ndjehen se nuk janë vetëm, të tjerët ndjehen krenarë për 

arritjet dhe rrisin shpresën për të ardhmen. 
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Mësuesit nuk mund të kuptojnë nxënësit e tyre me nevoja specifike pa marrë parasysh perspektivën e 

prindërve dhe përpjekjet  e tyre në të njëjtën kohë. Prindërit kalojnë nëpër faza të ndryshme kur fillojnë t’i 

kuptojnë më mirë fëmijët e tyre dhe nevojat që ata paraqesin me rritjen.  

 

MËSUES! Mos u lodh, mos rresht kurrë, të kuptosh në çfarë faze janë prindërit dhe si po ndikon kjo në 

veprimet dhe vendimet e tyre. Nëse ata arrijnë të kuptojnë këtë do të jetë më e thjeshtë për ju mësuesit dhe 

prindërit që të bëhen aleatë në procesin e edukimit. 

Respekti i përbashkët është çelësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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KREU VI: PLANET INDIVIDUALE PËR NXËNËSIT ME NEVOJA 

SPECIFIKE 
 

Planet individuale (PEI) janë një proces efektiv përmes të cilëve nxënësit me nevoja specifike mund të 

trajtohen dhe me anë të të cilëve mund të sigurohet një process mësimor sa më i përshtatshëm për ta. 

Procesi i planit individual përfshin mbledhjen e informacioneve me qëllim zbulimin e pikave të forta të 

nxënësve, në mënyrë të tillë që më pas këto pika të përdoren për t’ju ofruar një mësimdhënie sa më 

efektive. Në fund të çdo periudhe mësimi, shqyrtohet përparimi i nxënësit. Bashkëpunimi i mësuesve 

brenda shkollës me specialistët dhe prindërit është themelor në procesin e planifikimit individual. 

 

Qëllimi i një plani individual arsimor është ofrimi i shërbimeve, nxitja e mësimdhënies dhe 

mësimit efektiv dhe promovimi i një programi të plotë. 

 

PLANET INDIVIDUALE 

 

Në çdo grup nxënësish ka dallime midis individëve dhe çdo individ ka një sërë nevojash. Për t’u kujdesur 

për këto nevoja, shkollat ofrojnë një gamë programesh dhe zgjedhjesh strukturash si dhe një përpjekje për 

shërbime mbështetëse. 

 

Çdo nxënës me nevoja specifike, ka një serë nevojash të përbashkëta me grupin e tij të shokëve. Këto 

nevoja, lindin nga karakteristikat që ai ndan me grupin. Përveç këtyre nevojave të përbashkëta nxënësit me 

nevoja specifike kanë nevoja të papritura, të cilat e bëjnë atë të ndryshëm nga grupi i bashkëmoshatarëve 

të tij/saj. Termi nevoja specifike përmban një rang të ndryshëm diferencimesh dhe nxënësit me nevoja 

specifike ndajnë një sërë karakteristikash që kufizojnë kapacitetin e tyre për të marrë pjesë dhe përfituar 

nga edukimi i përgjithshëm. Çdo nxënës me nevoja specifike ka nevoja individuale që janë unike 

vetëm për të. Për këtë arsye, planifikimi individual për këta nxënës duhet të bëhet në përputhje me 

nevojat e tyre për të siguruar aksesin e tyre në kurrikul, duke qenë një element jetik i politikës shkollore 

për gjithëpërfshirje. 

 

PËRFITIMET QË SJELLIN PLANET INDIVIDUALE 

 

Objektivi i planeve individuale është sjellja e një mësimdhënie sa më efektive si dhe rezultate të 

përmirësuara për nxënësit me nevoja specifike. 

 

Procesi i hartimit të planeve individuale mund të: 

 Koordinojë përpjekjet e anëtarëve të stafit të cilët mund të kënë një lloj përvoje nga eksperiencat 

e mëparshme; 
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 Koordinojë pikat e forta të nxënësve, interesat e tyre dhe nevojat që kanë; 

 Nxitë diskutim, interpretim dhe krahasim të të gjitha informacioneve të vlerësimit nga një 

shumëllojshmëri burimesh të tilla si raporti psikologjik, vlerësimet e mësuesve, testet në klasë dhe 

informacion nga profesionistë të tjerë; 

 Përfshijnë prindërit në proces për të inkurajuar pjesëmarrjen e plotë të tyre; 

 Motivojnë nxënësit dhe u japin një ide të qartë se çfarë pritet prej tyre. 

 

Që të hartohet një plan individual duhet që më parë mësuesi të jetë konsultuar me mësuesit e tjerë, 

nxënësit, prindërit dhe profesionistët jashtë shkollës. Pritshmëria është që nxënësit me nevoja specifike të 

marrin pjesë në shkolla normale dhe realisht vit pas viti, ka një rritje të numrit të tyre në shkolla normale. 

Për të lehtësuar sa më tepër këtë proces, mund të ndiqen hapa graduale, si: 

 

Hapi i parë: Mbledhja e informacionit. 

Hapi i dytë: Pasqyrimi i nivelit të performancës duke përfshirë përparësitë, nevojat dhe ndikimin e të 

mësuarit. 

Hapi i tretë: Identifikimi i nevojave të mësimit me prioritet kuadrin kohor për arritjen e objektivave. 

Hapi i katërt: Vendosja e objektivave. 

Hapi i pestë: Identifikimi i strategjive që do të përdoren dhe i burimeve që mund ta ndihmojnë. 

Hapi i gjashtë: Vendosja e një date për shqyrtimin e planit individual. 

 

Qëllimi i planeve individuale, është ofrimi i shërbimeve për të nxitur mësimin efektiv në një program të 

plotë. 

 

Çështjet që duhet të saktësohen në një edukim të planifikuar për një nxënës me nevoja specifike mund të 

përfshijnë: 

 Natyrën, shkallën e aftësisë, shkathtësitë dhe talentet e nxënësit; 

 Natyrën dhe shkallën e nevojave të veçanta të fëmijës dhe mënyrën se si këto nevoja 

ndikojnë në zhvillimin e tij të edukimit; 

 Nivelin aktual të përformacës të edukimit të fëmijës; 

 Nevojat e veçanta të procesit të edukimit të fëmijës. 
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PLANET INDIVIDUALE DHE PROCEDURA E HARTIMIT TË TYRE 

 

Hapi i parë: Mbledhja e informacionit 

 

Është e mundur mbledhja e informacionit nga një gamë e gjerë burimesh siç mund të jenë: vlerësimi 

formal, vëzhgimi në shkollë, raportet e profesionistëve jashtë shkollës, intervistat me nxënësin dhe 

prindërit. Pjesëmarrja e prindërve në procesin e mbledhjes së informacionit është e rëndësishme për 

mbledhjen e informacionit të saktë. Të gjitha informacionet që grumbullohen  janë  të  rëndësishme, por 

në mënyrë të veçantë janë të rëndësishme  ato informacione që çojnë në identifikimin e natyrës dhe 

shkallës së aftësive, talentet e tyre, shkathtësitë, shkallën e nevojave të tyre të veçanta arsimore dhe 

mënyra se si këto nevoja ndikojnë në zhvillimin e tyre arsimor. 

 

Hapi i dytë: Pasqyrimi i nivelit të performancës duke përfshirë përparësitë, nevojat dhe ndikimin e 

të mësuarit 

 

Në mënyrë që të hartojë një deklaratë të nivelit të performancës, raportet nga profesionistë nga jashtë 

shkollës, rezultatet e vlerësimit në shkollë dhe të gjitha informacionet e tjera që mësuesit kanë në 

dispozicion, duhet të shqyrtohen me kujdes. Për këtë arsye, për një nxënës i cili dyshohet se është me 

nevoja specifike mund të krijohet një profil individual.  

 

Profili individual i nxënësit mund të përfshijë informacion në lidhje me historinë e arsimimit të nxënësit, 

aftësive të përgjithshme, talentet, interesat, hobit, nivelin e performancës në fusha specifike të kurrikulës, 

nevojat e veçanta arsimore, pikat e forta të të mësuarit, stilin e të mësuarit, interesat dhe çdo çështje tjetër 

të rëndësihme që lidhet me të mësuarit e nxënësve. Në momentin që krijohet ky profil individual, mund 

të përdoret për të bashkëbiseduar me prindërit dhe të tjerët dhe krijon një bazë për marrjen e vendimeve 

në lidhje me këtë nxënës. 

 

Hapi i tretë: Identifikimi i nevojave të mësimit me prioritet kuadrin kohor për përmbushjen e 

kompetencave 

 

Përfundimi i një profili individual të nxënësve është i dobishëm për procesin e identifikimit të 

përparësive, nevojave dhe afateve kohore që duhet të vendosen për përmbushjen e kompetencave te 

fëmija. Kur pjesa e parë e profilit individual është plotësuar, tashmë informacioni bazë që duhet për të 

vendosur objektivat është në dispozicion. Pjesa e dytë e profilit individual të nxënësve mund të përdoret 

për të regjistruar nevojat e mësimdhënies me përparësi nxënësin dhe për të përmbledhur pikat e forta të 

tij/saj. Ky informacion siguron një bazë për specifikimin e synimeve të mësimdhënies që duhet të arrihen 

nga ana e nxënësit në një periudhë jo më shumë se një vit. (Një model për hartimin e një profili të tillë, 

mund ta gjeni tek shtojca, në fund të materialit.) 
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Hapi i katërt: Vendosja e objektivave 

 

Pas identifikimit të nevojave të mësimit, duhet të bihet dakord për përparësitë e nxënësve, pikat e tyra të 

forta, stilin e të mësuarit, interesat, objektivat mësimore apo qëllimet që duhet të arrihen për një periudhë 

prej jo më shumë se 12 muajsh. Në varësi të moshës së nxënësit dhe fazës së zhvillimit të arsimimit 

duhet të përgatitet edhe plani individual dhe vendosja e objektivave specifike në të. Madje do të ishte 

tepër e këshillueshme që këto objektiva të hartohen së bashku me prindërit, ose në rast se kjo është e 

pamundur, minimalisht këto objektiva t’i bëhen të njohura prindit, duke e ndihmuar këtë të fundit të 

ndërtojë pritshmëritë e tij dhe të ndërtojë punën e tij me fëmijën, në sinkron me shkollën dhe mësuesin. 

 

Hapi i pestë: Identifikimi i strategjive që do të përdoren dhe i burimeve që mund ta ndihmojnë 

 

Plani individual përveç të tjerash mund të përfshijë një përshkrim të edukimit specifik dhe shërbimeve 

specifike mbështetëse që konsiderohen të nevojshme për nxënësin. Ky plan mund të përfshijë edhe 

strategjitë e të mësuarit që nxënësi do të zgjedhë të përdorë për të zbuluar kompetenca apo përmirësuar 

ato. Në marrjen e vendimeve për strategjitë e të mësuarit që do të përdoren, duhet të merren parasysh 

anët e forta të nxënësit si dhe interesat dhe nevojat që ai ka. Identifikimi i strategjive që janë të 

përshtatshme për nxënësin është një proces që kërkon në mënyrë të pashmangshme bashkëpunimin e 

mësuesit kryesor, atij ndihmës dhe të tjerëve brenda dhe jashtë shkollës. 

