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Duke ndjekur inicijativat e Organizatës Botërore
të Shëndetësisë dhe detyrimit për respektimin e
Konventës për të Drejtat e Personave me Pengesa
në zhvillim, si dhe në përputhje me Planin e Aktiviteteve Programore të Qeverisë së Republikës së
Kroacisë dhe UNICEF-it për periudhën 2017-2021,
Zyra e UNICEF-it për Kroacinë siguron mbështetje
për zbatimin e programit Zhvillimi i kapaciteteve
kombëtare për zbatimin e komunikimit të asistuar
si metoda të ndërhyrjes së hershme për fëmijët
me pengesa /vështirësi në zhvillim nga 0 deri në
8 vjeç dhe në këtë mënyrë ka kontribuar në forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë
në institucionet shëndetësore, institucionet e kujdesit social dhe organizatat e shoqërisë civile për
aplikimin(zbatimin) sistematik të komunikimit të
mbështetur(asistuar) në punën me fëmijët me
pengesa /vështirësi zhvillimi nga 0 deri në 8 vjeç.
Partner për zbatimin e programit ishte Fakulteti i
Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit në Universitetin e Zagrebit. Programi përfshinte 148 profesionistë të cilët, duke marrë pjesë në trajnime
dhe mentorim, përvetësuan njohuri dhe aftësi të
reja në lidhje me aplikimin e komunikimit të asistuar në ndërhyrjen e hershme.Qëllimi tjetër i programit ishte të përmirësonte disponueshmërinë e
teknologjisë asistive (ndihmëse) për komunikim
të asistuar dhe mbështetjen e duhur për fëmijët

me pengesa në zhvillim nga 0 deri në 8 vjeç. Ky
tekst shkollor është rezultat i punës së programit
të përshkruar.
Kjo vepër është përkthim i librit “Potpomognuta
komunikacija kao metoda rane intervencije: teoriska ishodista i klinicka praksa” i cili është rezultat i programit kombëtar “Ndërtimi i kapaciteteve
kombëtare për zbatimin e komunikimit të asistuar
si metodë e ndërhyrjes së hershme për fëmijët”.
me pengesa zhvillimore nga 0 deri në 8 vjet”, në
bashkëpunim me UNICEF-in dhe në partneritet
me Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit në Universitetin e Zagrebit.
Përkthimi i këtij teksti në gjuhën maqedone
dhe gjuhën shqipe është përgatitur nga organizata “Open the Windows”(Hapni dritaret), me
mbështetjen e zyrës së “UNICEF”-it në Maqedoninë Veriore.
Versioni i përkthyer i librit është i disponueshëm
në Open Access (CC BY-NC-ND) dhe nuk mund të
përdoret për qëllime komerciale.
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Parathënie; Jasmina Ivsac Pavllisha

Dy-tri fjalë para fillimit
Libri shkollor Komunikimi i Asistuar si Metodë e Intervenimit të Hershëm është një nga
rezultetet e projektit Ndërtimi i Kapaciteteve Kombëtare për Zbatimin e Komunikimit
të Asistuar si Metëdë e Intervenimit të Hershëm për fëmijët me devijime/vështirësi në
zhvillim nga mosha 0 deri në 8 vjet i cili është realizuar nga muaji tetor i vitit 2016 deri
në muajin tetor të vitit 2018 në Fakultetin e Edukimit dhe rehabilitimit, në bashkëpunim
me Zyrën e UNICEF-it për Kroaci.
‘’Jeta është më shumë nga dëshira për ëmbëlsirën’’ (Light, Parsons & Drager, 2002; f. 187)

Gjithnjë e më shumë është numri i fëmijëve të moshës
së hershme të cilët nuk mund të komunikojnë në
një mënyrë të zakonshme dhe/ose nuk e kuptojnë
gjuhën në nivel të mjaftueshëm, kështu që familjet e
tyre njëkohësisht ballafaqohen me faktin se zhvillimi
i fëmijës nuk zhvillohet siç pritet, por edhe me sfidat
e komunikimit në mjediset e ndryshme, me partnerët
e ndryshëm të komunikimit dhe për qëllime të
ndryshme. Fëmijët e moshës së hershme të cilët
nuk mund t’i realizojnë nevojat e tyre të komunikimit
me anë të të folurit dhe/ose nuk kuptojnë gjuhën
në nivel të mjaftueshëm kanë nevoja të ndërlikuara
të komunikimit, prandaj është jashtëzakonisht e
rëndësishme të kuptohet koncepti i intervenimit
të hershëm, mundësitë e intervenimit dhe gjithë
familjes t’i sigurohet përkrahje me kohë përkatëse
profesionale. Shërbimet të cilat u ofrohen fëmijëve
të moshës së hershme edhe më tej bazohen mbi
modelin e vjetërsuar mjekësor dhe/ose në treg janë
të arritshme format e përkrahjes të cilat nuk janë të
provuara për zbatim, prandaj prindërit janë ballafaquar
me një sërë spektrash të ofertave të intervenimeve
(Bohaçek, Ivshac Pavlisha dhe Ljubeshiq, 2018).
Komunikimi i Asistuar si intervenim i cili nënkupton
fuqizim të komunikimit me mjete alternative ose me
fuqizimin e atyre që tanimë ekzistojnë, sot zhvillohet
shumë shpejt.
Sipas analizës së kërkimeve cilësore metodologjike,
metodat e Komunikimit të Asistuar bëjnë pjesë ose
në format e përkrahjes mbi baza shkencore ose në
intervenime në depërtim (National Standards Report,

2015). Sipas shqyrtimit aktual të intervenimeve mbi
baza shkencore, Komunikimi i Asistuar gjendet midis
formave të përkrahjes mbi baza shkencore (Steinbrener
dhe bashk., 2020). Komunikimi i Asistuar si qasje e cila
në botë zhvillohet në kohëzgjatjen e një jetëgjatësie
mesatare, te ne shfrytëzohet në mënyrë fragmentare,
vetëm te një popullsi e caktuar (p.sh. fëmijë me
vështirësi motorike) ose shpesh kuptohet në mënyrë
specifike e cila kufizon efikasitetin e tij. Komunikimi i
Asistuar nga familjet përdoruese kërkon kuptimin e saj
dhe përdorim në vazhdimësi në situata të përditshme
sepse i ndjek konceptet e përvetësimit të komunikimit
dhe të gjuhës në kontekstin semantik dhe natyror. Në
kohë të fundit ato mundësi janë rritur shumë për shkak
të përparimit të teknologjive tejet të specializuara, por
edhe të teknologjive themelore të komunikimit. Mirëpo,
për shkak të sistemit të paekzistueshëm të financimit
të teknologjisë ndihmëse, e cila i destinohet nxitjes së
komunikimit, mungesës së sistemit efektiv të ofrimit të
shërbimeve të Komunikimit të Asistuar në sistemet e
intervenimit të hershëm dhe për shkak të mungesës së
përkrahjes profesionistëve të cilët ofrojnë shërbime të
intervenimit të hershëm, fëmijëve, të cilët kanë nevojë
për këto shërbime, ato shpesh u janë të paarritshme
dhe të kufizuara (Binger dhe bashk., 2012).
Përveç kësaj, edhe më tej ekzistojnë bindje se
përdorimi i simboleve grafike, shenjave manule/të
duarve ose teknologjisë ndihmëse, do ta ngadalsojnë
zhvillimin e të folurit, por qëndrimi në fjalë është
i refuzuar në shoqërinë shkencore (Romski dhe
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Sevcik, 2005). Si përdorues i Komunikimit të Asistuar,
respektivisht fëmijë me nevoja të ndërlikuara të
komunikimit, konsiderohet çdo fëmijë i cili gjatë jetës
haset me vështirësi të komunikimit ose me pamundësi
të komunikimit në mënyrë të zakonshme. Në Kroaci
nuk ekzistojnë hulumtime për numrin e fëmijëve të
cilët kanë nevojë për ndonjë formë të Komunikimit të
Asistuar. Sipas raportit të Office of the Communication
Champion (OCC) (2011), nga numri i përgjithshëm i
fëmijëve të cilët kanë nevojë për ndonjë nga format e
Komunikimit të Asistuar, 10% kanë nevojë për pajisje
me teknologji të lartë për Komunikim të Asistuar.
Sipas përqindjeve të fëmijëve të cilët kanë nevojë
për ndonjë nga format e Komunikimit të Asistuar,
përafërsisht vlerësohet se në Kroaci ka 4346 fëmijë të
tillë (Rekomandimet për Avancimin e Shërbimëve dhe
Qasjes ndaj Komunikimit të Asistuar dhe teknologjisë
ndihmëse për fëmijët më të rinj, 2019).
Pritja që të folurit të zhvillohet në mënyrë natyrore
ose orientimi i qëllimeve të intervenimit ekskluzivisht
mbi zhvillimin e të folurit dhe shqiptimit të drejtë,
në shumicën e rasteve nuk rezulton me përmirësim
në fushën e aftësive gjuhësoro-folore dhe ato të
komunikimit. Prandaj është shumë e rëndësishme
që fëmijës në moshë të hershme i cili devijon në
zhvillimin e komunikimit dhe të gjuhës, t’i ofrohet një
ose më shumë mënyra të caktuara të Komunikimit të
Asistuar për të pasur raste për realizimin e nevojave
dhe dëshirave të tyre. Edhe pse në vitet e fundit në
Kroaci tema e Komunikimit të Asistuar është aktuale,
ndërsa teknologjia ndihmëse është gjithnjë e më
shumë e arritshme, trendin në fjalë shpesh nuk e
ndjekin njohuritë teorike dhe praktike për Komunikimin
e Asistuar.
Ky libër shkollor i përfshin informatat kryesore të cilat
do t’u mundësojnë ekspertëve (të ardhshëm) që t’i
kuptojnë dhe zbatojnë më mirë format e përshkruara
të Komunikimit të Asistuar në punën e përditshme me
fëmijët në moshë të hershme dhe me familjet e tyre.
Libri shkollor në rend të parë u destinohet studentëve
të sudimit diplomik të logopedisë dhe të rehabilitimit
edukativ si dhe ekspertëve puna e të cilëve është në
drejtim të ofrimit të përkrahjes për fëmijët në moshë
të hershme dhe për familjet e tyre të cilët kanë nevoja
të ndërlikuara (logopedëve, rehabilituesve edukativë,
psikologëve, terapistëve të punës dhe ekspertëve të
tjerë të cilët janë në kontakt me fëmijët e moshës së
hershme).
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Në arsimin e lartë disa vite të fundit ekzistojnë lëndë
të orientuara drejt temës së Komunikimit të Asistuar
dhe teknologjisë ndihmëse (këtu mund të shihni disa
linkë për të studiuar logopedi, rehabilitim dhe studim
të specializuar pasuniversitar), por përmbajtjet e
përmendura nuk i ndjek literatura në gjuhën kroate.
Libri shkollor me emrin Komunikimi i Asistuar si
Metodë e Intervenimit të Hershëm përfshin tekste të
zgjedhura kritike të cilat do të shërbejnë si themel për
përvetësimin e kompetencave themelore nga fusha e
Komunikimit të Asistuar. Më tej, qëllimi i librit shkollor
është thellimi i kuptimit të Komunikimit të Asistuar si
Metodë e Intervneimit te fëmijët në moshë të hershme
dhe nxitja e ekspertëve të ndryshëm për t’u menduar
për nevojat e përdoruesve dhe për t’i zbatuar ide dhe
zgjidhje të reja. Përmbajtja e librit njëkohësisht mund të:
1) kontribuojë në rritjen e dukshmërisë së Komunikimit
të Asistuar, si në qarqet profesionale, ashtu edhe në
vetëdijen e publikut të përgjithshëm dhe të familjeve
të personave me vështirësi në zhvillim; 2) shërbejë si
udhërrëfyes i vendimmarrësve dhe përvaqësuesve
të pushtetit në niveli lokal, rajonal dhe kombëtar për
krijimin e kornizave shoqërore të cilat do të sigurojnë
kushte për realizimin e së drejtës themelore të njeriut –
të së drejtës së komunikimit.

Ana-Maria Bohaçek

1. Koncepti i Intervenimit të hershëm
Në shoqërinë shkencoro-hulumtuese më nuk parashtrohet pyetja a është intervenimi i
hershëm efikas. Hulumtimet të cilat në vitet e nëntëdhjeta kanë dhënë përgjigje për atë
pyetje u bëjnë pjesë hulumtimeve të Brezit të ashtuquajtur të parë (Guralnick, 2011). Ato
hulumtime në shumicën e rasteve i kanë përfshirë fëmijët me vështirësi intelektuale dhe
famiiljet e tyre. Ata ishin të paralajmëruar për mundësinë e intervenimit të hershëm për
t’u zvogëluar devijimet në zhvillim të cilat ndryshe janë paraqitur kur fëmijët nuk ishin të
përfshirë në programet e intervenimit të hershëm. Hulumtimet e brezit të ahstuquajtur të
dytë nuk merren më me provat e efikasitetit të intervenimit të hershëm por duhet të japin
përgjigje çfarë është në të vertetë efektive, për cilët fëmijë dhe nën cilat kushte.

Konceptet bashkëkohore
të intervenimit të hershëm

Komponentët në sistemin
e intervenimit të hershëm përfshijnë:

Sistemet bashkëkohore të intervenimit të hershëm
janë të projektuara dhe të organizuara për të siguruar
një seri burimesh, ndihmash dhe përkrahjesh familjeve
me fëmijë të moshës së hershme të cilët janë në rrezik
ose tanimë kanë vështirësi të ndryshme të caktuara.
Qëllimi gjithëpërfshirës i sistemeve të tilla është krijimi i mjedisit i cili në mënyrë optimale nxit zhvillimin e
fëmijës dhe vendosja e trajektores e cila do t’u mundësoj fëmijëve realizimin e qëllimeve në kontekstin familjar, shoqëror dhe kulturor (Guralnick, 2013).

•

Intervenimi i hershëm përkufizohet përmes të gjitha
formave të nxitjes të orientuar drejt fëmijëve dhe të
këshëllimit të orientuar drejt prindërve të cilat zbatohen si pasoja të derjtpërdrejta dhe të pandërmjetme të
rrezikut të caktuar zhvillimor (Shoqata Evropiane për
Intevenim të Hershëm në Fëmijëri). Edhe pse sistemi
i intervenimit të hershëm është në mënyrë parësore i
orientuar drejt grupit heterogjen të fëmijëve te të cilët
devijimet në sjellje komunikative, motorike, socio-emocionale, shqisore-perceptuese dhe adaptive tanimë
janë të dukshme, ai përfshin dhe programe parandaluese për fëmijët të cilët janë në rrezik për krijimin
e vështirësive.

•

•
•

•
•
•
•
•

shqyrtimin dhe referimin – integron veprimin në
sistemet e ndryshme (shëndetësi, arsim, kujdes
social);
monitorimin dhe mbikëqyrjen – për ata që nuk
kanë plotësuar kushte për dërgim në programin e
përkrahjes;
vendin e qasjes – vend ku integrohen të gjitha
informacionet për të cilat familjet kanë nevojë;
vlerësimin ndërndisiplinor – ndonjëherë gjendet ku edhe vendi i qasjes; e realizojnë ekipe të
ndryshme;
të drejtën për shërbim – duhet të ekzistojnë kritere për të drejtën e shërbimit;
vlerësimin e shkakut të stresit
zhvillimin dhe zbatimin e planit gjithëpërfshirës të
përkrahjes
monotorimin dhe evaluimin e rezultatit
planifikimin e tranzicionit – përkrahje në kalim
nga mbështetja profesionale në familje mbi atë
në grupin e kopshtit të fëmijëve, në kalim nga
grupi i veçantë në atë gjithëpërfshirës/inkluziv
ose nga kopshti mbi atë në shkollë.
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Shoqata Kroate për Intervenim të Shpejtë në Fëmijëri
(HURID) është një shoqatë ombrellë në Kroaci e cila
mbledh ekspertë të profileve të ndryshme, e cila me
punën, angazhimin dhe promovimin e intervenimit të
hershëm ka për qëllim krijimin e sistemit kombëtar
për intervenim të hershëm në fëmijëri. Ai sistem do të
duhej të ishte një sistem ndërsektorial, ndërdisiplinar,
integrues dhe koordinues i shërbimeve të individualizuara dhe efektive të cilat i ofrohen fëmijës dhe familjes
kur ai ka vështirësi zhvillimore ose rrezik zvillimor, në
moshën e hershme dhe parashkollore (0 – 7 vjet).

Parimet e intervenimit të hershëm
Parimi familja në epiqendrën e intervenimit të hershëm
është arritur me konsensusin ndërkombëtar (Guralnick, 2019). Për atë kanë dhënë kontribut njohje të shumta nga fusha e shkencave të ndryshme të orientuara
mbi zhvillimin e fëmijëve. Ashtu, për shembull, është
provuar se përkrahja e ndërveprimit midis fëmijës dhe
prindërve në kontekste të ndrysme është një mekanizëm bazë i cili e nxit motivimin për të mësuar, dhe
me atë edhe zhvillimin e kompetencës sociale dhe
njohëse të fëmijës. (Guralnick, 2011). Ndërveprimet
midis prindërve dhe fëmijës realizohen brenda kornizës komunikative, lidhjes socio-emocionale dhe në
marrëdhënien të cilën prindi e realizon me fëmijën kur
ia transmeton njohuritë për botën përreth tij.
Raporti i prindit dhe fëmijës si edhe ndërveprimet e
tyre të hershme janë të rëndësishme si për kënaqjen
e nevojave parësore biologjike dhe afektive, ashtu
edhe për zhvillimin psikologjik të fëmijës (Ljubeshiq,
2004). Në familje me fëmijë me vështirësi, për shkak
të pranisë së faktorëve të forta të stresit, modelet e
ndërveprimeve mund të jenë të rrezikuara. Faktorët të
cilët mund të çrregullojnë vendosjen e ndërveprimeve
të hershme mund të jenë stresi i rritur ose veçoritë e
prindërve: arsimi, pritjet, shëndeti shpirtëror, rrethanat
materiale/financiare, temperamenti i fëmijës si dhe
vështirësitë e rreziqet e fëmijës. Mirëpo, hulumtimet
tregojnë se, në krahasim me prindërit me fëmijë pa
vështirësi, edhe prindërit me fëmijë me vështirësi kanë
mundësi që në mënyre të përshtatshme t’i përkrahin
dhe nxisin fëmijët e tyre që nëpërmjet lojës të mund
me kujdes t’i shfrytëzojnë strategjitë e harmonizuara
dhe të përshtatura të ndërveprimit të cilat ndryshojnë
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në varësi nga aftësitë zhvillimore të fëmijës, në mënyrë
që të mund të përmbahen nga direktiviteti i lartë dhe të
gjejnë rrugë për përkrahjen e autonomisë së fëmijës së
vetë (Gilmore, Cuskelly, Jobling dhe Hayes, 2009.; Guralnick, Neville, Hammond dhe Connor, 2008.; Sterling,
Barnum, Skinner, Warren dhe Fleming, 2012). Si edhe te
prindërit me fëmijë pa vështirësi, këto përshtatje janë
në pajtim me përparimin zhvillimor të fëmijës. Veçoritë e këtilla të ndërveprimit janë themel i cili përkrah
zhvillimin e fëmijës në fëmijërinë e hershme, por ato
janë edhe garantim për periudha të ardhshme zhvillimore. Ky është një nga argumentet më të mëdha pse
intervenimi i hershëm duhet të jetë ‘’i hershëm’’.
Mbi zhvillimin e fëmijës ndikojnë dhe përvojat të cilat
fëmija i fiton jashtë familjes, ndërsa i organizon vetë familja. Kështu, për shembull, aktivtitetet në bashkësinë
shoqërore, rrjetet e ndryshme sociale, kopshtet, terapitë individuale dhe të grupit e përbëjnë përkrahjen
zhvillimore e cila ndikon mbi shkathtësitë të cilat fëmija duhet t’i përvetësojë (Bruder, 2010.; Dunst, Hamby,
Trivette, Raab dhe Bruder, 2000).
Parimet e vlerës nënkuptojnë përfshirjen e plotë të familjeve dhe të fëmijëve me vështirësi në zhvillim, si dhe
realizimin e raportit bashkëpunues me familjet. Me respektimin e dallimeve kulturore promovohen intervenimet dhe strategjitë të cilat bazën e tyre gjejnë në faktet
të themeluara mbi shkencë për zhvillimin e fëmijëve të
vegjël (Guralnick, 2019). Mbi bazën e kytyre parimeve
për mësimin e hershëm janë të nxjerra drejtimet për intervenimin e hershëm të cilat pasqyrohen në sistemin
e vlerësimeve, përcaktimin e qëllimeve të intervenimit,
zgjedhjen e strategjive të caktuara të intervenimit dhe
në zbatimin dhe evaluimin e këtyre strategjive.
Parimet strukturore përfshijnë krijim të sistemit i cili
siguron zbulim të hershëm, monotorim dhe proces të
tranzicionit, procese të evaluimit të cilat janë pjesë e
të gjitha qëllimeve dhe aktiviteteve kryesore të intervenimit dhe përgjigjes së sistemit ndaj nevojave të larta
të individualizuara dhe të ndërlikuara të fëmijëve dhe
familjes. Këto parime në intervenimin e hershëm përfshijnë dhe oranizimin e strukturave udhëheqëse që përmes integrimit dhe koordinimit të të gjitha shërbimeve
promovojnë vizionin e intervenimit të hershëm, kurse
sistemin e bëjnë funksional dhe efektiv për fëmijët dhe
familjet e tyre..

dhe sa janë të lidhura me jetën e përditshme të familjes
(Huges-Scholes, Gatt, Davis, Mahar dhe Gavidia-Payne,
2016.; Hwang, Chao dhe Liu, 2013).

