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Raporti i hulumtimit

Ky dokument i pёrfshin aktivitetet e zbatuara nga Avokati i Popullit dhe Hapni dritaret, me ndihmё
financiare nga Bashkimi Evropian dhe UNICEF-i. Pikёpamjet dhe mendimet e shprehura nё kёtё
dokument nuk duhet nё asnjё mёnyrё tё konsiderohen si pasqyrё e qёndrimeve zyrtare tё Bashkimit
Evropian ose UNICEF-it. Bashkimit Evropian nuk ёshtё pёrgjegjёs pёr pёrdorimin eventual tё
informacioneve tё kёtij dokumenti.”
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7

HYRJA

Hulumtimi pёr pёrfshirjen e fёmijёve dhe tё rinjve me
aftёsi tё kufizuara nё shkollat e rregullta tё mesme
nё shtet u zbatua nga ana e Avokatit tё Popullit
tё Republikёs sё Maqedonisё, me mbёshtetje
financiare nga Programi IPA i Bashkimit Evropian
dhe UNICEF-it, nё bashkёpunim me Shoqёrinё pёr
teknologji ndihmёse “Hapni dritaret” nga Shkupi.
Qёllimi kryesor i kёtij hulumtimi ishte shqyrtimi
i gjendjes aktuale nё lidhje me pёrfshirjen e
fёmijёve dhe tё rinjve me aftёsi tё kufizuara nё
shkollat e rregullta tё mesme nё shtet, si bazё pёr
pёrcaktimin e rekomandimeve pёr pёrmirёsim tё
gjithёpёrfshirjes nё sistemin arsimor nё vend.

8

Gjetjet dhe njohuritё e fituara kontribuojnё
nё lehtёsimin e mungesёs aktuale tё
tё dhёnave statistikore mbi pёrfshirjen
e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё
shkollat e rregullta tё mesme, por edhe
nё sistemin arsimor nё pёrgjithёsi.
Pikёrisht mungesa e tё dhёnave adekuate
dhe dokumentacioni i pamjaftueshёm
i praktikave dhe arritjeve mё tё mira,
nga njёra anё, dhe sfidat dhe mangёsitё
e zgjidhjeve dhe modeleve aktuale,
nё anёn tjetёr, pengojnё planifikimin,
zbatimin dhe vlerёsimin e politikave

arsimore publike. Pёr kёtё arsye, raporti i
hulumtimit ёshtё njё kontribut nё debatin
publik pёr zgjidhje sistematike, tё bazuar
nё fakte dhe prova.
Ky hulumtim ёshtё plotёsim i njё studimi
tё ngjashёm nga Avokati i Popullit mbi
pёrfshirjen e fёmijёve me nevoja tё
veçanta nё arsimin fillor tё rregullt, tё
botuar nё vitin 2016. Raporti ёshtё pjesё
e pёrpjekjeve tё Avokatit tё Popullit pёr tё
monitoruar dhe inkurajuar vazhdimisht
pёrfshirjen e fёmijёve me aftёsi tё
kufizuara nё shoqёrinё nё tёrёsi.
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METODOLOGJIA
E HULUMTIMIT
Lёnda dhe qёllimet e hulumtimit
Lёnda e kёtij hulumtimi ёshtё pёrfshirja e
fёmijёve dhe tё rinjve me aftёsi tё kufizuara
nё shkollat e rregullta tё mesme nё vend.
Qёllimet konkrete tё pёrcaktuara pёrpara
hulumtimit ishin:

1) Tё sigurohet pasqyrim mbi pёrfshirjen
e fёmijёve dhe tё rinjve me aftёsi tё
kufizuara nё shkollat e rregullta tё
mesme.

2) Tё pёrcaktohet gatishmёria e shkollave
tё rregullta tё mesme pёr tё siguruar
pjesёmarrje aktive dhe mundёsi tё
barabarta arsimore pёr nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara; dhe

3) Tё identifikohen mundёsitё dhe nevojat
pёr pёrmirёsim tё mёtejshёm tё
gjithёpёrfshirjes nё shkollat e rregullta
tё mesme nё vend.

Pёrcaktimi i termave tё pёrdorur
Pёr qёllimet e kёtij hulumtimi, termi
“nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara” nёnkupton
nxёnёsit qё pёrballen me njё nga llojet e
mёposhtme tё pengesave:

 kufizime fizike (vёshtirёsi nё lёvizjen e krahёve, kёmbёve ose tё gjithё
trupit, paralizё cerebrale, pёrdorimin e
mjeteve ndihmёse pёr lёvizje si karroca etj.)
 pёrkufizime intelektuale (pengesa nё
zhvillimin intelektual),
 dёmtime shikimi (tё cilat janё me
natyrё mё tё vёshtirё dhe pengojnё nxёnёsin nё ndjekjen e mёsimdhёnies),

 dёmtimi i dёgjimit dhe/ ose i tё folurit
(qё janё me natyrё mё tё vёshtirё dhe
pengojnё nxёnёsin nё ndjekjen e mёsimdhёnies),

 ndonjё pёrkufizim i kombinuar (kombinim i disa pengesave tё ndryshme),

 autizmi (spektri autistik i çrregullimeve),
dhe

 gjendje tё tjera tё ngjashme qё shkaktojnё vёshtirёsi gjatё mёsimit (hiperaktivitet, disleksia, disgrafia, diskalkulia etj.)
Duhet theksuar se termi “nxёnёs me nevoja tё veçanta arsimore” (NVA) pёrdoret nё
arsim si sinonim pёr “nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara”. Megjithatё, termi “nxёnёsit me
nevoja tё veçanta arsimore” ka njё kuptim mё tё gjerё dhe pёrfshin kategori tё
ndryshme tё nxёnёsve tё cilёt kanё nevoja
tё veçanta nё procesin arsimor, pёr shembull, nxёnёsit tё cilёt nuk e flasin gjuhёn
mёsimore ose nxёnёsit tepёr tё talentuar.
Prandaj, termi “nxёnёs me aftёsi tё kufizuara” pёrdoret nё kёtё hulumtim pёr tё
theksuar se fokusi i hulumtimit ёshtё i vendosur te nevojat e veçanta arsimore tё bazuara nё aftёsinё e kufizuar tё nxёnёsve.
“Teknologjia ndihmёse informatike” (shkurtuar: teknologjia ndihmёse) pёrfshin pajisjet
ose produktet harduerike si dhe pёrshtatjet
softuerike tё pajisjeve kompjuterike tё cilat
e mundёsojnё dhe e lehtёsojnё pёrdorimin e kompjuterёve nga personat me aftёsi
tё kufizuara. Shembuj tё pajisjeve kompjuterike ndihmёse pёrfshijnё:

 tastiera me taste tё mёdha,
 trakbol,
 leva (xhojstik),
 klikim i ndarё,
 lexuesit e ekranit, etj.
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“Shkolla e mesme” pёrdoret pёr pёrcaktimin
e shkollave tё rregullta tё mesme nё vend,
duke pёrfshirё edhe shkollat e mesme tё
muzikёs, baletit, sportit dhe fiskulturёs,
por duke pёrjashtuar shkollat e mesme tё
posaçme pёr fёmijёt me aftёsi tё kufizuara.
Kёto pёrkufizime specifike tё termave tё
pёrdorura nё hulumtimin u janё shpёrndarё
dhe u janё shpjeguar tё anketuarve tё
pёrfshirё nё kёtё hulumtim.

Metodat e hulumtimit
Hulumtimi
ishte
zbatuar
nёpёrmjet
metodave: hulumtim nga zyra, anketa,
intervista dhe fokus grupi.
Hulumtimi nga zyra pёrfshiu rishqyrtim tё
kornizёs ligjore dhe politikave publike tё cilat
i pёrkasin pёrfshirjes sё fёmijёve me aftёsi
tё kufizuara nё shkollat e rregullta tё mesme.
Pika fillestare nё analizёn ishin dispozitat
dhe standardet e dhёna nga Konventa
pёr tё Drejtat e Personave me Aftёsi tё
Kufizuara, Konventa pёr tё Drejtat e Fёmijёs
dhe Deklarata Salamanka e UNESCO-s
mbi arsimin gjithёpёrfshirёs dhe shkallёn
e harmonizimit tё kuadrit ligjor kombёtar
me kёto dy dokumente. Gjithashtu, janё
marrё nё konsideratё burimet pёrkatёse
sekondare tё informatave, si dhe raportet
ekzistuese nga hulumtimet, studimet
etj. Lista e dokumenteve tё pёrfshira nё
hulumtim ёshtё dhёnё nё Shtojcёn 1.
Nё shkollat e rregullta tё mesme u

zbatua anketё nё lidhje me tё kuptuarit e
tyre, pёrvojat (praktikat) dhe qёndrimet
(si institucion) lidhur me pёrfshirjen e
nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara. Pёr anketёn
u pёrgatit njё pyetёsor, me njё kombinim tё
pyetjeve tё mbyllura, gjysmё tё hapura dhe
tё hapura, tё bashkangjitura nё Shtojcёn 2.
Janё zbatuar intervista gjysmё tё
strukturuara me personat pёrgjegjёs nga
njё numёr i njёjtё i shkollave tё rregullta tё
mesme. Intervistat u bёnё nё vetё shkollat
dhe na mundёsuan qё tё marrim informata
dhe sqarime mё tё hollёsishme rreth
kuptimeve, pёrvojave dhe qёndrimeve
tё shkollave nё lidhje me inkluzionin.
Pyetjet e pёrdorura nё intervistat janё tё
bashkangjitura nё Shtojcёn 3.
Nёpёrmjet fokus grupeve janё pёrfshirё
tri kategori tё tё anketuarve: mёsuesit dhe
pёrfaqёsuesit e shёrbimeve profesionale
nё shkollat, prindёrit e nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara dhe nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara. Vёmendja u fokusua nё
identifikimin e pёrvojave tё tё anketuarve
dhe sfidat, nevojat dhe mёnyrat e
mundshme pёr tё forcuar edhe mё tej
gjithёpёrfshirjen nё arsimin e mesёm.
Çёshtjet e adresuara nё fokus grupet
janё tё bashkangjitura nё Shtojcёn 4.

Karakteristikat e ekzemplarit
Nёpёrmjet tri metodave tё pёrdorura
nё hulumtimin nё terren - anketa,
intervista dhe fokus grupet – u pёrfshinё
ekzemplarёt pёrfaqёsues me karakteristikat
e mёposhtme nё aspektin e fushёs dhe
strukturёs:
Anketa mbuloi 86 pёrqind tё tё gjitha
shkollave tё mesme tё rregullta nё vend
qё dёrguan pёrgjigjet e pyetёsorit, tё
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vёrtetuara dhe tё nёnshkruara nga drejtori
ose personi tjetёr i autorizuar i shkollёs.
Nё numra absolutё, nga 107 shkolla
gjithsej (duke pёrfshirё kёtu edhe shkollat

e muzikёs, baletit, arteve dhe sportit, dhe
gjimnazet), tё cilave iu dёrgua pyetёsori,
pёrgjigje kthyen gjithsej 92 shkolla.

Janë përgjigjur

Nuk janë përgjigjur

92 (96%)

Numri i
shkollave

(14%)
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Pasqyra 1:
Numri dhe pёrqindja e shkollave tё rregullta tё mesme tё pёrfshira nё hulumtimin me anketa

Nё vitin shkollor 2016/17, gjithsej 64.298
nxёnёs mёsuan nё shkollat 
qё dorёzuan
pёrgjigjen e pyetёsorit. Sipas tё dhёnave
tё Entit Shtetёror tё Statistikёs, numri i
pёrgjithshёm i nxёnёsve nё shkollat 
e
mesme tё rregullta nё atё vit shkollor
ishte 76,394 nxёnёs. Prandaj, nё shkollat
e mbuluara nga anketa mёsuan 84.2
pёrqind tё numrit tё pёrgjithshёm tё
nxёnёsve nё shkollat e mesme tё rregullta

100000
80000

64.298

76.394

nё vend1. Nё vitin akademik 2017/18,
numri i pёrgjithshёm i nxёnёsve tё
regjistruar nё fillim tё vitit shkollor ishte
62,251 (kёto tё dhёna nuk gjenden nё
faqen e internetit tё Entit Shtetёror tё
Statistikave, pasi qё Zyra i paraqet kёto tё
dhёna pas pёrfundimit tё vitit shkollor).

Numri i nxënësve

62.251

60000

në shkollat që i janë
përgjigjur pyetësorit

40000

Numri i nxënësve në

20000

të gjitha shkollat (Enti

Viti shkollor 2016/17

Viti shkollor 2017/18

Shtetëror i Statistikës)

Pasqyra 2:
Numri i pёrgjithshёm i nxёnёsve nё shkollat qё i janё pёrgjigjur pyetёsorit1

Shkollat qё i janё pёrgjigjur pyetёsorit (92) janё tё vendosura nё tё tetё rajonet planore nё
1 Burim: Enti Shtetëror i Statistikës, Statistika nëpër fusha: Arsim dhe shkencë, http://www.stat.gov.mk/
OblastOpsto.aspx?id=5, vizituar me datë 28.11.2017
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vend: shumica e shkollave janё nga rajoni
i Shkupit (25), kurse mё pak pyetёsorёve
u janё pёrgjigjur nga rajoni juglindor dhe
verilindor (shtatё). Ky ndryshim nё favor

Juglindor

tё shkollave nga rajoni i Shkupit ёshtё
pёr shkak tё faktit se shumica e shkollave
tё vendit janё tё vendosura nё rajonin e
Shkupit.

7 (7,6%)

Lindor

11 (12,0%)

Verilindor

7 (7,6%)

Numri i
shkollave

9 (9,8%)

Rajoni i Vardarit
Rajoni i Pellagonisë

11 (12,0%)

Juglindor

10 (10,9%)

Rajoni i Pollogut

12 (13,0%)

Rajoni i Shkupit

25 (27,1%)
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PASQYRA 3:
Shpёrndarja sipas rajoneve planore tё shkollave tё mesme tё rregullta tё cilat i janё pёrgjigjur
pyetёsorit

Shumica e shkollave qё i janё pёrgjigjur
pyetёsorit (92) kanё mёsimdhёnie nё
gjuhёn maqedonase (54 ose 58.7 pёr
qind); numri mё i vogёl i tyre (katёr ose

4.3 pёr qind) janё shkolla dygjuhёsore
qё mёsojnё nё gjuhёn maqedonase dhe
turke.

54 (58,7%)

maqedonisht

20 (21,7%)

maqedonisht dhe shqip
maqedonisht, shqip dhe turqisht

Numri i
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PASQYRA 4:
Struktura e shkollave tё cilat i janё pёrgjigjur pyetёsorit sipas gjuhёs mёsimore
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Sipas llojit tё arsimit, shumica e shkollave
qё i janё pёrgjigjur pyetёsorit (92) ofrojnё
arsim tё mesёm profesional (39 ose 42.4%);

katёr shkolla (4.3 pёrqind) ofrojnё arsim tё
mesёm artistik ose tё fizkulturёs.

shkolla profesionale

39 (42,4%)

gjimnaz

19 (20,7%)

gjimnaz dhe shkolla…

Numri i
shkollave

30 (32,6%)
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4 (4,3%)
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PASQYRA 5:
Struktura e shkollave tё cilat i janё pёrgjigjur pyetёsorit sipas llojit tё arsimit

Intervistat pёrfshinё 16 shkolla tё rregullta
tё mesme, tё pёrzgjedhura nga ekipi
hulumtues nё konsultim me Avokatin e
Popullit dhe UNICEF-in. Pёrzgjedhja ёshtё
bёrё nё bazё tё pёrgjigjeve tё marra nga
pyetёsorёt, duke marrё parasysh disa
faktorё:






rajonin ku ndodhen shkollat;
llojin e arsimit qё ofrojnё;
gjuhёn e mёsimit; dhe
pёrfaqёsimin e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё shkolla.

U pёrfshinё shkolla tё mesme nga tё gjitha rajonet nё vend.
Rajon planor
Numri i shkollave
tё intervistuara

SH

L

VL

RV

PE

PO

JP

JL

Gjithsej

7

2

2

1

1

1

1

1

16

PASQYRA 6:
Numri i shkollave tё mesme tё intervistuara sipas rajonit2

U pёrfshinё shkolla qё ofrojnё lloje tё ndryshme arsimi.
Lloji i arsimit

Gj

P

Gj dhe P

A

Gjithsej

Numri i shkollave tё
intervistuara

3

8

3

2

16

PASQYRA 7:
Numri i shkollave tё mesme tё intervistuara sipas llojit tё arsimit3

2 SH-Rajoni i Shkupit; L- lindor; VL-verilindor; RV-Rajoni i Vardarit; PE-Rajoni i Pellagonisë; PO-Rajoni i
Pollogut; JP-jugperëndimor; JL-juglindor
3 Gj-gjimnaz; P-profesional; Gj dhe P – gjimnaz dhe profesional; A-artistik
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Tё anketuarit ishin pёrfaqёsues nga shkollat qё kanё mёsimdhёnie nё gjuhё tё
ndryshme mёsimi, si dhe shkolla dy dhe tregjuhёsore.
Gjuha arsimore

mk

shq

mk, shq

mk, tr

mk, shq,
tr

Gjithsej

Numri i
shkollave tё int.

10

2

2

1

1

16

PASQYRA 8:
Numri i shkollave tё mesme tё intervistuara sipas gjuhёs mёsimore4

Sa i pёrket pёrfaqёsimit tё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara, sipas pёrgjigjeve tё
paraqitura nё pyetёsorё, nga 16 shkollat
e intervistuara:
 11 pёrfshijnё nxёnёs me aftёsi tё kufizuara; dhe

 5 nuk pёrfshijnё nxёnёs me aftёsi tё
kufizuara.
Nёpёrmjet tri fokus grupeve u pёrfs
hinё gjithsej 28 persona nga tri grupe
tё ndryshme: nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara, prindёrit e nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara dhe mёsuesit dhe
pёrfaqёsuesit e shёrbimeve profesionale
tё shkollave. Pёrzgjedhja e pjesёmarrёsve
nё fokus grupet u bё nga ekipi hulumtues,
nё konsultim me Avokatin e Popullit dhe
UNICEF-in, dhe u bёnё pёrpjekje pёr tё
siguruar pёrfaqёsim adekuat sipas disa
karakteristikave tё ndryshme.

Sipas llojit tё aftёsisё sё kufizuar, katёr
tё anketuar pёrballen me aftёsi tё
kufizuara fizike, dy me autizёm dhe njё
me çrregullime tё spektrit autik, dy me
aftёsi tё kufizuara intelektuale dhe njё me
dёgjim tё dёmtuar.
Sa i pёrket pёrfshirjes nё arsimin e
mesёm, katёr tё anketuar ishin nxёnёs
tё vitit tё parё, dy nxёnёs tё vitit tё dytё
dhe njё nxёnёs i vitit tё tretё; dy nga tё
intervistuarit, megjithatё, pёrfunduan
arsimin e mesёm nё vitin e kaluar
shkollor.
Katёr nga tё anketuarit ishin nga Rajoni
i Shkupit; pesё tё tjerёt ishin nga Rajoni
Lindor, Juglindor dhe Rajoni i Vardarit.

Fokus grupet me nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara pёrfshinё nёntё tё anketuar
nё moshёn prej 15 deri nё 18 vjet, me
strukturё si nё vijim:
Pesё nga tё anketuarit ishin femra, dhe
katёr ishin meshkuj.
4 mk – gjuha mësimore maqedonase; shq – gjuha
mësimore shqipe; mk, shq – gjuhët mësimore
maqedonase dhe shqipe; mk, tr – gjuhët
mësimore maqedonase dhe turke; mk, shq,
tr – gjuhët mësimore maqedonase, shqipe dhe
turke
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NUMRI I NXЁNЁSVE SIPAS:
Gjinia

Pёrfshirja nё arsimin e mesёm

Lloji i pengesёs

f

m

I

II

III

IV

Mbar.

KF

А

KI

DD

5

4

4

2

1

0

2

4

2

2

1

PASQYRA 9:
Struktura e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara – pjesёmarrёs nё fokus grup5

Fokus grupi i prindёrve tё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara pёrfshinte nёntё tё
anketuar me strukturё si nё vijim:

Sa i pёrket pёrfshirjes nё arsimin e
mesёm, pesё tё anketuar ishin prindёr
tё nxёnёsve tё vitit tё parё dhe dy tё
nxёnёsve tё vitit tё dytё. Fёmijёt e dy
prindёrve - pjesёmarrёsit nё fokus grupin
pёrfunduan shkollimin e mesёm nё vitin
e kaluar shkollor.

Shtatё ishin femra, dhe dy ishin meshkuj.
Katёr nga tё anketuarit ishin prindёr tё
nxёnёsve qё pёrballohen me autizёm
dhe çrregullime tё spektrit autik. Dy ishin
prindёr tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
fizike, dhe i njёjti numёr i prindёrve
tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
intelektuale. Njё pjesёmarrёs ishte prind i
njё nxёnёsi me dёgjim tё dёmtuar.

Gjashtё nga tё anketuarit ishin nga Rajoni
i Shkupit; tre tё tjerёt ishin nga Rajoni i
Vardarit dhe nga Rajoni Juglindor.

NUMRI I NXЁNЁSVE SIPAS:
Gjinia

Pёrfshirja nё arsimin e mesёm

Lloji i pengesёs

f

m

I

II

III

IV

Mbar.

KF

А

KI

DD

7

2

5

2

0

0

2

2

4

2

1

PASQYRA 10:
Struktura e prindёrve tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara – pjesёmarrёs nё fokus grup6

Fokusi grupi i mёsuesve dhe pёrfaqёsuesve
tё shёrbimeve profesionale pёrfshinte
dhjetё tё anketuar - tё gjithё femra, me
kёtё strukturё:
Gjashtё prej tyre kanё punuar si bashkёpu
nёtore profesionale -defektologe nё
shkollat e mesme tё rregullta, dy ishin
arsimtare, gjithashtu morёn pjesё njё
pedagoge dhe njё psikologe.

Pesё nga tё anketuarat ishin nga Rajoni i
Shkupit, tri nga Rajoni i Vardarit dhe njё
nga Rajoni Lindor dhe Verilindor.

