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Të nderuar
Para jush gjendet doracaku i cili do të Ju mundësojë që më lehtë fa zbatoni
teknologjinë informatike në punën e përditshme me nxënësit me nevoja të veçanta
arsimore. Ideja për përpilimin e këtij publikimi vjen nga sfidat me të cilat hasni në
punën Tuaj. Përvoja jonë e deritanishme tregoi se nxënësit me nevoja të veçanta
arsimore me përdorimin e kompjuterit si vegël në mënyrë shumë më të thjesht,
më të qartë dhe më interesante i fitojnë njohuritë. Inkuadrimi i kompjuterit në
mësim është përfitim për Ju, por edhe më shumë për nxënësit Tuaj. Mbajtja dhe
orientimi i vëmendjes, zhvillimi i motorikes, të folurit dhe aftësitë njohëse, aftësia
më e madhe për të krijuar dhe pavarësia, janë vetëm një pjesë prej përfitimeve.

Ju dëshirojmë punë të suksesshme.
Me respekt,
Ekipi i “Hapni dritaret”

si tik mund t’ju ndihmojë

Doracak për arsimtarë
•

Nxënësit me vështirësi në koordinim, me ndihmën e kompjuterit dhe
aplikimeve kompjuteristike lehtë mund të shkruajnë dhe të krijojnë grafik.
• Nëse shfrytëzimi i tastaturës normale paraqet problem, ekzistojnë tastatura
me kopsa të mëdha. Nëse shfrytëzuesi, për punë e përdor miun, ndërsa
nuk mund ta shfrytëzojë tastaturën standarde, ekzistojnë tastatura softueri
të cilat paraqiten në ekran, ndërsa kontrollohen me miun ose me ndih,ën e
ekranit të ndjeshëm në prekje.
• Veglat softuerike për qasje mundësojnë që kompjuteri të jetë i aftësuar për
nevojat e shfrytëzuesit. Për shembull, nëse shfrytëzuesi mund ta përdorë
vetëm njërën dorë ose ta shfrytëzojë kokën (mjekrën, ballin ose gojën)
për kontroll të treguesit, atëherë mund ta shfrytëzojë opsionin Kopsat
Ngjitëse. Ky opsion mundëson shtypjen e një kopse, në vend të shtypen
dhe të mbahen më shumë kopsa në të njëjtën kohë. Opsioni tjetër janë
Filtër kopsat të cilat e akomodojnë reagimin e tastaturës gjatë përsëritjes
së kopsave ose shtypjen e shpejtë të pacaktuar të më shumë kopsave.
• Nëse shfrytëzimi i miut paraqet problem, ekzistojnë vegla alternative si
Trakboll ose Xhoistiku, të cilat mund të shfrytëzohen si zëvendësim për të.
Gjithashtu ekziston edhe mundësia që kopsa të caktuara të tastaturës të
programohen që të punojnë në cilësi të kopsave të miut, bile edhe për
kontrollin e vetë miut.
Përshtatjet e këtilla të nxënësve mundësojnë një nivel të caktuar të pavarësisë, u
ndihmojnë të marrin pjesë në detyrat e përditshme shkollore.
•
•
•
•
•
•
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Përfitimet nga TIK për nxënësit
Kompjuterët e përmirësojnë qasjen e pavarur të nxënësve drejt arsimimit
Nxënësit me nevoja të veçanta arsimore mund të kryejnë detyra me tempo
i cili atyre u përgjigjet
Nxënësit me dëmtim të pamurit me ndihmën e internetit mund të qasen
deri te informatat njëlloj si edhe nxënësit e tjerë
Nxënësit me probleme më serioze dhe të shumëfishta në të mësuarit më
lehtë mund të komunikojnë me ndihmën e TIK
Nxënësit të cilët shfrytëzojnë vegla për komunikim me zë fitojnë vetëbesim
dhe kredibilitet shoqëror në shkollë dhe në bashkësinë ku jetojnë
Vetëbesimi i rritur i TIK i motivon nxënësit që ta shfrytëzojnë internetin
edhe në shtëpi, për nevojat e shkollës si dhe për kënaqësi.

teknologija informatike qasëse
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Teknologjia qasëse në shkolla u mundëson nxënësve me nevoja të veçanta
arsimore mundësi të barabarta arsimore si moshatarët e tyre. Për shembull, nëse
ndonjë nxënës me të pamurit e dëmtuar nuk mund të shfrytëzojë kompjuter
standard, gjegjësisht nuk mund ta lexojë tekstin e imtë në ekran, duhet të bëhen
përshtatje të caktuara të kompjuterit të tij, në të kundërtën ky nxënës nuk do të
ketë mundësi të barabarta për të mësuar si moshatarët e tij.
Ekzistojnë numër i madh i aparateve asistive të cilat mund t’ju ndihmojnë
nxënësve me vështirësi gjatë mësimit që më lehtë të marrin pjesë në procesin
arsimor. Teknologjitë e reja u ndihmojnë nxënësve që më lehtë të mbajnë mend, të
organizohen dhe të mësojnë. Shumë prej këtyre aparateve mund të shfrytëzohen
që të thjeshtohet ajo që nxënësi e sheh, t’i mundësojnë më lehtë ta lexojë tekstin e
shkruar në zë dhe në këtë mënyrë ta mbështesë të mësuarit e tij të pavarur.
Që teknologjia të jetë më e qasur duhet të jetë mjaft fleksibile që të mund
t’u përgjigjet nevojave dhe prioriteteve të grupeve të ndryshme të nxënësve me
mundësi të ndryshme. Kur zgjidhet një teknologji me të cilën duhet të pajiset një
shkollë ose klasë, shumë e rëndësishme është që të merren parasysh elementet
qasës që vijojnë, të cilat do t’u dalin në ndihmë nxënësve me nevoja të veçanta
arsimore.
• Opsionet qasës - softuer i cili përfshin opsione qasës, të cilat mundësojë
përshtatje dhe adaptim të kompjuterit në bazë të nevojave individuale për
qasje
• Prodhime të teknologjisë asistive - të zgjedhura enkas që të përshtaten
ndaj handikapit të individit ose të dëmtimeve të kombinuara të një personi
• Kompatibiliteti - softuer kompatabil me tip specifik të prodhimit të
teknologjisë asistive
Opsionet qasës në një prodhim mundësojnë që ai të përshtatet ndaj
nevojave personale për qasje, për shembull, ndaj nevojave për të parë, për dëgjim,
për lëvizje, për gjuhë dhe nevojat për të mësuar.
Prodhimet e teknologjisë qasëse me prodhime të veçanta të dizajnuara të
cilat mund të përshtaten ndaj llojeve të pengesave të ndryshme. Prodhimet e
teknologjisë qasëse (të njohura si “vegla qasëse”) janë zhvilluar që të funksionojnë
bashkë me sistemin operativ dhe softuerin e kompjuterit. Kompatabiliteti
mes sistemit operativ, softuerit dhe prodhimeve të teknologjisë qasëse është
komponenti kyç i teknologjisë qasëse.

6

aparatet asistive dhe softueri
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Xhoistiku analog paraqet zëvendësim për miun standard dhe i dedikohet
nxënësve të cilët kanë vështirësi motorike. Nëse adaptohet në mënyrë
adekuate, përveç me duar, xhoistiku mund të përdoret edhe me ndihmën
e mjekrës, bërrylit ose këmbës. Puna me këtë lloj aparati e përfshinë
përdorimin e softuerit të veçantë, JoyMouse, me ndihmën e të cilit
përshtatet shpejtësia, përshpejtimi dhe zvogëlohet tremori (të
dridhurit) te nxënësit me çrregullime motorike.

