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Parathënie

Te¨ nderuar,
Para jush gjendet doracaku për vlerësimin e nevojave të teknologjisë
ndihmëse në shkollat inkluzive. Ideja e krijimit të një doracaku të tillë, rezultoi
nga situata aktuale dhe nevojat në arsimin tonë. Përfshirja dhe kompjuterizimi
i mësimit janë procese që zhvillohen në sistemin tonë arsimor. Procese që
përfshijnë nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.
Detyrë e secilit prej nesh është që të kontribuojmë në krijimin e kushteve më
të mira për zhvillimin e procesit mësimor që ai të zhvillohet pa pengesa, sepse
ajo është detyrë parësore e tyre.
Vlerësimi i drejtë i nevojave të teknologisë ndihmëse (asistive) është hap i
parë prej të cilit varet zgjedhja e mëtutjeshme dhe përdorimi i kësaj vegle në
punën me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Pikërisht, ky është edhe
qëllimi i këtij doracaku. Të ofroj dituri, informata dhe shkathtësi të aktorëve të
ndryshëm në fushën e vlerësimit, përzgjedhje dhe përdorim të teknologjisë
ndihmëse.
Nga ana tjetër, me këtë doracak, duam që t`ju inkurajojmë sa më shumë ta
ndiqni dhe ta dokumentoni punën dhe suksesin e nxënësve tuaj.
Shpresojmë që përmbajtjet e ofruara do të ndikojnë në realizimin e qëllimeve
të dëshiruara dhe do ta avansojnë punën tuaj.
Në fund, e ndiejmë si obligim të shprehim falënderimet më të mëdha
recensentëve prof. D.r Jasmina Kovaçeviq dhe prof. D.r Dragosllav Kopaçev për
mbështetjen e plotë gjatë formësimit të përmbajtjeve të këtij punimi.
Falënderime të veçanta shprehim edhe ndaj USAID-it për mbështetjen
financiare me çka u mundësua publikimi i këtij punimi.

		

Me respekt,

Autoret
¨
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1.1 Aspektet e arsimit gjithëpërfshirës për nxënësit
me nevoja të posaçme arsimore

Secili

ka pamjen e vet dhe të ndryshme për koncepte komplekse,
siç është kuptimi për inkluzionin (gjithëpërfshirjen). Inkuzioni
përfshinë ndryshimin dhe ai shihet si proces i pafund që rrit njohuritë dhe
pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve. Ajo fillon të ndodhë në fillim të rritjes së
pjesëmarrjes, përkatësisht të participimit të nxënësve. Shkollë inkluzive është
ajo e cila është në ndonjë lëvizje apo proces.1

Fakti se termet “inkluzion” dhe “integrim” shpeshherë përdoren si sinonime,
nënkupton nevojën për dallimin e tyre.
Inkluzioni nuk do të thotë integrim (zhvendosje dhe kyçje në kushte të rregullta)
dhe nuk do të thotë asimilim apo akomodim të individit në suaza të kushteve
socio-ekonomike dhe marrëdhënieve në shoqëri.Në këtë kontekst, inkluzioni
i rekonstruon kushtet e zakonshme të jetës në mënyrë që krijon mundësi për
pjesëmarrje të plotë dhe ndërveprim shoqërorë.
D.m.th, filozofia e arsimit gjithëpërfhirës në vete ngërthen konceptin radikal të
transformimit të shoqërisë në të gjitha segmentet, prioritetet dhe politikat që
mbështesin ligjin e përjetshëm të përjashtimit dhe diskriminimit.
Tabela 1: Dallimi në mes të integrimit dhe inkluzionit
Integrimi

Inkluzioni

Koncepti modern

Koncepti postmodern

Struktura Hierarkike

Struktura e rrjetit

Universaliteti

Individualizimi

Asimilimi

Identifikimi

1 Center for studies on inclusive Education, [Online],Available from URL: http://www.eenet.org.
uk/resources/docs/Index%20English.pdf (Accesed 15 September 2012)
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Inkluzioni në arsim përfshin:
 Vlerësim të barabartë për gjithë personelin dhe të gjithë nxënësit.
 Rritja e pjesëmarrjes të të gjithë nxënësve, përkatësisht zvoglimin e
përjashtimit të nxënësve nga kultura prej programit mësimor dhe të
komuniteteve në shkollë.
 Rikonstruimin e kulturave, politikave dhe praktikave në shkolla në
mënyrë që të mundësojë ato tu përgjigjen diversiteteve të nxënësve nga
mjedisi lokal.
 Zvogëlimin e barrierave ndaj mësimit dhe pjesëmarrjes të të gjithë
nxënësve, jo vetëm ata që kanë vështirësi apo ata që janë vendosur si
˝nxënës me nevoja të veçanta arsimore.˝
 Të mësuarit me anë të përpjekjeve për të kapërcyer pengesa për qasjen
dhe pjesëmarrjen e disa nxënësve në mënyrë që të bëhen ndryshime që
do të sjellin përfitime në masë më të gjerë të nxënësve.
 Identifikimi i dallimeve në përjetimet e nxënësve si burime që kanë
nevojë për mbështetje në mësim, e jo si problem që duhet ta tejkalojnë.
 Njohja etë drejtës përarsimimin enxënësve nëkomunën e tyre.
 Përmirësimi i kushteve nëpër shkolla si për personelin poashtu edhe për
nxënësit.
 Theksimi i rolit të shkollave në ndërtimin e mjedisit dhe zhvillimin e
vlerave si dhe ngritjen e të arriturave.
 Promovimi i lidhjeve reciproke të qëndrueshme në mes të shkollave dhe
komunave.
 Njohja e përfshirjes në arsim si një nga aspektet e gjithëpërfshirjes në
shoqëri.2
Minimizimi i pengesave për mësim dhe pjesëmarrjen e nxënësve me nevoja të
veçanta arsimore nënkupton burime mobilizuese nga shkolla dhe mjedisin që
na rrethon. Gjithmonë ekzistojnë më shumë burime për të mbështetur se sa
ato që përdoren aktualisht. Burimet, nuk do të thotë se gjithmonë duhen të
holla për ta. Pengesat mund të jenë aspekte të ndryshme të shkollës, por ato
gjithashtu mund të jenë burime për mbështetje: nxënësit, prindërit, komunat,
arsimtarët, ndryshimet në kulturat e të tjerëve, politikave dhe praktikave.
Qasja gjithëpërfshirëse në arsim fillon nga pikëpamja se në shkolla ndryshimet
janë të nevojshme që çdo fëmijë, pavarësisht nga aftësitë e tij të përparojë në
2 Booth, T. Ainscow, M. (2002) „Index of inclusion“, CSIE, p. 4
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suaza të mundësive individuale të tyre. Kur është fjala për fëmijët me nevoja
të veçanta arsimore në procesin gjithëpërfshirës, kjo do të thotë se: fëmija
shkon në shkollë me bashkëmoshatarët e tyre, programet dhe metodat janë
të përshtatura sipas mundësive të tyre, arsimtari është i përgatitur në mënyrë
plotësuese për punë të mëtejshme me fëmijën.
Parimet bazë që mbështesin këtë qasje janë:
 Potencijalet e arritura të fëmijës janë bazë për përshtatjen e programit.
 Prindi është partner i shkollës dhe në mënyrë aktive punon për të nxitur
zhvillimin e fëmijës.
 Në kuadër të aktiviteteve grupore, fëmija mbështetet në mënyrë jo
shumë të dukshme.3
Ekzistojnë disa parime që çojnë kah arsimi cilësor gjithëpërfshirës:
 Përkatësia e gjithë fëmijëve. Arsimi gjithëpërfshirës bazohet në ide të
rëndomtë se çdo fëmijë dhe çdo familje njësoj janë të vlerësuar dhe
meritojnë përvoja dhe mundësi të barabarta.
 Të gjithë fëmijët mësojnë në mënyrë të ndryshme. Gjithëpërfshirja është
e rëndësishme për të siguruar ndihmë gjatë të mësuarit dhe pjesëmarrje
të fëmijëve në aktivitete në mënyrë kuptimplote. Materijalet dhe
tekologjitë e disejnuara posaçërisht mund të jenë të dobishme. Çelësi
qëndron në atë që të ofroj ndihmë aq sa ka nevojë.
 E drejtë e çdo fëmije është që të jetë i gjithëpërfshirë (inkluzuar). E
drejtë e çdo fëmije me nevoja të posaçme arsimore është që të edukohet
me fëmijë të moshës së njëjtë, që nuk kanë vështirësi dhe të kenë qasje
në programin e përgjithshëm eduaktiv.4
Indeksi për gjithëpërfshirjen është një grup materijalesh për udhëheqje të
shkollave përmes procesit të zhvillimit të shkollave gjithëpërfshirëse.5Indeksi
për gjithëpërfshirje është i lidhur me ndërtimin e sho qërive për mbështeje
dhe shtytje të arriturave të larta për gjithë personelin dhe nxënësit.

3 Hrnjica,S….at al. (2007) „Inkluzija učenika sa teškocama u razvoju u redovne osnovne škole“,
Colografix, Beograd. str. 8.
4 http://affnet.ucp.org/uploads/Inclusive%20Education.pdf (Accesed 29 May 2012)
5 Booth, T.& Ainscow ,М, (2011). Index for inclusion: developing learning and participation
in schools. Bristol:Centre for studies for Inlusive education. fromhttp://www.csie.org.uk/
resources/inclusion-index-explained.shtml(Accesed> 15 August 2013)
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Shkolla (inkluzive) gjithëpërfshirëse, indeksin mund ta shfrytëzojë për:
–– Të mundësuar qasje për vetëvlerësim me qëllim të analizës së kulturës
amë, rregulla dhe praktika si dhe të identifikohen barierat për mësim
dhe pjesëmarrje që mund të ndodhë në secilën prej këtyre fushave.
–– Të vendosur për prioritetet për ndryshime dhe të vlerësohet progresi i
tyre.
–– Ta përdorur si pjesë integrale për politikat zhvillimore, duke inkurajuar
kontroll të gjerë të të gjithë aktiviteteve shkollore.
Indeksi përdor modelin social të aftësisë së kufizuar si një piknisje, bazuar në
praktikat e mira, dhe pastaj të organizojnë indeksin si një cikël të aktiviteteve
që çojnë shkollat nëpër fazat e përgatitjes, kërkimit shkencor, zhvillimin dhe
vlerësim.

Mënyra e përdorimit të materijaleve
1. Ekipi shkollor për planifikimin e zhvillimit të shkollës formon grup për
koordinim. Grupi koordinohet në mes vete dhe i informon anëtarët tjerë
të ekipit profesional për indeksin, konceptet, materijalet dhe metodat
për mbledhjen e njohurive të përbashkëta për shkollën nga të gjithë
anëtarët e komuniteteve në shkollë.
2. Hulumtim i detajuar mbi shkollën dhe identifikimin e prioriteteve për
zhvillim.
3. Hartim i një plani për zhvillim të shkollës (inkluzive) gjithëpërfshirëse:
Ndryshim i planit zhvillimor të shkollës për të krijuar pasqyrë të qëllimeve
gjithëpërfshirëse dhe prioriteteve individuale të identifikuar në fazën 2.
4. Zbatimi i prioriteteve: Zbatim dhe mbështetje.
5. 5. Pasqyrë e procesit të indeksimit: Pasqyrë e progresit të shkollës në
zhvillimin e kulturës gjithëpërfshirëse , të poltikave dhe praktikave.

Shembuj indikatorësh dhe pyetjesh
Materijalet janë të organizar në tre dimensione:
–– Krijim i kulturës gjithëpërfshirëse;
–– Prodhim i politikave gjithëpërfshirëse;
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–– Evaluim i praktikave gjithëpërfshirëse.
Çdo pjesë përmban 11 indikator, ndërsa rëndësia për çdo indikator sqarohet
nëpërmjet një sërë pyetjesh. P.sh. në Shtojcën 1 janë indikatorët për krijimin
e kulturës gjithëpërfshirëse, politika dhe praktika, me pyetjet që paraqiten në
një nga indikatorët për secilin rast veç e veç.

KONKLUZIONE:6
 Gjithëpërfshirja organizohet nëpërmjet strukturës rrjetore të koordinimit,
ashtu që çdo individ është në qendër të sistemit.
 Gjithpërfshirja përfshin pjesëmarrjen e ndryshme të proceseve
shoqërore, grupit apo të individit, duke respektuar diversitetin, aftësitë
dhe dëshirat individuale.
 Mbështetja prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore do
të mundësojë pjesëmarrje aktive në qasjen gjithëpërfshirëse dhe
standarde më të larta për të gjithë fëmijët.

REKOMANDIME PËR GJITHËPËRFSHIRJE TË SUKSESSHME
Sipas Bartolo, Blejk dhe Jaçova (2007)7 struktura për gjithëpërfshirje të
suksesshme nënkupton:
–– Mbështetje adekuate dhe shërbime të specializuara për nxënësit;
–– PIA të disejnuara mirë;
–– Zhvillim profesional të arsimtarëve për planifikim, për takime, kreativitet
dhe evaluim të nxënësit me të gjithë anëtarët e ekipit;
–– Reduktimin e klasave dhe përcaktimin e nevojave të nxënësit, dhe
–– Bashkëpunim në mes prindërve dhe arsimtarëve.8
Pjesëmarrja arsimore (përfshirja) e nxënësve që përdorin AAK në mësimin e
rregullt, nënkupton:
6 Jachova,Z. (2011)The role of parents in the building of school inclusive culture, The modern
Society and Education 2011, Skopje (Macedonia), Proceedings of the VI-th Balkan Education
and Science Congress p.451-456
7 Bartolo P., Blake C. & Jacova Z. 2007: „International Perspectives on SEN and Inclusion“,
British Journal of Learning Support, 2, 50.
8 Јачова З. &Каровска А. (2009). Дете со кохлеарен имплант во рамките на инклузивната
училница—приказ на случај. Скопје: Круг. стр. 77-78
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 Mbështetje administrative dhe përkushtim i idesë për gjithëpërfshirjen
e të gjithë nxënësve.
 Qasje te sistemi për AAK me funkcione që i plotësojnë nevojat individuale
të nxënësve të kyçur në sistemin e rregullt arsimor.9
 Qëndrime dhe shkathtësi të anëtarëve të ekipit për AAK, siç janë:
kreativiteti, fleksibiliteti, sinqeriteti, gatishmëria për të marrë rreziqe dhe
për shmangie të akuzave, respekt i ndërsjellë, durim, kë[mbëngulje dhe
angazhim i fortë ndaj gjithëpërfshirjes.10
 Përgatitje e arsimtarit për ti mësuar shkathtësitë e nevojshme për
përdorimin e sistemeve të AAK në procesin e rregullt mësimor.11
 Ekip gjithëpërfshirës me njohje të strategjive për adaptim dhe vlerësim
të stileve ë të mësuarit të nxënësve me qëllim të planifikimit të procesit
mësimor.12
 Anëtarët e ekipit gjithëpërfshirës përdorin metoda gjithëpërfshirëse të
mësimit, siç janë: të mësuarit bashkëpunues, mësimdhënia ekipore dhe
të nxënit në grupe të vogla.13
 Ndarje e qartë e roleve dhe përgjegjësive të secilit anëtar të ekipit të AAK.
 Kohë të mjaftueshme për takime të rregullta të anëtarëve të ekipit për
AAK dhe për bashkëpunim me prindërit.