Piktura 1. Shembull i aktivitetit familjar

Qasja drejtuar familjes
Mbështetja zhvillimit të fëmijës në sistemin e intevenimit të hershëm realizohet përmes shërbimeve dhe
ekspertëve të integruar (të lidhur mes tyre dhe të harmonizuar) të cilët zhvillojnë një marrëdhënie bashkëpunuese me familjen në mënyrë që do të krijohej mjedis maksimal stimulues për fëmijën. Një mënyrë e tillë
e punës është një prej veçorive të familjes me qasje të
drejtuar në intervenimin e hershëm. Qasja drejtuar familjes përfshin një sistem idesh i cili i referohet mbështetjes së fëmijëve dhe familjeve të tyre (Fordham, Gibson
dhe Bowes, 2011). Në atë rast sigurohet respektimi
dhe mbështetja e prioriteteve të familjes dhe ofrimi i
informacioneve të mjaftueshme familjes në ç’mënyrë
do të kuptoheshin veçoritë zhvillimore të fëmijës dhe
faktorët të cilët ndikojnë mbi zhvillim.
Qasja drejtuar familjes është shumë e njohur si më efektive në intervenimin e hershëm (Fordham dhe bashk.,
2011). Në qasjen në të cilën familja merr pjesë në vetë
procesin e intervenimit të hershëm pritet se familja do
t’u përshtatet me vetëbesim dhe kompetencë veçorive
të ndryshueshme zhvillimore duke zhvilluar mjedis i cili
plotësisht e përkrah zhvillimin e tij gjatë gjithë fëmijërisë së hershme, por edhe më vonë (Piktura 1). Mirëpo,
në praktikë shpesh edhe më tej hasen dhe zbatohen
qasje të cilat janë në rend të parë të orientuara drejt
ushtrimit të shkathtësive të caktuara te fëmija dhe arritjes së kalendarit zhvillimor. Prandaj qasjet terapeutike
bashkëkohore në intervenimin e hershëm mbështeten
në rezultate funksionale të ndonjë programi, respektivisht sa janë rezultatet e programit të rëndësishme
për pjesëmarrjen e fëmijës në aktivitetet e përditshme

Qasja drejtuar familjes ka për qëllim t’i ngrejë në nivel
maksimal rezultatet funksionale te fëmija përmes ofrimit të mbështetjes proaktive prindërve. Fëmija i mëson
shkathtësitë funksionale përmes aktiviteteve ditore në
familjen e tij (për zbatimin e tyre në mënyrë shtesë
prindërit janë të fuqizuar me strategji dhe mënyra të
motivimit) dhe përmes ndërveprimit përkatës në mjedisin e vet (Dunst, Bruder dhe Espe-Sherwindt, 2014).
Baza teorike në këtë kthesë nga qasja drejtuar fëmijës
drejt qasjes drejtuar familjes mund të gjendet në Teorinë Ekologjike të Zhvillimit të Bronfenbrenit nga viti
1979, Rëndësia e Faktorëve Mbrojtës dhe Mbështetjes
Sociale (Hwang dhe bashk., 2013).
Siç ndryshojnë qasjet drejt intervenimit të hershëm,
respektivisht siç lëviz përqendrimi drejt rezultateve të
dëshiruara funksionale të ndonjë programi, ndryshon
edhe roli i familjes dhe prindërve, por edhe të ekspertëve. Shtëpia dhe rutinat familjare e japin kontekstin
kryesor për zbatimin e programit. Prindërit pushojnë
për të qenë ‘’prindër – terapistë’’ të cilët i ushtrojnë me
fëmijën detyrat e dhëna dhe bëhen partnerë të barabartë në procesin e intervenimit. Prindërit i perceptojnë
specifikat e funksionimit të përditshëm të fëmijës dhe
në pajtim me atë propozojnë qëllime, intervenime dhe
strategji të motivimit. Më në fund eksperti e ka ndërruar rolin dhe është bërë bashkëpunëtor. Eksperti pushon të jetë ai i cili jep udhëzime dhe kohë pas kohe
kontrollon, ndërsa bëhet partner i cili demonstron, reflekton dhe udhëheq me qëllim të fuqizimit të ndjenjës
së kompetencës te prindërit.

Mësimi i hershëm
dhe dhënia e mësimit
Nën termin ‘’zhvillim’’ nënkuptohet ‘’një varg ndryshimesh në karakteristikat, aftësitë, sjeljen e fëmijës për
shkak të të cilave ai ndryshon dhe bëhet më i madh,
më i shkathët, më i aftë, më i shoqërueshëm, më i
adaptueshëm etj.’’ (Starc dhe bashk., 2004). Zhvillimi i
individit pasqyrohet në ndryshimet e sjelljes së tij dhe
karakteristikat e organizmit të tij. Ato ndryshime paraqiten gjatë kohës sipas renditjes së qëndrueshme
dhe përafërsisht në të njëjtën kohë për të gjithë individët (Milanoviq, Striçeviq, Malesh dhe Sekuliq-Majurec, 2000). Te zhvillimi i motorikës, si dhe te zhvillimi i
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funksioneve të tjera, ekzistojnë periudha që lidhen me
moshën e fëmijës në të cilat pritet paraqitja e ngjarjes së caktuar zhvillimore. Ato periudha quhen piketa.
Për piketat nuk është e rëndësishme mosha e saktë e
fëmijës, por ngjarjet e caktuara zhvillimore të paraqiten me një renditje të drejtë. Edhe pse renditja është
e rëndësishme, prapë, fëmija i jep vulë individual një
periudhe të caktuar.
Zhvillimi i fëmijës është një proces dinamik i kalimit të
rrugës nga varësia e plotë nga të rriturit gjatë foshnjërisë dhe dhënies së gjirit, drejt zhvillimit të pavarësisë
në fëmijërinë e hershme, moshën shkollore dhe adoleshencën deri në moshën madhore. Shkathësitë të
cilat mundësojnë pavarësi manifestohen në të gjitha
fushat zhvillimore: shqisore, motorike, njohëse, komunikative dhe socio-emocionale. Zhvillimi në çdo fushë
manifestohet përmes zotërimit të një sëre piketash
dhe hapash dhe përfshin zotërimin e shkathtësive më
të thjeshta para zotërimit të shkathtësive më të ndërlikuara të reja. Është e rëndësiehme të rinjihet se fëmijët
kanë rol aktiv në zotërimin e shkathtësive të veta
zhvillimore dhe që zhvillimi i tyre kryhet nën ndikimin e
ndërveprimit me mjedisin.
Periudhën e fëmijërisë Gopniku, Meltzoffi dhe Kuhl
(2003) përshkruajnë si periudhë gjatë së cilës mësohet më shumë dhe kur truri është më i hapur për përvoja të reja. Pariudhën e hershme zhvillimore karakterizojnë shpërthime zhvillimore në aspektet e ndryshme
të zhvillimit të fëmijës. Nëse çdo aspekt i zhvillimit
të fëmijës hulumtohet dhe shikohet veçmas, lehtë
humbet nga syri fëmija i cili zhvillohet, kurse ai është
shumë më tepër nga shuma e këtyre pjesëve ose fushave të hulumtimit (Gopniku dhe bashk., 2003). Në
jetën e fëmijës periudhat zhvillimore nuk janë të ndara
nga aspekti i kohës sepse ai zhvillohet njëkohësisht
në të gjitha fushat (Peqniku dhe bashk., 2014). Çdo
shkathtësi e mësuar rishtas mbindërtohet në ato ekzistuese, shkathtësitë tanimë të përvetësuara dhe ndikon mbi mësimin e më shumë se një fushe zhvillimore.
Prandaj monotorimi i zhvillimit të fëmijës duhet të jetë
i plotë. Kjo qasje quhet holistike dhe nënkupton disa
supozime (sipas Starc dhe bshk., 2004):
• zhvillimi fillon para lindjes;
• zhvilimi ka më shumë dimensione të ndërlidhura;
• zhvillimi shkon në hapa të paraparë dhe mësimi
ndodh në sekuenca të njohura brenda të cilave
ekziston ndryshueshmëri e madhe individuale në
shpejtësinë e zhvillimit dhe stilit të të mësuarit të
fëmijës;
• zhvillimi dhe të mësuarit paraqitet si rezultat i
ndërveprimit të fëmijës me njerëzit dhe sendet
nga mjedisi;
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•

fëmija është bartës aktiv i zhvillimit të tij.

Piktura 2. Shembulli i lojës në hapësirë të mbyllur

Qasja e përshkruar e plotë zhvillimore dhe parimet themelore të zhvillimit, përveç që vlejnë për fëmijët me
zhvillim të rregullt, vlejnë edhe për fëmijët me vështirësi
në zhvillim, sepse zhvillimi bazohet mbi themelin biologjik të ndëveprimit dhe ndikimin e mjedisit (Peqniku
dhe bashk., 2014).
Në vitet e para të jetës konteksti më i rëndësishëm i
cili në masë të madhe e cakton zhvillimin e fëmijës pikrisht është familja e fëmijës. (Vasta, Haith dhe Miller,
1998). Duke pasur rëndësinë e familjes dhe ndërveprimeve të hershme, sistemi i intervenimit të hershëm
nënkupton krijim të planit individual familjar (angl. Individual Family Service Plan). Rezultatet në planin individual familjar duhet të jenë të bazuara mbi vlerësimin
multidisiplinar, mbi forcat dhe nevojat e fëmijës, si dhe
mbi njohjen e intervenimeve të cilat më shumë i përgjigjen nevojave të tij. Në plan është përfshirë dhe vlerësimi i burimeve familjare të përkrahjes, përparësive dhe
brengave të familjes dhe shërbimeve të nevojshme të
cilat do t’i rrisin kapacitetet e familjes për t’u përgjigjur
nevojave zhvillimore të fëmijës. Theksi në programet
e intervenimit të hershëm duhet të jetë mbi përmirësimin dhe përkrahjen e kompetencës së fëmijës të nevojshme për pjesëmarrje në aktivitetet dhe rutinat e
përditshme (Campbell dhe Sawyer, 2007; McWilliam,
2010; Woods, Kashinath dhe Goldstein, 2004). Kjo nënkupton modifikim dhe përshtatje të hapësirës dhe mjedisit ashtu që fëmijët do të mësonin në kontekstin e
rutinave, aktiviteteve në shtëpi dhe në jetë të bashkësisë (Piktura 2).

Programi mësimor (kurikulumi) i intervenimit të hershëm i përfshin strategjitë e dhënies së mësimit të cilat
bazohen mbi intervenimet si ato të bazuara mbi rutinat dhe dhënien e mësimit në një mjedis natyror (Snyder, Rakap,
Hemmeter dhe McLaughlin, 2015). Një karakteristikë e përbashkët e këtyre intervenimeve është funksionaliteti
i shkathtësive të mësuara dhe përqendrimi drejt përgjithësimit të asaj që është mësuar. Zgjerimi i përvojës dhe
ndërtimi i shkathtësive të reja bazuara mbi mundësitë e fëmijës dhe aftësitë tanimë të realizuara në intervenimin e
hershëm janë treguar veçanërisht evektive (Raab, Dunst dhe Hamby, 2017). Shumë intervenime të cilat përfshijnë
krijimin e rasteve për mësim, në rrënjët e tyre i kanë parimet biheviorale të mësimdhënies, dhe janë zhvilluar nga
shërbimet thjeshtë individuale (të izoluara) nga intevenimet të cilat përfshijnë fuqizime të ndryshme natyrore (p.sh.:
pas çmbështjelljes së bonbones me durim, bonbonja mund të hahet) dhe pasojat logjike të ndonjë sjelljeje (p.sh.: e
hedh topin poshtë shkallëve, mbetesh pa top!) (Guralnick, 2019).
Mësimdhënia në mjedisin natyror nuk i përjashton metodat e mësimdhënies direktive dhe këto dy parime nuk
qëndrojnë përballë njëra-tjetrës, por të rriturit në vaszhdimësinë e zhvillimit të fëmijës dhe në specifikat e çdo
situate i gërshetojnë dhe plotësojnë njëra me tjetrën. Dallimet themelore midis dy parimeve janë treguar në tabelën
e mëposhtme (Tabela 1) e cila është marrë nga programi Intervenimi bazuar mbi rutinat e familjes (angl. Family
Guided Routine Based Intervention).
Në mësimdhënien në mjedisin
natyror personi i rritur do të:

Në metodën e mësimdhënies
direktive personi i rritur do të:

Krijojë raste për të filluar ndërveprim

fillojë ndërveprimin me fëmijën që ka të bëjë me
përmbajtjen, respektivisht qëllimin e mësimdhënies

Përdorë pyetje ose komente të drejtpërdrejta për të zjgatur
ndërveprimin me fëmijën

përdorë pyetjet direktive në mënyrë që fëmija do të përgjigjej
ndonjë gjë saktë ose do të kryente ndonjë aktivitet

Vazhdojë ndërveprimin përmes ndryshimit të modaliteteve
të ndryshme

kalojë përqendrimin në një temë të re pas përgjigjes së
fëmijës

Ndalet me shpresë që fëmija përsëri të fillojë ose përgjigjet
në ndërveprim

presë përgjigjen e fëmijës menjëherë dhe në atë rast do të
mbështetet mbi urdhërat: ‘’thuaj: lëng, shtyp këtu, më trego...’’

përdorë metodën e pasojave logjike (natyrore) (p.sh. marrja
e lëngut pasi e keni kërkuar me emër)

përdorë fuqizim të jashtëm (p.sh. ‘’të lumtë’’)

Tabela 1. Dallimet themelore midis metodave të mësimdhënies në mjedisin natyror dhe atë të mësimdhënies direktive

Inervenimi i bazuar mbi rutina e nxit zhvillimin e shkatthësive të fëmijës ashtu që strategjitë specifike të mësimdhënies i instalon në rutinat funksionale ditore dhe aktivitetet të cilat i nxit fëmija dhe të cilat janë të rëndësishme për
familje të caktuar (Woods dhe Kashinath, 2007). Karakteristikat kryesore të rutinave siç janë: përsëritja, funksionaliteti, parashikueshmëria, siguria, kuptimi kulturor, fillimi dhe mbarimi i qartë, prania e fuqiyimit natyror dhe mundësia
e përgjithësimit – japin kornizë për një njësi të përkryer terapeutike dhe si të tilla i duhet shfrytëzuar. Rutinat e rinjohura ose aktivitetet ditore mund të jenë të shkurtra dhe të thejshta siç janë përshëndetja ‘’më jep pesë’’, përqafimi
ose dërgimi i puthjes vëllait kur shkon në shkollë, ose mund të jenë rutina të ndërlikuara të cilat përfshijnë disa
aktivitete të lidhura. Larja është një shembull rutine e cila ka disa nënrutina të cilat përfshijnë zhveshje të rrobave,
larje, shamponim të flokëve, shpëlarje, tharje dhe prapë veshje. Të dy shembujt, respektivisht edhe rutinat e thjeshta
dhe ato të ndërlikuarat, mund të jenë raste për të mësuar mbi të cilat do të zhvilloheshin qëllimet e intervenimit.
Në programin e përmendur më parë Intervnimi bazuar mbi rutinat e familjes, rutinat janë të ndara në katër kategori
(Tabela 2).
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Tabela 2. Kategoritë dhe ndarja e rutinave familjare

Rutinat
e vetëkujdesit

Rutinat në lojë

•

lojë me lodra

•

rutina e veshjes

•

lojë ndërtimi

•

rutina e të uhqyerit

•

lojë simbolike

•

•

lojëra motorike

rutina e higjienës
personale

•

lojëra sociale

•

•

lojëra e roleve

rutinat në procedurat
shtesë në varësi nga
vështirësitë

Rutinat në përvetësimin e
shkathtësive akademike
•

të lexuarit i librave
dhe librave me figura

•

këngë dhe tespihe

•

të shkruarit dhe
vizatimi

•

përdorimi i
kompjuterit,
televizorit dhe
tabletës

Rutinat në shoqëri
dhe familje
•

përgjegjësitë familjare

•

argëtimi

•

obligimet dhe punët
në familje dhe shoqëri

•

aktivitetet
socializimit.

e

Që të jetë i suksesshëm intevenimi bazuar mbi rutina, është me rëndësi për të pasur parasysh që rutinat të zgjedhura
në këtë formë të intervenimit duhet të jenë nxitëse dhe funksionale edhe për fëmijën edhe për të rriturin, kurse
përcaktohen nga vetë familja (Piktura 3). Çdo qëllim në rutinë do të duhej t’i shfrytëzonte shkathtësitë ekzistuese
të cilat fëmija i ka zotëruar dhe të ofrojë mundësi të re për fitimin e shkathtësive të reja. Më tej, rutinat janë subjekt
i ekspozuar ndryshimeve dhe eksperti i cili i cakton qëllimet e zhvillimit duhet të jetë fleksibil. Ndonjëherë rutina
ndyshon sepse fëmija mëson një shkathtësi të re (p.sh.: ha në mënyrë të pavarur), kurse ndonjëherë rutinat ndryshojnë
sepse fëmija ose prindi sëmuret, prindi humb ose merr punë të re, ndryshojnë rolet dhe obligimet familjare. Prandaj
ky intervenim prëfshin brenda vetes një proces dinamik të ndryshimit, por gjithmonë në kontekstin e plotësimit të
nevojave të fëmijës dhe prindërve, duke i shikuar ata si një bashkësi unike.

Piktura 3. Rutinat e përditshme si kornizë për mësimdhënie
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Puna e ekipit
në intervenimin e hershëm

Vërejtjet përmbyllëse

Intervenimin e hershëm në fëmijëri e realizojnë ekspertë të profesioneve të ndryshme nga fusha biomjekësore, edukativo-arsimore dhe sociale: mjekë, psikologë,
logopedë, rehabilitues arsimorë, punonjës socialë,
terapistë profesionistë, fizioterapistë, specialistë të
intervenimit të hershëm etj. Nevojat e fëmijës dhe të
prindërve shpesh janë shumë të ndërlikuara ashtu
që në to nuk mund të përgjigjet vetëm një profesion.
Prandaj në punën e ekipit në fushën e intervenimit të
hershëm zbatohet parimi i transdisiplinaritetit. Ekipet
ndërdisiplinore i karakterizon integrim i lartë i të gjithë
anëtarëve të ekipit. Integrimi i lartë arrihet duke ndarë
veçoritë e profesionit të vet (angl. role sharing) përmes
degëve të disiplinave të ndryshme ashtu që komunikimi, ndërveprimi dhe bashkëpunimi midis anëtarëve
të ekipit është optimal (Bell, Corfield, Davies dhe Richardson 2009). Ekipi përshtatet sipas nevojave të një
familjeje konkrete, kurse obligimi i të gjithë anëtarëve
është të japin mësim, mësojnë dhe punojnë bashkë
për të ofruar shërbime të koordinuara familjes (Bricker,
Felimban, Fang, Stegenga dhe O’Malley, 2020). Puna e
ekipit kërkon njohje të mirë të diturive dhe kufijve brenda profesiont të vet, si dhe respektimin e anëtarëve të
profesioneve tjera. Në atë rast, nevojat e familjes dhe
fëmijës gjithmonë duhet të jenë përpara interesave të
profesionit të vet ose interesave të organizatës në të
cilën punon eksperti.

Programet bashkëkohore të mbështetjes fëmijëve të
moshës së hershme me ose pa rrezik dhe familjeve të
tyre kryhen në pajtim me parimet e vlerës dhe strukturore të intervenimit të hershëm. Sistemi i intervenimit
të hershëm do të duhej të përqendrohej mbi rëndësinë
e ndërveprimit në të gjitha nivelet, të siguronte
vazhdimësinë e programit dhe të përmbante burime
të mjaftueshme të mbështetjes për t’iu përgjigjur në
mënyrë gjithëpërfshirëse shkaktarëve të ndryshme të
stresit që mund të paraqiten dhe t’i rrezikojnë kushtet
optimale për zhvillimin e fëmijës.

Anëtar i barabartë i ekipit në intervenimin e hershëm
është prindi. Me prindërit ndërtohet një marrëdhënie e
partneritetit. Ekspertët janë autoritetë në fushën e profesionit të tyre (p.sh.: e njohin mirë zhvillimin e fëmijës,
vështirësitë gjuhësoro-folore, metodat e përkrahjes
etj.), por çdo prind është ekspert më i mirë pë fëmijën
e tij. Duke respektuar njohjen e prindit të fëmijës së
tij, ekspertët, bashkë me prindërit, bëjnë një plan unik
të përkrahjes. Prindërit me të cilët ekspertët takohen
në intervenimin e hershëm kalojnë nëpër prindërim/
prindësi shumë të ndjeshëm dhe specifik plot me sfida,
karakterizuar me një brengë dhe frikë të madhe për rezultatin e zhvillimit të fëmijës së tyre. Prandaj prindërit
janë shpesh të prirur për të provuar metoda dhe terapi të ndryshme. Për këtë kontribuojnë dhe shërbimet,
respektivisht ekspertët të cilët nuk veprojnë në mënyrë
të koordinuar dhe me integrim. Prandaj niveli i lartë i
profesionalizmit dhe etikës i anëtarëve të ekipit në
intervenimin e hershëm shihet në ndjekjen e formave
bashkëkohore të mbështetjes së fëmijës me vështirësi
në zhvillim dhe familjes së tij, si dhe në zbatimin e procedurave vetëm mbi baza shkencore.

Detyra kryesore dhe e përbashkët e të gjithë ekspertëve
të cilët punojnë në fushën e intervenimit të hershëm
është zhvillimi i sistemit i cili mund të dallojë familjen
e cila ka nevojë për përkrahje dhe t’i mundësojë shërbime në pajtim me qasjen drejtuar familjes. Një qasje
e tillë nënkupton përkrahje të ndërveprimit prind-fëmijë
sepse një besnikëri e sigurt është në favor të motivimit
për të mësuar dhe të zhvillimit të kompetencave njohëse dhe sociale të fëmijës. Gjithashtu, qasja drejtuar
familjes nënkupton identifikimin e burimeve të cilat familja i ka për vazhdimin e ndërveprimeve të tilla dhe të
situatave në të cilat kanë nevojë për mbështetje.
Theksi në programet e intervenimit të hershëm duhet
të jetë në përmirësimin dhe përkrahjen e kompetencës
së fëmijës e cila është e nevojshme për pjesëmarrje
në aktivitetet dhe rutinat e përditshme. Prandaj mësimdhënia e hershme ndodh në mjedisin natyror (në shtëpinë e fëmijës, në bashkësinë shoqërore) në kontest të
situatave të cilat janë për familjen të zakonshme dhe
tipike (në rutinat familjare). Në mënyrë që fëmijët me
vështirësi zhvillimore do të mësonin në kontekstin e rutinave, aktiviteteve në shtëpi dhe si do të merrnin pjesë
në mënyrë të barabartë në jetën e bashkësisë, imponohet nevoja për modifikimin dhe përshtatjen e mjedisit, hapësirës dhe materialit, kurse për shumë fëmijë
me vështirësi dhe nevoja për futjen e komunikimit të
asistuar dhe teknologjisë ndihmëse në intervnimin e
hershëm.