Trakbolli është aparat i cili paraqet zëvendësim për miun dhe e shfrytëzojnë
nxënësit të cilët e kanë mirë të zhvilluar motoriken (motoriken e gishtave),
por kanë vështirësi gjatë lëvizjes nga muskujt e mëdhenj. Topi i trekbollit
mund të lëvizet me ndihmën e gishtave ose me mjekër.

Kliku i veçuar paraqet aparat i cili shfrytëzohet si zëvendësim për klikun e majtë dhe të djathtë të miut. Është i dobishëm për nxënësit
të cilët kanë vështirësi gjatë zhvillimit të motorikes së mirë dhe
nuk janë në mundësi që me saktësi t’i shfrytëzojnë kopsat e miut.
Kliku mund të vendoset në më shumë pozita lidhur me trupin dhe
shtypet me ndihmën e dorës, mjekrës ose bërrylit. Më shpesh përdoret
në kombinim me Xhoistikun analog dhe këto dy aparate janë kompleti më i dobishëm në
përvojën tonë të deritanishme.
Monitori i ndjeshëm në prekje mundëson punë në
kompjuter pa përdorimin e tastaturës dhe miut. Kontrolli i
treguesit dhe kryerja e operacioneve kryhet me të prekurit
e ekranit, që e bën të volitshëm për nxënësit me vështirësi
gjatë lëvizjes. Aparati është i dobishëm edhe për nxënësit
me vështirësi në mësim, të cilët nuk mund ta kuptojnë
lidhshmërinë mes lëvizjes së miut dhe treguesit.

Tastatura me kopsa të mëdha gjen aplikim gjatë punës me
nxënës me çrregullime motorike dhe dëmtime të pamurit
(të pamurit e dobët). Këtë tastaturë mund ta përdorin edhe
nxënësit me vështirësi në të mësuarit, të cilët i shmangen
tastaturave standarde për shkak të fontit të tyre latin dhe
numrit të madh të kopsave. Ky aparat ofron saktësi më të
madhe, shpejtësi dhe vështrim.
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Çfarë janë vështirësitë gjatë mësimit?
Vështirësitë gjatë të mësuarit është term i përgjithshëm që i sqaron problemet
specifike gjatë të mësuarit. Vështirësitë gjatë të mësuarit shpesh sjellin deri te
çrregullimi për: të lexuar, shkruar, perceptimi auditiv, komunikimi, të menduarit
logjik dhe zbatimi i operacioneve matematikore.
Zbulimi i hershëm i vështirësive gjatë të mësuarit dhe intervenimi në kohë
nga ana e prindërve, mësuesve ose profesionistëve mund të rezultojë me rritje të
dukshme të vetëbesimit, arritjet në shkollë dhe aftësia për formimin dhe ruajtjen
e lidhjeve sociale. Personat e rritur të cilët punojnë me këto nxënës duhet të
njoftohen me karakteristikat e tyre themelore. Një pjesë e karakteristikave të cilat
mund të tregojnë se nxënësi ka vështirësi gjatë të mësuarit janë këto:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Të lexuarit:
Aftësia e dobët për të lexuar dhe të kuptuarit e tekstit të lexuar
Vështirësi me sintaksën dhe gramatikën
Zëvendësimi i shkronjave të ngjashme ose numrave dhe përzierja e
renditjes së tyre
Vështirësi gjatë leximit të titujve, tekstit imët të shtypur ose tekstit i
renditur në kolona
Të shkruarit
Vështirësi gjatë të shprehurit me shkrim dhe organizimi i mendimeve në
letër
Zëvendësimi ose harrimi i ndonjë shkronje, fjalëve ose frazave në procesin
e të shkruarit
Probleme në strukturimin e fjalive dhe organizimin e të shkruarit
Gabime të shpeshta drejtshkrimore gjatë shkrimit të tekstit të një shkronje
të njëjtë në një dokument
Të lexuarit mund të jetë mirë, por jo edhe të shkruarit (ose anasjelltas)
Matematika
Vështirësi me operacionet për llogaritje, termet dhe konceptet
matematikore
Zëvendësimi i numrave
Vështirësi me orientimin në kohë dhe zgjidhja e problemeve

Përdorimi I teknoligjisë qasëse në shkolla
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gjuha
Kanë aftësi t’i shprehin gjërat verbalist, por jo edhe me shkrim
Vështirësi gjatë rrëfimit ose të kuptuarit e tregimeve dhe humorit
Gabimisht e kuptojnë të folurit e tjetrit ose nuk kanë fotografi të qartë për
atë që është thënë
Mund të përgjigjen në mënyrë joadekuate, pjesërisht, pa kuptim me atë që
kërkohet nga ata
Perceptimi auditiv
Ndonjëherë reagojnë në zëra dhe t folurit ose nuk e kuptojnë atë që është
thënë
U pengojnë zërat e shpeshtë (për shembull nga muzika, thithësja, zhurmë
e fuqishme) ose mund të jenë të ndjeshëm në zëra
Vështirësi gjatë dallimit të zërave të cilët paraqiten njëkohësisht
Funksionet njohëse
Vështirësi gjatë fitimit të shkathtësive të reja
Vështirësi në ndjekjen e drejtimeve, veçanërisht të drejtimeve të ndërlikuara
Konfuzion vizual dhe në hapësirë (për shembull, i ndërrojnë termet majtas
dhe djathtas, lartë dhe poshtë, nën dhe mbi, prapa dhe n mes) – vështirësi
me orientimin në hapësirë
Mund të humben në objekte të mëdha
Mund të jenë të pavetëdijshëm për sekuenca të caktuara kohore ose për
pjesë nga ndonjë ngjarje – vështirësi me orientimin në kohë
Memoria
Mund të mësojnë informata të prezantuara vetëm në një mënyrë
Kanë vështirësi në të mbajturit mend të informatave (për shembull, numra
telefonik, ditët e javës ose të muajit në vjet)
Nuk mund të përsërisin diçka që sapo e kanë thënë

Aftësi organizative
Vështirësi në ndjekjen e ndonjë renditje, kornize
Mund të ballafaqohen me vështirësi kur e mbisundojnë termin për kohë
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•
•
•
•
•
•
•
•