5 Mbar.-kanë mbaruar arsimin e mesëm të
rregullt; KF- aftësi të kufizuara fizike; А- autizëm
dhe çrregullime të spektrit autik; KI- aftësi të
kufizuara intelektuale; DD- dëgjim të dëmtuar
6 Mbar-kanë mbaruar arsimin e mesëm të
rregullt; KF- aftësi të kufizuara fizike; А- autizëm
dhe çrregullime të spektrit autik; KI- aftësi të
kufizuara intelektuale; DD- dëgjim të dëmtuar
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NUMRI I PJESЁMARRЁSVE SIPAS:
Gjinia

Pozita profesionale

f

m

Defektologe

Arsimtare

Pedagoge

Psikologe

10

0

6

2

1

1

PASQYRA 11:
Struktura e arsimtarёve dhe pёrfaqёsuesve tё shёrbimit profesional – pjesёmarrёs nё fokus grup

Korniza kohore
Hulumtimi u zbatua nё periudhёn gusht
– nёntor tё vitit 2017, sipas dinamikёs sё
mёposhtme:
 hulumtim nga zyra: tetor - nёntor;
 hulumtim me anketa: gusht - shtator;

 vizita nё shkolla dhe intervista me
pёrfaqёsuesit e shkollave: tetor; dhe
 fokus grupet: tetor.
Pas pёrpunimit tё tё dhёnave tё grumbu
lluara, raporti i studimit u finalizua nё
fillim tё janarit tё vitit 2018.
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ANALIZA E
KORNIZЁS LIGJORE
Korniza dhe standardet ndёrkombёtare
Kornizёn ligjore ndёrkombёtare dhe
standardet nё fushёn e arsimit gjithёpё
rfshirёs janё pёrcaktuar nga: Konventa
pёr tё Drejtat e Personave me Aftёsi
tё Kufizuara7 (KDPAK), Konventa pёr tё
Drejtat e Fёmijёs (KDF)8 dhe Deklarata
e UNESKO-s pёr arsim tё bazuar mbi
nevojat e posaçme nga Salamanka (mё
tutje: Deklarata e Salamankёs9). Konve
ntat janё ratifikuar në vend, meqenёse
dispozitat e tyre janё pjesё e rendit juridik
tё shtetit.
Këto dokumente bazohen në pikëpamjen
se çdo fëmijë ka nevoja individuale.
Prandaj, vetëm zbatimi i qasjes së
individualizuar për arsimin mundëson
që të zhvillohen maksimalisht potencialet
dhe të ofrohen mundësi të barabarta
arsimore për të gjithë fëmijët. Qasja e
individualizuar do të thotë se sistemi
arsimor ka nevojë për të përshtatur të
gjithë procesin e mësimdhënies dhe të
mësuarit me nevojat dhe aftësitë e secilit
fëmijë. Për të marrë pjesë në mënyrë të
barabartë në procesin arsimor, fëmijët
me aftësi të kufizuara kanë të drejtë për
mbështetje individuale.
KDPAK në nenin 7 obligon shtetet që të
sigurojnë të gjitha të drejtat e njeriut ”në
7 Shiko: Ibid1
8 Shiko: Konventa për të Drejtat e Fëmijës,
gjendet në https://www.unicef.org/
tfyrmacedonia/CRC_albanian_language_
version(3).pdf
9 Shiko: Deklarata e UNESKO-s për arsim të
bazuar mbi nevojat e posaçme nga Salamanka
(Deklarata e Salamankës), gjendet në https://
www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/
Bildung/Salamanca_Declaration.pdf

mënyrë të barabartë me të gjithë fëmijët
e tjerë”. Vendimmarrja duhet të bazohet
në ”interesin më të mirë të fëmijës”. Neni
9 siguron qasje në personat me aftësi
të kufizuara ”në mënyrë të barabartë
me të tjerët”, ndër të tjera, për shkollat,
qasje në informacione të ndryshme,
internetin dhe teknologjitë e reja të
informacionit dhe komunikimit. Neni 24 i
KPAK-së i referohet në mënyrë specifike
arsimit, duke i detyruar shtetet ”të
mos përjashtojnë në bazë të aftësisë së
kufizuar” fëmijët dhe të rinjtë me aftësi
të kufizuara ”nga sistemi i përgjithshëm
arsimor”. Shtetet janë të detyruara të
ofrojnë ”përshtatje të arsyeshme ndaj
nevojave individuale” dhe ”mbështetje
efektive individuale” për fëmijët me aftësi
të kufizuara ”brenda sistemit të arsimit të
përgjithshëm”. Mësimi duhet të bëhet në
”gjuhët më të përshtatshme, në mënyra
dhe me mjete më të përshtatshme
për komunikim me çdo individ”, duke
përmendur, ndër të tjera, Brill dhe gjuhën
e shenjave. I njëjti nen i detyron shtetet
të trajnojnë dhe aftësojnë mësuesit për
të ofruar mbështetje individuale për
nxënësit me aftësi të kufizuara ”duke
përfshirë mësuesit me aftësi të kufizuara”.
Qasja e barabartë e personave me aftësi
të kufizuara duhet të ofrohet për të gjitha
nivelet e arsimit, duke përfshirë ”arsimin
e lartë të përgjithshëm, trajnimin
profesional, arsimin e të rriturve dhe
të mësuarit gjatë gjithë jetës”. Duhet të
theksohet se Neni 31 i fton shtetet palë
të ”mbledhin informacionin e duhur,
duke përfshirë të dhënat statistikore dhe
hulumtuese, në mënyrë që të sigurohet
formulimi dhe zbatimi i politikave për
zbatimin e kësaj Konvente”.
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Deklarata e Salamankës parashikon se
fëmijët me aftësi të kufizuara “duhet të
kenë qasje në shkolla të rregullta të cilat
duhet të plotësojnë nevojat e tyre duke
aplikuar qasjen pedagogjike që synon
fëmijët.” Deklarata thekson se përfshirja
e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të
kufizuara në arsimin e përgjithshëm duhet
të jetë rregull, ndërkaq jo përjashtim:
”Një parim themelor i shkollës gjithëpër
fshirëse është që të gjithë fëmijët duhet
të mësojnë së bashku, kudo që të jetë e
mundur, pavarësisht vështirësive dhe
diversiteteve që mund të ekzistojnë.
Shkollat gjithëpërfshirëse medoemos
duhet t’i dallojnë dhe t’u përgjigjen
nevojave të ndryshme të nxënësve të
tyre, duke iu përshtatur stileve të tyre
të ndryshme dhe shpejtësisë në të
mësuarit dhe duke siguruar arsim cilësor
për të gjithë, nëpërmjet planeve dhe
programeve mësimore cilësore, përmes
strukturës së posaçme të organizatës,
strategjive të mësimdhënies, përdorimit
të resurseve dhe përmes partneritetit me
komunitetet lokale”.
Në KDF, fëmijëve me aftësi të kufizuara u
është dedikuar neni 23, i cili parashikon
se ”një fëmijë me aftësi të kufizuara
intelektuale ose fizike duhet të bëjë një
jetë normale dhe me dinjitet, në kushte që
garantojnë dinjitetin, nxisin pavarësinë
dhe lehtësojnë pjesëmarrjen aktive të
fëmijës në komunitet” . I njëjti artikull
njeh ”të drejtën” e fëmijëve me aftësi të
kufizuara për ”kujdes të veçantë” dhe,
ndër të tjera, ”qasje efektive në arsim”.

Korniza ligjore kombëtare
Kushtetuta e RM-sё e garanton tё drejtёn
pёr arsim pёr tё gjithё duke shёnuar se:
“Secili ka tё drejtё pёr arsimim. Arsimimi
ёshtё i arritshёm pёr secilin nёn kushte tё
barabarta.”10.
Akti kryesor nё fushёn e arsimit tё mesёm
ёshtё Ligji pёr Arsim tё Mesёm11:
Ky ligj nuk parashikon aftёsinё e kufizuar
si njё bazё tё mundshme pёr diskriminim
(neni 3, paragrafi 3).
Neni 32 pёrcakton qё arsimi i mesёm
arrihet
nёpёrmjet
planeve
dhe
programeve pёr, ndёr tё tjera, “arsimin
e mesёm pёr nxёnёsit me nevoja tё
veçanta arsimore” (paragrafi 4).
Neni 33, paragrafi 1, parashikon tё drejtёn
e regjistrimit nё njё shkollё tё mesme gjimnaz, pёr nxёnёsit me kohё tё plotё
qё kanё pёrfunduar arsimin fillor; Neni
34, paragrafi 1, parashikon tё drejtёn
e regjistrimit nё shkollёn e mesme
profesionale pёr “nxёnёsit e rregullt dhe
tё çrregullt qё kanё pёrfunduar arsimin
fillor”. Nxёnёsit me nevoja tё veçanta nuk
pёrmenden aspak nё dispozitat qё kanё
tё bёjnё me regjistrimin e nxёnёsve nё
arsimin e rregullt tё mesёm.
Neni 39, paragrafi 1, parashikon se “nё
arsimin e mesёm, nxёnёsit me nevoja
10 Neni 44 nga Kushtetuta e Republikës së
Maqedonis.
11 Ligji për Arsim të Mesëm (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/1995,
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002,
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015,
30/2016, 127/2016 dhe 67/2017)
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tё veçanta arsimore edukohen sipas
programeve pёr profesione ose profile
tё posaçme arsimore ose pёr aftёsim
profesional.”
Pёrveç kёsaj, neni 40, paragrafi 1, thotё se
“arsimi i mesёm pёr nxёnёsit me nevoja
tё veçanta arsimore pёrfshijnё nxёnёsit
tё cilёt janё tё regjistruar dhe tё ndarё nё
bazё tё llojit dhe shkallёs sё pengesёs nё
zhvillim.
Kur kёto dy dispozita shihen sё bashku,
duket sikur fёmijёt dhe tё rinjtё me aftёsi
tё kufizuara qё kanё dokumentacion
adekuat tё aftёsisё sё kufizuar tё tyre,
janё dёrguar nё shkollat e mesme
speciale. Nёse merret parasysh se arsimi
i mesёm special u mundёson nxёnёsve tё
aftёsohen vetёm pёr njё numёr tё kufizuar
tё profesioneve, mund tё konsiderohet
se kёto zgjidhje çojnё kah segregimi
i nxёnёsve me nevoja tё veçanta
arsimore, duke zvogёluar mundёsitё
e kёtyre nxёnёsve nё tё ardhmen tё
gjejnё punё nё tregun e hapur tё punёs.
Kёshtu, ka nevojё pёr pёrmirёsime nё dy
drejtime - fёmijёt me aftёsi tё kufizuara
tё regjistrohen masivisht nё arsimin e
rregullt, gjё qё gjithashtu kёrkon nevojё
pёr program mё tё diferencuar arsimor,
kurse nga ana tjetёr ёshtё e nevojshme
tё modernizohen programet dhe planet
mёsimore nё shkollat speciale.
Neni 9-c, paragrafi 1 pёrshkruan pёrmble
dhjen e tё dhёnave qё shkolla e mesme
e mban pёr nxёnёsit e vet dhe siguron,
ndёr tё tjera, detyrimin pёr tё regjistruar
“nevojёn e veçantё arsimore” tё nxёnёsit.
Ky artikull pёrcakton vetёm detyrimin e
shkollave pёr tё mbledhur tё dhёna mbi
aftёsinё e kufizuar tё nxёnёsve, por nuk

jep detaje se si shkollat i qasen kёsaj
çёshtjeje.
Neni 40, paragrafёt 2 dhe 3 parashikojnё
detyrim pёr tё krijuar njё ekip pёr inkluzion
dhe pёrgatitje tё planeve individuale
tё arsimit, por vetёm pёr nxёnёsit e
regjistruar nё shkollat e mesme speciale
(d.m.th. “pёr nxёnёsit e paragrafit 1”).
Ky ёshtё njё lёshim serioz nё tekstin e
ligjit, pasi qё neni 40 paragrafi 1, siç u
tha mё lart, i referohet “arsimit tё mesёm
pёr nxёnёsit me nevoja tё veçanta”.
Nё tё njёjtin nen thuhet se “mёnyra e
regjistrimit tё nxёnёsve me nevoja tё
veçanta arsimore nё shkollat 
e mesme
pёrcaktohet nga Ministri, me propozimin
e Byrosё pёr Zhvillimin e Arsimit”, por kjo
nuk pёrcakton plotёsisht procedurёn e
regjistrimit.
Zgjidhje segreguese ёshtё dhёnё gjitha
shtu nё aspektin e transportit. Gjegjёsisht,
neni 41, paragrafi 5 i Ligjit pёr Arsim tё
Mesёm pёrcakton se “nxёnёsit me nevoja
tё veçanta arsimore dhe shoqёruesi
i tij kanё tё drejtё tё transportit tё lirё
pavarёsisht nga distanca e vendbanimit
tё tyre nga shkolla e mesme”. Ajo qё e
kufizon kёtё tё drejtё vetёm pёr nxёnёsit
e pёrfshirё nё arsimin e mesёm pёr
nxёnёsit me nevoja tёw veçanta arsimore
janё: neni 2, paragrafi 3 i tё njёjtit ligj, i cili
pёrcakton se shkollat 
e mesme publike
janё themeluar pёr “kategori tё caktuara
tё nxёnёsve pёr tё cilat shteti ka njё interes
tё veçantё, domethёnё siç thuhet nё kёtё
nen: “Shkollat e mesme shtetёrore janё
themeluar vetёm pёr realizimin e planeve
dhe programeve pёr arsimin e mesёm
tё kategorive tё caktuara nxёnёsish pёr
tё cilat shteti ka njё interes tё veçantё”.
Pёrveç kёsaj, neni 111 i tё njёjtit ligj i
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pёrfshin me emёr shkollat speciale

nё
kategorinё e shkollave tё mesme publike.
Neni 59, paragrafi 1 pёrcakton qё
defektologu mund tё jetё pjesё e
“bashkёpunёtorёve
profesional”
nё
shkollat 
e mesme qё kryejnё “punёn
edukativo-arsimore”. Udhёzimet e detaju
ara pёr kompetencat e defektologut
nё arsimin e mesёm janё dhёnё nё
Rregulloren pёr kompetencat themelore
profesionale sipas fushave tё ndryshme
tё bashkёpunёtorit profesional nё
shkollat fillore dhe tё mesme (njёsoj si
ato tё defektologёve nё shkollat fillore).
Rregullorja u pёrket kompetencave
dhe nё mёnyrё indirekte tregon rolin
e defektologut nё procesin arsimor.
Pёrveç mundёsisё jodetyruese, ku nё
vend tё domosdoshmёrisё pёrcaktohet
se mёsuesi i posaçёm mund tё jetё
pjesё e shёrbimit profesional, mungon
edhe njё akt me udhёzime pёr rolin dhe
kompetencat e defektologut.
Nё Ligjin pёr Librat Shkollore pёr
Arsim Fillor dhe tё Mesёm12 nё nenin 2
theksohet se libri shkollor ёshtё mjet
mёsimor parёsor dhe burim njohurish
pёr arritjen e qёllimeve arsimore tё
pёrcaktuara nё plan-programin pёr
arsimin fillor dhe tё mesёm. Asnjё nga
nenet nё ligj nuk parashikon qё tekstet
duhet tё bёhen nё njё format qё do tё
jetё nё dispozicion pёr tё gjithё nxёnёsit,
duke pёrfshirё tekstet elektronike nё njё
format tё aksesueshёm, tekstet nё Brill,
tekste qё janё tё lehtё pёr t’i lexuar etj.
Nё Ligjin pёr Arsimin dhe Aftёsimin
12 Ligji për Librat shkollorë për Arsim Fillor dhe
të Mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 98/2008, 99/2009, 83/2010,
36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013,
29/2014, 146/2015, 217/2015 dhe 30/2016)

Profesional13 asnjё nga nenet nuk ka
theksuar se edhe nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara kanё tё drejtёn e arsimit dhe
aftёsimit profesional ose qё duhet tё
ndёrmerren pёrshtatjet lidhur me aksesin
fizik tё objekteve shkollore, pёrgatitje
tё planeve individuale pёr arsimin dhe
aftёsimin profesional, qasje e materialeve
mёsimore ose pajisjeve tё personalizuara
pёr mbrojtje nё punё.
Pёr shembull, nё nenin 13 pёr arsimin
dhe aftёsimin profesional, i cili i pёrket
verifikimit tё punёdhёnёsve tё trajnimit
praktik, nё paragrafin 1 nuk ёshtё
theksuar se plotёsimi i kushteve pёr sa i
pёrket hapёsirёs, pajisjeve dhe personelit
adekuat duhet tё marrin nё konsideratё
edhe nevojat e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara.
Neni 13 nuk parashikon qasjen nё
institucionet e arsimit profesional, si
kusht pёr verifikim. Neni 18 ku ofrohet
pёrshkrimi i llojeve, gjatёsisё dhe niveleve
tё kualifikimit nё arsimin profesional, nuk
pёrcakton se edhe nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara mund tё fitojnё ndonjё
lloj arsimi profesional, si dhe duhet tё
kenё tё drejtёn e planeve individuale tё
arsimit me qёllim qё tё fitojnё arsimin e
nevojshёm.

13 Ligj për Arsim dhe Trajnim Profesional (Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013,
137/2013, 41/2014, 145/2015 dhe 55/2016).
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Ligji pёr Standardin e Nxёnёsve14,
veçanёrisht nё nenet qё kanё tё bёjnё
me konviktet, pёrshtypja ёshtё se bёhet
fjalё pёr konvikte pёr nxёnёsit me nevoja
tё veçanta arsimore dhe konvikte pёr
nxёnёsit e tjerё. Nuk ka dispozita qё
specifikojnё se konviktet duhet tё kenё
qasje tё pёrshtatur, tё ketё tё paktёn njё
ose dy dhoma tё adaptuara, ku mund tё
qёndrojnё nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara,
gjithashtu edhe tualet tё pёrshtatura.
Nё nenin 24 theksohet se numri i
nxёnёsve nё njё grup edukativ pёr fёmijёt
me nevoja tё veçanta arsimore ёshtё tetё,
kurse nё raste me aftёsi tё kufizuara tё
shumёfishta deri nё gjashtё nxёnёs. Kjo
pёrsёri tregon se bёhet fjalё pёr grup tё
segreguar ose konvikt vetёm pёr nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara.
Neni 33 i cili i pёrket stafit nё konvikte
pёrmban gjithashtu njё dispozitё qё
tregon se bёhet fjalё pёr konvikt vetёm
pёr nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara.
Ligji pёr Mёsuesit nё Shkollat Fillore

dhe
15
tё Mesme nuk ka dispozita konkrete
tё cilat specifikojnё se mёsuesit duhet
t’u pёrgjigjen nevojave tё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara. Pёr shembull, nё nenin
13, detyrat e mёsuesve nuk pёrfshijnё
zhvillimin e njё plani individual tё
arsimit si njё nga detyrat e tyre tё punёs.

14 Ligj për Standardin e Nxënësve (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë” nr. 52/2005,
117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014,
146/2015 dhe 30/2016)
15 Ligji për Mësuesit në Shkollat Fillore dhe
të Mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 30/2016,
127/2016 dhe 67/2017)

Nё fushёn e kompetencave themelore
profesionale tё mёsuesve nё nenin
18 thuhet se pёrfshirja sociale dhe
arsimore ёshtё njё nga fushat nё tё cilat
mёsimdhёnёsit duhet tё posedojnё vlerat
profesionale, njohuri profesionale dhe tё
kuptuarit, si dhe aftёsitё dhe shkathtёsitё
profesionale.
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GJETJET KRYESORE
NGA HULUMTIMI
NЁ TERREN
Pёrfaqёsimi i nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuara nё arsimin e mesёm tё
rregullt
Nё vitin e kaluar dhe aktual shkollor, nga
gjithsej 92 shkollarёt qё kanё dorёzuar
pёrgjigje tё pyetёsorit, 52 (ose 56,5%)
kanё paraqitur se kanё nxёnёs me nevoja
tё veçanta arsimore. Nё kёto shkolla
mёsimdhёnie ndjekin 246 nxёnёs me
nevoja tё veçanta arsimore.

40

(43,5%)

Analiza e kombinuar e tё dhёnave
tregon se ekziston njё dallim i theksuar
midis pёrqindjes sё nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuara nё Rajonin e Shkupit nё
krahasim me rajonet e tjera: Nё Rajonin e
Shkupit, pёrqindja e nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuar ёshtё 0.22; nё tё gjitha rajonet
e tjera 0.50 pёrqind. Hulumtimi nuk
ёshtё dizajnuar qё tё pёrcaktojё se nga
rrjedh ky dallim, por njё nga supozimet e
mundshme ёshtё se ai bazohet nё faktin
se ka mё pak alternativa tё disponueshme
jashtё Shkupit.
Nё vitin e kaluar dhe aktual shkollor,
pёrqindja e nxёnёsve me nevoja tё
veçanta arsimore nё rajonin e Shkupit
si dhe nё rajone tё tjera nё vend ёshtё
identik.
2016-2017/2017-2018
80%
60%
40%
20%
0%

16 (64%)
9 (36%)

Shkolla nga Shkupi pa
nxënës me aftësi të
kufizuara/Shkolla nga
Shkupi me nxënës me
aftësi të kufizuara

52

(56,5%)

Shkolla të tjera pa
nxënës me aftësi të
kufizuara/Shkolla të
tjera me nxënës me
aftësi të kufizuara –
da se vnesat

2016-2017/2017-2018
Shkolla me
nxënës me
NVA

Shkolla pa
nxënës me
NVA

55%
50%
45%

36 (54%)
31 46%)

PASQYRA 12:

10%

Shkolla me dhe pa nxёnёs me nevoja tё

Shkolla nga Shkupi pa
nxënës me aftësi të
kufizuara/Shkolla nga
Shkupi me nxënës me
aftësi të kufizuara

veçanta arsimore

Nё dy vitet e fundit shkollore, nё secilёn
prej shkollave, mesatarisht ka 2.79 nxёnёs
me nevoja tё veçanta arsimore, ose 0.4%.
Nёse marrim parasysh vetёm shkollat qё

kanё informuar pёr nxёnёsit me nevoja tё
veçanta mёsimore, mesatarja ёshtё 4.94
nxёnёs pёr shkollё ose 0.65%.

Shkolla të tjera pa
nxënës me aftësi të
kufizuara/Shkolla të
tjera me nxënës me
aftësi të kufizuara –
da se vnesat

PASQYRA 13:
Përfshirja e nxënësve me nevoja të veçanta
arsimore në Rajonin e Shkupit dhe në rajonet
e tjera në vend
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Analiza ka treguar se shumica, ose mё
saktёsisht 85 shkolla qё i janё pёrgjigjur
pyetёsorit, nuk kanё qenё nё situata nё
tri vitet e fundit qё tё “jenё tё detyruar
tё refuzojnё” ndonjё nxёnёs me aftёsi tё
kufizuara:
85 (92%)

100
80
60
40
20
0

6 (7%)

1 (1%)
PO

JO

nuk ka përgjigje

PASQYRA 14:
Pёrgjigjet ndaj pyetjes “A ka ndodhur nё
tri vitet e fundit nё shkollёn tuaj qё shkolla
juaj tё mos ketё mundёsi tё pranojё ndonjё
nxёnёs me aftёsi tё kufizuara?“

Shkolla qё ka qenё nё njё situatё tё tillё
ilustron faktin se shkollat nuk udhёhiqen
nga mёnyra tё pёrcaktuara me ligj pёr
zgjidhjen e kёsaj çёshtjeje. Sistemi nuk
ofron zgjidhje pёr procedurёn pёr pran
imin ose refuzimin e njё nxёnёsi me
nevoja tё veçanta arsimore. Zgjidhjet
janё individuale dhe zakonisht bёhet fjalё
pёr improvizim. Deklarata e mёposhtme
ilustron tё njёjtёn gjё: “Pёr shkak tё
shkallёs sё aftёsisё sё kufizuar, nxёnёsja
erdhi nga njё klasё speciale e shkollёs
fillore. I dёrguam prindёrit t’i drejtohen
udhёheqёsit tё departamentit tё arsimit
nё Komunёn e Koçanit dhe inspektorit
pёr arsim, tё cilёt mё tutje i kanё dёrguar
nё SHMS Iskra-Shtip.”