15

Aktivitetet për mësim të pavarur

Literatura

1. Kuptimi i intervenimit të hershëm gjatë historisë ka
ndryshuar. Ku dallohen hulumtimet e ‘’brezit të parë’’
dhe hulumtimet e ‘’brezit të dytë’’ në fuhën e intervenimit të hershëm?

Bell, A., Corfield, M., Davies, J. и Richardson, N.
(2009) Collaborative transdisciplinary intervention in
early years – putting theory into practice. Child: care,
health and development, 36 (1), 142–148.

2. Numëroni karakteristikat e sistemit efektiv në intervenimin e hershëm.

Bricker, D. D., Felimban, H. S., Fang Y. L., Stegenga,
S. M. и O’Malley, S. S. (2020) A Proposed Framework
for Enhancing Collaboration in Early Intervention/Early
Childhood Special Education. Topics in Early Childhood Special Education, 00 (0), 1–13.

3. Ndërveprimi i hershëm midis prindërve dhe fëmijës
është kryesor sepse:
a) në të marrin pjesë fëmija dhe prindi
b) është relativisht i shpeshtë
c) ashtu krijohet besnikëri e sigurt e rëndësishme për
mësim të mëtejshëm
ç) është i hershëm
Arsyetoni përgjigjen tuaj: _____________________________
4. Nëse ekspertët për intervenim të hershëm bashkë
me prindërit merren vesh për qëllimet dhe strategjitë e
mësimdhënies, cilën qasje në punën e tyre përfaqësojnë
ekspertët e tillë?
5. Për fëmijët me vështirësi zhvillimore vlejnë parimet
e njëjta zhvillimore dhe parimi i integritetit të zhvillimit
si për fëmijët pa vështirësi.
a) E saktë
b) Gabim
Arsyetoni përgjigjen tuaj: _____________________________
6. Çfarë kanë të përbashkët intervenimet të bazuara mbi rutina, mësimdhënia në një mjedis natyror,
mësimdhënia në mjedisin dhe intevenimet të bazuara
mbi aktivitete?
7. A ekzistojnë rutina familjare të cilat assesi nuk mund
të konsiderohen/përfshihen në intervenim të bazuar
mbi rutina.
Arsyetoni përgjigjen tuaj: _____________________________

Bruder, M. B. (2010). Early childhood intervention: A
promise to children and families for their future. Exceptional Children, 76, 339–355.
Campbell, P. H. и Sawyer, L. B. (2007). Supporting
learning opportunities in natural settings through
participation-based services. Journal of Early Intervention, 29, 287–305.
Dunst, C. J., Hamby, D., Trivette, C. M., Raab, M. и
Bruder, M. B. (2000). Everyday family and community
life and children’s naturally occurring learning opportunities. Journal of Early Intervention, 23, 151–164.
Dunst, C. J., Bruder, M. B. и Espe-Sherwindt, M.
(2014). Family capacity – building in early childhood
intervention: do context and setting matter?. Social
community journal, 24 (1), 37–48.
Fordham, L., Gibson, F. и Bowes, J. (2011). Information and professional support: key factors in the provision of family–centred early childhood intervention
services. Child: care, health and development, 38 (5),
647–653.
Gilmore, L., Cuskelly, M., Jobling, A. и Hayes, A.
(2009). Maternal support for autonomy: Relationships
with persistence for children with Down syndrome
and typically developing children. Research in Developmental Disabilities, 30, 1023–1033.
Gopnik, A., Meltzoff, A. N. и Kuhl, P. K. (2003).
Znanstvenik u kolijevci. Što nam rano učenje kazuje o
umu. Zagreb: Alinea.
Guralnick, M. J. (2011). Why Early Intervention Works:
A Systems Perspective. Infants and Young Children,
24 (1) 6–28.

16

Guralnick, M. J. (2013). Developmental science and
preventive interventions for children at enviromental
Risk. Infants and young children, 26 (4) 270–285.

nal of Educational and Developmental Psychology, 7,
12–28.

Guralnick, M. J. (2019). Effective Early Intervention:
The Developmental Systems Approach. Baltimor:
Paul. H. Brookes Publishing.

Snyder, P., Rakap, S., Hemmeter, M. L. и McLaughlin,
T. W. (2015). Naturalistic instructional approaches in
early learning: A systematic review. Journal of Early
Intervention, 37, 69–97.

Guralnick, M. J., Neville, B., Hammond, M. A. и Connor, R. T. (2008). Mothers’ social communicative adjustments to young children with mild developmental
delays. American Journal on Mental Retardation, 113,
1–18.

Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca,
B. и Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi: priručnik za odgojitelje,
roditelje i sve koji odgajaju djecu predškolske dobi.
Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga

Hadders-Algra, M. (2011). Challenges and limitations
in early intervention. Developmental medicine and
child neurology, 53, 52–55.

Sterling, A. M., Barnum, L., Skinner, D., Warren, S. F.
и Fleming, K. (2012). Parenting young children with
and without Fragile X syndrome. American Journal
on Intellectual and Developmental Disabilities, 117,
194–206.

Huges-Scholes, C. H., Gatt, L. S., Davis. K., Mahar, N.
и Gavidia-Payne, S. (2016). Preliminary evaluation of
the implenentation of routines based early childhood
intervention model in Australia: Practicioners Perspective. Topics in Early Childhood Special Education,
1–13.
Hwang, A.-W., Chao, M.-Y. и Liu, S. W. (2013). A randomized controlled trial of routnes based early intervention for children with or at risk for developmental
delay. Research in Developmental Disabilities, 34,
3112–3123.
Ljubešić, M. (2004). Suvremeni koncept rane intervencije za neurorizičnu djecu. Gynaecologia et perinatologia – Journal for gynaecology, perinato- logy,
reproductive medicine and ultrasonic diagnostics, 13
(2), 57–60.

Vasta, R., Haith, M. M. и Miller, S. A. (1998). Dječja
psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Woods, J. i Kashinath, S. (2007). Expanding Opportunities for Social Communication into Daily Routines.
Early Childhood Service, 1 (2), 137–154.
Woods, J., Kashinath, S. и Goldstein, H. (2004). Effects of Embedding Caregiver – Implemented Teaching Strategies in Daily Routines on Children s Communication Outcomes. Journal of Early Intervention, 26
(3), 175–193.

McWilliam, R. A. (2010). Routine Based Early Intervention. Baltimor: Paul. H. Brookes Publishing.
Milanović, M., Stričević, I., Maleš, D. и SekulićMajurec, A. (2000). Skrb za dijete i poticanje ranog
razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Targa.
Pećnik, N., Starc, B., Ljubešić, M., Jeić, M., Pribela
Hodap, S. и Grubić, M. (2014). Rastimo zajedno plus.
Program radionica s roditeljima djece s teškoćama
u razvoju. Udžbenik za voditelje. Zagreb: UNICEF
Hrvatska.
Raab, M., Dunst, C. J. и Hamby, D. W. (2017). Efficacy
trial of contrasting approaches to the responsecontingent learning of young children with significant
developmental delays and multiple disabilities. Jour-

17

Jasmina Ivshac Pavllisha dhe Maja Jurjak

2. Bazat e komunikimit të asistuar
dhe mbështetjes vizuale
Komunikimi i Asistuar më gjerëshisht përcaktohet si përmbledhje procedurash dhe
mënyrash me anë të të cilave shkathtësitë komunikative të indëvidëve avancohen për
një komunikim funksional dhe efektiv (American Speech-Language-Hearing Association,
2020). Mund të nënkuptojë zëvendësim të plotë për komunikim me anë të të folurit, për
shembull kur personi komunikon vetëm me aparat elektronik për sintetizimin e të folurt,
por mund të përmbajë procedura dhe metoda të cilat shërbejnë si plotësim i të folurit të
pazhvilluar mirë.

Sistemi i komunikimit të asistuar i përfshin të gjitha

kimit nënkuptojnë kuptueshmërinë e çrregulluar të të

elementet të cilat i përbëjnë veglat komunikative të

folurit, vështirësitë e kuptimit gjuhësor dhe aftësitë e

përdoruesit. Ai mund të përfshijë një grup të individu-

kufizuara semantike ose sintaksore. Te fëmijët të cilët

alizuar simbolesh, libra të komunikimit dhe aparat me

kanë nevoja të ndërlikuara të komunikimit ekziston rre-

dalje zëri ose sintetizim të të folurit, siç janë tebletat e

zik në zhvillimin e fushave të numërta: a) komunikimi

specializara, si dhe mënyrën në të cilën simbolet dhe

funksional; b) zhvillimi i të folurit; c) zhvillimi gjuhësor;

aparatet përdoren bashkë me forma të tjera të komu-

ç) zhvillimi njohës; d) zhvillimi i shkrim-leximit; dh)

nikimit, siç janë gjestet, vokalizimi dhe në varësi nga

përfshirja sociale; e) qasja e arsimit; ë) cilësia e jetës

mundësitë e pëdoruesve, teksti. Lidhur me të gjitha

(Drager, Light dhe McNaughton, 2010). Nga sa më

mjetet dhe format e përmendura të komunikimit, është

sipër mund të shihet se komunikimi është kryesor për

me rëndësi të theksohet se në kontekstin e komuniki-

zhvillimin e fushave të tjera, siç janë përfshirja sociale

mit të asistuar nuk ekzistojnë forma gjenerike të cilat

ose cilësia e jetës.

do të jenë të zbatueshme te të gjithë kandidatët për
komunikim të asistuar. Në kundërshtim me këtë, kërkohet individualizim i kujdeshëm i përdoruestit individual
në pajtim me prirjet/interesat, nevojat, aftësitë dhe të
gjithë faktorët e tij të tjerë, për të cilët do të flitet më
shumë në kapitullin për vlerësimin e përdoruesit të komunikimit të asistuar për futjen e metodave të caktua-
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Përdoruesit
i Komunikimit të Asistuar
Gjatë historisë së zhvillimit të komunikimit të asistuar publiku më shumë e ka barazuar atë me formën e
intervenimit vetëm për fëmijët të cilët kanë vështirësi

ra të nxitjes së komunikimit (kapitulli 9).

motorike (Hourcade, Pilotte, West dhe Parette, 2004).

Viteve të fundit gjithnjë e më shumë përdoret termi

konsiderohet çdo person i cili gjatë jetës takohet me

nevoja të ndërlikuara të komunikimit i cili i referohet

vështirësi komunikative ose me pamundësinë e komu-

grupit të gjerë të përdoruesve të cilët nuk mund t’i re-

nikimit në mënyrë të zakonshme. Më shpesh në lite-

alizojnë nevojat e tyre të komunikimit në një mënyrë

raturë si përdorues identifikohen grupet siç janë: 1)

të zakonshme për shkak të arsyeve të ndryshme (Be-

fëmijët të cilët kanë lindur me ndonjë lloj të vështirësi-

ukelman dhe Mirenda, 2013). Iacono dhe Johnson

ve të trashëguara të cilat ndikojnë mbi gjithë zhvillimin

(2004) shpjegojnë se nevojat e ndërlikuara të komuni-

(p.sh.: çrregullim nga spektri i autizmit, paralizës ce-

Mirëpo, sot si përdorues i komunikimit të asistuar

lebrale, sindromave gjenetike, vështirësive intelektu-

Komunikimi i asistuar nënkupton përdorimin e

ale, vështirësive të shumëfishta, dëmtimit të dëgjimit

simboleve të ndryshme (p.sh.: gjeste, shenja të duarve,

etj.) ose 2) persona nevojat e të cilëve të ndërlikuara

simbole grafike, zgjidhje të ndryshme të teknologjisë

të komunikimit ndodhin si pasojë e ndonjë lëndimi

së lartë) për çfarë është e përshtatshme për mundësitë

ose sëmundjeje të cilët dukshëm i kufizojnë aftësitë

dhe nevojat e çdo përdoruesi. Sipas traditës ndahet në

e zotëruara gjuhësoro-folore (p.sh. dëmtim traumatik

teknika të komunikimit të asistuar pa ndihma (ang.

truri, goditje truri). Në grupet e përmendura në shu-

unaided symbols) dhe në teknika të komunikimit të

micën e rasteve janë të pranishme çrregullime të rënda

asistuar me ndihma (ang. aided symbols) (Sevcik dhe

ekspresive dhe/ose receptive (Weitz, Dexter dhe Moo-

Romski, 2000; Wilkinson dhe Henning, 2007).

re, 1997). Aftësitë e të folurit varen nga mosha kronologjike dhe serioziteti i vështirësive prandaj të folurit
mund të jetë i pakuptueshëm, i kufizuar në më pak se
dhjetë fjalë ose mund tërësisht të mungojë (Romski
dhe Sevcik, 2005). Prandaj rekomandohet përdorimi i

Teknikat e Komunikimit
të Asistuar pa ndihma

komunikimit të asistuar; me fjalë të tjera strategjitë e

Teknikat e komunikimit të asistuar pa ndihma ose

komunikimit të asistuar mund të nxisin zhvillimin ek-

mjete joteknologjike komunikimi nënkuptojnë teknika

spresiv dhe receptiv të gjuhës.

të cilat nuk kërkojnë përdorimin e sendeve, materia-

Është e rëndësishme të keni kujdes për dallimet
indivuduale pasi që nuk kanë patjetër të gjithë fëmijët
me çrregullimet e përmendura nevoja të ndërlikuara
të komunikimit. Gjithashtu, nëse ekzistojnë nevoja
të ndërlikuara të komunikmimit, të njëjtat janë me
intensitet të ndryshëm dhe nuk kërkojnë formë të njëjtë
të komunikimit të asistuar. Përveç asaj, Beukleman
dhe Mirenda (2005) theksojnë se në fakt nuk ekziston
përdorues tipik të komunikimit të asistuar, por
komunikimin e asistuar mund të përdorë çdo person
të cilit i duhet siguruar përkrahje në komunikim, gjuhë,
të folur ose shkrim-lexim të hershëm. Autorët e njëjtë

leve, pajisjeve dhe të aparateve, por përdoruesit shërbehen me trupin e tyre (Wilkinson dhe Hennig, 2007).
Përparësia e teknikave të komunikimit të asistuar pa
ndihma është qasja pa pushim drejt përdoruesit dhe
mundësia e transmetimt të shpejtë dhe efikas të porosive. Teknikat pa ndihma kërkojnë nivel të caktuar të
shkathtësive motorike, ato mund të vështirësojnë prodhimin e porosive të kuptueshme, që është mangësia
e tyre kryesore (Millikin, 1997.; Wilkinson dhe Hennig,
2007). Mjetet e komunikimit të cilat bëjnë pjesë në
këtë kategori janë vokalizimet, të folurit i trupit, gjestet
dhe shenjat manuale (Millikin, 1997).

arsyetojnë llojshmërinë e nevojave të ndërlikuara të
komunikimit duke i lidhur me veçantinë e personit i
cili nuk mund të komunikojë me anë të të folurit dhe/
ose të shkrimit (Beukelman dhe Mirenda, 2013). Për

ME MJETE NDIHMËSE

PA MJETE NDIHMËSE

shembull, fëmija i cili ka paralizë celebrale komunikon
me anë të të folurit, por kur të fillojë të përvetësojë

TË TEKNOLOGJISË SË ULËT

TË TEKNOLOGJISË SË LARTË

parashkathtësitë e të shkruarit, nuk mund të përdorë
lapsin dhe në atë moment nevojat e tij të komunikimit
në mënyre dominante lidhen me shkrimin. Përvojat
nga praktika kanë treguar se prinderit jo rralë tregojnë
se në mënyrë të kënaqshme merren vesh me fëmijën
(‘’kuptoj gjithçka çfarë flet ose tregon’’) i cili ka nevoja
të ndërlikuara të komunkimit, por i njëjti fëmijë me një
partner tjetër të komunikimit nuk mund të realizojë as
nivel të përafërt të komunikimit.

Piktura 2. Ndarja e komunikimit të asistuar sipas teknikave
të ndryshme (Car, Ivshac, Pavlisha dhe Rashan, 2018)

Fëmijët me nevoja të ndërlikuara të komunikimit shpesh shërbehen me vokalizime të cilat kanë një funksion komunikativ. Kjo mund të përfshijë tinguj siç janë
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qeshja, qarja, bërtitja, gogësima dhe rënkimi, me çfarë

Futja e tyre në repertorin e komunikimit të fëmijës u

më shpesh tregohet gjendja fizike dhe emocionale

tregua si mjet i përkohshëm efektiv të komunikimit te

e personit (Beukelman dhe Mirenda, 2005). Millkini

fëmijët me apraksi të të folurit dhe me vështirësi gju-

(1997) thekson që vokalizimet të cilat prodhohen për

hësore (Çavuzhiq Çajko, Ivshac Pavllisah, Fejesh dhe

qëllim të komunikimit janë një mjet efikas për transme-

Kllasiq, 2013). Për karakteristikat e shenjave të duarve

tim të shpejtë të porosive të thjeshta. Kur shoqërohen

gjithashtu do të flitet më shumë në një prej kapitujve

me ndryshimet e ekspresionit facial dhe me të folurit

në vijim.

të trupit, rëndësia e vokalizimit mund të jetë specifike.
Për shembull, vrenjtimi dhe heqja e lodrave afër trupit
në mënyrë efikase e transmeton porosinë se fëmija në
atë moment nuk dëshiron t’i ndajë lodrat me të tjerët.
Gjithashtu, vokalizimet jo rrallë janë mjet efektiv për
tërheqjen e vëmendjes së partnerëve të komunikimit.
Të folurit i trupit i referohet sjeljes e cila përfshin pozitën, respektivisht mbajtjen e trupit dhe sinjalet të cilat zakonisht mund të dallohen dhe të kuptohen si të
komunikimit (p.sh.; me përkuljen e trupit drejt personit
gjatë komunikimit tregohet interesim për ndërveprim)
( Millikin, 1997). Të folurit i trupit mund të përdoret si
teknikë e pavarur e komunikimit të asistuar pa ndihma.
Gjestet janë sjellje joverbale të cilat i përfshijnë lëvizjet
e trupit, ekspresionin facial, mbajtjen e trupit dhe lëvizjet e syve, të cilët kanë një rol komunikimi (Beukelman
dhe Mirenda, 2005). Gjestet mund të jenë konvencionale ose idiosinkratike (Millkin, 1997). Gjestet konvencionale përfshijnë lëvizje të cilat kanë kuptim për
bashkësinë shoqërore dhe kuptimi i tyre është relativisht konkret, prandaj ato janë lehtë të kuptueshme për
mjedisin (p.sh.: tundja e kokës, gishti i madh lart). Për
dallim nga ato konvencionale, gjestet idiosinkratike
më shpesh mund të identifikohen vetëm nga personat
të cilët e njohin personin i cili i përdor (p.sh.: shenjë e
caktuar dore është një shenjë për llojin e bombones të
cilën fëmija e preferon). Për këtë do të flitet më shumë
në kapitullin për intervenimet për personat në nivelin
parasimbolik të komunikimit. Kufizimet në përdorimin
e gjesteve u referohen sasisë dhe llojit të porosisë të
cilat përdoruesi mund t’i transmetojë. Porositë e tilla
kufizohen në ‘’tani dhe këtu’’, prandaj është vështirë
madje dhe e pamundur me anë të gjesteve të transmetohen ide ose t’u referohet sendeve, njerëzve dhe ngjarjeve jashtë kontekstit momental (Millikin, 1997). Për
dallim nga gjesti, shenjat e duarve kanë kuptim specifik dhe në moshën e hershme më shpesh përdoren në
kombinim me forma të tjera të komunikimit të asistuar.
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Teknikat e Komunikimit
të Asistur me ndihma
Teknikat e komunikimit të asistur me ndihma nënkuptojnë praninë e objektit të jashtëm fizik, d.m.th. pajisjeve të cilat përdoren për qëllime të komunikimit (Millar
dhe Scott, 1998). Në atë rast mund të dallohen mjete të
teknologjisë së ulët dhe të lartë të komunikimit. Mjetet
të teknologjisë së ulët përfshijnë përdorimin e objekteve të jashtme, por nuk kërkojnë përdorim të teknologjisë (Millar dhe Scott, 1998; Wilkinson dhe Henning,
2007). Në këtë kategori mund të përfshihen: simbolet
reale, (p.sh.: sende reale, sende të zvogëluara, pjesë të
sendeve), kartelat me simbole grafike, (fotografi, piktura; Piktura 2), bordet e komunikimit, bordi me shkronja,
fjalë ose me fraza, librat e komunikimit, pasaportat e
komunikimit dhe kornizat E-tran.
Personat të cilët janë në fazën e komunikimit në
zhvillim, pra, të komunikimit fillestar, më thjeshtë kalojnë nga sendet mbi simbole më abstrakte me anë të
përfaqësimit me prekje të vendeve, aktiviteteve, koncepteve ose të njerëzve, pra me anë të simboleve të
prekshme. Llojin e përshkruar të simboleve shpesh
përdorin persona me vështirësi intelektuale dhe/ose
me shikim të dëmtuar. Dallohen sipas nivelit të abstraksionit ashtu që simboli ‘’yll’’ (për shembull një lodër yll)
mund t’i referohet këngës Shkëlqe, shkëlqe dhe në atë
rast përdoruesi duhet të mësohet për këtë lidhje (për
shemubll, filloni të këndoni këngën kur të zgjidhet sendi ‘’yll’’). Shembulli tjetër i mjeteve të teknologjisë së
ulët, kornizat E-tran, tregojnë korniza të tejdukshme
plastike përmes të cilave bashkëbiseduesit mund të
shihen. Në skajin e kornizës gjenden simbolet, shkronjat ose numrat të cilët janë të dukshëm nga të dyja
anët. Përdoruesi e formon porosinë ashtu që zgjedh
simbolin me lëvizjen e kokës dhe drejtimin e shikimit.

nikative (Millar dhe Scott, 1998). Mjetet ndihmëse të
kmunikimit mund të përfshijnë simbole grafike të cilat
gjithashtu përdoren te mjetet e teknologjisë së ulët, por
në këtë rast ato zgjidhen me shtypjen në ekranin e aparatit (Flores dhe bashk., 2012).
Ekzistojnë dhe ashtq. mjete mtëe teknologjisë së mesme, formë kalimtare drejt atyre të teknologjisë së lartë, sepse për ngarkim kanë nevojë për burim të jashtëm
të energjisë – bateri, por daljen e zërit këtu e përbëjnë
shprehje paraprakisht të incizuara, pa mundësi të
sintetizimit të të folurit sipas regjistrimit tekstual me
simbole (angl. text to speech), që është funksionalitet
i zakonshëm i komunikuesve elektronikë. Përveç kësaj,
aparatet e këtilla nuk përmbajnë baza të simboleve, por
bordet e komunikimit ose simbolet e veçuara grafike
duhet përgatitur paraprakisht. Shembuj të aparateve të
tilla janë të ashtq. Big Mac si një ndërprerës i thjeshtë
për incizimin e porosive audio ose aparate me shfaqje
statike të ekranit në të cilin instalohet bordi i komunikimit dhe incizohen regjistrimet audio të porosive, si te
komunikuesi GoTalk (Piktura 3).