 

Hapi i gjashtë: Vendosja e një date për shqyrtimin e planit individual 

 

Një rishikim i planeve individuale duhet të bëhet jo më pak se dy herë në vit. Shqyrtimi duhet të konstatojë 

në vlerësimin nëse objektivat e vendosura janë arritur ose jo, të vendosë nëse nxënësi ka marrë shërbimet 

e specializuara në planin individual si dhe të bëjë ndonjë ndryshim të nevojshëm të planit. Shqyrtimi i tij, 

duhet të përfshijë edhe prindërit, mësimdhënësit dhe çdo profesionist jashtë shkollës që ka dhënë 

mbështetjen e tij. Përveç se në fund të vitit që mund të kryhet shqyrtimi formal i planit individual, 

progresi i nxënësve me nevoja specifike, duhet të rishikohet herë pas here gjatë vitit. Në përputhje me 

rezultatet e këtyre shqyrtimeve dhe rishikimeve mund të bëhen rregullime në programin mësimor nga 

mësuesi kryesor dhe ai ndihmës. 

 

Personeli i shkollës nuk duhet të përpiqet të zbatojë një strategji që nuk funksionon, vetëm sepse ajo 

strategji është e specifikuar brenda planit individual. Por duhet të jetë aq elastik në të menduar, sa ta 

konsiderojë planin individual jo vetëm si një dokument formal pune, por si një mjet në të cilin mund të 

bëhen ndryshime, nëse gjykohet se këto ndryshime ndihmojnë në progresin e nxënësve me aftësi 

specifike. Rezultatet e rishikimeve të bëra në planin individual, duhet t’iu komunikohen prindërve dhe 

profesionistëve jashtë shkollës të cilët kanë siguruar një lloj mbështetje për këta nxënës gjatë kësaj kohe. 
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MBAJTJA E TË DHËNAVE 

 

Duke marrë me të drejtë në konsideratë ngarkesën reale teknike, psikologjike të mësuesit, gjatë zbatimit 

të planit të edukimit individual, është tejet e rëndësishme, që në të njëjtën periudhë kohore, si mësuesi 

kryesor ashtu edhe ai ndihmës të mbajnë shënime të sakta të aktiviteteve mësimore dhe progresit të 

nxënësve. Të dhëna të tilla, duhet të lidhen jo vetëm me përparimin drejt objektivave në planin 

individual, por edhe me përparimin e konsiderueshëm osë vështirësitë që nxënësit mund të kenë shafqur 

në një lëndë të caktuar. 

 

Të dhënat e ecurisë së fëmijës, janë thelbësore për shqyrtimin e planit individual në fund të semestrit apo 

vitit, por jo vetëm kaq, ato janë një burim i rëndësishëm për raportimin e përparimit te prindrit dhe të 

tjerët të cilët lidhen në një mënyrë ose një tjetër me nxënësin. Për këtë arsye, jo vetëm zbatimi i planit 

individual të edukimit është i rëndësishëm në vetvete, por po aq rëndësi ka edhe mbajtja e këtyre 

shënimeve, jo formalisht sepse duhen mbushur, por sepse mbajtja e këtyre të dhënave, do të përbëjë 

bazën për vlerësimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të punës me këta nxënës. 

 

Pikat e vlerësimit, datat në të cilat janë arritur objektivat e planit individual dhe protofolet e punës në 

lidhje me punënë e plotë të nxënësve duhet të ruhen. Të dhënat duhet të jenë të shkruara në një mënyrë 

pozitive të saktë. Madje duhet të nxitet edhe përfshirja e nxënësve në ecurinë e tyre. Elementët kryesorë 

të të dhënave të ecurisë së nxënësve mund të përmblidhen dhe të ruhen në shkollë në mënyrë që të ndiqet 

përparimi i nxënësve me nevoja specifike gjatë vijueshmërisë së tyre në shkollë, gjatë gjithë viteve të 

shkollës. 

 

ZBATIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT 

 

Kur një plan individual është hartuar tashmë, hapi tjetër që pason është mbështetja dhe burimet e 

nevojshme që janë të specifikuara në të.  

 

Një element i rëndësishëm në këtë proces është njohja që mësuesi duhet të ketë për nevojat e 

nxënësve si dhe stilin e tyre të të mësuarit, në mënyrë që nxënësi të marrë pjesë në mënyrë 

kuptimplotë në aktivitetet e klasës. Për të dhënë një mbështetje sa më efektive brenda klasës për një nxënës 

me nevoja specifike, mësuesit këshillohen që të planifikojnë me kujdes mësimdhënien e tyre dhe 

vendosjen e kohës për arritjen e qëllimeve të të nxënit. 

 

Mësuesit, sipas rastit, edhe nëse nuk kanë një mësues ndihmës në klasën ku japin mësim, mund të 

organizojnë mësimin në mënyrë individuale për nxënësit me nevoja specifike dhe jo të përdorin të njëtin 

tip mësimdhënie si të gjithë pjesës tjetër të klasës,  në mënyrë të tillë që të përmbushin objektivat e 

vendosura në planin individual të tyre 
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KREU VII: SI TË ORGANIZOHET MËSIMDHËNIA NË KLASË 
 

Procesi i mësimdhënies, duke pasur në klasë fëmijë me nevoja nga më të ndryshmet në të gjitha aspektet 

e zhvillimit, kërkon prej mësuesit jo vetëm një ritëm vigjilence të lartë, në njohjen e këtyre nevojave, në 

çdo kohë, por edhe një nivel të lartë të aftësisë krijuese, në mënyrë të tillë që, strategjitë dhe teknikat e 

përdorura gjatë gjithë kohës, të jenë të frytshme dhe të përfshijnë gjithë fëmijët e tjerë të klasës, pra të 

jenë produktive për të gjithë, e të gjithë fëmijët të ndjehen se i përkasin në të njëjtën mënyrë këtij mjedisi 

të quajtur klasë. 

 

Në këto kushte, nëse mësuesi zotëron njohuritë e nevojshme për mënyrën e të nxënit të fëmijëve dhe 

stilet specifike që këta të fundit përqafojnë drejt së ardhmes, si edhe zgjedh të përdorë në mënyrë të 

alternuar metoda efikase për të realizuar gjithë detajet e kurrikulës, pritshmëritë për ecurinë e gjithë 

fëmijëve të klasës, do të ishin vërtet të larta. 

MËSUES, KËSHILLAT E MËPOSHTME, MUND T’JU VIJNË NË NDIHMË 

 Rezultatet e të nxënit vendosen para mësimit, mësuesi/ja u referohet atyre gjatë mësimit dhe në 

fund të mësimit bën një përmbledhje të asaj që është arritur. 

 Përmbajtja e mësimit përputhet me nevojat e nxënësve dhe të niveleve të tyre të aftësive. 

 Materialet e mësimdhënies dhe mësimnxënies, duke përfshirë këtu edhe materialet konkrete të 

zgjidhen në mënyrë të përshtatshme për moshën kronologjike dhe mendore të nxënësve, interesat dhe 

prirjet e tyre. 

 Çdo devijim nga një plan mësimor, kur lind një mundësi e papritur e të mësuarit në një mënyrë 

tjetër nga ajo çfarë ishte planifikuar nuk rezulton me humbje në qëllimin origjinal të mësimit 

 Të lihet një kohë e përshtatshme dhe e mjaftueshme që nxënësit ta shohin mësimin jo vetëm nga 

ana teorike por edhe praktike. 

 Programi mësimor të formohet në mënyrë të tillë që të mundësojë nxënësit të zhvillojnë aftësitë e 

tyre gjuhësore, dhe të komunikimit (të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit). 

 Nxënësit të nxiten vazhdimisht për të kërkuar lidhjet në fusha të tjera të programit mësimor. 

 Detyrat e shtëpisë të hartohen me synim konsolidimin ose zgjatjen e të nxënit dhe për të promovuar 

në këtë mënyrë të mësuarit e pavarur, për të pasur mundësinë e monitorimit të çdo nxënësi në 

mënyrë individuale dhe për të vlerësuar efektivitetin e mësimdhënies dhe të mësuarit. 

 Mund të përdoret mbështetje audiovizuale në të mësuar siç mund të jenë vidiokasetat, DVD, CD. 

 Mund të përdoret mbështetje vizuale, për shembull vendosja në mur e hartave, listave, grafikëve. 

 Nxënësi mund të punojnë në dërrase të zezë dhe në fletë pune njëkohësisht 

 Të lihet koha e mjaftueshme për përfundimin e detyrave; 

 Për të kryer detyrat me sukses, mësuesi të pranojë që nxënës të veçantë, të kenë edhe një nivel më të 

ulët vështirësie. 

 Të prezantojnë detyrat në mënyra të ndryshme p.sh., duke folur në vend që t’i shkruajnë. 

 Nxënësit të nxiten të mësojnë dhe praktikojnë aftësitë personale dhe sociale në situata të ndryshme. 
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TEKNIKA PËR ORGANIZIMIN E MËSIMDHËNIES NË KLASË 

 

1. Përfshirja e nxënësve në identifikimin e rezultateve të të nxënit dhe në vetëvlerësim 

 

Përfshirja e nxënësve në përcaktimin e rezultateve të të nxënit dhe në vetëvlerësim mund të kontribuojë 

në një mënyrë të konsiderueshme në një proces të mësuari sa më të suksesshëm si dhe në përmirësimin e 

marrëdhënieve mësues-nxënës. Nxënësit janë më të motivuar për të mësuar kur janë të përfshirë në 

ndërtimin e qëllimeve të të mësuarit. Kur ata i arrijnë këto rezultate ata përjetojnë një lloj kënaqësie sepse 

e pranojnë se kanë përparuar. Mësuesit dhe nxënësit mund të rishikojnë rezultatet rregullisht dhe të matin 

së bashku përparimin që kanë. Përparimi i nxënësve, pikat e tyre të forta dhe nevojat që ata kanë mund të 

evidentohen dhe në këtë mënyrë të eleminohen pengesat që janë vendosur para qëllimeve të arritjeve të 

mësimit. 

 

2. Të mësuarit aktiv dhe të mësuarit zbulues 

 

Gjatë të mësuarit aktiv nxënësit përfshihen në mënyrë aktive në procesin e të mësuarit. Mësimi i sjelljeve 

të reja në një orë mësimi ku të gjithë nxënësit marrin pjesë, bie në kontrast me një orë tjetër mësimi ku 

nxënësit vetëm dëgjojnë atë çka mësuesi/ja ka për të thënë. Ata nxënës që aktivizohen gjatë orës së 

mësimit, kanë më shumë të ngjarë që ta përdorin këtë informacion më vonë në situata të ndryshme. 