Edhe pse, 92% apo 85 shkolla nё tri
vitet e fundit nuk kanё refuzuar ndonjё
nxёnёs me aftёsi tё kufizuara, ka dallime
individuale nё tё kuptuarit e konceptit
tё pёrfshirjes, e cila u konfirmua gjatё
vizitave nё terren dhe fokus grupeve.
Gjatё vizitave nё terren kemi hasur
individё, por edhe klimё shkollore dhe
politika qё konsiderojnё se nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara duhet tё arsimohen nё
klasa tё veçanta ose nё shkolla speciale.
Njё mёsues tha: “Falё Zotit ne nuk kemi
nxёnёs tё tillё, Zoti na ruajt tё mos kemi,
ata nuk janё pёr njё shkollё elite siç ёshtё
shkolla jonё ... Gruaja ime punon me
‘mentalёt’ nё shkollёn speciale, unё e di
se çfarё janё kёta fёmijё dhe sa mund.”
Kjo deklaratё tregon pёr njё qёndrim
tepёr mospranues ndaj nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara. Thjesht emёrtimi dhe
pёrdorimi i terminologjisё “mental” i
referohet mosrespektimit tё dinjitetit dhe
marrjes sё njё qёndrimi qё nuk duhet
tё jetё i pranishёm nё asnjё segment tё
shoqёrisё, sidomos jo kur punohet me
nxёnёs.
Shkollat 
thonё se nё disa mjedise ka
refuzim kolektiv apo turp dhe mendim
se shkollat 
e rregullta nuk janё mjedis
i pёrshtatshёm pёr nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara. “Nё mjedisin tonё, vetё
prindёrit konsiderojnё se fёmijёt e tyre
me aftёsi tё kufizuara duhet tё shkojnё
nё shkolla speciale. Kёtu, shumica e
prindёrve i mbajnё fёmijёt nё shtёpi, kanё
turp t’i nxjerrin jashtё dhe nuk i pranojnё
problemet qё kanё”, thotё njё mёsues
i shkollёs sё mesme nga brendёsia
e vendit. Ekzistenca e njё qёndrim tё
pёrbashkёt pёr mospranim tё nxёnёsve
me aftёsi tё kufizuara i ka rrёnjёt mё
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thellё dhe pasqyron mentalitetin dhe
qёndrimin qё ёshtё lidhur me ndonjё
komunitet lokal. Kjo nuk i pёrfshin vetёm
palёt e pёrfshira nё arsim, por ёshtё e
pranishme edhe te prindёrit, popullsia
lokale, nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara,
por edhe te tё gjithё nxёnёsit e tjerё qё
nga mosha e re. Arsimi nё atё frymё çon
nё ndarje tё mёtejshme.
ёshtja e mёnyrёs sё regjistrimit dhe
pёrzgjedhjes sё shkollёs sё mesme
u parashtrua edhe nё fokus grupet
me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara
dhe prindёrit e nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuara tё pёrfshirё nё arsimin e
rregullt tё mesёm. Tё dhёnat e marra
tregojnё se nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara
zgjedhin shkollёn e mesme me ndihmёn
e prindёrve tё tyre ose e shfrytёzojnё
mundёsinё e vetme qё u ofrohet atyre,
d.m.th. ata nuk kishin zgjidhje. Njё
nxёnёs thotё: “Unё jetoj nё njё fshat
pranё Vallandovёs. Ka vetёm njё shkollё
tё mesme nё qytetin tonё. Pёr shkak tё
situatёs dhe kushteve tё mia specifike,
duhet tё jem pranё shtёpisё sime dhe
prindёrve tё mi. Unё nuk kisha ndonjё

zgjedhje kur u regjistrova nё shkollёn e
mesme, mё duhej tё regjistrohesha nё
shkollёn e vetme qё ekziston nё vendin
tonё.” Disa nga nxёnёsit nuk morёn pjesё
nё regjistrimin nё shkollё. Prindёrit e
tyre dorёzuan dokumentet e nevojshme.
Prindёrit thonё se marrja e njё vendimi
pёrfundimtar ёshtё njё detyrё e vёshtirё
pёr ta dhe ata gjithashtu mbёshteten nё
pёrkrahjen e profesionistёve qё kanё
punuar mё parё me fёmijёt e tyre. Sipas
tyre, ajo qё do tё sillte paqen ёshtё afёrsia
e shkollёs, sepse nё çdo moment ata
mund t’i ndihmojnё fёmijёt e tyre nёse
kanё nevojё pёr ta.
Kjo veçanёrisht u pёrket nxёnёsve qё
jetojnё nё vendet mё tё vogla nё shtet,
si dhe pёr nxёnёsit qё kanё pёrfunduar
njё shkollё fillore speciale. Zgjedhja
qё ofrohet nuk ёshtё gjithmonё e
pёrshtatshme pёr interesat, mundёsitё
dhe aftёsitё e tyre. Nё kёtё mёnyrё, ёshtё
e diskutueshme, sё pari, pёr gatishmёrinё
e nxёnёsve pёr njё profesion tё
pёrshtatshёm pas pёrfundimit tё arsimit
tё tyre, por edhe mundёsitё e tyre pёr
punёsim me diplomёn pёr arsimin e
mesёm tё kompletuar.

80
60
40
20

59 (38%)

35 (23%)

25 (16%)

29 (19%)
6 (4%)

0
Prindërit i kanë dorëzuar shkollës dokument për shqyrtim
Prindërit gojërisht e kanë njoftuar shkollën
Me vlerësim nga ana e shërbimit profesional, arsimtarëve dhe prindërve
Me vlerësim nga ana e shërbimit profesional ose arsimtarëve
E tjerë
PASQYRA 15:
Përgjigjet e pyetjes “Në ç’mënyrë i identifikon shkolla juaj nxënësit me aftësi të kufizuara?“
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Procesi i zbulimit, identifikimit dhe
regjistrimit tё nxёnёsve me nevoja tё
veçanta arsimore ёshtё i vёshtirёsuar
pёr shkak tё shёrbimeve tё pakomletuara
profesionale, dhe rezistenca qё ekziston
te disa prindёr tё pranojnё paaftёsinё
e fёmijёs sё tyre dhe tё reagojnё nё
mёnyrё tё pёrshtatshme. Kёto tё dhёna
konfirmohen edhe nga vizitat nё terren
dhe nga fokus grupet. Shkollat thonё

se
gjatё pёrcaktimit tё nevojave tё veçanta
arsimore te nxёnёsit, pёrdorin disa
modele: Njё pjesё e prindёrve paraqesin
njё gjetje dhe njё opinion mbi aftёsinё
e kufizuar tё fёmijёs kur regjistrohen.
Prindёrit e tjerё gojarisht informojnё
shkollёn pёr gjendjen dhe nevojat e
fёmijёs sё tyre. Pёr disa fёmijё qё kanё
vёshtirёsi, arsimtarёt raportojnё te
shёrbimi profesional, ose te defektologu
nёse
shkolla
ka
njё
defektolog.
Defektologu ose ndonjё anёtar tjetёr i
shёrbimit profesional flet me fёmijёn, e
vёzhgon / ndjek dhe pastaj, sё bashku me
arsimtarin, bisedon me prindёrit. Gjatё
vizitave nё terren, vetёm njё shkollё prej
16 shkollave gjithsej, paraqiti procedura tё
brendshme nё bazё tё tё cilave pёrcakton
dhe zbulon nevojat e posaçme arsimore
tё nxёnёsit. Vlerёsimi, i kryer nga
shёrbimi profesional nё bashkёpunim me
mёsuesit, bazohet nё aftёsitё funksionale
tё nxёnёsve dhe ofron informata tё
detajuara dhe tё gjera mbi aftёsitё dhe
vёshtirёsitё e nxёnёsve. Vizitat nё terren
e konfirmojnё kёtё informacion. Shkollat
theksojnё se njё nga sfidat e hasura
nё procesin e pёrfshirjes nё arsimin e
mesёm ёshtё identifikimi dhe regjistrimi
i nevojave tё veçanta tё nxёnёsit. Pёrveç
arsyeve tё mёsipёrme, tek ata krijohet
konfuzion edhe mungesa e njё procedure
tё caktuar tё identifikimit dhe raportimit tё

nxёnёsve me nevoja tё veçanta arsimore.
Domethёnё, sipas inspektorёve arsimorё
qё vizitojnё shkollat, si nxёnёs me
nevoja tё veçanta arsimore raportohen
vetёm nxёnёsit tё cilёt kanё njё mendim
mjekёsor ose mendim dhe vlerёsim nga
ndonjё institucion pёrkatёs. Shkollat kanё
vёshtirёsi t’i bindin prindёrit qё tё marrin
mendim mjekёsor. Ligji nuk i obligon
prindёrit tё dorёzojnё mendim mjekёsor.
Prandaj, ka dallime nё identifikimin dhe
regjistrimin e numrit tё nxёnёsve me
nevoja tё veçanta arsimore, ndёrmjet
shkollave.
Mёnyrat dhe qasjet e ndryshme nё
identifikimin e numrit tё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara çojnё nё dallime dhe
mospёrputhje nё pёrgjigjet e dhёna
nё pyetёsorin edhe gjatё vizitave nё
terren. Devijimet janё tё bazuara nё
dy arsye tё rёndёsishme: nё pyetёsor
raportohet pёr nxёnёsit pёr tё cilёt
shkolla ka njё dokument pёrkatёs qё e
konfirmon nevojёn e posaçme arsimore
dhe janё raportuar nxёnёsit pёr tё cilёt,
nё kornizёn kohore brenda tё cilёs ёshtё
bёrё ky studim, ka siguri pёr disa nevoja
tё veçanta arsimore. Nё vizitat nё terren
nё gjashtё shkolla, nga gjithsej 16, ka
pasur dallime nё numrin e raportuar.
Dallimet janё pasojё e paraqitjes sё
dokumentacionit tё ri ose identifikimit
dhe zbulimit tё nxёnёsve nga shёrbimi
profesional i shkollёs, mё shpesh
pёr nxёnёsit qё janё nё vitin e parё.
Shkollat i raportuan edhe ata nxёnёs qё
nuk kanё njё dokument qё konfirmon
nevojёn e veçantё arsimore, domethёnё
nxёnёsit tё cilёt vlerёsohen nga shёrbimi
profesional dhe mёsuesit. Ata theksuan
se pamundёsia pёr tё detyruar prindin tё
sigurojё mendim mjekёsor, e komplikon
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shumё punёn dhe nuk i lejon arsimtarёt
tё punojnё sipas planeve individuale tё
arsimit. Vёshtirёsitё e nxёnёsve nё situata
tё tilla bёhen mё tё dukshme. Kёshtu
arrijmё njё zbulim shumё tё rёndёsishёm
i cili konfirmon se identifikimi dhe
vlerёsimi i nxёnёsve shumё shpesh varet
vetёm nga “ekspertiza” e mёsimdhёnёsit
dhe e shёrbimit profesional, tё cilёt nё
shumicёn e rasteve nuk janё tё trajnuar
sa duhet pёr zbatimin e kёtyre proceseve.
Mungesa e njohurive dhe mjeteve pёr
vlerёsim e çon procesin nё nivel tё
improvizimit dhe ka ndikim edhe mbi
hapat e mёtejshёm, siç janё pёrshtatja
e hapёsirёs, pёrshtatja e planeve dhe
programeve mёsimore dhe zbatimi i plotё
i procesit arsimor. Nё fakt, mungojnё
njohuritё dhe kushtet pёr zbatimin e
procesit kryesor nga i cili planifikohen tё
gjitha aktivitetet e tjera mё tutje.
Nё anketёn, 43.5% prej tё anketuarve
deklaruan se nuk kanё nxёnёs me nevoja
tё veçanta arsimore. Gjatё vizitave nё
terren, ka pasur edhe shkolla qё nuk
kanё raportuar fare nxёnёs me nevoja
tё veçanta arsimore. Ata dhanё tё njёjtin
informacion pёrsёri. Arsyet pёr kёtё janё
tё ndryshme. Njё nga shkollat nё
 vitin e
kaluar ka pranuar njё nxёnёs me aftёsi
tё kufizuar, por nxёnёsit nuk e pranuan
dhe vetёm njё muaj mё vonё nxёnёsi
ishte çregjistruar nga shkolla. Afёr kёsaj
shkolle ka shkollё tjetёr me klasa speciale
dhe transportim tё organizuar falas.
Mospranimi i nxёnёsit nga nxёnёsit e
tjerё si dhe mundёsia pёr transportin
e organizuar falas, janё arsyet pёr kёtё
vendim, edhe pse ishte vlerёsuar se
mundёsitё dhe dёshira e nxёnёsit ishin
tё mёsojё nё arsim tё rregullt. Shkollat e

tjera janё shkolla qё kanё kritere tё larta
pёr regjistrimin e nxёnёsve apo shkolla
me drejtime qё nuk janё mjaft tёrheqёse
dhe tё pёrshtatura pёr mundёsitё e
nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara. Njё nga
mёsuesit gjatё vizitave nё terren tha:
“Nё shkollёn tonё nuk kemi nxёnёs me
aftёsi tё kufizuar. Kriteret pёr tё hyrё nё
shkollёn tonё janё shumё tё larta dhe
nuk pritet qё ndonjё fёmijё me aftёsi tё
kufizuara tё regjistrohet dhe tё kalojё
pёrzgjedhjen”. Kriteret mё tё larta lidhen
me njё renditje mё tё lartё tё pikёve tё
arritura nёpёrmjet suksesit tё arritur nё
arsimin fillor dhe pjesёmarrjen nё gara
tё ndryshme. Gjatё bisedёs me mёsuesin
kemi marrё informacione tё rёndёsishme:
pёrkatёsisht deklarata e mёsuesit se
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk mund
tё plotёsojnё kriteret e larta, na tregon
se njё nxёnёs me aftёsi tё kufizuara
perceptohet si nxёnёs me nivel tё ulёt
tё aftёsisё intelektuale. Nё bisedёn me
kёtё arsimtar, ekipi hulumtues shpjegoi
se nxёnёsit kanё aftёsi tё ndryshme qё
nuk lidhen me aftёsinё e kufizuar, por nga
arsimtari morёm njё reagim qё mund tё
interpretohet si skepticizёm.
Ky fenomen ilustron mosbesimin nё pikat
e forta tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
dhe krijimin e njё imazhi tё bazuar nё
pёrgjithёsim se tё gjithё nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara kanё pengesa tё mёdha
nё zhvillimin intelektual dhe se duhet tё
arsimohen nё shkolla speciale.
Nё tentimin pёr krahasim sipas kritereve
tё ndryshme (lloji i arsimit, rajoni, gjuha
e mёsimdhёnies) dhe tё dhёnat e marra
nga sondazhi tё vihen nё korrelacion,
nuk u arritёn devijime tё mёdha.
Mendimet, pritjet, gatishmёria dhe
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qёndrimet e shkollave janё tё ngjashme
nё tё gjitha shkollat. Megjithatё, dallimet
domethёnёse u shfaqёn gjatё vizitave nё
terren dhe nё fokus grupet, nga tё cilat
janё marrё tё dhёna cilёsore, tё cilat janё
tё rёndёsishme pёr pasurimin e pamjes
sё pёrgjithshme nё lidhje me inkluzionin.
Tё dhёnat cilёsore na lejojnё qё t’i
vendosim numrat nё kontekst.
Edhe pse tё dhёnat cilёsore nuk janё
reprezentuese pёr shkak tё numrit tё
vogёl tё shkollave tё vizituara dhe tё fokus
grupeve, gjithsesi mund tё interpretohen
si njё tregues pёr nevojёn pёr tё zbatuar
njё hulumtim mё tё thellё qё do tё
pёrqendrohet kryesisht nё gjenerimin e
tё dhёnave cilёsore. Duke pasur parasysh
kontrastin midis pёrgjigjeve tё pyetёsorit
dhe pikёpamjet e ndara gjatё intervistave
dhe fokus grupeve, mund tё nxirret
pёrfundimi se pёr pamje mё tё plotё dhe
realiste nё lidhje me kёto çёshtje, ёshtё
e nevojshme qё tё kemi nё dispozicion
edhe tё dhёna nё lidhje me qёndrimet
dhe paragjykimet.
Pyetёsorit tё anketёs, shkollat i kanё
dhёnё pёrgjigje tё ngjashme nё drejtim tё
hapjes dhe gjithёpёrfshirjes sё tyre. Gjatё
vizitave nё terren, njё anёtar i shёrbimeve
profesionale tha se “Mёsuesit tanё janё
humanё”. Humanizmi ёshtё pasqyruar
nёpёrmjet dёshirёs dhe vullnetit tё
tyre qё nё shkollё dhe nё klasa tё ketё
nxёnёs me aftёsi tё kufizuara. Vёnia e
kёsaj çёshtjeje nё nivel tё vullnetit dhe
humanizmit e jo nё nivel tё njё tё drejte,

na tregon se bёhet fjalё pёr njё model
mjekёsor tё trajtimit tё çёshtjes dhe hap
dilema tё reja. Imazhi i gjithёpёrfshirjes,
sipas tё dhёnave nga vizitat nё terren
dhe fokus grupet, bazohet mbi nxёnёsit e
regjistruar nё shkollё. Shkolla me nxёnёs
me aftёsi tё kufizuara ёshtё njё shkollё
gjithёpёrfshirёse. Njё nga burimet e
mundshme tё mendimit tё tillё ёshtё
mungesa e standardeve pёr pёrfshirje nё
shkollat, qё mё tutje kontribuon pёr krijim
tё njё imazhi tё gabuar dhe pritjeve tё
ulёta te shkollat.
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GJITHЁPЁRFSHIRJA
E SHKOLLAVE
Shkollat nuk i plotёsojnё kushtet e
nevojshme pёr qasje fizike. Njё pjesё
e shkollave i kanё bёrё adaptimet e
nevojshme sipas nevojave tё nxёnёsve
60

me aftёsi tё kufizuar, por mungesa e
qasjes vazhdon ta vёshtirёsojё inkluzionin
e fёmijёve dhe tё rinjve me aftёsi tё
kufizuar:
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13 (13%)

10

4 (4%)

Rampa aksesuese në hyrjen kryesore të shkollës
Klasa dhe hapësira të përshtatura
Ashensor i jashtëm në hyrjen kryesore të shkollës
Tualete të përshtatura (të aksesueshme)
Nuk janë ndërmarrë masat e nevojshme
Ashensor i brendshëm
Tjetër
PASQYRA 16:
Pёrgjigjet e pyetjes “Çfarё pёrshtatje janё bёrё pёr tё siguruar aksesueshmёri fizike nё shkollёn
tuaj?”

Gjatё vizitave nё terren, kemi vёrejtur
se kur bёhet fjalё pёr aksesueshmёrinё,
hyrja e shkollave ёshtё e arritshme, por
jo pjesa e brendshme. Megjithёse ka
rampa aksesuese nё hyrjen kryesore tё
shkollave, ka raste kur rampat nuk janё
tё pёrdorshme pёr nxёnёsit sepse nuk i
plotёsojnё dhe respektojnё standardet
pёr aksesueshmёri. Pёrveç kёsaj, nxёn
ёsit qё pёrdorin karrocё kanё nevojё
pёr mbёshtetje qё zakonisht ofrohet nga
prindёrit e tyre. Kёtё e konfirmuan edhe
prindёrit dhe nxёnёsit qё morёn pjesё

nё fokus grupet. Njё nxёnёse qё pёrdor
karrocё po thotё: “Rampa qё ekziston nё
shkollёn time ёshtё e pjerrёt, unё nuk
mund tё ngjitem me karrocёn time vet”.
Aksesueshmёria e tualeteve nё shumё
shkolla si koncept ёshtё mjaft i panjohur.
Nga vizitat nё terren, njё nga shkollat
tregoi se nё katin e parё kishte njё tualet
“tё aksesueshёm”, i cili ishte pёrshtatur
pёr njё mёsuese qё ka vёshtirёsi me
lёvizjen. Pёrshtatja pёrbёhet nga montimi
i njё oturaku tё ri nё njё prej tualeteve,
kurse tualetet e tjera mbeten tё vjetra.
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Mungesa e tualetit tё aksesueshёm e bёn
tё vёshtirё qё nxёnёsit tё qёndrojnё nё
shkollё dhe e imponon nevojёn qё edhe
prindёrit tё mbeten nё shkollё, siç kanё
theksuar vetё prindёrit dhe nxёnёsit gjatё
fokus grupeve. Por sa e vёshtirё ёshtё kjo
pёr nxёnёsit, ilustrimin mё tё mirё e jep
deklarata e mёposhtme e njё nxёnёsi me
aftёsi tё kufizuara: “Gjёja mё e vёshtirё
pёr mua nё shkollёn time ёshtё se nuk
mund tё shkojnё nё tualet, nuk ёshtё i
aksesueshёm. E njёjta gjё ishte edhe nё
shkollёn time fillore, por ne kёmbёngulёm
dhe ata bёnё njё tualet tё aksesueshёm.
Dhe kёtu bёjmё kёmbёngulje. Unё duhet
tё mbaj “parandalim” pёr tё qёndruar nё
tё gjitha orёt. Kur kam nevojё urgjente,
mё ndihmon nёna ime”.
Pёrshtatja mё e shpeshtё kur ёshtё fjala
pёr aksesin fizik, ёshtё realizimi i tё gjitha
orёve mёsimore nё njё klasё tё vendosur
nё katin pёrdhes. Ka raste kur nxёnёsit
nuk ishin nё gjendje tё ndjekin disa prej
orёve. “Unё nuk mund tё shkoj nё orёt
e TIK-ut”, tha njё nxёnёse me aftёsi tё
kufizuara fizike gjatё njё grupi tё fokusit.
Situata ёshtё edhe mё e pafavorshme
kur bёhet fjalё pёr disponueshmёrinё
e mjeteve mёsimore pedagogjike-dida
ktike dhe ndihmёse (tё pёrshtatura).
Pёrkatёsisht, shumica e shkollave ose 74
shkolla u pёrgjigjёn se nuk kanё pajisje
qё do ta lehtёsonte pёrfshirjen aktive tё
nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara:
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PASQYRA 17:
Pёrgjigjet e pyetjes “A ka nё shkollёn tuaj
mjete pedagogjike-didaktike (tё pёrshtatura)
dhe mjete ndihmёse?”