Piktura 2. Shembuj të mjeteve të komunikimit të cilat i janë
të arrithshme fëmijës gjatë aktiviteteve të përditshme; bordi
i komunikimit (mjet të teknologjisë së ulët) dhe orar vizual
(lart – mjet të teknologjisë së mesëm), kartelat me simbole
grafike (poshtë – mjet të teknologjisë së ulët)

Gjithnjë e më shumë e pranishme dhe më e përhapur në
jetën e përditshme, roli i rritur i teknologjisë ka shkaktuar që mjetet të teknologjisë së ulët në intervenimet
e komunikimit të asistuar në masë sa më të madhe të
zëvendësohen me mjete të teknologjisë së lartë. Mjetet e komunikimit të teknologjisë së lartë përfshijnë
përdorimin e pajisjeve të ndërlikuara elektronike dhe
kompjuterike. Në këtë kategori mund të radhiten sistemet me të cilat drejtohet me shikim, mjete ndihmëse të
komunikimit me sitentizimin e të folurit (komunikues
elektronikë), kompjuterët personalë, kompjuterët portativë, tabletat, telefonat e mençur, respektivisht forma
të ndryshme të teknologjisë informatike dhe komu-

Piktura 3. Komunikues i thjeshtë me fjalor të përshtatur për
lexim ndërveprues të librit me figura1

Mjetet e teknologjisë së ulët nuk mundësojnë shqiptim të simboleve të zgjedhura, prandaj nga partneri i
komunikimit pritet ta ‘’modeloj’’ përdorimin e simboleve grafike, gjesteve ose shenjave të duarve, respektivisht ta shfrytëzojë mjetin e komunikimit të fëmijës
njëkohësihst me të folurit. Më shumë detaje për strategjinë e kontributit të pasuruar gjuhësor gjendet në
kapitullin në vijim.

1

Shembujt e formave të teknologjisë së ulët të komunikimit të cilët janë të shfaqur në librin e mësimit janë të zhvilluar në Laboratorin për Komunikim të Asistuar, i cili punon në kuadër të Qendrës Mësimore-Klinike të Fakultetit për
Edukim dhe Rehabilitim. Informata më të hollësishme mund të gjeni në ueb-faqen këtu.

1
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Piktura 4. Shembull i një libri komunikim
fjalori e cila zgjidhet sipas nevojave individuale
të fënijës (Materiali laboratorik për laboratorim
e asistuar komunikimi)

Gjatë tri dekadave të fundit shënohet rritja e përdorimit
të formave të teknologjisë së lartë në komunikimin e
asistuar e cila lidhet me veçoritë siç janë tejbartja, qasja
dhe kërkasa sociale për to (Light dhe McNaughton,
2012). Për dallim nga mjetet e teknologjisë së ulët,
Piktura 4. Bordi i komunikimit i cila është imagjinuar me
qëllim të pjesëmarrjes ndërvepruese të fëmijës në lojën me
kube (lart) dhe përdorimi i bordit të komunikimit në aktivitetin
me tren (poshtë)

format e teknologjisë së lartë të komunikimit të
asistuar kanë funksione të shumta: mundësojnë
ruajtjen e bordeve të shumta të komunikimit dhe
materialeve të tjera të cilat organizohen lehtë dhe
plotësohen me materiale të reja me anë të fotografimit,

Mjetet e teknologjisë së ulët shpesh përfshijnë përdorim
të librave të komunikimit të cilët përbëhen prej bordeve
me fotografi, fotografive (Piktura 4), shkronjave dhe
materialeve të ngjashme (Piktura 5). Çdo situatë kërkon
materiale të ndryshme për komunikim (p.sh.:fjalor
tjetër do të përdoret në komunikimin me prindërit,
miqtë, në shkollë, në kuadër të institucionit të caktuar).
Librat e komunikimit duhet t’u përshtaten përdoruesve
dhe të plotësohen me të shkruar, plastifikim dhe me
organizim të materialeve të përmendura, që kërkon
shpenzim të madh të kohës. (Magushiq, 2018).
Gjatë organizimit të librit të komunikimit duhet pasur
kujdes dhe për zgjedhjen e fjalorit (shiko kapitullin 7).
Mirëpo, format e teknologjisë së ulët të komunikimit të
asistuar duhet paraparë edhe te përdoruesit afatgjatë
të mjeteve ndihmëse të komunikimit të teknologjisë së
lartë (për shkak të arsyeve siç janë ndriçimi, kapaciteti
i baterisë ose mundësia e prishjes).

skenimit ose shkarkimit të materialeve në internet.
Gjithashtu, komunikimi me anë të mjeteve ndihmëse
të komunikimit me sintetizimin e të folurit është i
kuptueshëm numrit më të madh të njerëzve dhe
përdoruesve u mundëson ndërveprim me partnerë të
ndryshëm të komunikimit.
Aparatet e teknologjisë së lartë të komunikimit dhe
softuerët përkatës shpeshherë janë financiarisht shumë të shtrenjtë, prandaj për disa përdorues janë të paaritshme, midis të tjerash dhe për institucionet në të cilat
organizohet mbështetja profesionale. Për këto arsye
gjithnjë e më shumë krijohen aplikacione të cilat mund
të përdoren si sisteme gjithëpërfshirëse për komunikim të asistuar (p.sh.: aplikacioni ICT-AAC Komunikues
Plus dhe alikacioni Cboard – për këto aplikacione do
të flitet më shumë në kapitullin për teknologji informativo-komunikative të zhvilluara ose të përshtatura për
gjuhën kroate). Këto aplikacione mund të shkarkohen
në aparate personale siç janë telefonat e mençur, lap
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topat, tabletat etj. (Fotografija 6). Këto pajisje/aparate
shpesh janë të vogla, të pranueshme me çmim, portative, dhe që është e pashmangshme në procesin e
fuqizimit të vetëdijes dhe socializimit të personit i cili i
përdor, tërësisht të pranueshme nga ana sociale.
Pavarësisht përparësive të aparateve të përmendura,
përdorimi i tyre varet nga kapaciteti i baterisë dhe kushtet e jashtme, prandaj rekomandohet kombinimi me
mjetet e teknologjisë së ulët (Wilkinson dhe Henning,
2007).

КОВИД 19
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Forma të tjera
të mbështetjes vizuale
Edhe pse mbështetja vizuale për shkak të modalitetit
të saj është integruar në të gjitha format e komunikimit
të asistuar, ajo për shkak të veçorive të saj e tajkalon
botën e komunikimit dhe botën e vëshirësive zhvillimore
– mbështetja vizuale është e gjithëpranishme në jetët
e njerëzve dhe e lehtëson jetesën dhe funksionimin
e përditshëm të gjithëve, jo vetëm personave me
vështirësi. Për shembull, shumica e njerëzve bën listën
e produkteve si përkujtues për blerje në dyqan dhe i
regjistron obligimet nëpër kalendarët për t’u kujtuar për
ngjarjet e ardhme të rëndësishme.

doktor

i brengosur

i shondoshë

më dhemb

temperatura

koronavirusi

mirë

ilaçi

keq

kush

telefonoj

tështij

spitali

ndihmoj

laj duart

kollitem

më herët

tani

i sëmurë

më vonë

Piktura 6. Shembull me bord/dosje të komunikimit
në temë virusi Covid-19 e cila gjendet në aplikacionin
Cboard e cila është e zhvilluar për ueb dhe
për aparatet portative

Gjithashtu, për të sistemuar më lehtë disa njohuri dhe

Mbi bazën e shqyrtimit të hulumtimit të Morinit dhe
bashkëpunëtorëve (2018), konkludohet se format e
teknologjisë së lartë të komunikimit të asistuar, të cilat
i përdorin fëmijët me çrregllim nga spektri i autizmit
dhe/ose vështirësitë intelektuale, konsiderohen si
intervenim mbi baza shkencore, por njëkohësisht nuk
u gjend dallimi në efikasitetin e mjeteve ndihmëse të
teknologjisë së ulët në krahasim me ato të teknologjisë
së lartë.

sur në shkollë, ndërsa ende nuk di të lexojë, i ndihmojnë

për të definuar raportin e ndërsjellë të dukurive, përpilojnë grafikë, tabela dhe shfaqje të ndryshme skematike. Prindër shumë të kujdeshëm fëmijës i cili është niqë të përballojë më lehtë një orar ditor dhe javor në atë
mënyrë që për lëndët e caktuara i fusin simbole grafike
të cilat do t’i ndihmojnë të dijë se cilat lëndë i ka atë
ditë në shkollë etj. Orarët e tillë vizualë nënkuptojnë
renditjen e ngjarjeve ose aktiviteteve të shfaqura në
piktura të cilat njerëzve u leshtësojnë kuptimin e atij
që vijon (Fotografi 7). Në përpilimin e orarëve vizualë

1

Aplikacioni Cboard ishte krijuar si rezultat i nismës rajonale të UNICEF-it: For every child: a VOICE. Harnessing 21st century
technology to promote communication, education and social inclusion for young children with developmental delays and disabilities; versioni kroat i aplikacionit është i arritshëm në linkun këtu.
2
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mund të shrytëzohen fotografi, simbole ose, për ata që
cilët lexojnë, tekst. Me Shembullin e përmendur është
dashur të theksohet se roli i mbështetjes vizuale është
pa kusht leshtësues dhe në shumë raste është vetëm
mbështetje e përkoshshme e cila shfuqizohet kur të
gjetet një mekanizëm tjetër të përballimit – në rastin e
fillestarit të përmendur, kur ta përvetësojë leximin.

Piktura 7. Shembull i orarit visual i cili i shfaq aktivitetet
ditore të fëmijës

Mbështetja

vizuale e komunikimit dhe mësimit të

fëmijëve dhe personave me vështirësi në zhvilim nuk
është shtrehim i fundit ku duhet të ikni kur vështirësitë
bëhen të tilla që dukshëm e pengojnë përballimin e
individit me kërkesat e përditshme në familje, kopsht,
shkollë etj. Faktikisht, mbështetja vizuale rekomandohet menjëherë kur të vërehet se fëmija më shpejt dhe
më mirë i përvetëson informatat të prezentuara në
mënyrë vizuale, nëse këtë e konsiderojnë më shumë
ekspertë të cilët janë në kontakt me fëmijën dhe nëse
fëmija reagon më mirë në nxitje të paraqitura si shtesë
i modalitet vizual në raport me vetëm auditiv (Cohen
dhe Gerhardt, 2016). Nga më sipër mund të shihet se
për fuqizimin e modalitetit auditiv me atë vizual nuk
është detyrimisht ekzistimi i vështirësive të dukshme
zhvillimore sepse dhe fëmija me vështirësi më të buta
(thënë me kusht) më mirë funksionon nëse i sigurohet
modaliteti shtesë për të mbajturit mend të informatave, rritjen e motivimit etj.

Treguesit për përdorimin
e Komunikimit të Asistuar
dhe mbështetjes vizuale
Sipas citateve nga literatura, rreth 30 % të personave me
çrregullim nga spektri i autizmit (PSA) nuk zhvillojnë të
folurit në atë masë e cila i kënaq nevojat e tyre ditore
të komunikimit (Light, Roberts, Dimarco dhe Greiner,
1998). E dhëna e cituar nuk çudit sepse shkathtësitë e
planifikimit motorik, të cilat janë për personat me PSA
shumë sfiduese, shumë më të thjeshta në shfrytëzim
të formës së asistuar të komunkimit sesa në të folur.
Kryerja e shenjave të duarve, marrja e simboleve të
kopjuara në letër dhe dhënia e tyre partnerit, shfletimi
i librit dhe zgjedhja e simboleve duke shtypur në ekran të aparatit janë veprime shumë më të thjeshta për
planifikim motorik dhe kryerje sesa lëvizje delikate dhe
të përpikta të organeve të të folurit. Veçoritë e tjera të
komunikimit të asistuar bazohen mbi karakteristika të
cilat u ndihmojnë personave me PSA të kompensojnë
anët e tyre të dobëta dhe të shfrytëzojnë potencialet.
Ashtu është, për shembull, modaliteti vizual i formave
të asistuara të komunikimit një veçori e kodeve vizuale
të cilën personat me PSA më mirë e përpunojnë (Althaus, De Sonneville, Minderaa, Hensen dhe Til, 1996).
Gjithashtu, interesi i tyre për sendet e pajetë është një
rrethanë shtesë përkrahëse për përvetësimin e komunikimit me simbole grafike dhe aparate me dalje zëri.
Me format e asistuara të komunikimit mund të kontrollohet niveli i simboleve të ndërlikuara, që lehtëson
përpunimin problematike të sinjaleve të ndërlikuara
për personat me PSA. Më tej, fleksibiliteti i ulur dhe
vështirësitë të cilat paraqiten gjatë ndryshimeve, që
janë midis veçorive më të spikatura të PSA-së, në komunikimin e asistuar zbuten me staticitetin dhe parashikueshmërinë e tij. Falë natyrës materiale të mjeteve
simbolike (fotografi, libër ose aparat), mund të thuhet
se mjeti është bajpasi deri te partneri i komunikimit,
që personave me PSA, të cilët vështirë përballohen në
kontaktet e drejtpërdrejta sociale, lehtëson komunikimin.
Në tabelën 1 janë përmbledhur karakteristikat e PSAsë nga njëra anë dhe veçoritë e komunikimit të asistuar
nga ana tjetër, të cilat i shfrytëzojnë anët e forta dhe e
minimizojnë ndikimin e deficitit dhe mundësojnë përballim në botën sociale.

24

Tabela 1.
Veçoritë e PSA-së dhe raporti i tyre sipas mundësive të cilat i ofron Komunikimi i Asistuar (Cafiero, 2005)

ÇRREGULLIMI NGA SPEKTRI I AUTIZMIT

KOMUNIKIMI I ASISTUAR

Më i mirë në përpunimin e informatave vizuale

Përdorimi i kodeve vizuale

Interes për sendet e pajetë

Veglat dhe aparatet janë sende të pajetë

Vështirësitë me sinjalet komplekse

Mundësia e kontrollit të nivelit të kompleksitetit

Përballim i vështirë me ndryshimet

Staticiteti dhe parashikueshmëria

Vështirësitë me kompleksitetin e ndërveprimeve sociale

Bypass-i deri te partneri i komunikimit

Vështirësitë me planifikimin motorik

Performanca motorikisht më e thjeshtë sesa gjatë të folurit

Ankthi

Sfidat në sjellje

Vështirësitë në të mbajturit mend.

Intervenimet e komunikimit të asistuar nuk ushtrojnë
presion ose stres
Siguron mjet të menjëhershëm të komunikimit, duke
parashikuar sjelljet e padëshirueshme
Siguron mjet për kuptim gjuhësor i cili bazohet më shumë
mbi identifikim sesa mbi të mbajturit mend

Mbi mbështetjen vizuale në masë të madhe mbështeten dhe disa nga intervenimet bazuara mbi shkencë, siç janë
orarët vizualë, përrallat sociale dhe modelimivideo (National Autism Center, 2015., Steinbrenner dhe sur., 2020), të
cilat do të shfaqen në kapituj të veçuar.
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Aktivitetet për mësim të pavarur
1. Arsyetoni rëndësinë e kombinimit të mjeteve të
teknologjisë së ulët me ato të teknologjisë së lartë te
përdoruesit e komunikimit të asistuar.
2. A ekzistojnë të dhëna të përdorimit të komunikimit
të asistuar bazuara mbi shkencë te përdoruesit e
caktuar? Hulumtoni mbi cilën popullatë dhe mjete të
komunikimit të asistuar janë drejtuar hulumtimet a
arritshme.
3. Përpiquni të numëroni së paku tri situata nga jeta e
përditshme kur zakonisht përdorim forma të ndryshme
të mbështetjes vizuale.
4. Mbështetja e modalitetit auditiv me atë vizual
rekomandohet dhe te devijimet më të buta zhvillimore.
a) E saktë

Beukelman, D. и Mirenda, P. (2013). Augmentative
and alternative communication: Supporting children
and adults with complex communication needs (4th
edition). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing
Co.
Cafiero, J. M. (2005). Meaningful exchanges for
people with autism: An introduction to augmentative
and alternative communication. Bethesda, MD:
Woodbine House
Car, Ž., Ivšac Pavliša, J. и Rašan, I. (2018). Digitalna
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b) Gabim
Arsyetoni përgjigjen tuaj _____________________________
5. A ekziston dallim midis librit të komunikimit dhe
bordit së komunikimit?
Arsyetoni përgjigjen tuaj _____________________________
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3. Veçoritë kryesore të komunikimit
të asistuar në intervenim e hershëm
Fëmijëve të moshës së hershme të cilët kanë nevoja të ndërlikuara të komunikimit dhe
familjeve të tyre është me rëndësi t’u sgurohen forma të përshtatshme të përkrahjes në
kuadër të intervenimit të hershëm pasi që përfshirja me kohë në sistemin e intrvenimit të
hershëm e bën më të sukseshme përfshirjen më të vonshme sociale, e rrit produktivitetin
në shoqëri dhe e ul stresin në familje (Guralnick, 2005).

Metodat e komunikimit të asistuar të cilat vihen në
përdorim në moshën e hershme mundësojnë zhvilim
të komunikimit funksional, krijojnë baza për pëvetësimin e lexim-shkrimit, e bëjnë më të sukseshme përfshirjen sociale, rrisin pavarësinë në shkathtësitë e jetës
së përditshme dhe rrisin cilësinë e jetës (Drager, Light dhe McNaughton, 2010). Për shkak të gjitha këto
është e domosdoshme që programet e intervenimit të
hershëm të parashikojnë shërbime të komunikimit të
asistuar kështu që ekspertët do të mund të fuqizonin
familjen e fëmijës i cili nuk mund në mënyrë efikase të
komunikojë me anë të të folurit dhe do të mund të jepnin mësimdhënie mjedisit të tij si t’i ofrojnë përkrahje
për përdorimin e gjesteve, simboleve grafike ose teknologjive në shprehjen e nevojave të përgjithshme,
dëshirave, diturive dhe ndjenjave.