9 Kent-Walsh, J. & Light, J. (2003). Genеral education teacher’s experience with inclusion
of students who use a augmentative and alternative communication. Augmentative and
alternative communication, 19, 104-124
10 Soto, G, Muller, E., Hunt, P. & Goetz, L.(2001a) Critical issues in the inclusion of stidents who
who use a augmentative and alternative communication. An educational team perspective.
Augmentative and alternative communication, 17, 62-72
11 Kent-Walsh, J. & Light, J. (2003). Genеral education teacher’s experience with inclusion
of students who use a augmentative and alternative communication. Augmentative and
alternative communication, 19, 104-124
12 Hunt, P., Soto, G., Maier, J., Muller, E., & Goetz, L.(2002). Collaborative teaming to support
students with augmentative and alternative communication needs in general education
classrooms, Augmentative and alternative communication,18, 20-35
13 Soto, G, Muller, E., Hunt, P. & Goetz, L.(2001b). Professional skills for serving students who use
AAC in general education classrooms: A team perspective. Language, Speech, and Hearing
Services in Schools, 32, 51-56
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1.2 Kontributi i planeve individuale arsimore
në ngritjen e standardeve për nxënësit me nevoja
të posaçme
1.2.1 Qëllim i PIA (Planeve Individuale Arsimore)
Shkollat e rregullta duhet të angazhohen në krjimin dhe zbatimin e PIA
(Planeve Individuale Arsimore) me qëllim të fokusimit të nevojave të veçanta
arsimore të nxënësve, me theks të veçantë qëllimeve specifike, realizimi i të
cilave duhet të tregojë përparim të dukshëm tek nxënësit.
Suksesi i PIA (Planeve Individuale Arsimore) padyshim varet prej mjedisit ku
ekziston planifikim efikas dhe i detajuar, si segment i strategjisë për vlerësim
dhe evidentim gjithëpërfshirës.
Përvojat e gjertanishme tregojnë në faktin se shkollat më tepër janë të
angazhuara rreth përpilimit dhe prezantimit të PIA (Planeve Individuale
Arsimore) e jo rreth funkcionit dhe qëllimit të tyre.
Personeli i shkollës e harton sistemin personal për menaxhimin dhe ndjekjen e
masave për NVA (Nevoja të Veçanta Arsimore). Sipas kodeksit të praktikës për
identifikim dhe vlerësim të nevojave të posaçme arsimore14, të gjithë shkollat
e rregullta duhet të kenë ‘arsimtarë të përcaktuar”, detyrat e të cilit do të jenë:
 Udhëhqeje e përditshme mepolitikën e NVA në shkollë;
 Komunikim me kolegun këshilltar;
 Koordinim i masave për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore;
 Mirëmbajtje e regjistrit shkollor për NVA dhe mbikqyrje e evidencës të të
gjithë nxënësve me nevoja të veçanta arsimore;
 Pjesëmarrje në trajnimin e personelit tjetër.
Pas aplikimit të Kodeksit, “arsimtari i përcaktuar”, i njohur si koordinator
për nevoja të veçanta arsimore, bëhet anëtarë i rëndësishëm i personelit të
shkollës.
Koordinatori për nevoja të veçanta arsimore, në bashkëpunim me drejtorin
dhe trupin drejtues, ka rol të rëndësishëm në përcatkimin e strategjisë për
zhvillim të politikës dhe masave për NVA në shkollë me qëllim të përmirësimit
të të arriturave të nxënësve me NVA.
14 Department for Education (1994) Code of Practice on the Identification and Assessment of
Special Educational Needs. London: HMSO.
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Karakteristikat themelore të PIA (Planet individuale arsimore), të kyçura ne
kodeksin e praktikës gjithëpërfshirëse janë:
–– Fokusim i kujdesshëm i vështirësive specifike në mësim tek fëmija;
–– Të merret parasysh ajo që fëmija e ka arritur, duke përcjellur programin
mësimor;
–– Të përcaktohen qëllime të qarta të cilat duhet ti përvetësojë fëmija në një
periudhë të caktuar kohore;
–– Të mundësohet pjesëmarrje e prindërve dhe fëmijës (nëse mundësojnë
aftësitë e fëmijës) në përpilimin e PIA;
–– Të kyçen edhe specialistë të jashtëm në përpilimin e PIA (planeve
individuale arsimore).15
Planet individuale arsimore (PIA) u ndihmojnë arsimtarëve në procesin e
planifikimit, në konsultat me prindërit me qëllim të mundësimit të strukturës
në planifikimin dhe vlerësimin e nxënësvë me PIA.
Bashkëpunimi me prindërit e fëmijëve me nevoja të posaçme arsimore16është
me rëndësi të veçantë për përparimin e fëmijës në procesin mësimor.
Prindët duhe ttë jenë të kyçur në të gjitha fazat duke filluar prej identifikimit
të nevojave të posaçme, duke marrë shërbime specifike arsimore gjer te
vlerësimi i komisionit.
Vendosja e marrëdhënieve të partneritetit ndërmjet arsimtarit dhe prindit, janë
bazë solide në ngritjen e cilësisë së kualitetit të punës edukativo-arsimore në
ato segmente që janë në dispozicion të prindërve dhe nxënësve dhe ai duhet
të kultivohet dhe vazhdimisht të përmirësohet.
PIAu mundëson nxënësve dhe prindërve të kenë para vetes një plan
gjithëpërfshirës me qëllime dhe detyra nga të gjitha aspektet e zhvillimit.
PIAdallohet prej dosjeve të nxënësve dhe duhet të përdoret si plan akcional
dhe jo si raport retrospektiv.
PIAduhet ti shfrytëzojë këto informata:
15 Јачова, З., (2002). Придонесот на индивидуалните образовни планови во подигањето на
стандардите за учениците со посебни образовни потреби, Образовни рефлексии, 2-3,5-6
16 Jachova,Z. (2011)The role of parents in the building of school inclusive culture, The modern
Society and Education 2011, Skopje (Macedonia), Proceedings of the VI-th Balkan Education
and Science Congress p.451-456
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 Natyra e problemit te fëmija
 Aktivitetet që i ndërmerr shkolla:
 Çka ofron
 resurse, njerëz
 programe specifike/aktivitete/mjete ndihmëse
 Qëllime
 Mbështetje prej prindërve
 Nevoja medicinale, dhe
 Raporte dhe të dhëna
Në mësimin klasor PIA mund ta përgadis arsimtari në bashkëpunim me person
të specijaliuar. Në mësimin lëndor, çdo arsimtar lëndor duhet të merr pjesë në
përpilimin e planit në koordinim me person të specijalizuar.
Në PIA nuk duhet të finalizohen të gjitha detajet për përmbajtjet e Programit
nacional mësimor, por ti përmbajë vetëm ato aspekte që dallohen prej atyre të
paraparë për të gjithë nxënësit.
Informatat e përmbledhura në PIA, arsimtarit i japin pasqyrë të shkurtër për
gjendjen e aftësive të nxënësit dhe implikacione të mundshme në arsim. Të
dhënat tjera (vlerësimi) përnxënësin ruhen në dosjen e tij dhe nëse ka nevojë
mund të shihen.
Në shtojcën 2, në kontekst të tekstit të mëparshëm që ka të bëjë me strukturën
e PIA (Planifikimet Individuale Arsimore), janë dhënë shembujt për:
1. PIA (Planifikim individual arsimor) afatgjatë
2. PIA (Planifikim individual arsimor) afatmesëm
Pikëpamjet prej përvojave të gjertanishme tregojnë se PIA, duhet:17
–– Të konsiderohen si dokumente pune;
–– Të jenë në dispozicion për të gjithë palët e interesuara;
–– Të promovojnë planifikim efikas nga ana e arsimtarëve;
–– Të jenë rezultat i planifikimeve serioze dhe akcion i personelit si dhe të
çojnë kah arritshmëria e qëllimeve të caktuara në mësim;
17 Јачова, З., (2002). Придонесот на индивидуалните образовни планови во подигањето на
стандардите за учениците со посебни образовни потреби, Образовни рефлексии, 2-3,7-8
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–– Të mundësojnë pjesëmarrje në vlerësimin e suksesit të të gjithë nxënësve
në shkollë, veçanërisht edhe nxënësve me NVA (Nevoja të Veçanta
Arsimore);
–– Të mundësojnë qasje tek programi mësimor dhe realizim efikas të
përmbajtjeve mësimore;
–– Të ndërlidhen me strategjinë e shkollës;
–– Ta përmirësojnë sjelljen e nxënësve tjerë ndaj nxënësve me NVA (Nevoja
të veçanta arsimore);
–– Të mundësojnë kontroll mbi financat në suazat e udhëheqjes me shkollat
lokale.
Prej analizave të gjertanishme, në suaza botërore, dobësi më të shpeshta të
PIA, janë:
–– Terminologji joprecize;
–– Pjesmarrje jo e mjaftueshme e nxënësit, dhe
–– Nuk ndërlidhen me procedurat tjera për testimin dhe evidentimin e
nxënësit.
Pesë pikat më të fuqishme të PIA (planeve individuale arsimore), janë:
–– Bazohen në njohuritë e vërteta për nxënësin;
–– Janë të punuar sipas aftësive objektive dhe interesit të nxënësve;
–– Parashikohen afate reale kohore;
–– Janë të lidhur me resurset në shkollë, dhe
–– Në fazë të caktuar i bashkangjesin edhe prindërit gjatë përgatitjes së
planit.
Sipas kësaj, është e qartë se duhet tu kushtohet rëndësi e veçantë PIA dhe të
parashikohet se ato do të kenë rol strategjik në ato shkolla.
Qëllimi elementar i PIA është që të paralajmërojnë se çka duhet bërë në të
ardhme më të afërt, që ti ndihmohet nxënësit dhe ekipit gjithëpërfshirës për
të arritur sukses.
PIA18duhet të fokusohen në tre ose katër qëllime kyçe dhe duhet të përmbajnë
informata për:
18 Department for Education and Skills, (2001b). The SEN Toolkit Section 5, Managing Individual
Educational Plans. London: DfES. p.2
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 Qëllimet afatshkurtra të caktuara për nxënësin;
 Straegji që do ti shfrytëzojë arsimtari;
 Zbatim i masave;
 Koha, kur duhet të revidohet plani, dhe
 Suksesi dhe kriteriumet shtesë.19
Në shtojcën 3, janë dhënë shembuj për planifikime individuale arsimore që
përdoren në shtete tjera.

1.2.2 IEPWriter (shkruajtës i PIA)
IEPWriter (1998) është krijuar nga edukatorë të veçantë prej enteve
parashkollore, shkolla fillore dhe të mesme të ndihmuar nga logopedë dhe
defektologë të shkollave speciale. Është i dedikuar për përdorim si në shkolla
të rregullta poashtu edhe në shkolla speciale dhe u mundëson arsimtarëve
shpejt dhe lehtë të përpilojnë PIA. Në dispozicion ka pesë baza të dhënash –
shkrim dhe këndim, matematikë, sjellje, shkathtësi komunikative dhe synimet
për nivelin fillestar. Secila bazë të dhënash është e ndarë në nënpjesë.20
IEPWriterarsimtarit i ndihmon të zgjedhë maksimum pesë qëllime. Kufizimi
i numrit të qëllimeve e orienton të menduarit e arsimtarit dhe i mundëson
të jep përparësi nevojave më të rëndësishme. Kjo shmang një gamë të gjerë
të objektivave të shkathtësive të shumta, të cilat, nxënësi nuk do të jetë në
gjendje ti realizojënë kohë reale.
Rreziku nga përdorimi i softuerit për përpilimin e PIA qëndron në atë se për
krijimin e tij mjafton vetëm të shtypet vetëm një buton dhe arsimtarët, të cilët
shpeshherë ballafaqohen me mospasjen e kohës, sjellin vendime vetëm duke
shfletuar bazën e të dhënave e jo të dhëna të marra nga vlerësimi individual
për nxënësin. Përvojat tona tregojnë se arsimtarët janë të mahnitur se sa lehtë
mund të përpilohet një PIA në këtë mënyrë. Futja e të dhënave dhe kërkesa
19 Erikson, K., Koppenhaver, D., Yoder, D..&Nance, J. (2001). Integrated communication
and literacy instruction for a child with multiple disabilities. Focus on Autisam nad Other
Developmental Disabilities, 12, 142-150
Fossett, B., Smith, V., cMirenda, P. (2003).Fascilitating oral language and literacy development
during general education activities. In D. Ryndak&S. Alper (Eds.), Curriculum and instruction
for students with significant disabilities in inclusive settings (2nd.). Boston: Allyn&Bacon.
pp.173-205
Sax, C. (2001).Using technology to support belonging and achievement. In C.H. Kennedy&D.
Fisher(EDs), Inclusive middle schools. Balitimore:Paul H.Brooks Publishing Co. pp.89-103
20 Department for Education and Employment (1998) Supporting the Target Setting ProcessGuidance for Effective Target Setting for Pupils with Special Educational Needs. London: DfEE.

19

20

që kompjuteri të krijojënjë plan, shkakton të ashtuquajturin faktor “wow”.
Megjithatë, krijimi i PIA nuk duhet të bëhet vetëm me një shtypje butonash. E
rëndësishme është të kuptohet natyra e vështirësive të nxënësit dhe të njihen
prioritetet individuale për të mësuar.21
Me rëndësi është që pritshmëria të mos bazohet vetëm në listën e qëllimeve,
por, duhet marrë një pamje më të gjerë të aftësive të nxënësit. Identifikimi i
nivelit aktual të arritjeve, arsimtarit nuk i jep njohuri për atë se si dhe sa ka
punuar nxënësi për të arritur atë nivel as edhe për cilat procese të të mësuarit
kanë qenë përfshirë. Arsimtarët, patjetër duhet të përdorin mendimin e tyre
prfesional gjatë përcaktimit të nivelit të të arriturave për secilin nxënës.
Formati i PIA bëhet duke përdorur opcionin portret (Foto 1) dhe horizontal
(Foto2). Poashtu mund të bëhet edhe zgjedhje sipas dëshirës, që është me
rëndësi sepse në këtët mënyrë mund të bëhet disejnim sipa snevojave duke
kombinuar radhë dhe kolona që do ti përgjigjen planifikimit përkatës dhe që
do të jetë i përdorshëm për shkollën tuaj. Kolonat janë të qarta dhe arsimtarit
i mundësojnë më shpejtë të identifikojë llojin e planifikimit.IEPWriterka
potencijal për krijimin e shumë PIA dhe të përmbajë nuër të madh bazash të
dhënash.Kjo mund të përdoret si mënyrë sumative për të relektuar nevojat për
nevojat speciale arsimore në shkollë.

21 Department for Education and Employment (2000) Curriculum Guidance for Foundation Stage.
London: DfEE/QCA.
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Plan individual arsimor
Emri – Sem Vorker

Niveli – aktivitet shkollor

Fusha për punë – shkrim-lexim, matematikë

Grupi/nr. i PIA – G3

Arsimtari – z-nja Kalm

Data – maj 2003

I mbështetur prej – z-njës Kul

Rishikimi – qershor 2003

Mbëshetje prej – janar 2000
Objektivat që duhet të arrihen
Të njehësojë numra me 10/100/1000.
Të kombinojë monedha të imta që të fitojë një dollar.
Të lexojë sipas skemës së nivelit Portokall.
Të përgjigjet në pyetjet e kuptueshme të ndërlidhura me tregim/dramë/poezi.
Kritere për të arriturat
Përgjigjet drejt në pyetje të shkruara/verbale në tri rethana të ndryshme
Është i saktë gjatë testimit ë tri rethana të ndryshme dhe i zbatonn praktikisht në
punë shkollore.
Lexon me ndihmë minimale dhe është i/e aftë të përgjigjet në pyetje lidhur me librin
Është i/e saktë gjatë testimit në tre raste të ndryshme.
Resurse dhe teknika të mundshme
Pyetje verbale. Tekste/fletë pune. Abakus. Numra të radhitur sipas një skeme të
caktuar.
Para (të holla) reale/plastike. Programe kompjuterike për “tregëti”. “Shitore” e
shkollës.
Libra për të lexuar dhe fleta përkatëse pune. Kartela dhe lojëra për pasurimin e
fjalorit.
Pyetje verbale. Aktivitete për të kuptuar dhe fletë pune lidhur me tregimin.
Strategji të mundshme për përdorim në orën e mësimit
Të vërtetohemi se vet e ka kuptuar konceptin për vend. Ta ndërlidh njehësimin
10/100 për të punuar me para.
Parashtro detyra praktike për të gjetur sa më shumë mundësi me kombinimin e
parave për të fituar 1 dollar.
Dëgjo Semin një herë në javë se si lexon. Mbaj evidencë për lexim shtëpi-shkollë.
Bën pyetje relevante për librat që i lexon Semi. Bëni aktivitete që të vërtetoheni sa
ka kuptuar.
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Ide për arsimtarin/asistentin për mbështetje
Nxiteni Semin të shikojë skema të numrave dhe të vërejë se shifrat lëvizin për një
vend nga e majta gjatë shumëzimit me 10.
Ndani kohë për “lojë për tregëti” që të mësojë kombinime ekuvaente të monedhave.
Dëgjojeni Semin si lexon për çdo sesion. Diskutoni rreth tregimit. Zhvilloni aktivitete
për pasurimin e fjalorit.
Diskuoni me Semin për librat. Zhvilloni aktivitete për të vërtetuar sa ka kuptuar.
Prindërit/kujdestarët duhet
Ta dëgjojnë Semin si lexon. Të shënojnë në librin për evidencë të leximit. Ti kthejnë
librat në shkollë çdo ditë.
Nxënësi duhet
Undësisht të lexojë sa më shpesh. Të mos harrojë ti kthejë librat në shkollë.

