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I. HYRJE

Njësoj si fëmijët tjerë edhe fëmijët me 
vështirësi në zhvillimin dhe mësimin 
e hershëm kanë anë të fuqishme dhe 
të dobëta, të cilat janë unike për çdo 
fëmijë. Disa fëmijë kanë vështirësi të 

dukshme në zhvillim, si për shembull fëmijët 
me paralizë cerebrale ose fëmijët me shikim 
të dëmtuar, mirëpo disa fëmijë tjerë nuk 
kanë vështirësi, që lehtë mund të vërehen, 
por mund të shfaqin devijime të caktuara 
zhvillimore dhe ndryshime të sjelljes, të 
cilat mjedisi i përjeton si faktorë kufizues të 
pjesëmarrjes së tyre në rutinën ditore ose në 
aktivitetet e implementuara në kopsht ose 
qendrat për zhvillim të hershëm të fëmijëve. 
Ky formulim i “devijimeve zhvillimore” 
dëshmon se, nëse fëmijës i jepet më shumë 
kohë dhe mundësi, ai/ajo mund t’i arrijë 
bashkëmoshatarët në fushat e zhvillimit, në të 
cilat ka shfaqur devijime të caktuara. 
Në raste tjera fëmija mund të jetë në “rrezik” 
për devijime të caktuara zhvillimore, kjo si 
rezultat i disa sëmundjeve ose barrierave, 
të cilat i zhvillon mjedisi në të cilin fëmija i 
vogël zhvillohet dhe mëson. Kjo do të thotë 
se, pa mbështetje adekuate dhe intervenim 
të hershëm, fëmijët në rrezik, në mjedisin 
e të cilëve hasen barriera të ndryshme, 
mund të zhvillojnë dëmtime të përhershme 
zhvillimore. 

Pavarёsisht nga 
lloji i vёshtirёsive 
zhvi llimore 
me tё ci lёt 
pёrba llet fёmija, 
ёshtё shumё me 
rёndёsi qё seci li 
profesionist 
(edukator) tё 
krijojё qёndrim se 
tё gjithё fёmijёt 
mund tё mёsojnё 
pёrmes sigurimit 
tё kushteve tё 
pjesёmarrjes 
nё aktivitetet 
e pёrditshme 
edukativo-
arsimore nё pajtim 
me interesat dhe 
nevojat e tij/saj.

Intervenimi i hershëm në 
fëmijërinë e hershme1 – këto janë 
programe të zhvilluara, me qëllim që 
të mbështeten fëmijët në rrezik nga 
vështirësitë në zhvillimin dhe mësimin 
e hershëm. Këto programe janë pako 
të masave që ndihmojnë në:

 � Përmirësimin e zhvillimit 
funksional të fëmijës 

 � Fuqizimin e kompetencave të 
familjes 

 � Promovimin e inkluzionit social të 
fëmijës dhe të familjes 

 � Përfshirjen e fëmijëve në 
institucione të rregullta 
parashkollore 

1 UNICEF/WHO A DISSCISSION PAPER: Early Childhood Development and Disability , Geneva , 2012

 
zhvillim

mësim

Pavarësisht nga lloji i vështirësive zhvillimore 
me të cilët përballet fëmija, është shumë 
me rëndësi që secili profesionist (edukator) 
të krijojë qëndrim se të gjithë fëmijët mund 
të mësojnë përmes sigurimit të kushteve 
të pjesëmarrjes në aktivitetet e përditshme 
edukativo-arsimore në pajtim me interesat 
dhe nevojat e tij/saj.
Masat bashkëkohore pedagogjike ndaj 
fëmijëve të vegjël me vështirësi në mësim 
dhe zhvillim të hershëm kërkojnë praktika, 
të cilat u mundësojnë atyre pjesëmarrje 
të plotë në jetën sociale – në familje, në 
institucione parashkollore dhe, në përgjithësi, 
në bashkësi, kjo bazuar në faktin se fëmijët 
e moshës parashkollore me vështirësi në 
zhvillim dhe familjet e tyre janë anëtarë të 
rëndësishëm të bashkësisë përkatëse. Në 
këtë mënyrë reflektohen edhe vlerat kryesore 
të shoqërisë, e cila gjithnjë e më tepër 
ka qëndrim të prerë kundër praktikave të 
izolimit dhe ndarjes së fëmijëve me vështirësi 
në mësim dhe zhvillim të hershëm ose të 
ashtuquajturve fëmijë me nevoja të posaçme. 
Me kalimin e kohës rregullat e reja ligjore 
duhet t’i parandalojnë praktikat e vjetra dhe 
t’i fuqizojnë praktikat e reja të inkluzionit 
të plotë të këtyre fëmijëve në institucionet 
parashkollore.
Definicioni i inkluzionit në institucionet 
parashkollore nënkupton pritje të larta nga të 
arriturat zhvillimore të fëmijëve, pavarësisht 
nga përgatitja e tyre zhvillimore dhe 
përdorimi i Programeve inkluzive për mësim 
dhe zhvillim të hershëm, të cilat mundësojnë 
qasje të plotë, pjesëmarrje dhe mbështetje. 
Një dokument i tillë, që e mbështet mësimin 
dhe zhvillimin e hershëm është Programi për 
mësim dhe zhvillim të hershëm, i përgatitur 
nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit në kuadër 
të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, i cili i 
është propozuar ministrit. 
Në fakt, jo secili fëmijë i arrin me ritëm të 
njëjtë rezultatet e parapara dhe standardet 
për mësim të dhe zhvillim hershëm ose 
edhe edukatori mund ta vërejë se fëmija 
nuk arrin sukses në kuadër të kapaciteteve 
dhe mundësive që i posedon. Në raste të 
këtilla edukatori planifikon mbështetje në 
periudhën e hershme të arsimit parashkollor 
të fëmijës, gjegjësisht përshtatje të qasjes 
dhe/ose individualizimit të punës edukativo-
arsimore. Mospërmbushja e rezultateve të 
dëshiruara dhe standardeve për mësim të 
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hershëm mund të jetë rezultat i shkaqeve dhe 
rrethanave të ndryshme, siç janë: pengesa 
në zhvillim dhe invaliditeti; mosnjohja 
e mjaftueshme e gjuhës në të cilën 
komunikohet; dallimet në statusin social të 
familjeve; mospërfillja (anashkalimi); abuzimi; 
shfaqja e problemeve emocionale; sëmundjet 
afatgjata; vështirësitë në mësim, që mund të 
vërehen më rëndë etj.    
Hulumtimet kanë dëshmuar se fëmijët me 
vështirësi në zhvillim dhe mësim të hershëm 
mësojnë më së miri në mjedisin e tyre të 
natyrshëm dhe në interaksion me fëmijët 
e tjerë në grup. (Allen & Cowdery, 2005; 
Brown, Hemmeter, &Pretti-Frontczak, 2005). 
Ky interaksion është i rëndësishëm edhe 
për fëmijët, të cilët nuk shfaqin devijime në 

II. SI MЁSOJNЁ FЁMIJЁT E VEGJЁL 

Fëmijët duhet të jenë të interesuar dhe të 
angazhuar në aktivitetet për fuqizimin 
e kompetencave të tyre dhe për 
përvetësimin e shkathtësive të reja.
Loja e bazuar në interesat e fëmijës 

dhe angazhimi i tyre në aktivitete i 
fuqizon kompetencat e fëmijëve, andaj ata 
përvetësojnë shkathtësi të reja.
Loja e bazuar në interesat e fëmijës, 
aktivitetet hulumtuese dhe pjesëmarrja e 
konsiderueshme në aktivitet quhet angazhim. 
Angazhimi matet në bazë të kohëzgjatjes, që 
fëmija e kalon në interaksion të rëndësishëm 
me personat, ndodhitë dhe gjësendet. 
(McWilliam, R.A., 2010)
Procesi i mësimit në kushte të shkallës së lartë 
të angazhimit të fëmijës në aktivitete zhvillohet 
sipas kësaj mënyre:

 � Kur fëmijët janë të interesuar për ndonjë 
aktivitet, ka më shumë gjasa që ata të 
angazhohen më shumë.

 � Kur fëmijët angazhohen në aktivitetet 
e përditshme, të cilat përputhen me 
zhvillimin e tyre, ata i shfrytëzojnë 
kompetencat e tyre dhe përvetësojnë 
shkathtësi të reja. Studimet dëshmojnë se 

zhvillim, për shkak se mësojnë nga mosha 
më e hershme për tolerancën dhe pranimin e 
dallimeve. 
Ky doracak është përgatitur në bazë të 
koncepteve bashkëkohore për atë “se si 
mësojnë fëmijët e vegjël”, duke përfshirë 
edhe fëmijët me vështirësi në zhvillimin 
dhe mësimin e hershëm, si dhe mënyrën 
se si ato ndërlidhen me fuqizimin e aftësive 
funksionale te fëmijët në:    

 � Interaksionet sociale 
 � Angazhimin në aktivitetet edukativo-

arsimore gjatë ditës 
 � Përfitimin e pavarësisë më të madhe në 

mjedisin e tyre social (familje, kopsht, 
bashkësi etj.) 

aktivitetet në të cilat fëmijët janë shumë 
të interesuar rezultojnë me përvetësim 
më të madh të kompetencave. 
Personat, ndodhitë dhe gjësendet, 
për të cilat fëmijët shfaqin interes, ua 
tërheqin edhe më shumë vëmendjen, 
gjë që i inkurajon të angazhohen në 
lojëra, të hulumtojnë dhe të marrin 
pjesë në interaksion me personat dhe 
gjësendet e mjedisit të tyre. Shprehja 
e kompetencave të përvetësuara, por 
edhe e kompetencave të reja, ndikohet 
nga reagimet e të tjerëve (prindërve, 
edukatorëve, bashkëmoshatarëve, 
vëllezërve, motrave...), kur fëmijët i 
shprehin kompetencat e tyre.

 � Kur fëmijët ta kuptojnë lidhshmërinë 
e sjelljes së tyre me pasojat, atëherë 
fuqizohet edhe ndjenja e tyre për 
faktin se kanë përvetësuar shkathtësi të 
caktuara. 

 � Përvetësimi i shkathtësive nxit interes 
për shkathtësi të reja dhe përsëri e vë 
në lëvizje ciklin e të mësuarit.

Diagrami i dhënë më poshtë e ilustron ciklin 
e të mësuarit.

KonteKstI I të mësuarIt: Interesat dhe Kompetencat e fëmIjës

Dunst, C. J., Herter, S., & Shields, H. (2000). Interest-based natural learning opportunities.  
Young Exceptional Children Monograph Series No. 2: Natural Environments and Inclusion, 37-48.

hulumtImI dhe 
përvetësImI

InteresI

angazhImI

Kompetencat

aKtIvItetet 
mësImore

Hulumtimet 
kanё dёshmuar 
se fёmijёt me 

vёshtirёsi nё 
zhvi llim dhe 

mёsim tё hershёm 
mёsojnё mё sё 

miri nё mjedisin e 
tyre tё natyrshёm 
dhe nё interaksion 

me fёmijёt e 
tjerё nё grup.
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Në interesin e fëmijës ndikon: 

 � Intensiteti i pjesëmarrjes në aktivitet,
 � Niveli i angazhimit në aktivitete, 

përdorimi adekuat i materialeve dhe 
mjeteve didaktike 

 � A ndodhë shpesh dhe sa zgjat aktiviteti 
në të cilin fëmijët janë të përfshirë derisa 
mësojnë shkathtësi të reja 

 � Zhvillimi i kompetencave të reja dhe 
ndjenja e tyre se kanë përvetësuar 
shkathtësi të reja 

Sa më shumë që është i angazhuar fëmija, aq 
më shumë rezultate pozitive shënohen në:

 � në sjelljen e tij/saj
 � në procesin zhvillimor
 � në komunikim
 � në zgjidhjen e problemeve
 � në interaksionin me të tjerët.

Hulumtimet vërtetojnë se fëmijët me vështirësi 
në zhvillim dhe mësim të hershëm kanë prirje 
për më pak angazhim me fëmijët e tjerë.
Te ata zhvillohet procesi i kundërt: ata kalojnë 
më pak kohë të angazhuar, më pak i ushtrojnë 
shkathtësitë e tyre, me çka zvogëlohet edhe 
mundësia e tyre për të përvetësuar shkathtësi 
dhe sjellje të reja.
Një studim (Mahoney, G. 2008.) dëshmon se 
fëmijët e vegjël me vështirësi në zhvillimin 
dhe mësimin e hershëm, të cilët për 50% 
kanë ngecje në zhvillimin motorik, andaj 
duhet të ushtrojnë  dy herë më shumë sesa 
bashkëmoshatarët e tyre, për të përvetësuar 
kështu ndonjë shkathtësi të re funksionale. 
Ushtrimi nuk duhet të zëvendësohet dy herë 

më shumë me dyfishimin e procedurave 
terapeutike ose të shërbimeve, për shkak se 
ushtrimi mund të bëhet në çdo vend dhe në 
çdo kohë. 
Përvetësimi i shkathtësive funksionale shfaqet 
përmes shumë aktiviteteve të shpeshta, të cilat 
ngjajnë në kontekstin e përditshëm dhe në 
ambient të ndryshëm dhe janë të ndërlidhura 
me aktivitetet e përditshme, që ndodhin në 
familje dhe në bashkësi (Shelden, M. L., & 
Rush, D. D. (2001), Dunst, C. J., Bruder, M. B., 
Trivette, C. M., Hamby, D., Raab, M., & McLean, 
M. (2001).
Ushtrimi dhe përsëritja e vazhdueshme 
e aktiviteteve u ndihmon të gjithë 
fëmijëve, duke përfshirë edhe fëmijët me 
vështirësi në zhvillim, në përvetësimin e 
shkathtësive funksionale dhe kalimin në 
nivelin e ardhshëm zhvillimor. Motivacioni i 
brendshëm (i drejtuar nga interesi i fëmijës 
dhe kënaqësia e tij në kryerjen e aktivitetit 
dhe përvetësimin e shkathtësive) e rrit 
mundësinë për ushtrim dhe hulumtim, që 
shpie në përvetësimin e funksioneve të reja 
(Raab, M. (2005). Mundësitë e fëmijës për 
ushtrime rriten, kur prindërit/edukatorët/ të 
rriturit zgjedhin aktivitete të përditshme, të 
cilat janë në interes të fëmijës ose e nxisin 
mësimin e hershëm në situatat konkrete, 
përgjigjen në lojë dhe e mbështesin 
lojën e fëmijëve. Pa ushtrim adekuat për 
përvetësimin e shkathtësive themelore, 
fëmija nuk mund të ecë përpara drejt nivelit 
të ardhëm zhvillimor, për çka nevojitet kohë 
dhe përkushtim të madh të të gjithë atyre 
që marrin pjesë në zhvillimin dhe mësimin 
e hershëm të fëmijëve, me çka rritet edhe 
kapaciteti inkluziv i secilës bashkësi.  

III. QЁLLIMET E dORACAKUT

A vancimi i praktikave inkluzive në 
entet për fëmijë (çerdhet/qendrat 
për zhvillim të hershëm të fëmijëve -  
ÇF/QZHHF) në masë të madhe varen 
nga kuptimet e edukatorëve se bëhet 

fjalë për një proces, i cili nuk kërkon vetëm 
sigurim të hapësirës për fëmijët me vështirësi 
në zhvillim në dhomën për aktivitete, por 
edhe pjesëmarrje të konsiderueshme të 
tyre në të gjitha aktivitetet që zhvillohen 
aty, me qëllim që të shfrytëzohen plotësisht 
potencialet zhvillimore, në mënyrë që 
fëmijët të shfaqin progres në mësimin e 
hershëm, varësisht nga kapacitetet e tyre 
zhvillimore. Qëllimi i këtij doracaku është që 
të prezantohet plotësisht procesi inkluziv 
në institucionet për fëmijë, që kështu t’u 
ndihmojë edukatorëve në fazat vijuese të 
procesit inkluziv për: 

 � Identifikimin e fëmijëve me vështirës 
në zhvillim dhe përpunimin e profilit 

Ushtrimi dhe 
pёrsёritja e 
vazhdueshme 

e aktiviteteve 
u ndihmon tё 

gjithё fёmijёve, 
duke pёrfshirё 

edhe fёmijёt 
me vёshtirёsi 

nё zhvi llim, nё 
pёrvetёsimin 

e shkathtёsive 
funksiona le 

dhe ka limin nё 
nivelin e ardhshёm 

zhvi llimor. 

funksional të secilit fëmijë me 
vështirësi në zhvillim, të bazuar 
në analizën SWOT të Klasifikimin 
ndërkombëtar të funksioneve – 
fëmijë dhe të rritur (KNF-FRR)

 � Identifikimin e nevojave prioritare 
për mësim të hershëm – Përgatitja e 
qëllimeve SMART për përmirësimin 
e aftësive funksionale të fëmijëve 
në interaksionet sociale, angazhimi 
dhe pavarësia në përmbushjen e 
nevojave të jetës së përditshme.

 � Përgatitjen e planit për mbështetje 
dhe vlerësim të përparimit 
në mësimin e hershëm, si 
dhe përfshirjen e familjes në 
përmirësimin e aftësive funksionale 
të fëmijës

 � Parimet themelore në komunikim 
me prindërit, fëmijët e të cilëve kanë 
vështirësi në zhvillim dhe mësimin e 
hershëm 

Qёllimi i kёtij 
doracaku ёshtё 
qё tё prezantohet 
plotёsisht procesi 
inkluziv nё 
institucionet pёr 
fёmijё, qё kёshtu 
t’u ndihmojё 
edukatorёve nё 
fazat vijuese tё 
procesit inkluziv 
pёr:
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IV. IdENTIFIKIMI I FЁMIJЁVE ME VЁSHTIRЁSI 
NЁ ZHVILLIMIN dHE MЁSIMIN E HERSHЁM 
(indikatorët e vështirësive)

Në kuadër të Programit për mësim dhe 
zhvillim të hershëm edukatorët janë 
të detyruar t’i vlerësojnë të arriturat 
e të gjithë fëmijëve, në raport me 
të arriturat sipas Standardeve për 

mësim dhe zhvillim të hershëm (SMZHH) 
dhe  dokumentimin e tyre në Instrumentet 
për vlerësim, të cilat janë pjesë e portofolit 
zhvillimor.
Nëse ekziston edhe ndonjë devijim tjetër 
zhvillimor, pavarësisht a është identifikuar 
nga personat profesionistë gjatë regjistrimit 
në ÇF/QZHHF ose është identifikuar nga 
vetë edukatori gjatë aktiviteteve rutinore 
dhe të orientuara, të cilat zbatohen në 
grup, edukatori bën vlerësim plotësues 
funksional të zhvillimit (por vetëm në kuadër 
të profesionalizmit dhe kompetencave të 
veta), kjo përmes identifikimit të të arriturave 
zhvillimore dhe vështirësive përkatëse.
Fëmijët e vegjël dallohen ndërmjet vete edhe 
për nga mënyra dhe koha kur (fillojnë të) 
përvetësojnë shkathtësi dhe njohuri të caktuara.
Më poshtë në tekst janë dhënë udhëzime 
për rastet kur vërehen dhe zgjasin më tepër 
devijime të caktuara në zhvillimin dhe sjelljen 
e fëmijëve, të cilat mund të bëhen shkas 
për vlerësim shtesë të tyre, me qëllim që të 
identifikohen nevojat e posaçme të atyre 
fëmijëve në procesin e mësimit të hershëm. 
Në tekst përdoret terminologjia: indikatorë 
të vështirësive në zhvillimin dhe mësimin e 
hershëm të fëmijëve prej 2-3, 3-4 dhe mbi 
4 vjeç. Këta indikatorë mund t’i ndihmojnë 
edukatorit në identifikimin e vështirësive 
në zhvillim gjatë observimit të përditshëm 
rutinor të të gjithë fëmijëve.  