12

Shkathtësi sociale
Mund të kenë vështirësi me shkathtësitë sociale
Gabimisht mund ti interpretojnë sinjalet/shenjat joverbale
Izolimi social
Nuk i kuptojnë mesazhet e dërguara përmes kontaktit me sy
Vëmendja
Vëmendje ose impulsivitet i shkurtër
Adaptim më i vështirë drejt praktikave të reja
Lehtë mund të dekoncentrohet
Mund të përjetojnë stres nëse janë të ekspozuar në angazhim mental që
zgjatë gjatë

rekomandime për punën me nxënësit
me vështirësi gjatë të mësuarit
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Shumë shpesh teknologjia asistive e ndërlidh zbrazëtirën mes materialit
shkollor dhe nevojat për të mësuar të nxënësit. Shembujt e ardhshëm tregojnë
se si teknologjia asistive mund t’ju ndihmojë nxënësve me vështirësi në mësim të
inkuadrohen në procesin mësimor.
Të lexuarit
Të lexuarit dhe të kuptuarit e tekstit mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë
për këta nxënës. Që t’u lehtësohet të lexuarit, teksti mund të skanohet dhe të
paraqitet me font më të madh dhe kontrast. I njëjti mund të thjeshtohet dhe në atë
të përfshihen vetëm ngjarjet më të rëndësishme, me qëllim që nxënësi më mirë ta
kuptojë përmbajtjen. Pas çdo fjalie të lexuar me nxënësin bisedoni për përmbajtjen
e saj. Gjatë rrëfimit të gjithë tekstit shfrytëzoni fotografo, të cilat do t’i ndihmojnë
nxënësit ta përkujtojë përmbajtjen dhe më lehtë të prezantojë.
Të shkruarit
Nxënësit me vështirësi gjatë të mësuarit shumë shpesh e ngatërrojnë
renditjen e shkronjave në fjalë. Për këtë shkak, filloni me të shkruarit në rrokje
me anë të diktimit. Për këtë qëllim shfrytëzoni Word programin dhe tastaturën
me kopsa të mëdha dhe alfabetin cirilik. Në fillim filloni me fjalët dyrrokëshe, të
cilat mund të shoqërohen me fotografi. Përdorni terme nga rrethimi i përditshëm
dhe bisedoni për kuptimin e tyre. Gradualisht filloni me të shkruarit e fjalëve me
më shumë rrokje. Kur nxënësi do ta sundojë të shkruarin mund të kaloni drejt
përshkrimit të fotografive dhe ngjarjeve të rëndomta. Si resurse në këtë fazë mund
ta shfrytëzoni TOOLKID programin, lojën edukative “Shkronjat lozonjare” dhe
internet faqen www.dino.com.mk.
Aftësitë njohëse
Nxënësit me vështirësi gjatë të mësuarit më vështirë mund t’i dallojnë
ngjyrat, format dhe madhësitë. Për këtë qëllim shfrytëzoni lojërat edukative dhe
lidhni termet me rrethimin e përditshëm. Për shembull, nxënësi në programin
Paint mund të vizatojë rreth, trekëndësh dhe kundrejt dhe t’i ngjyrosë me të kuqe,
të verdhë dhe të kaltër. Pastaj kopjohen dhe bisedoni cilat sende në klasë janë më
këto forma, në cilat ngjyrë janë dhe kush ka dimensione më të mëdha e kush më
të vogla.
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Rrëfimi pozitiv
R.R. e viziton qendrën tonë. Shkaku pse ekipi profesional nga shkolla e tij
e dërgoi te ne është vështirësitë gjatë të mësuarit. Pas vlerësimit të bërë të aftësive
dhe nevojave të tija u krijua programi individual për punë

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qëllimet e parashtruara:
Zhvillimi dhe ushtrimi i aftësive për të lexuarit, shkruarit dhe rrëfimit të
pavarur;
Zhvillimi i aftësive njohëse me vështrim të veçantë të menduarit dhe të
mbajturit mend;
Edukimi përmes lojës;
Njohja e formave dhe ngjyrave;
Nxitja e komunikimit dhe pasurimi i fondit verbal;
Orientimi në kohë dhe hapësirë;
Mbështetja e procesit edukativo arsimor.
Mënyra e realizimit:
R.R. fillon të shkruajë dhe të lexojë me rrokje në Word programin;
Përpunon urime përmes së cilës e ushtron diturinë e fituar për të shkruar
dhe njohjen e ngjyrave;
Në punën me atë shfrytëzohen lojërat edukative;
Për njohjen e ngjyrave R.R. ngjyros vizatime;
Që ta përmirësojë komunikimin e tij dhe ta pasurojë fjalorin rrëfen tregime
me fotografi.
Përfitimet:
Pavarësisht shkruan tekste përmes diktimit, të cilat përpunohen në shkollë
dhe të njëjtat i lexon;
Më i lumtur dhe i kënaqur është nga suksesi i vet;
Njeh një pjesë të ngjyrave;
Më lehtë hyn në bisedë dhe komunikim;
Merr lavdërime nga mësuesja e tij dhe ekipi profesional i shkollës, të cilët
e vërejnë avancimin e tij.
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nxënës me çrregullime motorike

Doracak për arsimtarë
Spektri i çrregullimeve motorike të cilat ndikojnë në funksionimin e nxënësve
është i gjerë dhe përfshinë shumë gjendje të lindura dhe të fituara, duke i përfshirë
në sistemin neurologjik dhe skeletor-muskulor.
Shumë nxënës me vështirësi të këtij lloji kanë shkallë të caktuar të handikapit,
i cili i kufizon në kryerjen e aktiviteteve në shtëpi, në shkollë dhe në mjedis. Më
poshtë janë cekur karakteristikat të cilat paraqiten te fëmijët me çrregullime
motorike. Ato do t’ju ndihmojnë të kuptoni si çrregullimet ndikojnë në aftësitë e
fëmijëve që të mësojnë dhe të funksionojnë.1
Karakteristikat e nxënësve me vështirësi motorike
•

•

Çrregullime të mëdha motorike, të cilat mund të ndikojnë në aftësinë e
fëmijës që të ecë, të kërcejë dhe të luajë:
o

Përfshirja e motorikes ose muskulaturës së ekstremiteteve
(individualisht, në çift ose plotësisht);

o

Deformime të boshtit kurrizor.

o

Kapja e objekteve

o

Shfrytëzimi i kompletit për bukë

Probleme të vogla motorike, të cilat mund ta kufizojnë përdorimin e duarve
dhe gishtave (motorikja e bukur). Fëmija mund të provojë vështirësi gjatë
punës siç janë:
o

Lëvizja e lapsit ose stilolapsit

o

Manipulimi me patentin, kopsat dhe lidhëse

•

Forma mund të ndryshojë nga e buta deri te e vështira

•

Fëmijët mund të shfrytëzojnë:
o
o

Proteza, karroca, paterica, vega për të ecur
Teknologjia asistive – Teknologjia Qasëse Informatike

Rekomandime gjatë punës me fëmijët me vështirësi fizike/motorike
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•

Kujdesuni që hapësira mes bankave të jetë e lirë dhe shtegu të jetë i pastër
dhe mjaft i gjerë nëse nxënësi shfrytëzon ndihmesë për të ecur ose karrocë

•

Përshtateni lartësinë e tryezave në nivel që do të jetë e qasur për
shfrytëzuesit e karrocave