 

Të mësuarit aktiv shpesh përfshin të mësuarit bashkëpunues, ku anëtarët e një grupi të krijuar më parë 

punojnë së bashku për të zgjidhur problemet. Kjo siguron që nxënësit i kanë kuptuar konceptet. Të 

mësuarit aktiv gjithashtu përfshin përputhjen e udhëzimeve sipas interesave, të kuptuarit dhe nivelin e 

zhvillimit të nxënësit. Përmes të mësuarit aktiv nxënësit mund të shkruajnë, të reflektojnë, të diskutojnë, 

debatojnë dhe të zgjidhin probleme së bashku ose në mënyrë individuale. Ndërkohë që të mësuarit 

zbulues përdoret në lëndë të veçanta siç mund të jenë mbledhja dhe analizimi i të dhënave në gjeografi, 

zgjidhja e problemave në matematikë ose parashikimi i rezultatit të një historie në një orë të gjuhës 

amtare. 

 

3. Puna në grupe 

 

Grupet heterogjene janë qasje të diferencuara të edukimit që janë të nevojshme dhe efektive në trajtimin 

e diversitetit mes nxënësve në një klasë. Nxënësit me nevoja specifike përfitojnë prej tyre, sepse u jepet 

mundësia për të mësuar në grupe. Që të mësuarit në grupe të jetë efektiv duhet të bazohet në anët e forta 

të cilat mund të jenë të ndryshme, interesa, përvoja, njohuri, pikëpamje dhe individualitetin e çdo individi 

të grupit. 

 

Përdorimi i herëpashershëm i mësimit në grupe ndihmon nxënësit që të familjarizohen me këtë lloj të 

mësuari dhe të përfitojnë sa më shumë. 
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Nëse planifikoni të kryeni aktivitete në grup, duhet të merrni parasysh pikat e mëposhtme: 

 Duhet një planifikim i kujdesshëm që përfshin zgjedhjen e një projekti të përshtatshëm për të 

praktikuar të mësuarin në grup, duke vendosur qartë kompetencat që zhvillon një teknikë e tillë. 

 Duhet të vendosen metodat e mësimdhënies - si do të përdoret koha, si do të ndahet puna në 

individë, ndarja e kujdestarëve dhe sigurimi se të gjithë nxënësit njohin dhe zbatojnë "rregullat" në 

lidhje me aktivitetet. 

 Duhet një monitorim nga ana e mësuesit, i cili jep gjatë gjithë kohës instruksione. 

 Duhet një nxitje e debatit aktiv dhe ndërveprimit social gjatë kohës që kryhet aktiviteti në grup. 

 Duhet të formohen grupet në mënyrë të tillë që çdo anëtar të ketë mundësinë të marrë pjesë në një 

mënyrë kuptimplotë dhe të dobishme. 

 Anëtarët e grupit duhet të jenë në afërsi me njëri-tjetrin, dhe secili grup duhet të ketë hapësirën e 

mjaftueshme për të kryer detyrat e caktuara. 

 

4. Zgjedhja e materialeve mësimore 

 

Mësuesit duhet të sigurohen që materialet mësimore, përfshirë këtu edhe tekstet shkollore të jenë të 

përshtatshme për nxënësit me nevoja specifike. Teksteve që përdoren në një klasë me nxënës të 

zakonshëm, duhet t’u bëhen ndryshime të konsiderueshme kur vjen fjala për t’u përdorur tek nxënësit me 

nevoja specifike. Jo vetëm tekstet bazë, por edhe fletët e punës duhet që të rishikohen dhe përshtaten për 

t’iu përgjigjur nevojave të nxënësve që kanë nevojë të veçantë.  

 

Duke u siguruar që tekstet dhe fletoret e punës janë të përshtatshme është gjithashtu e rëndësishme që të 

shikohet n ëse: 

 Ka shumë material në libër apo në fletoren e punës sepse, nëse ka, kjo do të pengonte nxënësit që 

kanë një aftësi të varfër në të lexuar të përfshihen me detyrat dhe konceptet; 

 Ka shumë "rrëmujë" në faqe. Shpeshherë faqet që përmbajnë shumë material kanë një informacioni 

që është i panevojshëm dhe që përfundon duke i shpërqëndruar nxënësit; 

 Ka hapësira të mjaftueshme që nxënësit të shkruajnë përgjigjet e tyre (bëhet fjalë për ata nxënës që 

shkruajnë me shkronja shumë të mëdha); 

 Janë fletoret e punës për detyra shtëpie të qarta në udhëzimet që japin, në mënyrë që prindërit të 

dinë se çfarë kërkohet për fëmijët e tyre të bëjnë; 

 Kanë librat/fletoret e punës një shumëllojshmëri detyrash (për shembull, detyra praktike, lojra); 

 Ofrojnë lloje të ndryshme materialesh në mënyra të ndryshme (p.sh. në piktura, lojra, diagrama 

etj); 

 Ofrojnë ato mundësi për punë bashkëpunuese (në grup); 

 Pasqyrojnë interesat dhe mjedisin e nxënësit. 

 

Duke u siguruar që fletë punet dhe librat janë të përshtatshme për moshën e tyre është shumë e 
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rëndësishme, sepse nëse nxënësit me nevoja specifike shohin se të njëjtat libra po përdoren nga motrat 

apo vëllezërit e tyre më të vegjël mund të ndikojë për keq në vetë vlerësimin e tyre.  

 

STRATEGJITË E NXËNIES 

 

Si një mjet për të lehtësuar përfshirjen e nxënësve me nevoja specifike, është edhe marrja në konsideratë 

e disa modeleve të të nxënit që fokusohen tek zbatimi nga ana e nxënësve. 

 

Këto strategji ndihmojnë nxënësin të mësojë dhe zgjidhë probleme të ndryshme në mënyrë të pavarur. Që 

këto strategji të jenë efektive dhe të suksesshme është e rëndësishme që të jenë të mirë modeluara nga 

mësuesi/ja dhe nxënësi të jetë i pajisur me udhëzime praktike që ta ndihmojnë atë të verë në përdorim 

strategjinë në fjalë. Nxënësit me nevoja specifike, mund të kenë vështirësi me aspektet metakonjitive
3
 të 

të mësuarit.  

 

Nga pikëpamja e mësuesit, kjo gjë e vendos theksin në procesin e të mësuarit dhe mjetet me të cilat 

realizohet mësimi. Lidhur me këtë, procesi i të mësuarit duhet të jetë në përputhje me preferencat e 

mësimit të nxënësit, prandaj, stilet e të nxënit të nxënësve duhet të merren në konsideratë së bashku me 

nevojën për të zhvilluar ndërgjegjësimin metakonjitiv. Nxënësit duhet të mësojnë strategjitë që duhet të 

zbatojnë dhe mësuesit duhet të demostrojnë dhe modelojnë strategjitë e duhura mësimore për nxënësit e 

tyre.  

 

Strategjitë metakonjitive për lehtësimin e të kuptuarit dhe të lexuarit mund të përfshijnë si në vijim: 

 Modelim nga ana e mësuesit, në të cilin mësuesi demostron zbatimin e një strategjie leximi të tilla si 

pyetje që vetë nxënësit mund t’i bëjnë vetes së tyre apo përmbledhje në fund të pjesës së leximit; 

 Leximin me zë të lartë ku nxënësit lexojnë një tekst; 

 Mësimdhënie reciproke në të cilën mësuesi ose nxënësi (nxënësit) bëjnë pyetje gjatë leximit të 

tekstit, thonë përmbledhjen e tekstit pasi e kanë lexuar, sqaron se çfarë ka qenë duke lexuar, duke 

venë në dukje ndonjë mospërputhje, parashikon pjesën tjetër të tekstit etj.; 

 Ndërtimi i një lloj harte në mendjen e nxënësve, në të cilën nxënësi përdor një përfaqësues grafik siç 

mund të jetë një hartë e dhënë nga mësuesi për të organizuar një tekst si dhe për të lidhur idetë; 

 Mësimi i nxënësve që të përdorin procedurën: (Çfarë di unë për këtë çështje? Çfarë kam mësuar? Çfarë 

dua të gjej?). 

 

                                                           
3
 Metakonjicioni është "të menduarit në lidhje me të menduarit", kjo i referohet procesit në të cilin nxënësit monitorojnë 

proceset e tyre të të menduarit dhe vendosin nëse janë duke mësuar në mënyrë efektive. Vështirësia me aspektet 

metakonjitive, nënkupton se nxënësve duhet t’u tregohet se si të mësojnë, për shembull përmes identifikimit të lidhjes 

midis marrëdhënieve të elementëve të ndryshëm dhe detyrës së të mësuarit. 
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PARAQITJA GRAFIKE 

 

Shumë tema mund të studiohen dhe të rishikohen më lehtë dhe në mënyrë më kuptimplotë duke u 

paraqitur në mënyrë grafike. Paraqitjet grafike janë korniza vizuale që mund të ndihmojnë nxënësit që të 

bëjne lidhjen midis koncepteve. Paraqitjet grafike përfshijnë teknika të tilla si harta të krijuara në mendje, 

diagrame interneti, harta koncepti etj. Këto paraqitje grafike ndihmojnë nxënësit që të organizojnë, 

kujtojnë dhe përmbledhin për të mos harruar ide apo informacion. Disa paraqitje grafike ndihmojnë 

nxënësit që të lidhin një temë të mësuar më parë me një temë tjetër. 

 

Qëllimi i këtyre paraqitjeve grafike është që t’u japin nxënësve një mënyrë më të plotë për te ruajtur 

informacione duke kombinuar fjalë, foto, ikona, simbole, tinguj apo ngjyra. Paraqitja grafike mund të 

bëhet me dorë ose duke përdorur pajisje kompjuterike. 

 

Paraqitjet grafike mund të: 

 Japin një pasqyrë të një subjekti ose zone; 

 Përmbledhin dhe tregojnë shumë të dhëna në të njëjtën kohë; 

 Mbledhin dhe mbajnë një sasi të madhe të dhënash; 

 Nxitin zgjidhjen e problemeve duke treguar rrugë të reja krijuese; 

 Nxitin  efikasitet; 

 Jenë të kënaqshme për t’u parë, lexuar, studiuar dhe mos u harruar. 

 

STILET E TË MËSUARIT 

 

Të gjithë nxënësit, përfshirë ata me nevoja specifike, kanë mënyrat e tyre të preferuara të të mësuarit. Kur 

preferencat mësimore janë të njohura dhe të përshtaura nga mësuesit, nxënësit kanë më shumë gjasa të 

demostrojnë më shumë motivim për të mësuar dhe si për rrjedhojë do kenë edhe arritje me të larta. 

Kuptimi se si një nxënës mëson më mirë dhe në çfarë kushtesh ndodh kjo, mund të çojë në një 

fleksibilitet më të madh nga ana e mësuesit në zgjedhjen e strategjive që do të përdorë dhe metodave të 

mësimdhënies. Një mënyrë më pozitive dhe produktive për të konceptuar nxënësit me nevoja specifike, 

mënyra e perceptimit të tyre jo si individë me aftësi të kufizuara, por si individë që kanë aftësi të 

ndryshme të të mësuarit dhe preferenca të ndryshme gjithashtu. Nën këtë konceptim, ndërgjegjësimi, 

njohja e hershme, ndërhyrja e përshtatshme dhe mbështetja gjatë gjithë jetës, mund t’i ndihmojë këta 

nxënës në të mësuarin e tyre dhe të parandalojë vështirësitë mësimore që mund të hasin në vazhdimësi. 