Piktura 1. Zbatimi i komunikimit të asistuar
në rutinat e përditshme (prindërit zjgjedhin simbole
për modelin e komunikimit dhe i përdorin në situatën
gjatë ushqimit të fëmijës)
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КSiç u tha në kapitullin paraprak, mjetet teknologjike
gradualisht fillojnë të mbizotrojnë në qasjet e ndryshme
të intervenimit. Përparësitë dhe mundësitë e tyre të
shumta inovative tanimë janë të theksuara, por është
me rëndësi për t’u edukuar dhe për të zhvilluar një qëndrim kritik – me fjalë të tjera, nuk është teknologjia ajo
e cila mundëson zhvillimin e komunikimit – parimet të
përpunuara të përpikta metodike për përdorimin e komunikimit të asistuar, të integruara në qasjet mbi baza
shkencore janë vegla të cilat janë të domosdoshme që
personi me vështirësi të komunikimit të ketë dobi nga
teknologjia. Pra, furnizimi i aparatit teknologjik është
vetëm një rrotë e vogël (shpesh jo më e rëndësishme)
në mekanizmin e mësimdhënies së komunikimit (Blischak dhe Ho, 2000). Literatura sugjeron dozën e nevojshme të vëmendjes, kritikës dhe përmbajtjes, por dhe
përvojat personale klinike gjatë punës të cilat kanë
vërtetuar se prindërit shpesh kërkojnë mjete, arrijnë të
sigurojnë mjete financiare për pajisjen dhe kur të mendojnë që kanë kryer më të rëndësishmen, për ta rruga e
intervenimit sapo që fillon.
Ekspertët të cilët promovojnë komunikimin e asistuar
jo rrallë citojnë këtë thënie: ‘’Çfarë ndodh kur në një
hapësirë të njëjtë takohen fëmija dhe kompujuteri?
Asgjë të veçantë.’’ Kjo në fakt thekson rolin kryesor
të ekspertëve dhe partnerëve të komunikimit të cilët
duhet të udhëheqin me procesin e vlerësimit, respektivisht përdorimin e teknologjisë së asistuar (Bean,
2017). Për t’i realizuar me sukses metodat e komunikimit të asistuar, duhet ditur shumë mirë si të zgjidhet
mjeti i përshtatshëm i komunikimit, si të mundësohet

zhvillimi i komunikimit dhe zhvillimi gjuhësor dhe si të
integrohet komunikimi i asistuar në jetën e përditshme
(Fotografia 1). Parimet kryesore në zbatimin e komunikimit të asistuar në intervenimin e hershëm përfshijnë:
a) prindërit si anëtarë të rëndësishëm të ekipit; b) zbatimin e komunikimit të asistuar në rutinat e përditshme;
c) mjetet ndihmëse të cilat janë të thjeshta dhe të
përshtatshme për përdorim; ç) mundësinë për furnizim të aparatit dhe përkrahjen për përdorimin e tyre; d)
vlerësimin e ekipit dhe intervenimet me prindërit si faktorë të rëndësishëm; dh) krijimin e planeve individuale
familjare të përkrahjes; e) strategjinë e cila nxit mësimin dhe pavarësinë; ë) mundësinë e trajnimit të përhershëm të ekspertëve për përdorimin dhe përfitimet e
komunikimit të asistuar (Drager dhe bashk., 2010)

Fleksibiliteti
dhe dinamika e sistemit
të Komunikimit të Asistuar
Gjuha është sistem dinamik dhe fleksibil i cili pa pushim ndryshon dhe zgjerohet, duke shërbyer si mjet për
shprehjen e nevojave të ndryshme, ideve, transmetimin e informatave etj. Duke u shërbyer me gjuhën dhe
shkrimin si konkretizim i sistemit simbolik (gjuhës), individi mund të marrë pjesjë në veprimtari të ndryshme
njerëzore. Duke i kuptuar kuptimet simbolike dhe duke
i njohur rregullat e udhëheqjes së strukturës morfosintaksore të gjuhës, individi është në gjendje që idetë
dhe mendimet e tij t’i modelojë në shprehje të reja të
cilat më parë nuk janë prodhuar (Light, Beukelman dhe
Reichle, 2003), që ndryshe quhet edhe prodhim gjenerativ gjuhësor (angl. generative language).
Në pajtim me atë komunikimi i asistuar në moshën e
hershme paraqet një proces dinamik i cili pa pushim
ndryshon duke pasur parasysh reagimet e fëmijës ndaj
intervenimit dhe ndryshimin e nevojave dhe shkathtësive komunikative të fëmijës (Dodd i Gorey, 2014), si dhe
ndryshimin e kërkesave të mjedisit (DeCoste, 1997).
Kur në sistemin e komunikimit të individit futet në përdorim mjet të asistuar të komunikimit, atë e përbëjnë
repertori themelor i simboleve, njësitë e kuptimit të
cilat duhet në vazhdimësi të zgjerohen dhe modifikohen në varësi nga nevojat individuale të komunikimit
të individit. Te personat me aftësi normale njohëse me
kapacitet të lartë për përvetësimin e përmbajtjeve të

reja, nevoja për mbindërtim të vazhdueshëm të sistemit të komunikimit shpesh është rraskapitës për mjedisin, edhe nga aspekti kohor edhe atë financiar. Për
programimin e përmbajtjeve të individualizuara është
i nevojshëm nivel i lartë i profesionalizmit dhe njohja e
voçorive individuale të komunikimit të indëvidëve dhe
ligjeve gjuhësore (Magushiq, 2018). Për shembull, në
Pikturën 2 është shfaqur materiali i krijuar për nxitjen
e prodhimit të shprehjeve dyanëtarësh për shënimin e
veprimit dhe lokacionit ku zhvillohet veprimi, që është e
përshtatshme për fëmijën i cili paraprakisht ka zotëruar shprehjet njëanëtarëshe.
Gjithashtu, edhe personat e rinj të cilët marrin pjesë në
jetën e fëmijës duhet edukuar (Rozhiq, Ivshac Pavlisha,
Milkoviq dhe Fejesh, 2015). Për të gjitha këto arsye ka
nevojë për fleksibilitet si për përdoruesin dhe familjen,
ashtu edhe për vetë ekspertët (DeCoste, 1997).

Piktura 2. Material i përshtatur i sajuar për nxitjen e
shprehjeve dyanëtarëshe (strukturë veprimi + lokacion)
në Laboratorin për komunikim të asistuar

Zgjedhja dhe zgjerimi i fjalorit
Zgjedhja e fjalorit për sisteme të ndryshme të
komunikimit të asistuar sot paraqet një sfidë edhe
klinike edhe hulumtuese (Laubscher dhe Light, 2020).
Banajee, Dicarlo dhe Stricklini (2003) veçojnë tri
parime kryesore të cilat i referohen zgjedhjes së fjalorit
te përdoruesit e komkunikimit të asistuar të cilat pastaj
integrohen në sistemin e komunikimit të fëmijës:
zhvillimor, mjedisor dhe funksional. Parimi zhvillimor
bazohet mbi fjalët e marra nga shkallët e zhvillimit të
cilat janë rezultat i hulumtimit të zhvilimit të gjuhës te
fëmijët me zhvillim të rregullt (P.sh.: emrat dhe foljet
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të cilët fëmijët i përdorin në moshën e caktuar). Mbledhja e të dhënave për fjalorin specifik i cili është pjesë e
mjedisit në të cilin përdoruesi rritet është veçori e parimit mjedisor (p.sh. lapsat me ngjyra, lapsat, letra specifike
për kontekstin e grupit të kopshtit të fëmijëve). Parimi funksional mbështetet mbi zgjedhjen e fjalëve me anë të
të cilave përdoruesi do të mund të realizojë nevojat e komunikimit, siç janë kërkesa, komentimi, përshëndetja ose
refuzimi.
Në fushën e komunikimit të asistuar është thelbësore të dallohet fjalori bazë (ang. core vocabulary) nga fjalori
margjinal (eng. fringe vocabulary). Fjalori bazë përfshin 80 % të fjalëve më të shpeshta të cilat përdoren në shumicën
e situatave të përditshme dhe paraqet bazë për përdorimin funksional të gjuhës (Banajee dhe bashk., 2003.;
Beukelman dhe Mirenda, 2005). Procedura e caktimit të fjalëve bazë i përfshin të gjitha parimet paraprakisht të
përshkruara për zgjedhjen e fjalorit. Në fakt, fjalët bazë themelohen mbi numrin dhe llojin e fjalëve të cilat i përdorin
fëmijët e zhvillimit tipik gjuhësor të moshës ndërmjet 24 dhe 36 muaj (Hrzhica, Kuvaç Kraljeviq dhe Shnajder, 2013).
Në Fotografinë 3 gjendet shembull i bordit të komunikimit me lloje të ndryshme fjalësh të cilat bëjnë pjesë në fjalorin
bazë të gjuhës kroate. Duke i shikuar fjalët/simbolet e pëfrshira në fjalor vërehet se në të janë të pëfaqësuara lloje
të ndryshme fjalësh – përemrat, foljet, ndajfoljet, lidhëzat etj. Përkundrazi, fjalorët tradicionalë bazohen mbi emra
dhe përdoruesve u mundësojnë vetëm emërtim dhe kërkim të sendeve, prandaj sot konsiderohet se fjalët bazë
duhet të jenë pjesë integrale e çdo sistemi të komunikimit. Mësimdhënia e përdoruesve me fjalët bazë është
një proces i planifikuar me kujdes në të cilin ekspertët dhe partnerët tjerë të komunikimit duhet të fillojnë nga
modelimi i përdorimit të gjuhës e cila është në një nivel pak më të lartë nga aftësitë gjuhësore momentale të fëmijës
(Hartmann, 2019).
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Piktura 3. Shembull i bordit të komunikimit në të cilën gjendet fjalor bazë (Materiali i punës
i Laboratorit për komunikim të asistuar i Fakultetit për Edukim dhe Rehabilitim në Zagreb)
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Fjalët të cilat bëjnë pjesë në fjalorin margjinal janë të lidhura me interesat, aktivitetet dhe stilin e përdoruesit të
komunikimit të asistuar dhe vlera e tyre e përdorimit është më e ulët sesa te fjalët bazë. Gjatë zgjedhjes së fjalëve
të cilat do të përbëjnë fjalorin margjinal është e rëndësishme të merren parasysh nevojat e komunikimit të individit.
Në këtë kontekst, për struktukrën e fjalorit duhet menduar sepse a do të vihet në përdorim mjeti i ri, varet, midis të
tjerash, edhe nga ajo çfarë do të mund të shprehë personi me sistemin e tij të komunikimit të asistuar. Marvin, Beukelman dhe Bilyeu (1994) shënojnë se 25-30 % të fjalorëve janë të caktuar nga konteksti (lidhet saktë për situata
të caktuara). Me kombinimim e fjalorit bazë me atë margjinal në sistemin e komunikimit të përdoruesit të komunikimit të asistuar rritet shpeshtësia e përdorimit të sistemit të cilin personi e përdor (Banajee dhe bashk., 2003).
Në bordin e komunikimit në Pikturën 3 fjalët margjinale gjenden nëpër kategoritë në rreshtin e fundit. Goossens’,
Crain dhe Elder (1992) duke e krahasuar fjalorin bazë me bazën gjenerike të porosive të cilat janë të rëndësishme
në ndonjë aktivitet në të cilën shtohet fjalor specifik për aktivitet të caktuar. Pikërisht për shkak të të dhënave më
sipër mund të konkludohet se zgjedhja e fjalorit duhet të jetë individuale dhe të bazohet mbi mbledhjen e të dhënave për interesat, përvojat, personat dhe vendet të cilët janë specifikë për përdoruesin dhe familjen e tij. Për qëllim
të mbledhjes së të dhënave për fjalorin të cilat do të jenë pjesë e bordit të komunikimit respektivisht librit, përdoren
pyetësorë të ndryshëm (Fallon, Light dhe Paige, 2001).
Përveç procesit të zgjedhjes së fjalorit, disa ekspertë gjatë krijmit të bordeve të komunikimit shfrytëzojnë sistemin
e shifrimit të simboleve me ndihmën e ngjyrës e cila lehtëson përvetësimin e rendit të fjalëve dhe bazohet mbi
ngjyrat të cilat gjenden në sfondin e simbolit ose në kornizën e tij. Në atë rast, sipas parimit të caktuar, me ngjyrë
shënohet sfondi ose skaji i vetë simbolit. Sistemi i shifrimit me ngjyrë, i treguar në Pikturën 4, quhet çelësi i Fitzgeraldit (DeCoste, 1997). Ekziston versioni i tij i modifikuar i cili përdoret në sistemet specifike të komunikimit të
asistuar, si i ashtq. organizim pragmatik i ekraneve dinamike (PODD), për të cilat do të bëhet fjalë në një kapitull të
veçantë. Ekzistojnë dhe mënyra të tjera të shifrimit me ngjyrë (Goossens’ dhe bashk., 1995). Të dyja sistemet janë
pajtuar dhe janë përdorur dhe asnjërit prej tyre nuk i jepet përparësi në raport me të tjerat, por është me rëndësi që
sistemi i zgjedhur i shifrimit të përdoret në sistem, që përdoruesit të komunikimit të asistuar do t’i lehtësojë përvetësimin e sistemit gramatikor në tërësi.
MËNYRA E SHIFRIMIT TË SIMBOLEVE – ÇELËSI I FITZGERALDIT
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Piktura 4. Mënyra e shifrimit të simboleve sipas çelësit të Fitzgeraldit

Multimodaliteti si veçori
e Komunikimit të Asistuar
Një nga veçoritë kryesore të komunikimit të asistuar është përfshirja e të gjitha modaliteteve të cilat përkrahin
dhe nxisin komunikimin në tërësi (Van der Meer dhe bashk., 2012). Komunikimi multimedial mund të përfshijë të
folurit, fjalët e thjeshtëzuara fonologjike, shprehjen faciale, ndjekjen me anë të shikimit, shenjat e duarve, pozitat
dhe lëvizjet e trupit, afrimin ose largimin nga partneri i komunikimit, porositë teksutale si dhe përdorimin e të
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gjitha mjeteve të komunikimit të asistuar (Sevcik dhe Romski, 2005). Modalitetet mund të ndryshojnë në varësi
nga nevojat e përdoruesit. Me shqyrtimin e literaturës është konstatuar se përdoruesit i komunikimit të asistuar
më shpesh përdorin mjete ndihmëse të komunikimi të teknologisë së lartë, simbole grafike dhe shenjat e duarve
(Van der Meer dhe bashk. 2012). Autorët e njëjtë mbi bazën e shqyrtimeve hulumtuese konkludojnë se nxitja e
fëmijëve të moshës së hershme, duke i kombinuar të tri modalitetet e cituara, është treguar efikase. Sigafoosi dhe
bashkëpunëtorët (2009) konstatojnë se është me rëndësi të dallohet se cilin modalitet përdoruesi i komunikimit
të asistuar në vazhdimësi zgjedh ose preferon, që mund të konkludohet në bazë të vëzhgimeve të epizodave të
komunikimit të përditshëm. Edhe pse është i rëndësishëm identifikimi i modalitetit të preferuar që në mënyrë
shtesë do të nxitej, kjo nuk do të thotë se duhet hequr dorë nga modalitetet tjera sepse Multimodaliteti mundëson
transmetimin e porosive deri te partnerët e ndryshëm të komnikimit në sutuata të ndryshme. Zgjedhja e modalitetit
varet nga veçoritë individuale të personit, që nënkupton shkathtësi të komunikimit, nivel njohës, aftësi motorike dhe
faktorë të jashtëm siç janë qëndrimet e familjes, dituria e ekspertëve të cilët janë përfshirë në intervenim dhe qasja
e mbështetjes profesionale dhe mjeteve financiare (Pinto dhe Gardner, 2014). Williams, Krezman dhe McNaughton
(2008) theksojnë se komunikimi i asistuar nuk kufizohet në përpjekje ta nxisim zhvillimin e të folurit, për bëhet
fjalë për shumën e teknikave dhe strategjive të cilat pëkrahin pjesëmarrjen e fëmijës në aktivitetet e shumta të
përditshme dhe mjediset sociale.

Shembulli 1.
Gjatë periudhës gjashtëmujore të mbështetjes është përpjekur të vërtetohet se a mund qasja multimodale
(komibinimi i shenjave të duarve, shenjave grafike dhe aparateve të teknologjisë së lartë; Piktura 5) të rezultoëj me
përparësi në komunikim, gjuhë dhe vështirësi të shkrim-leximit të hershëm te vajza pesëvjeçare me sindromën WolfHirschornovim (WHS). Sindromën WHS e ndjekin karakteristikat kraniofaciale jotipike, apraksia folore dhe shkallë të
ndryshme të vështirësive intelektuale.
Në fillim të intervenimit kuptimi i të folurit ka qenë dukshëm i çrregulluar dhe vajza është shërbyer me disa shenja të
duarve të cilat nuk i kanë qenë të njohura mjedisit, por vetëm ekspertëve. Intevenimi përbëhej nga futja e shenjave të
duarve, por dhe nga kombinimi i zgjehdjeve të teknologjisë së lartë dhe nga përkrahja vizuale. Rezultatet kanë treguar
se përparimi është arritur në të gjitha fushat e përmendura (Rožić dhe bashk., 2015).Te vajza është vërejtur rritja e
numrit të funksioneve të komunikimit dhe mjeteve të komunikimit, si dhe përparimi në prodhimin gjuhësor (lidhja
e fjalëve në shprehje daanëtarëshe), fjalorin receptiv dhe ekspresiv dhe në parashkathtësitë e leximit dhe shkrimit
(veçimi i zërit të parë në fjalë dhe emërimi i 14 shkronjave).
Nga më sipër mund të përfundohet se futja e komunikimit të asistuar mund të veprojë në mënyrë nxitëse mbi zhvillimin
e komunikimit, gjuhës dhe mbi shkathtësitë e shkrim-leximit të hershëm. Përdorimi i mëtejshëm i komunikimit të
asistuar do të siguronte zhvillimin e komunikimit, gjuhës dhe shkrim-leximit dhe pjesëmarrjen aktive të vajzës në të
gjitha aspektet e jetës sociale.

Piktura 5. Shembulli i intervenimit
multimodal te fëmija me sindromën
Wolf-Hirschorn (Rozhiq dhe bashk.,
2015)

32

Në hulumtimet të drejtuara mbi përcaktimin e
veçorive të komunikimit të asistuar shpesh citohet
thënia ‘’përdoruesve të komunikimit të asistuar, një
asnjëherë nuk është i mjaftueshëm’’, me çfarë kthehet
vëmendja mbi rëndësinë e multimodalitetit në fushën
e komunikimit të asistuar. Me fjalë të tjera, personave
me nevoja të ndërlikuara të komunikimit është e udhës
t’u sigurohet më shumë se një mjet i komunikimit, më
shumë se një partner i komunikimit, më shumë se një
strategji dhe më shumë se një mjedis i komunikimit
(Williams dhe bashk., 2008; Bohaçek, Ivshac Pavlisha,
Car, Milkoviq dhe Popçeviq, 2017).

Supozimet themelore
për zotërimin e komunikimit
të asistuar

i komunikimit të folurit, paraqitet prishja e baraspeshës në sistemet e kuptimeve të shifruara, dhe me
atë dhe deri te pabarazia në kontributet e partnerëve
të komunikimit (për shembull, një partneri i duhet
shumë më tepër kohë që të formojë një porosi). Kjo
është për personin me vështirësi (për shembull me ato
motorike) shumë stigmatizuese dhe dekurajuese për
vazhdimin e komunikimit. Një varg tjetër problemesh
paraqitet për shkak të kundërshtimit ndaj ligjshmërive natyrore të përvetësimit të gjuhës. Fëmija i cili nuk
mund ta përvetësojë komunikimin me anë të të folurit
në shumicën e rastave e përvetëson gjuhën me anë të
sinjaleve auditive (të folurit), kurse mëson të prodhojë
shprehje me anë të simboleve grafike. Për këto pengesa në përvetësimin/mësimin e gjuhës do të bëhet më
shumë fjalë në kapitullin për parimet pragmatike gjatë
organizimit të librave të komunikimit.
Me supozimin paraprak lidhet edhe fakti që modalite-

Tanimë është përmendur mjaft si veglat e reja
mundësojnë zbatimin e komunikimit të asistuar në komunikimin dhe gjuhën e përditshme në mënyrë e cila
ka qenë e pamundshme para revolucionit teknologjik
i cili ka mundësuar qasje më të mirë përmbajtjeve vizuale, por njëkohësisht dhe krijimin më efikas të përmbajtjeve për mësimdhënie. Megjithatë, pavarësisht nga
sistemi i komunikimit i cili futet te fëmija – shenjat e
duarve, mjetet e teknologjisë së ulët, mjetet e teknologjisë së lartë – ka disa supozime themelore të komunikimit të asistuar.

ti vizual, forma e komunikimiti të asistuar, do të duhej

I pari është arritshmëria e mjetit të komunikimit. Praktika profesionale, si dhe të dhënat nga literatura, pohojnë tendencën se mjeti i asistuar, për shembull libri
i komunikimit, përdoret në kontekste të kufizuara, siç
janë kabinetet për logopedi ose shtëpia e përdoruesit,
kurse në të gjitha situatat tjera libri mbetet në shtëpi
dhe fëmija nuk ka me çfarë të komunikojë derisa
është në park, librari, spital, te gjyshja etj. Siç është për
mësimdhënien e shkathtësisë së të shkruarit i domososhëm lapsi/tastiera dhe letra/aparati, ashtu është
edhe kusht për zotërimin e komunikimit të asistuar
prania/arritshmëria e mjetit ndihmës të fëmijës.

dukshëm është më i vogël (Romski dhe Sevcik, 1993.;

I dyti, i cili shpesh është lënë pas dore, është nevoja për
ngopjen e mjedisit të cilit i takon personi me vështirësi
të komunikimit nga modaliteti i komunikimit të cilin
personi e përdor. Është e natyrshme dhe motivuese
për t’u përdorur me gjuhën e mjedisit natyror; derisa
personi me vështirësi përdor fotografi, kurse partneri

të përdorej jo vetëm si mjet i shprehjes gjuhësore, por
edhe për fuqizimin e kuptimit gjuhësor (Drager dhe bashk. 2006). Kjo është tepër e rëndësishme në moshën e
hershme të fëmijëve te të cilët zhvillimi gjuhësor më
shumë varet nga veçoritë e hershme të komunikimit
dhe ku në mënyrë aktive nxitet kuptimi gjuhësor si parakusht për prodhimin gjuhësor. Përderisa shumë hulumtime janë të kryera për temën e përdorimit të komunikimit të asistuar për qëllime të prodhimit gjuhësor, korpusi i hulumtimeve për qëllime të nxitjes së kuptimit
Sevcik, 2006) dhe në përgjithësi i kufizuar mbi kuptimin
e koncepteve dhe orarëve kohorë (Krantz, MacDuff dhe
McClannahan, 1993), pra mbi format shtesë vizuale të
përkrahjes të cilat nuk janë aq shumë të orientuara në
komunikim, por më shumë sërbejnë për t’i leshtësuar
indivitit pranimin e ndryshimeve në rutina dhe mjedis.
Sistemet e sukseshme të intervnimit të hershëm në të
cilat vitе me radhë përdoret komunikimi i asistuar promovojnë modelim ndërveprues të sistemit të komunikimit të asistuar nga partnerët të komunikimit ashtu që
partneri i komunikimit paralelisht me të folurit tregon
simbole të sistemit të komunikimit të përdoruesit të komunikimit të asistuar (Allen, Schlosser, Brock dhe Shane, 2017; Justice, Chen, Tambyraja dhe Logan, 2018).
Për shkak të veçorive të kontributit gjuhësor, i cili ashtu
sigurohet, këto intervenime shpesh përshkruhen me
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nocionin kontributi i pasuruar gjuhësor dhe zhvillohen

ndryshe klinike. Për shembull, te persona me dëmtime

në kontekstin e ndërveprimeve natyrore të komuniki-

motorike te të cilët statusi njohës është i rregullt ose

mit (Popçeviq, Ivshac Pavlisha dhe Bohaçek, 2020).

butë i çrregulluar, është i nevojshëm zhvillimi dhe sigu-

Strategjia e kontributit të pasuruar gjuhësor bazohet

rimi aktiv i mjeteve gjuhësore për nxitjen e funksoneve

në supozimin se përdoruesi i sistemit të komunikimit

të tjera të rëndësishme të komunikimit, siç janë ndarjet

të asistuar nuk do të përdorë në mënyrë ndërvepruese

deklarative, komentimet, parashtrimi i pyetjeve, të drej-

sistemin e komunikimit të asistuar nëse përdorimi i të

tuarit, shpjegimet etj.

njëjtit sistem nuk modelohet në kontekstet kuptimplota, të përditshme (Justice dhe bashk., 2018).