Fotografia 1.Plan individual arsimor në formatin portret

Resurse dhe teknika
të mundshme

Çfarëdo fotografie
qoftë. Fjalët që do të
përdoren të shkruhen
në muret e klasës.
Libra në gjuhën
angleze dhe fleta
pune. Programe
kompjuterike.

Kritere për të
arriturat

Të kryej tre ushtrime
të veçanta.

Precize në tre raste.

Të shkruaj dy fjali
nën fotografi me
ndihmën e fjalorit.

Të përdor shkronjën
e madhe në fillim të
fjalisë.

Ide për arsimtarin/
asistentin për
mbështetje
Të flasë për
fotografinë dhe të
jepet ndihmë për të
shkruajtur fjali.
Krijoni ushtrime për
Merin.

Strategji të
mundshme për
përdorim në orën e
mësimit
Të sigurohet fotografi
për të shkruar ose
vizatim i Merit dhe
drejtshkrim.
Demosntroni
përdorimin e
shkronjës së madhe.
Nxiteni që ta përdor
shkronjën e madhe
gjatë të shkruajturit.

Rzultati

Mbështetje e propozuar - Mbështetje e përditshme në orë
tërheqje nga grupe të vogla

Data nismëtare: prill 2002 – maj 2003

Plan individual arsimor

Objektiva që duhet
të arrihen

Mbështetur nga: z-nja Ejnxhell

Përkrahur prej: z-nja Helpfull

Rishikim – Qershor 2003

Arsimtar – z. Blek

Grupi/nr. i PIA – G2

Fusha e punës – shkrim-lexim

Niveli – SA

Emri – Meri Traer

1
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I jepni mundësi të
shkruaj mbi shkronja
dhe ti kopjojë ato.
Krijoni një listë me
udhëzime.

Prmirësoni kur ka
nevojë. Organizoni
akivitete për të
shkruajtur.

Të shkruaj në vija.

Foto 2 Plan individual arsimor në formatin hrizontal.

Nxënësi duhet – të orvatet të shkruaj vetë dy fjali. Të ketë kujdes gjersa shkruan.

Prindërit / kujdestarët duhet

E saktë në tre orvatje. Të bëjë lidhjen e
pikave. Të shkruaj
mbi shkronja. Të
kopjojë. Ushtrim për
lëvizjen e dorës.

Keni kujdes derisa
shkruan dhe e
përkujtoni se duhet
lënë hapësirë.
Organizoni aktivitete
përforcuese për
lënien e hapësirës.

Para se të fillojë të
shkruaj, përkujtojeni
se duhet të lërë
hapësirë ndërmjet
fjalëve.

Të lërë hapësirë të
E saktë në tre orvatje. Fletë në katror. Shiriti
njëjtë në mes fjalëve.
për hapësirë në
kompjuter. Ushtroni
të leni hapësirë në
vend të duhur.

24
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1.3 EKIPI GJITHËPËRFSHIRËS DHE KODEKSI
I PRAKTIKËS GJITHËPËRFSHIRËSE
1.3.1 Si të fillohet me arsimin gjithëpërfshirës (inkluziv) - definim
i fazave:
Qasjanëidentifikimin dhevlerësimin enevojavetë veçanta dhevlerësimin
eshërbimeve të veçantaarsimoretë nevojshmepër ti përmbushur ato, bëhet
nëpërmjet pesë fazave:
1. Faza e parë. Arsimtarët i njohin dhe i regjistrojnë nevojat e veçana të fëmijës
në konsultim me koordinatorin për nevoja të veçanta të shkollës.
–– Shqetësimin fillestar e shpreh arsimtari, prindi ose personi profesional
i shërbimit social ose shëndetësor, nëse fëmija nuk është i përfshirë
me programin rehabilitues nga shërbimet profesionale për intervenim
të hershëm – shërbimet si (shëndetësore, shërbimi social dhe puna
udhëzuese e edukatorëve special me prindërit prej moshës tre vjeçare),
përkatësisht, nëse PP nuk janë definuar që më parë.
–– Arsimtari klasor e njohton koordinatorin, i cili i regjistron nevojat e
veçanta të fëmijës.
–– Arsimtari klasor mbledh të dhëna, e bën vlerësimin fillestar dhe i
informon prindërit.
–– Arsimtari klasor mendon se a duhen këshilla plotësuese, mbështetje
dhe ndihmë në kushtet e mësimit të rregullt, duke mbajtur evidencë për
natyrën e masave të mara.
–– Rishqyrtohet përparimi me angazhimin adekuat të prindërve.
–– Aprovohet faza e dytë.
2. Faza e dytë. Koordinatori për PP merr përgjegjësinë kryesore për mbledhjen
dhe mbajten e evidencës për të dhënat dhe koordinimin e shërbimeve
speciale arsimore për fëmijën në bashkëpunim e arsimtarët.
–– Bëhet revizion i fazës së parë.
–– Arsimtari klasor e lajmëron koordinatorin, i cili në regjistër i fut nevojat
e posaçme të fmijës dhe pajtohet se duhet dhënë mendim dhe ndihmë.
–– Koordinatori për PP, sëbashku me arsimtarin klasor i shqyrton të dhënat
e disponueshme dh mbledh informata prej shërbimeve të jashtme.
–– Koordinatori për PP i kërkon mendimet e duhura plotësuese.
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–– Koordinatori për PP dhe arsimtari, në bashkëpunim me arsimtarin e
resurseve të duhura,përpilojnë plan arsimor (PA) dhe përkëtë e njoftojnë
prindin.
–– Zbatohet plani arsimor.
–– Bëhet revizion i përparimit të realizuar me pjesëmarrje adekuate të
prindërve.
3. Faza e tretё. Arsimtarët dhe koordinatorët për PP, marin ndihmë prej
specialistëve të jashtëm.
–– Arsimtari klasor e informon koordinatorin për PP, i cili në regjistër do ti
fus nevojat e posaçme të fëmijës dhe pajtohet pas konsultës me drejtorin
e shkollës dhe arsimtarin përkatës, a është e nevojshme që patetër të
merren masa intenzive prej ndihmës speciale.
–– Koordinatori për PP i kërkon mendimet e nevojshme plotësuese.
–– Arsimtari klasor dhe arsimtari i resurseve, përpilojnë PA (plan arsimor)
sipas të cilit do të punojnë bashkërisht. Për aktivitetet e parapara në
planin arsimor e informojnë koordinatorin për PP.
–– Realizohet plani arsimor, përkatësisht jepet ndihma e nevojshme
profesionale nga arsimtari i resurseve gjatë realizimit të orës mësimore
ose gjatë aktivitetete plotësuese.
–– Për aktivitetet në planin arsimor informohen dhe konsultohetn edhe
prindërit, përkatësisht, ata angazhohen që maksimalisht të marrin pjesë
në bashkëpunimin e tyre me ekipin.
–– Bëhet revizion i përparimit të realizuar në prani të prindërve.
–– Nëse revizioni nuk tregon shenja përparimi, atëherë, drejtori parashtron
kërkesë për komision për vlerësim të aftësive dhe e rekomandon gjer te
institucioni përkatës në pajtim me prindërit, me opcion që të kthehet
prap në shkollë të rregullt.
4. Faza e katёrt. Komisioni e shqyrton nevojën për dhënie të deklaratës për
nevoja të posaçme, i rishqyrton shërbimet e siguruara, kërkon mendim prej
shërbimeve relevante të kyçura në ofrimin e shërbimeve të veçanta arsimore.
5. Faza e pestё. Komisioni e bashkëndanë përgjegjësinë me shkollën dhe
prindërit.Gjatë formimit të vendimit për mundësitë për sigurimin e shërbimeve
të veçanta arsimore, për të përmbushur nevojat e fëmijës me mjete që janë në
dispozicion në shkollë (fond për mbulimin e nevojave plotësuese të fëmijëve
me nevoja të veçanta që mundësohen nga bashkësia lokale.
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1.3.2 Përcaktimi i detyrave të ekipit që është i përfshirë në ofrimin e shërbimeve adekuate në kuadër të shkollave
Ekipi shkollori secilës shkollë (çerdhe), duhet:
–– Ta përcaktojë dhe revidojë politikën e vet lidhur me ofrimin e arsimit për
fëmijë me nevoja të veçanta;
–– Të përpiloj plan vjetor dhe akcional për punën e saj;
–– Ti publikojë informatat e parapërcaktuara për politikën e sa dhe për
kushtet e parashikuara për fëmijët me nevoja të veçanta NV;
–– Të paraqesë raporte vjetore para prindërve për masat e marra për
zbatimin e politikës së shkollës;
–– Të bëjë përpjekje për sigurimin e shërbimeve të veçanta arsimore për
fëmijët me NV;
–– Të sigurojë trajnim të adekuat për arsimtarët në klasat e të cilëve ka
fëmijë me NV, me qëllim të njohjes së tyre me nxënësit me NV;
–– Ta theksojë rëndësinë e njohjes së nevojave të veçanta dhe sigurim të
shërbimeve adekuate për këtë kategori të fëmijëve;
–– Përfshirja e fëmijëve me NV me fëmijët pa NV në aktivitetet shkollore
kompatibile me shërbimet e veçanta arsimore.
Drejtori i shkollës mban përgjegjësi për menaxhimin e shkollës në përgjithësi
duke përfshirë edhe sigurimin e shërbimeve për fëmijët me NV në koordinim
me koordinatorin për NV dhe për këtët regullisht e informon Këshillin e
shkollës.
Koordinatori për NVështë arsimtar i emëruar (pedagog, psikolog) i cili është i
obliguar për:
–– Funkcionim të përditshëm të NV;
–– Koordinim për sigurim të shërbimeve për NV dhe bashkëpunim me
persona adekuat profesional (arsimtar të resurseve);
–– Bashkëpunim me institucione dhe shoqata profesionale;
–– Mbajtje të regjistrit për NV, me dosje të nxënësve me NV;
–– Lidhje me prindërit e fëmijëve me NV;
–– Përcaktim të nevojave për ngritje profesionale të kuadrit;
–– Lidhje me shërbime tjera të jashtme.
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Arsimtari i lëndës është arsimtar në klasën e të cilit ka tëpërfshirë fëmijë me
NV ose arsimtar i cili ka obligim specifik për sigurim të mirëqenies shpirtërore
dhe kushte për realizimin e praktikës gjithëpërfshirëse në klasë ku është
përfshirë fëmija me NV. Ai është i obliguar:
–– Të mbajë evidencë sipas nevojës për të dhënat e mbledhura për fëmijën,
duke u konsultuar me arsimtarët tjerë;
–– Të organizojë dhe sigurojë ndihmë specifike në kuadër të planit të
paraparë edukativo-arsimor, duke hulumtuar mënyrat e diferencimit
të zmadhuar në realizimin e përditshëm të përmbajtjeve mësimore,
strategjive alternative për mësim dhe nxënie;
–– Të bashkëpunoj me arsimtarin e resurseve për përcaktimin e nevojave të
veçanta dhe dhënie e shërbimeve adekuate speciale në të gjitha fazat e
realizimit të praktikës gjithëpërfshirëse;
–– Ta përcjellë dhe ta vlerësojë përparimin e fëmijës;
–– Të koordinojë me koordinatorin për NV në përcaktimin e nevojave të
veçanta të fëmijës.
Partneriteti i prindërve të fëmijëveme NV është me rëndësi jetike për ecurinë
e fëmijës në procesin mësimor.
Prindërit duhet të jenë të përfshirë në të gjitha fazat duke filluar prej identifikimit
të NV, ndërmarrja e shërbimeve të veçanta arsimore deri te ( deklarata oficiale)
vlerësimi i komisionit. Ecurua e fëmijës do të ketë dinamikë më të ndryshme
nëse prindërit nuk do të jenë partnerë në procesin gjithëpërfshirës. Ata me
njohuritë dhe të dhënat mund të kontribuojnë në krijimin e kushteve për
realizimin e praktikës gjithëpërfshirëse. Inkurajimi i prindërve dhe shtytja
për pjesëmarrje dhe angazhim të tyre aktiv mundëson njohje të detyrave dhe
obligim ndaj fëmijës.
Përfshirja e fëmijës në masë që lejon niveli i pjekurisë dhe të kuptuarit në
procesin e sjelljes së vendimit për dhënie të shërbimeve të veçanta arsimore
të cilat do të sigurojnë përparim dhe sukses, është me rëndësi të veçantë për
procesin gjithëpërfshirës.
Për këtë qëllim, me rëndësi është që prej fëmijëve të kërkohet mendim për
ballafaqim me problemet personale, vendosjen e strategjive për zhvillim
objektivat monitorimi dhe rishikimi i progresit.
Bashkëpunimi me shërbimet shëndetësore dhe sociale Do të ta zmadhojë
veprimin efektiv të shkollës në realizimin e procesit gjithëpërfshirës.
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1.3.3 Arsimtarët e resurseve (burimeve) – defektologët
Për të futur arsimin gjithëpërfshirës në shkolla të rregullta, e rëndësishme
është që të ketë burime të nevojshme si dhe arsimtarë të resurseve –
defektolog, të cilët do ti kenë këto detyra:
–– Mbështetje arsimtarëve të cilët hasin në fëmijë me NV në shkollë;
–– Përpilim i planeve individuale arsimore sëbashku me arsimtarin klasor;
–– Drejtimin e arsimtarit klasor për të mbështetur nxënësit me NV;
–– Harmonizim i transferimit të informatave kur fëmija e ndërron arsimtarin
apo shkollën;
–– Sigurim i ndihmës të arsimatrëve për adaptimin e kushteve në klasën e
rregullt për punë pa pengesa me fëmijët me NV;
–– Ti sigurojë instrukcionet individuale dhe grupore jashta klasës (grupit)
kur është e nevojshme;
–– Ti monitorojë efektet e planit individual arsimore;
–– Tu ndihmojë këshillave të shkollave për adoptimin e mjedisit shkollor në
mënyrë adekuate që të përmbushen nevojat e fëmijëve me NV;
–– Të monitorohet përdorimi i mjeteve ndihmëse dhe specifike në punën e
përditshme;
–– Të punojë si instruktor në punëtoritë lidhur me pyetjet që kanë të bëjnë
me fëmijët e NV;
–– Të punojë si promotor i ndryshimeve;
–– Punë ekipore me arsimtarin klasor në realizimin e përmbajtjeve të
jashtme në paralelet e rregullta, duke punuar me fëmijët me dhe pa NV;
–– Zgjidhje e të gjithë situatave problematike me arsimtarin, si p.sh. krijimi
i mjeteve mësimore specifike për fëmijët me NV, por ai nuk guxon ta
mer rolin e arsimtarit derisa nuk e vlerëson se është e patjetërsueshme
nevoja e ndihmës profesionale nga ana e tij;
–– Bashkëpunim me: prindërit, fëmijët, arsimtarët, edukatorët, drejtorët,
koordinatorët e fëmijëve me NV;
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–– Të funkcionojë si lidhje natyrale ndërmjet shkollës dhe institucioneve
tjera që punojnë me fëmijë me NV: shkolla speciale, qendra hulumtuese,
qendra rehabilitimi;
–– Shumë e rëndësishme është që arsimtarët e resurseve të japin ndihmë
profesionale më shumë në tri shkolla që ta mbajnë efikasitetin e tyre.