 � Indikatorët e vështirësive në zhvillimin 
dhe mësimin e hershëm për moshën 24-
36 muajsh 
	Rrëzohet shpesh kur ngjitet shkallëve 
	Vazhdimisht murmurit ose ka të folur 

shumë të paqartë 
	Nuk mund të ndërtojë kullë me më 

shumë se 4 katrorë
	Ka vështirësi të manipulojë me 

gjësende të imëta
	Nuk mund ta kopjojë rrethin deri në 

fund të vitit tretë të jetës 
	Nuk mund të komunikojë me fjali të 

shkurtra
	Nuk përfshihet në lojëra me imitim 

(lojëra simbolike)
	Nuk ha vetë me lugë ose nuk pi ujë 

nga gota
	Nuk mund të kuptojë instruksione të 

thjeshta
	Shfaq pak interes për fëmijët e tjerë
	E ka shumë të vështirë të ndahet 

nga më të afërmit e vet/prindërit/
tutorët 

	Indikatorë e vështirësive në 
zhvillimin dhe mësimin e hershëm 
për moshën 36-48  muajsh 

	Nuk mund të kërcejë në vend
	Nuk mund të vozisë trotinet (ta 

shtyjë me njërën këmbë)
	Nuk mund ta kapë ngjyrën ndërmjet 

gishtit të madh dhe gishtave të tjerë
	Ka vështirësi derisa shkarravit
	Nuk mund ta kopjojë rrethin
	Nuk mund të bashkojë 4 katrorë
	Ende qan kur ndahet nga prindërit
	Nuk shfaq kurrfarë interesi në lojërat 

interaktive
	I injoron fëmijët e tjerë
	Nuk krijon interaksion me fëmijët 

tjerë jashtë familjes (nuk u përgjigjet 
fëmijëve tjerë)

	Nuk përfshihet në lojëra imagjinare
	Refuzon të vishet, të flejë dhe 

shfrytëzojë tualete – reziston shumë 
në këto aktivitete rutinore

	Kur është i hidhëruar ose i 
shqetësuar e godet trupin e vetë pa 
vetëkontroll

	Nuk përdor fjali me më shumë se 3 
fjalë

	Nuk e përdor fjalën “mua” ose “ty” 

 � Indikatorët e vështirësive në zhvillimin dhe 
mësimin e hershëm për moshën mbi 4 
vjeç
	Shfaq sjellje tepër agresive, të 

frikësuar ose ndjenjë turpi
	Nuk mund të ndahet nga prindërit
	Hutohet shumë lehtë dhe nuk mund 

të përqendrohet në një aktivitet për 
më shumë se 5 minuta

	Shfaq shumë pak ose aspak interes 
që të luajë me fëmijë e tjerë

	Refuzon të bisedojë dhe të përgjigjet 
në pyetjet e fëmijëve të tjerë

	Shumë rrallë e shfrytëzon fantazinë 
ose imitimet në lojë

	Duket i pakënaqur dhe i pikëlluar 
gjatë pjesës më të madhe të ditës

	U shmanget ose rri larg fëmijëve të 
tjerë

	Nuk shfaq kurrfarë emocione
	Ka vështirësi në ushqim, fjetje dhe 

veshje

	Nuk mund të bëjë dallim ndërmjet 
realitetit dhe fantazisë

	Duket jashtëzakonisht pasiv
	Nuk mund t’i kuptojë instruksionet 

(vendose gotën në tavolinë!; vendose 
topin nën krevat!)

	Nuk mund të ndjek instruksione 
dyrrokëshe (Merre lodrën dhe 
vendose në raft!)

	Nuk mund ta thotë emrin dhe 
mbiemrin

	Gjatë të folurit nuk e përdor 
shumësin ose kohën e kaluar të foljes 

	Nuk mund të ndërtojë kullë me 6-8 
katrorë

	E mban lapsin duke e kapur me gjithë 
dorën

	Ka problem gjatë heqjes së palltos
	Nuk është i aftë t’i pastrojë dhëmbët, 

t’i lajë dhe t’i fshijë duart.  

Mё poshtё nё tekst 
janё dhёnё ud-
hёzime pёr rastet 
kur vёrehen dhe 
zgjasin mё tepёr 
devijime tё caktu-
ara nё zhvi llimin 
dhe sjelljen e 
fёmijёve, tё ci lat 
mund tё bёhen 
shkas pёr vlerёsim 
shtesё tё tyre, 
me qёllim qё tё 
identifikohen nev-
ojat e posaçme tё 
atyre fёmijёve nё 
procesin e mёsimit 
tё hershёm.

Nё kuadёr 
tё Programit 

pёr mёsim 
dhe zhvi llim 

tё hershёm 
edukatorёt janё 

tё detyruar t’i 
vlerёsojnё tё 
arriturat e tё 

gjithё fёmijёve, 
nё raport me tё 
arriturat sipas 

Standardeve 
pёr mёsim dhe 

zhvi llim tё 
hershёm (SM HH) 
dhe dokumentimin 

e tyre nё 
Instrumentet 

pёr vlerёsim, tё 
ci lat janё pjesё 

e portofolit 
zhvi llimor.
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vlerësim

V.1 Vlerёsimi funksional 

vlerësimi funksional është: 

 � informacion kontekstual për anët e 
fuqishme të fëmijës dhe për nevojat 
e tij 

 � i fokusuar te një fëmijë 
 � me ndjeshmëri kultorologjike

vlerësimi funksional nuk është …

 � i bazuar në sfera të caktuara, 
gjegjësisht i i fokusuar në disiplinën e 
fëmijës 

 � i udhëhequr nga deficiti ose pengesat 
 � i fokusuar në pengesa

V lerësimi funksional është 
gjithëpërfshirës dhe ka të bëjë me 
të gjitha aspektet e zhvillimit, andaj 
përmes tij vlerësohen shkathtësitë e 
fëmijëve të vegjël në kontekst real 

(në familje, në çerdhe). Vlerësimi funksional 
nuk bën përshkrimin e kryerjes së detyrave, 
të cilat nuk janë të ndërlidhura me rutinën 
ditore. 
Për vlerësim funksional përdoren teknika 
funksionale, siç është observimi, por edhe 
deklaratat e prindërve dhe të të gjithë 
personaliteteve, të cilat vazhdimisht marrin 
pjesë në kujdesin dhe zhvillimin e fëmijëve, 
me qëllim që progresi i fëmijës të vlerësohet 
në mënyrë holiistke dhe të fitohet pasqyrë 
më gjithëpërfshirëse sesi funksionon 
në situata dhe mjedise të ndryshme me 
bashkëmoshatarët e tij dhe personat e tjerë 
të mjedisit të tij. 

Vlerësimi funksional nuk bëhet me qëllim që të 
përcaktohet nevoja për terapi, por vetëm për 
vlerësim të funksionimit të fëmijës së moshës 
parashkollore në mjedisin e tij të natyrshëm: 

 � Si e përdor gjuhën e turpit ose të folurit 
për socializim efikas (interaksion social 
pozitiv) 

ndryshImI I foKusIt
nga

në

Di si të krijojë kontakt, me sytë, buzëqesh 
dhe jep puthje

Inicion interaksion me edukatorin dhe në 
mënyrë adekuate jep përgjigje në afeksionin 
e të tjerëve    

Di si të imitojë gjestikulacione të cilat ia 
tregojnë personat e tjerë

Ka kujdes se çka flasin ose bëjnë personat 
tjerë në mjedis dhe atë e integron në lojën 
e tij

I përdor duart për të treguar gjëra

Tregon çka i nevojitet dhe çka dëshiron

Shfaq shkathtësi në situata specifike

Manifeston shkathtësi që të përfundojë 
ndonjë detyrë të rëndësishme

 � Si merr pjesë në aktivitetet rutinore 
dhe aktivitetet për mësim të hershëm 
(përfiton dhe shfrytëzon njohuri dhe 
shkathtësi përkatëse)

 � SI komunikon me mjedisin për t’i 
shprehur nevojat e veta (shfrytëzimi i 
sjelljes adekuate për përmbushjen e 
nevojave të veta). 

Pёr vlerёsim 
funksional pёrdoren 
teknika funksionale, 
siç ёshtё observimi, 
por edhe deklaratat 
e prindёrve 
dhe tё tё gjithё 
personaliteteve, 
tё cilat vazhdimisht 
marrin pjesё 
nё kujdesin dhe 
zhvillimin e 
fёmijёve, me qёllim 
qё progresi i fёmijёs 
tё vlerёsohet nё 
mёnyrё holiistke dhe 
tё fitohet pasqyrё 
mё gjithёpёrfshirёse 
sesi funksionon nё 
situata dhe mjedise 
tё ndryshme me 
bashkёmoshatarёt 
e tij dhe personat 
e tjerё tё mjedisit 
tё tij. 

vërejtje

V. VLERЁSIMI FUNKSIONAL dHE 
dOKUMENTIMI I VЁSHTIRЁSIVE ZHVILLIMORE 
SI dHE PЁRPUNIMI I PROFILIT FUNKSIONAL 
TЁ SECILIT FЁMIJЁ ME VЁSHTIRЁSI NЁ 
ZHVILLIM TЁ BAZUAR NЁ KNF-FRR  
(ANALIZA SWOT)

 � Përpiquni të bëheni sa më objektivë
 � Dokumentoni të gjitha observimet, me 

qëllim që të bëhet vlerësim më i mirë i të 
gjitha ndryshimeve

 � Dokumentojeni atë që e bën ose flet 
fëmija dhe mos jepni interpretim tuajin 
për sjelljen e tij 

 � Observoni më shumë herë një aktivitet 
 � Bëhuni të sigurt se u kushtoni njësoj 

vëmendje pikëve të dobëta dhe të 
fuqishme të fëmijës

Për dokumentimin e rezultateve të vlerësimit 
përdoreni formularin Pyetësor për vlerësimin 
e fëmijëve me vështirësi në zhvillimin dhe 
mësimin e hershëm sipas KNF-së për fëmijë 
dhe të rritur.

E dukatori, i cili ka identifikuar dhe ka 
pasur dyshim se në grupin e tij ka 
fëmijë me vështirësi në zhvillimin 
dhe mësimin e hershëm ose fëmijë 
që ndoshta nuk shfaqin të arritura 

zhvillimore si edhe fëmijët e tjerë të grupit, 
duhet të bëjë observime plotësuese më 
gjithëpërfshirës dhe vlerësim funksional 
të të arriturave zhvillimore sipas fushave 
të caktuara zhvillimore. Observimi dhe 
vlerësimi funksional nuk diagnostikohet, 
por ndihmon në dokumentimin e sjelljes së 
fëmijës në periudha të caktuara kohore dhe 
në situata të ndryshme jetësore, të cilat 
ndodhin në çerdhe.
Këto janë Rekomandimet e përgjithshme 
gjatë observimit të sjelljes së fëmijës: 
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Kjo ndihmon në identifikimin e qëllimeve 
funksionale të individualizuara dhe 
rezultateve funksionale. Këto informacione 
i ndihmojnë edukatorit që të përcaktojë se 
cilat aktivitete janë më adekuate për fëmijën, 
çfarë materiale të shfrytëzohen, cilët fëmijë 
t’i ketë partnerë në lojë, si të strukturohet 
orari i aktivitetit etj. 

Vlerësimi funksional e merr parasysh 

shqetësimin tonë nga këndvështrimi pozitiv:  

negativ 

“Ai/ajo nuk tregon se çka dëshiron”

“Ai/ajo nuk ulet në tavolinë gjatë ushqimit 
me fëmijët e tjerë”

pozitiv 

“Unë do të doja që ai/ajo t’ua bëjë me dije 
fëmijëve të tjerë se çka dëshiron” 

“Unë do të dëshiroja të mund të qëndronte 
me fëmijët e tjerë gjatë ngrënies së 
ushqimit”

Gjatë zbatimit të vlerësimit funksional duhet 
t’u kushtohet vëmendje disa momenteve 
kryesore, siç janë:

 � Përkufizimi i qartë i vlerësimit;
 � Observimi si faktor mjaft i rëndësishëm: 
 � - ruajtja e fokusit të vërejtjeve objektive 

dhe deklaratave të dhëna nga 
interpretimet tona personale lidhur me 
progresin e fëmijës;

 � Mbajtja e evidencës dhe dokumentimi i 
sjelljes së fëmijës si faktor i rëndësishëm 
jetik (observimi i procedurave sasiore 
dhe cilësore për grumbullimin e 
informacioneve);

 � Dëgjimi i personave të tjerë, të cilët 
e njohin mirë fëmijën – përfshirja e 
familjeve!

Parimet themelore dhe vlerësimi funksional 
është: 

 � Vlerësimi funksional bëhet përmes 
observimit të vazhdueshëm dhe 
mbledhjes së informacioneve në lidhje 
me funksionimin e fëmijës sipas më 
shumë burimeve, përmes përdorimit 
të më shumë qasjeve për vlerësim dhe 
ndjekje të disa situatave, me qëllim 
që kështu të fitohen informacione për 
efektet e planit për mbështetje për 
programet dhe rezultatet. 

 � Përzgjedhja adekuate e instrumenteve 
për vlerësim është pjesë e rëndësishme 
e procesit të vlerësimit funksional dhe 
përfshin lista kontrolluese të strukturuara, 
protokolle për observim, pyetësor për 
familjen) dhe mënyra jo të strukturuara 
(fotografi, shënime anekdotike, tregime 
nga fëmija, përpunime, vizatime etj.) të 
regjistrimit të informacioneve. 

 � Komunikimi i bisedës me familjen jep 
informacione për atë që është me 
rëndësi për ta dhe për fëmijën e tyre 
përmes parashtrimit të pyetjeve që kanë 
të bëjnë me aktivitetet dhe procedurat 
e përditshme se si të fokusohen në atë 
që është në funksion të mbështetjes 
së pjesëmarrjes së fëmijës në situata e 
përditshme jetësore. (Aneksi 1 – Pyetje 
me të cilat mund t’i zbuloni interesat, 
kujdesin dhe prioritetet e familjes në 
aktivitetet e përditshme rutinore në 
shtëpi)

Diagrami i dhënë më poshtë ilustron sesi këto 
informacione mund të jenë të dobishme.

përmIrësImI I aftësIve 
funKsIonale

 � Interaksionet sociale
 � Angazhimi
 � Pavarësia  

nuK janë në rregull procedurart 
dhe aKtIvItetet rutInore 

Le të fillojmë nga ana e majtë e tabelës.
Përmes bisedës me familjen marrim informacione 
se periudha e larjes është koha e mrekullueshme e 
ditës për fëmijën dhe familjen. Edukatori mund të 
përpilojë strategji për identifikimin dhe krijimin e 
ambientit për rritjen e mundësive për mësim gjatë 
asaj periudhe të ditës. Prioriteti i familjes është 
që fëmija të përdor fjalë dhe të mund t’i shpreh 
dëshirat dhe nevojat e veta. Edukatori mund të 
propozojë strategji për intervenim gjatë larjes, që 
në fund të fundit do t’i rrisë aftësitë funksionale të 
fëmijës për përdorim të fjalëve në komunikimin e 
përditshme. Rutinat dhe aktivitetet, të cilat rrjedhin 
mirë gjatë ditës, i sigurojnë familjes mundësi për të 
siguruar mundësi të shkëlqyeshme për identifikimin 
dhe përmirësimin e mundësive për mësim të 
hershëm dhe realizim të prioriteteve familjare. 

Ana e djathtë e tabelës na informon se familja ka 
vështirësi në aktivitetet rutinore, që nuk zhvillohen 
mirë, mirëpo janë prioritete, në të cilat familjet 
dëshirojnë të punojnë në përmirësimin e tyre. 
Për shembull, nëse larja e fëmijës zhvillohet me 
shumë vështirësi, për shkak se fëmija nuk mund 
të ulet në vaskë, edukatori mund të identifikojë 
barriera të caktuara dhe faktorë lehtësues, të 
përcaktojë strategji për intervenim, që në fund të 
rritet cilësia e kohës së kaluar gjatë larjes. Gjithë 
kjo rezulton me promovimin e aftësive funksionale 
të fëmijës në sferën e marrëdhënieve shoqërore, 
angazhimin dhe pavarësinë e tij. Kur ta kuptojë atë 
që është në rregull, atë që është sfidë, edukatori/
ekipi mund të punojë në kuadër të këtyre rutinave 
të natyrshme të përditshme, me qëllim që të rriten 
aftësitë funksionale të fëmijës.

grumbullImI I InformacIoneve adeKuate …

Campbell, P. [n.d.] Intervention Decision-Making Chart. Thomas Jefferson University. Retrieved September 2012 from 
http://jeffline.tju.edu/cfsrp/pdfs/Intervention%20Decision%20Making%20Chart.pdf.

PëDORIMI I STRATEGJIVE BARRIERAT

FAKTORëT LEHTëSUES

PëDORIMI I STRATEGJIVE

PëRMIRëSIMI I AFTëSIVE FUNKSIONALE

 � Interaksionet sociale
 � Angazhimi
 � Pavarësia 

IDENTIFIKIMI I MUNDëSIVE 
PëR MëSIM

FUQIZIMI I MUNDëSIVE PëR 
MëSIM

PROCEDURAT RUTINORE DHE 
AKTIVITETET JANë Në RREGULLKёto informacione 

i ndihmojnё 
edukatorit qё 

tё pёrcaktojё se 
ci lat aktivitete 

janё mё adekuate 
pёr fёmijёn, 

çfarё materia le 
tё shfrytёzohen, 
ci lёt fёmijё t’i 

ketё partnerё 
nё lojё, si tё 

strukturohet orari 
i aktivitetit etj. 

10 11



V.2 Formulari pёr vlerёsimin  
funksional sipas KNF-FRR 

Ky formular (Aneks 2 - formulari) përmban një 
numër të caktuar të kodeve të KNF-së   për 
fëmijë dhe të rinj. Këto kode shërbejnë për 
vlerësim të shpejtë dhe funksional të fëmijëve, 
të cilët kanë vështirësi në mësimin dhe 
zhvillimin e hershëm.  
Për ta shpjeguar funksionimin e fëmijës, 
KNF-ja për fëmijë dhe të rritur përfshin 3 
komponentë të ndërlidhur mes vetë, që kanë 
të bëjmë me:
 

1. strukturën dhe funksionin e trupit,
2. aktivitetin dhe participimin, si dhe 
3. funksionimin e mjedisit.

Vlerësimi bëhet sipas kierarkisë. Në fazën 
e parë identifikohet vështirësia në mësimin 
dhe zhvillimin e hershëm në bazë të 
observimit paraprak, si dhe në vlerësimin 
dhe dokumentimin përlatës  në Instrumentet 
për vlerësimin e të arriturave zhvillimore 
të moshës përkatëse (p.sh. një kohë më 
të gjatë nuk shfaq progres ndaj disa 
standardeve përmes indikatorëve përkatës 
në Instrumentin për vlerësimin e progresit 
sipas SMZHH-së).
Nëse vërehen vështirësi të caktuara, atëherë 
ky pyetësor përdoret si dokument plotësues 
për identifikim dhe vlerësim gjithëpërfshirës 
të vështirësive në mësimin dhe zhvillimin e 
hershëm, andaj plotësohet vetëm ajo pjesë, në 
të cilën haset devijim i caktuar zhvillimor.   

Qëllimi i përdorimit të pyetësorit është:

 � Dokumentimi i vlerësimit shtesë vetëm 
te fëmijët për të cilët ekziston dyshim 
se shfaqin vështirësi të caktuara në 
zhvillimin dhe mësimin e hershëm;

 � Dokumentimi i identifikimit të vështirësive 
në mësimin dhe zhvillimin e hershëm 
sipas KNF-FRR; 

 � Sigurimi i përshkrimit holistik i 
funksionimit të fëmijës në situatat e 
përditshme jetësore në institucionet për 
fëmijë dhe mjediset e tjera sociale, në të 
cilat rritet dhe zhvillohet fëmija; 

 � Mjete ndihmëse për përgatitjen e 
analizave SWOT; 

 � Mjete ndihmëse për përkufizimin e 
qëllimeve SMART dhe përpunimin e 
planit individual për mbështetjen e 
aftësive funksionale të fëmijës. 

Gjatë vlerësimit në fokus vendosen 5 pyetje 
themelore:  

1. A manifeston fëmija probleme me 
funksionimin e trupit?

2. A ka fëmija problem me ndonjë organ, 
me gjymtyrët ose me çfarëdo qoftë pjese 
të strukturës së trupit?

3. A ka fëmija problem në kryerjen e 
aktiviteteve dhe detyrave të caktuara? 

4. A ka fëmija problem në përfshirjen e 
situatave të caktuara të jetës, të cilat 
përputhen me moshën?

5. Faktorë të caktuar e limitojnë ose e nxisin 
funksionimin e fëmijës?

Për pasqyrë më të qartë të implementimit të 
observimit funksional, në favor të funksionimit 
të përgatitjes së Planit për mbështetjen dhe 
vlerësimin e progresit të mësimit të hershëm 

dhe përfshirjes së familjes në përmirësimin 
e aftësive të fëmijës (interaksioni-social, 
angazhimi, pavarësia) do të shërbehemi me 
këtë studim të rastit:

PLANI INDIVIDUAL PëR 
MBëSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN 
E HERSHME SIPAS QëLLIMEVE 

SMART 

PROCEDURA 
SIPAS 

PYETëSORIT   
PëR KNF-FRR 
ПОСТАПКА 

PROCEDURA E 
RREGULLT  

ANALIZA SWOT 

PO JO

Pёr ta shpjeguar 
funksionimin e 

fёmijёs, KNF-ja 
pёr fёmijё dhe tё 

rritur pёrfshin 
3 komponentё tё 

ndёrlidhur  
mes vetё

Nёse vёrehen 
vёshtirёsi tё 
caktuara, atёherё 
ky pyetёsor 
pёrdoret si 
dokument 
plotёsues pёr 
identifikim 
dhe vlerёsim 
gjithёpёrfshirёs 
tё vёshtirёsive 
nё mёsimin dhe 
zhvi llimin e 
hershёm, andaj 
plotёsohet vetёm 
ajo pjesё, nё 
tё ci lёn haset 
devijim i caktuar 
zhvi llimor. 