Në literaturë citohen rekomandime të shumta për
stilin e komunikimit i cili është treguar efektiv te
zbatimi i komunikimit të asistuar (Hartmann,
2019.; Popçeviq dhe bashk., 2020), kurse kryesoret
midis tyre janë:
1. Në komunikim me fëmijën te i cili futet
komunikimi i asistuar është më mirë të përdoren
më shumë komente sesa pyetje (raporti fjalitë
dëftore/komente – pyetjet është 80:20).
2. Partneri i komunikimit, gjatë komunikimit me
fëmijën e moshës së hershme, 70 % e kohës
paralilisht me të folurit do të duhej të tregonte
simbole të sistemit të komunikimit i cili futet
te fëmija (shenjat e duarve, simbolet grafike në
pajisjen e teknologjisë së lartë ose në librin e
komunikimit).

I fundit, por i barabartë sipas rëndësisë me tri supozimet e para, është njohja për rëndësinë e zgjerimit të
repertorit të funksioneve të komunikimit duke përdorur
komunikimin e asistuar (Piktura 6). Shumë shpesh intervenimet të cilat përfshijnë ndonjë nga format e komunikimit të asistuar ndalen në përvetësimin e funksoneve themelore të komunikimit, për shembull – refuzimin dhe kërkesën. Nevojat e komunikimit të individit në
realitet janë shumë më të gjera dhe kufizimi mbi këto
funksione të pazhvilluara kufizon pjesëmarrjen aktive
të individit në aktivitetet sociale. Te disa persona, për
shembull te persona me PSA, shumë shpesh është
sfiduese për të realizuar komunikim për këto qëllime,
por përmasat e funksioneve të komunikiit do të duhej të ishin shumë më të gjera te persona me pikturën
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Piktura 6. Zgjerimi i funksioneve të komunikimit me pajisje
të teknologjisë së lartë gjatë lojës (lart) dhe material i
përshtatur për nxitjen e shprehjeve shumëanëtarëshe
(poshtë)

Duke respektuar parimet e numëruara në Spitalin
për fëmijë në Boston, është zhvilluar një qasje për
motivimin e personave me PSA, ashtq. program zhytës
vizual (angl. visual immersion program, Shane dhe
bashk., 2011). Në kuadër të programit nxitet përdorimi
sa më i gjerë i simboleve vizuale në mjedisin natyror të

personave dhe theks i madh vihet mbi bashkëpunim
me familjen e cila është përgjegjëse për zbatimin e
shprehive të komunikimit në mjedisin e përditshëm
të fëmijës. Gjithashtu, në mënyrë të zjarrtë nxitet
përdorimi i mjetit të komunikimit të asistuar të idividit
me vështirësi nga ana e mjedisit të tij social.

Në vend të përfundimit
Për fund, në vend të konkludimit, vëmendja do t’i
kushtohet njërit nga mitet kryesore për futjen e
komunikimit të asistuar – besimit se futja e komunikimit
të asistuar e pengon zhvillimin e të folurt. Intervenimet
te fëmijët me vështirësi të cilat devijojnë në fushën e
prodhimit gjushësor sipas traditës nuk kishin përfshirë
komunikimin e asistuar (Weitz, Dexter dhe Moore,
1997.; Baumann Leech dhe Cress, 2011) për shkak të
supozimit se numri i orvatjeve folore do të ulet, madje
edhe të zhduket si pasojë e përdorimit të komunikimit
të asistuar. Komunikimi i asistuar shpesh është
rekomnduar vetëm kur terapia tradicionale e të folurit
është treguar pa sukses (King, Hengst dhe DeThorne,
2013). Pavarësisht nga ajo, hulumtimet kanë treguar
se futja e komunikimit të asistuar vepron pozitivisht
mbi zhvillimin gjuhësoro-folor. Disa hulumtime kanë
treguar se fëmijët e moshës së hershme më shumë
shërbehen me të folurit pas fillimit të intervenimit me
anë të komunikimit të asistuar pasi që zvogëlojnë
frustrimin (Baumann Leech dhe Cress, 2011). Aautorët
e njëjtë, me shqyrtimin e hulumtimeve të ndryshme,
kanë vërtetuar se te 94 % i pjesëmarrësve është
rritur prodhimi folor gjatë periudhës së përdorimit të
komunikimit të asistuar.

Aktivitetet për mësim të pavarur
1. Pse është e rëndësishme që në procesin e intervenimit të hershëm të futen dhe metodat e komunikimit
të asistuar?
2. Cili ëshët roli i mundshëm i teknologisë në nxitjen e
komunikimit?

4. Çfarë konsiderohet për ashtq. prodhim gjuhësor
krijues?
5. Në zhvillimin gjuhësor fëmijët së pari i përdorin
shprehjet njëanëtarëshe. Pse shprehja siç është ‘’Të
lutem, më jep gotën’’ nuk është hap përkatës zhvillimor
në nxitjen e prodhimit gjuhësor? Sajoni disa shprehje
përkatëse të cilat do t’i përfshinit si qëllim i nxitjes pasi
që fëmija përvetëson shprehjet njëanëtarëshe.
6. Pse grumbullimi i emrava në librin e komunikit të
fëmijës nuk është i motivueshëm për zhvillimin e gjuhës?
7. A janë pohimet në vijim të sakta:
a) ‘’Kur fëmija do të fillojë të përdorë librin e komunikimit
me simbole grafike, duhet injoruar të gjitha gjestet të
cilat deri tani i ka mësuar dhe të mbetet këmbungulës
që në vendin e tyre të përdorë simbole nga libri i
komunikimit.’’
E saktë/Gabim
Arsyetoni përgjigjen tuaj ______________________________
b) ‘’Që të përdorë sa më shpesh librin e komunikimit,
fëmijës i duhet parashtruar sa më shumë pyetje gjatë
ndërveprimit me të.’’
E saktë/Gabim
Arsyetoni përgjigjen tuaj ______________________________
8. Çfarë mendoni për pohimin se modelimi i përdorimit të komunikimit të asistuar gjatë lojës çrregullon
natyrshmërinë e lojës dhe ndërveprimin me fëmijën?
9. Si me ndihmën e simboleve grafike mund të nxitni
kuptimin gjuhësor? Jepni një shembull.
10. Djali trevjeç me aftësi të rregullta njohëse dhe
komunikative nuk i ndjek djemtë e tjerë nga aspekti
i zhvillimit të gjuhës dhe të folurit. Në komunikim
me mjedisin përdor vetëm disa fjalë të thjeshta
fonologjike. Si do të organizonit futjen e komunikimit
të asistuar te ky djalë duкe marrë parasysh konceptin
e multimodalitetit?

3. Numëroni parimet e zbatimit të komunikimit të
asistuar në intervenimin e hershëm (sipas Dragerit dhe
bashk., 2010.).
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Patricia Politano (përktheu nga gjuha angleze Sasha Shegrt)

4. Intervenimet e komunikimit
të asistuar për personat ne nivelin
e komunikimit parasimbolik

Derisa njerëzit konsideronin trurin tim i padobishëm, kurse shprehjet e fytyrës sime dhe
tingujt të cilët i kam prodhuar të pakuptimta, kam qenë e dënuar të jem pa zë.’’
(Sienkiewicz-Mercer dhe Kaplan, 1989).

Në autobiografinë e saj, Ngre shikimin të them po Ruth Sienkiewicz-Mercer, mbrojtësja e të drejtave të personave
me invaliditet, shpjegon se pa marrë parasysh dëshirës së saj të fortë për komunikim, suksesi i saj në komunikim
tërësisht ka qenë i varur nga shkathtësitë e të tjerëve, gatishmërisë të komunikojnë në mënyra alternative dhe, më
me rëndësi, nga pritjet të cilat ata kanë pasur për të. Në moshën e fosnjërisë Ruth është sëmurur nga epilepsia dhe
ka përjetuar dëmtime të korteksit motorik në tru. E ka humbër aftësinë e të drejtuarit me gjymtyrët dhe muskujt
të përfshirë në prodhimin e të folurit. Kur prindërit nuk kanë mundur të kujdesen më për të, është shtrirë në një
institucion publik në të cilin personeli nuk e njihte as atë as mënyrën në të cilën ajo komunikon. Në një mjedis të tillë
askush as që është orvatur të komunikojë me të. Sipas dëshmimit të saj, personeli ka konsideruar se shenjat e saj
‘’po’’ dhe ‘’jo’’ janë vetëm ‘’gjeste të pakuptimta’’, kurse ajo ‘’nuk ka pasur mënyrë t’u thotë çfarëdo tjetër’’.
Për fat të keq, përvojën të cilën Ruth e përshkruan nuk është në tërësi unike. Shumica e personave të cilët përdorin
metodatat e komunikimit të asistuar dëshmojnë se të tjerët shpesh i nënçmojnë aftësitë e tyre dhe nuk dinë si
të komunikojnë me ta. Shkathtësitë dhe njohuritë e partnerëve të komunikimit kanë rol kryesor për suksesin e
ndërveprimeve në komunikim. Kjo është në veçanti e vërtetë kur bëhet fjalë për personat të cilët janë të ashtq.
komunikues parasimbolikë.

Komunikimi parasimbolik
Komunikimi parasimbolik i referohet metodave të komunikimit në të cilën nuk përdoren fjalë të shqiptuara ose
shenja. Shembuj të komunikimit presimbolik janë gjestet e zakonshme, siç janë tundje koke poshtë/lart për po/jo
dhe tundje me dorë në shenjë përshëndetjeje në të ardhur ose në largim; gjithashtu dhe shenja më pak të zakonshme
të cilat bëhen me lëvizjen e trupit, vokalizimin ose lëshimin e zërit dhe me shprehjen e fytyrës. Këto shenja mund
të jenë lëvizje dhe gjeste unike për individin, por mund të jenë dhe shumë delikate, siç është ngritja e shkimit me
kuptimin po, siç ka përshkruar Ruth Sienkiewicz-Mercer.
Kur individët disponojnë vetëm me mjete parasimbolike të komunikimit, janë të kufizuar në mundësitë e shprehjes
dhe mund t’i kuptojnë vetëm numër të vogël personash. Fëmijën para se të mësojë të flasë, kryesisht e kuptojnë
vetëm vëllezërit, motrat dhe prindërit. Gjithashtu, fëmijë të vegjël të cilët jetojnë në mjedisin spitalor ose institucional mund t’i kuptojnë vetëm kujdestarët, ata të cilët më shpesh kujdesen për ta. Madje edhe kujdestarët më
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të përkushtuar shpesh nuk mund të kuptojnë gjithçka
që fëmija përpiqet të kumtojë pa përdorimin e fjalëve.
Nëse fëmija jeton në një mjedis në të cilin askush nga
ai edhe nuk pret të komunikojë, përpjekjet e tij për të realizuar komunikim mund të kalojnë pa i vërejtur. Edhe
më shumë, nëse janë shenjat e fëmijës unike ose delikate, do të mund t’i kuptojnë vetëm një numër më të
vogël të personave dhe kjo do të jetë më rrallë.
Informatat për zhvillimin normal të të folurt mund të
ndhmojnë për kuptimin se si zhvillohen shenjat unike
të komunikimit. Para zhvillimit të të folurit, foshnjat
kryesisht komunikojnë me anë të gjesteve dhe të vokalizimit. Kur kujdestarët i japin sjelljes së fëmijës kuptim
të caktuar, fëmija krijon lidhje midis vokalizimit/sjelljes
dhe ngjarjes e cila pason. Për shembull, nëse fëmija gjatë marrjes së ushqimit e shtyn ushqimin ose e
nxjerr nga goja, kujdestari mund të interpretojë si shenjë se fëmija ka mbaruar me marrjen e ushqimit dhe
të ndërpresë me aktivitetin. Më shpesh, kujdestari do
të ofrojë një model me të folur kur reagon në sjellje të
lidhur – për shembul, mund të thotë diçka si jo, kemi
mbaruar ose mjaft kur e ndërpret aktivitetin. Fëmijët
me zhvillim të rregullt shpesh herë dëgjojnë modele
folore paralelisht me veprimet e caktuara para se të
mësojnë të shqiptojnë ndonjë fjalë. Kur fëmija fillon të
prodhojë të folur, ai zbulon se të folurit është më efikas,
dhe sjelljet e komunikimit zëvendësohen me të folurit
dhe gjestet e zakonshme.
Fëmijët të cilët nuk zhvillojnë të folur gjithashtu
mbështeten mbi kujdestarët parësorë të cilët sjelljeve
të tyre u japin kuptim. Në mënyrë të ngjashme mund
të mësojnë se largimi i ushqimit gjatë vaktit është
mënyra se si të kumtojnë jo, kam mbaruar ose mjaft.
Mirëpo, nëse nuk mund të imitojnë modele verbale të
cilat shënojnë jo, kam mbaruar ose mjaft, fëmijët do të
vazhdojnë të përdorin sjelljet parasimbolike kur dëshirojnë të transmetojnë këtë porosi. Numri i porosive të
cilat transmetohen me sjelljet joverbale të komunikimit
mund të rritet dhe të bëhet shumë i ndërlikuar. Ashtu
siç rritet numri i shenjave, ato mund të bëhen sa më
unike dhe më pak të kuptueshme personave të panjohur.

Dallimi i komunikimit
dhe sjelljes
Është me rëndësi të vërehet që nuk janë të gjitha
sjelljet komunikative. Hulumtimet tregojnë se sjeljet
e provokuara paraqiten te një nga katër funskionet: a)
për ndërprerje ose shmangie të aktivitetit të padëshiruar; b) për të arritur deri te objekti i dëshiruar i prekshëm (real); c) për të tërhequr vëmendje; ç) si përgjigje për nxitje të brendshme ose të jashtme (Walker,
Lyon, Loman dhe Sennott, 2018). Mund të jetë hutuese kur fëmija përdor sjellje të njëjta të cilat janë edhe
komunikative (p.sh.: kur dëshiron objekt të prkshëm,
vëmendje ose largim) dhe jokomunikative (si përgjigje
në ndonjë stimul). Për shembull, fëmija mund ta godas
veten në kokë si përgjigje për zhurmë të madhe (stimul
i jashtëm) si reagim në uri (stimul i brendshëm) ose
kur dëshiron të shmangë ndonjë aktivitet. Në situata
të tilla ndoshta do të duhet të realizohet një analizë
funksionale sistemore të sjelljes si do të vërtetohej
kur dhe në cilat situata një sjellje e caktuar përdoret
për qëllime të komunikimit. Te shumë fëmijë sjelljet
të dëmshme për vetë fëmijën ose persona të tjerë
në masë të madhe mund të zvogëlohen nëse fëmijët
mësojnë një shembull tjetër më përkatës të trensmetimit të porosisë së njëjtë (p.sh.: nëse duan të shmangin
ndonjë aktivitet) (Bopp, Brown dhe Mirenda, 2004). Të
mësuarit i fëmijës të zëvendësojnë sjellje të dëmshme
me ndonjë metodë të komunikimit quhet mësimdhënie
e komunikmimit funksional. Hulumtimet tregojnë se te
fëmijët me çrregulime serioze të komunikimit dhe me
sjellje të padëshirueshme, praktikat më të mira përfshijnë analizën funskionale të sjelljes dhe mësimdhënien
funksionale të komunikimit (Tiger, Hanley dhe Bruzek,
2008). (Bopp, Brown dhe Mirenda, 2004).
Kur flasim për të ashtq. komunikues parasimbolikë,
në këtë grup të praktikës më të mirë për përmirësimin e komunikimit bëjnë pjesë: a) përpilimi i listës
gjithëpërfshirëse të metodave të komunikimit me të
cilat individi shërbehet dhe kuptimi i tyre i supozuar;
b) mësimdhënia e partnerëve tjerë të komunikimit për
mënyrat e dallimit dhe shpjegimit të përpjekjeve ekzistuese të komunikimit; c) modelimi dhe mësimdhënia
e komunikimit të asistuar. Theksi bie mbi qëllimet e komunikimit funksional dhe rritjen e numrit të ndërveprimeve të komunikimit. Qëllimi i intervenimeve duhet të
jetë rritja e numrit të porosive të cilat numri më i madh
i personave në më shumë situata mund t’i vërejë dhe
t’i kuptojë.
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Identifikimi i komunikimit parasimbolik
Nëse fëmija ka repertor i shenjave idiosinkratike ose delikate të komunikimit, ekipi i ekspertëve duhet të kërkojë
ndihmën e personit (ose personave) të informuar i cili e di kuptimin e atyre sinjaleve. Me atë personi ose personat
duhet të zhvillojnë një intervistë me qëllim të përpilimit dhe dokumentimit të një liste gjithëpërfshirëse të metodave
të komunikimit të individit dhe kuptimeve të tyre të supozuara. Kemi një seri listash kontrolluese falas dhe veglash
për zhvillimin e bisedave për qëllim të mbledhjes dhe dokumentimit të të gjitha sjelljeve të komunikimit që janë të
njohura për partnerët të informuar të komunikimit.

Fjalori i komunikimit
Vegla më e shpeshtë është fjalori personal i komunikimit i treguar në Tabelën 1. Fjalori i komunikimit ka së paku
tri kolona. Kolona e parë përmban përshkrime të hollësishme të sjelljeve të komunikimit të fëmijës. Sa është
përshkrimi i ndonjë nga sjelljet e komunikimit më i hollësishëm, më e madhe është mundësia se personat e tjerë do
të mund ta dallojnë dhe të përgjigjen në të. Në disa raste përshkrimi mund të jetë i ndjekur me fotografi.

Vëzhgimi i sjelljes?
● I shtrëngon të gjithë muskujt,
i dhemb shpina dhe e hap
gjerësisht gojën

Kuptimi i mundshëm?
● I emocionuar/I lumtur
● I shqetësuar
● Me dhembje

Propozimi?
● Pyeteni me gojë çfarë nuk është në
rregull dhe kaloni nëpër listë për t’i
marrë përgjigjet “po”

● I habitur

● Shkelmon me këmbët

● është i shqetësuar ose
ndien dhembje në këmbë
ose shputa

● Kontrolloni mos është këpuca
shumë fort e lidhur dhe kontrolloni
mos ka gjurma të kuqe nga presioni
nën protezat e tij

Tabela 1. Fjalori i komunikimit

Kolona tjetër jep listën e kuptimeve të mundshme të sjelljes së caktuar. E njëjta formë e sjelljes shpesh ka më
shumë domethënie. Për shembull, kur një fëmijë me paralizë cereblale i shtrëngon të gjithë muskujt dhe shtrihet,
kjo mund të tregojë tronditje ose siklet. Gjithasthu, fëmija mund të përdorë më shumë forma të sjelljes të cilat kanë
domethënie të njëjtë. Për shembull, kur fëmijës nuk i pëlqen një aktivitet konktret, ai mund të prodhojë vokalizim të
caktuar i cili interpretohet si protestë, shtangim i trupit, kthim i kokës në anën tjetër dhe/ose largim i sendeve nga
vete.
Në kolonën e fundit është përshkruar si kujdestari përgjigjet në sjellje konkrete të fëmijës. Për shembull, gjatë vaktit,
nëse fëmija tregon shenja të sjelljes të cilat mund të interpretohen si protestë, kujdestari mund të përgjigjet ashtu
që do të ndërpresë aktivitetin (tërheq lugën) dhe/ose modelon me tundje koke e cila do të thotë Jo dhe thotë, Uh,
kjo nuk të pëlqen. Kur fëmija përdor sjellje e cila ka domethënie të ndryshme në kontekste të ndryshme, mund të
shtohet edhe kolona e katërt, e cila përshkruan situata, që është shfaqur në Tabelën 2.
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C

Çfarë bën?

Çfarë domethënie mund
të ketë?

Çfarë duhet bërë?

● i shtrëngon të gjithë
muskujt, i shtrin
këmbët, lakon shpinën
dhe e hap gjerësisht
gojën

● refuzim nuk më

● para fundit të vaktit

● njësoj si lartë

● kam mbaruar

● verbalizoni:
Ke mbaruar? Mjaft?

● një person i ri hyn në
dhomë

● i shtrëngon të gjithë
muskujt,
● i shtrin këmbët,

● përshëndetje

● konfirmoni përshëndetjen

● gjatë vaktit, kur i
ofrohet ushqim i ri

● pëlqen ose nuk
● jam i uritur

● modeloni me tundje koke
për JO, verbalizoni: Jo. Kjo
nuk të pëlqen?

● jam i lumtur

● lakon shpinën dhe
● qesh
● gjatë aktivitetit i cili i
pëlqen

● i shtrëngon të gjithë
muskujt,
● i shtrin këmbët,

● diçka nuk është në
rregull

● lakon shpinën dhe

● më dhemb

● jam i shqetësuar

● pyetni me fjalë nëse diçka
nuk është në rregull dhe
kaloni përmes listës, duke
pritur përgjigjen PO

● vrenjtet
Tabela 2. Fjalori i komunikimit me katër kolona

Secili person i rëndësishëm duhet ndarë gjetjet e vet për sjelljen komunikative të fëmijës ashtu që plotëson pjesët
e fjalorit të komunikimit, ashtu që do të përpilohej lista sa më e plotë të të gjitha përpjekjeve të komunikimit të
cilat partnerët e komunikimit kanë vërejtur në mjedise të ndryshme. Pas bashkimit të atyre informatave, madje
dhe vetëm përdorimi i fjalorit të komunikimit mund të ndikojë me sukses mbi rritjen e numrit të partnerëve të
komunikimit dhe numrit të suksesshëm të ndërveprimeve të komunikimit të komunikuesit parasimbolik.