 

Nocioni i stileve të të mësuarit bazohet në sa më poshtë: 

 Njerëzit preferojnë të mësojnë në mënyra të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme. 

 Këto preferenca mund të identifikohen. 

 Mënyra se si zhvillohet mësimi ndikon në stilin e të nxënit te nxënësit. 
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Stilet e të mësuarit i përkasin mënyrave në të cilat njerëzit ndërveprojnë me informacionin që tashmë 

është i njohur për ta dhe me atë që është i panjohur, duke përfshirë mënyrat se si ata zgjedhin, marrin, 

kuptojnë, kujtojnë dhe përdorin të dhënat që kanë në dispozicion brenda dhe jashtë. Stilet e të mësuarit 

janë forma njohëse karakteristike, emocionale dhe sjellje fiziologjike që mund të shërbejnë si një tregues 

për të treguar se si një nxënës përcepton, ndërvepron dhe përgjigjet ndaj mjedisit mësimor.  

 

Stilet e të nxënit referohen, për shembull për të kuptuar nëse një nxënës: 

 U përgjigjet më mirë udhëzimeve me gojë apo me shkrim; 

 Mund të punojë në detyra që kërkojnë një nivel të lartë koordinimi të syrit dhe të dorës; 

 Punon më mirë në mënyrë individuale apo i vendosur në një grup; 

 Mund të plotësojë detyrat vetë apo ka nevoje për mbështetje dhe shtysë; 

 Kërkon ndihmë kur është e nevojshme; 

 Ka një kujtesë të mirë afatshkurtër ose afatgjatë; 

 Mund të marrë pjesë në një detyrë dhe ta çojë deri në fund atë; 

 Eshtë një nxënës impulsiv apo është reflektues; 

 Mëson më mirë kur i lejohet që të lëvizë përreth; 

 Kërkon qetësi për të mësuar. 

 

Mësuesit shpesh mund të identifikojnë preferencat e të mësuarit të nxënësve duke i vëzhguar ata me 

kujdes dhe duke parë sjelljen që ata shfaqin. Pasi t’i kenë identifikuar këto preference, duhet të përshtasin 

mësimin në mënyrë të tillë që të përshtatet me pëlqimet e nxënësve. Ajo çka vetë mësuesi beson, mënyra 

e mësimdhënies dhe gatishmëria për të nxitur nxënësit që të marrin përgjegjësi për të mësuarit e tyre, 

janë gjithashtu thelbësore për suksesin e stileve të të mësuarit. 

 

Është një praktikë shumë e mirë në klasë për mësuesit që të: 

 Marrë parasysh rangun e preferencave të të mësuarit që nxënësit në mënyrë të pashmangshme do të 

shfaqin; 

 Ndihmojnë nxënësit të identifikojnë preferencat e tyre të të mësuarit me qëllim që të jenë në 

gjendje të zhvillojnë pikat e tyre të forta edhe më shumë, por gjithashtu edhe të zgjerojnë gamën 

e repertorit të tyre të mësuarit duke eliminuar ato pjesë që shkaktojnë ngarkesë emocionale. 

 

UDHËZIMI SHUMËSHQISOR 

 

Mësimdhënia shumëshqisore lidh të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit përmes stimulimeve 

dhe përdorimeve alternative të shqisave vizuale, auditorit dhe shqisave të prekshme. Mësuesit duhet të 

sigurohen se nxënësit e tyre janë duke parë, folur, dëgjuar dhe manipuluar materialet që marrin gjatë 

kohës të mësimit.  
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Metodat shumëshqisore lehtësojnë lidhjen e gjuhës së folur më gjuhën e simboleve dhe mund të 

përfshijnë përdorimin e prekjes dhe lëvizjes për të lehtësuar kështu mësimin konceptual në të gjitha 

fushat akademike.  

 

Instruksionet shumëshqisore përforcojnë mësimin duke i ndihmuar nxënësit të fitojnë akses në 

informacion, në procesin e informacionit dhe në rimarrjen e informacioneve që tashmë janë mësuar. 

 

TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) 

 

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit mund të luajë një rol të vlefshëm në lehtësimin e shumë 

strategjive të mësimdhënies dhe nxënies të përshkruara këtu. Mund të përdoret për të lehtësuar 

përvetësimin e njohurive dhe zhvillimin e aftësive të reja specifike. Është më efektive në lehtësimin e të 

mësuarit të nxënësve kur është e lidhur ngushtësisht me mësimdhënien ekzistuese dhe programet e 

mësimdhënies.  

 

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit mund të jetë një mjet mjaft i vlefshëm për të ndihmuar 

nxënësit me nevoja specifike. Kjo lloj mënyre, mund të përdoret për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe për të 

përforcuar të mësuarin në një mënyrë kuptimplotë dhe të parrezikshme. Mund të përdoret gjithashtu si një 

mjet personal mbështetjeje që t’i mundësojë nxënësve të fitojnë një lloj pavarësie më të madhe dhe t’i 

lejojë ata të kenë një pjesëmarrje më të madhe në një mjedis të zakonshëm.  

 

Megjithatë është e rendësishme teknologjia e informacionit dhe komunikimit të mos shihet si një ilaç 

çudibërës: Kjo lloj mënyre është vetëm një nga shumë të tjera që ekzistojnë dhe që duhet të përdoren për 

t’i ndihmuar nxënësit në një mënyrë kuptimplotë dhe me qëllim. 

 

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit mund të kontribuojë në mësimdhënie në procese të mësuari të 

tilla si: 

 Vlerësimi diagnostikues; 

 Mbajtja e të dhënave; 

 Planet individuale dhe planet në grupe; 

 Raportet e progresit; 

 Motivimin e nxënësve; 

 Prezantimin e punës së nxënësve; 

 Diferencimin; 

 Zhvillimin e aftësive sociale; 

 Promovimin e gjithëpërfshirjes. 
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KREU VIII: MËSUES, MOS RRESHT KURRË SË “RRITURI” 
PROFESIONALISHT! 

 

Ndërto profilin e një mësuesi gjithëpërfshirës! 
 

I nderuar mësues, të veçantat që do të shfaqen tek nevojat e nxënësve në klasat tuaja, mund të variojnë që 

nga ato fiziket, (vatër epilepsie, astma kronike etj) çrregullimet e sjelljes (ADHD, Autizëm, etj), e deri në 

socialet (divorci i prindërve, kthimi nga emigrimi, ndryshimi i vendbanimit etj. Të veçanta, të cilat do të 

kërkojnë gjatë gjithë kohës, jo vetëm përkushtimin njerëzor dhe vigjilencën për t’i vënë re si të tilla, por 

nevojën tuaj të përhershme, për të njohur gjithnjë e më tepër, për këto të veçanta.  

 

Për të përmirësuar njohjen, do t’ju duhet të lexoni pa fund e të ndiqni vazhdimisht trajnime, seminare, 

konferenca, prej të cilave të mund të merrni të rejat e fundit mbi nevojat specifike me të cilat do të 

përballeni në klasat tuaja. Nëse këto njohuri do të jenë të thelluara, atëherë kjo do të sjellë kuptimin e 

plotë të asaj bote fizike e shpirtërore aq të brishtë të fëmijëve në klasat tuaja. E si rrjedhim, kjo do t’ju 

aftësojë të përdorni startegjitë e teknikat më të mira të mundshme, për të nxitur sa më tepër të jetë e 

mundur, plotësimin e potencialit që këta individë të vegjël, mbartin brenda vetes. 

 

PROFILI I NJË MËSUESI GJITHËPËRFSHIRËS 
 

Pavarësisht se procesi i gjithëpërfshirjes është relativisht i ri në dinamikën e zhvillimeve arsimore 

shqiptare, interesi për njohjen dhe zbatimin e këtij procesi në praktikë, është në rritje, nga të gjithë aktorët 

e përfshirë në të. Por njëkohësisht vlen për t’u përmendur edhe fakti se stili i të mësuarit gjatë gjithë jetës, 

është ende në fillesat e tij edhe tek mësuesit shqiptarë, ashtu si tek shumë profesionistë të tjerë në 

shërbim. Nisur nga sa më lart, ashtu si çdo individ zotëron kompetenca personale apo profesionale, duke 

zhvilluar plotësisht potencialin e vet e duke dhënë kontributin e tij tek vetja, familja e shoqëria, nën këtë 

këndvështrim duhet të shohim edhe mësuesin në shërbim, e atë në formim, individ i cili duhet të përbëjë 

modelin e individit që sheh tek nxënësi e kërkon të formësojë përmes kompetencave që vetë mësuesi 

zotëron. 

KOMPETENCAT E MËSUESIT GJITHËPËRFSHIRËS 

Fusha e kompetencave përbëhet nga tre elementë: qëndrimet, njohuritë dhe aftësitë. Një qëndrim apo 

besim i caktuar, kërkon njëkohësisht edhe njohuritë e domosdoshme, apo nivelin e të kuptuarit dhe më 

pas aftësitë për të brendësuar këto njohuri në situata praktike. 

Që një mësues të punojë duke ndjekur e zbatuar parimet e gjithëpërfshirjes, është e rëndësishme të 

zotërojë kompetencat e mëposhtme: 
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TË VLERËSOJË NDRYSHIMET NË TË NXËNË 

Kjo lidhet me: 

 Konceptimin e edukimit gjithëpërfshirës; 

 Këndvështrimin e mësuesit për ndryshimet në të nxënë. 

 

Konceptimi i edukimit gjithëpërfshirës 

Qëndrimet dhe 

besimet 

Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Edukimi bazohet 

mbi parimin e 

barazisë, të 

drejtave të individit 

dhe demokracisë 

për gjithë nxënësit; 

 Edukim 

gjithëpërfshirës dhe 

barazi në edukim, 

nuk mund të 

shihen si dy çështje 

të ndara prej njëra-

tjetrës. 

 Konceptet teorike dhe praktike që i përkasin 

edukimit gjithëpërfshirës në kontekstin 

global; 

 Sistemin e gjerë të kulturave dhe politikave 

të institucioneve të edukimit në të gjitha 

nivelet, të cilat kanë ndikim tek edukimi 

gjithëpërfshirës; 

 Edukimi gjithëpërfshirës është një qasje për 

gjithë nxënësit, jo vetëm për ata që mund të 

kenë nevoja specifike dhe janë në rrezik 

përjashtimi nga mundësitë e barabarta; 

 Edukim gjithëpërfshirës si prani, pjesëmarrje 

dhe arritje nga gjithë nxënësit. 

 Të njohë vlerat dhe besimet që 

mësuesi mbart brenda vetes; 

 Të respektojë 

konfidencialitetin; 

 Të modelojë respektin në 

marrëdhëniet sociale; 

 Të përdorë gjuhën e duhur të 

komunikimit me gjithë aktorët; 

 Të jetë mirëkuptues (empatik) 

ndaj nevojave të ndryshme të 

nxënësve. 