2
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TEKNOLOGJIA ASISTIVE (NDIHMËSE)

TEKNOLOGJIA
ASISTIVE (NDIHMËSE)

2.1 Teknologjia asistive (kuptimi, ndarja dhe llojet
e pajisjeve informatike-asistive)

Teknologjia

ndihmëse është “ombrellë”, term që i
referohet çdo produkti apo teknologjie e
bazuar në shërbim që u mundëson njerëzve me aftësi të kufizuara të moshave
të ndryshme, aktivitet në jetën e tyre të përditshme, arsim, në vend pune ose
në kohë të lirë. Ekziston klasifikim ndërkombëtar i prodkukteve që përfshihen
në konceptin e “teknologjisë ndihmëse” – ISO 9999:2011 standarde – që
në këtë moment përdoren në më shumë qendra informative kombëtare në
Europë dhe të rrjetit informativ europian për teknologji ndihmëse. Përkufizimi
është paksa ma i gjerë dhe nuk i përfhinë vetëm pajisjet që janë projektuar
kryesisht për njerëzit me aftësi të kufizuara.
Në përgjithësi, zgjidhja për nevojat individuale, ndonjëherë mund të përfshijë
më shumë se një pajisej; kjo shpesh kërkon kombinim prej produkteve
standarde dhe ndihmëse, mbledhja e dhe konfigurimi i tyre mund të jetë e
ndryshme varësisht prej personit, ose prej një në një kontekst tjetër; kjo mund
të përfshijë disa modifikime indviduale mjedisore, sa për ilustrim: banjo e
përshtatur, kuzhinë apo vend pune; për disa persona, gjithashtu mund të
përfshijë asistencë personale, në një masë më të vogël ose të madhe, në
varësi prej nevojave individuale dhe kontekstit. Sëbashku, të gjithë këto
produkte dhe ndërhyrje ndërtojnë zgjidhje të përshtatur ndihmëse.22

Produktet e teknologjisë ndihmëse, mund tu mundësojnë personave me
aftësi të kufizuara realizimin e detyrave të përditshme jetësore, tu ndihmojnë
në komunikim, në arsim, në punë apo detyra rekreative, përkatësisht u
ndihmojnë personave për të arritur pavarësi më të madhe në rritjen e kualtietit
të jetës së tyre.23
Pajisjet ndihmëse informative janë produkte harduerike ose softuerike
që u mundësojnë personave me aftësi të kufizuara qasje, interakcion dhe
përdorimin e kompjuterëve në shtëpi, në shkollë apo në punë.
22 http:/ www.aaate.net (Accesed 10 June 2012)
23 What’s assistive technology,[Online], Available from URL:http://www.rehabtool.com/
at.html#Computer%20Access%20Aids (Accesed 7 May 2012)
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Teknologjia ndihmëse më mirë mund të kuptohet kur është e ndarë në kategori
apo në grupe të produkteve:
1. Pajisje alternative hyrёse
Përfshijnë tastiera alternative dhe të adaptuara, tastiera të zgjeruara,
maus ergonomik dhe alternativ/ sisteme për tregues (kursorë), pajisje
që e kontrollojnë kursorin me kokë, pajisje që kontrollojnë kursorin me
lëvizjen e syve apo të gojës, përkatësisht të gjuhës, klikime, ekran me të
prekur, sistem për njohjen e të folurit, programe për konvertimin e të folurit
në tekst, program për diktim, tastiera virtuele, programe për ndërrimin e
kursorit, pajisje ergonomike kompjuterike etj.
2. Pajisje alternative dalёse
Pajisjet e bazura dalëse kompjuterike, përgjithësisht personave të verbër
apo me dëmtime shikimi u ndihmon ti përdorin dhe të ndërveprojnë me
kompjuterin. Përfshijnë pamje Braj (nga francezi Louis Braille), Braj shtypës,
softuerin e ashtuquajtur lexues i ekranit, llupa për ekra / zmadhues i ekranit
etj.
3. Softuer pёr qasje
Përfshinë aplikacione softuerike për fëmijë dhe të rritur me aftësi të
kufizuara, opcione qasëse në sistemin operativ, ueb-faqe dhe ueb-shfletues
të kapshëm.
4. Disejni univerzal
Disejn i metodave, teknikave dhe udhëzimeve me çka kompjuterët dhe
aplikacionet softuerike bëhen plotësisht të kapshme dhe në dispozicion
për personat me aftësi të kufizuara.24
Teknologjia ndihmëse hap botë të re për fëmijët në procesin gjithëpërfshirës.
Ajo u mundëson të kenë akses (përfshirje) te programi i shkollave të rregullta
dhe të jenë të suksseshëm në mësim.25
Tabela e mëposhtme tregon një pjesë të pajisjeve ndihmëse (asistive) që
mundësojnë qasje në kompjuter për personat me aftësi të kufizuara.

24 What is assistive technology, [Online], Available from URL:http://www.washington.edu/
accessit/articles? 109 (Accesed 15 May 2012)
25 Lawrence,B. Johnston, L. Carpenter, L. (2007), „Assistive technology access for all students“,
Pearson, New Jersey, p.85
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Tabela 3: Pajisjet ndihmëse (asistive)informatike
Emri i
pajisjes

Fotografia

Përshkrim i pajisjes

Kujt i dedikohet

Leva
(xhojstik)

Pajisje standarde, i cili
e ndihmën e programit
JoyMouse mundëson
zëvendësimin e mausit.
Mund të përdoret me pjesë
të ndryshme të trupit (dorë,
mjekër, bërryl) dhe shërben
për të kontrolluar kursorin.

Persona me
vështirësi
motorike.

Trakboll

Pajisje ndihmëse që
mundëson të kontrollohet
kursori i erkanit dhe e
zëvendëson mausin. Gjatë
përdorimit, kërkon zhvillim
më të madh të motorikës për
precizitet.

Persona me
vështirësi
motorike, të
theksuar në
zhvillimin e
motorikës së
vrazhdë (e
papërpunuar).

Klikim i
ndarë

Pajisje ndihmëse i cili
mundëson kontrollin e
klikimit të majtë ose të
djathtë të mausit. Mund të
përdoret vet dhe kombinim
të ndonjë pajisjeje tjetër,
më shpesh me levën ose me
trakboll.

Persona me
vështirësi motorike
te të cilët është e
zënë motorika e
mirë.

Tastiera
me taste
të mëdha

Pajisje ndihmëse në të cilin
tastet janë më të mëdha
por, në numër më pak
nga tastiera standarde.
Me ngjyra të ndryshme
identifikohen zanoret dhe
basgkëtingëlloret, ndërsa
tastet funkcionale janë
vendosur anash. Mundëson
shpejt, lehtë dhe në mënyrë
precize shtypjen e tasteve.

Persona me
vështirësi
motorike; persona
me dëmtime
të të pamurit;
persona me aftësi
të kufizuara
intelektuale,
persona me
vështirësi në të
mësuar.26

Kontrollues
i kursorit
me mjekër

Pajisje që zëvendëson
mausin dhe kontrollohet me
anë të mjekrës. Në kombinim
me tastierën virtuele,
mundëson kryerjen e të gjitha
funkcioneve në ompjuter.

Njerëz të cilët
mund të bëjnë
lëvizje vetëm me
ndihmën e .27

26 Cheap disability aids, [Online], Available from URL:http://www.cheapdisabilityaids.co.uk/
special-needs-keyboard-lowercase-530-p.asp (Accesed 6 November 2012)
27 http://incap-at.de/files/10272en_1.pdf (Accesed 8 November 2012)

34

Teknologjia, në masë të madhe mund ti mbështesë përpjekjet në sigurimin
e qasjes në të mësuarit, përfshirjen dhe progresin. Ajo e rrit pavarshmërinë,
produktivitetin personal dhe kompetencat. E gjithë kjo mund ti lehtësojë
raportet interaktive gjatë mësimit dhe ti transformojë resurset statike
programore në vegla fleksibile digjitale.

2.2 Vlerësimi i nevojave për teknologji ndihmëse
2.2.1 Pse është i rëndësishëm vlerësimi për teknologjinë
ndihmëse (asistive)?
Vlerësimi i nevojave individuale për teknologji ndihmëse ofron mundësi të
madhe për zgjedhje të pajisjeve ndihmëse dhe shërbime të cilat do të sjellin
deri te përmirësimi i aftësive funkcionale të individit. Zgjedhja joadekuate e
teknologjisë, sipas nevojës së individit, shpesh herë çon kah braktisja e kësaj
vegle, a me këtë dhe humbja e rezultatit të dëshiruar. Kjo ndodh shpesh, pasi
që teknologjia nuk ka qenë zgjedhje adekuate për aftësitë, për nevojat, për
preferencat e individit si dhe për detyrat që duhet të kryhen ose konteksti
se ku do të përdoret teknologjia. Prandaj, hapi i parë dhe ndoshta më i
rndësishmi është të identifikohet vegla e duhur për punë.
Vlerësimi për teknologjinë ndihmëse fillon me analizën e pyetjeve të vëreta
dhe reale. Në fotografinë e mëposhtme janë të paraqitur faktorët që luajnë rol
në vlerësimin e teknologjisë ndihmëse.
Fotograifa 1. Faktorët, prej të cilëve varet vlerësimi për përdorimin e
teknologjisë ndihmëse

Mjedisi
Nxënësi
Detyra
Pajisje
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Vlerësimi gjithnjë fillon me vështrim të përgjithshëm të gjendjes aktuale
funkcionale të nxënësit dhe me observim të situatave kontekstuale.28
Zgjedhja individuale dhe e teknologjisë adekuate ndihmëse përfshin bërjen
e pyetjeve dhe kërkimin e përgjigjeve për pyetjet reale lidhur me detyrat që
kanë të bëjnë me vështirësinë e gjetjes së përgjigjeve nga nxënësit, aftësitë
dhe sfidat me të cilat ballafaqohet nxënësi si dhe konteksti në të cilin do të
zgjidhen ato detyra.

2.2.2 Indivdualiteti i nxënësit si faktor gjatë vlerësimit të nevojave për teknologjinë ndihmëse
E rëndësishme është të shihen anët e forta dhe dobësitë e nxënësit në krahasim
me disa fusha, siç janë: leximi, shkrimi, të folurit, dëgjimi, matematika, kujtesa,
organizimi dhe aftësitë motorike dhe fizike. Hulumtimi i këtyre zonave do
t`na ndihmojë gjatë identifikimit të fushave specifike ose vështirësive të cilat
duhet të tejkalohen gjatë përdorimit të teknologjisë ndihmëse. Hulumtimi i
tillë, gjithashtu, do të ndihmojë në identifikimin e fushave në të cilët fëmija
tregon anët e forta dhe aftësitë që produktet e teknologjisë ndihmëse mund
ti mbështesin dhe të veprojnë në drejtim të vështirësive të veçanta. P.sh.
nxënësi që ka vështirësi në lexim por ka shkathtësi të mira për dëgjim, mund
të ketë dobi gjatë përdorimit të audio-librave.
Informata për anët e forta dhe vështirësitë në të cilat has nxënësi, mund të
merren nga më shumë burime, duke i përfshirë:
 Inçizime shkollore;
 Vlerësime paradijagnostile (si p.sh. testime psikologjike dhe arsimore,
vlerësime defektologjike);
 Intervista me individë që janë të afërt me nxënësin (prindër, arsimtarë,
këshilltarë, mësues, trajnues etj.).
Nxënësi, për të cilin bëhet vlerësimi për nevojën e tenologjisë ndihmëse,
duhet të jetë anëtari kyç i ekipit për vlerësim, dhe njëkohësisht të pyetet për
të kuptuarit e natyrës së vështirësive të tij në mësim,si dhe për anët e tij të
forta, për talentin dhe përvojën. Efektiviteti i mundshëm i çdo teknologjie
ndihmëse, gjithashtu, varet edhe prej interesit dhe prej përvojës paraprake të
nxënësit në përdorimin e teknologjisë.

28 Greenspan, S. Wieder, S. (1998) “The child with special needs”, Perseus books, Massachusetts,
p. 377
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2.2.3 Detyrë që duhet të kryhet
Faktor tjetës i rëndësishëm prej të cilit varet se çfarë dobie do të ketë nxënësi
prej teknologjisë ndihmëse, është zbulimi i detyrave për realizimin e të cilave
lufton. P.sh. nxënësi kur duhet të shkruaj një ese, ai mund të krijojë fjali dhe
nuk ka probleme me drejtshkrimin, por ka probleme me organizimin dhe
koncipimin e pjesëve të eseut. Në këtë rast, arganizuesi grafik ose vegla për
koncipim mund të ndihmojë gjatë planifikimit dhe revidimit të “fotografisë së
madhe” të eseut. Me fjalë tjera, jo çdo vegël e teknologjisë ndihmëse vepron
në aftësi të njejta apo detyra. Njohja e fushave në të cilat nxënësi don të arrin
suskes, është e rëndësishme për zgjedhjen e veglës adekuate ndihmëse.

2.2.4 Vëzhgim i nxënësit, i teknologjisë dhe detyrës në veprim
Vëzhgimi direkt është teknika më e mirë për ardhur deri te informata
për përdorimin e teknologjisë ndihmëse nga ana e nxënësit, si vegël për
kompenzim të ndonjë fushe apo vështirësie. Vetëm nëpërmjet vëzhgimit të
nxënësit, derisa e shfrytëzon veglën për kryerjen e ndonjë detyre specifike,
mund të vërtetohet se ajo vegël është e përshtatshme për të. I domosdoshëm
është bashkëpunimi me profesionistë për teknologjinë ndihmëse, që janë të
stërvitur për vëzhgimin e nxënësve gjatë përdorimit të teknologjisë ndihmëse.
Nëse nxënësi eksperimenton me ndonjë vegël ndihmëse gjatë kryerjes se
detyrave, vëzhguesi do to donte ta theksojë:
 Interesin e nxënësit dhe nivelin e komoditetit gjatëpërdorimit të veglës;
 Lehtësia gjatë të mësuarit dhe shfrytëzimi i teknologjisë;
 Shkalla në të cilën „çezma“ e teknologjisë përshtatet me anët e forta të
nxënësit;
 Niveli i aftësive të nxënësit për përdorimin e teknologjisë dhe
domsdoshmëria e ndryshimit të tij;
 Sa është efektiviteti i teknologjisë në krahasim me strategji tjera
alternative gjatë kompenzimit të vështirësive të veçanta.