Inventari i Komunikimit Funksional
Inventari i komunikimit funksional është përkthyer në gjuhën kroate dhe është i arritshëm në Shtojcat e Librit
Mësimor.
Janë të arritshme seri listash të tjera kontrolluese të cilat mund të jenë të dobishme në mbledhjen e informatave
të hollësishme për metodat e komunikimit të cilat personi i përdor (Rowland, 2020; Weatherby, 1995), për shembull
Inventari i Komunikimit Funksional (Politano, 2002). Bëhet fjalë për udhëzues nëpër bisedë, respektivisht për veglën
e cila mund të përdoret për mbledhjen e më shumë informatave sesa që përmban fjalori i komunikimit. Me fjalë të
tjera, nuk janë të gjithë kujdestarët të vëtëdijshëm për të gjitha shenjat në të cilat reagojnë.
Biseda e cila zhvillohet me ndihmën e Inventarit është imagjinuar për t’u ndihmuar kujdestarëve t’i kujtojnë të gjitha
sjelljet e komunikimit të cilat i vërejnë dhe në të cilat përgjigjen. Është më mirë të zbatohet me një ose më shumë
persona të informuar. Biseda mund të fillojë me pjesën që quhet Metodat e Komunikimit të Pavaur. Aty gjendet lista
e metodave të komunikimit të cilat më shpesh i përdorin personat të cilët në komunikim nuk mund të mbështeten
mbi të folur, që është shfaqur në Tabelën 3.
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Metodat e Komunikimit të Pavarur
Mënyrat në të cilat personi përpiqet të komunikojë pa nxitje ose ndihmë
____ Vokalizimet
____ Shikimi
____ Shprehjet e fytyrës
____ Shtrin dorën/prek/duartroket
____ Tregon drejt njerëzve/sendeve/zonave
____ I shpie njerëzit, i tërheq drej vendeve të caktuara
____ Me dorë drejton ndonjë person për të kryer një detyrë të caktuar
(p.sh. e vë dorën e atij personi në dollap dhe kërkon HAPE)
____ Shtrin/shtyn sendet drejt dikujt kur kërkon ndihmë ose dëshiron ndonjë aktivitet
(p.sh i shtrin çelësat drejt personelit = dëshiron vozitje me makinë)
____ Tregon send ose fotografi
____ Qëndron/ulet pranë diçkaje (p.sh. qëndron pranë derës = dëshiron të shkojë jashtë)
____ Tregon ndonjë veprim (me mimikë) p.sh. gjuan basket
____ Gjeste të zakonshme (p.sh. bën-tund me dorë në shenjë përshëndetjeje, pohon/tund me kokë)
____ Gjeste dhe shenja të trilluara
(përdorni fjalorin e komunikimit për përshkrimin e shenjave)
____ Sjellje të cilat janë të dëmshme për vetë personin ose për të tjerët
____ shenjat: _fjalë individuale_shprehje
_fjali
		
Numri i shenjave të përdorura pa nxitje:______
_____disa shenja janë të përshtatura_të gjitha shenjat janë standarde
____ Të folurit: ______ fjalë individuale_shprehje
_fjali
		
Numri i fjalëve të përdorura pa model_________
____ Piktura/fjalë në mjedis
____ Kartela fotografish në mjedis, orarë ose bordi i komunikimit
____ Tregon në dosje ose kalendar
____ Fotografi nga revistat, katalogët, albumi fotografik
____ Vizaton
		
Numri i fotografive/fjalëve të cilat i përdor pa nxitje: ________
_____Libri/bordi i/e komunikimit
		
Numri i somboleve të cilat i përdor pa nxitje: ________________
_____Sintetizuesi i të folurit:___________________
			
Numri i somboleve të cilat i përdor pa nxitje:_________________
_____Shkruan vetëm shkronja_____përdor shkronja fillestare___shkruan vetëm fjalë
shkruan_____shtyp __________përdor bord me shkronja __përdor alfabetin e dorës
____ Të shkruarit është i kuptueshëm: rrallë ndonjëherë gjithmonë

_____fjali

Tabela3. Seksioni Metodat e Komunikimit të Pavarur nga Inventari i Komunikimit Funksional

Për çdo paragraf në këtë pjesë të Inventarit ekzaminuesi përshkruan metodën e komunikimit, ofron shembuj dhe
parasthron pyetje shtesë, për të mbledhur informata sa më shumë që është e mundshme. Ashtu, ekzaminuesi
mund të pyesë, për shembull: A prodhon fëmija disa tinguj ose zëra? Çfarë do të thotë kur ta dëgjoni atë tingull? A
përdor fëmija tinguj që të tërheqë vëmendje? A prodhon fëmija ndonjë tingull kur është i uritur ose kur nuk ndihet i
rehatshëm? Në vend që paragrafët në listë vetëm të shënohen, është e dobishme të regjistrohen të gjitha informatat
e fituara. Atje ku është përkatëse, mund të përdorni fjalorin e komunikimit për të regjistruar gjestet dhe kuptimet e
shumëfishta.
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Tabela 4. Seksioni Porositë të cilat i transmeton nga Inventari i Komunikimit Funksional

Tri kolonat e fundit përdoren për të dokumentuar sa lehtë një person i panjohur mund të dallojë ose të kuptojë
ndonjë sjellje të caktuar të komunikimit. Për shembull, nëse fëmija refuzimin e shpreh në dy mënyra të ndryshme
(p.sh. ndonjëherë me uljen e kokës në tavolinë, kurse ndonjëherë me hedhjen e sendit), ekzaminuesi i regjistron të
dyja mënyrat në kolonën e dytë, kurse shënon ndonjëherë dhe zgjedh 2 – persona të njohur.

Pasaporta Personale e Komunikimit
Vegla tjetër falas për grumbullimin e informatave gjithëpërfshirëse për komunikimin e individëve është pasaporta
personale e komunikimit. Pasaporta është librezë më shpesh e shkruar në vetën e parë e cila jep informata shtesë
për atë person: mënyrat në të cilat personit më mirë mund t’i jepet përkrahje, çfarë do ose nuk do, kush dhe çfarë
ka rëndësi për të, si edhe të gjitha mënyrat në të cilat personi komunikon. Libreza mund të jetë e përgatitur për një
situatë konkrete. Piktura 1 tregon pasaportën e komunikimit veçanërisht bërë për përdorim në spital, që personeli
të mësojë si komunikon fëmija.

Piktura 1. Modeli i pasaportës personale të komunikimit (përktheu Ruzhica Magushiq3) 1
3

Qasja është e mundshme nëpërmjet faqes së internetit: https://www.communicationpassports.org.uk/
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Modeli i pasaportës së komunikimit dhe informata
shtesë për të, janë të arritshme në faqen vijuese të internetit https://www.communicationpassports.org.uk/
creating-passports/. Si edhe të gjitha veglat e tjera të
përshkruara në këtë kapitull, kjo ka qenë e mundshme
për të bërë më mirë me ndihmën dhe mbi bazën e informatave të dhëna nga personat të cilët i japin kujdes
fëmijës.

të mësonin marrëdhënien midis simbolit dhe porosisë.

Është e rëndësishme për të marrë parasysh se në literaturën profesionale flitet për disa faza të komunikimit parasimbolik dhe në disa prej tyre sjellja e fëmijës
nuk ka qëllim qartë të spikatur. Qëllimi zhvillohet kur
fëmija do ta mësojë lidhjen midis sjelljes së tij dhe pasojave, ku roli i partnerit të komunikimit është shumë
i rëndësishëm. Prandaj, aftësimi i përtnerëve të komunikimit te komunikuesit parasimbolikë ësthë pjesë
përbërëse e intervenimit.

të mësojnë kuptimin e simboleve. Modelimi i përdori-

Aftësimi i partnerëve
të komunikimit

Pikërisht siç fëmijët pa vështirësi mësojnë të flasin nga
modelet folore, fëmijët të cilat do të përdorin metodat
e komunikimit të asistuar duhet t’i shohin të tjerët si
pordorin simbole paralelisht me të folurit. Sa më shpesh shohin modele të tilla, ka më shumë gjasa se do
t’i lidhin. Mësimdhënia e partnerëve të komunikimit që
modelojnë përdorimin e simboleve u ndihmon fëmijëve
mit të simboleve mund të zhvilohet gjatë aktiviteteve të
përditshme. Për shembull, prindi mund të tregoj fotografi kur fëmijës i jep zgjedhje: A do qumësht? (tregon
simbolin QUMËSHT) ose A do lëng? (tregon simbolin
LËNG). Në fillim nuk duhet pritur që ai do të tregojë
simbolin. Ky lloj i intervenimit në literaturën profesionale quhet Komunikim Multimodal, Informatë e Asistuar
Hyrëse Gjuhësore dhe Kontribut i Pasuruar Gjuhësor.

Mësimdhënia e Metodave
të Komunikimit të Asistuar

Hulumtimet tregojnë se aftësimi i partnerëve të komunikimit është metodë e sukseshme e intervenimit e cila
përmirëson suksesin e komunikimit të komunikuesve
parasimbolikë. Aftësimi i përtnerëve mund të jetë ndarja më e thjeshtë e informatave për metodat komunikative të fëmijës ashtu që partneri të mund të mësojë si
të interpretojë dhe të përgjigjet përpjekjeve delikate të
komunikimit. Por, aftësimi mund të jetë i drejtuar mbi
përvetësimin e shkathtësive të veçanta, për shembll, si
të modelohen metodat e përdorimit të komunikimit të
asistuar në aktivitetet e përditshme.
Para se gjithash, pasi të jenë të plotësuar, fjalorin e
komunikimit dhe/ose pasaportën personale të komunikimit duhet ndarë me të gjithë partnerët e komunikimit. Pastaj, partnerit të ri të komunikimit duhet dhënë
mësimdhënie si të interpretojë dhe të përgjigjet ndaj
përpjekjeve unike dhe delikate të komunikimit të komunikuesve parasimbolikë.
Pra, për të mësuar përdorimin e metodave të komunikimit të asistuar, fëmijët duhet ta mësojnë kuptimin
e simboleve të cilat përfaqësojnë porosinë të cilën
dëshirojnë të shprehin. Ata duhet t’i shohin shumë herë
të tjerët si tregojnë simbole derisa shqiptojnë një fjalë
dhe demonstrojnë një veprim të lidhur si do të mund
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Kur një fëmije i jepet mësimdhënie për komunikim të
asistuar, qëllimi është që t’i mësojë mënyrat e reja të
transmetimit të porosive. Ato mënyra të reja duhet të
jenë të tilla që partnerët e komunikimit mund t’i kuptojnë
lehtë, kurse fëmija t’i përdorë lehtë. Rekomandimi
është që porositë të mësohen një nga një, secilën
duhet zgjedhur me vëmendje. Fëmijët i mësojnë me
më shumë sukses metodat e reja të komunikimit kur
janë të motivuar për komunikim. Për këto arsye ka
nevojë për t’u këshilluar me kujdestarët e fëmijës dhe/
ose për t’i parë porositë në fjalorin e komunikimit që
të përcaktohet për cilën porosi fëmija është më shumë
e motivuar. Te disa fëmijë ajo do të jetë kërkesa për
ndonjë lloj aktiviteti të caktuar ose stimulimi (p.sh.
ushqim i preferuar, kërcim, lëkundje, muzikë). Te të tjerët
ajo mund të jetë tërheqja e vëmendjes së personit të
preferuar dhe ndërveprimi me të, kurse të tretët mund
të jenë më shumë të motivuar për të refuzuar ose për
të kontrolluar kur ndonjë aktivitet do të pushojë.
Hulumtiet gjithashtu tregojnë se edhe mësimdhënia
e drejtpërdrejtë është, si metodë e komunikimit
të asistuar, e sukseshme. Një nga strategjitë për
mësimdhënie të drejtpërdrejtë përfshin lojën e
strukturuar me të cilën nxitet ndonjë kërkesë.

Më saktësisht, edukatori ose eksperti do të:
•

fillojë aktivitetin i cili zgjon interes të madh
(p.sh. fryrja e flluskave);

•

ndërpresë papritur aktivitetin (kur fëmija është
fort i përfshirë brenda tij);

•

presë që fëmija të tregojë dëshirë për më
shumë (flluska);

•

nxitë fëmijën ta transmetojë porosinë duke
përdorur metodat e komunikimit të asistuar
(p.sh. ta prekë simbolin e flluskës).

të metodave joverbale të komunikimit dhe ndarjen e
atyre metodave me numrin më të madh të personave
ashtu që fëmija të mund të realizojë ndërveprime të
sukseshme të komunikimit me më shumë persona dhe
në më shumë mjedise të ndryshme. Në fund, planet
e intervenimeve të imagjinuar për mësimdhënie të
metodave të reja të komunikimit duhet të udhëhiqen
nga interesat më të mira të fëmijës dhe të bazohen
mbi porosi të komunikuara me zbatimin e metodave
joverbale.
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Zheljka Car

5. Përcaktimet themelore të zgjidhjeve
TIK dhe teknologjive të asistuara
Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (angl. Information and Communication
Technology; shkurtesë TIK) nënkupton gjithë teknlogjinë programore dhe strukturore
(softuerike dhe harduerike) e cila mundëson transmetimin dhe përdorimin e të gjitha
llojeve të informacioneve. Më saktësisht, në atë teknologji numërohen softueri dhe hardueri, pajisjet programore, rrjetet dhe mediat për mbledhjen, ruajtjen, përpunimin dhe
prezantimin e të gjitha llojeve të informacioneve të cilat mund të jenë të dhëna, zëra,
piktura, tekste etj.

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit paraqet
teknologji më depërtuese gjenerike e së sotmes, është
themeli i ekonomisë dhe gjenerator i ndryshimeve në të
gjitha fushat e shoqërisë të shekullit XXI. Zbatimi i saj
është i dukshëm në të gjitha degët e ekonomisë dhe
shkencës dhe është baza për veprimtari të suksesshme
të strukturave shoqërore dhe shtetërore. Qasja deri
te teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, në
pajtim me Konventën e KB-së për të Drejtat e Personave
me Invaliditet, është e njohur si e drejtë themelore e
njeriut dhe nën përkufizimin e nocionit komunikim në
kuadër të asaj konvente janë përfshirë: gjuhët, shfaqja
e tekstit, Alfabeti Brail, komunikimi prekës, mediat e
arritshme (të shkruara, të dëgjueshme), komunikimi i
asistuar dhe teknologjia e arritshme e informacionit
dhe komunikimit.

digjitale mund të realizohet me zhvillimin e programeve
ose pajisjeve të dizajnuara të veçanta kompjuterike
dhe me përshtatjen tanimë ekzistuese ashtu që ato
mund t’i shfrytëzojnë këto kategori të përdoruesve. Me
përdorimin e arritshmërisë në segmentet e ndryshme
të shoqërisë, nga ndërtesat, përmes edukimit deri te
informacionet dhe komunikimet, arrihet përfshirja
digjitale ose inkluzioni digjital e cila i përvaqëson të
gjitha përpjekjet të cilat bëhen për t’u rritur shkalla e
përfshirjes shoqërore të personave me invaliditet dhe
me moshë më të shkuar. Kjo arrihet me përshtatjen dhe
zhvillimin e shërbimeve tanimë ekzistuese dhe të reja
të cilat bazohen mbi teknologjitë e informacionit dhe
të komunikimit, të cilat do të mundësojnë komunikim
më efektiv, qasje në informacione dhe përkrahje në
edukim.

Aarritshmëria, term i cili përmendet në Konventë, por
sot ka hyrë në të gjitha fushat e shoqërisë, shënon qasje
pa pengesa, lëvizje, qëndrim dhe punë me personat me
invaliditet dhe me lëvizje të kufizuar nëpër objekte me
destinime publike dhe afariste, dhe është i përkufizuar
në Rregulloren për Sigurimin e Qasjes nëpër Objekte
Personave me Invaliditet dhe Lëvizje të kufizuar (NN
78/13).

Në kontekstin e atyre që janë thënë deri tani, gjithsesi
duhet përmendur edhe disa terma kryesorë të cilët
janë shumë të përhapur sot:

Arritshmëria digjitale shënon masën në të cilën janë disa
programe kompjuterike, faqe të internetit ose pajisjet –
të cilët bazohen mbi teknologjinë e informacionit dhe të
komunikimit – të pranueshme dhe të përshtatshme për
përdorim personave me invaliditet, si dhe personave
në periudhën më të moshuar të jetës. Arritshmëria
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Dizajni universal ose dizajni për të gjithë është dizajn i
tillë i produktit dhe mjedisit i cili është i përdorshëm për
të gjithë njerëzit në masë më të madhe të mundshme,
pa nevojë për përshtatje. Ai është dizajn i cili respekton
dallime dhe promovon përfshirje dhe barazi shoqërore,
me qëllim që të gjithë njerëzve u mundëson pjesëmarrje
e barabartë në të gjitha aktivitetet shoqërore [EIDD
Stockholm Declaration©, 2004].

Termat dizajni universal dhe dizajni për të gjithë thuajse
kanë kuptim të njëjtë, por dallohen në përhapjen
gjeografike të emërtimit – dizajn universal përdoret më
shumë në Amerikë, kurse dizajn për të gjithë në Evropë.
Në Britaninë e Madhe shpesh përdoret edhe termi
dizajn inkluziv.
Dizajni i arritshëm është dizajn i produktit me theks
mbi mundësitë dhe nevojat e personave me invaliditet
dhe më shpesh i shënon produktet të cilat në rend të
parë janë edhe të destinuara për personat me invliditet,
që nuk përjashton popullsinë tjerë. Termi gjithashtu
shënon funksionalitete të instaluara në produktet dhe
shërbimet ekzistuese të destinuara për tregun e gjerë
(Piktura 1), dhe të cilat u mundësojnë personave me
invaliditet t’i përdorin në mënyrë të pavarur (Gledec
dhe Car, 2018).

Teknologjia ndihmëse i përfshin të gjitha aparatet,
pajisjet, programet kompjuterike ose produketet e tjera
për rritjen, mirëmbajtjen ose përmirësimin e aftësive
funksionale të personave me invaliditet (link në burim).

Teknologjia ndihmëse mund të ndahet, sipas
funksionalitetit dhe përkrahjes për përdoruesin, në
teknologji për:
•

qëndrueshmëri, të ndenjurit dhe lëvizshmëri;

•

pajisje të vendit të punës;

•

komunikim (me gojë dhe me shkrim);

•

qasje deri te kompjuteri;

•

përballim të vështirësive në mësim
(vështirësi në lexim dhe njehsim);

•

asistim ose zëvendësim të shikimit;

•

asistim ose zëvendësim të dëgjimit;

•

kryerje të aktiviteteve të përditshme jetësore
dhe menaxhim me aparatet në mjedis;

•

pushim dhe argëtim.

Fotografia 1. Arritshmëria e objekteve ndërtimore – nuk
është e kënaqshme (lart), platformë për qasje (poshtë)

Shembull janë disa nga mundësitë e arritshme në
smart telefonat të cilat ndihmojnë edhe p.sh. në vozitje
dhe në secilën situtatë tjetër kur edhe një person pa
invaliditet nuk është në gjendje të funksionojë në
mënyrë të zakonshme/standarde. Në situata të tilla
personat janë sipas kontekstit të paafstësuar, për
shembull kur vozitin, me të dyja duart mbajnë ngarkesë,
përdorin telefona smart ose celularë, natën etj.

Përveç termave mjetet e teknologjisë së ulët dhe të
lartë të komunikimit të asistuar, në literaturë gjendet
ndarja e njëjtë e cila i referohet teknologjisë ndihmëse
me teknologji të ulët dhe të lartë.
Teknologjia ndihmëse e teknologjisë së ulët janë të
gjitha produktet nga letra ose pëlhura, ndërsa shembuj
me librin e komunikimit të teknologjisë së ulët dhe
orarin vizual janë të treguar në Pikturën 2.
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komunikimit në kontekstin e edukimit ose komunikimit
të personave me invaliditet, dhe me përkrahje
programore dhe përshtatje të përmbajtjes, mund të
konsiderohet si pjesë e teknologjisë ndihmëse për
komunikim të asistuar.
Përdorimi i komunikimit të asistuar mbi bazën e
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit mund
të përparojë dukshëm cilësinë e jetës së personave
me vështirësi, duke u mundësuar pjesëmarrje më të
barabartë në shoqëri, arsim më të mire dhe nivel më të
madh të pavarësisë.

Piktura 2. Teknologjia ndihmëse e teknologjisë së ulët

Teknologjia ndihmëse e teknologjisë së lartë nënkupton aparate të cilat Brenda vetes përmbajnë
procesorë dhe kujtesë (Piktura 3). Hardueri ndihmës
kompjuterik përfshin çelësa specialë, tastierë,
ekrane dhe pajisje të jashtme për të komunikuar
me kompjuterin. Softueri ndihmës kompjuterik janë
lexuesit e ekraneve dhe programet e komunikimit.
Gjithashtu, ekziston përkrahje e veçantë programore
dhe materiale të përshtatura digjitale për përkrahjen
e komunikimit ose mësimdhënies së fëmijëve me
devijime dhe vështirësi zhvillimore.