2Меѓународна класификација на функционирањето за деца и малдинци 

udhëzues për zbatImIn e pyetësorIt 

INSTRUMENTI PëR VLERëSIMIN E Të ARRITURAVE ZHVILLIMORE  
hapI I parë, përpIQet, përmbush    
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studImI I rastIt të anës, mosha ....  ( muaj, vjeç) 

përshkrimi i gjendjes së anës :

 � Pjesën më të madhe të 14 muajve të jetës Ana i kalon në kushte spitalore për shkak të sulmeve të shpeshta, 
infeksioneve të shumta virale dhe vështirësive në ngrënie.

 � Prej para 6 muajsh ushqehet përmes sondës derisa ta tejkalojë me sukses këtë problem kur të mbush 20 muaj. 
 � Në moshën 23 muajshe arrin të qëndrojë (në këmbë), moshë tipike për peshën e saj trupore.
 � Megjithatë, ajo është shumë e zgjedh ushqimin dhe shpesh di të manifestojë “gërditje” dhe “asfiksim”, në veçanti 

kur provon ushqim të ri.
 � Vështirësitë me funksionet e zemrës i ka të qëndrueshme, mirëpo rregullisht bën kontrolle mjekësore dhe terapi 

fizikale, për shkak të diagnozës së paralizës cerebrale.

Gjatë observimit funksional në kopsht vërehet se:

 � Mund ta mbajë gotën dhe të pijë ujë prej saj, mirëpo shpeshherë e derdh kur duhet ta lëshojë në tavolinë.
 � Mund të ushqehet në mënyrë të pavarur me gishta, mban në dorë copë më të vogla të sandviçit të perimeve 

dhe pemë të ziera butë.
 � Fillon të përdor lugë, por ka nevojë për ndihmë dhe mbikëqyrje nga personi i rritur, në veçanti nëse ha ushqim 

më të fortë. Nëna e saj kujdeset të mos humb peshë dhe vazhdon ta ushqejë në shtëpi me ushqim foshnjash, 
me qëllim që fëmijë t’i konsumojë vlerat e nevojshme ushqimore.

 � Ana merr pjesë në veshje, bën orvatje të rëndësishme në lëvizjen e trupit, por ende nuk mund të vishet dhe 
zhvishet e pavarur. Prindërit e saj konsiderojnë se ajo përpiqet shumë në orvatjet për ta veshur atë që dëshiron 
dhe për çdo ditë dëshiron vetë t’i zgjedhë rrobat për në çerdhe.

 � Në mënyrë rutinore i ndjek instruksionet prej 2-3 hapash.
 � I njeh emrat e disa lodrave të saja, ngjyrave themelore dhe të disa objekteve në mjedis.
 � Përdor 2-3 fjalë në një frazë, i shpreh dëshirat dhe interesat e veta me fjalët dhe gjeste. Të folurit e saj nuk e 

ndjek fjalorin, që dëshiron ta përdor, për shkak të motorikës jo aq sa duhet të zhvilluar dhe artikulimit të tingujve.
 � Mesatarisht 2-3 herë në ditë shpreh hidhërim, në veçanti kur nuk mund ta shprehë atë që dëshiron në lojërat me 

bashkëmoshatarët e sajj.
 � është shumë e motivuar të luajë me fëmijët e tjerë, madje shpeshherë di të ndërmarrë iniciativa, duke e kapur në 

dorë ndonjë lodër ose ndonjë ilustrim.
 � E tërheq vëmendjen kah vetja me fjalët “Shiko Ana!”. Shpeshherë, edhe pse ka vullnet të luajë, lëviz më ngadalë 

se bashkëmoshatarët e saj.
 � Ka nevojë për mbështetje të madhe dhe kujdes të të rriturve, me qëllim që ta imitojë atë që e bëjnë të tjerët.
 � Kënaqet duke prodhuar tinguj dhe duke luajtur me lodra që lëshojnë tinguj. Lehtë buzëqeshet,  dhe, kur është e 

shqetësuar, qan.
 � Mund të rrijë ulur me mbështetje dhe të ngrihet në bark, që të luajë në dysheme me lodrat. Dëshiron të marrë 

pjesë në aktivitetet në oborr, të luhatet në fushën e lojërave dhe ta vozisë veturën e saj (në veçanti e përshtatur 
nga prindërit e saj).

 � Edhe pse mund të ulet me mbështetje, shpeshherë e humb baraspeshën kur përulet më shumë për ta kapur 
lodrën.

 � Ana mund të zvarritet dhe të rrotullohet. Ajo ka lodër me rrota, por kalon shumë kohë duke luajtur jashtë saj.
 �  Kur lihet të qëndrojë në këmbë, ajo mund të mbahet për karrige dhe qëndron 1-2 minuta në mënyrë të pavarur. 

Informacionet nga prindërit: 

 � Prindërit e Anës insistojnë që ajo të ushqehet e pavarur.
 � Ata dëshirojnë që ajo të përfshihet në të gjitha aktivitetet me fëmijët e tjerë në çerdhe dhe gjithnjë e pyesin 

edukatoren se si mund të ndihmojnë ata.
 � Gjyshja e saj shpeshherë kujdeset për të, kur prindërit janë në punë.
 � Anës i ka ëndja më shumë kur gjyshja i lexon libër ose kur këndojnë së bashku këngë me rimë ose me 

duartrokitje.
 � Derisa është me të, gjyshja e vendos në karrocë për shkak se frikohet të mos lëndohet nëse e nxjerrë prej saj. 

KapItullI 1:  funKsIonet trupore   

Funksionet e trupit kanë të bëjnë me funksionet fiziologjike të trupit, ku problemet mund të klasifikohen për nga devijimi, 
humbja ose ngecja e këtyre funksioneve.

Ato mund të klasifikohen në 3 nivele:
1. Devijimi i vogël, humbja ose ngecja e funksionit 
2. Devijimi mesatar, humbja ose ngecja e funksionit 
3. Devijimi i konsiderueshëm, humbja ose ngecja e funksionit 

Vlerësimi dokumentohet në 2 faza: 
faza 1 – shënjohet me √ vetëm në ato sfera, në të cilat identifikohen vështirësi në zhvillimin dhe mësimin e hershëm;  

faza 2 – nëse ka devijim, humbje ose ngecje të funksionit, atëherë mund të përdoret kualifikuesi (1-3). 

lista e shkurtër e funksioneve trupore

formulari i plotësuar sipas studimit të rastit të anës

FUNkSIoNEt mENtalE PO Kualifikues 1-3 

b 110 A ka fëmija probleme me vetëdijen e plotë dhe zgjimin 

b 117 A ka fëmija problem me realizimin e aktiviteteve që kërkojnë aktivizimin e 
procesit të të menduarit 

b 134 A ka fëmija problem me fjetjen dhe gjumin 

b 140 A ka fëmija problem në mbajtjen e vëmendjes ndaj ndonjë gjëje ose ndaj 
dikujt 

b 144 A ka fëmija problem të kujtohet për diçka ose në dikë 

b 147 A ka fëmija problem me koordinimin e trupit dhe të lëvizjes  2

b 156 A ka fëmija problem me dallimin e tingujve, formave dhe aromave

funksionet shqisore dhe dhimbja

b 210 A ka fëmija problem me shikimin e sendeve dhe të personave përreth tij 

b 230 A ka fëmija problem me dëgjimin e tingujve 

b 280 A ndjen fëmija dhimbje më të madhe se fëmijët e tjerë të moshës së tij 

Funksioni i zërit dhe të folurit 

b 310- b 399 A ka fëmijë çfarëdo problemi me prodhimin e zërave dhe të folurit  2

funksionet e sistemit kardiovaskular, hematologjik, imunologjik  
dhe respirator

b 410 A ka fëmija problem me funksionin e zemrës 

b 435 A ka fëmija alergji dhe a është shumë i ndjeshëm ndaj ndonjë ushqimi, 
bime apo kafshe 

b 440 A ka fëmija problem me frymëmarrjen 
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KapItullI 2 : struKturat trupore 

Strukturat trupore kanë të bëjnë me pjesët anatomike të trupit, siç janë: organet, gjymtyrët dhe pjesët e tyre përbërëse. Si 
problem mund të kualifikohen në formë të devijimit, humbjes ose mungesës së ndonjë pjese të trupit.  
Në strukturat trupore kualifikimi është i trefishtë:

1. Fushëveprimi i problemit
2. Natyra e problemit 
3. Lokacioni i problemit

faza 1 – bazohet në fushat që shënjohen me PO 
faza 2 – nëse ka devijim ose mungesë të strukturës së trupit, mund të shfrytëzohen edhe kualifikues tjerë (nga 1-3): 

1. fushëveprimi i problemit 
kualifikohet nga 1-3; 
1. Devijimi i vogël, humbja ose 

mungesa  
2. Devijimi i mesëm, humbja ose 

mungesa  
3. Devijimi i konsiderueshëm, 

humbja ose mungesa   

lISta E ShkUrtër E StrUktUrëS Së trUpIt
Faza 1 Faza 2

PO Fushëveprimi Ndryshimi Lokacioni 

struktura e sistemit nervor 

s 110 A ka ndonjë problem me kokën, kafkën, trurin 

s 110 A ka ndonjë problem me kurrizin ose nervat 

syri, veshi dhe strukturat e ngjashme 

s 210-299 A ka fëmija çfarëdo problemi me sytë ose veshët 

strukturat e përfshira në zë dhe të folur 

s 310-399 A ka fëmija problem me hundën, gojën, fytin ose 
dhëmbët 

strukturat e sistemit kardiovaskular, imunologjik dhe 
respirator 

s 410 A ka fëmija ndonjë problem me zemrën ose enët e gjakut 

s 430 A ka fëmija ndonjë problem me mushkëritë e bardha ose 
me kraharorin `

strukturat e lidhura me sistemin digjestiv, metabolik 
dhe endokrin 

s 510-599 A ka fëmija problem me barkun, zorrët ose gjëndrat 

Strukturat e lidhura me sistemin genito-urinar dhe 
sistemin riprodhues 

s 610-699 A ka fëmija problem me veshkat, fshikëzën  

strukturat e lidhura me lëvizjen  

s710 A ka fëmija problem me kokën ose me qafën  2 2 6

s730 A ka fëmija problem me duart ose me shuplakat  1 2 6

s750 A ka fëmija problem me këmbët dhe shputat  3 2 7

lëkura dhe strukturat e ngjashme 

S810-899 A ka fëmija çfarëdo probleme me lëkurën, flokët dhe 
thonjtë 

FUNkSIoNEt mENtalE PO Kualifikues 1-3 

Funksionet e sistemit digjestiv, metabolik dhe endokrin 

b 510 A ka fëmija problem me të ushqyerit  1

b 515 A ka fëmija problem me tretjen e ushqimit 

b 525 A ka fëmija problem me zbrazjen e zorrëve 

b 540 A ka fëmija problem me konsumimin e sasisë adekuate të ushqimit  1

Funksionet genito-urinare dhe riprodhuese 

b 620 A ka fëmija problem me urinimin 

Funksionet neuro-skeletike të ndërlidhura me lëvizjen 

b 710 A ka fëmija problem me lëvizjen e duarve, bërrylave, supeve  
ose të gjunjëve  2

b 730 A ka fëmija problem me muskujt e trupit, duart dhe këmbët  2

b 735 A ka fëmija problem me tonin e trupit, duarve dhe të këmbëve  2

b 755 A ka fëmija problem me mbajtjen e baraspeshës dhe kontrollin e trupit  2

b 760 A ka fëmija problem me kontrollin e lëvizjes së duarve dhe të këmbëve  2

b 765 A ka fëmija lëkundje, dridhje ose gjëra të tjera të padëshirueshme të trupit 
apo të ekstremiteteve

Funksionet e lëkurës dhe të strukturave të ngjashme  

b 840  A ka fëmija ndonjë problem me sensacionet ose pezmatimin e lëkurës 

 2. natyra e ndryshimit 
në strukturën e trupit 
kualifikohet nga 1-5;
1. Mungesa totale 
2. Mungesa parciale 
3. Pjesët plotësuese 
4. Pozita e ndryshuar 
5. Nuk është specifikuar

3. lokacioni i problemit 
kualifikohet nga 1-8;
1. Djathtë 
2. Majtë
3. Të dy krahët 
4. Para 
5. Prapa 
6. Në pjesën e sipërme të trupit 
7. Në pjesën e poshtme të trupit 
8. Nuk është specifikuar 

Vlerësimi dokumentohet në 2 faza:
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lista e shkurtër e aktiviteteve dhe pjesëmarrja PO 
Kualifikuesi 

Mënyra Kapaciteti 

mësimi dhe pranimi i diturive 

d120 A ka fëmija problem me shqisën e të prekurit dhe shijes  2 2

d131 A ka fëmija problem që të luajë me sende të ndryshme  2 2

d133 A ka fëmija problem me përdorimin e fjalëve, frazave dhe fjalive 

d137 A ka fëmija problem me koncepte si: sasia, gjatësia, njësoj dhe ndryshe 

d140 A ka fëmija problem me njohjen e simboleve të shtypura

d145 A ka fëmija problem me vizatimin e formave dhe skemave 

d150 A ka fëmija problem me mësimin e koncepteve matematikore 
d160 A ka fëmija problem me fokusimin e vëmendjes për një kohë  
më të gjatë 
d161 A ka fëmija problem me orientimin e vëmendjes 

d175 A ka fëmija problem me zgjidhjen e situatave të thjeshta problemore 

1 kualifikuesi – mënyra e realizimit të 
aktivitetit në ambientin e përditshëm

2 kualifikuesi – kapaciteti për zbatim të detyrave të 
caktuara 

1. me vështirësi të vogël
2. me vështirësi mesatare
3. me vështirësi të plota 

1. me vështirësi të vogël
2. me vështirësi mesatare
3. me vështirësi të plota

detyrat dhe kërkesat e përgjithshme 

d210 A ka fëmija probleme me realizimin detyrave të thjeshta ose në dhënien e përgjig-
jeve ndaj urdhrave të thjeshta 
d220 A ka fëmija probleme në realizimin e detyrave të ndërlikuara dhe në dhënien e 
përgjigjeve ndaj urdhrave të ndërlikuara 

d230 A ka fëmija probleme që të ballafaqohen me aktivitetet rutinore  2 1

d250 A ka fëmija probleme në kontrollin e sjelljes së tij 

Komunikimi 

d310 A ka fëmija problem që t’i kuptojë se çka flasin të tjerët 

d315 A ka fëmija vështirësi që t’i kuptojë 
grimasat dhe fotografitë e ndryshme 

d330 A ka fëmija vështirësi me të folurit  2 1

d331 A ka fëmija vështirësi në shqiptimin e disa zërave  2 1

d335 A ka fëmija vështirësi që të komunikojë me grimasa, fotografi dhe vizatime të 
ndryshme 

mobiliteti 

d410 A ka fëmija vështirësi gjatë uljes dhe ngritjes  2 3

d415 A ka fëmija vështirësi për shkak të lëvizjeve të pakontrolluara të duarve dhe të këmbëve  2 2

d440 A ka fëmija vështirësi gjatë përdorimit të shuplakave, gishtave dhe gishtit të madh  2 1

d445 A ka fëmija vështirësi gjatë përdorimit të duarve dhe pëllëmbëve  2 1

d 450 A ka fëmija vështirësi gjatë ecjes  2 2

Kujdesi për vetveten 

d510 A ka fëmija vështirësi gjatë larjes së duarve  2 1

d530 A ka fëmija vështirësi gjatë përdorimit të tualetit  1 1

d540 A ka fëmija vështirësi gjatë veshjes  1 1

d550 A ka fëmija vështirësi gjatë të ushqyerit  1 1

d565 A ka fëmija vështirësi në evitimin e situatave të rrezikshme dhe a është i 
kujdesshëm për sigurinë e tij 

jeta shtëpiake / jeta në kolektiv 

d 669 A ka fëmija vështirësi që të marrë pjesë në aktivitetet e përditshme rutinore në 
shtëpi ose në çerdhe  2 1

Marrëdhëniet ndërnjerëzore  

d710 A ka fëmija vështirësi në interaksion me moshatarët dhe të rriturit  2 1

Fusha të rëndësishme të jetës 

d815 A ka fëmija vështirësi të marrë pjesë në aktivitetet parashkollore  2 1

d816 A ka fëmija vështirësi që të luajë me fëmijët e tjerë 

bashkësia, jeta shoqërore dhe qytetare 

d910 A ka fëmija vështirësi në aktivitetet e çerdhes dhe në aktivitetet që realizohen në 
komunitet (vizita, gara, prezantime)  2 2

 KapItullI 3:  aKtIvItetI dhe pjesëmarrja 

Aksionet dhe detyrat, të cilat i kryen individi definohen si aktivitete, ndërsa kufizimi i aktivitetit definohet si vështirësi me të cilën 
përballet individi gjatë kryerjes së aktiviteteve.
Përfshirja e individit në situatat e përditshme jetësore definohet si pjesëmarrje, ndërsa pjesëmarrja e zvogëluar është rezultat i 
vështirësive, me të cilat përballet individi gjatë përfshirjes në situatat e përditshme jetësore.
Përfshirja e individit në situatat e përditshme jetësore definohet si pjesëmarrje, ndërsa zvogëlimi i pjesëmarrjes është rezultat i 
vështirësive, me të cilat përballet ai/ajo gjatë përfshirjes në situatat e përditshme jetësore. 
Në kontekst të edukimit parashkollor pjesëmarrja nënkupton angazhim aktiv të fëmijëve në të gjitha aktivitetet, detyrat dhe 
rutinat ditore, të cilat janë tipike për fëmijët e kësaj moshe, me qëllim që të gjithë fëmijëve t’iu jepet mundësi ta zhvillojnë 
potencialin e tyre pavarësisht nëse kanë ose nuk kanë vështirësi të caktuara zhvillimore. 
Edukimi parashkollor është pjesë e rëndësishme e jetës dhe përbëhet nga një sërë situatash të ndryshme jetësore, siç janë 
ulja në dhomën e aktiviteteve, ngrënia (e përbërë nga më shumë elemente: larja e duarve, ulja në tavolinë, përdorimi i 
pajisjeve, ushqimi i drejtë dhe biseda gjatë të ushqyerit), interaksioni me edukatorët dhe bashkëmoshatarët, loja në dhomën 
e aktiviteteve dhe në oborr, vizita e parkut etj. Me rritjen në aspekt të moshës, te fëmija rritet edhe numri i ndërlikueshmërisë 
së situatave jetësore, në të cilat marrin pjesë ata. Për kuptim të plotë të pjesëmarrjes në aktivitetet parashkollore, vëmendje e 
posaçme duhet t’i kushtohet mënyrës se si mund të ndryshohen aktivitetet dhe procedurat rutinore, me qëllim që kështu të 
sigurohet pjesëmarrje e plotë në ambientin e dhënë. Nuk mjafton vetëm të matet pjesëmarrja e tyre në aktivitetin e definuar 
paraprakisht ose në mjedisin e definuar për mësim të hershëm.  
Kualifikuesit e aktivitetit dhe participimi paraqesin mënyrë se si fëmija i realizon aktivitetet dhe si merr pjesë në ato: 

mënyra shpjegon se çka bën individi në ambientin e përditshëm; 
Kapaciteti shpjegon se si përballet individi me detyra ose aktivitete të caktuara;

Vlerësimi dokumentohet në 2 faza: 
faza 1– shënjohet me PO/JO
faza 2 e kualifikon mënyrën dhe kapacitetin  
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 KapItullI 4:  faKtorë të mjedIsIt 

Faktorët e mjedisit i përbëjnë karakteristikat fizike dhe sociale të mjedisit, por edhe qëndrimet me të cilat 
njerëzit e jetojnë jetën e tyre. 