 

Këndvështrimi i mësuesve për ndryshimet në të nxënë 

Qëndrimet dhe 

besimet 

Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Eshtë normale 

të jesh 

ndryshe; 

 Ndryshimi në 

të nxënë duhet 

respektuar, 

kuptuar dhe 

 Nxënësit mund të përdoren si burim për të lehtësuar të 

nxënit, pikërisht prej dallimit mes vetes së tyre dhe 

bashkëmoshatarëve; 

 Nxënësit mësojnë në mënyra të ndryshme dhe kjo mund 

të përdoret për të mbështetur të nxënin e tyre e të 

shokëve; 

 Informacioni thelbësor për ndryshimin në të nxënë 

 Të mësosh se si të 

mësosh nga e 

ndryshmja; 

 Të identifikosh rrugët 

më të përshtatshme 

për t’iu përgjigjur 

diversitetit; 
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vlerësuar; 

 Mësuesi është 

çelësi i 

vetëvlerësimit 

të nxënësit. 

(sfondi familjar, statusi soc-ekonomik, kultura, gjuha, etj.); 

 Klasa është gjithmonë në ndryshim, diferencat në të 

nxënë nuk mund të jenë kurrë statike. 

 Të kontribuosh që 

shkolla të shihet si një 

komunitet të nxëni, që 

respekton, nxit dhe 

feston arritjet. 

 

TË MBËSHTESË TË GJITHË NXËNËSIT 

Kjo lidhet me: 

 Promovimin e të nxënit shkencor, praktik, social, emocional për të gjithë nxënësi; 

 Arritjen e një mësimdhënieje efektive në klasa heterogjene. 

 

Të promovojë të nxënin shkencor, praktik, social, emocional për të gjithë nxënësit 

Qëndrimet dhe besimet Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Të nxënit është në rradhë të parë një 

aktivitet social; 

 Pritshmëritë e mësuesit janë çelësi 

kryesor i sukesit për gjithë nxënësit; 

 Zhvillimi i pavarësisë dhe 

vetëvendosjes te çdo nxënës është thelbi 

i marrëdhënies mësues-nxënës; 

 Eshtë detyrë e mësuesit të zbulojë dhe 

nxisë kapacitetin dhe potencialin e çdo 

fëmije në klasë. 

 Të kuptosh 

vlerën e 

bashkëpunimit 

me prindërit 

dhe familjen; 

 Modelet e 

ndryshme të të 

nxënit 

kërkojnë qasje 

të ndryshme. 

 

 Të qënit komunikues efektiv verbal dhe 

joverbal që u përgjigjet nevojave të 

ndryshme të komunikimit të nxënësit, 

prindërve dhe profesionistëve të tjerë; 

 Të zhvillosh sjellje pozitive që nxisin 

zhvillimin social të tyre dhe 

ndërveprimin; 

 Të lehtësosh situatat e të nxënit, në të 

cilat fëmijët ndërmarrin rreziqe, madje 

edhe dështojnë. 

 

Mësimdhënia efektive në klasat heterogjene 

Qëndrimet dhe besimet Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Mësuesi efektiv është mësuesi i të 

gjithë nxënësve të klasës; 

 Aftësitë e nxënësve nuk janë fikse;  

 Njohuri teorike për 

mënyrën se si nxënësit 

mësojnë; 

 Sjellje pozitive dhe qasje 

 Të punosh me individë, po aq sa 

edhe me grupe heterogjene; 

 Të përdorësh kurrikulën si mjet për 
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 Nxënësit kanë aftësi të mësojnë 

dhe zhvillohen; 

 Të nxënit është një proces dhe 

qëllimi për të gjithë nxënësit është 

“të mësuarit e aftësive”, jo 

vetëm të një lënde të caktuar dhe 

njohurisë shkencore që ajo 

përmban. 

të menaxhimit të klasës; 

 Diferencim i përmbajtjes 

së kurrikulës, procesit të 

të nxënit dhe materialeve 

të të nxënit, në mënyrë që 

të përfshihen të gjithë 

nxënësit. 

përfshirje, që mbështet të nxënët; 

 Të përdorësh një sërë metodash dhe 

qasjesh në mënyrë sistematike; 

 Të përdorësh forma vlerësimi që 

nuk nxisin pasoja negative te 

fëmijët në klasë. 

 

TË PUNOSH ME TË TJERËT 

Kjo lidhet me: 

 Bashkëpunimin me prindërit dhe familjen; 

 Bashkëpunimin me profesionistët. 

 

Bashkëpunimi me prindërit dhe familjen 

Qëndrimet dhe besimet Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Të respektohen sfondet 

kulturore e sociale dhe 

perspektivat e prindërve 

dhe familjeve; 

 Të shohësh komunikimin 

efektiv dhe 

bashkëpunimin me 

prindërit si përgjegjësi të 

mësuesit. 

 Njohja e rëndësisë së aftësive 

ndërpersonale pozitive; 

 Mësimi gjithëpërfshirës si qasje të 

bazuar vetëm tek bashkëpunimi; 

 Ndikimi i marrëdhënieve 

ndërpersonale në arritjen e qëllimeve 

të të nxënit. 

 Përfshirje efektive  e familjeve 

dhe prindërve në ndihmën ndaj 

fëmijës gjatë procesit  të të 

nxënit; 

 Komunikim efektiv me 

prindërit dhe anëtarët e 

familjeve që vijnë nga kultura, 

etni e sfonde të ndryshme 

sociale e gjuhësore. 

 

Bashkëpunimi me profesionistë 

Qëndrimet dhe besimet Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Puna në grup e të gjithë 

mësuesve për një 

edukim gjithëpërfshirës; 

 Modele pune ku 

 Qasje të të 

mësuarit 

bashkëpunues, ku 

mësuesi gjatë 

procesit, mund të 

 Të punosh si pjesë e një komunitëti shkollor e jo 

vetëm si individ; 

 Të ndërtosh një komunitet klase që i përket 
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mësuesit në klasat 

gjithëpërfshirëse 

bashkëpunojnë me 

ekspertë e staf nga 

disiplina të ndryshme. 

përfshijë, prindër, 

mësues të 

disiplinave të tjera 

apo anëtarë të 

tjerë të stafit. 

komunitetit të përgjithshëm të shkollës; 

 Të kontribuosh në vlerësimin e përgjithshëm të 

shkollës dhe gjithë proceset e zhvillimit të saj; 

 Të zotërosh aftësi komunikimi verbale e joverbale, të 

cilat lehtësojnë bashkëpunimin me profesionistë të 

tjerë. 

 

TË ZHVILLOHESH PROFESIONALISHT 

Kjo lidhet me:  

 Formimin fillestar të mësuesve; 

 Zhvillimin profesional të vazhdueshëm. 

 

Formimi fillestar i mësuesve 

Qëndrimet dhe besimet Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Mësuesit ndjejnë përgjegjësi për 

zhvillimin e mëtejshëm professional të 

tyre; 

 Edukimi fillestar i mësuesve është 

themeli për procesin e të mësuarit gjatë 

gjithë jetës tek ta; 

 Mësuesi të jetë i hapur për të formuar 

aftësi të reja dhe të pyesë herë pas here; 

 Një mësues nuk mund të jetë kurrë 

ekspert në gjithë çështjet që i përkasin 

edukimit gjithëpërfshirës; 

 Njohuritë fillestare në lidhje me 

gjithëpërfshirjen janë bazë, por 

vazhdimësia e marrjes së njohurive më 

të fundit në këtë fushë, është themelore. 

 Ligji për arsimin dhe 

detaje të kontekstit 

ligjor në të cilin 

mësuesit punojnë; 

 Përgjegjësitë dhe 

detyrat kundrejt 

nxënësve dhe 

familjeve të tyre, 

kolegëve dhe 

profesionistëve të 

tjerë; 

 Udhëzime, vendime 

dhe rregullore që kanë 

të bëjne me edukimin 

gjithëpërfshirës dhe 

arsimin në përgjithësi. 

 Fleksibël në strategjitë e 

mësimdhënies, të cilat nxisin 

novacionin dhe të nxënit 

personal; 

 I hapur dhe pozitiv në 

pranimin e kolegëve dhe 

profesionistëve të tjerë; 

 Burim mësimi dhe 

frymëzimi; 

 Kontribues në gjithë 

komunitetin e shkollës, gjatë 

procesit të mësimit dhe 

zhvillimit të mëtejshëm. 
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Zhvillimi professional i vazhdueshëm 

 

MËSUES, MOS HARRO! “Një fëmijë nuk mund ta ndihmosh, nëse brenda teje, nuk ekziston shtysa për të 

bërë më të mirën e mundshme për të, që do të thotë, edhe sikur të gjithë hapat e mësipërm t’i zbatosh me përpikëri, 

asgjë nuk ka vlerë, nëse çdo fëmije nuk i fal DASHURI. 

 

*** 

  

Qëndrimet dhe besimet Njohuritë bazë Aftësitë kyçe 

 Mësimi është një aktivitet 

i cili kërkon një 

planifikim sistematik të 

vazhdueshëm, vlerësim, 

reflektim dhe më pas 

modifikim të mëtejshëm; 

 Rëndësia e praktikës që 

udhëheq një mësues. 

 Të mësojnë të kultivojnë aftësitë e tyre 

vetjake; 

 Metoda dhe strategji për të vlerësuar punën 

dhe performancën e dikujt; 

 Reflektim duke guxuar kryerjen e kërkimit 

në mjedisin e punës, për të nxitur 

përmirësimin e mëtejshëm të saj. 

 Të vlerësojë në mënyrë 

sistematike 

performancën e dikujt; 

 Të përfshijë të tjerët 

në procesin e 

reflektimit për 

mësimdhënien e 

nxënien. 
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SHTOJCA 

 
PYETËSOR NË LIDHJE ME NEVOJAT SPECIFIKE TË NXËNËSVE 
 

SHKOLLA: ________________________________________;   DATA: _________________________ 

 

Për të përfunduar këtë pyetësor në lidhje me çdo pohim mund të regjistrohet duke zgjedhur kutinë që përshkruan 
më mirë fazën aktuale të zhvillimit në shkollë. Ky pyetësor duhet të jetë si një ushtrim në grup nga anëtarët e 
brendshëm të shkollës që mbështesin ekipin e nevojave specifike. 