13% e shkollave deklaruan se kanё
materiale tё pёrshtatura didaktike. Mё
shpesh, kёto janё shkolla nё tё cilat
defektologёt pёrgatisin materiale tё
pёrshtatura pёr punё individuale me
nxёnёsit, ose shkolla me 
qendra pёr
karrierё nё tё cilat ka teknologji tё
pёrshtatur informative ndihmёse.
Gjatë zbatimit të fokus grupeve, mësuesit
thonë: “Ne nuk kemi asgjë, nuk kemi
resurse. Te ne mësimdhënia realizohet
në kabinete të ndryshme, dhe ndërtesa
ka dy kate dhe nuk ka ashensor, për disa
nxënës lëvizja është problem, ata mezi
arrijnë të përdorin pajisjet dhe mjetet
vizuale që janë për të gjithë nxënësit ...“
“Te ne, nё punёn praktike nё disa prej
drejtimeve shkollore / profesione tё
caktuara (p.sh. zdrukthёtari) po pёrdoren
makina, disa janё tё rrezikshme. Unё
nuk e di nёse ato mund tё pёrshtaten,
duhet tё jeni shumё tё kujdesshёm duke
punuar me to sepse pёrndryshe mund
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tё lёndoheni. Ose tё lёndoni dikё tjetёr.
Nuk kemi çfarё tё bёjmё kёtu, thjesht
pёrpiqemi t’i kёshillojmё prindёrit qё tё
zgjedhin njё profesion/ drejtim tjetёr pёr
fёmijёn e tyre. Dhe kёshtu bёjnё, as ata
nuk duan qё fёmija tё lёndohet”, thotё
njё mёsues nga njё shkollё e mesme
profesionale.
Vёshtirёsia qё doli nga fokus grupet
ёshtё fakti se mёsuesit dhe shёrbimet
profesionale nuk dinё se çfarё resurse
po ekzistojnё qё mund t’i marrin
dhe t’i pёrdorin pёr nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara. Kjo ёshtё veçanё
risht e dukshme nё shkollat e mesme
profesionale. Njё mёsues thotё: “Unё
ju thashё, ne kemi nevojё pёr trajnim,
nuk dimё se çfarё lloj mjetesh ka pёr
ata nxёnёs, çfarё mund tё pёrdorim ...
Nё ato lista qё na jep kompania, nuk mё
kujtohet emri i kompanisё, qё ofron mjete
ndihmёse, nuk ofrohen mjete tё kёtilla.”
Nё pyetёsorin e anketёs, shkollat thonё
se nga materialet shtesё tё mёsimd
hёnies ata kanё mjete ndihmёse qё
janё pёrgatitur sipas metodologjisё
Montesori, shkollat profesionale thonё
se kanё makina dhe mjete tё pёrshtatura
tekstile. Disa nga shkollat i numёrojnё
smart-tabelat
dhe flipçart-tabelat nё
listёn e materialeve didaktike.
Nё gjendje pak mё e mirё ёshtё posedimi
i teknologjisё ndihmёse qё shkollat kanё:
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ПРИКАЗ 18:
Pёrgjigjet e pyetjes “A ka nё shkollёn tuaj
pajisje informatike-ndihmёse (tastiera tё
zgjeruara, trakboll, leva (xhojstik), klikim i
ndarё, ekran me prekje etj.)?

24% e shkollave tё anketuara thanё
se pёrdorin teknologji ndihmёse si
mbёshtetje gjatё punёs nё qendrat pёr
karrierё pranё shkollave. Pajisja ёshtё
dhuruar nga projektit i USAID-it YES
Network nё bashkёpunim me Shoqatёn
pёr teknologji ndihmёse “Hapni dritaret”.
Shpjegime tё tjera, tё paraqitura nga 22
shkolla, pёrfshijnё njё sёrё teknologjish
ndihmёse: trakball, leva (xhojstik), klikime
tё ndara dhe tastiera tё zgjeruara.
Gjatё vizitave nё terren, ekipi i “Hapni
dritaret” zbuloi se ka teknologji ndihmёse
nё shkolla, por nuk ka gjetur shembuj
ku pёrdoret nё mёsimdhёnie. Disa nga
pёrfaqёsuesit e intervistuar nuk ishin tё
njohur me mёnyrёn e pёrdorimit dhe
me pёrfitimet e ofruara nga teknologjia
ndihmёse. Pёrfaqёsuesit e shkollave
tё mesme morёn pjesё nё trajnime,
por informacioni nuk arriti te tё gjithё
tё punёsuarit, domethёnё nuk ishin
tё mbuluar tё gjithё nga diseminimi
i trajnimit. Pёrsёri konfirmohet gjetja
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se shkollat po
 ndёrmarrin hapa pёr tё
pёrmirёsuar inkluzionin, por ato nuk i
zbatojnё plotёsisht hapat. Ekzistenca e
teknologjisё ndihmёse nё shkollat ku

nuk pёrdoret nё punёn me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara nuk shkon nё favor tё
inkluzionit dhe nuk e lehtёson procesin
edukativo-arsimor tё nxёnёsve.
Sipas pёrgjigjeve tё pyetёsorit, nё
shumicёn e shkollave ku ka nxёnёs me
aftёsi tё kufizuara, 238 apo 97% e shkollave
janё formuar ekipe inkluzive. Megjithatё,
vizita nё terren dhe pёrvojat e pёrbashkёta
tё dhёna nё fokus grupet treguan se nё
disa shkolla, edhe pse ka ekipe inkluzive,
ata nuk e pёrmbushin gjithmonё rolin e
tyre. Ka raste ku ata nuk kanё takime tё
rregullta dhe nuk punojnё nё detyrat qё
i kanё si qёllim. Ata takohen vetёm kur
ka nevojё dhe mё shpesh diskutojnё pёr
nxёnёsit me nevoja tё veçanta arsimore
kur kanё kёshilla mёsimore nё nivel tё
shkollёs. Roli i tyre ngatёrrohet me rolin
e shёrbimeve profesionale nё shkollat.
Edhe pse nё pёrgjigjet e pyetёsorit
vёrehet trend pozitiv i inkluzionit, nё
pёrgjigjet 
e detajuara shkollat kanё
deklaruar se nuk kanё formuar ekip
inkluziv pёr shkak tё mosgatishmёrisё sё
shёrbimit profesional. Kjo ilustrohet me
pёrgjigjet nё vijim: “Shkolla jonё nuk ka
ndjekur trajnime pёr tё punё me nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuar”; “Nё shkollёn tonё
nuk ёshtё formuar ekipi inkluziv pёr
shkak se prindёrit nuk dorёzojnё mendim
mjekёsor, kurse shёrbimi profesional
dhe mёsuesit nuk kanё trajnim tё
mjaftueshёm pёr tё identifikuar nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara, dhe nuk kemi
defektolog.”

Pёrgjigjet nga anketa theksojnё se detyra
e kёtyre ekipeve ёshtё zbulimi, identifikimi dhe pёrfshirja e fёmijёve me aftёsi tё
kufizuara, bashkёpunimi me prindёrit, me
mёsuesit dhe mbёshtetja gjatё zhvillimit tё
njё plani individual tё arsimit (nё tekstin e
mёtejmё PIA) dhe strategjitё mё tё lehta pёr
pёrfshirjen e nxёnёsve nё mёsimdhёnien,
organizimin dhe mbajtjen e trajnimeve tё
brendshme me mёsuesit, ose punёn e drejtpёrdrejtё me nxёnёsit.
Ka edhe 8 shkolla qё, edhe pse kanё nxёnёs
me aftёsi tё kufizuara, ende nuk kanё formuar njё ekip inkluziv.
Arsyet pёr tё i gjejnё nё informimin e pamjaftueshёm, mungesa e trajnimeve nё kёtё
temё, si dhe mungesёn e dokumentacionit
nga prindёrit me qё konfirmohet se shkolla
ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara si njё parakusht pёr krijim tё njё ekipi inkluziv.
Gjetjet mund tё ilustrohen nёpёrmjet kёtyre
deklaratave:

“Ekipi i identifikon nxёnёsit me nivel
tё lartё tё margjinalizimit (psikofizik,
emocional, social, arsimor), pёrgatit njё
strategji operative pёr ekipin inkluziv,
punon dhe siguron mbёshtetje pёr
mёsuesit, nxёnёsit dhe prindёrit, nё
mёnyrё tё vazhdueshme duke analizuar
procesin e punёs , pёrcakton ndryshimet
nё gjendjen psikofizike, emocionale,
sociale dhe arsimore tё nxёnёsve, punon
sipas programit vjetor”.
“Detyrat kryesore tё ekipit janё:
identifikimi i nxёnёsit me nevoja tё
veçanta arsimore dhe tё nevojave tё tyre
specifike, krijimi i kushteve pёr realizim
tё suksesshёm, avancim i kompetencave
tё mёsuesve pёr tё punuar me kёta
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nxёnёs etj. Por mbi tё gjitha, gjёja mё
e rёndёsishme ёshtё qё tё krijojmё njё
mjedis pozitiv gjithёpёrfshirёs, 
pёrmes
aktiviteteve tё ndryshme kёshilluese dhe
edukative.”
“Ekipi inkluziv nё shkollёn tonё pёrpiqet
qё mёsimdhёnia t’u pёrshtatet nevojave
zhvilluese, tё pёrbashkёta dhe individuale
tё nxёnёsve, tё zhvillojё, mbёshtesё dhe
tё promovojё klimё inkluzive, ku çdo
mёsues do tё respektohet, çdo prind
do tё pёrfshihet dhe çdo nxёnёs do tё
mirёpritet.”

Sipas pёrgjigjeve tё paraqitura nё
anketёn, mbi 60% tё shkollave nuk
kanё defektolog nё kuadёr tё shёrbimit
profesional. Nё shkollat ku ka defektolog,
mё shpesh ai punon me kohё tё plotё
pune dhe vetёm dy shkolla kanё njё
defektologe qё e ndajnё me shkolla tё
tjera. Kjo formё nёnkupton pёrdorimin e
tё njёjtit defektolog si njё bashkёpunёtor
nё disa shkolla. Nё rast tё tillё, njёra
prej shkollave e ka rolin tё shkolle ame.
Ilustrimi i mёposhtёm tregon gjendjen e
raportuar nёpёrmjet anketёs:
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Po në shkollë ka defektolog me kohë pune të plotë
Po, në shkollë punon defektolog me kohë të përkohshme
Po, në shkollë punon defektolog vullnetar
JO
Nuk ka përgjigje
PASQYRA 19:
Pёrgjigjet e pyetjes “A ka defektolog nё shёrbimin Tuaj profesional tё shkollёs?”

Nga vizitat nё terren dhe gjatё fokus
grupeve nё shkollat ku ka tё punёsuar
defektologё, ata vetё deklarojnё se tёrё
puna me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara u
ёshtё dhёnё atyre. Sipas tyre, arsimtarёt

konsiderojnё se rolin kryesor pёr inkluzion
nё shkollё e ka defektologu dhe ai duhet
tё punojё nё mёnyrё individuale me
nxёnёsit me nevoja arsimore tё veçanta.
Defektologёt konsiderojnё se roli i tyre
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duhet tё jetё nё drejtim tё mbёshtetjes, tё
ketё rolin kёshillёdhёnёs me arsimtarin,
nё drejtim tё vlerёsimit nevojave tё
nxёnёsit nё bashkёpunim me arsimtarin
dhe nё drejtim tё ndёrtimit tё klimёs
inkluzive nё bashkёpunim me arsimtarёt,
prindёrit dhe nxёnёsit.“Punoj edhe
individualisht me fёmijёt. Disa arsimtarё
e kuptojnё mirё kёtё mbёshtetje,
konsultohemi se pёr cilёn pjesё ka nevojё
pёr ndihmё, ku tё kushtoj mё tepёr
vёmendje. Kjo lloj mbёshtetjeje ёshtё
mirё tё jetё nё arsimin fillor, por disa
fёmijё nuk kanё marrё me tё vёrtetё edhe
punёt elementare. Ndёrsa edhe njё pjesё
e arsimtarёve mendojnё se fёmija duhet
tё punojё gjithçka me mua. Jo, puna e
tij ёshtё mёsimi, unё duhet ta ndihmoj
sa tё mundem. Por mendoj se njё pjesё
e mёsuesve nuk e kuptojnё kёtё”, thotё
njё nga defektologёt, pjesёmarrёs nё
fokus grupin. Defektologёt ballafaqohen
pёrditё me paragjykime dhe refuzime
nga arsimtarёt pёr punё me nxёnёsit
me nevoja tё veçanta arsimore. Njё
defektolog, pjesёmarrёs nё fokus grupin,
ja se si na e ilustron kёtё dukuri: “Ende
ekziston njё rezistencё tek arsimtarёt,
disa, dua tё them, qё nuk duan tё punojnё
me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara. Thonё
‘çfarё ёshtё ky inkluzioni, na e sollёt
Iskrёn (shkollё pёr personat me aftёsi tё
kufizuara)’. Dhe pёr mua ёshtё sfidё tё
punoj me kёta arsimtarё.”
Njё pjesё e defektologёve nё vizitat
nё terren, deklaroi se mbёshtetjen
nga arsimtarёt e sigurojnё nёpёrmjet
trajnimeve interne: “Arsimtarёt nuk kanё
mundёsi tё tjera pёr trajnim jashtё nga
kёto trajnimet interne tё cilat i bёj unё.
Madje edhe pёr punёt elementare – tё

dinё çfarё ёshtё disleksia, çfarё do tё
thotё aftёsi e kufizuar... Ato trajnime qё
i kanё, janё pёr arsimtarёt e shkollave
fillore, pёr ato tё shkollave tё mesme
nuk ka asgjё. Konsideroj se ky ёshtё njё
lёshim.”
Kapacitetet jo tё plota tё shёrbimeve
profesionale dhe mungesa e defekto
logёve nё shkolla e bёn mё tё vёshtirё
dhe mё tё papritur punёn me nxёnёsi me
aftёsi tё veçanta arsimore. Pёrfaqёsuesi
i njё shkolle qё ёshtё nё fokus grupin
deklaroi: “Nё shёrbimin tonё pedagogjik
ka vetёm pedagog. Me vite kemi kёrkuar
tё punёsojnё edhe psikolog, por pa
sukses. Çfarё tё bёjё mё parё ai pedagog,
çfarё mund tё bёjё vetё?”
Pa marrё parasysh pёrfshirjen e
defektologёve nё shёrbimet profesionale,
nё pёrgjithёsi, ёshtё i nevojshёm
pёrforcimi i kapaciteteve tё shёrbimeve
profesionale pёr punё me nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara. Domethёnё, si
tёrёsisht tё aftёsuar pёr punё me nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara (dhe pa nevojё
pёr trajnime shtesё) janё vetёvlerёsuar
vetёm 3 pёr qind tё shkollave:
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Shërbimi profesional është tërësisht i aftësuar për punë me nxënësit me NVA dhe nuk ka
nevojë për trajnime shtesë.
Shërbimi profesional i përparon vazhdimisht njohuritë dhe shkathtësitë për punë me
nxënësit me NVA
Shërbimi profesional ka nevojë për përparim të njohurive dhe shkathtësive për punë me
nxënësit me NVA
Përparimi i njohurive dhe shkathtësive për punë me nxënësit me NVA nuk është prioritet
për shërbimin profesional
PASQYRA 20:
Pёrgjigjet e pyetjes “Nё aspektin e pёrsosjes sё shёrbimit profesional pёr punё me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara, Ju lutemi shёnoni se cili pohim e reflekton mё mirё gjendjen nё shkollёn Tuaj”

Arsimtarёt kanё theksuar nevojёn pёr
trajnim shtesё pёr punё me nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuar. Vetёm 1 pёr qind
e shkollave kanё thёnё se arsimtarёt
e tyre janё tёrёsisht tё aftёsuar pёr
mёsimdhёnie inkluzive. Nevoja pёr
trajnim tё kuadrit arsimor dhe profesional
lindi edhe gjatё vizitave nё terren, si dhe
gjatё fokus grupeve. Madje edhe vetё
defektologёt konsideronin se u nevojiten
trajnime mё tё pёrparuara shtesё nё
lidhje me mbёshtetjen e arsimtarёve nё
punёn me nxёnёsit me nevoja tё veçanta
arsimore. Shёrbimet profesionale ku nuk
ka defektolog konsiderojnё, gjithashtu,
se u nevojiten aspekte shtesё nё fusha tё

ndryshme: identifikimi i fёmijёs me aftёsi
tё kufizuara, mundёsitё dhe mёnyrat e
punёs me fёmijё me lloje tё ndryshme
tё kufizimeve, mёnyra e dhёnies mbёsh
tetje pёr arsimtarёt dhe prindёrit etj.
Temat mё tё pёrmendura ishin: pёrpilimi
dhe zbatimi i planit individual arsimor
(PIA), vlerёsimi i nxёnёsve tё cilёt
punojnё sipas PIA-sё, komunikimi dhe
bashkёpunimi me prindёrit, roli dhe
mёnyra e funksionimit tё shёrbimeve
shkollore inkluzive. Arsimtarёt thonё se
duhet tё njihen me termet themelore si:
kufizime, lloje tё kufizimeve, inkluzion,
qasje individuale.
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Theksi ёshtё vendosur te fakti se trajnimet
duhet tё jenё praktike dhe tё zbatueshme.
Pjesёmarrёsit nё fokus grupin me
arsimtarё theksojnё: “Arsimtarёve dhe
shёrbimeve profesionale u nevojitet
trajnim. Po, edhe neve na nevojitet
trajnim – nuk mund t’u japim mbёshtetje
arsimtarёve, kur edhe vetё nuk e dimё se
çfarё tё bёjmё. Ja, nё shkollёn time nuk
kemi defektolog, kurse unё me kolegen as
qё kemi mёsuar pёr kёtё çёshtje, dhe as
nuk kemi pasur mё parё pёrvojё... Si t’u
themi ne tani arsimtarёve çfarё tё bёjnё?
Nuk e dimё si pёrpilohet PIA-ja – as ne
dhe as ata. Ose si t’i mbrojmё fёmijёt nga
70

shqetёsimi seksual? Ata janё fёmijё nё
pubertet, ka shumё gjёra tё ndryshme,
kush do ta mbajё pёrgjegjёsinё nёse
ndonjёrit prej fёmijёve me aftёsi tё
kufizuara i ndodh diçka. Duhet tё
trajnohemi edhe pёr kёto gjёra.”; “Duhet
tё trajnohen tё gjithё arsimtarёt tё cilёt
kanё nxёnёs me aftёsi tё kufizuara. Nё
tё vёrtetё, duhet tё trajnohen tё gjithё
arsimtarёt, sepse, siç po shkojnё punёt,
po na vijnё gjithnjё edhe mё shumё
nxёnёs me aftёsi tё kufizuara. Nёse
dikush nuk punon sot me njё nxёnёs tё
tillё, kjo nuk do tё thotё se nesёr nuk do
tё ketё nё klasё ndonjё fёmijё.”
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Arsimtarët janë tërësisht të aftësuar të punojnë me nxënës me NVA dhe nuk nevojiten
trajnime shtesë
Arsimtarët i përparojnë vazhdimisht njohuritë dhe shkathtësitë për punë me nxënësit me
NVA
Arsimtarët nuk kanë nevojë për përparim të njohurive dhe shkathtësive për punë me
nxënësit me NVA
Përparimi i njohurive dhe shkathtësive për punë me nxënësit me NVA nuk është prioritet
për arsimtarët
PASQYRA 21:
Pёrgjigjet e pyetjes “Nё aspektin e aftёsimit tё arsimtarёve pёr punё me nxёnёsit me kufizime, Ju
lutemi shёnoni se cili pohim e pasqyron mё mirё gjendjen nё shkollёn Tuaj”
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Nё aspektin e mjeteve tё cilat i kanё nё
dispozicion shkollat, vetёm njё pёr qind
(njё shkollё) ka marrё mjete shtesё pёr
nxitjen e pёrfshirjes sё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara:
70
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nuk ka nxënës me
aftësi të kufizuara

PASQYRA 22:
Pёrgjigjet e pyetjes: “A ka marrё shkolla
Juaj mjete financiare nga pushtetet lokale
apo nacionale qё ta pёrparojё pёrfshirjen
e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё vitin e
fundit shkollor (2016/17)?“

Nё pyetёsor, shkolla ka vendosur se e
ka shfrytёzuar kёtё mundёsi dhe mjetet
i ka pёrdorur pёr blerje tё mjeteve pёr
ushtrime dhe pёr pajisje tё banjave.

Pёrvoja dhe praktika
Nё aspektin e pёrpilimit dhe zbatimit tё
planeve individuale arsimore, gjendja
ёshtё si vijon:
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PIA përpilohet për çdo nxënës me NVA për të gjitha lëndët
ku nxënësi has vështirësi
PIA përpilohet nga një pjesë e arsimtarëve lëndorë të cilët janë trajnuar për këtë gjë
Nuk përpilohen PIA
Nuk ka nxënës me NVA
Nuk ka përgjigje
PASQYRA 23:
Pёrgjigjet e pyetjes “A pёrpunohen dhe zbatohen nё shkollёn Tuaj, pёr nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuar plane individuale arsimore?“

Sipas pёrgjigjeve tё pyetёsorit, 34 shkolla
thonё se pёrpilojnё PIA pёr nxёnёsit
e vet me nevoja tё veçanta arsimore.
Plani i ndjek nevojat, anёt e forta tё
nxёnёsit dhe mundёsitё pёr pёrshtatje tё
mёsimdhёnies nё pёrputhje me dallimet
dhe aftёsitё individuale. Ky mjet edhe pse
ёshtё i dobishёm dhe shumё i nevojshёm,
vёshtirёsia me tё cilёn ballafaqohen
arsimtarёt ёshtё mungesa e njohurive
pёr pёrpilimin e tij, pёrkatёsisht mungesa
e formatit dhe modelit tё unifikuar pёr
zbatim nё çdo shkollё. Pёrpunimi i PIAsё lidhet shpesh me mbёshtetjen nga
defektologu dhe nevoja qё prindi tё jetё
dakord pёr zbatimin e planit. Nё asnjё rast
nuk ёshtё shёnuar pjesёmarrja e nxёnёsit
nё pёrpilimin e PIA-sё.
Kjo pyetje ёshtё pёrfshirё edhe nё fokus
grupet. Njё pjesёmarrёs nё fokus grupin
pёr arsimtarё thotё: “Nё shkallёn nga 1
deri nё 5, arsimtarёve do t’u jepja 2 pёr

njohuritё dhe shkathtёsitё. U nevojitet
mbёshtetje rreth qasjes individuale,
pёrgatitjes dhe zbatimit tё PIA-sё, krijimit
tё klimёs sё kёndshme pёr pranim nga
klasa, pёr pёrforcim tё nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara qё tё mos ndjehet se
ndryshon nga tё tjerёt.”
Planin individual arsimor arsimtarёt e
pёrpilojnё sipas njё formati tё pёrcaktuar
paraprakisht. Ata nuk janё gjithmonё
tё motivuar pёr punё me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara dhe shpesh plani
individual arsimor merr karakteristikёn e
njё dokumenti i cili duhet tё ekzistojё, por
pёr pёrpilimit dhe zbatimin e tij nuk ka njё
qasje siç duhet tё jetё nё tё vёrtetё. Kёtё
e pohon edhe deklarata e defektologut
gjatё vizitёs nё terren: “Nuk ekzistojnё
sfida tё veçanta nё lidhje me PIA-nё. Ka
arsimtarё qё janё shumё tё arsyeshёm,
por disa e zbatojnё pa vullnet PIA-nё.
Pёr tё gjithё ёshtё problem vlerёsimi:
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‘Do t’i vё tresh, por tё mёsojё diçka, a ka
mundёsi kёshtu?’ Ne mandej pёrgatitemi
me nxёnёsen, ёshtё shumё e gёzuar
kur arrin ta pёrvetёsojё materialin, tё
pёrgjigjet dhe tё marrё notё tё mirё.
Por kёto pёrshtatje i bёjmё vetё me njё
pjesё tё arsimtarёve, nuk jemi tёrёsisht
tё sigurt si duhet tё veprojmё.”
Sipas tё dhёnave tё marra nga
hulumtimi anketues/pyetёsori dhe nga
vizitat nё terren, shkollat zbatojnё PIA
pёr ata nxёnёs pёr tё cilёt kanё notё
dhe vlerёsim tё marrё nga institucioni
relevant. Instruksione tё tilla kanё marrё
nga inspektorёt arsimorё – se PIA bёhet
vetёm pёr fёmijёt pёr tё cilёt shkollat kanё
marrё “diagnozё dhe mendime, vёrejtje
mjekёsore apo ndonjё dokument tjetёr”.
Njё nga shkollat gjatё vizitёs nё terren
deklaroi: “Pothuajse tё gjitha shkollat
kanё vёshtirёsi me pёrpilimin e PIA-sё
dhe ndjekjen e saj, ndёrkaq sidomos
nё aspektin e vlerёsimit.” Kёtё e pohoi
edhe njё pjesёmarrёs nё fokus grupin
me arsimtarё: “Pёrpilojmё PIA, duhet
ta bёjmё. Gjendemi, pyesim kolegё,
sinqerisht, ndonjёherё planet i bёjmё qё
tё jemi tё mbuluar para inspektoratit,
sepse shikojnё – a ke PIA pёr nxёnёsit me
diagnozё dhe mendim. Se çfarё ke nё PIA
– atё as inspektorёt nuk e shohin.”
Njё nga shkollat, qё nuk ka shёrbim
profesional tё kompletuar, por ka vetёm
psikolog,
shfrytёzon
kapacitetet e
asistentёve personalё tё nxёnёsve tё vet
qё tё sigurojё mbёshtetje gjatё pёrpilimit
tё PIA-sё dhe realizimit tё mёsimdhёnies.
Nё shkollё ka tё angazhuar dy defektologё,
nga familjet, si asistentё personalё tё
fёmijёve tё tyre. Kjo e dhёnё ёshtё marrё
gjatё vizitёs nё terren.