Kualifikuesit e mjedisit janë:

1. Faktorët të cilët paraqesin barrierë  (B) për pjesëmarrje
2. Faktorët qe e lehtësojnë (L) pjesëmarrjen
 
Radhitja e kualifikuesve në B dhe L
 
1 barriera e dobët / lehtësues i dobët 
2 barriera e mesme / lehtësues e mesëm
3 barriera e theksuar /lehtësues i theksuar 
4 barriera e plotë / lehtësues i plotë 

lista e shkurtër e faktorëve të mjedisit
Kualifikuesi

B L

prodhime dhe teknologji 

е110 A ka fëmija nevojë për ushqim/ilaçe 3

е115 A ka fëmija pajisje për përdorim personal 3

е120 A ekzistojnë mjete për transportin e fëmijës 4

е130 A ka fëmija material të mjaftueshëm për lojë dhe mësim të hershëm 3

е150 A ka mundësuar ndërtesa qasje për fëmijën (rampë) 3

mjedisi natyror dhe ndryshimet në mjedis që bëhen nga njeriu 

е215 A paraqesin problem për fëmijën karakteristikat e popullatës 

е225 A është klima problem për fëmijën 

mbështetja dhe lidhjet 

е310 A ka fëmija mbështetje në familje 4

е325 A ka fëmija mbështetje nga moshatarët  4

е340 A ka fëmija mbështetje nga personeli i çerdhes 3

Qëndrimet 

е410 A ka familja qëndrime pozitive për fëmijën 

е425 Moshatarët a kanë qëndrime pozitive për fëmijën 4

е430 Ekipi drejtues dhe profesional a kanë qëndrime pozitive për fëmijën 4

е440 Personeli edukativ-përkujdesës a ka qëndrime pozitive për fëmijën 4

V.3 Hartimi i profilit funksional tё fёmijёs -  
analiza SWOT 

me bashkëmoshatarët e tij. Prirja jonë është 
që pikët e dobëta të bëhen të forta. Në fakt, 
pikët e dobëta identifikohen në Formularin 
për vlerësim sipas KNF-FRR.

Mundësitë konsiderohen si faktorë të 
jashtëm, të cilët ndikojnë në pikët e fuqishme 
dhe të dobëta të fëmijës. Ata kanë të bëjnë 
me qëndrimet pozitive të personelit, se çdo 
fëmijë ka kapacitet individual për zhvillim 
dhe mund të mësojë gjëra të reja, si dhe të 
përvetësojë shkathtësi të reja, por edhe qën-
drimin se çdo fëmijë duhet të përfshihet në 
mënyrë aktive dhe të marrë pjesë në aktivi-
tetet grupore dhe individuale me bashkë-
moshatarët tjerë. 

Rreziqet kanë të bëjnë me politikën e për-
jashtimit të fëmijëve me vështirësi në zhvil-
lim dhe mësim nga grupi edukativ, si dhe 
me qëndrimet negative të prindërve ndaj 
fëmijëve me vështirësi në zhvillim dhe më-
sim dhe përfshirjen e këtyre fëmijëve në grup 
me fëmijët e tjerë. Rrezik mund të jetë edhe 
vlerësimi joadekuat i vështirësive zhvillimore 
të fëmijëve dhe përjashtimi i tyre për shkak 
të vështirësive gjatë mësimit në moshë të 
hershme dhe pritjeve të ulëta nga fëmijët me 
vështirësi në zhvillim.  

Hartimi i një analize të tillë strategjike për për-
dorimin e mjetit SWOT mundëson të shqyrto-
het gjendja nga katër aspekte të rëndësishme. 
Këto aspekte gjatë veprimtarisë edukative 
janë të rëndësishme, për shkak se – përmes 
tyre – arrihet konstatim më preciz dhe njohje e 
gjendjes momentale të fëmijëve me vështirës 
në zhvillim dhe mësim, por edhe njohje të fak-
torëve, të cilët nuk mund të anashkalohen, fak-
torë që e pengojnë atë që synohet të arrihet 
me fëmijën. Për këtë arsye është me rëndësi që 
të ndërlidhen elementet e përbashkëta. Nëse 
rreziqet veprojnë ndaj pikave të fuqishme, ka 
të ngjarë që ato ta zvogëlojnë kapacitetin, të 
ngelin në nivelin e njëjtë pa ndryshime më të 
rëndësishme ose të bëhen pikë të dobëta, gjë 
që i bën vulnerabile. Kur mundësitë ulen si 
faktorë i jashtëm, ato ndikojnë edhe në pikët 
e dobëta të fëmijës, paraqesin pengesë, gjeg-
jësisht pengojnë që pikët e dobëta të bëhen 
pikë të fuqishme të fëmijës më vështirësi në 
zhvillim dhe mësim. Në rast se mundësitë janë 

Nё planifikimin 
strategjik me 
rёndёsi themelore 
ёshtё skanimi 
i faktorёve tё 
brendshёm dhe tё 
jashtёm, tё ci lat 
ndikojnё nё sjell-
jen, zhvi llimin dhe 
mёsimin e hershёm 
tё fёmijёve me 
vёshtirёsi.

pIKat e dobëta

RREZIQET

pIKat e fuQIshme

MUNDëSITë

Në procesin e analizës së profilit funksional 
pas dokumentimit të vlerësimit shfrytëzohet 
SWOT analiza për identifikim të pikave 
(anëve) dhe të dobëta dhe të fuqishme të 
fëmijës, si dhe mundësive dhe rreziqeve 
gjatë planifikimit të aktiviteteve, të cilat 
duhet ta rrisin pjesëmarrjen  e fëmijës në në 
kuadër të kopshtit. SWOT analiza paraqet 
vegël themelore për planifikim strategjik, 
gjegjësisht vegël për analizë dhe kuptim 
të sfidës, që e krijon fëmija në dhomën e 
aktiviteteve. SWOT analiza përfshin katër 
elemente kryesore: pikat e  fuqishme, 
pikat e dobëta, mundësitë dhe 
rreziqet.

matrIca sWot 

Në planifikimin strategjik me rëndësi 
themelore është skanimi i faktorëve të brend-
shëm dhe të jashtëm, të cilat ndikojnë në 
sjelljen, zhvillimin dhe mësimin e hershëm të 
fëmijëve me vështirësi.

Faktorët e brendshëm shënjohen si pika 
të fuqishme ose të dobëta të fëmijës me 
vështirësi në zhvillimin dhe mësimin e her-
shëm, ndërsa faktorët e jashtëm kanë të bë-
jnë me mundësitë dhe rreziqet.

Pikat e fuqishme kanë të bëjnë me atë që 
fëmija mund dhe di ta bëjë në një moshë të 
caktuar dhe përcaktohen sipas standardeve 
për mësim të hershëm, siç e bëjmë për të 
gjithë fëmijët e grupit edukativ. Ajo që fëmija 
mund dhe di ta bëjë vërehet në Instrumentin 
për vlerësimin e të arriturave zhvillimore.

Pikët e dobëta kanë të bëjnë me atë që 
fëmija nuk e bën ose për çfarë arsye nuk 
merr pjesë në aktivitetet e çerdhes së bashku 
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thellësisht të ndërlidhura me pikët e fuqishme 
dhe ofrojnë mbështetje në stimulimin e zhvil-
limit dhe mësimit të hershëm, atëherë kemi 
fuqizim të kapaciteteve të pikëve të fuqishme 
të fëmijës. 

Analiza është vetëm pjesë e etapave të 
procesit inkluziv. Me të e skanojmë gjend-

Analiza SWOT duhet të sigurojë informacione për 
potencialet dhe aftësitë e fëmijës gjatë vlerësimit 
të ambientit natyror, në të cilin qëndron ai, si dhe 
informacione se cilët faktorë i përforcojnë dhe 

Profili funksional  Ana

PIKAT E FUQISHME PIKAT E DOBëTA

- Ana krijon kontakte sociale lehtë, përshtatet 
në grup, dëshiron të luajë me fëmijët dhe 
shpesh vetë inicion lojë. (d729) 
- Fjalori i saj është i zhvilluar; ajo di shumë 
fjalë. (d310)
- Pranon ushqim të ri brenda një ose dy 
javëve, nëse gradualisht rritet vëllimi i copave 
dhe ka kujdes për butësinë dhe teksturën. 
(d550)
- E ndjek me interes se çka bëjnë të tjerët 
rreth saj dhe orvatet të përfshihet në lojë. 
(d816) 
- Mund të ulet e pavarur, edhe pse 
nganjëherë ngjan që ta humb baraspeshën. 
Ajo fillon të qëndrojë e pavarur duke u 
mbështetur.(b755)

- Тешко се разбира што зборува поради 
лошата орална моторичка конторала и 
потешкотии во артикулацијата.(d330,2 – 
d331,2)
- Јаде многу малку видови на храна и може 
да се „гуши“ ако парчето е поголемо или 
не е доволно меко. (b510,1-b540,1)
- Често плаче кога не ја разбираат што сака 
да прави во претшколските активности.(d 
815,2)
- Во играњето со децата најчесто и е 
потребна помош од возрасен.(d710,2 )
- Не може самостојно да користи лажица и 
да се облекува.(d669,2)
- Детето има проблем со одржување на 
рамнотежа и контрола на телото (b 755,2)

MUNDëSITë RREZIQET
- Ana shkon rregullisht në çerdhe, ku mund 
të mësojë më shumë mënyra sesi të luajë me 
fëmijët e tjerë. (e 120,4)
- Orari i punës së çerdhes i mundëson Anës 
të konsumojë ushqim për çdo 3-4 orë, gjë që 
është e patjetërsueshme për ta ruajtur peshën 
trupore, andaj ka mundësi ta zgjerojë listën 
e ushqimeve, duke përfshirë ushqimet që i 
hanë edhe fëmijët e tjerë. (e110,3 -e 115,3)
- Edukatorja përdor forma të ndryshme 
të punës, andaj Ana për çdo ditë mund të 
përvetësojë shkathtësi të komunikimit dhe ta 
përmirësojë të folurit, duke luajtur së bashku 
me bashkëmoshatarët e saj. (e 325,4) 
- Ana bëhet gjithnjë e më fortë në ruajtjen 
e baraspeshës. Secilën herë gjendet një 
i rritur, që ia shtrin dorën ose kujdeset të 
mos shtyhet nga ndonjë fëmijë tjetër gjatë 
orvatjeve për të qëndruar drejt. (e340,3)
- Fëmija e ka mbështetjen e familjes (е310,4)

- Mungesa e qasjes në çerdhe për fëmijët me 
karrocë. (e150,3)
- Mospërshtatja e programit për mësim dhe 
zhvillim të hershëm ndaj nevojave individuale 
dhe mundësive të secilit fëmijë. (e 440,2)
- Mosinformimi për strategjitë adekuate të 
mësimdhënies dhe materialet për zhvillim të 
lojërave, të dedikuara apostafat për fëmijët 
me vështirësi në motorikë. (e 130,3)

jen dhe e përgatisim planin strategjik. Kur e 
bëjmë analizën në fushat e matricës SWOT 
(si në shembullin e më poshtëm), i vërejmë 
gjendjet konkrete në fushat e dhëna pas 
marrjes së informacioneve të observimit 
dhe pyetësorit të plotësuar për vlerësim 
funksional. 

cilët i dobësojnë pikët e fuqishme, por edhe infor-
macionet se në çfarë mënyre do të minimizohen 
pikët e dobëta, që në rastin më të mirë të shndër-
rohen në pikë të fuqishme.

VI. PЁRGATITJA E PLANIT PЁR “QЁLLIMET SMART” 
PЁR MBЁSHTETJE dHE VLERЁSIM TЁ ZHVILLIMIT 
NЁ MЁSIMIN E HERSHЁM dHE PЁRFSHIRJA 
E FAMILJES NЁ PЁRMIRЁSIMIN E AFTЁSIVE 
FUNKSIONALE TЁ FЁMIJЁS
  

P as bërjes së analizës SWOT kalohet në 
fazën vijuese në hartimin e PLANIT ME 
QËLLIMET SMART për përmirësimin 
e aftësive funksionale të fëmijëve me 
vështirësi në zhvillimin dhe mësimin e 

hershëm në 3 sfera themelore funksionale:

1. Interaksionet sociale 
2. angazhimi në aktivitetet e 

përditshme rutinore 
3. përmirësimi i pavarësisë në 

përmbushjen e nevojave të jetës 
së përditshme jetësore. 

Një plan i këtillë përgatitet për fëmijët, të 
cilët shfaqin skema atipike rreth zhvillimit 
kognitiv, komunikimit, shfaqjes së aftësive 
për shkrim-lexim, aftësive motorike dhe 
shqisore ose përshtatjeve emocionale, që 
më vonë mund të kenë ndikim negativ ndaj 
pjesëmarrjes së pavarur të tyre në situata 
tipike jetësore. 
Qëllimi i përgatitjes së PLANIT ME QëLLIME 
SMART është të përcaktohet natyra dhe 
intensiteti i mbështetjes së nevojshme të 
fëmijëve tjerë në grup, si dhe të gjitha atyre 
që janë të përfshirë në procesin edukativo-
arsimor (prind, edukatorë, përkëdhelëse 
etj). Mbështetja nga edukatorët ka të bëjë 
me intervenimet e nevojshme në dhomën e 
aktiviteteve, si dhe përcaktimin e resurseve/
mbështetjes plotësuese të nevojshme për të 
siguruar pjesëmarrje të fëmijës në procesin e 
mësimit dhe zhvillimit të hershëm. 

Planin e përgatisin edukatorët në 
bashkëpunim me përkëdhelëset dhe familjet 
e fëmijëve, duke pasur parasysh se aty 
parashtrohen qëllimet për fëmijën dhe 
ato prindërit. Plani me QëLLIMET SMART 
përbëhet nga 4 pjesë:

1. raporti për të arriturat aktuale të 
fëmijës;

2. Përkufizimi i qëllimeve SMART; 
3. Përkufizimi i strategjive për 

mbështetjen e funksionimit në 
mjedisin social;

4. procedurat për ndjekjen e 
progresit. 

 1  raportI për të arrIturat 
aKtuale të fëmIjës shërben për 
vlerësimin e aftësive ose të arriturave 
aktuale të fëmijës në mjedisin ku do të 
kalojë më shumë kohë:

 � Shfletohen të gjitha domenet për të 
cilët fëmija ka nevojë, si dhe veç e veç 
niveli aktual i secilës fushë; 

 � Vlerësohen të gjitha informacionet 
e disponueshme të observimit (lista 
kontrolluese, shënimet anekdotike etj.) 
të profilit të hartuar funksional, si dhe 
informacionet e familjes si dëshmi se 
fëmija ka nevojë për mbështetje:

Ana liza ёshtё 
vetёm pjesё 
e etapave tё 

procesit inkluziv. 
Me tё e skanojmё 

gjendjen dhe e 
pёrgatisim planin 

strategjik. 

Planin e pёrgatisin 
edukatorёt nё 
bashkёpunim me 
pёrkёdhelёset 
dhe fami ljet e 
fёmijёve, duke 
pasur parasysh se 
aty parashtrohen 
qёllimet pёr 
fёmijёn dhe ato 
prindёrit. 
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 2  përKufIzImI I QëllImeve smart:

Në këtë fazë të planit merren parasysh:

 � Nevojat prioritare të mësimit të hershëm
 � Qëllimet e programeve vjetore dhe pritjet e 

mësimit dhe zhvillimit për secilën sferë, për 
të cilën ka nevojë për mbështetje 

 � Përshkrimi i standardeve ose intervenimeve 
për të arriturat e secilit qëllim veç e veç.

Ky proces mbështetet në tre komponentë 
kryesorë, të cilat duhet të përdoren me qëllim 
që:
 
1 Të fillohet me atë që prindërit/tutorët e 
konsiderojnë se është më e rëndësishme 
për fëmijën dhe familjen e tyre ose si diçka 
më e rëndësishme që duhet të arrihet. 
Theks të veçantë duhet të vendoset në dëshirat 
e tyre për pjesëmarrje në familje dhe në 
aktivitetet në bashkësi. 

 � Duke shfrytëzuar pyetjet e hapura të 
fokusuara mund t’u ndihmohet prindërve 
që të mendojnë për atë se si ata dëshirojnë 
që fëmija të marrë pjesë në aktivitetet dhe 
rutinat e rëndësishme për ta dhe cilët janë 
faktorët për pjesëmarrje të suksesshme të 
fëmijëve të tyre. 

 � Këto prioritete duhet të shërbejnë si bazë 
për zhvillimin e qëllimeve të cilësisë së lartë, 
që janë të bazuara në pjesëmarrjen e tyre.

2 Të shqyrtohet ajo që është funksionale ose 
që paraqet sfidë në shtëpi, në bashkësi, në 
çerdhe/QZhhF.

 � Të vërehen ato situata motivuese dhe 
interesante për fëmijën dhe familjen, të cilat 
ndikojnë në pjesëmarrjen e tyre në familje 
dhe në jetën e bashkësisë. 

 � Të fitohen informacione për atë që 
fëmija kënaqet duke e bërë dhe cilat janë 
aktivitetet e përbashkëta që ai i dëshiron, 
gjë që ndihmon të shpjegohet konteksti në 
të cilin fëmija mëson dhe participon.

 � Të merren informacione nga prindërit për 
atë se cilat aktivitete nga jeta e përditshme 
nuk zhvillohen me vështirësi, si dhe të 
kuptohet se çka është ajo që prindërit 
do të dëshironin të ndryshohet në të 
ardhmen.

3 Cilat janë kompetencat profesionale 
të edukatorëve dhe gjërat që ata i njohin 
në lidhje me interpretimin e rezultateve të 
observimit për aftësitë zhvillimore dhe nevojat 

e fëmijës, si dhe ndikimin e tyre ndaj mësimit 
dhe zhvillimit të hershëm. 
Këto tre tipa të informacioneve dhe kombinimi 
adekuat i tyre ka rëndësi qenësore për 
zhvillimin e qëllimeve cilësore, si dhe për 
marrjen e vendimeve adekuate për strategjitë 
dhe aktivitetet, të cilat në mënyrë më efikase 
do ta promovojnë mësimin e hershëm dhe 
do të mundësojnë miratim të shkathtësive 
dhe koncepteve të reja, me qëllim që të 
arrihen rezultatet e dëshiruara. (Аgreed upon 
practices for providing early intervention 
services in natural environments: Workgroup 
on Principles and Practices in Natural 
Environments, 2008, fq. 1-6).
Me këtë rast gjithnjë duhet të merret parasysh 
fakti se nuk ka mundësi që në të njëjtën kohë 
të punohet në të gjitha planet/fushat. Sjellja 
e rrezikshme kontribuon në identifikimin 
e nevojave themelore, që janë parakusht i 
domosdoshëm për zgjidhjen e nevojave dhe 
vështirësive të tjera. 
Përmbushja e nevojave prioritare kontribuon 
më shpesh drejt ndryshimeve pozitive edhe 
në fushat e tjera. Për shembull, për një fëmijë 
të moshës 6-vjeçare me agresivitet verbal 
dhe fizik është prioritet ndryshimi i sjelljes së 
dëshiruar ose, nëse nuk është përmbushur 
nevoja e sigurisë, nuk mund të përmbushen 
nevojat e nivelit më të lartë, si për shembull: 
dashuria, mirënjohja, vetërespekti. (A theory of 
Human motivation, A.H.Maslow)

Qëllimet efikase duhet të shënohen sipas 
parimeve SMART:
Parimet specifike – të shënohen në gjuhë të 
thjeshtë, koncize dhe të shpjegojnë së çka 
pritet nga personat e përfshirë, ku do të 
ndodhë dhe cilat atribute janë të rëndësishme;
Parimet e matshme – të mund të përshkruhen 
lehtë, të vlerësohen dhe të evaluohen kriteret 
për matjen e progresit dhe arritjes së qëllimit. 
Të mund të ofrojnë përgjigje për pyetjet: Sa? 
dhe Si? do ta dijë se e kam arritur qëllimin?
Parimet e realizueshme – të jenë të arritshme, 
të planifikohet ajo që mund të arrihet realisht. 
Nëse qëllimet janë të realizueshme, atëherë 
filloni të kuptoni se si do t’i arrini, me çka t’i 
zhvilloni qëndrimet dhe aftësitë e nevojshme.  
Parimet relevante – të jenë qëllime të 
rëndësishme dhe të dobishme për fëmijën, 
të ndodhin në kohë të duhur dhe të jenë të 
përshtatshme me qëllimet e tjera relevante.
Parimet të kenë kohë të përcaktuar – Data e 
synuar ose afati i fundit është përkufizuar me 
qëllim që të sigurohemi se vazhdimisht ndiqet 
qëllimi dhe se ai mund të arrihet në kuadër të 
një periudhe të caktuar.