 

A - Cilësia e planifikimit të shkollës 

 

1. Deklarata e misionit të shkollës pasqyron një karakter gjithëpërfshirës. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 

2. Politikat e shkollës për pranimet e nxënësve me nevoja specifike lehtëson pranimin dhe pjesëmarrjen e tyre. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 

3. Shkolla angazhohet në mënyrë aktive me personelin përkatës të shkollave fillore në lidhje me ofrimin 

e edukimit për nxënësit me nevoja specifike. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 

4. Shkolla miraton një plan në terësi për identifikimin, sigurimin dhe shqyrtimin e kërkesave arsimore të 

nxënësve me nevoja specifike. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 

5. Shkolla në mënyrë aktive promovon përfshirjen e prindërve dhe lehtëson kontaktet prindër-mësues. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar    Janë shqyrtuar 

 

6. Shkolla mban lidhje me agjensi të jashtme përkatëse lidhur me sigurimin e nevojave të nxënësve me aftësi 

specifike. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 
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7. Plani shkollor përmban referenca në sigurimin real dhe praktik për nxënësit me aftësi specifike. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 
 

8. Politika e disiplinës së shkollës/Kodi i sjelljes është i përshtatshëm dhe fleksibël për nxënësit me aftësi 

specifike. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 

9. Politika e detyrave të shtëpisë në shkollë përmban referenca për nxënësit me nevoja specifike. 

 

 Në shqyrtim   Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 

10. Politika e vlerësimit në shkollë përfshin referenca për nxënësit me nevoja specifike. 

 

 Në shqyrtim    Duke u shqyrtuar   Duke u krijuar   Janë shqyrtuar 

 
 
B - Cilësia e Zhvillimit Profesional 
 

11. I gjithë stafi është i motivuar dhe i lehtësuar për të marrë pjesë në mënyrë profesionale në arsimin special. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

12. I gjithë personeli është i vetëdijshëm për rolet dhe përgjegjësitë e tij në lidhje me nxënësit me nevoja 
specifike. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

13. Çdo mësues i emëruar është njohur me përgjegjësinë për koordinimin dhe pasjen e  një bashkëpunimi me 

kolegët dhe profesionistë të tjerë jashtë shkollës në lidhje me nxënësit me nevoja specifike. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

C - Cilësia e kurrikulës së zbatuar në shkollë 

 

14. Nxënësit me nevoja të veçanta arsimore kanë akses në programet programet bazë të shkollës që janë të 

përshtatshme për nevojat dhe interesat e tyre.  

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 
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15. Nxënësit me aftësi specifike kanë akses në nje sërë temash në nivele të ndryshme të përshtatshme  

për nevojat dhe interesat e tyre. 
 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

                                                                                                                                         

16. Kurrikula dhe materialet e përdorura janë të gatshme dhe në dispozicion të stafit mësimdhënës. 

 

 Aspak    Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

17. Kurrikula dhe aktivitetet jashtëmësimore që mbështesin dhe rrisin të mësuarit janë të hapura dhe  

të kuptueshme për nxënësit me aftësi specifike. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

18. Ka një lidhje të drejtpërdrejtë mes kurrikulës së shkollës dhe të mësuarit me programet e ofruara për 

nxënësit me nevoja specifike. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 
                                                                                                                                                        

 

19. Rezultatet e vlerësimit janë të ndara në mënyrë të përshtatshme dhe përdoren për të informuar 

në lidhje me të mësuarit dhe mësimdhënien.  
 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 
                                                                                                                           

20. Shkolla bashkëpunon, krijon, zbaton dhe rishikon planet individuale për nxënësit me aftësi specifike. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

21. Shkolla ofron një mjedis të përshtatshëm, të sigurt dhe stimulues për të gjithë nxënësit duke krijuar  

një ndjenjë sigurie tek ata. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 
22. Të gjithë nxënësit përfshihen dhe motivohen me aktivitetet e mësimdhënies që janë të përshtatshme 

dhe në ritmin e tyre. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

23. Të gjithë mësuesit përdorin një shumëllojshmëri strategjish dhe metedologjish të mësimdhënies 

duke marrë parasysh aftësitë e nxënësve, nevojat dhe interesat e tyre. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 
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24. Mënyrat e vlerësimit dhe detyrat e shtëpisë janë të ndryshme për çdo nxënës në bazë të aftësive të tyre. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

25. Ka procedura monitorimi për arritjen e nxënësve në përputhje me aftësitë e tyre dhe në përputhje me 
planin e tyre individual. 

 

 Aspak   Pak     Jo plotësisht    Plotësisht 

 

Shënime ose vëzhgime të ndryshme për çdo aspekt të mësipërm mund të shënohen këtu: 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Emri i testit: Data e administrimit: Mosha kronologjike: Admin istratori: Rezultati: 
 

1. 
    

 

2. 
    

 

 

Profili individual i nxënësit 

Pjesa e parë 
 
Emri:                                                                          Data e lindjes:                                           Klasa:   
 
Adresa:   
 
 

Viti shkollor:                                                             Mësuesi i klasës: 
 
Shkolla 
 
Drejtori:                                                                    Mësuesi i klasës së -----------:   
 
Mësuesi mbështetës:   
 
 
Të dhënat e vlerësimeve 
 

 

 

 
Intervista me prindërit 
 
Emri i prindërve:                                                    Numri i telefonit:                                   Data e intervistës:   Historia zhvillimore dhe arsimore:   Intervista me nxënësit. 

Interesat, dëshirat, talentet:   Gjuha dhe komunikimi: Niveli aktual i performancës arsimore. 

Pikat e forta:   Nevojat:    

Nevojat:______________________________________________________________________________ 
 
Shkrimi dhe leximi, niveli aktual i performancës arsimore 
(duke përfshirë analizat formale dhe joformale si dhe vëzhgimet) 

 

Pikat e forta:   Nevojat:    Koordinimi motorik 

Nevojat:______________________________________________________________________________ 
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Numrat dhe matematika, niveli aktual i performancës arsimore  
(duke përfshirë analizat formale dhe joformale si dhe vëzhgimet) 
 
Pikat e forta:   Nevojat:    Koordinimi motorik 

Nevojat:   Stili i të mësuarit 

Fushat e tjera të programit mësimor, niveli aktual i performancës arsimore 
 
Pikat e forta: __________________________________________________________________________ 

 Nevojat: 

Nevojat prioritare të të mësuarit 

Pjesa e dytë 
 
1.   
 
2.   
 
3.   
 
4.   
 
5. 
 
 
Pikat e forta të të mësuarit, stili i të mësuarit dhe interesat: 
 
1.   
 
2.  
 
3.   
 

4. Etj.  
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PRAKTIKAT E MIRA GJITHËPËRFSHIRËSE NË SHKOLLË 
PYETËSOR PËR MËSUESIT 
 

Ky pyetësor është hartuar për të ndihmuar shkollat në përmirësimin e shërbimeve që u ofrohen të gjithë 

nxënësve në to. 
 

Udhëzime për plotësimin e pyetësorit 
 

Pyetësori është i organizuar në 7 seksione, ku tek secili renditen një numër qëndrimesh në lidhje me 

edukimin gjithëpërfshirës. Në hyrje të çdo pjese është paraqitur një shpjegim i shkurtër për atë aspekt të 

gjithëpërfshirjes. 

 

Përdorni shkallën  e mëposhtme, për të paraqitur atë që ju perceptoni dhe aplikoni. Vendos njërën nga 

shenjat (; ×; +) te kutia që i përshtatet më mirë qëndrimit tuaj.  

 

• Asnjëherë  (AS)  • Rrallë (RR)   • Mesatarish (ME)   • Shumë (SH)   • Tepër  (TE) 

 

Nëse nuk jeni të sigurt zgjidhni kolonën “?”. 

Në kolonën e fundit mund të vendosni një shenjë tek ai aspekt i gjithëpërfshirjes, për të 

cilin mendoni se keni nevojë për trajnim të mëtejshëm. 

 

  

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

 

SHKOLLA:     _______________________________;    

 
SEKSI:                          FEMËR     MASHKULL  
 
PROFILI I PUNËS:      Mësues i arsimit fillor              Mësues i lëndëve shkencore-natyrore 
                
                                    Mësues i lëndëve shoqërore-humane                 Mësues i lëndëve artistike-sportive   
MOSHA:  

                       20 – 30 VJEÇ    31 – 40 VJEÇ    41 – 50 VJEÇ    51 – 60 VJEÇ 

VITET E PUNËS NË ARSIM: 

 KATEGORIA IV               KATEGORIA III    KATEGORIA II               KATEGORIA I 

(më pak se 5 vjet pune)  (6 – 10 vjet pune)                           (11 – 20 vjet pune)         (mbi 20 vjet pune)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udhëzuesi i Gjithëpërfshirjes për Shkollën Qendër Komunitare –  

Shkollë Miqësore Për Të Gjithë 

 

 
66 

TABELA 1. 

 

 

 

“?” 
AS RR ME SH TE Trajnim 

1. ANËTARËSIM DHE PJESËMARRJE E PLOTË NË KLASË   1 2 3 4 5 Shëno 

 Nxënësit me nevoja specifike janë pjesë e edukimit të përgjithshëm 

në klasat e shkollave publike pranë vendbanimit të tyre. Nuk 

ekzistojnë programe apo klasa të veçanta për ta. Këta nxënës kanë 

akses të plotë ndaj përvojave dhe mjediseve të mësimit që iu 

ofrohen edhe nxënësve të tjerë. 

       

1.1 Gjatë tre viteve të fundit në përvojën tuaj të punës, nxënës me 

nevoja specifike, kanë qenë pjesë e klasës suaj. 

       

1.2 Për ju, një nxënës me nevojë specifike ka të njëjtën ecuri që kanë 

edhe nxënësit e tjerë. 

       

1.3 Nxënësi me paaftësi, nuk nxirret jashtë klasës, gjatë 

procesit mësimor për të marrë udhëzime mësimore. 

       

1.4 Nxënësit me paaftësi marrin pjesë në gjithë aktivitetet që kryhen 

në klasë, apo në aktivitete ekstrakurrikulare, njësoj si gjithë 

nxënësit e tjerë. 

       

1.5 Emri i një nxënësi me nevojë specifike, ndodhet te të gjitha 

këndet e klasës, listat e grupeve të punës, apo prezantimet 

vizuale të projekteve lëndore. 

       

1.6 Nxënësi me nevojë specifike, merr gjithë materialet njësoj si 

nxënësit e tjerë, por me më tepër mbështetje nga ju (psh. 

akomodim e përshtatje) sipas nevojës. 

       

1.7 Mbështetja individuale dhe ndërhyrja që kryeni tek nxënësit 

me nevojë specifike, është e njëjtë si mbështetja që u jepni 

nxënësve të tjerë të klasës. 
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TABELA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

“?” AS RR ME SH TE Trajnim 

2. Kurrikula, Udhëzime dhe mbështetje  1 2 3 4 5 Shëno 

 Kurrikula dhe udhëzimet dizenjohen për t’iu përshtatur gjithë gamës së 

diversitetit të nxënësve.  Mbështetje të individualizuara u ofrohen 

nxënësve me NS, për të lehtësuar pjesëmarrjen e plotë të tyre dhe 

arritjen e përparimit, brenda kurrikulës së përgjithshme të edukimit. 

Nxënësit mësojnë aftësitë e tyre jetësore nga eksperincat në klasat e 

edukimit të përgjithshëm apo në mjedise dhe ativitete të tjera 

përfshirëse. 

       

 Për ju Kurrikula…        

2.

1 

Prezantohet nga një tërësi formatesh të përdorshme, të cilat përfshijnë 

materiale të shkruara në përkatësi me nivelin e të lexuarit të nxënësve 

e formate planesh mbështetëse për to (piktura, video, simbole, tregime 

etj) 

       

2.

2 

Kurrikula individualizohet përmes demostrimeve dhe 

performancave personale për nxënës specifikë. 

       

 Për ju Udhëzimet...        

2.