Fokus grupi i zbatuar me fёmijёt me
nevoja tё veçanta arsimore ka vёrtetuar
se: njё numёr i madh nxёnёsish nuk e
njohin termin plan individual arsimor,
qё flet pёr faktin se edhe pse duhet tё
marrin pjesё dhe tё jenё pjesё e ekipit i
cili e pёrpilon planin, ata megjithatё nuk
konsultohen, pёrkatёsisht ndoshta nuk
u ёshtё shpjeguar si duhet se pёr çfarё
bёhet fjalё. Mandej, kuptimi i PIA-sё si
njё dokument i rёndёsishёm, te nxёnёsit
varet nga lloji dhe shkalla e kufizimit.
“Unё punoj sipas planit individual
arsimor nё orёt e vizatimit, sepse e kam
tё vёshtirё tё ngjyros dhe tё vizatoj me
dorё” pohoi njё nxёnёse me aftёsi fizike
tё kufizuar.
Nxёnёsit, mё shpesh, mbёshtetjen tё cilёn
e marrin e lidhin me zgjidhjen praktike,
reale, dhe jo me plane.”Anglishten e
kam tё vёshtirё dhe prandaj mёsoj me
defektologun.”; “Mё vёshtirё e kisha me
matematikёn, prandaj bёja testime me
rrethim. Gjithashtu edhe fizikёn, prandaj
pёrpiloja prezantime” – deklaruan
nxёnёsit, pjesёmarrёs nё fokus grupin.
Njё problem i madh me tё cilin ballafa
qohen shkollat ёshtё edhe vlerёsimi i
nxёnёsve me nevoja tё veçanta arsimore,
tё cilёt ndjekin mёsimin sipas planit
individual arsimor:
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Testet përshtaten për të gjithë nxënësit me NVA
Testet përshtaten vetëm për nxënësit me NVA që ndjekin mësimin sipas PIAsë
Nxënësit me NVA vlerësohen sipas të njëjtave teste si dhe nxënësit e tjerë
Nuk kemi nxënës me NVA
Nuk ka përgjigje
PASQYRA 24:
Pёrgjigjet e pyetjes “Ju lutemi shёnoni atё pohim qё e reflekton mё mirё gjendjen nё shkollёn
Tuaj nё aspektin e zbatimit tё testeve tё pёrshtatura si mjet pёr vlerёsim.”

Pёrdorimi i testeve tё pёrshtatura ёshtё
mundёsi pёr vlerёsim tё nxёnёsve
sipas PIA-sё. Sipas tё dhёnave tё marra
nga hulumtimi anketues, 34 shkolla e
zbatojnё kёtё mundёsi. Pёrshtatjet bёhen
nё lidhje me kohёn dhe zgjidhjen e testit,
shpejtёsinё, cilёsinё dhe pёrmbajtjen
e informacioneve tё cilat pritet qё t’i
sigurojё nxёnёsi, si dhe nё lidhje me
sasinё e pёrgjigjeve tё marra.
Kёto pёrshtatje bёhen sipas mundёsive
individuale tё nxёnёsit dhe shpesh e
ndjekin dёshirёn dhe vullnetin e arsimtarit
qё tё zbatojё adaptime pёr nxёnёsin e
vet. Nuk janё tё pёrcaktuara nё nivel tё
obligimit.
Gjatё vizitave nё terren morёm
pёrshtypjen se arsimtarёt nuk i vlerёsojnё

shpesh nxёnёsit sipas PIA-sё qё tё mos
ketё reagime te nxёnёsit e tjerё. Kjo çёshtje
di tё shkaktojё ndjenjё tё padrejtёsisё
midis nxёnёsve tё tjerё nё tё njёjtёn
paralele. Ata thonё se i ulin kriteret edhe
pёr nxёnёsit e tjerё dhe i mundon pyetja:
A i pёrvetёsojnё nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara shkathtёsitё e nevojshme
qё tё jenё konkurrentё nё tregun e
punёs, pёrkatёsisht a janё shfrytёzuar
tёrёsisht kapacitetet e nxёnёsve tё tjerё
dhe a zhvillohen nё ngritje? – dilemё
tё cilёn e paraqiti njё bashkёpunёtor
profesional gjatё njё vizite nё njё shkollё
tё mesme, ndёrsa doli edhe si konstatim
gjatё vizitave nё terren dhe gjatё fokus
grupeve. Kjo dilemё u hap arsimtarёve
dhe prindёrve pyetje tё tjera qё lidhen me
ndёrtimin dhe zhvillimin e shkathtёsive
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nёpёrmjet arsimit me tё cilat nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara do tё ishin konkurrentё
nё tregun e hapur tё punёs.
Sipas tё dhёnave tё marra nga fokus grupi
me nxёnёsit, vlerёsimi ёshtё tema mbi
tё cilёn nxёnёsit me nevoja tё veçanta
arsimore nuk mendojnё shumё. Ata thonё
se arsimtarёt i shpёrblejnё pёr punёn e
tyre dhe se i vlerёsojnё si edhe nxёnёsit
e tjerё, pёrkatёsisht ndonjёherё marrin
nota tё cilat janё mё tё larta. Kjo flet pёr
faktin se arsimtari ndonjёherё e pёrdor
vlerёsimin si mjet motivues, pёrkatёsisht,
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara e pranojnё
vlerёsimin dhe realisht nuk nxiten
aftёsitё e tyre, pёr shkak tё pritjeve mё
tё vogla tё cilat i kanё arsimtarёt, si dhe
bashkёnxёnёsit prej tyre. Nё kёtё mёnyrё
nxёnёsi me kufizime dhe mjedisi ku
mёson nuk krijojnё njё pamje tё vёrtetё
mbi mundёsitё dhe kapacitetet reale
tё cilat i kanё nё dispozicion. Nxёnёsit,
pjesёmarrёs nё fokus grupin thonё: “Unё
ua lё profesorёve vlerёsimin, unё mёsoj,
kurse ata vlerёsojnё.”; “Disa arsimtarё na
bёjnё lёshime.”
Nё kundёrshtim me kёtё, prindёrit nё
fokus grupin deklaruan se kanё vёnё re
raste ku kёta nxёnёs lihen pas dore Prej
tyre kёrkohet tё pёrvetёsojnё vetёm
gjёrat themelore, edhe pse kanё mundёsi
pёr mё tepёr. Nё lidhje me testet
mendojnё se arsimtarёt i pёrshtatin
pjesёrisht testet, pёrkatёsisht ka raste ku
arsimtarёt janё kёshilluar me ta nё lidhje
me pёrshtatjen e testeve, si dhe raste ku
njё nxёnёs nё njё test tё papёrshtatur ka
marrё notёn njёsh.
Nё parim, arsimtarёt e grupit tё fokusit
deklaruan se vetё gjenden nё lidhje me
pёrshtatjen e testeve ose me mbёshtetje

tё defektologёve dhe/ose shёrbimeve
profesionale.
Njё arsimtar thotё: “A i lejohet qё tё bёjё
pёrshtatje arsimtarit? Neve inspektori
na tha ‘duhet t’i pёrshtatni qёllimet dhe
metodat, testi ёshtё test’.”
Pёrvoja e njё arsimtari tjetёr, pjesёmarrёs
nё fokus grupin ёshtё krejt ndryshe:
“Nёnkuptohet qё ёshtё e lejuar dhe
duhet tё pёrshtatet testi. Te ne bёhen
teste tё veçanta pёr nxёnёsit qё mёsojnё
sipas PIA-sё. Por kёtu rolin kryesor e ka
arsimtari, i cili duhet tё vlerёsojё sa dhe
çfarё duhet tё pyesё fёmijёn. Pёrndryshe
disa fёmijё i pyesim vetёm me gojё, nёse
kanё probleme me motorikёn; pёrshtatje
ёshtё edhe tё japё pёrgjigje vetёm
me shkrim, nёse kёshtu pёrputhet me
kёrkesat e nxёnёsit. Por vlerёsimi ёshtё
problem i madh. Reagojnё edhe nxёnёsit
edhe arsimtarёt. Kёtu nuk e dimё si tё
veprojmё saktёsisht.”
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Nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara kanё
qasje tё kufizuar te pajisjet ndihmёse kur
pёrdorin kompjuter nё klasё:
60
49 (53%)
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40

35 (38%)

Vetёm 8 shkolla kanё shkruar se nxёnёsit
e tyre kanё mundёsi tё pёrdorin teknologji
ndihmёse gjatё punёs me kompjuterё.
Pёrfshirja e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё aktivitete dhe nё pёrmbajtje
jashtё shkollore ёshtё e kufizuar:
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Nuk ka nxënës me
aftësi të kufizuara

PASQYRA 25:
Pёrgjigjet e pyetjes: “A pёrdorin nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tuaj pajisje
ndihmёse (tastaturё me butona tё mёdhenj,
trakboll, xhojstik, klikim tё veçantё, ekran
me prekje etj.) ose pёrshtatje softuerike
(pёrshtatje tё mausit, ekranit etj.) gjatё punёs
me kompjuter?”
I pranojnё si bashkёnxёnёs tё barabartё, u ndihmojnё gjatё aktiviteteve
mёsimore dhe jashtё shkollore dhe shoqёrohen me ta edhe jashtё
shkollёs.

26

29,9%

24

27,6%

5

5,7%

Nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk janё tё pranuar dhe nuk marrin pjesё
nё jetёn sociale tё bashkёnxёnёsve tё tyre.

0

0%

Nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara ofendohen dhe pёrqeshen nga
bashkёnxёnёsit e tyre.

1

1,1%

Nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuar nё shkollёn tonё.

33

37,9%

Tjetёr (Ju lutemi shkruajeni):

4

4,6%

Sillen me ta me respekt dhe i shkёmbejnё materialet shkollore, por
interaksioni ёshtё kryesisht i kufizuar nё aktivitetet shkollore.
Ekziston komunikim i kufizuar, sepse nxёnёsit me aftёsi tё kufizuar
konsiderojnё se nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk mund tё marrin pjesё
nё tё njёjtat argёtime dhe lojёra.

PASQYRA 26:
Pёrgjigjet e pyetjes “Ju lutem shёnoni pohimin qё e reflekton mё mirё gjendjen nё shkollёn
Tuaj nё aspektin e pjesёmarrjes sё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё aktivitetet shkollore tё
lira dhe jashtё shkollore (seksione, gara, ekskursione, festa etj.)?”
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Komente me pёrshkrim kanё dhёnё
5 shkolla tё cilat janё diametralisht
tё ndryshme. Disa thonё se nxёnёsit
pranohen nё mёnyrё tё barabartё, madje
edhe jashtё mёsimit.Tё tjerё pёrshkruajnё
nxёnёsit “tё cilёt nuk futen nё grupin me
nevoja tё veçanta arsimore, por janё tё
mbyllur, jokomunikativё, tё tёrhequr, tё
turpshёm”, ata theksojnё se “nё raport me
ta, nxёnёsit e tjerё nё ndonjё moment
sillen nё mёnyrё tё barabartё dhe i
mbёshtesin ata, kurse nё ndonjё moment
ka pёrqeshje dhe kufizim nё komunikim.”
Tё dhёna tё ngjashme janё marrё edhe
gjatё vizitave nё terren, si edhe gjatё
fokus grupeve. Ekziston dakordim midis
prindёrve dhe arsimtarёve se pranimi
ёshtё gjatё orёs sё mёsimit, jashtё klasёs,
duke pёrfshirё edhe oborrin e shkollёs,
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk janё tё
pranuar. Ndodh shumё rrallё qё tё jenё tё
ftuar nё ndonjё ditёlindje, festё, argёtim
jashtё shkollёs. Ende ekziston stigmё dhe
mosbesim nё aftёsitё dhe mundёsitё e
nxёnёsve me aftёsi tё kufizuar. “Shumica
e fёmijёve tanё me tё vёrtetё nuk mund
tё marrin pjesё nё shfaqje apo ndonjё
seksion, thjeshtё kjo ёshtё jashtё
mundёsive tё tyre.” - thotё njё prind.
Njё prind tjetёr thotё “Konsideroj se
djali im nuk ёshtё pranuar si nxёnёs i
barabartё me tё tjerёt, nuk e keqtrajtojnё,
por e trajtojnё si fёmijё me nevoja tё
veçanta.
Nxёnёsit theksuan se gjatё qёndrimit nё
shkollё janё tё kёnaqur nga marrёdhёnia
me shokёt e tyre. Janё tё pranuar dhe nuk
hasin vёshtirёsi nё atё pjesё. “Unё kam
shoqe qё nga shkolla fillore me tё cilat mё
vunё nё tё njёjtёn klasё dhe vazhdojmё
tё shoqёrohemi.”; “ Kur nuk mund tё mё

ngrejё nёna ime na ndihmojnё shokёt,
madje edhe ata qё mёsojnё nё paralelet
shqiptare.” – thonё dy nxёnёse me aftёsi
fizike tё kufizuar. Njёra prej tyre nuk
ka mundur tё shkojё nё ekskursion pёr
shkak se objekti ku duhej tё qёndronin
nuk ka pasur qasje pёr tё: “Desha tё
shkoj nё ekskursionin shumё ditor, por
vendi ku duhej tё qёndronim nuk ishte i
kapshёm pёr mua.”
Pranimi te nxёnёsit krijon njё ndjenjё
tё kёndshme dhe thonё se nxёnёsve
u pёlqen mё tepёr shoqёrimi me
moshatarёt, njohjet e reja dhe orёt e
mёsimit praktik.
Sipas tё dhёnave nga fokus grupi
me arsimtarё, vlerёsimi ёshtё se
bashkёnxёnёsit i tolerojnё nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara, i ndihmojnё nё mёsim,
por nuk krijojnё lidhje mё tё ngushta
me ta jashtё shkolle. “U shpjegojmё se
duhet tё jenё mё tё durueshёm, tё jenё
tё gatshёm qё t’i ndihmojnё dhe t’i
mbёshtesin nxёnёsit me kufizime, kurse
sidomos i kёshillojmё tё mos i tallin apo
ngacmojnё. Kёtё zakonisht e bёjmё sё
bashku me udhёheqёsit e klasёs.”; “Nuk
ka probleme tё mёdha midis fёmijёve,
por nuk shoqёrohen shumё. Ёshtё e
rrallё tё shikosh apo dёgjosh se kanё
dalё sё bashku me njё nxёnёs me aftёsi
tё kufizuara, se kanё qenё nё kinema apo
nё ndonjё festё sё bashku... Nё mёsim
apo kur janё nё shkollё i ndihmojnё,
u shpjegojnё, u japin materiale qё t’i
fotokopjojnё, por mё duket se fёmijёt me
aftёsi tё kufizuara nuk shoqёrohen me
bashkёnxёnёsit e tyre jashtё shkollёs.”
- thonё arsimtarёt.

43

Kur bёhet fjalё pёr reagimin mё tё
shpeshtё tё prindёrve tё nxёnёsve qё
nuk kanё aftёsi tё kufizuar nё lidhje me

pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuar nё klasat, shkollat e rregullta,
pjesa mё e madhe e pranon pёrfshirjen
e tyre.

E pranojnё pёrfshirjen e tyre si nxёnёs tё barabartё dhe i nxitin fёmijёt
e vet qё tё shoqёrohen, tё bashkёpunojnё dhe t’i mbёshtesin nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara.

17

19,1%

E pranojnё pёrfshirjen e tyre.

26

29,2%

Nuk kanё ose nuk tregojnё qёndrim nё lidhje me pёrfshirjen e
nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara

12

13,5%

1

1,1%

Ndёrmarrin aktivisht iniciativa nё shkollё dhe tek instancat e tjerё pёr
çregjistrim tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuar nga klasat e fёmijёve tё
vet.

0

0%

Nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuar nё shkollёn tonё.

35

39,3%

Tjetёr (Ju lutemi shkruajeni):

2

2,2%

Nuk e pranojnё pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara, duke
konsideruar se kjo e zvogёlon cilёsinё dhe dinamikёn e procesit
arsimor, por nuk ndёrmarrin iniciativa nё lidhe me kёtё.

PASQYRA 27:
Pёrgjigjet e pyetjes “Si sillen mё shpesh nxёnёsit e tjerё ndaj nxёnёsve me aftёsi tё kufizuar
(shёnojeni atё pohim qё e reflekton mё mirё gjendjen nё shkollёn Tuaj)?”

Shkollat pёr pyetёsorin kanё dhёnё 3
pёrgjigje me pёrshkrim, prej tё cilave
vetёm njё shkollё thotё se ka vёnё re
reagim negativ. Kёtё e shpjegon si mё
poshtё: “Nёse nxёnёsi me aftёsi tё
kufizuara ёshtё agresiv ndaj nxёnёsve
dhe arsimtarёve, prindёrit nuk e pranojnё
pёrfshirjen.”
Kёto tё dhёna janё vёrtetuar edhe
gjatё vizitave nё terren dhe gjatё fokus
grupeve. Sipas pёrgjigjeve, shkollat
nuk kanё masa tё veçanta pёr nxitjen
e pranimit tё nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nga prindёrit e bashkёnxёnёsve
tё tyre. Ekzistojnё pёrvoja tё ndryshme,

por nё pёrgjithёsi dominojnё ato
pozitivet, edhe pse ekzistojnё edhe raste
tё rralla ku prindёrit nuk janё senzitivizuar
pёr konceptin kufizim dhe inkluzion.
“Kёtu nuk mund tё bёjmё shumё. Vjet,
kur prindёrit mёsuan se nё klasёn e
tyre ёshtё njё vajzё qё lёviz dhe flet
me vёshtirёsi, kuptohet, por ka njё tё
folur tё ngadalshme, nuk ka kufizime
intelektuale, nxёnёsja ёshtё super... Nuk
kishte reagim tё hapur, por 7-8 fёmijё u
çregjistruan nga klasa e saj, menjёherё
nё fillim tё vitit, kёrkuan tё kalojnё nё
klasa tё tjera. Nuk kishte çfarё tё bёnim,
ashtu vepruam, ndёrsa e dinim qё ky
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ёshtё reagim ndaj nxёnёses me aftёsi
tё kufizuara.” – thotё njё pjesёmarrёs nё
fokus grupin me arsimtarё.
Komente me pёrshkrim kanё dhёnё
5 shkolla tё cilat janё diametralisht
tё ndryshme. Disa thonё se nxёnёsit
pranohen nё mёnyrё tё barabartё, madje
edhe jashtё mёsimit.Tё tjerё pёrshkruajnё
nxёnёs “tё cilёt nuk futen nё grupin me
nevoja tё veçanta arsimore, por janё tё
mbyllur, jokomunikativё, tё tёrhequr, tё
turpshёm”, ata theksojnё se “nё raport me
ta, nxёnёsit e tjerё nё ndonjё moment
sillen nё mёnyrё tё barabartё dhe i
mbёshtesin ata, kurse nё ndonjё moment
ka pёrqeshje dhe kufizim nё komunikim.”
Mandej, gjatё grupit tё fokusit me nxёnёs,
ata theksuan se kur qёndrojnё nё shkollё
janё tё kёnaqur nga marrёdhёnia me
shokёt e tyre ndaj tyre. Janё tё pranuar

dhe nuk hasin vёshtirёsi nё atё pjesё.
“Unё kam shoqe qё nga shkolla fillore
me tё cilat mё vunё nё tё njёjtёn klasё
dhe vazhdojmё tё shoqёrohemi.”; “ Kur
nuk mund tё mё ngrejё nёna ime na
ndihmojnё shokёt, madje edhe ata qё
mёsojnё nё paralelet shqiptare.”
Kjo atmosferё pёr nxёnёsit krijon njё
ndjenjё tё kёndshme dhe ata thonё se nё
shkollё mё shumё pёlqejnё shoqёrimin
me moshatarёt, miqёsitё e reja dhe orёt
praktike.
Kur bёhet fjalё pёr reaksionet mё tё
shpeshta nga ana e prindёrve tё nxёn
ёsve pa aftёsi tё kufizuara nё lidhje me
pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё klasat e rregullta, shumica e
shkollave u pёrgjigjёn se ata i pranojnё
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara. Vijon
pasqyra tabelare me pёrgjigjet e prind
ёrve qё tregon se prindёrit:

E pёrkrahin pёrfshirjen e kёtyre nxёnёsve si nxёnёs me tё drejta
tё barabarta dhe i inkurajojnё fёmijёt e tyre qё tё shoqёrohen, tё
bashkёpunojnё dhe t’i ndihmojnё nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara.

17

19,1%

E pranojnё pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara.

26

29,2%

Nuk kanё ose nuk shprehin qёndrim rreth pёrfshirjes sё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara.