•

Materialet vendosni në vend ku duken dhe që mund ti marrë nxënësi

•

Njoftohuni me gjithë pajisjen asistive që nxënësi mund ta shfrytëzojë

•

Vendi për ulje mos ta izolojë nxënësin. Sigurohuni që nxënësi të ulet në

www.aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics%3b113/6/1836
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nivel të njëjtë si edhe moshatarët e tij – jo në karrocë, nëse të gjithë të
tjerët ulen në tokë etj.2
Udhëzime për shfrytëzimin e kompjuterit në punën me nxënësit me
çrregullime motorike
Në punën me këto nxënës është e rëndësishme të bëhet zgjidhja e drejtë
e aparateve asistive dhe softuerit (xhoistiku, klik tastatura e ndarë me kopsa të
mëdha etj.). Sipërfaqja punuese e kompjuterit duhet të jetë me një ngjyrë dhe mos
të përmbajë shumë ikona. Zgjidhni ato që përdoren më së shumti dhe paraqitni
në formë më të madhe. Të shkruarit me laps nuk e përjashton si mundësi, por
kompjuteri si vegël e lehtëson këtë proces. Për këtë qëllim shfrytëzoni tastataturën
me kopsa të mëdha dhe alfabetin cirilik në kombinim me programin Word. Zgjidhni
fontin adekuat dhe kontrastin, duke i ndjekur interesimet dhe mundësitë e nxënësit.
Detyrat kontrolluese për këta nxënës përgatitni në formë elektronike, pasiqë në atë
mënyrë nxënësi do të jetë më i shpejtë, i pavarur dhe më i kënaqur nga vetja.
Rrëfim pozitiv
V.V. është nxënëse me paralizë cerebrale e cila mëson në shkollë të rregullt.
Në fillim me atë punohej në zhvillimin e motorikes, nxitja e perceptimit auditiv
dhe vizual, zhvillimi i koordinimit vizio-motorik (koordinimi i lëvizjeve mes syrit
dhe dorës), si dhe pasurimi dhe korrigjimi i të folurit përmes lojërave edukative,
vizatimeve për të ngjyrosur dhe rrëfimeve me fotografi. Nga aparatet asistive V.V. e
përdor xhoistikun dhe klikun, si zëvendësim për miun standard. Zhvillimi më i mirë
i motorikes dhe koordinimit vizio-motorik i mundësoi V.V. që më vonë ta përdorë
Trakbollin dhe Ekranin me prekje. Ajo tani shkollohet në kompjuter me ndihmën e
Tastaturës me kopsa të mëdha, pasiqë vështirë shkruan me dorë. Veçanërisht është
e lumtur kur në këtë mënyrë i kryen detyrat e shtëpisë dhe përpunon urime që t’i
befasojë të afërmit e saj.

2

www.communityconnections.umd.edu
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Doracak për arsimtarë
Pse kompjuter në shkollë?
Kompjuteri paraqet vegël e cila e zëvendëson drejtpërdrejt ose indirekt funksionin
deficitar te fëmija në situatë të handikapit.
Pjesëmarrës në procesin e zbatimit të kompjuterit gjatë mësimit
Defektologu, logopedi dhe arsimtari e paraqesin ekipin profesionit i
cili bën vlerësim të gjendjes momentale të nxënësit, e vërtetojnë nevojën për
shfrytëzimin e kompjuterit dhe përshtatjen e tij.
Roli i arsimtarëve është që të ndihmojnë në zgjidhjen e materialit sipas
programit shkollor dhe të bëjnë integrimin e kompjuterit në klasë dhe përmbajtjet
të cilat përpunohen.
Rekomandime për çdo palë të kyçur
Nxënësi, prindërit e tij dhe mësuesi duhet të jenë të koordinuar dhe të motivuar
rreth inkuadrimit të kompjuterit në mësim, si vegël e cila mund të sjell deri te
rezultatet pozitive. Ata duhet të mbështeten nga ekipi i cili punon me nxënësin
me nevoja të veçanta arsimore dhe është i njoftuar me mundësitë, aftësitë dhe
interesimet e nxënësit.
Integrimi i veglës së kompjuterit në mësim nënkupton përgatitjen e rrethit për
përdorim efikas, si dhe koordinimin e palëve të ndryshme të kyçura:
• Arsimtari duhet të dijë si ta kyçë shfrytëzimin e veglës (vazhdimisht ose
gjatë orëve të caktuara) dhe çfarë njohuri kompjuteri duhet të fitojë
nxënësi (t’i ruajë dokumentet e tija, ta rregullojë tekstin e tij etj.).
• Nxënësit duhet të informohen për vështirësitë e shokut të tij dhe për
shkaqet e shfrytëzimit të veglës kompjuteristike.
• Nxënësi me nevoja të veçanta arsimore duhet të fitojë njohuri për
shfrytëzimin e kompjuterit dhe programeve të ndryshme që të fitojë
pavarësi, shpejtësi gjatë kryerjes së detyrave të dhëna.
• Familja, nëse ka mundësi, duhet të lejojë vegël të tillë edhe në kushte
shtëpiake, që ta mbështesë fëmijën e tyre dhe të ndërtojë lidhje me
profesionistë të ndryshëm të cilët intervenojnë rreth nxënësit.
• Profesionistët të cilët e mbështesin nxënësin (defektologët, logopedët,
trajnuesit...) duhet të informohen për avancimin e nxënësit, si dhe për
vështirësitë e tij dhe të njoftohen se në çfarë mase vegla mund të integrohet
për funksione të ndryshme me qëllim që të zhvillohen aftësitë e nxënësit.
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Planifikimi i aktiviteteve për punë në kompjuter
Arsimtari i cili punon me nxënësin në kompjuter duhet ta paramendojë gjithë
situatën, nga fillimi i aktiviteteve deri te miratimi i përfundimeve nga puna.
Ekzistojnë disa etapa në realizimin e qëllimeve dhe aktiviteteve për çdo nxënës
veçanërisht.
Faza 1
Përgatitja e planit individual për punë, i cili duhet të përmbajë përgjigje për
pyetjet në vijim:
 Pse aparat informatik (kompjuter)?
 Çfarë dëshiron nxënësi të arrijë përmes punës në kompjuter?
 Çfarë mund të bëjë nxënësi me kompjuter?
 Cili është qëllimi që dëshirojmë ta arrijmë?
 Lloji i handikapit të nxënësit (motorik, intelektual, shqisor...)
 Cilat aparate asistive do të përdoren?
Faza 2
Gjatë aktivitetit:
 Nevoja nga krijimi i rrethinës së sigurt për nxënësin (fizike dhe emocionale,
që nënkupton pozitë të drejt të trupit, zgjidhje të softuerit dhe aparateve
për punë, besim i ndërsjellë mes nxënësit dhe arsimtarit).
 Përcaktimi i qëllimeve të aktivitetit në bashkëpunim me nxënësin gjatë së
cilës përcillen nevojat, dëshirat dhe interesimet e tija.
 Përcjellja e qëllimeve gjatë aktivitetit me identifikimin e pengesave dhe
gjetjen e mënyrave për tejkalimin e tyre.
 Rekonstruimi i asaj që është realizuar gjatë aktivitetit dhe në fund të
aktivitetit.
Faza 3
Evoluimi i asaj që është realizuar, konstatuar dhe planifikuar në fazat e ardhshme
(zgjedhja e aparatit, aktiviteteve etj.). Në këtë fazë është inkuadruar nxënësi, i cili
jep mendimin e vet për sesionin e kaluar dhe gjithsesi prindërit të cilët gjithnjë
duhet të jenë të informuar për avancimin dhe vështirësitë me të cilat has fëmija e
tyre.
Ky proces i fazave ka rrjedhë në cikle.
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Zgjedhja e softuerit: si të zgjidhni softuerin për të mësuar?
Zgjedha e softuerit duhet tu përshtatet dëshirave, interesimeve dhe nevojave të
nxënësit.
• Komunikimi (nënkupton komunikim me anë të postës elektronike, por
edhe nxitja e komunikimit verbal dhe joverbal përmes lojërave edukative
ose përmes rrëfimeve me fotografi)
• Loja (edukative, e përshtatur për moshën dhe interesimet e nxënësit dhe e
cila është korrelacion me përmbajtjet e programit mësimor)
• Qasja deri te informatat (përdorimi i Internetit për pasurimin dhe
mbindërtimin e njohurive të fituara nga lëndë të caktuara shkollore)
• Aktivitete shkollore (përpunimi i aktiviteteve të projektit ku janë inkuadruar
të gjithë nxënësit, shkrimi i detyrave me ndihmën e kompjuterit, hulumtimi
për ndonjë dukuri të caktuar lidhur me materialin shkollor)
• Të mësuarit aktiv dhe aplikimi në jetën e përditshme (aktivitetet në
kompjuter duhet ta nxitin nxënësin që të mësojë pavarësisht dhe për punë
të vazhdueshme)
Përpunimi i planit individual për punë dhe evoluimi
i arritjeve të nxënësit
Vlerësimi i gjendjes momentale të nxënësit
Gjatë punës në kompjuter me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, është e
nevojshme që së pari të përgatitet plani individual për punë i cili do të përmbajë
vlerësimin e gjendjes momentale të nxënësit dhe nevojat e tija, qëllimet afatgjate
dhe afatshkurta. Vlerësimin e bën personi i cili vazhdimisht punon me nxënësin
dhe e njeh mirë.
Gjatë vlerësimit të gjendjes momentale të shfrytëzuesit udhëhiqemi nga disa
parametra:
• Motorikja e ekstremiteteve të sipërme - Ky parametër është veçanërisht i
rëndësishëm pasiqë prej tij varet përdorimi i aparateve asistive. Vlerësohet
nëse shfrytëzuesi ka motorikë të mirë të zhvilluar (motorikja e gishtave) që
do ti mundësojë shfrytëzimin e veglës standarde, miut. Nëse nuk është e
zhvilluar në tërësi motorikja sugjerohet aparat adekuat asistim për punë
në kompjuter.
• Aftësitë njohëse - Në këtë pjesë vlerësohet:
−− vëmendja (nëse zgjat shkurtë, gjatë, e orientuar drejt aktiviteteve të
cilat prezantohen),