Aspektet e zhvillimit dhe mësimi i hershëm - Ana

Zhvillimi socioemocional

 � Dëshiron ta lavdërojnë, gjë që e motivon të marrë më shumë pjesë në aktivitet
 � Kënaqet në interaksion me të tjerët dhe është shumë e interesuar të luajë me fëmijët e 

tjerë
 � Qan dhe shqetësohet kur të tjerët nuk mund ta kuptojnë. 
 � Qetësohet lehtë me bisedë dhe zgjidhje të problemit..
 � është e lidhur fuqishëm me prindërit, vëllain, motrën, gjyshen dhe gjyshin.
 � Turpërohet nga personat e panjohur, por kjo zgjat një periudhë të shkurtër. 
 � është e lumtur me veten e saj kur arrin sukses në diçka dhe di të thotë “Të lumtë Ana!” 

(Bravo Ana)

Shëndeti dhe zhvillimi motorik

 � Qëndron e pavarur.
 � Zvarritet dhe rrokulliset. 
 � Kur lihet të qëndrojë duke u mbajtur për ndonjë objekt, qëndron në këmbë pa u mbajtur 

1-2 minuta. 
 � Shfaq progres në orvatjet për të ecur e pavarur.
 � Ushqehet me gishta, përdor edhe lugë, e mban gotën e përshtatur për të dhe pi nga 

gota. 
 � Mund t’i mbajë lodrat dhe t’i shkundë.
 � Mund t’i shfletojë faqet e librave me fletë më të trasha dhe më të forta.

Gjuha, komunikimi, zhvillimi i shkrim-leximit 

 � Mund të ndjekë konstruksione verbale nga një person tjetër.
 � I dallon emrat e gjësendeve dhe të objekteve të njohura.
 � Përgjigjet në pyetje me po dhe jo.
 � Kthehet kah zëri kur ia thonë emrin. 
 � Përdor 2-3 fjalë në një frazë.
 � Parashtron pyetje.
 � Di dhe përsërit këngë të thjeshta dhe rima. 
 � Shqiptimi i fjalëve është i paqartë, shpeshherë nëna e saj e interpreton atë që Ana 

dëshiron ta thotë.

Zhvillimi kognitiv

 � E dallon funksionin e lodrave 
 � I përdor lodrat në mënyrë funksionale (godet me çekan, e mbështjell kukullën me qebe), 

dallon dhe parasheh aktivitete rutinore.
 � I dallon ngjyrat kryesore.
 � Mund t’i klasifikojë dhe veçojë gjësendet sipas funksionit të tyre.

Qasja ndaj mësimit

 � I shfrytëzon objektet, mjetet ose e pranon ndihmën e personit të rritur, në mënyrë që ta 
arrijë atë që e ka ndër mend. 

 � E ndjekë me interes atë që e bëjnë të tjerët rreth saj dhe përpiqet të përfshihet në lojë.

Raporti pёr tё 
arriturat aktua le 

tё fёmijёs shёrben 
pёr vlerёsimin 
e aftёsive ose 

tё arriturave 
aktua le tё 
fёmijёs nё 

mjedisin ku do tё 
ka lojё mё shumё 

kohё

Kёto tre tipa tё 
informacioneve 
dhe kombinimi 
adekuat i tyre ka 
rёndёsi qenёsore 
pёr zhvi llimin 
e qёllimeve 
ci lёsore, si dhe 
pёr marrjen 
e vendimeve 
adekuate pёr 
strategjitё dhe 
aktivitetet, tё 
ci lat nё mёnyrё 
mё efikase do 
ta promovojnё 
mёsimin e 
hershёm dhe do 
tё mundёsojnё 
miratim tё 
shkathtёsive dhe 
koncepteve tё 
reja, me qёllim 
qё tё arrihen 
rezultatet e 
dёshiruara.
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Gjatë përkufizimit të qëllimeve SMART duhet 
të respektohen këto kritere për vlerësimin e 
funksionalizmit të qëllimeve: 
1. të jenë të rëndësishme dhe funksionale 

për fëmijën dhe familjen; 
2. të reflektojnë situata reale jetësore; 
3. të  kalojnë përmes të gjitha aspekteve 

zhvillimore; 

Qëllimi i gjerë/i paqartë Qëllimi i mundshëm smart

Suzana do të bëhet më e shoqërueshme Deri në fund të qershorit Suzana do të luajë 
me fëmijët e tjerë gjatë aktiviteteve të lojërave 
me grupe së paku 5 minuta pa u shqetësuar 
fare.

Martini do të përmirësohet në drejtim të klas-
ifikimit të lodrave

Në afat prej 4 javësh Martini do të përmirëso-
het në klasifikimin e lodrave të mëdha dhe të 
vogla, duke përmbushur së paku 50% të de-
tyrave të sakta.

Fatimja nuk do të jetë më e padëgjueshme Deri në fund të vitit Fatimja do ta fitojë “yllin 
e artë” për sjellje të mirë, duke demonstruar 
se mund të kryejë detyra 10-minutëshe pa 
piskamë ose pa vrapuar brenda dhomës së ak-
tiviteteve.

shembull I studImIt të rastIt të anës
Qëllimet e përkufizuara për mbështetjen dhe vlerësimin e progresit të 
mësimit të hershëm dhe përfshirjen e familjes në përmirësimin e aftësive 
funksionale të anës: 

1. Kur Ana do të kërkojë ose do të bëjë diçka gjatë prezantimit të ndonjë lodre ose gjatë 
pjesëmarrjes në lojë, atë do ta bëjë përmes fjalëve, pa gjeste ose forma të tjera të 
shprehjes, duke i përdorë fjalët në mënyrë adekuate. Ajo do të shprehë në mënyrë të 
duhur 20 fjalë në periudhë 2-muajëshe.

2. Kur të ndjehet e shqetësuar ose e hidhëruar, ajo do të kërkojë të pushojë ose të luajë 
me lodrën e preferuar në 30% të rasteve në një periudhë prej dy muajsh.

shembuj të QëllImeve sIpas aspeKteve zhvIllImore:

Gjuha, komunikimi, zhvillimi i shkrim-leximit 
1. Simoni do të përgjigjet në afat prej 5 sekondash që nga momenti kur do të shqiptohet 

emri i tij nga dikush që qëndron vetëm një hap larg tij, qoftë duke shikuar andej, duke 
e kthyer kokën dhe duke realizuar kontakt të shkurtër me sy (1-5 sekonda) me personin 
që e ka shqiptuar emrin e tij edhe atë gjatë orvatjes së parë për çdo ditë në _____ ditët e 
njëpasnjëshme që do të matet nga _______

shëndeti dhe zhvillimi motorik
2. Enisa do t’i imitojë aktivitetet e ndonjë loje duke e ndjekur ndonjë bashkëmoshatar 

të saj, pastaj do ta imitojë lojën në afat prej ___ sekondash, pasi t’i jepet mundësi që 
ta bëjë të njëjtën. Ajo do ta përsërisë aktiviteti me së paku ___ lodra për_______ ditë të 
njëpasnjëshme, që do të matet nga ________

zhvillimi social
3. Ivana do të bashkëpunoje me bashkëmoshataret e saj në grupe të vogla (do të ndajë 

materiale me ta dhe do t’u japë mundësi që ta shprehin mendimin e tyre) në ___ %   të 
mundësive për __________ ditë të njëpasnjëshme që do të matet nga ___________

zhvillimi emocional
4. Luani do të kërkojë pauzë kur të ndjehet i frustruar dhe i shqetësuar në _______ % të 

mundësive për ___________ ditë të njëpasnjëshme që do të matet nga ______

Qasja ndaj mësimit
5. Gorani do të marrë pjesë në ndonjë lojë të përbashkët me person të rritur për së paku 

______ minuta, me përfshirje dhe qëndrim në lojë, mirëpo në të njëjtën kohë do të jetë 
në interaksion edhe me një person tjetër jashtë lojës, pa shfaqur mosdurim ose sjellje 
problematike, gjegjësisht përpjekje për të ikur nga vendi në një periudhë prej ________ 
ditësh të njëpasnjëshme që do të matet nga ___________________

zhvillimi kognitiv
6. Jasmina do të mund të marrë pjesë në ______  aktivitete hulumtuese me 

bashkëmoshatarin e saj për _________ minuta përmes këmbimit, por edhe ofrimit të 
mundësisë për shokun e saj që të flasë me ndihmë minimale në 2/3 ditë në 3 ditë të 
ndryshme, me qëllim të observimit dhe matjes që realizohet nga ______

4. të jenë të qarta dhe koncize;
5. ta potencojnë atë që është pozitive;
6. të përdoren fjalë aktive e jo pasive.

Këta dy shembuj i përmbushin të gjitha 6 
kriteret e funksionalitetit të qëllimeve të 
zhvilluara:  

Gjatё pёrkufizimit 
tё qёllimeve 
SMART duhet 
tё respektohen 
kёto kritere pёr 
vlerёsimin e 
funksiona lizmit tё 
qёllimeve

1. Nikolla do të luajë dhe do t’i ndajë 
lodrat me bashkëmoshatarët në çerdhe 
dhe me motrën e tij në shtëpi  

2. Tamara do t’i lusë shokët që t’ia japin 
lodrat përmes përdorimit të fjalëve. 

 � Të rëndësishme dhe funksionale për 
fëmijën dhe familjen 

 � Reflektojnë situata jetësore reale 
 � Kalojnë nëpër të gjitha fushat e 

zhvillimit 
 � Janë të qartë dhe koncizë 
 � E potencojnë atë që është pozitive 
 � Përdoren fjalë aktive e jo pasive
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 3  përKufIzImI I strategjIsë për 
mbështetjen e përmIrësImIt të 
aftësIve funKsIonale me të cIlat 
rrItet InteraKsIonI I fëmIjës 
me mjedIsIn dhe përmIrësohet 
funKsIonIn I tIj/saj në sItuatat e 
prItshme jetësore

Pasi të identifikohen qëllimet dhe të 
definohen pritjet për pjesëmarrjen e fëmijës 
në mjedis konkret, edukatori përzgjedh 
strategji dhe e përshtat mjedisin, e rrit 
interaksionin e fëmijës me mjedisin, kjo 
varësish nga nevojat e identifikuara.
Edukatori përdor procedura të ndryshme për 
rritjen e angazhimit dhe përfshirjen e fëmijës 
si subjekt aktiv të programit. Edukatorët 
gjatë punë së tyre marrin vendim për:

 � mënyrën sesi do ta rregullojnë mjedisin 
në të cilin do të qëndrojnë fëmijët,

 � materialet që do t’i vendosin në rafte/
qendrat për mësim dhe zhvillim të 
hershëm 

 � përvojat në procesin e mësimit të 
hershëm, që do t’u ofrohen fëmijëve në 
bazë të njohje së tyre për çdo fëmijë në 
veçanti dhe të grupit në tërësi, me qëllim 
që të sigurohet zhvillim i vazhdueshëm i 
rezultateve pozitive të çdo fëmije.

Faktorët që mundësojnë pjesëmarrje të 
rëndësishme në procesin e mësimit duhet 
mendohen mirë gjatë marrjes së vendimit 
për natyrën dhe intensitetin e mbështetjes 
së ofruar. Këto faktorë përfshijnë:

−	Aftësinë e fëmijës për të marrë pjesë në 
fusha/aspekte të ndryshme të programit; 

−	Përshtatshmërinë e materialit didaktik 
dhe materialit për lojë;

−	Shkallën e përshtatjes së programit për 
mësim dhe zhvillim të hershëm;

−	Mjetet e nevojshme ndihmëse;
−	Mbështetjen e nevojshme ndihmëse nga 

edukatori;
−	Mjedisin, i cili e nxit dhe motivon 

pjesëmarrjen; 
−	Kapacitetin e familjes, aspiratat dhe 

motivimin.

Aktivitetet dhe materialet e çerdhes/QZHHF 
janë disenjuar në mënyrë që t’i përmbushin 
nevojat e një numri të madh të fëmijëve 
me ose pa vështirësi. Kur ato aktivitete 
dhe materiale nuk i përmbushin nevojat 
specifike të fëmijës, mund të përshtaten ose 
zgjerohen që ashtu ta adaptohen në nevojat 
individuale të tij/saj. Qëllimi i përdorimit 
të mjeteve didaktike dhe materialeve për 

lojë dhe mësim është që t’u ndihmohet 
fëmijëve në përballimin më të mirë me sfidat 
intelektuale, fizike ose socio-emocionale. 
Ato u ndihmojnë fëmijëve, që në rrjedhë e 
sipër t’i përdorin aftësitë e tyre, andaj edhe 
sigurojnë bazë të mirë për përvetësim të 
shkathtësive të reja. 
Prindërit mund të përfshihen në këtë proces 
dhe mund ta ndjekin progresin e fëmijëve 
të tyre përmes interaksioneve të përditshme 
me fëmijën, që paraqesin mundësi të 
mirë për përvetësimin e shkathtësive 
ndërpersonale dhe e stimulojnë zhvillimin 
konceptual dhe gjuhësor, si p.sh.:

	leximi i përbashkët i librit, 
	biseda për ndodhitë aktuale dhe të 

kaluara,
	shëtitja në kopshtin zoologjik, në 

treg, në bibliotekë, në fushë e sportit. 

Me rëndësi është të sigurohen aktivitetet, me 
të cilat do të zhvillohen aftësitë perceptuese, 
koordinimi, shkathtësitë e lehta dhe të rënda 
motorike, si p.sh.:

 � përdorimi i gërshërëve, shkumësa dylli, 
numërimi me gishta, me rruaza, me topa 
etj.

 � lojërat verbale, vizatimi, rrëfimi i 
përrallave, numëratoret, fjalët e shpejta 
etj.  

Kur fëmija nuk mund të marrë pjesë në ndonjë 
aktivitet, atëherë duhet bërë disa ndryshime. 
Për t’i përmbushur nevojat specifike të fëmijës, 
ndoshta do të duhet të praktikohen strategjitë 
alternative. Për shembull:
 

 � Format e punës – Për cilindo aktivitet 
ekziston një numër i madh i formave 
të organizimit të fëmijëve, prej të cilëve 
mund të zgjidhni, si: puna frontale (puna 
në grupe të mëdha dhe të vogla), puna 
në çifte, një me një (person i rritur më 
fëmijën) dhe/ose detyra individuale dhe 
të individualizuara. 

 � metodat e mësimdhënies – preferohet 
që më shpesh të ndryshohen gjatë ditës, 
me qëllim që të përmbushen nevojat 
e fëmijës me përfshirjen e më shume 
aktiviteteve për diskutime në grup, lojëra, 
luajtje të roleve, aktivitete me manipulim 
në tavolinë ose dysheme me ulje, 
aktivitete mobile, mësim me përvojë, 
demonstrime etj.

 �  Strategjitë për mësim dhe 
mësimdhënie – ndryshimet në 
strategjitë mund të kenë ndikim në 
aftësinë e fëmijës për të marrë pjesë në 
aktivitete. Shembujt përfshijnë:
−	thjeshtësimin e udhëzimeve, 
−	shtimin e informacioneve vizuale,
−	përdorimin e materialeve/shembujve 

konkretë,  
−	ndarjen e detyrave në sekuenca, 

me qëllim që të mundësohet mësimi 
nga gjërat më të lehta në ato më të 
vështira, 

−	përsëritjen dhe ofrimin e më shumë 
mundësive për zbatimin e shkathtësive,

−	ndryshimet e orarit për përvetësimin e 
shkathtësive sipas mundësive,  

−	 formësimin e përgjigjeve, 
instruksioneve verbale dhe/ose të 
ndihmës së drejtpërdrejtë fizike.

 � Qëllimet edukativo arsimore dhe 
rezultatet e pritura nga mësimi – Duhet 
të përgjigjen në nevojat e fëmijës në 
kontekst të një aktiviteti të vetëm, por të 
parapara për tërë grupin, kjo me qëllime 
individuale për mësim. Kjo shpeshherë 
mund të arrihet duke përdor aktivitete 

dhe materiale të njëjta. Për shembull, 
nëse me fëmijët punohet në konceptin e 
klasifikimit, atëherë fëmijës me aftësi të 
kufizuara i mundësohet të marrë pjesë 
në aktivitetin e njëjtë, por fokusi vihet në 
kapjen dhe lëshimin e katrorëve, lirimin 
e potencialeve, leximin e tregimeve të 
shkurtra për mbajtjen e vëmendjes deri 
në fund të tregimit.  

 � Adaptimi i metodave për përgjigje – 
Fëmijët nganjëherë mund ta kuptojnë 
konceptin, por duhet ta adaptojnë 
mënyrën se si e demonstrojnë njohurinë. 
Përdorimi i sistemeve argumentuese 
komunikuese, sy më sy ose me shikim të 
ngulitur, por edhe demonstrimet, mund t’i 
ndihmojnë më mirë fëmijës t’i prezantojë 
shkathtësitë e veta. (Për shembull, leximi i 
tregimit duke përdor mjete adekuate dhe 
materiale didaktike, mundëson pjesëmarrje 
aktive të fëmijëve); 

 � Kushtet e ambientit – rregullimi i mjedisit 
jetësor është aspekt i rëndësishëm në 
çdo hapësirë të pjesëmarrjes së hershme. 
Faktorë të rëndësishëm janë: ndryshimet 
e ndriçimit, niveli i zhurmës, stimulimet 

Pasi tё 
identifikohen 

qёllimet dhe tё 
definohen pritjet 
pёr pjesёmarrjen 

e fёmijёs nё 
mjedis konkret, 

edukatori 
pёrzgjedh 

strategji dhe e 
pёrshtat mjedisin, 

e rrit interaksionin 
e fёmijёs me 
mjedisin, kjo 
varёsish nga 

nevojat e 
identifikuara.

Edukatori pёrdor 
procedura 
tё ndryshme 
pёr rritjen e 
angazhimit dhe 
pёrfshirjen e 
fёmijёs si subjekt 
aktiv tё programit.
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audio-vizuale, rregullimet fizike të 
dhomës ose të pajisjeve, si dhe qasja në 
materiale (p.sh. vendosja e mobileve, 
duke mundësuar lëvizje me mjete 
ndihmëse, sigurimi i mbështetjes për ulje 
në karrige ose në dysheme, mënjanimi i 
materialeve, që nuk do të ishin të sigurta 
për fëmijën derisa qëndron në grup etj.).  

 � Përshtatja e lodrave dhe mjeteve e 
materialeve didaktike – Nganjëherë 
nevojitet që materialet të përgatiten 
në mënyrë fizike, me qëllim që ashtu 
të lehtësohet pjesëmarrja e fëmijës. 
Materialet mund të përshtaten në 
mënyrë fizike, përmes përmirësimit të: 
qëndrimit, lehtësisë së manipulimit  
me to (hedhja, dorezat, materialet e 
bëra me dimensione më të mëdha), 
qasja (plotësimi me doreza/hekurudha, 
që të mund të mbahet më lehtë 
në dorë, me shtrirje të llastikut ose 
litarit për materialet, ashtu që ata do 
të mund të transferohen lehtë nga 
njëri vend në tjetrin), qartësia ose 
veçoria vizuale (shtimi i kontrastit ose 
ndriçimit të specializuar), madhësia 
dhe e ashtuquajtura lodër me bashkim 
figurash (puzzle), ashtu që fëmija të 
mund ta zgjidhë detyrën në mënyrë të 
pavarur; 

 � Niveli i ndihmës personale – nevoja e 
fëmijës për të lëvizur nga kontrollimet 
periodike në vendin e ngjarjes deri në 
mbikëqyrje të vazhdueshme. Ndihma 
mund të dallojë nga dita në ditë dhe 
sigurohet nga personat e rritur ose 
nga bashkëmoshatarët dhe ajo duhet 
të ketë për synim që sa më shumë të 
mund t’i inkurajojë fëmijët që të bëhen 
të pavarur (p.sh. shtojeni kohën për 
ushqim, ashtu që fëmijës t’i nevojitet 
më shumë kohë që të ushqehet në 
mënyrë të pavarur dhe më shumë kohë 
për ta përfunduar ushqimin); shtoni 
rreth lapsit plastelinë ose brumë, që 
në mënyre të pavarur të qëndrojë 
në qendrën për vizatim, përdorni 
teknologji asistuese që t’i mundësoni 
fëmijës me vështirësi motorike që në 
mënyrë të pavarur ta aktivizojë lodrën. 

 � Aktiviteti alternativ – Ky adaptim 
programor duhet të përdoret si 
zgjedhje e fundit, kur kushtet e 
sipërpërmendura nuk mund të 

përdoren, me qëllim që kështu të 
përmbushen nevojat e fëmijës. Sigurimi 
i ndihmës është forma më e vjetër e 
përshtatjes, sepse e inkuadron edhe 
një fëmijë ose një person të rritur, i cili 
në fakt i ndihmon fëmijës në aktivitetin 
ose rutinën e tij dhe nuk lejon ai ta 
bëjë atë bëhet në mënyrë të pavarur. 
Gjithnjë përpiquni të siguroni ndihmë 
nga personi i rritur ose ndonjë fëmijë 
më i rritur para se të siguroni ndihmë 
nga të rriturit. Sigurimi i ndihmës është 
i nevojshëm vetëm kur përshtatjet e 
tjera nuk kanë pasur sukses dhe, si i 
tillë, është mjet i fundit.