2.2.5 Vegla ndihmëse (asistive)
Ekziston një numër i madh faktorësh specifik që burojnë nga vetë teknologjia
dhe që duhet të merren parasysh gjatë procesit të selektimit (zgjedhjes).
Kujdes i veçantë duhet kushtuar efektivitetit të veglës në arritjen e qëllimit
primar.
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2.2.6 Konteksti i interakcionti (ndërveprimit)
Nxënësit me aftësi të kufizuara në të mësuarit, duhet të provojnë lloje të
ndryshme të adoptimit. Pajisjet që janë të përshtatshme për një lloj aftësimi,
mundt të jenë të papërshtatshëm në situata tjera. Prandaj, e rëndësishme
është që të bëhet zgjedhje e teknologjisë që do të përshtatet në të gjitha
situatat ku do ta përdor nxënësi atë vegël (p.sh. në shkollë, në shtëpi, në
mjedis shoqëror dhe në vende për rekreim).Fakti se teknologjia me sukses i
zëvendëson vështirësitë në një mjedis, nuk do të thotë se do të jetë efektive
edhe në mjedisin tjetër.P.sh. sistemi për identifikimin e zërit mund të punojë
me efikasitet në shtëpi ku nxënësi mund të punojë vet. Megjithatë, në
ambient shkollor ku ka shumë zhurmë, përdorimi i veglës mund të përzihet
me funkcionimin e teknologjisë.Në mënyrë të ngjashme, përshtatshmëria
sociale e teknologjisë ndihmëse mund të ndryshojë nga një në kontekst
tjetër. P.sh. përdorimi i kalkulatorit në klasë si zëvendësim për vështirësitë
nga matematika mund të përshtatet mirë në gjithë situatën pa asnjë pasojë
negative sociale.Por, përdorimi i kalkulatorit për të llogaritur pikët e fituara
prej ndonjë loje jashta shkollës, mund të duket joadekuate përmoshatarët.
Konteksti në të cilën do të përdoret teknologjia, ndryshon me kalimin e kohës.
Prandaj, gjatë zgjedhjes së teknologjisë, duhet të rekomandohen pajisje ose
programe që do të mund të përdoren në më shumë vende gjatë një, dy, tre apo
më shumë vjet.29

2.3 Model i vlerësimit të nevojave për teknologji
ndihmëse në Qendrën për tknologji ndihmëse
“Hapni dritaret”
„Hapni dritaret“ është organizatë e vetme në Maqedoni, që punon në
promovimin e teknologjisë ndihmëse duke siguruar qasje në teknologjinë
informative për personat me aftësi të kufizuara. Organizata ekziston që nga
viti 2005 me vizion për ndërtimin e një bote ku teknologjia, të gjithëve u
mundëson plotësisht ti shfrytëzojnë potencialet e tyre.
Për të siguruar zgjedhjen e veglës adekuate të tekologjisë ndihmëse, ekipi
profesional i Qendrës për teknologji ndihmëse, bën vlerësimin e nevojave të
të kësaj teknologjie, individualisht, te secili përdorues (shfrytëzues) potencial.

29 Virginia assistive technology system, [Online], Available from URL:http://www.vats.org/
aboutat.htm (Accesed 23 October,2012)
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Për këtë qëllim, përdoren formular të krijuar intern që pasojnë në shtojcën
2. Këta formularë nuk janë të standardizuar, por zbatimi i gjertanishëm i
tyre u tregua si i dobishëm dhe e kanë arritur qëllimin për kë janë dedikuar.
Mendojmë se, me strukturën e saj janë të zbatueshëm edhe në mjedisin
arsimor.
Vlerësimi gjithnjë fillon me vështrim të përgjithshëm të situatës momentale
dhe funkcionale për të përdorur instrumente për vlerësim defektesh,
lojëra edukative dhe metodë e dialogut për monitorimin e parametrave të
mëposhtëm:
1. Profili personal i pёrdoruesit:
–– Zhvillimi i motorikës. Në këtë pjesë përcillet zhvillimi i motorikës të
gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme, përkatësisht a janë të lëvizëshme,
janë të shtangura ose kanë dridhje gjymtyrët, a mundet ato të kryejnë
aktivitete dhe funkcione të pritshme (të parapara). Pastaj, vërehet edhe
zhvillimi i koordinimit viziomotorik, përkatësisht, pamja e syve a e ndjek
lëvizjen e dorës. Në këtë pjesë, regjistrohet edhe ajo se si është lateralizimi
i fëmijës (e përcaktuar, papërcaktuar, me dorë të djathtë, me të majtë,
apo ka situatë të alternuar ku i përdorë të dy duartë). Zhvillimi i motorikës
është i rëndësishëm, sepse direkt prej tij varet zgjedhja e pajisjes adekuate
ndihmëse për punë me kompjuter.
–– Zhvillimi i aftësive kognitive (njohëse). Vlerësohet zhvillimi i vëmendjes,
të menduarit, kujtesës dhe prej tyre varet zgjedhja e softuerit përkatës për
punë. Gjithashtu vërehet edhe si është orientimi në kohë dhe hapësirë i
përdoruesit. Kjo pjesë plotësohet me informata për ndikimin e zhvillimit të
aftësive kognitive për të arriturat arsimore te përdoruesit që janë nxënës.
–– Zhvillim i të folurit dhe komunikimit. Përdoruesi përcillet nëse ka të zhvilluar
të folurit e drejtë, a është i njëjti në funkcion të komunikimit, si është
komunikimi dhe si shprehet përdoruesi.
–– Shkrim-leximi. Këtu, vërehet në çfarë niveli është shkrim-leximi në
momentin e vlerësimit përdoruesi, si shprehet me shkrim, a përdor rregulla
drejtshkrimore, a i përdor shenjat e pikësimit gjatë të shkruajturit.
–– Sjellja. Si është dhe a është sjellja në harmoni me moshën dhe situatën
përkatëse, përkatësisht, cilat janë manifestimet e sjelljes.
2. Puna me terapistёt
Në këtë pjesë të formularit regjistrohet emri i institucionit apo shërbimit
servisor i cili bën vlerësimin në momentin kur e viziton përdoruesi, si dhe
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kontakti personal i terapistit dhe lloji i trajtimitqë është zbatuar me të.
Gjithashtu, në këtë pjesë regjistrohet edhe frekuenca e vizitës dhe puna në
institucionet tjera që i viziton përdoruesi si dhe rreziqet e mundshme që mund
ti pësojë përdoruesi. Si rreziqe të mundshme përmenden: sulmet epileptike,
sjellja psihotike dhe konsumimi i medikamenteve e i drogave. Kjo pjesë është
e rëndësishme dhe e inkurajon bashkëpunimin me terapistët tjerë me të cilët
punon një përdorues, me qëllim të arritjeve të qëllimit të përbashkët nga
aspekte të ndryshme të veprimit.
3. Mjedisi familjar - rethinor
Në këtë pjesë regjistrohen të dhëna për vendin, rrethin ku jeton përdoruesi, për
personat e dashur (të çmuar) në jetën e tij dhe interakcioni me ta, interakcioni
me persona të rritur dhe moshatarë të tij si dhe zakonet e përdoruesit.
4. Arsimi
Informata për emrin e shkollës, kontakt prej arsimtarit, pranimi, sjellja
interakcioni dhe të arriturat shkollore të përdoruesit.
5. Interesi
Cilat janë interesat e përdoruesit dhe çka don më të bëjë shpesh.
6. Shkathtёsitё kompjuterike
Në pjesën e fundit bëhet regjistrimi i përdoruesit se sa ka përvojë me punë
në kompjuter, ku i ka fituar ato njohuri dhe për çfarë qëllimesh e kapërdorur
kompjuterin.
Në procesin e vlerësimit, përveç përdoruesit, marin pjesë edhe prindërit
ndërsa informata tjera merren edhe prej arsimtarëve dhe terapistëve që
punojnë punë plotësues me ta. 30
Në fund të formularot regjistrohet data kur është bërë vlerësimi dhe e
nënshkruan person që e ka bërë blerësimin, si dhe prindin që ka marrë
pjesë dhe se pajtohet me të. Informatat e marra nga vlerësimi, janë bazë
për përpilimin e planit individual për punë me kompjuter qëllimet e të cilit
vlerësohen çdo gjashtë muaj dhe regjistrohen në formularin për evaluim
(vlerësim).
Formulari për vlerësim në shkollë mund të zbatohet me qëllim të fitohet pamje
e plotë për gjendjen e nxënësit dhe të vlerësohen nevojat e tij prej teknologjisë
30 Стојковска-Алексова, Р. (2010) „Употреба на информатичката технологија во
училиштата за децата со посебни потреби“, Борографика, Скопје, стр. 25
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ndihmëse. Në blerësim përfshihet edhe nxënësi, arsimtari, prindi dhe person
nga shërbimi profesional, sipas mundësisë defektolog që ka njohuri në fushën
e teknologjisë ndihmëse.31
Në shtojcën 4. Paraqiten shembuj të vlerësimit për nevojat e teknologjisë
ndihmëse dhe plan i përpiluar individual për punë me kompjuter për persona
me nevoja të veçanta arsimore në pajtueshmëri me formuarët e prezantuar.

31 Penny, R. Elizabeth, A. (2004), „Needs for assistive technology“, CESA, Milton
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PREJ TEORISË
NË PRAKTIKË

3.1 Rëndësia e modelit të vlerësimit në zbatimin e
teknologjisë ndihmëse te nxënësit me nevoja
të veçanta arsimore të përfshirë në arsimin
gjithëpërfshirës (inkluziv)

Për

të fituar njohuri për rëndësinë e vlerësimit dhe ndikimin e tij gjatë
zgjedhjes dhe zbatimit të teknologjisë ndihmëse të përfshirë me
arsimin gjithëpërfshirës, u realizua një hulumtim. Hulumtimi zgjati tre muaj,
prej muajit nëntër 2012 gjer në mars të vitit 2013. Hulumtimi rezultoi me
kualitet dhe në të ishin të përfshirë 5 të anketuar të barabrtë sipas këtyre
kritereve:32
 Fëmijë me nevoja të veçanta arsimore. Nevojat e veçanta arsimore
e të anketuarve u verifikuan me dokument relevant (të vlerësimit dhe
të vetvlerësimit) nga institucion përkatës. Te dy të anketuar u vërtetua
invaliditet fizik (paralizë celebrale), ndërsa te tjerët zhvillim disharmonik
i shoqëruar me vshtirësi në të mësuarit.
 Përdorues të teknologjisë ndihmëse. Të gjithë të anketuarit kishin
nevojë për teknologjinë ndihmëse, për arsye se hasin në vështirësi në
përdorimin e pajisjeve standarde kompjuterike. Përdoruesit, më shpesh
kishin nevojë për tastierë me taste të mëdha (e rëndësishme për shkrimlexim dhe më precize për fëmijë me të meta motorike dhe ekran me
të prekur si vegël ndihmëse ndërsa dy prej tyre përdorën edhe levën
(xhojstikun), trakball dhe klikime të ndara si zëvendësim për mausin. Të
anketuarit kishin përvojë në përdorimin e pajisjeve ndihmëse.
 Përdorues të shërbimeve në Qendrën për punë direkte pranë „Hapni
dritaret“. Të gjithë të anketuarit janë përdorues të Qendrës për teknologji
ndihmëse. Dy prej tyre një kohë të gjatë e vizitojnë qendrën, ndërsa tre
të tjerë ishin përdorues të rinj, të cilët, në fillim të hulumtimit ishin në
periudhën e adaptimit dhe për ta ishte e nevojshme të bëhet vlerësim
i nevojave dhe të krijohet plan individual për punë me kompjuter sipas
aftësime dhe mundësive të tyre.
32 Галевска-Ангелоска, Н. (2005), Планирање на научно истражување, „Метод на случај“,
Филозофски факултет, Скопје, стр. 90
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 Nxënës në shkolla fillore (inkluzive) gjithëpërfshirëse të cilët hasin
në vështirësi në përvetësimin e njohurive sipas programeve arsimore
të araparë për të gjithë nxënësit. Të gjitjë të anketuarit, ishin nxënës
të shkollave fillore të rregullta në Shkup, përkatësisht të përfshira në
procesin arsimor gjithëpërfshirës. E përbashkët për ta ishte ajo se hasin
në vështirësi në përvetësimin e programeve mësimore dhe mbeten më
mbrapa prej nxënësve tjerë në arritjen e njohurive. Vështirësitë gjatë
shkrim-leximit, zhvillim të shkathtësive elementare matematikore dhe
e të shkruajturit, janë vështirësitë më të shpeshta në t cilat hasin të
anketuarit në shkollë.
Aktivitetet u realizuan në Qendrën për teknologji ndihmëse pranë „Hapni
dritaret“, në të cilin me të anketuarit realizohej punë individuale. Sesionet me
përdoruesit zgjatnin nga një orë, dy ose tre herë në javë.
Në këtë hulumtim u përdor metoda kualitative në raste të shumta, që aplikohet
kur një studim përfshin më shumë se një rast. Për të siguruar përshkrim të
detajuar dhe të plotë për secilin rast individualisht, janë përdorur parametrat
e mëposhtëm:
Gjatë hulumtimit u aplikuan tre formularë, të cilët, si procedura interne të
brendshme përdoren në Qendrën për teknologji ndihmëse. Për secilin prej
pesë të anketuarëve të përfshirë u bë një raport narrativ, dhe të dhënat dhe
rezultatet e marra prezantohen nëpërmjet parametrave në vijim:
 Të dhëna të përgjithshme për të anketuarin;
 Të dhëna anamnestike;
 Vleërsimi i situatës momentale i përdoruesit gjatë pranimit në qendër;
 puna me terapeistë;
 rrethi familjar - mjedisor;
 arsimi;
 plani individual për punë me kompjuter;
 rrjedha dhe zbatimi plait;
 shqyrtimi i planit individual të punës me kompjuter33.

33 Stojkovska – Aleksova. R. (2012) “Otvorete gi prozorcite-uloga servisne sluzbe u procesu
inkluzivnog obrazovanja“, “Aktuelnosti u edukaciji I rehabilitaciji osoba sa smetnjama u
razvoju – zbornik rezimea“. br. 1
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Në tabelën në vijim është dhënë përshkrimi i gjendjes fillestare e përdoruesve
para përdorimit të teknologjisë ndihmëse, pajisjet ndihmëse që janë
rekomanduar dhe përdorur, përshkrim i situatës pas përdorimit të teknologjisë
ndihmëse dhe të arriturat arsimore.
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- është arritur sukses i
shkëlqyeshëm nga gjithë
lëndët
- janë përvetësuar
koncepte të përgjithshme
prej njësisë mësimore
- shkathtësitë
matematikore të
përmirësuara
- përfshirje më e madhe
në orë (shkruarje dhe
përshkruarje e tekstit
nga tabela në mënyrë të
pavarur)
- janë përvetësuar
koncepte themellore
dhe të përgjithshme prej
njësisë mësimore
- shkathtësitë
matematikore të
përmirësuara
- këmbëngulje dhe
motivim më i madh për
pjesëmarrje në aktivitete
me nxënësit tjerë
- kahje më e madhe dhe
më e gjatë e vëmendjes
- shkrim dhe lexim me
mbështetje
- shkathtësi dhe kuptime
të fituara elementare
matematikore
- është vendosur kontroll
i sjelljes

- koordinimi viziomotorik
është përmirësuar
- pjesërisht, është
përmirësuar orientimi në kohë
- procesi i shkrim-leximit
është rrumbullaksuar
- shkathtësitë matematikore
janë përmirësuar
- pjesërisht, është
përmirësuar orientimi në kohë
procesi i shkrim-leximit është
rrumbullaksuar
- shkathtësitë matematikore
janë përmirësuar
- shkruarje e lehtë, dhe e
shpejtë me anë të kompjuterit
dhe tastierës me taste të
mëdha
- vëmendje e drejtuar dhe e
përmbajtur
-nxitje e aftësive kognitive
- pjesërisht, është
përmirësuar orientimi në kohë
- është nxitur komunikimi dhe
interakcioni
- është përvetësuar procesi
i shkrim-leximit me fjalë të
shkurtra
- përvetësim i shkathtësive
dhe koncepteve elementare
matematikore
- është vendosur kontroll i
sjelljes

- trakboll
- ekran me të prekur
- tastiera me taste të mëdha
- adaptim i sipërfaqes punuese
- adaptim i mausit
- adaptim i tastierës

- leva (xhojstik)
- trakboll
- ekran me të prekur
- tastiera me taste të mëdha
- adaptim i sipërfaqes punuese
- adaptim i mausit
- adaptim i tastierës

- koordinim i dobët viziomotorik
- vështirësi i orientimit në kohë
- vështirësi me shrim-leximin
dhe me operacionet themelore
matematikore

- vështirësi me orientimin në kohë
- vështirësi me shrim-leximin
dhe me operacionet themelore
matematikore
- vështirësi me të shkruar në
mënyrën standarde

-kujdes, selektiv, kohëshkurtër
- vështirësi në mendime dhe të
mbajturit mend
- vështirësi me orientimin në kohë
- komunikim dhe interakcion i
dobët
- vështirësi në shkrim-lexim
dhe përvetësim i shkathtësive
matematikore
- sjellje joadekuate