24

Përdorimi I teknoligjisë qasëse në shkolla
−− të menduarit dhe të mbajturit mend (nëse janë në nivel konkret, sa nga
aktivitetet e prezantuara nxënësi arrin t’i riprodhojë dhe ti prezantojë),
−− perceptimi (auditive dhe vizuale, nëse e regjistron zërin dhe nëse vëren
karakteristika të rëndësishme në fotografi, në hapësirë),
−− orientimi në hapësirë dhe kohë (nëse i njeh raportet hapësinore: lartë,
poshtë, para, prapa, nëse ka orientim në kohë dhe i di ditët e javës,
pjesët nga dita etj.).
Në kuadër të kësaj pjese mund të jepen informata edhe për arritjet e nxënësit
në shkollë lidhur me të lexuarin, shkrimin, rrëfimin (nëse gjithë këtë nxënësi
e realizon pavarësisht ose me ndihmë, nëse të lexuarit është mekanik ose
përmban komponentë të kuptuarit e tekstit, nëse janë të nevojshme nën
pyetje për rrëfimin e tekstit, a shkruan vetë përmes diktimit ose është e
nevojshme fjalët të ndahen në rrokje dhe të shkruhen në këtë mënyrë). Në
këtë pjesë vërehet si është të folurit e nxënësit (nëse është i zhvilluar dhe i
përgjigjet moshës së tij, të gjitha zërat a i shqipton drejt dhe nëse nuk vërehen
se cilat janë ato zëra, nëse të folurit është në funksion dhe e shfrytëzon për
komunikim).
• Socializimi - në këtë pjesë vërehet si nxënësi komunikon me moshatarët e
tij, nëse lehtë i përshtatet situatave dhe personave të ri.
• Interesimet - Në planin individual për punë mbahet kujdes për interesimet
e nxënësit me qëllim që të njëjtat të plotësohen dhe zgjedhja e softuerit
për punë tu përgjigjet atyre.
• Komentet - Në këtë pjesë arsimtari ose personi i cili punon me nxënësin me
nevoja të veçanta arsimore i vëren veçoritë më karakteristike të nxënësit..
Në pjesën e dytë të planit individual për punë shkruhen qëllimet afatgjate të
cilat duhet të realizohen me nxënësin për një periudhë më të gjatë kohore. Prej
tyre zgjidhen më prioritaret të cilat u janë përshtatur mundësive, nevojave dhe
interesimeve të nxënësit dhe të njëjtat shënohen në pjesën e qëllimeve afatshkurta
(vijon në shembullin më poshtë).
Plani individual prezantohet para prindërve të nxënësve dhe gjatë përpunimit edhe
ata inkuadrohen si partnerë. Evoluimi i arritjeve bëhet pas gjashtë muajsh ose më
herët nëse ka nevojë për këtë, për këtë prindërit lajmërohen gojarisht ose me
shkrim. Për periudhën e ardhshme planifikohen qëllime të reja dhe për të njëjtat
lajmërohen prindërit, të cilët në çdo moment duhet të dinë se çfarë punohet me
fëmijën e tyre
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Shembull për plan individual për punë
Emri dhe mbiemri i shfrytëzuesit: D.SH.
Vlerësimi i gjendjes momentale të shfrytëzuesit:
Motorikja: D.SH. ka motorikë mirë të zhvilluar të ekstremiteteve që i përgjigjet
zhvillimit. Për këtë shkak nuk është e nevojshme përdorimi i aparateve asistive..
Aftësitë njohëse: Mendimi i D.SH. është konkret dhe gjatë bisedës pason pauza.
Të mbajturit mend është i mirë nëse ka të bëjë me aktivitete ndaj të cilave shpreh
interesim, siç është kompjuteri me të cilin mirë gjendet. Vëmendja është e drejtuar
nga aktivitetet dhe është afatgjate. D.SH. ka vështirësi gjatë orientimit në kohë si
pasojë e Williams sindromit, për të cilin karakteristik është diskalkulia e shprehur
(vështirësi gjatë zbatimit të operacioneve matematikore). I njeh shkronjat, por
vështirë i shpreh grafikisht. Për këtë shkak të shkruarit në kompjuter imponohet si
imperativ në punë. Shumë mirë orientohet në hapësirë. Të folurit është i zhvilluar,
e përdor për komunikim me rrethinën. Fjalia është e shkurtër, e varfër.
Sjellja: Sjellja është e përshtatur në mënyrë adekuate ndaj situatës dhe i përgjigjet
moshës.
Socializimi: Është komunikues dhe lehtë hynë në bisedë me rrethinën. Shumë mirë
e pranon punon në grup me shfrytëzuesit e tjerë.
Interesimet: Janë drejtuar punës në kompjuter, të dëgjuarit dhe krijimit të muzikës..
Коментари: D.SH. e viziton shkollën dhe për momentin shpreh vështirësi gjatë të
mësuarit, e për këtë shkak të shkruarit dhe të lexuarit në kompjuter është shumë
e rëndësishme dhe paraqet mënyrë adekuate për arritjen e suksesit në këto fusha.
Qëllime afatgjate:
• Fitimi i njohurive për punë me kompjuter dhe shfrytëzimi i pavarur i
kompjuterit
• Fitimi i njohurive për punë në Word, Internet dhe Power Point programin
• Përmirësimi i shkathtësive për të lexuar dhe për të shkruar
• Mbështetja e procesit edukativo arsimor
• Komunikimi me anë të mënyrës elektronike, përmirësimi dhe pasurimi i
komunikimit verbal
• Mbajtja dhe orientimi i vëmendjes
• Nxitja e krijimtarisë
• Zhvillimi i motorikes përmes krijimit të punimeve individuale në Open
Office Draw programin
• Pjesëmarrja në projekte me nxënësit për shprehjen e nevojave,
interesimeve dhe dëshirave (përpunimi i revistave dhe prezantimeve)
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Tema