Në aktivitetet dhe mundësitë e përditshme 
për mësim të hershëm në shtëpi ose kopsht 
është mirë t’i kenë këto karakteristika: 

1. Shfrytëzimi i aktiviteteve, të cilat 
fëmija i preferon dhe që, si të tilla, 
mundësojnë të bëjë zgjidhje gjatë 
interaksionit me fëmijët ose të rriturit.

2. Ruajtja e interesit me detyra të 
ndryshme të mësimit.

3. Kombinimi i detyrave, të cilat tashmë 
i ka të përvetësuara me detyrat e reja, 
me qëllim që kështu të ndihmojë në 
ruajtjen e ndjenjës së aftësisë, realizimit 
dhe përgatitjes për të ndihmuar në 
kryerjen e detyrës.

4. Demonstrimi ose modelimi i sjelljes së 
dëshiruar.

5. Shfrytëzimi i shpërblimeve-lëvdatave 
me lidhje logjike për fuqizimin e 
efikasitetit dhe angazhimit të fëmijës.

6. Shpërblimi i të gjitha përpjekjeve 
të fëmijës për të vënë në përdorim 
sjellje të reja, e jo vetëm sjellje të 
suksesshme.

7. Ndryshimi i kërkesave të veprimtarisë 
ose rutinës, gjegjësisht i mënyrës së 
përmbushjes së aktivitetit, mund t’u 
mundësojë fëmijëve të jenë më aktivë. 
Për shembull: në vend se vetëm të 
jepni instruksione, përdorni fotografi 
për të treguar çdo hap. Ndryshoni 
kërkesat, të cilat pritni të plotësohen, 
që kështu të mundësoni diversitet.

aspektet e zhvillimit në kontekst 
të SMZHH-së dhe indikatorët për 
matje dhe ndjekje të progresit

mundësitë për mësim të hershëm 
dhe intervenim në çerdhe/Qmhzh

mundësitë për mësim të 
hershëm dhe intervenim 
në shtëpi dhe në mjedisin e 
jashtëm

Gjuha, komunikimi zhvillimi i 
shkrim-leximit

Standardi: Fëmija mund ta dëgjojë dhe 
kuptojë gjuhën e verbale;

Standardi: Fëmija mund të flasë dhe të 
komunikojë;

Standardi: Fëmija mund ta pasurojë 
fjalorin e tij dhe të shfaqë progres në të 
folurit e drejtë

Indikatorët: - Fëmija përgjigjet në 
mënyrë adekuate ndaj instruksioneve 
verbale. – Fëmija thotë fjali të për-
bëra nga 2-3 fjalë. – Fëmija pyet për 
domethënien e fjalëve të caktuara ose 
për atë se si quhet ndonjë gjësend.

Mësimi i fjalëve të reja përmes lojërave 
me kartela dhe fotografi të objekteve 
në çifte. Një fëmijë ia tregon fotografinë 
Anës, ndërsa ajo duhet ta thotë emrin e 
gjësendit në të. 

Shikimi në buzë në afërsi të atij që flet, 
që të mësojë të lexojë nga buzët se si 
t’i shqiptojë fjalët në mënyrë të drejtë. 
(Loja – pantomima) 

Koha në grup – shpjegim përmes fo-
tografive që ta praktikojë përdorimin e 
fjalëve në fjali.

Ushtrime për artikulim dhe shqiptim 
të tingujve. Fryrja në  krehër të letrës, 
përsëritja e tingujve (cr, cr, zzzzzzz)....

Prindërit duhet ta përmirësojnë 
kur shqipton tinguj në mënyrë jo 
të qartë, me qëllim që kështu të 
mësojë t’i emërtojë në mënyrë të 
duhur objektet në shtëpinë e saj.

Ata duhet ta nxisin të përdorë 
disa fjalë në fjali, duke i ndihmuar 
përmes modelimit, kur ajo dëshi-
ron t’i shpreh dëshirat ose nevojat 
e veta

Së bashku duhet t’i emërtojnë 
lodrat, ngjyrat e lapsave etj, me 
qëllim që të mund të lexojë nga 
gojët e tyre dhe pastaj t’i shqiptojë 
fjalët në mënyrë të drejtë

Zhvillimi emocional 

Standardi: Fëmija mund t’i dallojë dhe 
t’i shprehë në mënyrë duhur emocionet 
e veta;

Standardi: Fëmija mund t’i kontrollojë 
ndjenjat personale. 

Indikatorët:                      -Fëmija duhet 
t’i vërejë dhe dallojë shkaqet për shfaq-
jen e emocioneve të ndryshme te të 
tjerët dhe te vetja            - Fëmija fillon 
t’i kontrollojë impulset (thotë se është i 
lodhur kur ndjehet i prekur emociona-
lisht)

“Lodra ime e preferuar”

Fëmijët ua tregojnë të tjerëve lodrën e 
tyre të preferuar dhe demonstrojnë se 
si e përdorin atë. (Ana duhet të presë 
t’i vijë radha dhe t’i dëgjojë të tjerët kur 
prezantojnë).

Kukullat për drama dhe lojërat me 
rregulla, lodrat muzikore dhe ritmike 
(lodrat që Ana i ka pëlqen dhe i njeh 
mirë), lodrat me duartrokitje, këngët 
ritmike për përforcimin e interksionit 
me fëmijët e tjerë

Lodrat në grupe më të vogla, që fëmijët 
ta njohin më mirë dhe më ta kuptojnë 
lehtë ndokënd kur të thotë dëshiron të 
thotë diçka. 

Leximi i librave gjatë pushimit, 
para fjetjes, kur dallohen qartë 
emocionet e figurave në libër 
përmes fotografisë ose përshkrimit 
të sjelljes. 

Shqyrtimi i librit me ilustrime duke 
parashtruar pyetje, me qëllim që 
fëmija të nxitet të flasë dhe të 
mendojë për sjelljen ose ndjenjat e 
fëmijës tjetër.

Gjyshja duhet të përpiqet ta 
vendosë në pozitë tjetër ( jo vetëm 
në karrocë), pa druajtur se mund 
të lëndohet, në mënyrë që bash-
kërisht t’i kryejnë aktivitetet që asaj 
ia ka ëndja. 

shembull I studImIt të rastIt të anës

−	 IDENTIFIKIMI I STRATEGJIVE DHE MUNDëSIVE Në RUTINAT E PëRDITSHME DHE AKTIVITETET E 
ORIENTUARA Në SHTëPI DHE Në ÇERDHE, Të CILAT NDIHMOJNë Në PëRMBUSHJEN E NDRYSHIMEVE/
QëLLIMEVE Të DëSHIRUARA.

−	 IDENTIFIKIMI I INDIKATORëVE, ME Të CILëT DO Të NDIQET DHE MATET PëRPARëSIA Në DREJTIM Të 
PëRMBUSHJES Së QëLLIMEVE.

Kur fёmija nuk 
mund tё marrё 

pjesё nё ndonjё 
aktivitet, atёherё 

duhet bёrё disa 
ndryshime. Pёr 
t’i pёrmbushur 

nevojat specifike 
tё fёmijёs, 
ndoshta do 

tё duhet tё 
praktikohen 
strategjitё 

a lternative.
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 4  përcjellja e përparImIt dhe 
revIdImI I QëllImeve në raport 
Me SMZHH-në dHe në RAPoRT Me 
QëllImet e parashtruara smart. 

Qëllimet e të arriturave lëvizin në drejtim të 
përparimit të SMZHH-së dhe në drejtim të 
vendosjes së interaksioneve sociale, rritjes 
së angazhimit të fëmijës në aktiviteteve të 
përditshme rutinore, si dhe në përmirësimin 
e pavarësisë së përmbushjes së nevojave 
në jetën e përditshme të fëmijës, që 
kontribuojnë për arritjen e qëllimeve SMART 
në një periudhë të caktuar kohore. Përcjellja 
e arritjes së qëllimeve mund të zhvillohet 
në periudhë prej gjashtë deri në tetë javë, 
varësisht nga kompleksiteti i qëllimit.  
Përparimi i fëmijës në arritjen e këtyre 
qëllimeve duhet të shqyrtohet, të vlerësohet 
dhe të revidohet mbi bazë të rregullt të 
vlerësimit të përparimit, ndërsa kjo duhet të 
bëhet në pesë kategori:

1. Fëmija nuk shpreh aspak progres në 
funksionimin e tij 

2. Fëmija shpreh përparim të vogël, por 
jo të mjaftueshëm që të barazohet me 
moshatarët e tij

3. Fëmija barazohet me moshatarët e tij për 
nga funksionimi

4. Fëmija e përmirëson funksionimin deri 
në nivelin e moshatarëve të tij

5. Fëmija i përvetëson shkathtësitë dhe 
funksionon njësoj si moshatarët e tij

Për fëmijët që shprehin përparim në 
kategorinë 3, 4 dhe 5, aktivitetet fuqizohen, 
strategjitë ndryshojnë dhe rritet intensiteti 
dhe shpeshtësia e aktiviteteve për 
mbështetje.
Te fëmijët që nuk shprehin përparim, 
përpilohet PIEA (Plan Individual Edukativo-
Arsimor), në të cilin përfshihet edhe 
ekipi profesional dhe serviset e tjera për 
mbështetje. 
Çka nënkupton kjo? Pasi që të vendoset 
qëllimi SMART në Planin për mbështetjen 
dhe vlerësimin e përparimit të mësimit 
dhe inkuadrimit të hershëm të familjes 
në përmirësimin e aftësive funksionale të 
fëmijës, mund të vendosen hapat konkrete 
që do të shpijnë drejt realizimi të qëllimit të 
përgjithshëm. Ato hapa ose komponentë 
mund të jenë gjithnjë të parashtruar qartë 
dhe të matshëm lehtë, ndërsa me këtë do të 
lehtësohet realizimi i qëllimit themelor. Meqë 
në praktikën e përditshme në çerdhe, në kuadër 
të vlerësimit të rregullt të të arriturave të fëmijës 

aspektet e zhvillimit në kontekst 
të SMZHH-së dhe indikatorët për 
matje dhe ndjekje të progresit

mundësitë për mësim të hershëm 
dhe intervenim në çerdhe/Qmhzh

mundësitë për mësim të 
hershëm dhe intervenim 
në shtëpi dhe në mjedisin e 
jashtëm

Gjuha, komunikimi zhvillimi i 
shkrim-leximit

Standardi: Fëmija mund ta dëgjojë dhe 
kuptojë gjuhën e verbale;

Standardi: Fëmija mund të flasë dhe të 
komunikojë;

Standardi: Fëmija mund ta pasurojë 
fjalorin e tij dhe të shfaqë progres në të 
folurit e drejtë

Indikatorët: - Fëmija përgjigjet në 
mënyrë adekuate ndaj instruksioneve 
verbale. – Fëmija thotë fjali të për-
bëra nga 2-3 fjalë. – Fëmija pyet për 
domethënien e fjalëve të caktuara ose 
për atë se si quhet ndonjë gjësend.

Mësimi i fjalëve të reja përmes lojërave 
me kartela dhe fotografi të objekteve 
në çifte. Një fëmijë ia tregon fotografinë 
Anës, ndërsa ajo duhet ta thotë emrin e 
gjësendit në të. 

Shikimi në buzë në afërsi të atij që flet, 
që të mësojë të lexojë nga buzët se si 
t’i shqiptojë fjalët në mënyrë të drejtë. 
(Loja – pantomima) 

Koha në grup – shpjegim përmes fo-
tografive që ta praktikojë përdorimin e 
fjalëve në fjali.

Ushtrime për artikulim dhe shqiptim 
të tingujve. Fryrja në  krehër të letrës, 
përsëritja e tingujve (cr, cr, zzzzzzz)....

Prindërit duhet ta përmirësojnë 
kur shqipton tinguj në mënyrë jo 
të qartë, me qëllim që kështu të 
mësojë t’i emërtojë në mënyrë të 
duhur objektet në shtëpinë e saj.

Ata duhet ta nxisin të përdorë 
disa fjalë në fjali, duke i ndihmuar 
përmes modelimit, kur ajo dëshi-
ron t’i shpreh dëshirat ose nevojat 
e veta

Së bashku duhet t’i emërtojnë 
lodrat, ngjyrat e lapsave etj, me 
qëllim që të mund të lexojë nga 
gojët e tyre dhe pastaj t’i shqiptojë 
fjalët në mënyrë të drejtë

Gjuha, komunikimi zhvillimi i 
shkrim-leximit

Standardi: Fëmija mund ta dëgjojë dhe 
kuptojë gjuhën e verbale;

Standardi: Fëmija mund të flasë dhe të 
komunikojë;

Standardi: Fëmija mund ta pasurojë 
fjalorin e tij dhe të shfaqë progres në të 
folurit e drejtë

Indikatorët: - Fëmija përgjigjet në 
mënyrë adekuate ndaj instruksioneve 
verbale. – Fëmija thotë fjali të për-
bëra nga 2-3 fjalë. – Fëmija pyet për 
domethënien e fjalëve të caktuara ose 
për atë se si quhet ndonjë gjësend.

Mësimi i fjalëve të reja përmes lojërave 
me kartela dhe fotografi të objekteve 
në çifte. Një fëmijë ia tregon fotografinë 
Anës, ndërsa ajo duhet ta thotë emrin e 
gjësendit në të. 

Shikimi në buzë në afërsi të atij që flet, 
që të mësojë të lexojë nga buzët se si 
t’i shqiptojë fjalët në mënyrë të drejtë. 
(Loja – pantomima) 

Koha në grup – shpjegim përmes fo-
tografive që ta praktikojë përdorimin e 
fjalëve në fjali.

Ushtrime për artikulim dhe shqiptim 
të tingujve. Fryrja në  krehër të letrës, 
përsëritja e tingujve (cr, cr, zzzzzzz)....

Prindërit duhet ta përmirësojnë 
kur shqipton tinguj në mënyrë jo 
të qartë, me qëllim që kështu të 
mësojë t’i emërtojë në mënyrë të 
duhur objektet në shtëpinë e saj.

Ata duhet ta nxisin të përdorë 
disa fjalë në fjali, duke i ndihmuar 
përmes modelimit, kur ajo dëshi-
ron t’i shpreh dëshirat ose nevojat 
e veta

Së bashku duhet t’i emërtojnë 
lodrat, ngjyrat e lapsave etj, me 
qëllim që të mund të lexojë nga 
gojët e tyre dhe pastaj t’i shqiptojë 
fjalët në mënyrë të drejtë

Zhvillimi emocional 

Standardi: Fëmija mund t’i dallojë dhe 
t’i shprehë në mënyrë duhur emocionet 
e veta;

Standardi: Fëmija mund t’i kontrollojë 
ndjenjat personale. 

Indikatorët:                      -Fëmija duhet 
t’i vërejë dhe dallojë shkaqet për shfaq-
jen e emocioneve të ndryshme te të 
tjerët dhe te vetja            - Fëmija fillon 
t’i kontrollojë impulset (thotë se është i 
lodhur kur ndjehet i prekur emociona-
lisht)

“Lodra ime e preferuar”

Fëmijët ua tregojnë të tjerëve lodrën e 
tyre të preferuar dhe demonstrojnë se 
si e përdorin atë. (Ana duhet të presë 
t’i vijë radha dhe t’i dëgjojë të tjerët kur 
prezantojnë).

Kukullat për drama dhe lojërat me 
rregulla, lodrat muzikore dhe ritmike 
(lodrat që Ana i ka pëlqen dhe i njeh 
mirë), lodrat me duartrokitje, këngët 
ritmike për përforcimin e interksionit me 
fëmijët e tjerë

Lodrat në grupe më të vogla, që fëmijët 
ta njohin më mirë dhe më ta kuptojnë 
lehtë ndokënd kur të thotë dëshiron të 
thotë diçka. 

Leximi i librave gjatë pushimit, 
para fjetjes, kur dallohen qartë 
emocionet e figurave në libër 
përmes fotografisë ose përshkrimit 
të sjelljes. 

Shqyrtimi i librit me ilustrime duke 
parashtruar pyetje, me qëllim që 
fëmija të nxitet të flasë dhe të 
mendojë për sjelljen ose ndjenjat e 
fëmijës tjetër.

Gjyshja duhet të përpiqet ta 
vendosë në pozitë tjetër ( jo vetëm 
në karrocë), pa druajtur se mund 
të lëndohet, në mënyrë që bash-
kërisht t’i kryejnë aktivitetet që asaj 
ia ka ëndja. 

vlerësimi bëhet në gjashtë muaj, kjo përmes 
Instrumenteve për vlerësimin e përparimit dhe 
të arriturave të fëmijës në raport me SMZHH-
në, nëse edukatori vlerëson është arritur qëllimi 
i parashtruar SMART, mund të parashtrojë një 
qëllim tjetër që është i ndërlidhur me aspektin 
e njëjtë të zhvillimit të fëmijës, gjithë kjo me 
qëllim të përvetësimit dhe përkryerjes së 
ndonjë shkathtësie të ndonjë niveli më të lartë. 
Përcjellja e qëllimit të dytë, të parashtruar qartë, 
është e ndërlidhur me qëllimin paraprak dhe 
ofron pasqyrë të arritjes së sigurt të qëllimit 
të përgjithshëm të parashtruar me prirje drejt 
zonës së zhvillimit të ardhshëm.  
Vlerësimi i Planit për mbështetjen dhe 
vlerësimin e përparimit të mësimit dhe 
inkuadrimit të hershëm të familjes në 
përmirësimin e aftësive funksionale të fëmijës 
zhvillohet në dy hapa:  

−	Vlerësimi i shkallës së qëllimeve të 
realizuara siç janë përcaktuar në Plan dhe 

−	Shkalla e veprimit dhe strategjitë e 
diferencuara (të përshtatura), që janë 
zbatuar gjatë punës edukativo-arsimore 
me fëmijën. 

3The Early Childhood Technical Assistance Center Improving Systems, Practices and Outcomes 
(Developing High-Quality, Functional IFSP Outcomes and IEP Goals: A Training Package)

Pasi qё tё 
vendoset qёllimi 
SMART nё  mund 
tё vendosen 
hapat konkrete 
qё do tё shpijnё 
drejt rea lizimi 
tё qёllimit tё 
pёrgjithshёm.
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Rezultatet e vlerësimit të Planit për 
mbështetjen dhe vlerësimin e përparimit 
në mësimin dhe inkuadrimin e hershëm të 
familjes në përmirësimin e aftësive funksionale 
të fëmijës, edukatori mund t’i përfshijë në 
Instrumentin për matjen e të arriturave të 
fëmijës (Dosja e fëmijës) në pjesën e çek-
listës dhe në pjesën e vërejtjeve. Vlerësimi 
i Planit për mbështetjen dhe vlerësimin e 
përparimit në mësimin dhe inkuadrimin e 
hershëm të familjes në përmirësimin e aftësive 
funksionale të fëmijës njëherazi e mbyll një 
cikël të vjetër dhe e hap një cikël të ri (një 
nivel më të lartë cilësor), që – në mënyrë 
spirale – mbindërtohet me dituritë paraprake 
në procesin e arsimimit të fëmijës. Kur të jetë 
realizuar vlerësimi në mënyrë të suksesshme, 
ai paraqet bazë të mirë për planifikimin e mirë 
të ciklit të ri, për të cilin do të duhet të krijohen 
qëllime të reja SMART. 
Edukatorët, ndonjëherë,mund të parashtrojnë 
qëllime që janë vështirë të realizueshme për 
mundësitë që i ka fëmija. Prandaj qëllimi i 
parashtruar arrihet më lehtë nëse ekzistojnë 
qëllime të veçanta dhe konkrete, që do t’i 

VII. PRINCIPET THEMELORE TЁ KOMUNIKIMIN ME 
PRINdЁRIT E FЁMIJЁVE ME VЁSHTIRЁSI NЁ ZHVILLIMIN 
dHE MЁSIMIN E HERSHЁM

F amiljet e fëmijëve që kanë vështirësi 
në mësimin dhe zhvillimin e hershëm 
kanë nevoja të njëjta si edhe familjet 
e fëmijëve që kanë zhvillim tipik, por 
ndërtimi i interaksioneve sociale me to 

paraqet sfidë për edukatorët. Në të vërtetë, 
edukatorët shumë shpesh janë në pozicion të 
jenë personat e vetëm që e vërejnë se fëmija 
ka vështirësi në mësim dhe zhvillim dhe në 
atë rast kanë përgjegjësi të bisedojnë me 
prindërit për atë. 
është vështirë që në secilën situatë të dihet se 
çka do të thuhet dhe si të komunikohet me këta 
prindër. Fuqizimi i shkathtësive komunikative 
me familjet e këtyre fëmijëve kërkon kohë 
dhe praktikë përkatëse. Në përmirësimin 
e praktikave nevojitet të kihet parasysh se 
këta fëmijë, si edhe fëmijët e tjerë, vijnë nga 
familjet me vlera të ndryshme kulturologjike 
dhe familjare, si dhe të mjediseve të ndryshme 
socio-ekonomike. Më poshtë janë dhënë 
disa orientime kryesore se si ta përmirësoni 
komunikimin me prindërit e fëmijëve që kanë 
vështirësi në zhvillimin dhe mësimin e hershëm.