12

13,5%

1

1,1%

Ndёrmarrin aktivisht iniciativa nё shkollёn dhe instancat e tjera pёr
çregjistrim tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nga klasat ku mёsojnё
fёmijёt e tyre.

0

0%

Nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuar nё shkollёn tonё.

35

39,3%

Tjetёr (ju lutem shkruajeni):

2

2,2%

Nuk e pranojnё pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara pёr shkak
se mendojnё qё kjo e zvogёlon cilёsinё dhe dinamikёn e procesit
arsimor, por nuk ndёrmarrin iniciativa nё lidhje me kёtё çёshtje.

PASQYRA 28:
Pёrgjigjet e pyetjes “Cili ёshtё reagimi mё i shpeshtё i prindёrve tё nxёnёsve pa nevoja tё
posaçme nё lidhje me pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё klasat e rregullta?
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Shkollat kanё

dhёnё 3 pёrgjigje pёrsh
kruese, nga tё cilat vetёm njё shkollё
tregon arsyen pёr reagimet e prindёrve:
“nёse nxёnёsi me aftёsi tё kufizuara ёshtё
agresiv ndaj nxёnёsve dhe arsimtarёve,
ata nuk e pranojnё pёrfshirjen”. Tё dhёna
tё ngjashme u prezantuan edhe nё vizitat
nё terren dhe nё fokus grupet. Sipas
pёrgjigjeve, shkollat nuk

kanё masa
specifike pёr tё inkurajuar pёrfshirjen

e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nga
prindёrit e shokёve tё tyre tё klasёs.
Nё lidhje me pyetjen “me cilёt
subjektё shoqёrorё ka pasur shkolla
juaj bashkёpunim”, shkollat kryesisht i
kanё pёrmendur shkollat fillore prej tё
cilave kanё ardhur nxёnёsit me nevoja
tё veçanta arsimore. Ata deklaruan
gjithashtu se kishin bashkёpunim:

me shkolla tё tjera tё mesme

25

33,8%

me institucione shtetёrore arsimore dhe me institucione tё tjera relevante

9

12,2%

me shkolla fillore prej tё cilave kanё ardhur nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara

41

55,4%

me organizata tё shoqёrisё civile

15

20,3%

me komunёn

23

31,1%

me institucione tё tjera lokale

14

18,9%

shkolla nuk ka pasur bashkёpunim me subjektё tё tjerё

17

23%

PASQYRA 29:
Pёrgjigjet e pyetjes “Me cilёt subjektё shoqёror ka bashkёpunuar shkolla Juaj pёr avancim tё
pёrfshirjes sё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara (mund tё pёrzgjidhni disa opsione)? “

Nga pёrgjigjet e pranuara, 48 shkolla
kanё pёrshkruar bashkёpunimin dhe
arritjet. Bashkё
punimi pёrfshin organi
zatat e shoqёrisё civile, qendrat ditore,
shkollat fillore,

tё mesme dhe ato
speciale, autoritetet shtetёrore dhe
lokale, punonjёsit shёndetёsor etj. Si
arritje tё rёndёsishme, shkollat theksojnё:
pёrmirёsimin e procesit arsimor, pёrmir
ёsimin e gjithёpёrfshirjes, pёrmirёsimin
e cilёsisё sё njohurive dhe aftёsive tё
arsimtarёve pёr identifikimin dhe punёn
me kёta nxёnёs.

Nё pёrgjithёsi, gjatё vizitave nё terren,
shkollat theksuan se ёshtё mё e vёshtirё
tё bashkёpunohet me subjektёt relevantё
nё sigurimin e mbёshtetjes pёr pёrfshirjen
e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara.
Bashkёpunimi nuk ёshtё i vazhdueshёm
dhe zakonisht lidhet me ngjarjet pёr
kremtim tё datave tё rёndёsishme, ditёt
ndёrkombёtare dhe festime tё ngjashme.
Nё lidhje me pyetjen pёr tё pasqyruar
pёrvojёn e tyre nga puna me nxёnёsit
me nevoja tё veçanta arsimore, shkollat i
kanё pёrzgjedhur kёto opsione:
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Shumica e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara i pёrvetёsojnё njohuritё e
parashikuara themelore dhe e mbarojnё arsimin e mesёm tё rregullt.

34

48,6%

Nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara e mbarojnё arsimin e mesёm tё
rregullt, por shumica e tyre nuk i pёrvetёsojnё njohuritё e parashikuara
themelore.

17

24,3%

Nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk mund ta ndjekin mёsimdhёnien
dhe e ndёrpresin arsimin e mesёm tё rregullt.

1

1,4%

Shkollat e mesme speciale ofrojnё mundёsi dhe kushte mё tё mira pёr
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara.

18

25,7%

PASQYRA 31:
Pёrgjigjet e pyetjes “cili prej opsioneve tё ofruara reflekton mё shumё pёrvojёn e shkollёs suaj
nё punёn me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara?”

Sipas tё dhёnave tё grumbulluara
nёpёrmjet anketёs, 48.6% e shkollave
mendojnё se nxёnёsit me nevoja tё
veçanta arsimore fitojnё njohuritё e
parapara bazё pas pёrfundimit tё arsimit
tё mesёm. Ёshtё me rёndёsi fakti qё 25.7%
e shkollave konsiderojnё se shkollat e
mesme speciale ofrojnё mundёsi dhe
kushte mё tё mira pёr nxёnёsit me nevoja
tё veçanta arsimore.
Vizitat nё terren dhe fokus grupet na
konfirmojnё: Me kapacitetin dhe resurset
qё i kanё nё dispozicion, shkollat
konsiderojnё se ato nuk ofrojnё mundёsi
tё barabarta arsimore pёr nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara. Duket se mendimi
mbizotёrues ёshtё se pёr njё pjesё
tё nxёnёsve do tё ishte mё mirё tё
shkojnё nё shkolla speciale. Veçanёrisht
theksohet problemi se ka nxёnёs qё e
mbarojnё arsimin fillor pa fituar njohuri
dhe shkathtёsi elementare (siç janё leximi
dhe shkrimi). “Jo. Nё situatёn aktuale, ne
punojmё vetёm si kujdestarё tё fёmijёve,
arsimtarёt punojnё duke tentuar dhe
gabuar”; “Disa nxёnёs vetёm kanё kaluar

nёpёr arsimin fillor, por nuk kanё mёsuar
asgjё. Ata nuk dinё si tё lexojnё dhe tё
shkruajnё. Çfarё bёjmё me ata? Vetёm
i kalojnё ata nxёnёs nga njё klasё nё
tjetrёn, nёse nuk dinё si tё lexojnё, nuk
mund tё mёsojnё as lёndёt e tjera, nuk
mund tё mёsojnё materialin. Ata duhet
tё marrin bazёn nё arsimin fillor, por
nuk e kanё fituar. Prindёrit e fёmijёve qё
kanё shkuar nё shkollёn fillore tё rregullt
nuk duan tё dёgjojnё pёr njё shkollё tё
mesme speciale.” - thanё pjesёmarrёsit
nё fokus grupet.
Pёr kёtё fakt flasin edhe pёrgjigjet e
anketёs nё lidhje me arsimin e mesёm
gjithёpёrfshirёs. Shkollat konsiderojnё
se:
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Arsimi i mesёm gjithёpёrfshirёs ёshtё i domosdoshёm dhe nё favor tё
mirё tё tё gjithё fёmijёve.

27

32,1%

Arsimi i mesёm gjithёpёrfshirёs ёshtё mundёsi e pёrshtatshme vetёm
pёr njё pjesё tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara, tё cilёt mund ta
ndjekin procesin mёsimor dhe tё marrin pjesё nё atё.

55

65,5%

Arsimi i mesёm gjithёpёrfshirёs nuk ёshtё nё favor as pёr nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara, as pёr nxёnёsit e tjerё.

3

3,6%

PASQYRA 32:
Pёrgjigjet e pyetjes “Cili prej opsioneve tё ofruara mё shumё e pёrshkruan qёndrimin e
shkollёs suaj nё lidhje me arsimin e mesёm gjithёpёrfshirёs?“

Gjithsej 8 (9.4%) e shkollave kanё thёnё
se ndryshimet nё kornizёn ligjore janё
njё nga tri nevojat prioritare qё do tё
kontribuojnё mё shumё pёr tё promovuar
gjithёpёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuara nё shkollёn e tyre. 6 shkolla
ofrojnё rekomandime konkrete pёr
lehtёsimin e praktikёs pёrfshirёse, siç janё
procedurat pёr regjistrim tё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara nё arsimin e rregullt
(klasifikimi dhe niveli i nxёnёsit, ndonjё
dokument qё pёrshkruan gjendjen
e nxёnёsit etj.) dhe pёrgatitje e njё
rregulloreje me udhёzimet pёr pёrdorim,
pёrgatitje, format, aplikim dhe raportim
pёr planin individual tё arsimit (PIA), si
dhe rekomandime nё pjesёn e arsimit
tё detyrueshёm d.m.th. propozim qё
arsimi i mesёm pёr nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara tё mos jetё i obligueshёm.

Njё shkollё ofron njё propozim konkret
se nё kornizёn e ndryshuar ligjore
duhet tё parashikohet edhe mbёshtetja
pёr punёsim tё personave me aftёsi tё
kufizuara pas mbarimit tё shkollёs sё
mesme.
Shtatё nga shkollat japin edhe sugjerime
nё lidhje me tri nevojat prioritare pёr
mbёshtetjen e arsimit gjithёpёrfshirёs, tё
cilat pёrfshijnё sigurimin e transportit dhe
asistentit, ekspertiza dhe angazhim mё tё
madh tё shёrbimit profesional nё shkollat,
shkёmbimin e pёrvojave tё defektologёve
tё punёsuar nё shkollat e rregullta tё
mesme me kolegё nga vendit dhe jashtё
vendit, punёsimi i defektologёve dhe
pёrgatitje e njё rregulloreje pёr planin
individual tё arsimit (PIA).

48

trajnime pёr arsimtarёt pёr punё me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara

70

82,4%

trajnime pёr shёrbimin profesional pёr punё me nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara dhe pёr mbёshtetje tё arsimtarёve

55

64,7%

pёrmirёsim i qasjes fizike nё objektin shkollor

21

24,7%

sigurim i mjeteve tё adaptuara pedagogjike-didaktike, mjete
ndihmёse dhe teknologji ndihmёse kompjuterike (pajisje ndihmёse
kompjuterike dhe softuer i adaptuar arsimor)

43

50,6%

sigurim i librave dhe materialeve tё pёrshtatura (Brill, versione tё
pёrshtatura elektronike etj.)

17

20%

sigurim i mё shumё mjeteve financiare pёr shkollёn pёr plotёsim tё
nevojave individuale arsimore tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara

31

tё punёsohet defektolog nё shkollёn

49

57,6%

ndryshime nё kornizёs ligjore

8

9,4%

36,5%

PASQYRA 33:
Pёrgjigjet e pyetjes “ju lutemi t’i shёnoni tri nevojat prioritare tё cilat, sipas jush, nёse zgjidhen
nё mёnyrё tё pёrshtatshme, do tё kontribuojnё mё shumё nё avancimin e gjithёpёrfshirjes
(inkluzionit) tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tuaj?”
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„Informacione ose
propozime shtese nё lidhje
me punёn me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara“
Nё fund tё pyetёsorit, i pyetёm shkollat tё
japin informacione dhe propozime shtesё
nё lidhje me punёn me nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara. Mё shumё se njё e treta e
shkollave (38) kanё dhёnё mendimet
e tyre mbi propozimet pёr pёrmirёsim
tё pёrfshirjes sё nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё shkollat e mesme. Pёrgjigjet
e tyre janё nё drejtim tё:
 Ngritje e vetёdijes pёr arsimin gjithёpё
rfshirёs nё shkolla dhe nё mjedis
nёpёrmjet organizimit tё trajnimeve,
tribunave, ligjёratave etj.;
 Zhvillim i programeve mёsimore nga
Byroja pёr Zhvillimin e Arsimit (BZHA)
sipas llojit tё aftёsisё sё kufizuar;
 Trajnime pёr arsimtarёt dhe shёrbimet
profesionale pёr punё me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara;
 Ekipim i shёrbimeve profesionale me
tё gjitha profilet e nevojshme;
 Pёrgatitje e rregulloreve ligjore qё do
tё rregullojnё pёrfshirjen e nxёnёsve
me aftёsi tё kufizuara;
 Materialet pёr arsimtarёt dhe shёrb
imin profesional (udhёzues, literatura,
etj.);
 Pёrcaktimin e procedurave tё regjist
rimit pёr nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara
(pёr tё specifikuar se cilёt nxёnёs
mund tё pёrfshihen nё arsimin e
rregullt, kritere tё qarta pёr vlerёsimin
e pikave tё nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara gjatё regjistrimit etj.);

 Organizim i aktiviteteve pёr pёrmi
rёsimin e bashkёpunimit me prindёrit
e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara;
 Bashkёpunim aktiv dhe transferim i
informacioneve ndёrmjet shkollave
fillore dhe tё mesme;
 Sigurim i burimeve financiare shtesё
pёr shkollat 
tё cilat do tё pёrdoren
pёr sigurim tё qasjes, pajisjeve dhe
materialeve qё do tё synojnё lehtёsimin
e praktikёs gjithёpёrfshirёse;
 Pёrmirёsimi i bashkёpunimit tё shko
llave me institu
cionet arsimore,
Ministria e Arsimit dhe Shkencёs
(MASH), Byroja pёr Zhvillimin e
Arsimit (BZHA), Inspektorati Shtetёror
i Arsimit (LSI) etj
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KONKLUZIONET
Konkluzioni i pёrgjithshёm i studimit
thekson se gjithёpёrfshirja nё arsimin e
mesёm nё kёtё fazё ёshtё reduktuar nё njё
zbatim tё improvizuar qё ёshtё pasojё e njё
kuptimi sipёrfaqёsor dhe vetinterpretimi
i konceptit tё inkluzionit. Mungesa e
pajtueshmёrisё ligjore dhe e zbatimit
konsekuent tё ligjeve ekzistuese, pёrgatitja
e pamjaftueshme e kushteve dhe e stafit qё
punon me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara,
shёrbimet profesionale tё pakompletuara,
niveli i ulёt i ndёrgjegjёsimit pёr nevojat e
nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara ndikojnё
mbi mundёsitё e barabarta arsimore pёr
tё gjithё. Shkollat shpesh

ofrojnё masa
tё paplota dhe zbatimi i tyre reduktohet
nё “pro forma” qё nuk rezulton me
efekte pozitive. Mungesa e standardeve
tё pёrcaktuara saktёsisht çon nё pritje tё
ulёta dhe njё pamje joreale tё inkluzionit
si proces. Ky pёrfundim bazohet nё
konkluzionet e mёposhtme konkrete:
 Legjislacioni nuk ёshtё plotёsisht nё
pёrputhje me dispozitat e dokumenteve
kryesore ndёrkombёtare nё kёtё fushё:
Konventa pёr tё Drejtat e Personave
me Aftёsi tё Kufizuara, Konventa pёr
tё Drejtat e Fёmijёs dhe Konventa e
“Salamankёs”. Kjo pёrfshin tё drejtёn pёr
regjistrim nё shkollё (akses) tё nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara nё arsimin e
rregullt tё mesёm.
 Nuk ka mekanizёm pёr identifikim
sistematik, evidentim dhe monitorim
tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё
arsimin e rregullt tё mesёm. Nga njёra
anё, kjo redukton nё masё tё madhe
mundёsitё e tyre arsimore, dhe nga ana
tjetёr e bёn tё vёshtirё planifikimin e
politikave arsimore.
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 Mbёshtetja pёr inkluzionin ёshtё
kryesisht vetёm deklarative. Nuk
sigurohen burime tё mjaftueshme
buxhetore pёr tё mbёshtetur pёrfs
hirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
nё arsimin e rregullt tё mesёm.
 Edhe pse qasja nё arsim ёshtё kuptuar
kryesisht nё kuptimin fizik, madje
edhe qasja fizike nuk ёshtё siguruar
nё mёnyrё tё mjaftueshme: Kryesisht
ёshtё bёrё me instalim tё njё rampe
pёr akses nё shkollёn, duke neglizhuar
standardet, por shumё pak ёshtё
bёrё pёr aksesin nёpёr shkollё dhe
mjete tё pёrshtatura didaktike, d.m.th.
pajisje nё shkollat pёr mёsimdhёnie
gjithёpёrfshirёse.
 Pavarёsisht nga pёrvojat pozitive tё
pilotimit tё teknologjisё ndihmёse (si
rezultat i njё iniciative tё shoqёrisё
civile), roli i teknologjisё bashkёkohore
tё informacionit dhe komunikacionit, si
njё mjet pёr pёrfshirje arsimore ёshtё
lёnё pas dore pothuajse tёrёsisht.
 Nuk pёrdoren resurset e adaptuara
didaktike, nuk ka nё dispozicion tekste
dhe libra nё format Brill ose nё format
audio ose sipas standardeve pёr qasje
nё ueb. Nuk ka kornizё adekuate
ligjore pёr kёtё çёshtje.
 Mёsuesit nuk kanё njohuri dhe
shkathtёsi adekuate nё aspektin
e punёs me nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara dhe individualizimin e
mёsimdhёnies. Vёshtirёsi e veçantё
ёshtё zhvillimi dhe zbatimi i planeve
individuale tё arsimit dhe notimi i
nxёnёsve qё punojnё sipas njё plani
individual tё arsimit. Nuk ka qasje tё
unifikuar pёr kёtё çёshtje.

 Ekipet inkluzive nuk kanё rol dhe
kompetenca tё mjaftueshme. Formimi
i tyre ёshtё kryesisht vetёm proforma. Pёrveç kёsaj, ligji aktual (i cili
pёrcakton detyrimin pёr tё formuar
ekipe shkollore inkluzive) sugjeron
qё ekipet e tilla duhet tё formohen nё
shkolla tё mesme speciale.
 Nuk ka mbёshtetje tё mjaftueshme pёr
inkluzion nё opinionin e pёrgjithshёm
dhe opinionin ekspert. Njё nga efektet
ёshtё mospёr
dorimi i shkollave
speciale dhe tё kapaci
tetit tё tyre si
qendra resurse pёr tё mbёshtetur
inkluzionin nё arsimin e rregullt.
 Nuk ekzistojnё mekanizma pёr ndarjen
e pёrvojave dhe praktikave tё mira mes
shkoll
ave, shёrbimeve profesionale
dhe arsimtarёve. Nuk ka mekanizma
pёr shkёm
bimin e informacioneve
dhe koordinimin ndёrmjet niveleve
tё ndryshme tё arsimit (pёr shembull,
arsimin fillor dhe tё mesёm).
 Nuk ka njohuri tё mjaftueshme pёr
nevojat, aftёsitё dhe mundёsitё
e nxёnёsve me nevoja tё veçanta
arsimore nё shkollё, nё publikun e
ngushtё dhe mё tё gjerё.
 Ka pёrfshirje shumё tё ulёt tё nxёnёsve
me nevoja tё veçanta arsimore dhe
tё familjeve tё tyre nё proceset qё
kёrkojnё pjesёmarrjen e tyre aktive
si partnerё: vlerёsimin e aftёsive,
mundёsive dhe nevojave, krijimi i plan
individual tё arsimit dhe pёrshtatjen e
mjedisit dhe mjeteve shkollore.
 Nxёnёsit me nevoja tё veçanta
arsimore janё pёrfaqёsuar minimalisht
me pjesёmarrjen e tyre nё aktivitetet
jashtёshkollore.
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REKOMANDIME
Nё bazё tё konkluzioneve, u formuluan
rekomandime tё ndara nё disa fusha ku
duhen bёrё ndryshime:
1. Rekomandime pёr pёrmirёsim
tё kornizёs ligjore me tё cilёn po
rregullohet arsimi i mesёm:
 Ndryshimet nё legjislacion pёr
harmonizimin e plotё tё legjislacionit
kombёtar me dokumentet kryesore
ndёrkombёtare nё kёtё fushё: Konventa
pёr tё Drejtat e Personave me Aftёsi tё
Kufizuara, Konventa pёr tё Drejtat e
Fёmijёs dhe Konventa e “Salamankёs”.
Ndryshimet ligjore duhet tё pёrgatiten
nё njё proces participativ, duke i
pёrfshirё edhe personat me aftёsi tё
kufizuara dhe familjet e tyre, shoqёrinё
civile, mёsuesit dhe pёrfaqёsuesit e
shёrbimeve profesionale tё shkollave
tё mesme, ekspertёt dhe profesionistёt
etj.
 Nё Ligjin pёr Arsimin e Mesёm
duhet tё pёrcaktohet e drejta pёr
regjistrimin e fёmijёve me aftёsi tё
kufizuara nё arsimin e mesёm tё
rregullt, nё pёrputhje me standardet
ndёrkombёtare. Arsimi i rregullt duhet
tё identifikohet si alternativa e parё
pёr fёmijёt me aftёsi tё kufizuara dhe
jo si pёrjashtim.
 Tё krijohet mekanizёm pёr identifikim
sistematik, regjistrim dhe monitorim
tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё
arsimin e mesёm tё rregullt (dhe nё
arsim nё pёrgjithёsi).
 Autoritetet kompetente tё arsimit duhet
tё monitorojnё dhe tё angazhohen nё
reformёn e vazhdueshme tё procesit