Përmbajtjet

Qëllimet

Word

 Hapja e folderit dhe emërimi
i tij
 Hapja e dokumentit të ri
 Të shkruarit e tekstit
 Formatimi i tekstit
 Vendosja e fotografisë në
dokument
 Ruajtja e dokumentit
 Krijimi i tabelës dhe
plotësimi i saj

 Fitimi i njohurive për folderin dhe
emërimin e tij
 Hapja e pavarur e dokumentit dhe të
mësuarit e rëndësisë së tij
 Gjetja e shkronjave në tastaturë dhe
zhvillimi i shkathtësive për të shkruarit e
shpejt dhe të saktë të tekstit
 Përdorimi i funksioneve për formatim të
drejt të tekstit
 Krijimi i tabelave, zbulimi i funksionit dhe të
tyre dhe dedikimi i tyre

 Vizitë linqeve relevante, të
dobishme për aktivitetet
shkollore
 Hapja e adresës personale
elektronike
 Vizitë linqeve me lojëra të
dobishme edukative
 Kërkimi dhe dëgjimi i
muzikës

 Запознавање со можностите кои ги нуди
интернетот;
 Комуникација по електронски пат;
 Проширување и надополнување на
знаењата по пат на интернет;
 Запознавање со интернет страни кои
содржат музика;
 Пронаоѓање и снимање слики и други
содржини од интернет.

Internet

Open office
draw

PowerPoint

 Krijimi i punimit personal,
emërimi i tij dhe ruajtja

 Njohja me mundësitë të cilat i ofron
programi
 Zhvillim i motorikes, kontrolli vizio motorik
dhe funksionet njohëse

 Fitimi i njohurive për
vetë shprehje me anë të
prezantimit

 Shprehja e dëshirave, interesimeve dhe
karakteristikave personale

Табела со поставени цели за работа со корисникот

Qëllimet afatshkurta:
Vlerësimi i aftësive momentale të nxënësit lejon realizimin e qëllimeve të
parapara. Përmbajtjet dhe qëllimet e numëruara do të realizohen në etapa, ku në
momentin theksi i vihet të shkruarit dhe të lexuarit.
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Evoluimi i arritjeve të shfrytëzuesit
Shfrytëzuesi: D. SH
Periudha për të cilin është bërë evoluimi: nga prilli i vitit 2008 deri në nëntor të
vitit 2008.
Qëllimet e realizuara:
• Pavarësisht e përdor kompjuterin në qendër dhe në shtëpi
• Aftësi të zhvilluara për të shkruar, lexuar dhe kuptimin e pavarur të tekstit të
lexuar
• Njohuri të fituara për punë në Word, Internet
• Përmirësimi i të shprehurit me shkrim dhe përdorimi i shenjave të pikësimit
dhe rregullat e shkrimit
• Shprehja e dëshirave, nevojave dhe interesimeve personale përmes
përpunimit të Power Point prezantimeve
• Përmirësimi i komunikimit verbal
• Pjesëmarrja në projekte me shfrytëzues (përpunimi i revistave).
Të gjitha qëllimet paraprakisht të vendosura janë realizuar me D. në këtë
periudhë. Në fillim, kur filloi ta vizitojë qendrën tonë ai shprehu vështirësi gjatë
shkrimit dhe leximit. Shkruante rrokje pas rrokje me anë të diktimit, lexonte me
vështirësi dhe nuk e kuptonte atë që e ka lexuar. Tani shkruan shkëlqyeshëm,
vetë dhe përpilon fjali të zgjeruara ku përdor shenjat e pikësimit dhe rregullat e
shkrimit. Lexon rrjedhshëm dhe e kupton atë që e ka lexuar. Kompjuterin e përdor
si vegël në arritjen e qëllimeve më të larta shkollore dhe me ndihmën e tij i mëson
leksionet. Është krijues dhe vetë vjen deri te informatat në Internet, të cilat më tej
i prezanton. Është shumë komunikues dhe gjendet mirë në aktivitete grupore.
Përveç qëllimeve më parë të parashtruara, D. gjatë periudhës së kaluar fitoi
njohuri për përdorimin e printerit, skenerit, fotokopjes dhe aparatit digjital në
punë.
Gjithashtu, ai në njohurinë e tij për punë në Word dhe Internet, e përdor për
përpunimin e tre revistave dhe atë “Tema ime”, “Unë dhe familja ime” dhe “Jeta
ime, ëndrrat e mia”.
Njohuritë e fituara për punë në Powert Point i ndihmuan që në mënyrë më
të lehtë dhe me vizatime ti shprehë dëshirat, interesimet dhe nevojat e tija. Të
gjithë këtë, e prezantoi para një numër të madh njerëzish, kështu që i ndihmoi të
fitojë vetëbesim dhe ta tejkalojë pasigurinë para paraqitjes publike.
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Тема
Word

Интернет

PowerPoint

Përmbajtjet

Qëllimet

 Hapja e folderit dhe
emërimi i tij
 Hapja e dokumentit të ri
 Të shkruarit e tekstit
 Formatimi i tekstit
 Vendosja e fotografisë në
dokument
 Ruajtja e dokumentit
 Krijimi i tabelës dhe
plotësimi i saj
 Shtypja e tekstit
 Shfrytëzimi i funksioneve
copy dhe paste

 Fitoi njohuri për polderin dhe emërimin
e tij dhe dedikimin e tij dhe e vërejti
dallimin mes polderit dhe ikonës
 Pavarësisht hap dokument në më shumë
mënyra dhe e sheh rëndësinë e tij
 Lehtë i gjen shkronjat në tastaturë dhe
zhvilloi shkathtësi për të shkruarit e
shpejt dhe të saktë të tekstit
 I përdor funksionet për formatim të
drejtë të tekstit
 Di të ruajë dhe të shtyp dokumente
 Bën tabela, e di funksionin e tyre dhe
dedikimin
 Di të vendos fotografi në tekst
 Drejt i përdor funksionet copy dhe paste

 Vizitë linqeve relevante, të
dobishme për aktivitetet
shkollore
 Hapja e adresës personale
elektronike
 Vizitë linqeve me lojëra të
dobishme edukative
 Kërkimi dhe dëgjimi i
muzikës

 Ka njohuri për mundësitë që i ofron
Interneti
 Komunikon me anë të postës elektronike
përmes e-mail adresës së tij dhe Skype
 I zgjeron dhe i plotëson njohuritë me anë
të Internetit
 Pavarësisht kërkon fotografi dhe tekste
për tema të caktuara
 Pavarësisht kërkon dhe dëgjon pika
muzikore

 Fitimi i njohurive themelore
për funksionet dhe
aplikimin e Power Point
programit
 Përpunimi i prezantimeve
për shprehjen e dëshirave,
interesimeve dhe nevojave
personale
 Prezantimi para njerëzve
tjerë

 Fitoi njohuri themelore në Power Point
programin
 Pavarësisht hap slajd të ri, vendos
fotografi, e cakton dukjen dhe vizatimet
në prezantim
 Deri tani ka përpunuar dy prezantime,
të cilat janë prezantuar para njerëzve të
tjerë