М.S

В.А

М.М

- ekran me të prekur
- tastiera me taste të mëdha
- adaptim i spiprfaqes punuese

Të arriturat shkollore

Përshkrim i situatës pas
përdorimit të teknologjisë
ndihmëse

Pajisje ndihmëse dhe
aftësime softuerike

Përshkrim i gjendjes para
përdorimit të teknologjisë
ndihmëse

Përdorues
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- ekran me të prekur
- trakboll
-tastierë me taste të mëdha
- adaptim i sipërfaqes punuese
- adaptim i mausit
- adaptim i tastierës

- ekran me të prekur
- tastierë me taste të mëdha
- adaptim i sipërfaqes punuese

- vëmendje e shkurtër
- koordinim i dobët viziomotorik
-vështirësi në mendime, të
mbajturit mend, njohje, emërtim
-vështirësi në orientim no kohë
dhe hapësirë
- e folur stereotipe
- sjellje hiperaktive
- vështirësi në shkrim-lexim dhe
përvetësim i njohurive elementare
matematikore
-vështirësi gjatë kryerjes së
aktiviteteve manuale (vizatim,
ngjyrosje, shruarje)

- vëmendje e shkurtër
- vështirësi në mendim, të mbaturit
mend
- vështirësi me orientimin në kohë
- i pranishëm agramatizmi, fond
i varfër verbal, komunikim i
vështirësuar
- vështirësi në shkrim-lexim dhe
përvetësim i njohurive elementare
matematikore

М.Е

P.I

-angazhim më i madh
në orë (nxënësi punon
në detyra paraprakisht
të përgatitura prej
defektologut të qendrës)
- sjellja e përmirësuar
- proces i nxitur për
shkrim-lexim në nivel
të njohjes, emërtimit
dhe shkruarjes të disa
shkronjave latine
- zbatim i pavarur i
aktiviteteve manuale
(shkruan, vizaton
gjatë orëve në lista të
përgatitura për nivelin e
njohurive të nxënësit)

- koncentrim i zmadhuar,
vëmendje e përqëndruar
-komunikimi dhe
interakcioni me
bashkënxënësit i
përmirësuar
-pjesëmarje në aktivitete
gjatë orës së mësimit
- proces i nxitur për
shkrim-lexim në nivel
të njohjes, emërtimit,
shkruarje dhe lexim
fjalëve të shkurtra
- njohuri të fituara për
kuptime elementare
matematikore (shuma,
sasia, numri)

- vëmendje e drejtuar dhe e
përmbajtur
- nxitje e pjesërishme e
aftësive kognitive
- shkathtësi të pjesërishme të
fituara për kohë
- shkathtësi të fituara për
orientim në hapësirë
- nxitje e komunikimit dhe
interakcionit
- sjellje e përmirësuar
- proces i nxitur për shkrimlexim në nivelin e njohjes,
emërtimit dhe shkruarjes të
disa shkronjave latine
- njohuri të fituara elementare
për bashkësitë, për sasinë
- proces i nxitur për kryerjen e
aktiviteteve manuale

- vëmendje e drejtuar dhe e
përmbajtur
- nxitje e pjesërishme e
aftësive kognitive
- orientim i pjesërishëm në
kohë
- fond verbal i pasuruar,
nxitje e komunikimit dhe
interakcionit
- mbështetje e procesit të
shkrim-leximit dhe fitim i
shkathtësive elementare
matematikore

3
PREJ TEORISË NË PRAKTIKË
45

46

3.2 Përfundime për hulumtimin
Përfundimet që dolëm nga ky hulumtim japin fotografi për modelin e vlerësimit
të nevojave prej teknologjisë ndihmëse dhe ndikimin e saj mbi zhvillimin dhe
aftësitë e nxënësve me nevoja të veçanta arsmore, nga njëra anë, por edhe
për mënyrën e realizimit të praktikës gjithëpërfshirëse (inkluzionit) te ne dhe
mbështetja e shërbimit servisor për teknologjinë ndihmëse në ktët proces,
nga ana tjetër.
1. Në Republikën e Maqedonisë mungon sistmi për vlerësimin të
nevojave e teknologjisë ndihmëe dhe përfshirja e saj në sfera të
ndryshme të jetës sshoqrëre. Kypërfundim sygjeron se mungon
inicijativë sistemore për sigurimin e pajisjeve ndihmëse dhe
mungesë e njohurive dhe shkathtësive për identifikimin e nevojës për
përdorimin e tyre.
2. Modeli për vlerësim të nevojave për teknologjinë ndihmëse që
përdoret në Qendrën për teknologji ndihmëse (asistive) pranë „Hapni
dritaret“është model i vetëm dhe i siguron parametrat për zgjedhje
të teknologjisë ndihmëse sipas vështirësive të personave me
handikap të llojeve të ndryshme dhe nxënësve me nevoja të veçanta
arsimore, të përfshirë në arsimin gjithëpërfshrës (inkluziv). Ky model
përdoret shtatë vjetët e fundit dhe ky sistem e konfiron rëndësinë e tij,
sistematizimin dhe ndërgjegje në ofrimin e informatave të nevojshme
për vlerësimin e nevojave dhe të ndjekejes së efekteve prej aplikimit
të teknoogjisë ndihmëse.
3. Zbatimi i modelit për vlerësimin e nevojave të teknologjisë ndihmëse
kërkon njohuri të shëndosha në fushën e edukimit specil dhe
përvojën e vlerësimit si dhe shkathtësi për zgjedhje dhe përdorim
të veglës ndihmëse. Ky përfundim,sygjeron se vlerësimi i nevojave
për teknologji ndihmëse, tani për tani është detyrë që e zbaton
defektologu i cili ka përvojë dhe shkathtësi për përdorimin e
teknologjisë ndihmëse. Në pjesën për zgjedhje të veglës adekuate
ndihmëse, parashtrohet edhe nevoja e bashkëpunimit me arsimtarin
e informatikës.
4. Roli aktiv dhe participimi i përdorimit të teknologjisë ndihmëse
dhe familjes së tij, përkatësisht të prindërve, është e rëndësisë së
veçantë për vlerësimin e nevojave dhe të përcjelljes se efekteve nga
zbatimi i teknologjisë ndihmëse. Përdoruesi dhe prindi paraqesin
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lidhje të rëndësishme në zinxhirin e burimeve që garantojnë sukses
në vlerësimin dhe përdorimin e veglës ndihmëse.
5. Teknologjia ndihmëse, ndikon pozitivisht në zhvillimin arsimit dhe
të arriturave të nxënësve me neoja të veçanta arsimore që janë të
përfshirë në procesin gjithëpërfshirës. Tëdhënat prej hulumtimit
tregojnë në ndikimin pozitiv mbi zhvillimin e motorikës, koordinimin
viziomotorik, aftësitë kognitive, shkrim-leximit, njohuri matematikore
dhe shkathtësi tjera shkollore.
6. Teknologjia ndihmëse, sipas llojit të nevojës së veçantë arsimore me
të cilat has nxënësi, mund të ketë rol kompenzimi ose të mbështetës
gjatë relizimit të procesit gjithëpërfshirës. Hulumtimi tregoi se
teknologjia ndihmëse është zëvendësim për mënyrën standarde të
të shkruajturit te fëmijët me paralizë celebrale dhe ofron mbështetje
për fitimin e njohurive te nxënësit me vështirësi në të mësuar në
mënyrë më të lehtë dhe të rëndomtë. Të dhënat shkojnë në kahje të
mbështetjes së procesit gjithëpërfshirës me përdorimin e teknologjisë
ndihmëse në procesin mësimor.
7. Përcjellja dhe dokumentimi i efekteve prej përdorimit të teknologjisë
ndihmëse në mësim i përfshirjnë njohuritë dhe shkathtësitë e
arsimtarëve për përpilimin e planit individuar arsimor. Arsimtarët
kanë nevojë për mbështetje në pëesën e planifikimit të planit
indvidual arsimor për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore dhe
përfshirja e teknologjisë ndihmëse si resurs për arritje më të madhe
të qëllimeve.
8. Vlerësimi i të arriturave të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore
është pyetje për të cilën ende nuk ka përgjigje të plotë. Ky përfundim,
doli si konstantim i prindërve dhe arsimtarëve në këtë hulumtim.
Prindët mendojnë se vlerësimi me shkrim është më i mirë nga ai me
numra dhe ofron pasqyrë më të qartë për aftësitë dhe mangësitë e
fëmijëve. Arsimtarët e ndiejnë të nevojshme që tu jepet mbështetje e
uhur për kët çështje.
9. Shërbimet e pakompletuara profesionale nëpër shkolla, përktësisht
mungesa e defektologëve në shkollat e rregullta, e vështirësojnë
zbatimin e teknologjisë ndihmëse në mësim dhe përcjelljen dhe
dokumentimn e efekteve për zbatimin e teknologjisë ndihmëse. Ky
përfundim, është si rezultat i dy përfundimeve të mëparshëm. Në fakt,
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arsimtarët e ndiejnë të nevojshme mbështetjen e defektologut gjatë
përpilimit të planeve individuale arsimore dhe përcjelljen e ecurisë së
nxënësve.
10. Bashkëpunimi dhe mbështetja ndërmjet shërbimit servisor dhe
shkollës, çon kah gjithëpërfshirja më e mirë e fëmijëve me nevoja të
veçanta arsimore dhe arritje të qëllimeve më të larta në punën me ta.
11. Përfshirja e suksesshme e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore
në arsimin gjithëpërfshirës, paraqet nevojën e përdorimit dhe të
bashkëpunimit si dhe koordinimin ndërmjet prindërve, shërbimit
servisor dhe të shkollës.

3.3 Propozim - masa
Në bazë të përfundimeve të marra nga hulumtimi, propozohen këto masa:
1. Të vendoset zgjidhje sistemore për vlerësimin e teknologjisë
ndihmëse, sigurimin dhe përfshirjen e saj në aspekte të ndryshme të
jetës shoqërore. Në favor të kësaj mase është edhe neni 9 i Koventës
për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara34, i cili thotë se shtetet
nënshruese, personave me handikap, duhet tu sigurojnë në bazë
të njëjtë me të tjerët, deri te rrethi mjedisor, transport, informata
dhe kmunikime, duke i përfshirë deri te sistemet dhe teknologjitë
informative. Shteti ynë e ka nënshkruar këtë konventë dhe gjatë
marrjes së aktiviteteve në drejtim të qasjes (marrjes pjesë) duhet të
thirret në këtë.Përfshirja e teknologjisë ndihmëse është e nevojshme
të bëhet në aspekte të ndryshme të jetës së personave me aftësi të
kufizuara, duke filluar që nga intervenimi i hershëm, pastaj në arsimin
parashkollor, fillor dhe të mesëm, në fakultete dhe në vende të punës.
2. Të promovohet modeli për vlerësimine nevojës së teknologjisë
ndihmëse dhe mënyra e përdorimit si dhe përfshirjes në mjedisin
arsimor, i zbatuar nga „Hapni dritaret“ para krijuesve të politikave
të ndryshme. Për këtë arsye lindin mundësi për standardizimin e
tij dhe pozicionim të Qendrës për teknologji ndihmëse, si qendër
resursesh (burimesh) i cili në bashkëpunim me institucionet e
sistemit do ti siguroj shërbimet lidhur me teknologjinë ndihmëse, të
cilët do të përfshijnë: vlerësim të nevojave për teknologji ndihmëse,
34 Konvencija za pravata na licata so invalidnost, Ministerstvo za trud I socijalna politika
[Online], Available from URL: http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Konvencija%20za%20
pravata%20na%20licata%20so%20invalidnost.pdf (Accesed 5 May 2012)
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punë konsultative dhe këshilldhënëse e aktor relevant për sigurimin
dhe aplikimin e saj, si dhe trajnime për përdorimin e teknologjisë
në segmente të ndryshme prej punës dhe trajtimit me fëmijët dhe
tërriturit me nevoja të veçanta arsimore.
3. Të paraqitet teknologjia ndihmëse dhe përfitimet nga përdorimi i saj
para përfaqësuesve të fakulteteve teknike dhe para komunitetit të
biznesit. Kjo ropozim – masë është në drejtim të inkurajimit të ideve
për inovacion dhe prodhim i pajisjeve ndihmëse te ne, furnizim ose
blerjen e këtyre prodhimeve.
4. Politikat e modernizimit të sistemit arsimor, duhet ti marin parasysh
nevojat specifike për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.
Modernizimi i sistemir arsimor tek ne, ndodh me kompjuterizmin
e mësimit dhe (inkluzioni) gjithëpërfshirja duhet ti ketë parasysh
nevojat specifike të fëmijëve nevoja të veçanta arsimore për furnizimin
e tyre me mjete të duhura, softuer, libra elektronik etj.
5. Të intenzivohen (përshpejtohen) përpjekjet për përmirësimin e
gjithëpërfshirjes në arsim.Punësimi i defektologëve nëpër shkolla do
të kontribuojë në përforcimin e ekipeve profesionale dhe mbështetje e
arsimtarëve në pjesën e punës ku ka të bëjë me nevoja të veçanta. Në
nenin 42 prej Ligjit për arsim fillor, pika 9 thuhet„në paralele ë të cilat
ka nxënës me nevoja të veçanta arsimore, mund të angazhohet edhe
defektologpër punë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore“.35
Gjithashtu, duhet të përshpejtohen përpjekjet për trajnimin e
arsimtarëve për përpilimin e planeve individuae arsimore dhe
vlerësim i të arriturave në përputhëshmëri me specifikat e nxënësve
me nevoja të veçanta. Në këtë mënyrë do të defiohen prioritetet
për punën me ta, ndër të tjerat dhe aktivitetet për përfshirjen dhe
përdorimin e teknologjisë ndihmëse. Kriterium tjetër që shkon në
drejtim të përmirësimit të gjithëpërfshirjes në arsim, është zbatimi i
standardeve për qasje dhe përfshirje gjatë ndërtimit apo meremetimit
të ndërtesave dhe objektevetë vjetra shkollore.
6. Të promovohet dhe përshpejtohet bashkëpunimi ndërmjet shkollave,
komuniteteve (prindërit dhe mjedisi më i gjerë) dhe shërbimet
servisore në drejtim të përmirësimit të (inkluzionit). Ky bashkëpunim
35 Zakon za osnovno obrazovanie, Ministerstvo za obrazovanie I nauka, [Online], Available from URL:
http://www.mon.gov.mk/download_mk/Documents/Zakoni/zakon+za+osnovnoto+obrazovanie.
pdf (Accesed 15 December 2012)
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është i rëndësishëm, sepse kontribuon secili nga aspekti i tij do të
veprojë në drejtim të arritjes së qëllimeve të përbashkëta që janë në
interes të nxënësve menevoja të veçanta arsimore.
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Indikaorët nga “indeksi i inkluzionit
(gjithëpërfshirës)”

Indikatorët për DIMENSIONIN A – Krijimi i kulturës inkluzive
(gjithëpërfshirëse)
А.1 Krijimi i komunitetit
Indikatorët
A.1.1 Secili duhet të ndihet i mirëseardhur.
A.1.2 Nxënësit duhet t`i ndihmojnë njëri-tjetrit.
A.1.3 Anëtarët e ekipit të ekspertëve, duhet të bashkëpunojnë
me njëri-tjetrin.
A.1.4 Ekipi dhe nxënësit, ndaj njëri-tjetrit sillen me respekt.
A.1.5 Ekziston partneritet në mes ekipit dhe prindërve/kujdestarëve.
A.1.6 Ekipi dhe uhdëheqësit (drejtuesit), punojnë sëbashku.
A.1.7 Të gjithë komunitetet lokale janë të involvuara bë shkollë.
А.2 Vendosja e vlerave inkluzive (gjithëpërfshirëse)
Indikatorët
A.2.1 Ekzistojnë pritje të larta për të gjithë nxënësit.
A.2.2 Ekipi, udhëheqësit, nxënësit dhe prindërit/ kujdestarët, besojnë në
filozofinë gjithëpërfshirëse.
A.2.3 Nxënësit vlerësohen në mënyrë të barabartë.
A.2.4 Ekipi dhe nxënësit, në mes tyre sillen si krijesa humane dhe si bartës
të ndonjë roli.
A.2.5 Ekipi kërkon mënyra për mënjanimin e barrierave për të mësuar dhe
participim në të gjitha aspektet e shkollës.
A.2.6 Shkolla synon kah minimizimi i praktikave diskriminuese.
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Një shembull pyetësori për indikatorin A.1.3 Bashkëpunimi i secilit anëtar të
ekipit me njëri-tjetrin
1. Anëtarët e ekipit a sillen me respekt ndaj njëri tjetrit pa marrë parasysh
rolet e tyre në shkollë?
2. Anëtarët e ekipit a sillen me respekt ndaj njëri tjetrit pa marrë parasysh
përkatësinë gjinore?
3. Anëtarët e ekipit a sillen me respekt ndaj njëri tjetrit pa marrë parasysh
prkatësinë nacionale apo nivelin social?
4. A janë të thirrur të gjithë anëtarët në mbledhjet e përbashkëta?
5. A participiojnë të gjithë anëtarët në kët mbledhje?
6. A ka pjesëmarrje të gjerë në mbledhjet?
7. A janë të kyçur të gjithë arsimtarët dhe asistentët e tyre në planifikimin e
pasqyrës dhe kurrikulës?
8. A thua vallë puna ekipore është model për bashkëpunimin e nxënësve?
9. Ekipi, a e din se kujt duhet ti drejtohet kur ka ndonjë problem?
10.Ekipi a ndjehet komod gjatë diskutimeve lidhur me problemet në punë?
11.Ekipi a inkurajohet që në mënyrë efektive të merr pjesë në jetën e
shkollës?
12.A është i përfshirë i tërë ekipi në shkruarjen e prioriteteve për zhvillimin e
shkollës?
13.A ndjejnë të gjithë anëtarët e ekipit përkatësi në planin zhvillimor të
shkollës?