 � Në kontaktet dhe komunikimin me 
prindër gjithnjë shpreheni qëndrimin tuaj 
se ata janë duke e bërë më të mirën për 
fëmijën e tyre. Ju mund të ndjeni se disa 
nga veprimet e tyre nuk janë në interesin 
më të mirë të fëmijës, por është vështirë 
ta kuptoni perspektivën e prindërve të 
atyre fëmijëve. Prandaj në komunikimin 
me ata prindër mos i përdorni deklaratat 
e tipit: “E di saktë se si ndjeheni.” ose “Po, 
sikur të ishte edhe fëmija im ashtu, edhe 
unë do të ndjehesha ashtu”.

 � Prindërit i vlerësojnë fëmijët e tyre si 
anëtarë të rëndësishëm të familjes dhe 
kanë aspirata të njëjta për fëmijët e tyre, 
si edhe prindërit e tjerë. Respektojeni 
mendimin e tyre, edhe pse nuk pajtoheni 
me atë. 

 � Krijoni marrëdhënie me të cilat prindërve 
ua bëni me dije se mund të mbështeten 
te ju kur bëhet fjalë për interesat dhe 
nevojat e fëmijës. 

 � Fuqizojeni vetëbesimin te prindërit dhe 
bëjuani me dije se edhe ata janë anëtarë 

të ekipit (përdorni fjalët ne/neve në vend 
të unë/ti).

 � Informacionet që ua jepni prindërve 
duhet t’i përmbajnë anët e mira të 
fëmijës (çka mund dhe çka di të bëjë 
fëmija), e jo dobësitë e tij (çka nuk mund 
të bëjë)

 � Dëgjoni me kujdes prindërit dhe pyetni 
se çka mendojnë ata për këtë

 � Dëshmojuni prindërve se e vlerësoni 
fëmijën e tyre, gjithnjë përdoreni emrin e 
fëmijës në bisedat me prindërit. 

 
Zhvillimi i fëmijëve në vitet e para është 
shumë intensiv dhe, nëse vërehen çfarëdo 
lëshimi, nuk duhet të përdoret qasja “të 
pritet dhe të shihet”. Në raste të tilla duhet 
të ofrohet ndihmë profesionale, sepse 
intervenimi i hershëm mund ta përmirësojë 
dukshëm cilësinë e jetës, mësimin dhe 
zhvillimin e fëmijës. Ndarja e brengës me 
prindërit për zhvillimin e fëmijës nuk është 
një punë e lehtë, por vetëm në atë mënyrë 
edukatori/edukatorja do të jetë i/e sigurt se 
prindërit do të jenë pjesë e intervenimit të 
hershëm. Prindërit shumë shpesh kanë prirje 
që t’i pranojnë mirë këshillat profesionale 
dhe ato i dëgjojnë me kujdes. Nëse edukatori 
është i vetmi që ndjen brengë për zhvillimin 
e fëmijës, kjo duhet të ndahet me prindin. 
Inkurajoni prindërit që ta mbikëqyrin fëmijën 
dhe ta hetojnë se a e vërejnë edhe ata atë që 
e vëreni ju. 
Një numër i madh i studimeve dëshmojnë 
se edhe fëmijët që nuk kanë vështirësi në 
mësimin dhe zhvillimin e hershëm përparojnë 
nëse prindërit dhe edukatorët punojnë dhe i 
mësojnë fëmijët e vegjël në mënyrë të njëjtë. 
është shumë e rëndësishme që prindërit të 
zgjedhin institucione që i mbështesin qëllimet 
e tyre në mësimin dhe edukimin e fëmijëve, 
por njësoj e rëndësishme është që edhe 
edukatorët t’ua shpjegojnë qartë prindërve 
se cilat janë qëllimet e praktikës së tyre 
pedagogjike dhe njëherazi t’i përshtatin me 
qëllimet dhe nevojat e prindërve. Ata patjetër 
duhet të punojnë drejt realizimit të qëllimeve 
të përbashkëta dhe të aplikojnë praktika të 
ngjashme në interes të përparimit të zhvillimit 

sigurojnë edukatorit mundësi për revidimin e 
qëllimit të përgjithshëm të parashtruar. 
Revidimi i qëllimit të përgjithshëm të 
parashtruar, si dhe qëllimet dhe hapat 
konkrete, bëhen në bazë të rregullt në 
çdo gjashtë muaj kur përcillet përparimi 
i fëmijës në Instrumentin për përcjellje 
në kuadër Dosjes së fëmijës për moshën 
përkatëse. Në fakt, nëse me matje e 
parë të të arriturave të fëmijës edukatori 
vëren se fëmija është në nivelin e parë 
të të arriturave të SMZHH-së në një ose 
më shumë aspekte të zhvillimit, atëherë 
ai përpilon Plan për mbështetjen dhe 
vlerësimin e përparimit të mësimit të 
hershëm dhe inkuadrimit të familjes në 
përmirësimin e aftësive funksionale të 
fëmijës. Nëse qëllimet e parashtruara 
SMART nuk janë realizuar në matjen 
vijuese për periudhë prej gjashtë muajsh 
dhe fëmija përsëri do të shfaqë rezultate 
që akoma janë në nivelin e parë të të 
arriturave në drejtim të SMZHH-së, atëherë 
përgatitet terreni për përpunimin e Planit 
Individual Edukativo-Arsimor, të a.q. PIEA.  

Kur tё jetёrea l-
izuar vlerёsimi 

nёmёnyrёtё-
suksesshme, 

ai paraqet ba-
zёtёmirёpёr 

planifikimin e 
mirёtёciklit tёri, 

pёr tёci lin do 
tёduhet tёkrijohen 

qёllime tёreja 
SMART. 

Nё pёrmirёsimin 
e praktikave 
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se kёta fёmijё, 
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e tjerё, vijnё 
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dhe mësimit të hershëm të fëmijëve që kanë 
vështirësi në mësimin e hershëm. Gjithë kjo 
mund të arrihet nëse ekziston komunikim 
konsistent dhe i hapur ndërmjet prindërve 
dhe personelit. 
Komunikimi ndërmjet prindërve dhe 
personelit nuk është gjithnjë i lehtë. Prindërit, 
shpeshherë, dinë të thonë gjëra që nuk janë 
në pajtueshmëri me synimet dhe qëllimet e 
edukatorit: 

 � Pse këta fëmijë vazhdimisht luajnë? 
 � Edukatorët e tjerë i nxjerrin fëmijët 

në shëtitje, ndërsa ju nuk e bëni këtë 
asnjëherë?

 � Vërej një ënjtje në dorën e Ivanës. Çka 
bëni? Më duket se nuk i mbikëqyrni 
fëmijët. 

Si edukator, ju po ashtu mund të veproni në 
kundërshtim me pritjet e prindërve dhe të 
shkaktoni te ata huti ose hidhërim:
 

 � Unë nuk kam kohë të bisedoj me ju tash, 
ejani një ditë tjetër...

 � Fëmija juaj nuk shpreh kurrfarë 
përparimi, nuk përshtatet me aktivitetet 
dhe do ta nxjerrë në grup më të vogël të 
moshës. 

 
Interaksioni i mirë me prindërit është i 
rëndësishëm edhe për ju edhe për prindërit. 
Nëse e vendosni këtë interaksion, do të 
bisedoni më lehtë me prindërit për tema 
sensitive, por edhe ata do t’i pranojnë më 
lehtë këshillat tuaja dhe do të ndjehen të 
sigurt kur t’ua lënë fëmijën.  

Rekomandimet e përgjithshme për 
komunikimin me prindër për tema sensitive 
(kur edukatorët iniciojnë takime me prindër)

 � Merruni vesh para kohe për takimin 
me prindër – kur keni nevojë të 
bisedoni për tema sensitive, përpiquni 
që bashkërisht ta definoni kohën 
e takimit. Pyetni për terminin që 
u përgjigjet prindërve më shumë. 
Siguroni kohë të mjaftueshme për 
takim, që prindërit të kenë kohë të 
mjaftueshme të flasin, ndërsa ju të keni 
kohë të mjaftueshme të përgjigjeni në 
pyetjet e parashtruara.  

 � Tregoni prindit se për çfarë teme 
do të bisedoni – kjo krijon mundësi 
që prindi të vijë i përgatitur në takim 
dhe të mendojë për çështjet duhet 
të bisedohet. Në këtë mënyrë do t’i 

shmangeni befasisë, hidhërimit ose 
hutisë së prindërve nga biseda. 

 � Përcaktojeni një vend që siguron 
privatësi ose komfor për prindin – 
siguroni hapësirë të veçantë ku nuk 
mund t’ju pengojë personeli tjetër 
ose prindërit. Orvatuni që të gjithë 
telefonat të jenë të shkyçur, që mos 
t’ua ndërpresin bisedën. Ofroni prindit 
ujë, kafe ose lëng. 

 � Mendoni paraprakisht se çka do të 
thoni – përgatituni mirë për takim dhe 
mendoni se çka do t’i thoni prindit 
saktë. Mendoni disa fjalë që do t’i 
përdorni dhe mbajeni parasysh se çfarë 
kuptimi kanë ato fjalë për prindin.  

 � Falënderojeni prindin – fillojeni 
bisedën duke iu falënderuar prindit 
që ka gjetur kohë dhe thoni se kjo 
bisedë mund të jetë një ndihmesë 
e përbashkët edhe për ju, edhe për 
fëmijën. 

 � Bindeni prindin se kjo bisedë është 
private – para se të parashtroni 
çfarëdo pyetje, shpjegoni prindit se 
pse i parashtroni ato pyetje dhe si do 
t’i përdorni ato informacione. Prindërit 
do të jenë më të hapur nëse e dinë 
qysh më parë se si do t’i përdorni 
ato informacione dhe do të kanë më 
shumë besim te ju nëse janë të sigurt 
se ato informacione nuk do t’i ndani 
me të tjerët. 

 � Inkurajoni prindërit të flasin hapur 
– disa prindër janë të turpshëm ose 
i gjejnë më vështirë fjalët më të 
qëlluara. Ju mund t’i nxisni duke u 
parashtruar pyetje të hapura të tipit....: 
Çka mendoni për këtë?...., Më thuaj 
si ndjeheni!.... A mund t’i shprehni 
ndjenjat tuaja?... Ju lutem më korrigjoni 
nëse mendoni se nuk ju kam kuptuar 
mirë!... A dëshironi të flisni për atë? etj.

 � Bëhuni të durueshëm dhe dëgjoni 
me kujdes – disa njerëz mendojnë më 
shpejt se ç’mund të flasin. Disa prindër 
shpeshherë e ndërpresin fjalinë që të 
gjejnë një fjalë më të qëlluar, që të 
mund të kuptohen më mirë. Dëgjoni 
me kujdes dhe durim! Mos i ndërprisni 
dhe shfaqni interesim për atë që e 
flasin ata... Shikoni në sy derisa flasin. 
Prindërit e vlerësojnë se a i dëgjoni 
dhe a i kuptoni edhe përmes sjelljes 
suaj, të folurit të trupit dhe mënyrës se 
si përgjigjeni ndaj deklaratave të tyre.  

 � Çdoherë dëgjojeni në tërësi prindin 
se çka ka të thotë para se ta formoni 

mendimin tuaj për atë që ju flet 
prindi – mendoni për problemin që 
jua thotë prindi, e jo vetëm për atë 
se a është prindi “i mirë” apo jo. Në 
shumicën e rasteve bëhet fjalë për 
kualifikime “saktë” ose “gabim”. Kjo 
nuk është garë. Përpiquni të gjeni 
mirëkuptim për problemin që të mund 
të punoni bashkërisht në interes të 
fëmijës. 

 � Jepuni prindërve përgjigje kthyese 
– bëjuani me dije prindërve se i keni 
dëgjuar me kujdes përmes përsëritjes 
së asaj që ata e kanë thënë: Pra, ju 
thatë se...., Ju dëgjova çka thatë..., Në 
këtë mënyrë i krijoni mundësi prindit 
të korrigjojë diçka që ju e keni kuptuar 
gabimisht. Ju mund të përdorni fjalë 
me të cilat e informoni prindin se është 
i brengosur, si p.sh.: Me duket se jeni 
brengosur sepse....? ose Duket se jeni 
shqetësuar se...

 � Duhet të jeni të vetëdijshëm për 
“të folurit tuaj të trupit” – të folurit 
e trupit është mënyrë se si, me 
bashkëbiseduesit e tuaj, i shfaqni 
ndjenjat tuaja pa përdorë fjalë (mënyra 
se si uleni, si i mbani duart ose këmbët, 
shprehja juaj e fytyrës). Nëse i thoni 
prindit që mos të brengoset, por 
shprehja juaj e fytyrës shfaq brengë, ju 
jepni mesazh për prindin se diçka nuk 
është në rregull. 

 � Përfundoni me takimin në mënyrë 
pozitive dhe një plan të dakorduar 
bashkërisht – në fund të takimit 
përmendni gjëra pozitive për fëmijën 
dhe familjen. Flisni për atë që mund ta 
bëni bashkërisht në interes të fëmijës. 
Bëni plan për hapat e ardhshme. Kjo 
është mënyrë e mirë për të ndërtuar 
strategji të mirë për ndërtim të 
partneritetit. 

Rekomandime të përgjithshme për 
komunikim me prindërit në tema sensitive 
(kur prindërit iniciojnë takime me 
edukatorët) 
Ndonjëherë ka nevojë të bisedoni edhe 
sepse vetë prindërit iniciojnë takim. Shkaqet 
mund të jenë të ndryshme – ose nuk janë 
të kënaqur kur punoni me fëmijët ose nuk 
e kuptojnë mënyrën se si ju punoni me 
fëmijën ose sepse edhe ata i bëjnë gjërat e 
njëjta me fëmijët në shtëpi, por në mënyrë 
të ndryshme. Mundet, madje, të duan që 
edhe ju të punoni në mënyrë të njëjtë 
siç mendojnë ata se është më së miri për 

fëmijën e tyre. Prindërit jo gjithnjë shfaqin 
mirëkuptim për rregullat ditore të punës 
në çerdhe. Në situata të tilla ata mund të 
iniciojnë bisedë me ju dhe të kërkojnë nga ju 
që të caktoni takim. Ja disa rekomandime se 
si të ballafaqoheni me këto sfida: 

 � “Hyni në lëkurën e tyre” – përpiquni 
të shikoni nga perspektiva e tyre. 
Dëgjoni me kujdes fjalët e prindërve 
dhe përpiquni ta zbuloni se si ndjehen 
ata. 

 � Fokusohuni që t’i ndihmoni fëmijës – 
prindërit janë të brengosur për fëmijën 
dhe ia dëshirojnë atij më të mirën. Ju 
jeni një person që kalon një kohë të 
gjatë me fëmijën e tyre dhe për këtë 
arsye kërkojnë nga ju që të kujdeseni 
për fëmijën e tyre ashtu që edhe ata 
të mund të ndihmojnë. Ndonjëherë 
brenga e tyre ju ngjan sikur një sulm 
ndaj jush përkitazi me atë që ju e 
bëni. Kjo ndodhë edhe kur prindërit 
i interpretojnë gabimisht veprimet 
tuaja. Mos u mbroni, mos shfaqni 
hidhërim dhe mos i ofendoni prindërit. 
Shpjegojuani qetë veprimin tuaj, me 
të cilin i keni ndihmuar fëmijës dhe 
dëgjojeni prindin. Kjo do të ndihmojë 
që të dy ta kuptoni. 

 � Bëhuni i hapur për sugjerimet e 
prindërve – prindërit kanë ide të mira 
dhe ato mund të zbatohen lehtë në 
mësimin e fëmijëve të tyre.

 � Përfundoni me takimin ne mënyrë 
pozitive – përsëriteni atë që e thotë 
prindi, bëhuni i sigurt se e keni 
kuptuar mirë shkakun e brengosjes 
së tyre. Parashtroni prindit pyetje 
plotësuese, që ta kuptoni problemin 
nga perspektiva e tij. Merruni vesh 
bashkërisht se cilat janë idetë më të 
mira për interesat e fëmijës. Krijoni 
një kornizë kohore për takimin e 
ardhshëm. 

 � Falënderojeni prindin që e ka 
ndarë me ju brengën e tij – pas 
mbledhjes mund të bisedoni me ekipin 
profesional ose një pjesë të ekipit 
profesional, natyrisht nëse keni nevojë 
plotësuese për mbështetje. Rishqyrtoni 
veprimet tuaja se si mund të jeni 
më i/e suksesshëm/suksesshme në 
praktikën tuaj. 

Bisedë me prindërit për vështirësitë në 
zhvillimin dhe mësimin e hershëm   
Si edukator, shpeshherë jeni në gjendje të 

Interaksioni i mirё 
me prindёrit ёshtё 
i rёndёsishёm edhe 

pёr ju edhe pёr 
prindёrit. Nёse 

e vendosni kёtё 
interaksion, do tё 
bisedoni mё lehtё 
me prindёrit pёr 
tema sensitive, 

por edhe ata do t’i 
pranojnё mё lehtё 

kёshi llat tuaja 
dhe do tё ndjehen 

tё sigurt kur t’ua 
lёnё fёmijёn.  

Prindёrit jo 
gjithnjё shfaqin 
mirёkuptim pёr 
rregullat ditore 
tё punёs nё  
c ̧ erdhe. Nё situata 
tё ti lla ata mund 
tё iniciojnё bisedё 
me ju dhe tё 
kёrkojnё nga ju qё 
tё caktoni takim.
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jeni të parët që do ta vëreni se fëmija ka 
vështirësi në mësim ose në zhvillim. Nëse e 
vëreni ose dyshoni në vështirësi të caktuara, 
është shumë e rëndësishme të bisedoni 
për të me prindërit. Kjo mund të jetë e 
pakëndshme, sepse prindërit ndonjëherë 
refuzojnë të pranojnë lajme të këqija. 

Para se të flisni me prindërit, harmonizoni 
mendimet tuaja dhe pastaj caktoni takim:

 � Dokumentojeni sjelljen e fëmijës – 
shënoni të gjitha detajet që i vëreni 
te fëmija si problem. Shënoni datat 
dhe vendin e ngjarjes. Në këtë mënyrë 
ia dëshmoni prindit se keni qasje të 
sinqertë dhe precize në kombinimin e 
informacioneve. 

 � Ftoni të dy prindërit (nëse fëmija 
jeton bashkë me të dy prindërit) 
– bisedoni me të dy prindërit dhe 
evitojeni përcjelljen e çfarëdo 
informacioneve nga njëri te prindi 
tjetër.  

 � “Hyni në lëkurën e tyre” – mendoni 
se çka është më e mirë për ju dhe 
përpiquni të mendoni se si do të 
ndjeheshit ju nëse ju thonë se fëmija 
juaj ka vështirësi në zhvillimin dhe 
mësimin e hershëm. Kjo do t’ju 
ndihmojë t’i kuptoni reagimet dhe 
emocionet e prindërve. 

 � Vlerësojeni se sa janë të gatshëm 
prindërit t’i dëgjojnë informacionet 
e reja – me disa prindër është më 
lehtë të flitet. Vlerësojeni se sa është 
lehtë t’ua kumtoni informacionin. Disa 
prej atyre nuk do të befasohen shumë, 
por disa prindër kanë nevojë për më 
shumë kohë që të përshtaten me 
informacionin e ri. 

 � Bëhuni i sinqertë, por jo edhe 
i pasjellshëm – jepuni prindërve 
informacion të saktë, por përdorni 
fjalë të përshtatshme, si p.sh.: Fëmija 
juaj mund edhe të ketë problem me.... 
Mos i thoni: Fëmija Juaj asnjëherë 
nuk do të.... Nëse përdorni fjalë që i 
frikësojnë ose i brengosin prindërve, 
ata bëhen anskiozë dhe e humbin 
besimin në atë që ua thoni. 