Табела со постигнувања на корисникот

Rekomandime:
Pasi që D.SH. ka kompjuter në shtëpi, të gjitha aktivitetet të cilat kryhen në
Qendër do të ishte mirë t’i ushtrojë edhe në shtëpi. Veçanërisht duhet t’i kushtojë
vëmendje të shprehurit me shkrim. Për këtë qëllim pavarësisht mund të shkruajë
përmbajtje të lira, për shembull për atë se si e ka kaluar ditën, ku do t’i përkushtojë
kujdes shenjave të pikësimit.
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Kompjuteri do të duhej të përdoret në shtëpi edhe për plotësimin e
njohurive nga më shumë fusha. Zgjerimi i njohurive mund të mundësohet përmes
informatave të cilat i ofron Interneti. D. do të mund në këtë mënyrë të fitojë njohuri
për punët e përditshme të cilat e rrethojnë përmes leximit të gazetave në internet,
të kërkojë të dhëna për ndonjë aktor, këngëtar të parapëlqyer, serialet që i ndjek,
t kërkojë fotografi. Përveç kësaj, D.SH. do të mund pavarësisht t’i mësojë leksionet
në shtëpi, kështu që për çdo lëndë do të krijojë polder të veçantë ku do t’i ruajë
leksionet e shkruara.
Në këtë periudhë mendojmë se do të ishte mirë që D.SH. të orientohet drejt
aktiviteteve grupore me moshatarët e tij. Dalja e shpeshtë dhe komunikimi do ta
kishte lehtësuar dhe ndihmuar socializimin e tij.
Qëllimet e parashtruara për periudhën që vijon:
• Mbështetja e procesit edukativo arsimor
• Ushtrimi i njohurive të fituara
• Përdorimi i pavarur i kompjuterit gjatë mësimit të leksioneve
• Përdorimi i të shprehurit me shkrim dhe përdorimi më i madh i
shenjave të pikësimit dhe rregullave për shkrim.

30

benefitet nga shfrytlzimi
i kompjuterit gjatë mësimit

Doracak për arsimtarë
Mbajtja dhe drejtimi vëmendjes
• Kompjuteri e tërheq vëmendjen me ndihmën e ngjyrave, zërave dhe
fotografive interesante.
• Vëmendja është më e madhe para kompjuterit pasi që njohuritë fitohen
përmes lojës.
Shembull: Nxënësit të cilët kanë probleme me sjelljen (nxënës hiperaktiv, nxënës
me vështirësi gjatë mësimit) mund të kenë vëmendje më të gjatë para kompjuterit
gjatë mësimit klasik.
Kënaqësia: Kompjuteri është burim i kënaqësisë, që paraqet faktor të rëndësishëm
për sukses. Çdo detyrë e kryer me sukses për të cilën nxënësi merr lavdërime i jep
vetë besim dhe e rritë dëshirën e tij për sukses.
Autonomia: Kompjuteri lejon që të tejkalohen një pjesë të mossukseseve me
të cilat zakonisht has nxënësi kur punon me mjetet shkollore. Nxënësi mund të
realizojë ndonjë aktivitet në tërësi me pjesëmarrje minimale të personit të tretë, i
cili do t’i ndihmojë gjatë punës me veglat.
Shembull: Nxënësi me paralizë cerebrale ka vështirësi gjatë të shkruarit me laps
në fletore. Përjeton pengim dhe mossukses gjatë realizimit të këtij aktiviteti. Me
ndihmën e aparateve asistive dhe kompjuterin pavarësisht shkruan, është më i
shpejtë dhe i lumtur për kryerjen me sukses të aktivitetit.
Përshtatshmëria: Llojllojshmëria e mbështetjes dhe të veglave teknike lejon që të
përshtatet vegla kompjuteristike dhe/ose përmbajtjet e nxënësve të ndryshëm.
Shembull: Aparatet e ndryshme asistive dhe softueri përshtatet ndaj nevojave,
mundësive dhe interesimeve të çdo nxënësi. Nuk ekziston nxënës me nevoja të
veçanta arsimore i cili nuk do të mund të përdorë kompjuter.
Ndjenja e vlerësimit: Kompjuteri ofron ndjenjë të vlerësimit dhe vetë vlerësimit
të nxënësit. Ai është burim i marrjes së përgjegjësisë dhe pjesëmarrje në grup dhe
kontribuon në stabilizimin e sjelljeve.
Shembull: Nxënësi me vështirësi gjatë mësimit nuk i njeh në tërësi ngjyrat dhe
format. Për këtë qëllim në orën e matematikës përdor vizatim për ngjyrosje, ku
format e ndryshme duhet të ngjyrosen me ngjyra themelore. Vizatimi është ngjitur
në klasë, ndërsa nxënësi është lavdëruar. Herën e ardhshme me kënaqësi i prin
aktivitetit, më lehtë e kryen dhe është i kënaqur pasi që nxënësit tjerë kanë mendim
pozitiv për atë

32

Përdorimi I teknoligjisë qasëse në shkolla
Kompjuteri i zhvillon dhe/ose i zbulon aftësitë që vijojnë:
• siguri në vete
• kujdes
• të folurit
• komunikim
• parapritja (nxënësi paraprakisht di se do të përjetojë sukses në aktivitet të
caktuar)
Kompjuteri nuk i fshinë dallimet dhe vështirësitë, ai nuk është vegël magjike! Por
ai është mjet që do të lejojë plotësimin, thjeshtëzimin, nxitjen e projekteve të
cilat mund ta shprehin ose ta inkurajojnë zhvillimin e aftësive të cilat ndonjëherë
injorohen.