SHTOJCA

Indikatorët për Dimensionin B – Prodhimi i politikave inkluzive
(gjithëpërfshirëse)
B.1 Zhvillim i shkollës për të gjithë
Indikatorët
B.1.1 Takimet e ekipit dhe promovimet janë ta korrekte.
B.1.2 Antarëve të rinj u jepet ndihmë e nevojshme rreth vendosjes sëtyre në
shkollë.
B.1.3 Shkolla kërkon që të pranohen të gjithë nxënësit e etnitetit.
B.1.4 Shkolla, ndërtesat e saj i bën të arritshme për të gjithë njerëzit.
B.1.5 Të gjithë nxënësve të rinj u jepet ndihmë e nevojshme rreth vendosjes
në shkollë.
B.1.6 Shkolla organizon grupe për të mësuar me qëllim që të gjithë nxënësit
të vlerësohen.
B.2 Organizimi i mbështetjes për difersitetet
Indikatorët
B.2.1 Të gjitha format e mbështetjeve janë të koordinuara.
B.2.2 Aktivitetet për zhvillimin e ekipit i ndihmojnë ekipit për t`iu përgjigjur
diversitetit të nxënësit.
B.2.3 Politikat për nevoja të veçanta arsimore, janë poltika gjithëpërfshirëse
(inkluzive).
B.2.4 Kodiipraktikëspërnevoja të veçantaarsimorepërdoret për të
reduktuarbarrierat e të mësuarit dhepjesëmarrjen e të gjithënxënësve.
B.2.5 Mbështetjepër ata qëmësojnëanglishten si gjuhë plotësuese është e
koordinuar me mbështetje në të mësuarit.
B.2.6 Mbështetjabaritorepërrregullatështë e lidhur me zhvillimin e
kurrikulave dhe politikavepër të mbështeturmësimin.
B.2.7 Presionet për përjashtime të vazhdueshme janë në minimum.
B.2.8 Barierat (pengesat) për frekuentim jan në minimum.
B.2.9 Agresioni është i minimizuar.
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Shembuj pyetjesh për indikatorin B-2
Organizimi i mbështetjes për diversitetin
14.A janëtë gjitha aktivitetet për zhvillim tëkurrikulës në lidhje
mepjesëmarrjen enxënësve meprejardhje të ndryshme, përvojën,
arritjeose dëmtim?
15.A janëtë gjitha aktivitetetpër zhvillimin ekurrikulës në lidhje
mereduktimin e barrieravendaj mësimitdhe pjesëmarrjes?
16.Aktivitetet për zhvillimin e ekipit a e mbështesin ekipin në
bashkëpunimin efektiv në klasë?
17.Partneriteti në mësim, pas të cilit bëhet rishikim i përbashkët, a përdoret
për mbëshetjen e arsimtarëve për tu përgjigjur diversitetit të nxënësve?
18.Ekipit a i mundësohet trajnim për hartimin dhe menaxhimin e aktiviteteve
të përbashkëta mësimore?
19.A kamundësi tëpërbashkëtpër arsimtarët dheasistentët nëklasënë
mënyrë që tëzhvillohetnjë bashkëpunim mëefektiv?
20.A kamundësi përekipindhe nxënësitpër të mësuarnë lidhje
memësiminosembështetje nga shoku i klasës?
21.Nxënësit dhe ekipi për mbështetje a dinë për përdorimin e teknologjisë
për të mbështetur të mësuarit, siç janë: kamera, televizori, video,
projektori, kasetofoni, kopjuteri, interneti?
22.Ekipi, a hulumton mënyrat për zvoglimin e pakënaqësisë me përfshirjen e
nxënësve në programet mësimore?
23.Arsimimi i barabartë a mundësohet nga i gjithë ekipi?
24.I gjithë ekipi a mëson se si të merret me dhunën duke përfshirë racizmin,
seksizmin dhe homofobinë?
25.Ekipi dhe udhëheqësit a marrin përgjegjësi për vlerësimin e nevojave të
tyre për të mësuarit?
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Indikatorët për DIMENSIONIN C – Evaluimi i praktikave gjithëpërfshirëse
(inkluzive)
С.1 Menaxhimi me mësimin
Indikatorët
C.1.1 Mësimi planifikohet duke pasur parasysh të mësuarit prej të gjithë
nxënësve.
C.1.2 Njësitë mësimore e inkurajojnë participimin e të gjithë nxënësve.
C.1.3 Mësimetzhvillojnëtë kuptuarit ediversitetit.
C.1.4 Nxënësit, në mënyrë aktive janë të përfshirë në të mësuarit e tyre.
C.1.5 Nxënësit mësjonë bashkërisht.
C.1.6 Vlerësimikontribuonnë arriturat etë gjithë nxënësve.
C.1.7 Disiplina në klasë bazohet në respektin e ndërsjellë.
C.1.8 Arsimtarët bashkërisht ligjërojnë, planifikojnë dhe kontrollojnë.
C.1.9 Arsimtarët janë të interesuar për mbështetjen e të mësuarit dhe
participimin e të gjithë nxënësve.
C.1.10. Asistentët në mësim, e mbështesin të mësuarit dhe participimin e të
gjithë nxënësve.
C.1.11 Detyrat e shtëpisë konribuojnë në të mësuarit.
C.1.12 Të gjithë nxënësit marrin pjesë në aktivitete jashtë klasës.
С.2 Mobilizimi i resurseve
C.2.1 Dallimi në mes nxënësve përdoret si resurs në të mësuarit dhe
zhvillimin e mësimit.
C.2.2 Ekspertiza e ekipit shfrytëzohet krejtësisht.
C.2.3 Eipi zhvillon resurse për mbështetje të mësimit dhe participimit.
C.2.4 Resurset e komunitetit janë të njohur dhe të njëjtit shdrytëzohen.
C.2.5 Resurset e shkollës në mënyrë të drejtë distribuohen me qëllim për të
mbështetur përfshirjen.
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Shembuj për plane individuale afatmesme
dhe afatgjate mësimore

PLAN MËSIMOR INDIVIDUAL AFATGJATË
Emri dhe mbiemri ..................................
Data e lindjes .......................................
Klasa ...................................................
Arsimtari .............................................
Data ...................................................
Ndihmë prej prindërve .......................
Natyra (llojet)
e problemeve
Nikolla vuan
prej paralizës
cerebrale që
ndikon shumë
seriozisht në
lëvizje dhe
në të folurit.
Mud ti vizitojë
të gjithë orët
mësimore.
I duhet më
tepër kohë për
të formuluar
përgjigjet.
Nikolla
patjetër e ka
të kërkojë dhe
të shfrytëzojë
ndihmë prej
teknologjisë
informatike për
të kryer detyrat
me shkrim.
Për kryerjen
e detyrave
praktike i duhet
ndihmë prej të
tjerëve.

Qëllimet e mësimit
–Detyra
–
të
diferencuara nga
arsimi fizik.
–Qasje
–
në
teknologjinë
informatike me
qëllim të kapërcimit
të problemeve
në procesin e të
shkrephurit me
shkrim.
–Përmbledhja
–
e të
dhënave të bëhet
në tabela të krijuara
që më parë.
–Ndihmë
–
prej
moshotarëve
gjatë veprimeve
hulumtuese.
–Hulumtimi
–
i
realitetit të
bëhet nëpërmjet
vështrimit me
ndihmën e
moshatarit.

Strategjitë/
materijale didaktike
–Pajisje
–
adaptuese
për realizimin
e detyrave
diferencuese nga
arsimi fizik.
–Pajisje
–
e
modfikuar për
realizimin e
detyrave praktike.
–Teknologjia
–
informatike dhe
pajisje asisitve
(ndihmëse).

Resurset
Tutori –
mbështetje
plotësuese
morale, 20
minuta në
javë
Logopedi – 1
seancë, 40
minuta në
javë
Fizioterapeuti
– 1 sesion
në javë– 40
minuta
Ndihmës në
klasë – 5 orë
sëbashku me
një nxënës

Suksesi
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PLAN MËSIMOR INDIVIDUAL AFATMESËM
Emri dhe mbiemri ..................................
Data e lindjes .......................................
Klasa ...................................................
Arsimtari .............................................
Data ...................................................

Lënda mësimore: Njohje e mjedisit
Tema mësimore: Komunikacioni
Njësua mësimore

Qëllimet

Lëvizja në komunikacion dhe
në rrugë — vrojtim

Aftësim përlëvizje, orientimi në
hapësirë, në rrugë, në trotuar dhe në
vendkalim për këmbësorë, bëhet në
konsultim me tiflologun.

Mjetet e komunikacionit

Për fëmijën me dëmtime në të
pamurit, krijohen modele të mjeteve
të komunikacionit që të mund
ti njohë me të prekur. Njohja e
shenjave të komunikacionit bëhet në
mënyrë auditive.

Sinjalizimi i komunikacionit

Sinjalizimi me zë i semaforit do të
mundësojë njohjen e kalimit të
sigurt.

Aftësimi për përdorim
të drejtë të mjeteve të
komunikacionit

Përmbajtja për shfrytëzimin e drejtë
të mjeteve të komunikacionit të
sigurihet nëpërmjet Kompjuterit Braj/
alfabeti Braj.

Suksesi
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Shembuj për Plane individuale arsimore

PIA
Data...........................
Plan individual arsimor
Emri i nxënësit..........................................
Emri i arsimtarit........................................
Do të jem i aftë / do të mundem………………………………………………......
Qëllimet arsimore
Deri më………………………………………………………………………………...................
Korniza kohore
Për ta arritur këtë, ne do të duhet të……………………………..
Resurse, personel, kohë
Kontrolli/vlerësimi do të jetë……………………………………………………………..........
Vlerësimi
Shpërblimi im do të jetë/rezultati do të jetë………………………………...
Përforcim / rezultati
I nënshkruar prej .............................................. (nxënës)
.............................................. (arsimtar)
E arritur më

.............................................. (data)

SHTOJCA

PLAN IDNVIDUAL ARSIMOR
Emri:

Data e lindjes:

Data:

Forma:

Përshkrim i aftësive:

Strategji të përgjithshme:

Mbështetje e prindit:

Strategji për mbështetjen e të mësuarit:

Kontribute të jashtme:
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Qëllimet e nxënësit:

Personel i kyçur:

Data e revidimit (rishikimit):

INFORMATA PËR NXËNËSIN
Emri:_____________________

Data e lindjes:________________

INFORMATA NGA MJEDISI SHKOLLOR

TË DHËNA ËRKATËSE ANNAMNESTIKE

SHTOJCA

VËSHTIRËSI GJATË TË MËSUARIT

VLERËSIMI

DETAJE TË MËPARSHME ARSIMORE

PUNËTOR SOCIAL / INSTITUCIONE TJERA

KOHËZGJATJA E PRITUR E MËSIMIT

VENDI I ARSIMIT TË ARDHSHËM
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PLAN INDIVIDUAL ARSIMOR
Emri i nxënësit:
Faza 2 __

Klasa:
Faza 3 __

FUSHAT E VËSHTIRËSIVE
Lexime
Spelim?
Shkruarje
Kuptueshmëri e materialit të shkruar
Matematikë
Aftësi verbale
Përcjellje e udhëzimeve
Etapat e punës/kryerje të detyrave
Motivacioni
Koncentrimi
Kontroli motorik
Fizike/ndijore (senzuale)
Sjellje
Bashkëpunim me të rritur
Bashkëpunim me moshatar
Vetëbesim
Organizim personal
Sekuencimi (pjesëshmëria)
Kujtesa auditive
Kujtesa vizuele
FUSHA PRIORITARE

PASQYRË E MASAVE PËR ARSIM SPECIAL

Data:
Deklaratë __

ü

KOMENT
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PLAN INDIVIDUAL ARSIMOR PËR _____________________
Data e lindjes ______________

Arsim i mëparshm në__________________

Mosha ___________________

Data e fillimit ________________________

Klasa_____________________

Përfunduar në________________________

Faza______________________

Arsim i ardhshëm në___________________

NEVOJA ARSIMORE DHE SOCIALE
(1)______________________________________________________________
(2)______________________________________________________________
(3)______________________________________________________________
(4)______________________________________________________________
(5)______________________________________________________________

PLAN AFATGJATË
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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PLAN AFATSHKURTËR
PLAN INDIVIDUAL ARSIMOR PËR _______________________
DATA E FILLIMIT ________________
DATA/LËNDA ______________
DATA

DETYRA

QËLLIMI ARSIMOR

EVALUIMI

JAVA II

Evidencë e punës me tërë klasën

JAVA I

QËLLIMET

PREJ...............

NIVELI MOMENTAL I
FUNKCIONIMIT

DATA....................

FILLIMI

FUSHA E KURRIKULËS
(PLANIT)

KLASA.................

EMRI...............................
PËRCJELLJE/ EVALUIM

Evidencë e punës me grup të vogël

METODA/RESURSE

DERI MË...............

SHTOJCA
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REVIDIMI (RISHIKIMI)
DATA:

LËNDA:

ARSIMTAR:

PROGRESI I NXËNËSIT

SI FUNKCIONONTE PLANI?

KËSHILLË/INFORMATA
(prej arsimtarit lëndor)
AKTIVITETE TË MËTEJME:
KA PIA DO TË RISHIKOHET ME PRINDËRIT MË.......................................
TË KTHEHET DERI MË................................................
PËR....................................................................