3 

Reflektojnë : 

 mbështetjen ndaj procesit të njohjes, e përftojnë metoda të 

shumta elastike për prezantim 

 mbështetje ndaj strategjive të të nxënit, e përftojnë metoda të 

shumta për të ndihmuar nxënësit në shprehje 

 mbështetje ndaj elementit afektiv, e përftojnë mundësi të 

krijimit të lidhjeve mes nxënësve dhe me mësuesen/in 

       

2.

4 

Për ju udhëzimet reflektojnë stilet e të nxënit për gjithë nxënësit në 

klasë, duke përdorur mjete apo përvoja vizuale, të prekjes ose 

lëvizore. 

       

2.

5 

Për ju udhëzimet ndihmojnë në nxitjen e arritjeve më të 

larta për nxënësit, si: 

 identifikim i ngjashmërive dhe ndryshimeve 

 përforcim i përpjekjeve 

 detyra dhe praktikë 

 prezantime jo vetëm gjuhësore 

 të nxënit së bashku 
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TABELA 2. (vazhdim) 

 

“?” AS RR ME SH TE Trajnim 

2. Kurrikula, Udhëzime dhe mbështetje  1 2 3 4 5  

 Mbështetja …        

2.6 Përftohet përmes kryerjes së procesit mësimor në klasë, duke e ndihmuar nxënësin 

të marrë pjesë në të dhe të përfitojë nga kurrikula e përgjithshme e edukimit dhe 

veprimtari të tjera përfshirëse. 

       

2.7 Përcaktohet një plan mbështetës, i cili mund të përfshijë: mbështetjen fizike, 

emocionale, sensore; materiale të përshtatura; demostrime të personalizuara; 

udhëzime të personalizuara dhe plane arritjeje të vlerësimit individual. 

       

 Vlerësimi …        

2.8 Përfshin kritere për të vlerësuar suksesin dhe reflekton standarde të edukimit të 

përgjithshëm si edhe objektiva dhe qëllime të PEI. 

       

2.9 Reflekton metoda vlerësimi të ngjashme me ato për nxënësit e tjerë pa nevoja 

specifike. 

       

2.10 Lejon nxënësit të marrin vlerësime që reflektojnë “arritjen personale” më të mirë të 

mundshme dhe përmirësimin, që ata mund të arrijnë. 

       

 

TABELA 3. 

 

“?” AS RR ME SH TE Trajnim 

3. VLERËSIM I VAZHDUAR  1 2 3 4 5 Shëno 

 Vlerësimi i bazuar te performanca, bazohet te veprimtaritë në mjediset gjithëpërfshirëse 

me qëllim identifikimin te nxënësit të të nxënit dhe stileve të komunikimit, preferencave 

dhe interesave, dobësitë dhe epërsitë e arritjeve shkollore dhe nevojën për mbështetje. 

       

3.1 Paraqet nivelin e performancës mbështetur tek PEI, bazuar: 

 tek talentet, aftësitë dhe mundësitë e nxënësve 

 stilet e tyre të të nxënit 

 preferencat 

 mbështetja që çdo nxënësi i nevojitet për të mësuar më mirë 

       

3.2 Raportet e vlerësimit të nxënësve, reflketojnë më tepër aftësitë dhe nevojat e 

nxënësve, se sa mangësitë dhe dobësitë. 

       

3.3 Mësuesit përdorin vlerësime dinamike në vend të vlerësime formale e të 

vjetëruara. 
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TABELA 5. “?” AS RR ME SH TE Trajnim 

5. BASHKËPUNIMI ME KOLEGËT   1 2 3 4 5 Shëno 

 Gjithë mësuesit të cilët në shkollat e tyre punojnë me fëmijë me nevoja 

specifike, ndajnë së bashku përgjegjësinë për të bashkëpunuar në hartimin, 

përdorimin dhe vlerësimin e programeve të edukimit sipas nevojave të 

fëmijëve. 

 

       

5.1 Roli dhe përgjegjësia e të gjithë mësuesve dhe stafit, reflekton aftësi në 

mësimdhënie dhe mbështetje ndaj gjithë fëmijëve, përfshirë edhe ata me nevoja 

specifike. 

       

5.2 Ekziston një moment i caktuar gjatë ditës, ku gjithë mësuesit dhe stafi mbështetës, 

shkëmbejnë informacion për rastet specifike të fëmijëve me nevoja specifike dhe 

zhvillojnë ide. 

       

5.3 Ekziston një ekip i caktuar mësuesish, të cilët diskutojnë në funksion të zgjidhjes 

së problemeve në lidhje me të nxënit apo aspekte të sjelljes, si edhe vlerësimit të 

ndërhyrjeve për fëmijët me nevoja të veçanta. 

       

  

TABELA 4. “?” AS RR ME SH TE Trajnim 

4. PARTNERITETI SHKOLLË-FAMILJE  1 2 3 4 5 Shëno 

 Partneriteti familje-shkollë është vendimtar në cilësinë e përvojave të edukimit 

gjithëpërfshirës për nxënësit me nevoja specifike Interesi i familjes i cili i bëhet 

prezent shkollës, rrit bashkëpunimin mes dy institucioneve, me një qëllim të 

përbashkët: “Zhvillimin e gjithë potencialit që zotëron një fëmijë me nevojë 

specifike”. 

       

4.1 Përparësitë e familjes reflektohen në qëllimet e PEI-t për një nxënës me nevojë 

specfike. 

       

4.2 Familja njeh përpjekjet që bën mësuesi për t’iu kushtuar fëmijës së tij.        

4.3 Familja ka burime informacioni, të cilat i ve në dispozicion të shkollës, për një 

cilësi më të mirë mësimdhënie në shkollën ku ndodhet fëmija i saj me nevojë 

specifike. 

       

4.4 Familja ndjek takime frekuente të organizuara nga shkolla, në lidhje me 

rezultate dhe problematika të mësimdhënies me fëmijët e tyre me nevojë 

specifike në klasë. 

       

4.5 Familja ka ndikim dhe merr informacion te rregullt për sjelljen sociale të 

fëmijës së saj në shkollë. 
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TABELA 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“?” AS RR ME SH TE Trajni 

6. VETËVENDOSJA  1 2 3 4 5 Shëno  

 Vetëvendosja përfshin qëndrime dhe aftësi personale të cilat lehtësojnë 

identifikimin e një individi dhe pasohet nga qëllime të kuptimta e të orientuara 

saktë. Ajo reflektohet në qëndrime personale për të qenë aktivë në 

vendimmarrje, në veprime të orientuara për të arritur qëllime të vlefshme. Te 

kurrikula shkollore, ekzistojnë mundësi për nxënësit me nevoja specifike, për të 

identifikuar epërsitë dhe dobësitë e tyre si dhe shtigjet për bashkëpunim me 

mësuesit dhe shokët, në përkatësi me nevojat e tyre. 

       

6.1 Nxënësit me nevoja specifike shprehin lirshëm mendimet e tyre, nevojat, opinionet 

dhe dëshirat, të mbështetur nga mësuesi/ja, shokët, familja. 

       

6.2 Nxënësit me nevoja specifike, marrin pjesë në gjithë takimet ku diskutohen rezultatet e 

PEI-t, që prej klasës së gjashtë dhe në vazhdimësi. 

       

TABELA 7. “?” AS RR ME SH TE Trajn 

7. ZHVILLIMI PROFESIONAL  1 2 3 4 5 Shën
o 

 Zhvillimi profesional për stafin e mësuesve, është tejet i nevojshëm për 

përmirësimin e rezultateve të edukimit për nxënësit me nevoja specifike. 

       

7.1 Që prej diplomimit si mësues e në vazhdimësi, ju keni përdorur strategji dhe praktika 

për rritjen tuaj profesionale. (pasurim me informacione, trajnime, konsulenca). 

       

7.2 Ju si mësues vazhdimisht, bëni përpjekje për t’u pasuruar me informacione  e 

strategji për menaxhimin e vështirësive të nxënësve me nevoja specifike që mund 

të keni në klasë. 

       

7.3 Drejtuesit e shkollës, stafi mbështetës dhe DAR/ZA-të, ju mbështesin në nevojën 

tuaj për identifikim nevoje, menaxhim sjellje, pasurim informacioni në lidhje me 

karakteristika specifike të sjelljes së nxënësve në klasën tuaj. 

       

7.4 Misioni i shkollës suaj udhëhiqet nga vlera e respektimit të diversitetit dhe 

përfshirjes. 

       

7.5 Mësuesit dhe stafi i shkollës, promovojnë vlerat e edukimit gjithëpërfshirës në 

mbledhje, raporte vjetore, analiza, apo edhe në biseda të thjeshta?  

       

7.6 Pritshmëritë tuaja për sjelljen e gjithë nxënësve në shkollë, janë transmetuar prej 

jush dhe njihen nga të gjithë nxënësit. 
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PYETËSOR PËR NXËNËSIT 
 

I dashur nxënës/nxënëse, 

Ky pyetësor kërkon nga ju që të përshkruani sjelljen tuaj dhe të mësuesve ndaj nxënësve me nevoja të 

veçanta në klasën tuaj.  

Më poshtë janë shkruar disa fjali. Ju do të përgjigjeni për secilën fjali duke rrethuar një numër nga 

numrat e mëposhtëm ashtu si mendoni ju.  

 

 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

 

SHKOLLA që frekuenton:  __________________________ 

  

KLASA:                                   __________________________  

 

VENDBANIMI:                       QYTET     FSHAT 

 

 GJINIA :                                    FEMËR     MASHKULL  

 

 

1- A keni në klasën tuaj fëmijë, të cilët kanë më tepër nevojë për ndihmën e mësueses, në 

krahasim me ju, pasi nuk mund t’ia dalin dot në detyrat dhe veprimtaritë e klasës?   

 PO  JO 

 

2- Nëse Po, në cilin nga aspektet e mëposhtme të zhvillimit, këta fëmijë, kanë nevojë për 

ndihmë? 

a. Nevojë për ndihmë, për shkak të problemeve me shikimin 

b. Nevojë për ndihmë, për shkak të problemeve me të kuptuarin e mësimeve 

c. Nevojë për ndihmë, për shkak të problemeve me përqëndrimin në klasë 

d. Nevojë për ndihmë, për shkak të problemeve fizike në trup 

e. Nevojë për ndihmë, për shkak të problemeve familjare (p.sh.:prindër të 

divorcuar) 

f. Nevojë për ndihmë, për shkak se ky fëmijë nuk mund të bëjë dot shoqëri me 

asnjë fëmijë të klasës. 

g. Nevojë për ndihmë, për shkak se sapo është kthyer nga Greqia dhe nuk kupton 

gjuhën shqipe. 

h. Nevojë për ndihmë, për shkak të problemeve kur mësuesja e ngre para klasës 

për t’u përgjigjur. 

i. Apo ndonjë nevojë tjetër: (shkruaje atë çfarë mendon) 
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TABELA 1. 