tё pёrcaktimit tё llojit dhe shkallёs
sё aftёsisё sё kufizuar, nё pёrputhje
me Klasifikimin ndёrkombёtar tё
funksionalitetit, aftёsisё sё kufizuar
dhe shёndetit. Mbёshtetja nё arsimin
e mesёm tё rregullt (dhe nё arsim nё
pёrgjithёsi) duhet tё pёrshtatet me
aftёsitё dhe nevojat individuale tё
fёmijёve dhe tё rinjve.
 Tё sigurohen mjete tё mjaftueshme
buxhetore
pёr
tё
mbёshtetur
inkluzionin e nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuara nё arsimin e mesёm
tё rregullt. Tё zhvillohet njё sistem
transparent dhe i pёrgjegjshёm pёr
shpёrndarjen e fondeve nё shkollat e
mesme qё do tё mundёsojё pёrdorim
efektiv, efikas dhe objektiv tё fondeve.
2. Rekomandime pёr pёrmirёsim tё
kushteve dhe kapaciteteve pёr
zbatim tё arsimit gjithёpёrfshirёs dhe
krijim tё mundёsi tё barabarta pёr tё
gjithё:
 Tё sigurohet akses i plotё fizik nё
objektet shkollore nё pёrputhje me
standardet
ndёrkombёtare,
duke
pёrfshirё ambientet dhe pajisjet e
brendshme me pajisje didaktike tё
nevojshme dhe materiale pёr mёsim
gjithёpёrfshirёs. Nё kёtё drejtim, ёshtё
e nevojshme tё vendosen standarde
pёr qasjen nё objektet shkollore,
pajisjet dhe procesin mёsimor, nё
pёrgjithёsi.
 Tё parashikohen dhe tё krijohen
kushte pёr pёrdorim tё teknologjisё
bashkёkohore
tё
informacionit
dhe komunikimit si njё mjet pёr
inkluzion, duke pёrfshirё zhvillimin e
aplikacioneve tё adaptuara arsimore
nё gjuhёt mёsimore nё vend.
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 Tekstet dhe materialet e tjera
edukative tё ofrohen nё format Brill,
nё format audio dhe tё jenё tё adapt
uara nё pёrputhje me standardet pёr
qasje nё internet. Me ligj dhe me
akte nёnligjore, duhet tё pёrcaktohet
se autorёt duhet tё dorёzojnё tё
gjitha materialet nё MASH nё
formё elektronike nё pёrputhje me
standardet ndёrkombёtare pёr qasjen
nё internet.
 Tё trajnohen vazhdimisht arsimtarёt
pёr punёn nё arsimin gjithёpёr
fshirёs
dhe
individualizimin
e
mёsim
dhёnies. Nё kёtё kontekst,
fakultetet pedagogjike duhet tё
shqyrtojnё mundёsinё e ndryshimit
tё programeve mёsimore dhe tё
nisin me metodologji tё ndryshme
pёr mёsimdhёnie dhe mёsim, qё ta
pёrforcojnё pёrfshirjen e arsimit dhe
mёsimdhёnien inkluzive. Gjithashtu,
arsimtarёt qё tashmё punojnё nё
arsim duhet tё trajnohen sidomos
nё zhvillimin dhe zbatimin e PIA dhe
verёsim tё nxёnёsve qё punojnё sipas
njё plani individual tё arsimit.
 Tё krijohet njё koncept dhe model
i qartё pёr rolin e defektologut nё
shёrbimin profesional nё shkollat e
mesme. Nё tё njёjtёn kohё duhet tё
hartohen dhe zbatohen aktivitete pёr
forcimin profesional dhe trajnim tё
defektologёve qё punojnё nё arsimin
e mesёm tё rregullt.
 Nё mёnyrё sistematike, tё pёrcaktohet
roli dhe pёrgjegjёsitё e ekipeve
inkluzive nё shkollat dhe tё sigurohen
trajnime dhe mjete qё ata tё jenё nё
gjendje pёr tё kryer rolin e synuar,
gjithashtu tё parashikohet pёrfshirja e

detyrueshme e prindёrve tё fёmijёve
me aftёsi tё kufizuara nё ekipet
inkluzive nё shkollat 
e mesme tё
rregullta dhe qartёsisht tё theksohet
se ekipet inkluzive duhet tё formohen
nё shkollat e mesme tё rregullta.
 Tё identifikohen dhe tё promovohen
praktika dhe modele tё suksesshme
tё inkluzionit nё shkollat e mesme tё
rregullta, si dhe tё krijohen mekanizma
pёr shkёmbim tё pёrvojave dhe
praktikave pozitive mes shkollave,
shёrbimeve profesionale dhe arsimt
arёve.
3. Rekomandime për përfshirje më
të madhe të nxënësve me aftësi të
kufizuara dhe familjeve të tyre në
ngjarjet shkollore, jashtëshkollore
dhe sociale:
 Të senzibilizohen shkollat, komuniteti
i ngushtë dhe më i gjerë për nevojat,
mundësitë dhe aftësitë e nxënësve me
nevoja të veçanta arsimore përmes
punëtorive, tribunave publike dhe
debateve dhe ngjarjeve inkluzive.
 Të mundësohet përfshirja më e madhe
e nxënësve me nevoja të veçanta
arsimore dhe familjeve të tyre në
procesin e vlerësimit të mundësive, në
krijimin e një plani individual të arsimit
dhe në propozimin e përshtatjeve
dhe zgjidhjeve sipas mundësive dhe
aftësive individuale.
 Të ofrohen mundësi të ndryshme dhe
të stimulohet pjesëmarrja e nxënësve
me aftësi të kufizuara në aktivitete
jashtëshkollore, gara dhe ekskursione.
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SHTOJCA
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SHTOJCA 1
LISTA E DOKUMENTEVE
Objekt i analizёs nё kuadёr tё hulumtimit janё dokumentet nё vijim:
 Konventa pёr tё Drejtat e Personave me Aftёsi tё Kufizuara (Ligji pёr ratifikim tё
Konventёs pёr tё Drejtat e Personave me Invaliditet dhe Protokolli Fakultativ si
shtojcё i Konventёs pёr tё Drejtat e Personave me Invaliditet),
 Deklarata e UNESKO-s pёr Arsim tё Bazuar mbi Nevojat e Posaçme nga
Salamanka (Deklarata e Salamankёs),
 Konventa pёr tё Drejtat e Fёmijёs,
 Ligji pёr Arsim tё Mesёm,
 Ligji pёr Arsim dhe Trajnim Profesional,
 Ligji pёr Mёsuesit nё Shkollat Fillore dhe tё Mesme,
 Ligj pёr Shёrbimin Pedagogjik,
 Ligji pёr Librat Shkollorё pёr Arsim Fillor dhe tё Mesёm,
 Ligji pёr Standardin e Nxёnёsve,
 Strategjia Nacionale pёr tё Drejtat e Barabarta tё Personave me Invaliditet
(e reviduar) nga viti 2010 deri nё vitin 2018.
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SHTOJCA 2
PYETЁSOR
pёr shkollat e mesme tё rregullta
Emri i shkollёs sё mesme::								
Lloji i arsimit:
� gjimnaz
� profesional
� gjimnaz dhe profesional
			
e tjerё (ju lutem shёnoni): 								
Vendi i banimit:				

Komuna: 				

Gjuha mёsimore nё shkollёn (nёse duhet, pёrzgjidhni disa opsione):
gjuha maqedonase

gjuha shqipe

gjuha turke

gjuha serbe

1. Ju lutemi shkruani numrin total tё nxёnёsve tё regjistruar nё shkollёn tuaj dhe

struktura e tyre sipas gjinisё nё vitin shkollor aktual dhe tё kaluar.
Numri i nxёnёsve nё

meshkuj

femra

gjithsej

vitin aktual shkollor 2017/18:
vitin e kaluar shkollor 2016/17:
2. Ju lutemi shkruani numrin total tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn

tuaj dhe struktura e tyre sipas gjinisё nё vitin shkollor aktual dhe tё kaluar.
Numri i nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё:

meshkuj

femra

gjithsej

vitin aktual shkollor 2017/18:
vitin e kaluar shkollor 2016/17:
3. Struktura etnike e nxёnёsve nё vitin aktual shkollor 2017/18 (shkruani numrat e

nxёnёsve):
Maqedonas

Shqiptarё:

Turq:

Romё

Serbё:

Vllehё:

Boshnjakё:

E tjerё:
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4. Ju lutemi shkruani numrin total tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn

tuaj dhe struktura e tyre sipas vitit tё arsimit tё mesёm nё vitin shkollor aktual
dhe tё kaluar.
Numri i nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara nё:

Viti
I parё

I dytё

I tretё

I katёrt

gjithsej

vitin aktual shkollor 2017/18:
vitin e kaluar shkollor 2016/17:
5. Sa prej nxёnёsve tuaj me aftёsi tё kufizuar tё regjistruar nё vitin aktual shkollor

2017/18 pёrballohen me aftёsitё e kufizuara nё vijim (shkruani numrin e nxёnёsve)?
nxёnёs me aftёsi tё kufizuar intelektuale:
(pengesa nё zhvillimin psikik)

nxёnёs me aftёsi tё kufizuara fizike:
(nxёnёsit qё kanё vёshtirёsi pёr t’i lёvizur krahёt, kёmbёt ose tёrё
trupin, nxёnёsit qё kanё paralizё cerebrale, nxёnёsit qё pёrdorin
karroca ose mjete tё tjerё ndihmёse pёr tё lёvizur)

nxёnёs me pengesa nё shikim:
(Dёmtim nga njё lloj mё i vёshtirё qё e
pengon nxёnёsin tё ndjekё mёsimin)

nxёnёs me pengesa nё tё dёgjuarit dhe/ose tё folurit
(Dёmtim nga njё lloj mё i vёshtirё qё e pengon
nxёnёsin tё ndjekё mёsimin)

nxёnёs me mё shumё aftёsi tё kufizuara:
(kombinim i disa pengesave)

nxёnёs me autizёm:
(rregullime tё spektrit autik)

nxёnёs me vёshtirёsi nё tё mёsuarit:
(hiperaktivitet, disleksia, disgrafia, diskalkulia etj.)

e tjerё (ju lutem shkruani):
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6. Sa prej nxёnёsve tuaj me aftёsi tё kufizuar tё regjistruar nё vitin aktual shkollor

2016/17 u pёrballuan me aftёsitё e kufizuara nё vijim (shkruani numrin e nxёnёsve)?
nxёnёs me aftёsi tё kufizuar intelektuale:
(pengesa nё zhvillimin psikik)

nxёnёs me aftёsi tё kufizuara fizike:
(nxёnёsit qё kanё vёshtirёsi pёr t’i lёvizur krahёt, kёmbёt ose tёrё
trupin, nxёnёsit qё kanё paralizё cerebrale, nxёnёsit qё pёrdorin
karroca ose mjete tё tjerё ndihmёse pёr tё lёvizur)

nxёnёs me pengesa nё shikim:
(Dёmtim nga njё lloj mё i vёshtirё qё e
pengon nxёnёsin tё ndjekё mёsimin)

nxёnёs me pengesa nё tё dёgjuarit dhe/ose tё folurit
(Dёmtim nga njё lloj mё i vёshtirё qё e pengon
nxёnёsin tё ndjekё mёsimin)

nxёnёs me mё shumё aftёsi tё kufizuara:
(kombinim i disa pengesave)

nxёnёs me autizёm:
(rregullime tё spektrit autik)

nxёnёs me vёshtirёsi nё tё mёsuarit:
(hiperaktivitet, disleksia, disgrafia, diskalkulia etj.)

e tjerё (ju lutem shkruani):

7. Struktura etnike e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё vitin aktual shkollor (shkruani

numrin):
Maqedonas

Shqiptarё:

Turq:

Romё

Serbё:

Vllehё:

Boshnjakё:

E tjerё:
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8. A ka ndodhur nё tri vitet e fundit qё shkolla juaj tё mos jetё nё gjendje tё pranojё

ndonjё nxёnёs me aftёsi tё kufizuara?
po

jo

Nëse po, ju lutem shpjegojini arsyet:
												
									
9. Nё cilёn mёnyrё shkolla juaj i identifikon nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara?
Mund tё shёnoni mё shumё se njё opsion:
prindёrit kanё dorёzuar dokument (d.m.th. mendim mjekёsore pёr llojin dhe
shkallёn e pengesёs) nga institucion pёrkatёse pёr aftёsinё e kufizuar me tё
cilёn po pёrballohet nxёnёsi
prindёrit e kanё njoftuar shkollёn gojarisht pёr aftёsinё e kufizuar me tё cilёn
po pёrballet nxёnёsi
nёpёrmjet vlerёsimit nga ana e shёrbimit profesional, tё arsimtarёve dhe
prindёrve e nxёnёsit
nёpёrmjet vlerёsimit nga ana e shёrbimit profesional dhe tё arsimtarёve
tjetёr (ju lutemi shёnoni):								
										
10. Farё pёrshtatjesh janё bёrё pёr tё siguruar qasje fizik nё shkollёn tuaj? Mund tё

shёnoni mё shumё se njё opsion:
rampa aksesuese nё hyrjen kryesore tё objektit shkollor
ashensor i jashtёm nё hyrjen kryesore tё objektit shkollor
hapёsira tё pёrshtatura tё brendshme nё shkollёn (p.sh. hapёsirё pёr punё
individuale me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara, sallё tё pёrdorshme pёr nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara etj.)
tualete tё adaptuara
ashensor i brendshёm pёr lёvizje nёpёr katet
nuk janё ndёrmarrё masat e nevojshme pёr lehtёsim tё qasjes pёr nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara
e tjerё (ju lutemi shёnoni):								
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11. A ka nё dispozicion shkolla juaj mjete tё adaptuara pedagogjike-didaktike dhe

mjete ndihmёse?
po

jo

Nёse po, ju lutemi shkruani se cilёt janё ata:							
											
											

12. A ka nё dispozicion nё shkollёn tuaj pajisje ndihmёse kompjuterike (tastiera tё

zgjeruara, trakboll, leva (xhojstik), klikim i ndarё, ekran me tё prekur etj.)?
po

jo

Nёse po, ju lutemi shkruani se cilat janё ato:							
											
											
13. A ka defektolog nё shёrbimin profesional nё shkollёn tuaj?
po, nё shkollёn tonё punon defektolog me kohё tё plotё pune
po, nё shkollёn tonё punon defektolog “lёvizёs” (punon edhe nё disa shkolla
tё tjera)
po, nё shkollёn tonё punon defektolog – vullnetar
jo
14. Ju lutemi shёnoni se cilat profile profesionale keni nё shёrbimin profesional

nё shkollёn tuaj:
pedagog

psikolog

defektolog

logoped

punёtor social

e tjerё (ju lutemi shёnoni): 									
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15. Nё lidhje me kualifikimin e shёrbimit profesional pёr punё me nxёnёs me aftёsi

tё kufizuara, ju lutemi pёrzgjidhni opsionin qё e pёrshkruan situatёn mё mirё
nё shkollёn tuaj:
shёrbimi profesional ёshtё tёrёsisht i kualifikuar pёr punё me nxёnёs me aftёsi
tё kufizuara dhe nuk ka nevojё pёr trajnime shtese
shёrbimi profesional i avancon vazhdimisht njohuritё dhe shkathtёsitё pёr
punё me nxёnёs me aftёsi tё kufizuara pёrmes trajnimeve dhe seminareve tё
ndryshme
shёrbimi profesional ka nevojё pёr avancim tё njohurive dhe shkathtёsive pёr
punё me nxёnёs me aftёsi tё kufizuara, por nuk ofrohen mjaft mundёsi pёr
pjesёmarrje nё trajnime dhe seminare nga kjo fushё
avancimi i njohurive dhe shkathtёsive pёr punё me nxёnёs me aftёsi tё
kufizuara nuk ёshtё prioritet pёr shёrbimin profesional
16. Nё lidhje me kualifikimin e arsimtarёve pёr punё me nxёnёs me aftёsi tё ku-

fizuara, ju lutemi pёrzgjidhni opsionin qё mё mirё e pёrshkruan situatёn nё
shkollёn tuaj:
arsimtarёt janё tёrёsisht tё kualifikuar pёr punё me nxёnёs me aftёsi tё
kufizuara dhe nuk kanё nevojё pёr trajnime shtese
arsimtarёt i avancojnё vazhdimisht njohuritё dhe shkathtёsitё pёr punё me
nxёnёs me aftёsi tё kufizuara pёrmes trajnimeve dhe seminareve tё ndryshme
arsimtarёt kanё nevojё pёr avancim tё njohurive dhe shkathtёsive pёr punё me
nxёnёs me aftёsi tё kufizuara, por nuk ofrohen mjaft mundёsi pёr pjesёmarrje
nё trajnime dhe seminare nga kjo fushё
avancimi i njohurive dhe shkathtёsive pёr punё me nxёnёs me aftёsi tё
kufizuara nuk ёshtё prioritet pёr arsimtarёt
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17. Nё lidhje me ekipin inkluziv tё shkollёs pёr avancim tё punёs me nxёnёs me

aftёsi tё kufizuara, ju lutemi pёrzgjidhni opsionin qё mё mirё e pёrshkruan situatёn nё shkollёn tuaj:
pёr çdo nxёnёs me aftёsi tё kufizuara formohet dhe funksionon njё ekip inkluziv
i cili pёrfshin prindin e nxёnёsit dhe kujdeset pёr nevojat e veçanta arsimore
tё nxёnёsit
nё shkollёn tonё ёshtё formuar dhe funksionon njё ekip inkluziv i cili pёrfshin
njё ose disa pёrfaqёsues tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara dhe kujdeset pёr
nevojat e veçanta arsimore tё nxёnёsve
nё shkollёn tonё ёshtё formuar dhe funksionon njё ekip inkluziv i pёrbёrё
vetёm prej disa nёpunёsve tё shkollёs dhe kujdeset pёr nevojat e veçanta
arsimore tё nxёnёsve
shkolla nuk ka formuar ekip inkluziv
nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tonё

Ju lutem shkruani mё shumё detaje nё lidhje me:
Cilat janё detyrat dhe pёrgjegjёsitё kryesore tё ekipit inkluziv nё shkollёn tuaj, nёse nё
shkollёn tuaj funksionon njё ekip i tillё?
Cilat janё arsyet pse nuk ёshtё formuar njё ekip inkluziv (nёse nё shkollёn ka nxёnёs
me aftёsi tё kufizuara)?
												
												
											
18. A ka fituar shkolla juaj mjete financiare shtese nga pushteti qendror ose lokal

pёr avancim tё pёrfshirjes sё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё vitin e fundit
shkollor (2016/17)?
po

jo

nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tonё

Nёse po, ju lutemi shkruani pёr çfarё i keni shfrytёzuar mjetet financiare:
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19. A pёrgatiten dhe zbatohen plane individuale tё arsimit pёr nxёnёsit me aftёsi

tё kufizuara nё shkollёn tuaj?
plani individual i arsimit pёrgatitet dhe zbatohet pёr çdo nxёnёs me aftёsi
tё kufizuara pёr tё gjithё lёndёt mёsimore nё tё cilёt nxёnёsi ka vёshtirёsi ta
ndjek mёsimdhёnien e rregullt
plani individual i arsimit pёrgatitet dhe zbatohet nga njё pjesё e arsimtarёve
lёndorё tё cilёt janё trajnuar pёr atё
nuk pёrgatiten as zbatohen plane individuale tё arsimit pёr nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara
nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuar nё shkollёn tonё
Ju lutemi jepni mё shumё detaje rreth kёtyre pyetjeve:
Cilat janё arritjet dhe sfidat kryesore nё lidhje me pёrgatitjen dhe zbatimin e planeve
individuale tё arsimit?
Cilat janё arsyet pse nuk pёrgatiten plane individuale tё arsimit (nё raste kur nё shkollёn
ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara)?
												
												
											
20. Nё lidhje me testet e adaptuara si instrument pёr vlerёsim, ju lutemi pёrzg-

jidhni opsionin qё mё mirё e pёrshkruan situatёn nё shkollёn tuaj:
testet adaptohen pёr tё gjithё nxёnёs me aftёsi tё kufizuar
testet adaptohen vetёm pёr nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara qё ndjekin
mёsimdhёnie sipas njё plani individual tё arsimit
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuar vlerёsohen me testet e njёjta qё pёrdoren edhe
me nxёnёsit e tjerё
nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tonё
Ju lutemi pёrshkruani nga se pёrbёhet adaptimi:
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21. A ka nё shkollёn tuaj pajisje informatike-ndihmёse (tastiera tё zgjeru-

ara, trakboll, leva (xhojstik), klikim i ndarё, ekran me tё prekur etj.) ose
adaptime softuerike (adaptim i miut, ekranit etj.) pёr punё nё kompjuter?
po

jo

nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tonё

Nёse po, ju lutemi shkruani se cilat pajisje ose adaptime softuerike po i pёrdorni:
												
												
											
22. Nё lidhje me pjesёmarrjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё aktivitetet

jashtёshkollore (seksione, gara, ekskursione, festime etj.), ju lutemi pёrzgjidhni
opsionin qё e pёrshkruan mё mirё situatёn nё shkollёn tuaj:
shkolla i pёrgatit dhe i pёrshtat aktivitetet jashtёshkollore nё mёnyrё qё
mundёson pjesёmarrje tё barabartё tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara, nё
pёrputhje me interesat e tyre personale
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara pёrfshihen nё pjesё tё aktiviteteve
jashtёshkollore, tё cilave mund t’u pёrshtaten pёr shkak tё aftёsive tё kufizuara
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk marrin pjesё nё aktivitetet jashtёshkollore
nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tonё
23. Si sillen mё shpesh nxёnёsit e tjerё me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara? (ju

lutemi pёrzgjidhni opsionin qё mё mirё e pёrshkruan situatёn nё shkollёn tuaj):
i pranojnё si bashkёnxёnёs tё barabartё, i ndihmojnё nё aktivitetet mёsimore
dhe jashtёshkollore dhe shoqёrohen me ata edhe jashtё shkollёs
i trajtojnё me respekt dhe ndajmё mё ata materiale pёr tё mёsuarit, por
interaksioni ёshtё kryesisht i kufizuar nё aktivitetet nё shkollё
ka komunikim tё kufizuar pёr shkak se nxёnёsit pa aftёsi tё kufizuara mendojnё
se nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk mund tё marrin pjesё nё lojёrat dhe
zbavitjet
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk janё pranuar dhe nuk marrin pjesё nё jetёn
sociale sё bashku me bashkёnxёnёsit e tyre
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nxёnёsit me aftёsi tё kufizuar janё tё ofenduar dhe tallur nga ana e shokёt e
tyre tё klasёs
nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn tonё
tjetёr (ju lutemi shpjegoni):								
											
										
24. Cili ёshtё reagimi mё i shpeshtё i prindёrve nё lidhje me pёrfshirjen e nx-

ёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё klasat e rregullta?
e pёrkrahin pёrfshirjen e kёtyre nxёnёsve si nxёnёs me tё drejta tё barabarta
dhe i inkurajojnё fёmijёt e tyre qё tё shoqёrohen, tё bashkёpunojnё dhe t’u
ndihmojnё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
e pranojnё pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
nuk kanё ose nuk shprehin qёndrim rreth pёrfshirjes sё nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara
nuk pranojnё pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara pёr shkak se
mendojnё qё kjo e zvogёlon cilёsinё dhe dinamikёn e procesit arsimor, por
nuk ndёrmarrin iniciativa pёr ta ndaluar inkluzionin
ndёrmarrin aktivisht iniciativa nё shkollё dhe instanca tё tjera pёr çregjistrim
tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nga klasat ku mёsojnё fёmijёt e tyre
nuk ka nxёnёs me aftёsi tё kufizuar nё shkollёn tonё
tjetёr (ju lutemi shёnoni):								
											
										

67

25. Me cilёt subjektё shoqёrorё ka pasur shkolla juaj bashkёpunim pёr avancim

tё inkluzionit tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara? (mund tё pёrzgjidhni disa
opsione)
me shkolla tё mesme tё tjera
me shkolla fillore prej tё cilave kanё ardhur nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara
me komunёn
me institucione tё tjera lokale
me institucionet shtetёrore arsimore dhe me institucione tё tjera relevante
me organizatat e shoqёrisё civile
shkolla nuk ka pasur bashkёpunim me subjektё tё tjerё
Ju lutemi shkurtimisht pёrshkruanin bashkёpunimin dhe arritjet:
												
												
											
26. Cili prej opsioneve tё ofruar mё shumё e reflekton pёrvojёn e shkollёs suaj nё

punёn me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara?
shumica e nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara i pёrvetёsojnё njohuritё e
parashikuara themelore dhe e mbarojnё arsimin e mesёm tё rregullt
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara e mbarojnё arsimin e mesёm tё rregullt, por
shumica e atyre nuk i pёrvetёsojnё njohuritё e parashikuara themelore
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara nuk mund ta ndjekin mёsimdhёnien dhe e
ndёrpresin arsimin e mesёm tё rregullt
shkollat e mesme speciale ofrojnё mundёsi dhe kushte mё tё mira pёr nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara
27. Cili prej opsioneve tё ofruara mё shumё e pёrshkruan qёndrimin e shkollёs

suaj nё lidhje me arsimin e mesёm gjithёpёrfshirёs?
arsimi i mesёm gjithёpёrfshirёs ёshtё i domosdoshёm dhe nё favor tё mirё tё
tё gjithё fёmijёve
arsimi i mesёm gjithёpёrfshirёs ёshtё mundёsi e pёrshtatshme vetёm pёr njё
pjesё tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara, tё cilёt mund ta ndjekin procesin
mёsimor dhe tё marrin pjesё nё atё
arsimi i mesёm gjithёpёrfshirёs nuk ёshtё nё favor as pёr nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara, as pёr nxёnёsit e tjerё
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28. Ju lutemi t’i shёnoni tri nevojat prioritare tё cilat, sipas jush, nёse zgjidhen

nё mёnyrё tё pёrshtatshme, do tё kontribuojnё mё shumё nё avancimin e
gjithёpёrfshirjes (inkluzionit) tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara nё shkollёn
tuaj?
tё punёsohet defektolog nё shkollё
trajnime pёr arsimtarёt pёr punё me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara
trajnime pёr shёrbimin profesional pёr punё me nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara
dhe pёr mbёshtetje tё arsimtarёve
pёrmirёsim i qasjes fizike nё objektin shkollor
sigurim i mjeteve tё adaptuara pedagogjike-didaktike, mjete ndihmёse dhe
teknologji ndihmёse kompjuterike (pajisje ndihmёse kompjuterike dhe softuer
i adaptuar arsimor)
sigurim i librave dhe materiale tё pёrshtatura (Brill, versione tё pёrshtatura
elektronike etj.)
sigurim i mё shumё mjeteve financiare pёr shkollёn pёr plotёsim tё nevojave
individuale arsimore tё nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara
ndryshime nё kornizёs ligjore – Ju lutemi pёrshkruani mё konkretisht:
											
										
tjetёr, ju lutem shkruani: 								
											
						
29. Informacione shtese ose propozime nё lidhje me punёn me nxёnёsit me aftёsi

tё kufizuara:
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Emri dhe mbiemri:			

Pozita pune nё shkollёn:

				

				

Informacione pёr kontakt tё plotёsuesit tё anketёs:
tel.: 			

celular: 		

e-mail: 		

Data e plotёsimit:					

Nёnshkrim dhe vulё:

			 				

		

JU FALEMINDERIT PЁR BASHKЁPUNIMIN!
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SHTOJCA 3
RAPORT
nga vizita dhe intervista nё shkollё
Data:
emri dhe mbiemri, pozita, informacione pёr kontakt
Intervistuesi:
Personi/personat e intervistuar:
1. (emri dhe mbiemri, pozita, informacione pёr kontakt)
2.
3.