 � Përdorni fjalë të thjeshta – prindërit 
mund të ndjehen keq ose nuk mund 
t’ju kuptojnë.

 � Mbajeni veten qetë, por shprehni 
brengosje – kur prindërit e shohin 

Pyetjet me të cilat mund t’i zbuloni interesat, brengat 
dhe prioritetet e familjes në aktivitetet e përditshme 
e përditshme rutinore në shtëpi 

Mënyra më e mirë për mbledhjen e informacioneve 
nga familja në lidhje me interesat, brengat dhe nevojat 
e tyre, për atë se si zhvillohen aktivitetet e përditshme 
rutinore, bëhet përmes komunikimit të drejtpërdrejtë 
me anëtarët e familjes. Plotësimi i formularëve të 
përgatitur paraprakisht është mënyrë më pak efikase 
për të marrë informacione relevante. 

Mbledhja e këtyre informacioneve është me rëndësi 
themelore, me qëllim që kështu të zhvillohen 
qëllimet SMART edhe për familjen edhe për fëmijën, 
që kështu të përkufizohen strategjitë përkatëse që i 
fuqizojnë kapacitetet dhe anët e mira të familjes dhe 
të fëmijës. 
Pyetjet e mëposhtme janë formë e pyetjeve që mund 
të përdoren që të nxiten përgjigjet e prindërve: 

1. A mund të na thoni diçka për atë se si zhvillohet 
një ditë e rëndomtë me Tonin?

2. Çka ndodhë më shpesh në orët e mëngjesit, 
..... pas dite, .... në mbrëmje ose natën, ...... gjatë 
fundjavës?

3. Ku e kaloni zakonisht kohën kur jeni bashkë me 
Tonin?

4. Cilat janë aktivitetet që dëshironi t’i bëni me të 
bashkërisht  (vajtja në park, loja me zare,  shikimi i 
ilustrimeve.....)?

5. Cilat aktivitete i bëni rëndom bashkë (p.sh.: vajtja 
në dyqan, larja, vozitja me biçikletë)?

6. Cilat aktivitete duhet t’i bëni patjetër bashkërisht 
(p.sh.: larja e dhëmbëve, vajtja në shtrat, veshja...)? 

7. Për çka është i interesuar në veçanti Toni?
8. Me çka kënaqet Toni dhe çka e mban më gjatë 

vëmendjen e tij (p.sh.: kur luan me zare, kur 
është jashtë dhe vrapon, kur luan me fëmijët e 
fqinjëve...)?

9. Çka e bën Tonin të lumtur, çka e bën të qeshet më 
shumë dhe çka e shtyn të qeshë?

10. Cilat janë aktivitetet rutinore që Toni nuk i 
dëshiron? Çka është ajo që i shkon vështirë në 
këto aktivitete?

11. Çka bën Toni rëndom gjatë aktiviteteve rutinore? 
12. Cilat janë personalitetet e tjera të mjedisit tuaj 

me të cilët Toni kalon kohë më të gjatë dhe ku 
ndodhë kjo (në shtëpi, mysafir, jashtë...)? 

13. A ekzistojnë disa aktivitete të cilat ju i keni bërë 
para se të lindë Toni? 

14. A do të dëshironit të provoni aktivitete të reja 
bashkë me Tonin? 

Fokusi i intervenimit dhe strategjitë ndryshojnë nga 
ju si praktikues, që ka një strajcë plot me zgjidhje për 
nxitjen e zhvillimit dhe mësimit të hershëm me strategji 
dhe ndërhyrje që fokusohen në fuqizimin e familjeve 
në nxitjen e mësimit dhe zhvillimit të hershëm të 
fëmijës së tyre, përmes pjesëmarrjes në aktivitete që 
janë të nevojshme dhe që dëshirojnë t’i bëjnë bashkë 
me fëmijët e tyre. 
Strategjitë duhet të bazohen në anët e mira dhe 
interesat e fëmijës dhe të familjes. Bashkëpunimi dhe 
takimet me prindër duhet të përfshijnë mundësi që të 
vlerësohet se çka është ajo që zhvillohet mirë dhe që 
funksionon dhe ku nevojitet mbështetje dhe ndryshim 
plotësues. 
Pyetjet e mëposhtme janë disa lloje të pyetjeve që 
mund t’i parashtroni, që me to të nxisni përgjigje 
te prindërit për periudhën kur realizohet Plani i 
mbështetjes: 

	• Si zhvillohen gjërat nga biseda jonë e fundit?
	• A ka diçka të re që dëshironi të më pyesni?
	• A ka ndonjë pjesë të ditës kur e keni të 

vështirë në veçanti?
	• Me çka dëshironi t’ju ndihmohet?
	• Çka mësuat gjatë përpjekjeve të bëra me 

Tonin? 

Kur prindërit/familjet do të identifikojnë sfida specifike, 
pyetjet e mëposhtme mund të përdoren që të 
lehtësohet problemi me të cilin ata ballafaqohen:  

	• Çka u përpoqët të bëni?
	• Çka u shkonte lehtë për dore më parë dhe 

çka nuk shkon tash? 
	• Si e hetuat këtë sjellje të Tonit?
	• Kush është i përfshirë në këtë?
	• Çka ndodhi pastaj...?
	• Çka nënkuptoni me këtë që e thatë?
	• Çka dëshironi të ndodhë në të ardhmen?
	• Më kujtohet kur e bëtë.... për...... A mendoni 

se diçka e ngjashme do të mund të ndihmonte 
për....?

Pyetjet e mëposhtme mund ta thellojnë diskutimin dhe 
të merrni më shumë informacione: 

	• Më thoni...
	• Më flisni më shumë për.... 

aneKs 1 

se ju jeni i qetë, ata po ashtu do të 
përpiqen të jenë të qetë. Nëse jeni 
shumë të brengosur dhe me stres, 
prindërit mund ta interpretojnë 
reagimin tuaj se ka ndodhur diçka 
e tmerrshme. Askush nuk mund të 
flasë dhe të mendojë drejt kur është 
i shqetësuar dhe i frikësuar. Por, edhe 
nëse jeni shumë i lirë, prindërit mund 
të mendojnë se ju nuk e keni shumë 
brengën e fëmijës. Shfaqni brengosje, 
por përpiquni ta kontrolloni veten që 
të mund t’i mbështesni prindërit dhe 
të mos i shqetësoni edhe më shumë. 

 � Flisni në konotacion pozitiv – 
inkurajoni prindërit të kërkojnë 
ndihmë plotësuese profesionale me 
rezervë se mbase nuk jeni i sigurt në 
vlerësimin tuaj. Flisni për të gjitha 
mundësitë që i ka familja dhe mos u 
fokusoni në gjendjet negative. Flisni 
me prindërit se çfarë tjetër mund të 
bëjë fëmija, edhe pse ka gjëra që nuk 
mund t’i bëjë. 

 � Prisni reagime të ndryshme nga 
prindërit – secili prind reagon në 
mënyrë të ndryshme. Disa mund 
të hidhërohen, disa refuzojnë të 
pranojnë ose, madje, të bisedojnë 
për atë. Disa prindër të tjerë do të 
fillojnë të qajnë dhe të flasin për 
anët negative, ndërsa disa do të 
shfaqin brengosje një periudhë të 
caktuar, por njëherazi edhe kënaqësi 
që kanë pasur mundësi të bisedojnë 
dhe të këmbejnë disa gjëra me ju. 
Ato janë reagime të natyrshme. Nuk 
është e lehtë të dëgjohet nga dikush 
tjetër se fëmija ka problem. Të gjithë 
prindërit dëshirojnë që fëmijët e tyre 
të jenë të përkryer. Mos u përpiqni 
të argumentoni me prindërit që 
u thonë se nuk keni të drejtë, por 
vetëm inkurajoni të drejtohen te 
profesionistët e tjerë për vlerësim të 
mëtejmë. 

 � Dëgjoni prindërit – ata i njohin më 
së miri fëmijët e tyre. Ata do t’jua 
thonë se çka dinë dhe çka kanë 
vërejtur te fëmijët e tyre. Dëgjoni me 
kujdes. Ndoshta ju keni bërë gabim 
në vlerësimin tuaj. Prandaj më mirë 
bëhuni i sinqertë me prindërit sesa t’i 
shmangeni bisedës me ata. 

Ако забележите 
или се 

посомневате 
во одредени 

потешкотиите, 
многу е важно 

да разговарате 
за тоа со 

родителите. 

4Robin McWilliams, Juliann Woods, Barbara Hanft, M’Lisa Shelden and Dathan Rush by NECTAC, 2005, 2012 / ECTA Center, 201438 39



aneKs 2  
Formular për vlerësimin funksional sipas KnF-FRR 

funksionet mentale PO Kualifikuesi 
1-3

b 110 A ka fëmija probleme me vetëdijen e plotë dhe zgjimin 

b 117 A ka fëmija problem me realizimin e aktiviteteve që kërkojnë aktivizimin e procesit të të menduarit 

b 134 A ka fëmija problem me fjetjen dhe gjumin 

b 140 A ka fëmija problem në mbajtjen e vëmendjes ndaj ndonjë gjëje ose ndaj dikujt 

b 144 A ka fëmija problem të kujtohet për diçka ose në dikë 

b 147 A ka fëmija problem me koordinimin e trupit dhe të lëvizjes 

b 156 A ka fëmija problem me dallimin e tingujve, formave dhe aromave

Funksionet shqisore dhe dhimbja 

b 210 A ka fëmija problem me shikimin e sendeve dhe të personave përreth tij 

b 230 A ka fëmija problem me dëgjimin e tingujve 

b 280 A ndjen fëmija dhimbje më të madhe se fëmijët e tjerë të moshës së tij 

Funksioni i zërit dhe të folurit 

b 310- b 399 A ka fëmijë çfarëdo problemi me prodhimin e zërave dhe të folurit 

Funksionet e sistemit kardiovaskular, hematologjik, imunologjik dhe respirator 

b 410 A ka fëmija problem me funksionin e zemrës 

b 435 A ka fëmija alergji dhe a është shumë i ndjeshëm ndaj ndonjë ushqimi, bime apo kafshe 

b 440 A ka fëmija problem me frymëmarrjen 

Funksionet e sistemit digjestiv, metabolik dhe endokrin 

b 510 A ka fëmija problem me të ushqyerit

b 515 A ka fëmija problem me tretjen e ushqimit 

b 525 A ka fëmija problem me zbrazjen e zorrëve 

b 540 A ka fëmija problem me konsumimin e sasisë adekuate të ushqimit 

Funksionet genito-urinare dhe riprodhuese 

b 620 A ka fëmija problem me urinimin 

Funksionet neuro-skeletike të ndërlidhura me lëvizjen 

b 710 A ka fëmija problem me lëvizjen e duarve, bërrylave, supeve ose të gjunjëve 

b 730 A ka fëmija problem me muskujt e trupit, duart dhe këmbët

b 735 A ka fëmija problem me tonin e trupit, duarve dhe të këmbëve 

b 755 A ka fëmija problem me mbajtjen e baraspeshës dhe kontrollin e trupit 

b 760 A ka fëmija problem me kontrollin e lëvizjes së duarve dhe të këmbëve 

b 765 A ka fëmija lëkundje, dridhje ose gjëra të tjera të padëshirueshme të trupit apo të ekstremiteteve

Funksionet e lëkurës dhe të strukturave të ngjashme  

b 840  A ka fëmija ndonjë problem me sensacionet ose irritimin e lëkurës

struktura e trupit Faza 1 Faza 2
PO Përfshirja Ndryshimi Lokacioni 

Struktura e sistemit nervor 

s 110 A ka ndonjë problem me kokën, kafkën, trurin 

s 110 A ka ndonjë problem me kurrizin ose nervat 

Syri, veshi dhe strukturat e ngjashme 

s 210-299 A ka fëmija çfarëdo problemi me sytë ose veshët 

Strukturat e përfshira në zë dhe të folur      

s 310-399 A ka fëmija problem me hundën, gojën, fytin ose dhëmbët 

Strukturat e sistemit kardiovaskular, imunologjik dhe respirator 

s 410 A ka fëmija ndonjë problem me zemrën ose enët e gjakut 

s 430 A ka fëmija ndonjë problem me mushkëritë e bardha ose me 
kraharorin `

Strukturat e lidhura me sistemin digjestiv, metabolik dhe endokrin 

s 510-599 A ka fëmija problem me barkun, zorrët ose gjëndrat 

Strukturat e lidhura me sistemin genito-urinar dhe sistemin 
riprodhues 

s 610-699 A ka fëmija problem me veshkat, fshikëzën  

Strukturat e lidhura me lëvizjen  

s710 A ka fëmija problem me kokën ose me qafën 

s730 A ka fëmija problem me duart ose me shuplakat 

s750 A ka fëmija problem me këmbët dhe shputat 

Lëkura dhe strukturat e ngjashme 

S810-899 A ka fëmija çfarëdo probleme me lëkurën, flokët dhe thonjtë 

aktivitete dhe pjesëmarrje PO Kualifikuesi 
Mënyra Kapaciteti

Mësimi dhe pranimi i diturive 

d120 A ka fëmija problem me shqisën e të prekurit dhe shijes 

d131 A ka fëmija problem që të luajë me sende të ndryshme 

d133 A ka fëmija problem me përdorimin e fjalëve, frazave dhe fjalive 

d137 A ka fëmija problem me koncepte si: sasia, gjatësia, njësoj dhe ndryshe 

d140 A ka fëmija problem me njohjen e simboleve të shtypura

d145 A ka fëmija problem me vizatimin e formave dhe skemave 
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aktivitete dhe pjesëmarrje PO 
Kualifikuesi 

Mënyra Kapaciteti

d150 A ka fëmija problem me mësimin e koncepteve matematikore 

d160 A ka fëmija problem me fokusimin e vëmendjes për një kohë më të gjatë 

d161 A ka fëmija problem me orientimin e vëmendjes 

d175 A ka fëmija problem me zgjidhjen e situatave të thjeshta problemore 

Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme 

d210 A ka fëmija probleme me realizimin detyrave të thjeshta ose në dhënien e 
përgjigjeve ndaj urdhrave të thjeshta 
d220 A ka fëmija probleme në realizimin e detyrave të ndërlikuara dhe në dhënien 
e përgjigjeve ndaj urdhrave të ndërlikuara 

d230 A ka fëmija probleme që të ballafaqohen me aktivitetet rutinore 

d250 A ka fëmija probleme në kontrollin e sjelljes së tij 

Komunikimi 

d310 A ka fëmija problem që t’i kuptojë se çka flasin të tjerët 

d315 A ka fëmija vështirësi që t’i kuptojë 

grimasat dhe fotografitë e ndryshme 

d330 A ka fëmija vështirësi me të folurit 

d331 A ka fëmija vështirësi në shqiptimin e disa zërave 

d335 A ka fëmija vështirësi që të komunikojë me grimasa, fotografi dhe vizatime të 
ndryshme 

Mobiliteti 

d410 A ka fëmija vështirësi gjatë uljes dhe ngritjes 

d415 A ka fëmija vështirësi për shkak të lëvizjeve të pakontrolluara të duarve dhe të 
këmbëve 
d440 A ka fëmija vështirësi gjatë përdorimit të shuplakave, gishtave dhe gishtit të 
madh 

d445 A ka fëmija vështirësi gjatë përdorimit të duarve dhe pëllëmbëve 

d 450 A ka fëmija vështirësi gjatë ecjes 

Kujdesi për vetveten 

d510 A ka fëmija vështirësi gjatë larjes së duarve 

d530 A ka fëmija vështirësi gjatë përdorimit të tualetit 

d540 A ka fëmija vështirësi gjatë veshjes 

d550 A ka fëmija vështirësi gjatë të ushqyerit 

d565 A ka fëmija vështirësi në evitimin e situatave të rrezikshme dhe a është i 
kujdesshëm për sigurinë e tij 

Jeta shtëpiake / jeta në kolektiv 

d 669 A ka fëmija vështirësi që të marrë pjesë në aktivitetet e përditshme rutinore 
në shtëpi ose në çerdhe 

lista e shkurtër e faktorëve të mjedisit
Kualifikuesi 

B  L

Prodhime dhe teknologji 

е110 A ka fëmija nevojë për ushqim/ilaçe 

е115 A ka fëmija pajisje për përdorim personal 

е120 A ekzistojnë mjete për transportin e fëmijës 

е130 A ka fëmija material të mjaftueshëm për lojë dhe mësim të hershëm 

е150 A ka mundësuar ndërtesa qasje për fëmijën (rampë) 

Mjedisi natyror dhe ndryshimet në mjedis që bëhen nga njeriu 

е215 A paraqesin problem për fëmijën karakteristikat e popullatës 

е225 A është klima problem për fëmijën 

Mbështetja dhe lidhjet 

е310 A ka fëmija mbështetje në familje 

е325 A ka fëmija mbështetje nga moshatarët  

е340 A ka fëmija mbështetje nga personeli i çerdhes 

Qëndrimet 

е410 A ka familja qëndrime pozitive për fëmijën 

е425 Moshatarët a kanë qëndrime pozitive për fëmijën 

е430 Ekipi drejtues dhe profesional a kanë qëndrime pozitive për fëmijën 

е440 Personeli edukativ-përkujdesës a ka qëndrime pozitive për fëmijën 

Fusha të rëndësishme të jetës 

d815 A ka fëmija vështirësi të marrë pjesë në aktivitetet parashkollore 

d816 A ka fëmija vështirësi që të luajë me fëmijët e tjerë 

Bashkësia, jeta shoqërore dhe qytetare 

d910 A ka fëmija vështirësi në aktivitetet e çerdhes dhe në aktivitetet që realizohen 
në komunitet (vizita, gara, prezantime) 
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aneKs 3 
planI për mbështetjen dhe vlerësImIn e përparImIt në mësImIn dhe InKuadrImIn e hershëm 
të famIljes në përmIrësImIn e aftësIve funKsIonale te fëmIja 

InformacIone për fëmIjën 

Emri dhe mbiemri i fëmijës 

Gjinia

Datëlindje 

ÇF/QZHF

Numri i fëmijës në librin kryesor 

Grupi

Emri dhe mbiemri i prindit/tutorit 

Adresa

Numri i telefonit 

Emri dhe mbiemri i edukatorit 

Viti edukativ-përkujdesës 

 
profIlI pedagogjIK I fëmIjës 

përshkrimi i gjendjes momentale  
të fëmijës 

(vërehet gjithçka që paraqet vështirësi në 
mësimin dhe zhvillimin e hershëm të fëmijës))

observimi funksional i fëmijës 

 (bëhet pas disa observimeve nga edukatori)

Informacionet për prindërit

(pas bisedave me prindërit për zhvillimin e 
fëmijës mbahen shënime dhe informacione)  

 

AnALIZA SWoT (profili funksional i fëmijës i bazuar ne KnF-FRR)

ANëT E FUQISHME ANëT E DOBëTA

MUNDëSITë KëRCëNIMET 

1. raport për të arriturat vijuese sipas aspekteve të zhvillimit (bëhet pas matjes së parë në 
Instrumentet e përcjelljes së përparimit – dosja e fëmijës)

Zhvillimi socio-emocional

Shëndeti dhe zhvillimi motorik  

Gjuha, komunikimi, zhvillimi i shkrim-
leximit  

Zhvillimi kognitiv  

Qasja ndaj të mësuarit  

2. Përkufizimi i qëllimeve SMART për përmirësimin e aftësive funksionale të fëmijës

1.

2.

3.

vendosja e qëllimeve smart për përmirësimin e interaksioneve sociale, rritja e angazhimit në 
aktivitetet përditshme rutinore, si dhe përmirësimi i pavarësisë në përmbushjen e nevojave të jetës  
së përditshme të fëmijës:  
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3. përcaktimi i strategjive (aktiviteteve) për përmirësimin e interaksioneve sociale, rritja e 
angazhimit në aktivitetet përditshme rutinore, si dhe përmirësimi i pavarësisë në përmbushjen e 
nevojave të jetës së përditshme të fëmijës.

Aspektet e zhvillimit në kontekst të SMZHH-së 

Mundësitë dhe aktivitetet për mësim të hershëm 
dhe intervenim në çerdhe/QZHHF 

Mundësitë dhe aktivitetet për mësim të hershëm 
dhe intervenim në shtëpi dhe në mjedisin e 
jashtëm  

Strategjitë e mësimdhënies (duke i përfshirë 
edhe ato të diferencuara) 

Materiale/resurse 

Prindërit

4. vlerësimi dhe përcjellja e përparimit

Data e përcjelljes Aspektet e zhvillimit Rezultatet/Treguesit e matjes dhe përcjelljes 
sëpërparimit të fëmijës

shkalla e qëllimeve të realizuara  
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