 

Nr. PYETJE/ POHIME 

PËRGJIGJE 

Ndodh 
gjithmonë 

(1) 

Ndodh 

shpesh 

(2) 

Ndodh  

Rrallë 

(3) 

Nuk 
ndodh 

asnjëherë 
(4) 

1. Më pëlqen shumë shkolla që ndjek.     

2. Ndonjëherë ndjehem vetëm në shkollë.     

3. Mund t’ia dal mbanë në shkollë nëse punoj shumë.     

4. Kam problem, nëse një nxënës me paaftësi fizike, ulet afër 
meje. 

    

5. Do të pranoja t’ia prezantoja një nxënës me paaftësi, një 
shokut tim. 

    

6. Nuk di se çfarë bisede mund të bëj me një fëmijë me 
nevoja të veçanta në klasë. 

    

7. Fëmijëve me nevoja të veçanta fizike, mendore, apo 
emocionale iu pëlqen të luajnë me mua. 

    

8. Më vjen keq për fëmijët që kanë një problem të caktuar 
fizik, mendor, emocional apo familjar. 

    

9. Do të ndërhyja menjëherë nëse një fëmijë me problemet e 
mësipërme do ta ngacmonin shokët e tjerë. 

    

10. Do ta ftoja një fëmijë me nevoja të veçanta fizike, mendore 
apo emocionale, në festën e ditëlindjes sime. 

    

11. Kam frikë nga një fëmijë që ka një problem të caktuar fizik, 
mendor, emocional apo familjar 

    

12. Në çdo rast, do t’i flisja edhe një fëmije, me paaftësi, të cilin 
nuk e njoh. 

    

13. Fëmijëve me paaftësi nuk iu pëlqen të kenë shokë.     

14. Fëmijëve me nevoja të veçanta fizike, mendore apo 
emocionale, gjithmonë iu vjen keq për veten. 

    

15. Do të isha i lumtur nëse do të kisha shok të ngushtë një 
fëmijë me nevja të veçanta, fizike, mendore, emocionale 
apo familjare. 

    

16. Do të më pëlqente të rrija gjithmonë larg një fëmije me 
paaftësi. 

    

17. Fëmijët me paaftësi, janë po aq të lumtur sa jam edhe unë.     

18. Në klasë nuk do të ulesha kurrë ngjitur me një fëmijë me 
nevoja të veçanta fizike, mendore apo emocionale. 

    

19. Do të ndjeja kënaqësi nëse një fëmijë me nevoja të veçanta 
fizike, mendore, emocionale apo familjare do të më ftonte 
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në shtëpinë e tij. 

20. Nuk do të më pëlqente të hidhja shikimin drejt një fëmijë 
handikap. 

    

21. Do t’i ndaja sekeretet e mia me një fëmijë me nevoja të 
veçanta fizike, mendore, emocionale apo familjare. 

    

22. Fëmijëve me nevoja të veçanta fizike, mendore, 
emocionale apo familjare, u nevojitet shumë ndihmë, për të 
kryer çdo aktivitet. 
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PYETËSOR PËR PRINDËRIT 
 

Të nderuar prindër, edukimi gjithëpërfshirës 
4
përbën sot, një çështje delikate, në arsimin ndërkombëtar, 

por në veçanti në sistemin arsimor shqiptar, i cili çdo ditë e më shumë po haset me përvojën e re të 

shtimit të numrit të nxënësve, të cilësuar me nevoja specifike 
5
 në klasat e edukimit të përgjithshëm në 

shkollat publike në vend. 

Në këtë sfond, vjelja e qëndrimit tuaj të sinqertë në lidhje me kuptimin dhe perceptimin tuaj për 

gjithëpërfshirjen si proces në shkollë dhe problematikën që e shoqëron atë, do të shërbente më tej për 

përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, një rezultat shumë i dëshirueshëm ky, për ju dhe shkollën. 

Të nderuar prindër, ky pyetësor nuk është hartuar për të matur nivelin tuaj të njohurive apo atë të 

fëmijëve tuaj, por për të ndihmuar shkollat në përmirësimin e shërbimeve që u ofrohen të gjithë 

nxënësve në të. 

 

Ju lutem lexoni me vëmendje çdo fjali dhe mendoni për perceptimin tuaj në lidhje me të, duke 

rrethuar vetëm njërën nga katër alternativat e propozuara.  

 

 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

 

SHKOLLA që ndjek fëmija juaj:     _______________________________;    

 

SEKSI:                             FEMËR      MASHKULL  

 

ARSIMI:             Fillor             8-vjecar             I mesëm    I lartë           Pasuniversitar 

                

MOSHA:  

                       20 – 30 VJEÇ    31 – 40 VJEÇ    41 – 50 VJEÇ    51 – 60 VJEÇ 

 

PUNËSIMI:                   I/E punësuar    I/E papunësuar 

 

VENDBANIMI:          Fshat      Qytet 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 “Edukim gjithëpërfshirës” u referohet shkollave dhe qendrave arsimore të hapura për të gjithë fëmijët, të cilët shihen si të ndryshëm, 

për shkak të dëmtimeve, etnisë, gjuhës, varfërisë, problemeve sociale, duke mirëpritur larminë e nevojave të tyre dhe duke i përfshirë ata 
në gjithë aspektet e jetës së shkollës. 

5
 “Nevoja specifike” u referohet fëmijëve që kanë nevojë për forma të ndryshme ndihme dhe mbështetjeje ekstra. 
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TABELA 1. 

 

 

Nr. 

 

PYETJE/ POHIME 

 

PËRGJIGJE 

1. Gjithëpërfshirja është një proces i cili ndihmon fëmijët me nevoja 
specifike, të përshtaten në botën reale ku jetojnë. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

2. Gjithëpërfshirja është një proces i cili ndihmon fëmijët me nevoja 
specifike, të ndjehen më mirë me veten e tyre. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

3. Gjithëpërfshirja u jep fëmijëve me nevoja specifike, mundësinë 
për të marrë pjesë në një shumëllojshmëri veprimtarish. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

4. Gjithëpërfshirja në të njëjtën kohë, i jep mundësi pjesës tjetër të 
klasës, pa nevoja specifike të përshtaten me këtë botë reale. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

5. Përmes gjithëpërfshirjes, fëmijët brenda një klase kanë më shumë 
mundësi të mësojnë rreth diferencave mes njerëzve. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

6. Përmes gjithëpërfshirjes, fëmijët me nevoja specifike, kanë më 
shumë mundësi të marrin në çdo moment udhëheqje individuale. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

7. Gjatë procesit të gjithëpërfshirjes, fëmijët me nevoja specifike, 
kanë më shumë mundësi të marrin shërbime të tilla si fizioterapi  
apo logopedi. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

8. Mësuesit në shkollën e fëmijës suaj, janë të aftë të përshtasin në 
çdo periudhe kohe programet dhe aftësitë e tyre për të ndihmuar 
fëmijë me nevoja specifike që mund të vijnë në klasë. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

9. Mësuesit në shkollën e fëmijës suaj, munden të kryejnë dot 
përfshirjen e një fëmije me nevoja specifike në klasën e tyre. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

10. Një fëmijë me nevoja specifike, do të ishte më e/i kënaqur në një 
shkollë speciale sesa në një shkollë publike.  

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

11. Nxënësit me nevoja specifike, do të kishin një zhvillim më të 
shpejtë në shkollë speciale se sa në një shkollë të njëjtë me 
fëmijët e tjerë. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

12. Fëmijëve me nevoja specifike, mendoj se do t’u nevojiteshin më 
tepër mësues specialë se sa mësues të zakonshëm të cilët japin 
mësim në shkollat pubike.  

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

13. Mësuesit e klasës së fëmijës suaj, sillen ndryshe me prindërit e 
këtyre fëmijëve, në krahasim me prindërit e tjerë. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

14. Si prind, nuk do të donit që në klasën e fëmijëve tuaj, të kishte një 
fëmijë me nevoja specifike.  

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

15. Mendoj se fëmijëve me nevoja specifike, duhet t’u jepet e njëjta 
mundësi për të qenë në klasa publike, sa herë kjo është e 
mundur. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 

16. Fëmijët me nevoja specifike, duhet të provojnë të njëjtat 
avantazhet dhe të gëzojë të njëjtat të drejta si fëmijët e tjerë. 

Gjithmonë (1) Shpesh 
(2) 

Rrallë 
(3) 

Asnjëherë (4) 
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KUJDES! Ky pyetësor do të përdoret vetëm për prindër të cilët kanë fëmijë me nevoja specifike, të 

diagnostikuar nga specialist. 

 

   TABELA 2. 

1. Cila është natyra e nevojës specifike që paraqet fëmija juaj e diagnostikuar nga 

specialistët, apo që ju si prind e vini re? 

Vendos shenjën ( , ×, ) te të gjitha alternativat e mundshme! 

Paaftësi fizike Sindroma 

Dëmtime të dëgjimit  Sindroma Asperger  

Dëmtime të shikimit  ODD  

Çrregullim i të folurit  Disleksia  

Vështirësi e lehtë në të nxënë  Dispraksia 

 

 

Vështirësi e moderuar në të nxënë 

 

 Çrregullim i spektrit autik të 
gjuhës 

 

Vështirësi e thellë në të nxënë  Sindroma të tjera  

 
     TABELA 3. 

2. A janë vlerësuar ndonjëherë nevojat arsimore të fëmijës suaj? 

( Vendos shenjat në alternative përkatëse: , ×, ) 

Po Jo Nuk e di 

   

 

TABELA 4. 

 

 

 

 

 

  

3. Sa i/e kënaqur keni mbetur nga mënyra se si u janë transmetuar rezultatet e vlerësimit të fëmijës suaj? 

( Vendos shenjat në alternative përkatëse: , ×, ) 

Shumë  i/e kënaqur I/e kënaqur Disi i/e kënaqur Aspak i/e kënaqur 
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TABELA 5-6. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A ndiheni të kënaqur me aspektet e mëposhtme të mbështetjes, që i 
ofrohen fëmijës suaj me nevoja specifike në shkollën që ai 
frekuenton? 

Shumë i 
kënaqur  

(1) 

I kënaqur  

(2) 

Disi i 
kënaqur 

(3) 

Aspak i 
kënaqur 

 (4) 

5.1 Përgatitja profesionale e mësuesve të fëmijës suaj     

5.2 Politikat e shkollës për gjithëpërfshirjen     

5.3 Kurrikula e ofruar nga shkolla     

5.4 Qëndrueshmëria e mbështetjes së ofruar nga mësuesit     

5.5 Kultura e shkollës     

6. Sa bini dakord me qëndrimet e mëposhtme? Gjithmonë 

(1) 

Shpesh 

(2) 

Rrallë  

(3) 

Asnjëherë 
(4) 

6.1 Fëmija im mirëpritet në shkollë.     

6.2 Fëmija im përfshihet në gjithë aspektet e jetës shkollore     

6.3 Fëmija im inkurajohet  të zerë shokë të rinj dhe të socializohet     

6.4 Shkolla e ndihmon fëmijën tim të jetë i përgatitur për jetën pas kryerjes së 
shkollës (psh, të vazhdojë studimet, të punojë) 

    

6.5 Qëndrimet e mia si prind, merren parasysh nga stafi i shkollës.      
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