Kriteriume për
sukses

Nevoja jashtashkollore
Kërkesa medicnale

QËLLIME
ARSIMORE

Prioritete të sakta arsimore

Klasa:

Emri:

PLAN INDIVIDUAL ARSIMOR

Strategji
mësimore

Institucione të jashtme:

Madhësia e grupit mësimor:

Frekuentim dhe kohë

Mbështetje (përkrahje)

Monitoring
(vëzhgim)

Njerëz të përfshirë

Të përfshihet/ bashkangjitet:

Data:

Rishikim

Pajisje/materijale

SHTOJCA
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Emri i shkollës:

Data e përfundimit:

Buxheti i shkollës

Harxhime për
trajnim

Resurse të duhura

Harxhime për resurse

GJITHSEJ

(bëhet lidhja
e nevojave me
qëllimet dhe detyrat
(përfshin
e implementimit,
harxhimet
dhe alokimet përfshihen
harxhimet dhe
(mjetet)
alokimet buxhetore)
buxhetore)

Prej kujt Deri kur Nevojë për
trajnim dhe
zhvillim

Politikat relevante:

Mjete buxhetore

(p.sh. detyra
kryesore për
implementim,
detyra lidhur
me mbledhjen
e provave në
lidhje me kriteret
për sukses
dhe procesit të
monitorimit)

Aktivitete

Qëllimet e planit/si do të lëvizë zhvillimi (progresi)

PRIORITETE:			

Personeli i përfshirë në
përpilimin e planit:

(për të vendosur
këtë, duhet të
mendoni si
do të mblidhen
provat)

Qëllimet Kriteriumet për
sukses

Rezultatet e planit
nga viti i kaluar
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Plan akcional i detajuar
KARAKTERI I PRIORITETEVE: të mëdhenj/të vegjël

Prioritete të përafërta:
Emri i personit përgjegjës:

NEVOJA MEDICINALE

RISHIKIM
PERSONELI:

INSTITUCIONE TË JASHTME

FREKUENCA PËR
MBËSHTETJE

MBËSHTETJE
PRINDËRORE

MONITORIM/EVIDENTIM

QËLLIME ARSIMORE KRITERET PËS SUKSES

DATA:

KORNIZA KOHORE

STRATEGJI MËSIMORE/MATERIJALE

PERSONELI I PËRFSHIRË

DATA:

KLASA:
PRIORITETE TË SAKTA ARSIMORE

DATA E LINDJES:

EMRI:

KARAKTERI I VËSHTIRËSIVE I TË MËSUARIT

PLANI INDIVIDUAL ARSIMOR

SHTOJCA
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Procedura të brendshme që përdoren në Qendrën për teknologji
ndihmëse

Formulari për pranim

FORMUAR PËR PRANIM
Data:
I dërguar prej:
I pranuar prej:

TË DHËNA PERSONALE
Përdorues
Emri:
Mbiemri:
Data e lindjes:
Adresa:

Prindët
Nëna:
Profesioni:
E punësuar:
Telefon:
Babai:
Profesioni:
I punësuar:
Telefon:

PRITJET
Të përdoruesit:

Të prindërve:

Koment:
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Formular për vlerësim

FORMULAR PËR VLERËSIM
PROFILI PERSONAL I PËRDORUESIT
 Motorika (gjymtyrët e sipërme, gjymtyrët e poshtme, lateralizmi,
lëvizëshmëria)

 Aftësi kognitive (vëmendje, mendimi, të mbajturit mend, orientim në kohë dhe
në hapësirë, aftësi matematikore)

 Të folurit/komunikimi
 Shkrim-këndim
 Sjellja

Emri i institucionit/
shërbimi servisor

PUNA ME TERAPEISTË
Emri i terapeistit/lloj
kontakt
i trajtimit

periudha

 Rreziqet
MJEDISI - FAMIJAR DHE HAPËSINOR
(ku jeton, me kë, persona të dashur të jetës, interakcion me moshatarë, persona të
rritur, çka bënmë shpesh në shtëpi)

ARSIMI
(Emri i shkollës, arsimtar për kontakt, klasa, bashkënxënës, të arriturat)

INTERESAT
(çfarë do të bëjë më shpesh)
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SHKATHTËSI KOMPJUTERIKE
(a ka përdorur kompjuter më parë, për ç`qëllim, ku)

Data kur është bërë
vkerësimi:

Nënshkrim i
personit që e ka
bërë vlerësimin:

Nënshkrim i përdoruesit/prindit,
që pajtohet dhe merr pjesë në
vlerësim:

Plan individual për punë me kompjuter

PLAN INDIVIDUAL
QËLLIME AFATGJATE

Koment:

QËLLIME AFATSHKURTRA

Koment:

PAJISJE NDIHMËSE DHE SOFTUER

METODA DHE FREKUENCA NË PUNË
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REZULTATE TË PRITURA

VLERËSIM I PLANIFIKUAR I QËLLIMEVE TË
PËRCAKTUARA

Data e vlerësimit:

Planin e punoi:

Nënshkrim i përdoruesit/
prindit që është pajtuar dhe
merr pjesë në vlerësim:
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Shembull praktik i përdorimit të procedurave të brendshme (interne)

FORMULAR PËR VLERËSIM
PROFILI PERSONAL I PËRDORUESIT
 Motorika (gjymtyrët e sipërme, gjymtyrët e poshtme, lateralizimi,
lëvizëshmëria)
S. ka vështirësi në zhvillimin e motorikës dhe lëvizëshmërisë së gjymtyrëve që
janë pasojë e hemiparezës. Vështirësi të njëjta vërehen edhe në gjymtyrët e
poshtme, për çka S. me vështirësi lëvizë në mënyrë të pavarur dhe ka nevojë
për mbështetje. Muskulatura e duarve është e dobët, vështirë mund të mbajë
sende dhe të punojë me ta. Për këtë arsye është vështirësuar puna me kompjuter
por edhe i të shkruajturit, vizatimi, përdorimi i gërshërëve. Është vërtetuar se
ka lateralizim në anën e djathtë. Edhepse ka vështirësi me perceptimin vizual,
përpiqet ta drejtojë dhe ta mbajë shikimin, përkatësisht ta mbajë koordinimin
viziomotorik.
 Aftësi kognitive (vëmendje, mendimi, të mbajturit mend, orientim në kohë dhe
në hapësirë, aftësi matematikore)
S. e përqëdronvëmendjen nga gjërat që i prezentohen. Të menduarit dhe të mbajturit
mend janë në rregull dhe i përgjigjen moshës dhe situatës në të cilën gjendet.
Orientimi në kohë dhe në hapësirë është në rregull. Ka të formuar kuptimin për
numër. Vështirësia në të cilën has është percepcioni vizual, që është pasojë e
dëmtimit të të pamurit. Has në problem nëse njëkohësisht i prezentohen më
shumë detaje.
 Të folurit/komunikimi
S.ka tëfolurit e zhvilluar që është në funkcion të komunikimit. Shumë lehtë hyn
në komunikim dhe interakcion edhe me të panjohur si dhe me fytyra të reja.
Përshkak të vrullit të muskujve të aparatit për të folur, të folurit është zënë. Është
i vështirësuar,por i kuptueshëm. Fjalitë me të cilat shprehet, janë të qarta, të
plota dhe me radhitje logjike. Mundohet të flet sipas rregullave.
 Shkrim-këndimi
S.njeh numër më të madh të shkronjave dhe kjo është në përputhëshmëri me
programin sipas të cilit përpunohen në shkollë.
 Sjellja
Sjellja është adekuate dhe e përshtatut sipas situatës dhe moshës së përdoruesit.
Bëhet fjalë për fëmijë që i respekton rregullat, autoritetet dhe sillet në mënyrë të
kulturuar me rrethinën.
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PUNA ME TERAPEISTË
Emri i institucionit
/ shërbimi
servisor

Emri i terapeistit/
Lloj i trajtimit

Enti për shëndet
mental

Pedijatër/kontrolli
dhe ndjekja
e gjendjes së
përgjithshme

Enti për terapi
fizikale

Fizioterapia

kontakt

periudha

Në disa muaj

/

Dy herë në javë

 Rreziqet Gjer më tani nuk janë vërejtur rreziqe

MJEDISI-FAMIJAR DHE HAPËSINOR
(ku jeton, me kë, persona të dashur të jetës, interakcion me moshatarë, persona të
rritur, çka bënmë shpesh në shtëpi)

S. jeton në familje katër anëtarëshe, në të cilën është fëmija i dytë me radhë. Ka
motër më të moshuar me të cilën ia kalon shumë mirë. Tregon lidhëshmëri më të
madhe kah nëna dhe gjyshja sepse kohën më të madhe të ditës e kalon me ta.
Varet prej tyre dhe rrallëherë do të mbetet vetëm pa praninë e tyre i vetëm në një
rreth të panjohur. Kur është në shtëpi, ditën e kalon me aktivitete të rëndomta,
don të luaj me automobila, të përcjellë televizorin dhe të dëgjojë muzikë. Gjatë
komunikimit janë krijuar marrëdhënie të shkëlqyeshme me nënën, që është
personalitet i hapur, don të bashkëpunojë dhe kërkon mbështetje.

ARSIMI
(Emri i insttucionit arsimore, arsimtari për kontakt, klasa, bashkënxënës, të arritura)

S. është nxënës në klasën e parë. Shumë mirë është pranuar nga mësuesja e tij,
e cila kërkon mbështetje në përpilimin e planit individual arsimor për nxënësin
e tij dhe kërkonkëshilla për përshtatjen e materialit për nevojat dhe mundësitë
e tij. Klasa e S. Ka numër të vogël të nxënësve dhe grupi është heterogjen në
aspektin e përkatësisë etnike. Pranë tij, në klasë ka edhe fëmijë tjerë që kanë
vështirësi të ndryshme në ndjekjen e mësimit. Është i prnuar mirë nga nxënësit
tjerë. Ballafaqohet me vështirësi në pjesën e autonomisë dhe është i varur prej
nënës ose gjyshes të cilat e mbështesin gjatë orëve të mësimit. Mund ta përcjellë
mësimin dhe ti arrijë qëllimet e caktuara në përjashtim të atyre për të cilat duhet
aktivitet manual. E do shkollën dhe me plot dëshirë shkon rregullisht.
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INTERESAT
(çfarë do të bëjë më shpesh)

S. ka interese të ngjashme si fëijët tjerë të së njëjtës moshë. Ka dëshirë të përcjellë
televizorin, të luajë loja në kompjuter, të luajë me automobila.

SHKATHTËSI KOMPJUTERIKE
(a ka përdorur kompjuter më parë, për ç`qëllim, ku)

Familja posedon kompjuter në shtëpi. S. Has në vështërisi gjatë punës së pavarur.
Ka përvojë për përdprimin e kompjuterit me mbështetje të ndonjë personi të rritur
afër tij. Në stuata të tilla, kompjuterin më shpesh e përdorë për luajtje lojash.
Data e vlerësimit:

Nënshkrim i personit
që e ka bërë
vlerësimin:

Nënshkrim i përdorusit/prindit
që pajtohet dhe merr pjesë në
vlerësim:

PLAN INDIVIDUAL
QËLLIME AFATGJATE
 Mundësi për qasje në kompjuter dhe përfitim i njohurive për përdorimin e tij.
 Fitim i shkathtësive për përdorimin e pajisjeve ndihmëse.
 Nxitje (inkurajim) për zhvillimin e motorikës dhe koordinimin viziomotorik
nëpërmjet aktiviteteteve për punë në kompjuter.
 Nxitje e aftësive kognitive.
 Përmirësim i komunikimit dhe interakcionit.
 Mbështetje e procesit edukativo-arsimor (monitorim i planeve mësimore dhe
bashkëpunimi me arsimtarin).
 Fitim i njohurive për përdorimin e programit për internetdhe shkruarje të
tekstit.
 Rritja e vetbesimit.
 Pjesëmarrje në projekte me përdorues (krijim i revistave).
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Tema
Lojëra
edukative

Përmbajtjet
 Lojëra edukative për
zhvillimin e funkcioneve
kognitive.
 Lojëra edukative për
zhvillimin e kontrollit
vizio-motorik
 Lojëra për njohje,
emërtim dhe shkruarje
të shkronjave.

Qëllimet
 Përvetësim i njohurive themelore
për lojërat edukative, mënyrën e
përdorimit të tyre dhe rregullat e
përdorimit.
 Mbajtja (Përqëndrim) e vëmendjes
dhe drejtimi i saj.
 Zhvillim i motorikës dhe kontrollit
vizio-motorik.
 Zhvillim i funkcioneve kognitive
(mendimi, të mbajturit mend,
vëmendje).

 Lojëra për njohje dhe
emërtim të numrave dhe
 Mbështetje e procesit të shkrimzbatim i operacioneve të
këndimit.
theshta matematikore.
 Mbështetje e procesit të fitimit të
 Tregime sipas
njohurive matematikore.
fotografive.
 Pasurim i fondit verbal.
Aplikacioni
Word

 Hapje e dokumentit të ri
dhe shkruarje e tekstit

 Identifikim dhe njohje e shkronjave
cirilike në tastierë.

Koment:
Në pajtueshmëri me vlerësimin e bërë për situatën, mundësitë dhe nevojat e
përdoruesit, është paraparë që realizimi i qëllimeve të bëhet për një periudhë një
deri më një vjet e gjysmë.

QËLLIME AFATSHKURTRA
Në periudhën që pason, me S. Do të punohet në përmirësimin e zhvillimit të motorikës
dhe koordinimit viziomotorik, nëpërmjet përdorimit të pajisjeve ndihmëse, me
qëllim që kompjuterin ta ërdorë në mënyrë të pavarur. Nëpërmjet lojërave edukative
do të ndikohet në stimulimin e aftësive kognitive dhe të folurit. Në bashkëpunim me
arsimtarindo të veprohet arritjen e përbashkët të qëllimeve që i dedikohen pjesës
për mbështetje të shkrim-këndimit dhe fitimit të njohurive matematikore.
Koment:
S.ka dëshirë dhe interes për punë në kompjuter dhe me kënaqësi i pranon aktivitetet.
Mendojmë se qëllimet e parapara janë të arritshme.
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PAJISJE NDIHMËSE DHE SOFTUERI
S.për fillim do të punojë me ekran me të prekur, dhe sipas kalimit të kohës edhe
zhvillimi i motorikës dhe koordinimit do të kalohet në përdorimin e ndonjë vegle
tjetër ndihmëse. Prej përshtatshmërive softuerike do të përdoret zmadhimi i
ikonave, kontrasti ndërmjet sfondit dhe objekteve si dhe zmadhimi i kursorit.
Përveç këtyre përshtatshmërive me S. Do të përdoret softuer edukativ për
lehtësimin e procesit të fitimit të njhurive të reja.

FORMA DHE FREKUENCA E PUNËS
Me S. Në këtë moment do të punohet në mënyrë idividuae dy herë në muaj nga një
orë mësimi. Frekuenca është përshtatur sipas orarit të orëve të S.

REZULTATE TË PRITURA
Presim që objektivat e parashikuara të realizohen dhe përdoruesi të përfitojë
njohuri dhe shkathtësi që në mënyrë të pavarur ta përdorë kompjuterin.

EVALUMI I PLANIFIKUAR I QËLLIMEVE TË CAKTUARA
Evaluimi i objektivave të parashikuar, planifikohet të realizohet pas gjashtë muajsh.
Data e vlerësimit:

Planin e punoi:

Nënshkrim i përdorusit/
prindit që pajtohet dhe merr
pjesë në vlerësim:
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Прoект за е-пристапно
образование

Mr. Radmilla Stojkovska Aleksova, punon si defektologe dhe është udhëheqëse e
Qendrës për teknologji ndihmëse pranë “Hapni dritaret”. Në punën e kësaj organizate
është kyçur që në vitin 2007. Ka përvojë të mëparshme si anëtare e shërbimit profesional
në shkollë fillore (inkluzive) gjithëpërfshirëse.
Është autore dhe bashkautore e disa publikimeve që kanë të bëjnë me teknologjinë
mbështetëse. Me këtë temë ka marrë pjesë në një numër ngjarjesh kombëtare dhe
ndërkombëtare, takime dhe konferenca të shumta.

„Hapni dritaret“ është organizatë qytetare e përkushtuar për të mundësuar dhe
lehtësuar qasjen deri te teknologjia informatike për personat me aftësi të kufizuara.
www.openthewindows.org
Projekti i USAID-it për e-qasje arsimore po zbatohet prej priudhës kohore 2010 deri më
2014. Qëllimi kryesor është që të kontribuojë në nxitjen dhe inkurajimin e (inkluzionit)
gjithëpërfshirjes për pjesëmarrje aktive të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në
mësimin e rregullt.

Roli i teknologjisë asistive në procesin e individualizimit të mësimit në shkollat inkluzive

Prof. Dr. Zora Jaçova është anëtare e bordit botues ndërkombëtar të revistës Teoria
dhe praktika defektologjike në Beograd dhe i revistës pedagogjike të Asociacionit për
shkencat arsimore, Teoria dhe praktika në sistmet arsimore.
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