TЁ DHЁNAT PЁR SHKOLLЁN
Emri i plotё i shkollёs sё
mesme
Vendi, komuna
Rajoni
Lloji i arsimit

gjimnazial
gjimnazial dhe
profesional
tjetёr (shkruani):

profesional

Gjuha mёsimore

gjuha maqedonase
gjuha turke

gjuha shqipe
gjuha serbe

1. Cili ёshtё numri i pёrgjithshёm i nxёnёsve tё regjistruar nё shkollёn tuaj nё

vitin shkollor 2017/18?
Numri i nxёnёsve

meshkuj

femra

gjithsej
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2. Cili ёshtё numri i pёrgjithshёm i nxёnёsve me aftёsi tё kufizuara tё regjistruar

nё shkollёn tuaj nё vitin shkollor 2017/18?
meshkuj

femra

gjithsej

Numri i nxёnёsve

3. Sa nxёnёs me aftёsi tё kufizuara janё regjistruar nё shkollёn tuaj nё çdo vit tё

arsimit tё mesёm nё vitin shkollor 2017/18?
Viti
Numri i nxënësve me
aftësi të kufizuara në:

I parë

I dytë

I tretë

I katërt

gjithsej

4. Sa nxёnёs me aftёsi tё kufizuara janё regjistruar nё shkollёn tuaj nё vitin shkol-

lor 2017/18 sipas llojit tё aftёsisё sё kufizuar?
Numri i
nxёnёsve

Lloji i aftёsisё sё kufizuar
nxënës me aftësi të kufizuar intelektuale
nxënës me aftësi të kufizuara fizike
nxënës me pengesa në shikim
nxënës me pengesa në të dëgjuarit dhe/ose të folurit
nxënës me më shumë aftësi të kufizuara
nxënës me autizëm (çrregullime të spektrit autik)
nxënës me vështirësi në të mësuarit (hiperaktivitet, disleksia, disgrafia,
diskalkulia etj.)
e tjerë (nëse ka, ju lutem shkruani)
gjithsej:
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5. Cila është struktura etnike e nxënësve me aftësi të kufizuara të regjistruar në
shkollën tuaj në vitin shkollor 2017/18?
Numri i
nxënësve

Komuniteti etnik
Maqedonas
Shqiptarë
Turq
Romë
Serbë
Vllehë
Boshnjakë
E tjerë (nëse ka, shënoni)
gjithsej:

6. Cila është arsyeja për mospërputhjet midis të dhënave aktuale dhe përgjigjeve
që i keni dhënë në pyetësorin më parë? A bëhet fjalë për ndryshim në numrin e
nxënësve me aftësi të kufizuara ose e keni rishikuar vlerësimin?
												
												
											
7. Në cilën mënyrë shkolla përcakton se cilët nxënës janë me aftësi të kufizuara? Cilat
burime informatash i përdorni? Në cilën mënyrë i përcaktoni dhe evidentoni “nevojat
e veçanta arsimore” të nxënësve?
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8. Ju lutemi përshkruani (nëse keni pasur ndonjëherë përvojë të tillë) situatë ku shkolla
nuk ka qenë në gjendje të pranojë ndonjë nxënës me aftësi të kufizuara? Cilat ishin
arsyet? Si e komunikuat këtë situatë me nxënësin dhe prindërit e tij?
												
												
											
9. Çfarë përshtatjesh janë bërë që të sigurohet qasje fizike në shkollë? Me çfarë mjetesh
(të adaptuara) pedagogjike-didaktike dhe mjetesh ndihmëse disponon shkolla? A
ka në shkollën tuaj pajisje ndihmëse kompjuterike?
Gjetje dhe vërejtje nga vrojtimit:
												
												
											
10. Cila është përbërja e shërbimit profesional të shkollës? Cili është roli i tij në punën
me aftësi të kufizuara? A është trajnuar shërbimi profesional për rolin e parashikuar?
												
												
											
11. A është kuadri mësimor i motivuar për punë me nxënës me aftësi të kufizuara dhe
cilat janë sfidat me të cilat përballen zakonisht në punën? Çfarë trajnimesh kanë
pranuar arsimtarët për punë me nxënësit me aftësi të kufizuara dhe sa është numri
i arsimtarëve që kanë pasur mundësi të marrin pjesë në këto trajnime në tri vitet
e fundit?
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12. A zbaton shkolla plane individuale të arsimit në punën me nxënësit me aftësi të
kufizuara? Nëse po: Cilat janë arritjet? Cilat janë sfidat? Si po zhvillohet vlerësimi
i nxënësve që mësojnë sipas një plani individual të arsimit? Nëse jo, pse nuk
përgatiten dhe nuk zbatohen plane individuale të arsimit?
												
												
											
13. Kush e përbën ekipin inkluziv në shkollën tuaj që ka për qëllim avancimin e punës
me nxënësit me aftësi të kufizuara? Sa prindër të nxënësve me aftësi të kufizuara
janë përfshirë në këtë ekip? Si u përzgjodhën ata prindër? Cili është roli i prindërve
në ekip? Cilat janë arritjet e ekipit inkluziv? Cilat janë sfidat? Nëse jo, pse?
												
												
											
14. Si bashkëpunon shkolla me prindërit e nxënësve me aftësi të kufizuara? Si siguron
shkolla komunikim të rregullt dhe shkëmbim të informacioneve me prindërit e këtyre
nxënësve? Si i përfshin shkolla prindërit në përmirësimin e mundësive arsimore
për fëmijët e tyre? Cilat janë sfidat dhe mundësitë për avancim të bashkëpunimit
me prindërit e nxënësve me aftësi të kufizuara?
												
												
											
15. Si i njofton shkolla institucionet kompetente lokale (komuna) si dhe institucionet
shtetërore (MASH) për identifikimin e nxënësve me aftësi të kufizuara? A pranon
shkolla mjete financiare shtese për avancim të përfshirjes së nxënësve me aftësi të
kufizuara?
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16. Si e inkurajon shkolla përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara në aktivitetet
jashtëshkollore (seksione, gara, ekskursione, festime etj.)? Nëse nxënësit me aftësi
të kufizuara nuk marrin pjesë në këto aktivitete, cilat janë arsyet?
												
												
											
17. Si sillen nxënësit pa aftësi të kufizuara me nxënësit me aftësi të kufizuara? Cilat
janë sfidat? Si i inkurajon shkolla nxënësit pa aftësi të kufizuara t’i pranojnë dhe t’i
mbështesin bashkënxënësit e tyre me aftësi të kufizuara?
												
												
											
18. Cili është qëndrimi i prindërve të nxënësve pa aftësi të kufizuara ndaj përfshirjes së
nxënësve me aftësi të kufizuara në klasat e rregullta? Cilat janë sfidat, a ka pasur
deri tani ndonjë reagim dhe ankesë kundër përfshirjes së nxënësve me aftësi të
kufizuara? Si i nxit shkolla prindërit e nxënësve pa aftësi të kufizuara ta përkrahin
përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin e rregullt të mesëm?
												
												
											
19. A bashkëpunon shkolla me subjektë të tjerë social (institucionet lokale dhe
shtetërore, organizatat e shoqërisë civile, sektorin e biznesit, mediat, etj.) në
drejtim të përmirësimit të përfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuara? Nëse
po: Me cilët subjektë? Çfarë ishte bashkëpunimi? Cilat janë arritjet? Nëse jo, a ka
pasur ndonjë përpjekje për bashkëpunim? Me kë? Pse përpjekja për bashkëpunim
nuk ishte e suksesshme? Nëse nuk ka pasur përpjekje për bashkëpunim, cilat ishin
arsyet për këtë?
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20. Cilat janë nevojat prioritare të shkollës në lidhje me avancimin e përfshirjes së
nxënësve me aftësi të kufizuara? Çfarë duhet të përmirësohet që të përforcohet
kapaciteti i shkollës për të ofruar mundësi të barabarta për nxënësit me aftësi të
kufizuara?
												
												
											
21. Informacione shtesë ose propozime në lidhje me punën me nxënësit me aftësi të
kufizuara që doni t’i ndani me ne?
												
											
											

KOMENTE DHE VËREJTJE GJATË INTERVISTËS:
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SHTOJCA 4:

PYETJET
për fokus grupin me prindërit e
nxënësve me aftësi të kufizuara
1. Nё cilёn shkollё tё mesme mёson
fёmija juaj? Nё cilin vit? Pse keni
vendosur tё regjistroheni nё atё
shkollё tё mesme? A ishte kjo shkollё
zgjedhja e parё e fёmijёs suaj?
2. A ka hasur fёmija juaj vёshtirёsi gjatё
regjistrimit nё shkollёn e mesme?
Nёse po, cilat vёshtirёsi?
3. Si e vlerёsoni qasjen nё shkollё
ku mёson fёmija juaj? A mund tё
lёvizё fёmija juaj nё tёrё objektin pa
ndihmё? Nёse jo, kush i jep pёrkrahje
kur shkon nё shkollё?
4. A punon fёmija juaj sipas njё plani
individual tё arsimit? Nёse po, a ju
kanё konsultuar mёsuesi / mёsuesit
qё e kanё pёrpunuar atё plan gjatё
pёrgatitjes sё planit? Cili ёshtё
mendimi juaj pёr planin individual tё
arsimit qё pёrdor fёmija juaj? Nёse
jo, a mendoni se fёmija juaj ka nevojё
pёr njё plan individual tё arsimit?
5. Sa jeni tё kёnaqur me arritjet
arsimore tё fёmijёs suaj? A mendoni
se vlerёsimi i arsimtarёve ёshtё
objektiv dhe pasqyron punёn e
nxёnёsit?

6. Çfarё mendoni pёr mbёshtetjen
e ofruar nga shёrbimi profesional
i shkollёs? A merr fёmija juaj
mbёshtetjen e nevojshme?
7. Si e vlerёsoni mbёshtetjen qё e merr
fёmija nga mёsuesit? A merr fёmija
juaj mbёshtetjen e nevojshme?
8. Si e vlerёsoni bashkёpunimin
dhe komunikimin me shkollёn nё
pёrgjithёsi?
9. A konsultohet shёrbimi profesional
me ju nё lidhje me nevojat dhe
mundёsitё arsimore tё fёmijёs suaj?
A ju japin kёshilla dhe udhёzime
se si ju mund ta ndihmoni fёmijёn
tuaj nё pёrvetёsimin e pёrmbajtjeve
mёsimore?
10.A merr pjesё fёmija juaj nё aktivitete
jashtёshkollore (ekskursione, festime,
gara, seksione, etj.)? Nё cilat, nё
çfarё mёnyre? A ekzistojnё aktivitete
jashtёshkollore nё tё cilat fёmija juaj
donte tё merrte pjesё, por kjo nuk
ishte e mundur?
11.Si sillen bashkёnxёnёsit ndaj fёmijёs
suaj? A ёshtё pranuar fёmija juaj
nga bashkёnxёnёsit? A e ndihmojnё
ata nё pёrgjegjёsitё e pёrditshme tё
shkollёs? A shoqёrohet fёmija juaj me
bashkёnxёnёsit jashtё shkollёs?
12.Cili ёshtё qёndrimi i prindёrve tё
bashkёnxёnёsve tё fёmijёs suaj nё
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lidhje me pёrfshirjen e nxёnёsve
me aftёsi tё kufizuara nё arsimin
e rregullt tё mesёm? A e pranojnё
pёrfshirjen?
13.Çfarё mendoni se ёshtё mё e mira
pёr fёmijёn tuaj nё shkollё?
14.Çfarё mendoni se ёshtё sfida mё e
madhe pёr fёmijёn tuaj nё shkollё?

PYETJET

15.A do tё dёshironte fёmija juaj ta
vazhdojё arsimin nё fakultet? Nёse
po, çfarё do tё studiojё? A mendoni
se ka mundёsi qё fёmija juaj tё
vazhdojё arsimin? Cilat janё arsyet
/ pengesat qё e pengojnё fёmijёn tё
vazhdojё arsimin nё fakultet?
16.Si mendoni se mund tё pёrmirёsohet
pёrfshirja e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё arsimin e rregullt tё
mesёm?

pёr fokus grupin me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara nё arsimin e
mesёm tё rregullt
1. Nё cilёn shkollё tё mesme mёson?
Nё cilin vit? Pse ke vendosur tё
regjistrohesh nё atё shkollё tё
mesme? Ishte ajo shkollё zgjedhja
juaj e parё?
2. A ke hasur vёshtirёsi gjatё regjistrimit
nё shkollёn e mesme? Nёse po, cilat
vёshtirёsi?
3. A lёviz vetё nёpёr shkollё? Mund
tё shkosh nё çdo klasё? Cilёn klasё
apo dhomё nuk mund ta vizitosh?
Pse, shkurtimisht na thuaj arsyet dhe
kufizimet.
4. A ke dёgjuar ndonjёherё pёr njё plan
individual tё arsimit? A e ke parё se
si duket? A pёrgatisin arsimtarёt njё
plan tё tillё pёr ty? A je pёrfshirё ti nё
pёrgatitjen e planit? A tё kanё pyetur
se çfarё mendon ti se mund tё arrish
prej asaj qё e kanё planifikuar nё
plan? A e ke mё tё lehtё qё tё mёsosh
sipas kёtij plani?
5. Sa je i/e kёnaqur me arritjet nё
shkollё? Çfarё mendon pёr notat qё

i japin mёsuesit tuaj? A e dinё ata
se çfarё mund tё mёsosh dhe çfarё
e ke mё tё vёshtirё pёr tё mёsuar?
A mendon se notat tuaja janё reale
sipas njohurive dhe aftёsive tuaja?
6. Sa je i/e kёnaqur me sjelljen e
mёsuesve tuaj ndaj teje? A tё japin
mbёshtetjen qё tё nevojitet pёr tё
zotёruar pёrmbajtjen mёsimore?
7. Çfarё mendon pёr mbёshtetjen e
ekipit profesional nё shkollё? A ke
mbёshtetje kur ke nevojё pёr tё? Sa
e rёndёsishme ёshtё kjo mbёshtetje
pёr ty? Shkurtimisht pёrshkruaje
mbёshtetjen.
8. A merr pjesё ti nё aktivitetet
jashtёshkollore (ekskursione, festime,
gara, seksione, etj.)? Nё cilat, nё
çfarё mёnyre? A ka ndonjё aktivitet
jashtёshkollor nё tё cilin ke dёshiruar
tё marrёsh pjesё, por nuk ishte nё
mundёsi?

79

9. Si sillen nxёnёsit nё klasёn tuaj
ndaj jush? Ju lutem mё trego njё
shembull apo njё ngjarje nёpёrmjet
tё cilёs do tё mё tregosh se si sillen?
Kujtohu pёr ndonjё ngjarje kur ke
qenё i/e lumtur, por edhe pёr ndonjё
situatё kur nuk je ndierё mirё. A tё
pranojnё ata? A tё ndihmojnё gjatё
detyrave tё pёrditshme tё shkollёs? A
shoqёrohesh me ta jashtё shkollёs?
10.Cili ёshtё qёndrimi i prindёrve tё
shokёve tё klasёs tuaj nё lidhje me
pёrfshirjen e nxёnёsve me aftёsi
tё kufizuara nё arsimin e rregullt tё
mesёm? A tё pranojnё ata?
11.Cila ёshtё gjёja mё e mirё pёr ty nё
shkollё?
12.Cila ёshtё sfida mё e madhe pёr ty nё
shkollё?
13.Çfarё planifikon tё bёsh kur do ta
mbarosh shkollёn e mesme? A ke
dёshirё qё tё shkosh nё fakultet? Nё
cilin fakultet do tё vazhdosh?
14.Si mendon se mund tё pёrmirёsohet
pёrfshirja e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё arsimin e rregullt tё
mesёm?

PYETJET
pёr fokus grupin me arsimtarёt
dhe pёrfaqёsuesit e shёrbimeve
profesionale nё shkollat
1. A keni punuar me nxёnёs me aftёsi
tё kufizuara? Me çfarё lloj aftёsish tё
kufizuara pёrballen nxёnёsit tuaj?
2. Si i identifikoni nxёnёsit me aftёsi
tё kufizuara? Si i pёrcaktoni nevojat
e veçanta arsimore tё nxёnёsve me
aftёsi tё kufizuara?
3. Si e vlerёsoni pёrgatitjen dhe
trajnimin tuaj pёr tё punuar me
nxёnёsit me aftёsi tё kufizuara? Cilat
trajnime po vizitoni, mbi cilat tema?
Kur dhe prej kujt janё organizuar kёto
trajnime? Si ju ndihmuan trajnimet nё
punёn tuaj tё pёrditshme me nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara? Nё cilat tema
mendoni se keni nevojё pёr trajnime
shtese? Nёse jo, çfarё lloj trajnimi ju
nevojitet?
4. Pёr sa prej nxёnёsve tuaj me aftёsi tё
kufizuara pёrgatisni plane individuale
tё arsimit? A keni nxёnёs me aftёsi tё
kufizuara pёr tё cilёt nuk pёrgatisni
plane individuale tё arsimit? Cilat
janё arsyet pёr kёtё? Nё çfarё mёnyrё
po e bёni planin? Nё çfarё mёnyrё e
ndiqni arritjen e planit dhe arritjet e
nxёnёsit?
5. A pёrdorni teste tё pёrshtatura pёr
tё vlerёsuar njohuritё e nxёnёsve
me aftёsi tё kufizuara (kryesisht ata
qё punojnё sipas njё plani individual
tё arsimit)? Nёse po, pёrshkruani
pёrshtatjet qё i bёni? A ju ndihmon
dikush qё t’i pёrshtatni testet?
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6. A keni resurset e nevojshme (mjetet
didaktike-pedagogjike, mjetet ndih
mёse, teknologjia asistive kompjuterike etj.) pёr punё me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara? Si e vlerёsoni aftёsinё tuaj pёr t’i pёrdorur ato? Nёse
jo, çfarё mungon?
7. Cili ёshtё roli i shёrbimeve
profesionale nё lidhje me pёrkrahjen
e arsimtarёve qё punojnё me nxёnёs
me aftёsi tё kufizuara? Tregoni mё
shumё nga pёrvoja juaj.
8. Si e vlerёsoni bashkёpunimin me
prindёrit e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nё avancimin e arsimit
tё kёtyre nxёnёsve? Sa shpesh
komunikoni me ata?
Çfarё informacionesh shkёmbeni
mё shpesh? Nё cilёn mёnyrё po
komunikoni?
9. Si siguroni pёrfshirjen e nxёnёsve
tuaj me aftёsi tё kufizuar nё aktivitetet
jashtёmёsimore (festime, gara,
seksione, ekskursione etj.). Tregoni
disa shembuj.
10.Nё cilёn mёnyrё e inkurajoni
pranimin e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nga ana e bashkёnxёnёsve
tё tyre? Nё cilёn mёnyrё?
11.Nё cilёn mёnyrё e inkurajoni
pranimin e nxёnёsve me aftёsi tё
kufizuara nga ana e prindёrve tё
bashkёnxёnёsve tё tyre?
12.A mendoni se arsimi i mesёm i
rregullt ofron mundёsi tё barabarta
arsimore pёr nxёnёsit me aftёsi tё
kufizuara? Ju lutemi shpjegoni.

13.Çfarё mendoni se ёshtё suksesi juaj
mё i madh nё punёn me nxёnёsit me
aftёsi tё kufizuara? Cila ёshtё arsyeja
pёr suksesin?
14.Çfarё mendoni se ёshtё sfida mё e
madhe nё punёn tuaj me nxёnёsit
me aftёsi tё kufizuara? Si mund tё
tejkalohet?
15.A ka vazhduar nё fakultet dikush prej
nxёnёsve tuaj me aftёsi tё kufizuara?
Nё cilin fakultet? Me çfarё sukses dhe
arritje? A ka dikush prej nxёnёsve
tuaja pёr momentin qё do tё vazhdojё
arsimin nё fakultet? Si i vlerёsoni
shansat e kёtij nxёnёsit pёr vazhdim
tё arsimit nё fakultet?
16.Si mendoni se mund tё pёrmirёsohet
gjithёpёrfshirja nё arsimin e mesёm
tё rregullt?
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