Shembull: Një nga shfrytëzuesit tanë nga shkaqe të caktuara nuk mund të shkruan
me laps në fletore edhe pse ka motorike të rregullt. me ndihmën e kompjuterit
u nxit ky aktivitet dhe aftësia e tij. Ai në mënyrë më të thjeshtë, të përshtatur
nevojave të tija është arsimuar dhe kjo aftësi e tij nuk është injoruar, përkundër
është zbuluar dhe zhvilluar.
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Njoftimi me kafshët shtëpiake
Përshkrimi i aktivitetit:
Ky aktivitet u dedikohet nxënësve të moshës shkollore dhe parashkollore me
zhvillim të rregullt intelektual, vështirësi gjatë mësimit dhe me probleme të
folurit.
Nxënësit të njoftohen me kafshët shtëpiake, dobinë që e ka njeriu nga ato, të
mësojnë t’i njohin sipas pamjes dhe zërave që i lëshojnë.
Detyra të aktivitetit:
• Njoftimi me kafshët shtëpiake, karakteristikat e tyre dhe mënyra e jetës
dhe të ushqyerit.
• Njoftimi me dobinë që e ka njeriu nga kafshët shtëpiake.
• Njohja e kafshëve shtëpiake sipas pamjes dhe zërave që i lëshojnë.
Materiali i nevojshëm:
• IT resurset – kompjuteri, printeri, Interneti
• CD me lojëra edukative për njohjen e kafshëve shtëpiake
• Vizatime për ngjyrosje
Linqe relevante:
www.primarygames.com/storybooks/bookshelf.htm
www.jigsawpuzzles.com
Përshkrimi i aktivitetit:
• Aktivitetin filloni me bisedë të shkurtër si hyrje në temën për kafshët
shtëpiake. Pastaj, në Internet thirruni në linkun www.primarygames.com/
storybooks/bookshelf.htm, prej ku e zgjidhni rrëfimin me fotografi, që ka
të bëjë me kafshët shtëpiake. Nëse nxënësi ka të folurit e zhvilluar, kërkoni
prej tij që t’u tregojë se çfarë sheh në fotografi. Nëse nuk ka të folurin
e zhvilluar kërkoni t’ua tregojë kafshët të cilat ju i tregoni. Në të njëjtën
kohë nxënësit njoftohen me karakteristikat e kafshëve përmes përshkrimit,
dobisë që e ka njeriu nga ato dhe vendin ku jetojnë.
• Më tej nxënësit mësojnë si ti njohin kafshët shtëpiake me anë të
onomatopesë përmes CD-së edukative nga Anima “Luaj dhe mendo”.
• Çdo nxënës merr detyrë shtëpiake që të ngjyrosë vizatim të caktuar me
kafshë shtëpiake, ndërsa nxënësit të cilët kanë mundësi për rregullimin e
enigmës e realizojnë këtë aktivitet përmes linkut www.jigsawpuzzles.com
Aplikimi praktik i njohurive të fituara:
Përmes këtij aktiviteti do të mësojnë t’i njohin kafshët shtëpiake sipas pamjes dhe
zërit. Nëse përpunohen këto njësi tematike në shkollë, nxënësit lehtë do të mund ti
kuptojnë përmes lojës dhe në këtë mënyrë do të mbështet procesi edukativo-arsimor.
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Familja ime
Përshkrimi i projektit: Станува збор за проект кој се спроведува во текот на
повеќе сесии и може да се изработува самостојно или да претставува база за
изведување на други проекти.
Qëllimet e projektit: Преку поимот за семејството учениците да го сфатат
неговото значење за развојот на единката, да се запознаат со членовите кои
го сочинуваат семејството и да го одредат своето место во семејството како
заедница.
Detyrat e projektit:
Pjesëmarrësit duhet të fitojnë njohuri për:
• Përpilimi i drurit të familjes
• Caktimi i vendit të vet në drurin e familjes
• Zbulimi i lidhjeve familjare
• Njoftimi me familjet e nxënësve tjerë
• Përpunimi i prezantimit në PowerPoint me titull “Unë dhe familja ime”
Materialet e nevojshme:
• Fotografi (personale dhe familjare)
• Shembull prej drurit familjar
• IT resurse - Internet, printer, skener.
Linqe relevante:
www.myheritage.com
Përshkrimi i aktiviteteve:
• Në sesionin e parë me nxënësit zhvillohet bisedë për familjen si bashkësi
dhe karakteristikat e saja. Secili prej tyre merr detyrë që ta përshkruajë
familjen e vet, gjegjësisht të tregojë se sa anëtarë ka dhe cila është lidhja
mes tyre. Pastaj gradualisht u jepet hyrje në aktivitetin përmes ilustrimit
dhe përshkrimit të drurit të familjes. Secilit i jepet nga një shembull nga
druri i familjes, që duhet ta plotësojë në shtëpi me anëtarët e familjes.
Nxënësit marrin detyrë që të sjellin fotografi familjare përmes së cilës do
ta paraqesin familjen e tyre.
• Gjatë sesionit të dytë vizitohet faqja www.myheritage.com prej të cilës
merret se si duket druri i familjes dhe plotësohet me të dhënat adekuate
(emri, mbiemri dhe data e lindjes të çdo anëtari të familjes).
• Gjatë sesionit të tretë nxënësit njoftohen me aktivitetin e skenimit dhe
aplikimi i tij. Që tu afrohet rëndësia e skenerit u prezantohet aparati digjital
dhe mënyra e ruajtjes së fotografive. çdo nxënës e skenon fotografinë e vet
familjare.
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Gjatë sesionit të katërt vendosen fotografitë e skenuara në drurin familjar
dhe çdo nxënës bën prezantimin për familjen e vet.;
• Dy sesionet e ardhshme i kushtohen përpunimit të Power point prezantimit
me titull “Unë dhe familja ime“.
Aplikimi praktik i njohurive të fituara: Nxënësit ta kuptojnë rëndësinë e familjes
si bashkësi, të njoftohen me përbërjen e familjes dhe ta caktojnë vendin e tyre në
familje.
Përpunimi i kalendarit

Përshkrimi i projektit: Bëhet fjalë për aktivitet i cili mund të realizohet pavarësisht
ose në kuadër të projekteve tjera.
Qëllimi i projektit: Njoftimi i nxënësve me kalendarin dhe rëndësinë e tij dhe
zhvillimi i aftësive për orientim në kohë dhe caktimi i datave të rëndësishme nga
përditshmëria..
Detyrat e projektit:
Ti njoftojë nxënësit me:
• Muajt në vjet dhe atë se çdo muaj është i ndarë në javë dhe ditë
• Si të përpunojnë kalendar grupor dhe personal, kalendar individual
• Ngjarje të caktuara të cilat zënë vend të rëndësishëm në kalendar –
ndonjëherë ato kanë data fikse (ditëlindja, Krishtlindja, Viti i Ri), ndërsa
ndonjëherë data e tyre ndryshon (Pashkët, pushimet verore).
Materiali i nevojshëm për punë:
• Kalendar;
• Fletë të printuara nga kalendari;
• Ngjyra druri;
• Fotografi;
• IT resurse – Internet, printer.
Linqe relevante:
www.familycrafts.about.com/od/calendars
Përshkrimi i aktiviteteve:
Së pari me nxënësit zhvillohet bisedë për muajt e vitit, ndarjen e tyre në javë
dhe ditë dhe për atë se sa ditë ka një muaj. Pastaj para tyre vendoset kalendari
dhe diskutohet për pamjen e tij.
• E vizitoni linkun relevant prej të cilit e zgjidhni pamjen e faqeve të kalendarit
dhe printohet nga një faqe për një muaj. Pastaj faqet ngjyrosen me ngjyra
të drurit ose flomasterë sipas zgjedhjes së çdo nxënësi.
• Më tej datat e rëndësishme nga kalendari rrethohen ose ngjyrosen me
ngjyrë të kuqe, ndërsa në vendin e datës të cilat e caktojnë ditëlindjen
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e nxënësit ose anëtarëve të familjes së tij ngjitet fotografia. Zhvillohet
diskutimi dhe jepen sqarime për çdo datë të rëndësishme.
Pasi të përgatiten të gjitha faqet, gjegjësisht muajt e kandarit bashkohen
faqet dhe në faqen e parë ngjitet fotografia e çdo nxënësi për ta potencuat
kalendarin individual.
Nëse përpunohet kalendari grupor në atë me fotografi shënohen datat e
lindjes së nxënësve të cilët marrin pjesë në përpunimin e tij. Në faqen e
parë vendoset fotografia grupore nga të gjithë nxënësit.

Aplikimi praktik i njohurive të fituara
Nxënësit ta kuptojnë rëndësinë e kalendarit dhe me ndihmën e tij të mund
të orientohen në kohë dhe pavarësisht t’i caktojnë datat e rëndësishme nga
përditshmëria e tyre.
Lojëra edukative:
Anima – serial i lojërave të vendosura në gjashtë CD të ndryshme, të cilat
mund të gjenden në shitje. Lojërat janë në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe
janë të dobishme për zhvillimin e aftësive njohëse, të folurit, njohjes së ngjyrave,
formave dhe madhësive.
“Shkronjat lozonjare” – lojë edukative për fëmijë në gjuhën maqedonase
në procesin e arsimimit.
Linqe me lojëra edukative:
www.pbskids.org
www.coloring.com
www.uptoten.com
www.kidsites.org

www.dositey.com
www.disney.com
www.funschool.kabose.com
www.smartkidgames.com

www.thekidspage.com
www.dino.com.mk
www.do2learn.com
www.helpkidzlearn.com
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