Piktura 4. Teknologjia e informacionit
dhe komunikimit si teknologji ndihmëse
Piktura 3. Zbatimi i teknologjisë ndihmëse
të teknologjisë së lartë: tablet si mjet
ndihmës në nxitjen e zgjedhjes midis dy aktiviteteve

Duke marrë parasysh se nën termin e komunikimit
të asistuar konsiderohet një proces komunikimi i
ndihmuar me disa mjete të zëvendësimit (alternative)
ose me fuqizim (me augmentim) të mjeteve ekzistuese,
çdo zbatim i teknologjisë së informacionit dhe
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Simbolet dhe galeritë e simboleve
Simbolet janë paraqitje të shqiptuara, grafike ose manuale të ideve, ndjenjave objekteve, veprimeve, personave, raporteve dhe të ngjarjeve. Mund të përshkruhen
dhe të ndahen me ndihmën e parametrave të caktuara,
me çfarë mund të vërtetohen mundësitë dhe kufizimet

e tyre. Zgjedhja e grupit të simboleve për një person të
caktuar varet nga nevojat, mundësitë dhe partnerët e
tij të komunikimit. Për komunikim të suksesshëm me
anë të simboleve është e domosdoshme që të dy partnerët e komunikimit të dinë kuptimin e simboleve të
përdorura.

në mënyrë të qartë ilustron kuptimin e konceptit të

Simbolet grafike janë të gjitha simbolet vizuale të cilat
mund të tregohen me anë të fotografive dhe pikturave/

shpejt u bëhen të dallueshme përdoruesve të rinj, me

ilustrimeve të organizuara në grupe të cilave është
relativisht lehtë t’u dallohet kuptimi. Simbolet grafike
gjithashtu mund të tregohen me anë të vizatimeve
ku identifikimi i kuptimit mund mjaft të ndryshojë –
disa vizatime kanë kuptim lehtë të identifikuar (quhen
simbole transparente), ndërsa te të tjerat kuptimin
duhet mësuar/përvetësuar (simbole arbitrare) (TIK –
KAA – Katalogu i ditrive, 2015). Secili symbol karkterizohet me paraqitje grafike (pikturë, ilustrim, fotografi)
dhe shenjë teksutale me shpjegimin e termit të cilin
tregon (më shpesh me një ose dy fjalë), respektivisht
me etiketë.
Galeritë e simboleve janë përmbledhje simbolesh
grafike në formë digjitale. Janë të arritshme me anë
të ueb shërbimeve, më shpesh në faqet e internetit
të krijuesve ose botuesve të simboleve. Që të mund
të zbatohen në mënyrë efektive në komunikimin
e përditshëm ose për qëllime edukative, dhe që të
lehstësohet kërkimi i tyre, galeritë më shpesh përmbajnë
simbole të organizuara në galeri të veçanta (emra, folje,
përemra ose, në pajtim me kontekstin, ushqim, lodra
etj.). Në internet janë të arritshme më shumë galeri
simbolesh, prej të cilave disa janë komerciale, kurse të
tjerat janë falas për përdorim. Simbolet grafike mund
të shtypen me ngyra, të plastifikohen ose në formë
elektronike të instalohen në aplikacione të ndryshme
për komunikim të asistuar në edukim.

caktuar dhe mbulon një përmasë të gjerë temash
në të cilat mund ta zbatoni. Simboli ndjek strukturën
skematike në pajtim me rregullat e përkufizuara sipas të
cilave formohen dhe mund të kombinohen për krijimin
e simboleve të reja. Rregullat për formimin e simboleve
çfarë ata marrin pavarësi në përdorimin e tyre. Me
atë lehtësohet mësim i përditshëm i komunikimit me
anë të simboleve. Simbolet Widgt janë të dizajnuara
veçanërisht për informata të shkruara, kurse shembujt
e tyre janë treguara në Pikturën 5.

Piktura 5.
Shembulli i përdorimit të simboleve Widgt në fjali5

Programi gjuhësor Makaton6 bazohet mbi gjuhën e
shenjave, simboleve dhe të të folurit për t’u ndihmuar
përdoruesve në mësim dhe komunikim. Simbolet
Makaton janë simbole komerciale kryesisht të
paraqitura me piktura bardhë e zi të cilat ilustrojnë
kuptimin e fjalës në të cilën i referohen, dhe përdoren
më shumë në formë të shtypur, edhe pse ekzistojnë
edhe simbole në formë elektronike. Janë të përfshira
në disa kategori veçanërisht të destinuara për grupe
dhe situata të caktuara në të cilat simbolet e dëshiruara
do të mund të përdoren. Në portalin Makaton mund
të gjeten simbole të ndara sipas kritereve të caktuara
(kafshë, automobila dhe transport, ushqim dhe pije,
shëndet etj.) Shembull i pordorimit të simbolit Makaton
është treguar në Pikturën 6.

Simbolet Widgit4 janë simbole komerciale paraprakisht
të njohura nën emrin Widgit Rebus. Janë të zhvilluara
në 35 vjet të fundit dhe galeria momentale përmban më
shumë se 17.000 simbole të cilat përfshijnë më shumë
se 45.000 fjalë angleze. Simbolet karakterizohen
me thjeshtësi dhe larmi. Simbolet Widgt përdoren
anembanë botës dhe përkrahin 17 gjuhë. Çdo simbol
123

Piktura 6. Shembulli i pordorimit të simbolit Makaton

4

marrë nga faqja e internetit: https://www.widgit.com/symbols/icons_symbols.htm

5

marrë nga faqja e internetit: https://www.widgit.com/symbols/icons_pictures.htm

6

marrë nga faqja e internetit: https://www.makaton.org/
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Picture Communication Symbols7 (shkurtesë PCS)
është galeri komerciale simbolesh të cilat kompania
Mayer-Johnson i zhvillon më shumë se 35 vjet. Sot
ekzistojnë përafërsisht 37.000 simbole PCS të cilat
përdoren në 50 gjuhë anembanë botës. Programi më
i përhapur për krijimin e materialeve komunikative dhe
edukative me anë të simboleve është Boardmaker8 i
cili përdor këtë galeri simbolesh dhe fillimisht përmban
4500 simbole PCS.
Me këtë program mund të blihen koleksione shtesë
të simboleve, siç janë ato me kontrast të shtuar për
përdorues me shikim të dobët, pastaj simbole me vija
të holla dhe më shumë detaje në paraqitje dhe shumë
të tjera. Shembull i materialit të krijuar me anë të
simboleve PCS dhe veglën Boardmaker është treguar
në Pikturën 7.

Çfarë është

Historia

është

shkencë e cila

të kaluarën e njeriut nga

Historianët

dhe

historia?

zbulon,

ekzistimi i tij

historianet

merren me

studion

dhe

deri më

sot

interpreton

hulumtimin dhe shkrimin e historisë

bardhezi, por janë të arritshme edhe përmbledhje
të ndryshme pikturash, incizimesh dhe pikturash të
gjuhës së shenjave në gjuhën spanjolle. Shembulli
i përdorimit i simboleve ARASAAC është treguar në
Pikturën 8.

Ffjali

Dua biskota çokollate

me

qumësht

Piktura 8. Shembulli i përdorimit të simboleve ARASAAC –
fjali Dua biskota çokollate me qumësht

Simbolet Sclera10 janë simbole jokomerciale të zhvilluara në Beljgikë, fillimisht si ndihmë gjatë mësimit me
personat me vështirësi intelektuale. Simbolet të cilat
janë më shumë se 6000 gjenden në galeri në formë
elektronike dhe ka mundësi t’i kërkojmë me anë të kërkuesit të instaluar, sipas alfabetit ose përmes kategorive. Shumica e simboleve janë bardhezi, por ka edhe
ato me ngjyra. Me simbolet me ngjyra kryesisht shënohet ndalesë ose përdoren kur dëshirojmë veçanërisht
të theksojmë ndonjë kuptim. Shembuj Sclera janë të
treguara në Pikturën 9.

Piktura 7. Materiale për mësimin e historisë të krijuara me
anë të simboleve PCS (me lejen e autores: Dinka Vukoviq,
Shoqata Kroate e Sindromës Down)

ARASAAC9 është portal aragonas për komunikim të
asistuar në kuadër të të cilit gjendet galeria jokomerciale
e simboleve me të njëjtin emër me më shumë se
11.000 simbole, autori i të cilave është Sergio Palao.
Shenjat tekstuale të simboleve janë të përkthyera në
18 gjuhë botërore, duke përfshirë edhe kroatishten
(në kuadër të veprimit të Rrjetit të Kompetencës ICTAAC; roli i Rrjetit të Kompetencës do të theksohet
në kapitullin e zgjidhjeve në gjuhën kroate), kurse në
portal ka mundësi të kërkimit në gjuhët e përmendura.
Përdoruesit mund të zgjedhin simbole me ngjyra dhe

Vajza

Piktura 9. Shembuj përdorimi të simboleve Sclera në
formimin e fjalisë – Vajza fryn flluska

Blissymbolics11 janë simbole jokomerciale nëse prdoren për produkte ose shërbime jofitimprurëse (në të
kundërtën duhet të përdoren me kushte të caktuara të

12345
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fryn flluska

7

Në linkun këtu: https://mayer-johnson.com/pages/pcs-symol-collections

8

Në linkun këtu https://goboardmaker.com/

9

Në linkun këtu https://www.arasaac.org/pictogramas_color.php

10

Në linkun këtu https://www.sclera.be/en/vzw/home

11

Në linkun këtu https://www.blissymbolics.org

përkufizuara me licencë). Çdo simbol, ose fjalë-Bliss,
përbëhet nga një ose më shumë shenja-Bliss me kombinimin e të cilave mund të krijohen simbole të reja.
Simbolet-Bliss janë bërë nga disa vija të thjeshta dhe
janë bardhezi. Disa fjalë-Bliss janë piktogramë – duken
si gjërat të cilat i përfaqësojnë, por ekzistojnë edhe
ideogramë, respektivisht simbole të cilat përfaqësojnë
idenë. Momentalisht ekzistojnë rreth 5000 simbolesh
grafikë. Fjalët-Bliss mund të jenë të përbëra ashtu që
mund të trajtësojnë shumë fjali dhe të tregojnë nivele abstrakte dhe kontrete të koncepteve. Blissymbolics mund të zbatohet për fëmijët dhe për të rriturit
dhe është i përshtatshëm për personat me diapazon
të gjerë të aftësive intelektuale. Simbolet ndahen në
piktogramë (vënë në dukje atë që përfaqësojnë), ideogramë (tregojnë ide) dhe mund të kombinihen mes vetes si do të krijoheshin simbole të reja për terma të rinj.
Shembull simboli nga kjo galeri është në Pikturën 10.

Është e rëndësishme të përmendet se simbolet nga
galeritë jokomerciale gjithashtu janë juridikisht të
mbrojtura. Në çdo përdorim, veçnërisht për materialet
e shtypura dhe instalim në aplikacionet programore të
kompjuterëve, duhet analizuar licencat e ndonjë galerie.
Ashtu, për shembull, galeria ARASAAC ka licencë e cila
kërkon se çdo punë mbi bazën e burimeve ARASAAC
(piktogramë, piktura dhe regjistrime video) duhet të
jetë e ndarë me të njëjtën licencë të Creative Commons
me prezantimit e autorit (Sergio Palao) dhe pronësisë
(Aragon Goberment)14.

Ativitet për mësim të pavarur
1. Numëroni disa situata nga jeta e përditshme në të
cilat është e pamundur ose e rrezikshme të përdorni
mjete të teknologjisë së lartë për komunikim. Cilat mjete duhet përdorur atëherë?
2. Mendohuni cilat simbole nga galeria për KA do të
duhej të zëvendësonit me fotografi? Numëroni së paku
tre shembuj.
3. Analizoni sendet dhe hapësirën në të cilën gjendeni
momentalisht – a janë në pajtim me dizajnin universal?

Ku

është mami

Piktura 10.
Terma të treguar me simbolet Blissymbolics 12

Simbolet Mulberry13 janë simbole jokomerciale të cilat
janë më shumë se 2500 në galeri. Janë të përkrahura
në gjuhën angleze, franceze, finlandeze dhe ukrainase.
Mund ta shkarkoni versionin e kompresuar të të gjitha
simboleve me kategori. Shembull fjalie të formuar me
anë të simbolit Mulberry është treguar në Pikturën 11.
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Piktura 11. Shembull përdorimi të simbollit Mulberry
– Duke ushqyer ketrën
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Marrë nga faqja e internetit: htpp://blissymbolics.org/index.php/about-blissymolics
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6. Libri i komunikimit i organizuar
sipas parimeve pragmatike
Librat e komunikimit janë një nga format më të përhapura të teknologjisë së ulët të
komunikimit të asistuar. Ata përbëhen nga më shumë borde/faqe me simbole të cilat
mund të organizohen dhe strukturohen në mënyra të ndryshme.

Midis tyre veçanërisht spikatet organizimi i fjalorit
(respektivisht i simboleve) sipas parimeve pragmatike.
Shembulli më i njohur i mënyrës së tillë të organizimit
të fjalorit brenda librave të komunikimit ka dizajnuar
logopediste australiane Gayle Porter nën titullin Organizimi Pragmatik i Ekraneve Dinamike (angl. Pragmatic
Organisation Dynamic Display) ose shkurtimisht PODD.
Edhe pse PODD-i është kryesisht i dizajnuar për fëmijët
me vështirësi motorike, sot e përdorin fëmijët me nevoja të ndërlikuara të komunikimit anembanë botës
për shkak të llojeve të ndryshme të vështirësive, dhe
gjithashtu fëmijët me çrregullime nga spektri i autizmit (Porter dhe Cafiero, 2009). Bëhet fjalë për sistemin
e komunikimit i cili në Kroaci përdoret më rrallë sesa
disa sisteme tjera, për shembull, sistemi i komunikimit
përmes shkëmbimit të pikturave (më shumë në kapitullin vijues), por për shkak të vetëdijes më të madhe
për përfitimet e tij, gradualisht gjithnjë e më shumë
depërton në praktikën klinike kroate.

Karakteristikat dhe parimet
kryesore të PODD-it
Vetë emri i këtij sistemi njëkohësisht i përshkruan
karakteristikat e tij kryesore. Fjala pragmatik shënon
rëndësinë e përdorimti të gjuhës për qëllime sociale,
organizim i referohet mënyrës sistemore të organizimit
të fjalëve dhe simboleve, kurse ekran dinamik nënkupton mundësinë e ndryshimit të faqeve me numër të
madh të fjalëve dhe diapazon të madh të shfaqjeve të
mundshme.
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Faqet e para të librit të komunikimit të dizajnuara sipas parimeve të PODD-it përmbajnë fjalë dhe fraza të
përgjithshme për dizajnimin e porosive të cilat mund
të përdoren gjatë aktiviteteve të ndryshme. Disa prej
shembujve të fjalëve të tilla janë akoma, gati, ndihmë,
ti, prit, o-o, nuk e di. Pas kësaj faqeje fillestare vjen
menyja kryesore e navicagionit e cila pëmban rezultate/pikënisje pragmatike përmes të cilave bëhet qasje
pjesës tjetër të fjalorit. Disa prej shembujve të pikënisjeve pragmatike janë më pëlqen, nuk më pëlqen, diçka
nuk është në rregull, dua të shkoj diku, parashtroj pyetje, të flas diçka, kam ide, të ritregoj prallën etj. (Porter,
2007). Për shembull, nëse fëmija di të mësojë ku ka
shkuar motra e tij, do të tregojë në menynë kryesore
të navigacionit në simbolin parashtroj pyetje. Ai simbol paraqet pikënisje pragmatike për kërkimin e informatave sepse i jep drejtim komunikimit në faqe të re
me simbole për lloje të ndyshme të pyetjeve (ku, kur,
pse etj.). Pikënisjet pragmatike janë një nga karakteristikat kryesore të këtyre librave të komunikimit sepse
mundësojnë shprehjen e funksioneve të ndyshme të
komunikimit. Pikërisht metoda e organizimit të fjalorit
sipas parimeve pragmatike është një nga karakteristikat kryesore të cilat e dallojnë këtë sistem në raport të
sistemeve tjera të organizimit të fjalorëve për nevoja të
komunikimit të asistuar.
Bashkë me organizimin e simboleve (respektivisht
fjalorit) bazuar mbi funksionet e caktuara të komunikimit, në PODD është i përfshirë dhe organizimi i somboleve sipas parimeve tjera siç janë grupimet e simboleve nëpër kategori sipas llojeve të fjalëve (emra,

folje, mbiemra, parafjalë), lidhjes semantike (ushqim,
pije, veshje, aktivitete, vende) ose aktiviteteve specifike (fryrje flluskash, lojë me kube etj.). Faqet të cilat
përmbajnë simbole për aktivitete specifike përfshijnë
edhe fjalë thelbësore (bazë) dhe margjinale dhe ashtu
mundësojnë qasje më efektive fjalorit të nevojshëm
në raste të aktiviteteve të shpeshta. Për shembull,
faqja me simbole për aktivitetin e fryrjes së flluskave
të sapunit përmban simbolet unë, ti, mjaft, akoma, fryj,
i madh, e madhe, shumë flluska etj. Përvojat në përdorimin e PODD-it tregojnë që madje edhe fëmijët e moshës së hershme (më të rinj se dy vjet) dhe fëmijët me
vështirësi të rëndësishme intelektuale mësojnë të përdorin kategoritë si pjesë e strukturës gjuhësore edhe
para se të përvetësojnë kategorizimin në nivel njohës

PODD-i jep disa zgjidhje për navicagion – kalim më efikas nga faqja në faqe dhe gjetje të simbolit të vertetë
në momentin e vërtetë (Hatvaliq, 2016). Disa prej tyre
janë numra mbi simbolet të cilët shënojnë udhëzim
‘’shko në faqen numër’’, përputhje dhe udhëzime sipas
ngjyrës me shenjën e faqes dhe urdhëra operative siç
janë kthe faqen, shko në kategorinë, kthehu në faqen e
parë (Porter, 2007) (Piktura 1). Në përdorimin e këtyre
udhëzimeve, respektivisht ‘’lëvizjeve’’ nëpër librin e
komunikimit, rol të madh ka partneri i komunikimit i
cili i zbaton ‘’urdhëresat’’ të cilat fëmija i tregon. Për
shembull, nëse fëmija dëshiron të ndajë me dikë se ka
blerë makinë të re lodër, roli i fëmijës (D) dhe partnerit
i komunikimit (PK) në komunikimin për këtë me anë të

(Porter, 2007).

PODD-it është siç vijon:

Dizajni i librit të komiunikimit varet nga nevojat indi-

F: Në faqen fillestare tregon simbolin më shumë për të
thënë (angl. more to say). Ai simbol përmban numrin 2,
respektivisht udhëzimin ‘’shko në faqen numër 2’’.

viduale dhe aftësitë e personit të caktuar, dhe ashtu,
për shembull, diapazoni i faqeve, numri i simboleve të
treguara në një faqe ose metodat e qasjes varen nga
aftësitë njohëse dhe fizike të personit dhe nevojat e tij
komunikative (Porter, 2007).
PODD-i është i zbatueshëm në mjetet ndihmëse të
teknologjisë së ulët (librat e komunikimit të dizajnuar
sipas parimeve të PODD-it) dhe në mjetet e teknologjisë së lartë (PODD për aparate të komunikimit). Për të
bërë këta libra është i nevojshëm CD PODD me libra
gjenerikë me përmasa të ndryshme dhe softuer Boardmaker™. Libra të gatshëm PODD me fjalor të zgjedhur
dhe të organizuar janë bërë mbi bazën e të dhënave për
zhvillimin e rregullt gjuhësor dhe zgjedhjen e fjalorit për
sistemet e komunikimit të asistuar dhe mbi rekomandimet e përdoruesve të librave të komunikimit PODD.
Pasi që si të tillë janë treguar efektivë, menjëherë mund
të fillojë përdorimi i tyre për vlerësim dinamik gjatë të
cilit vazhdojnë të përshtaten nevojave individuale të
fëmijës.

Navigacion
nëpër librin e komunikimit
Punimi i librave të komunikimit me shumë faqe paraqet sfidë e madhe për përdorim praktik në komunikimin e përditshëm sepse gjetja e simbolit të vërtetë
midis aq shumë faqeve është shumë e kërkuese, si për
fëmijën, ashtu edhe për partnerët e tij të komunikimit.

PK: i kthen faqet e librit të komunikimit në faqen numër
2.
F: Në faqen numër 2 tregon simbolin të tregoj diçka.
Ai simbol përmban numrin 3, respektivisht uhëzimin
‘’shko në faqen numër 3’’.
PK: I kthen faqet e librit të komunikimit në faqen numër
3.
F: Në faqen numër 3 tregon simbolin tanimë ka
ndodhur. Ai simbol përmban numrin 7, respektivisht
uhëzimin ‘’shko në faqen numër 7’’.
PK: I kthen faqet e librit të komunikimit në faqen numër
7.
F: Në faqen numër 7 tregon simbolin aktivitete. Ai simbol përmban numrin 10, respektivisht uhëzimin ‘’shko
në faqen numër 10’’.
PK: I kthen faqet e librit të komunikimit në faqen numër
10.
F: Në faqen numër 7 tregon simbolin blej.
Midis urdhërave operative tregon simbolin shko te kategoreitë. Ai simbol përmban numrin 7, respektivisht
uhëzimin ‘’shko në faqen numër 7’’.
PK: I kthen faqet e librit të komunikimit në faqen numër
7.
F: Në faqen numër 7 tregon simbolin transport. Ai simbol përmban numrin 19, respektivisht uhëzimin ‘’shko
në faqen numër 19’’.
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PK: I kthen faqet e librit të komunikimit në faqen numër
19.
F: Në faqen numër 19 tregon simbolin automobil.
Prej këtij shembulli mund të vërehet si strategjia e parashikimit të faqeve me simbole të cilat me besi do të
jenë të nevojshme për përpilimin e porosisë së caktuar
kontribuon për navigacion më efikas nëpër PODD. Në
disa raste përdoren fraza të gatshme si porosia do të
transmetonte më shpejt (p.sh. duhet të shkoj në wc,
shkojmë të punojmë diçka tjetër, si quhesh). Me anë të
simboleve tanimë ka ndodhur, do të ndodhë, gjithmonë
ndodh shënon kohën e foljeve. Konsiderohen si të
rëndësishme strategjitë e zgjidhjes së keqkuptimeve
me simbolet nuk është në librin tim, nuk e di, nuk kuptoj,
më shpjego, kjo nuk është ajo që dua të them, obobo!)
(Porter, 2007).

nëse libri krijohet me simbole të cilat merren nga baza
dhe i jepen partnerit të komunikimit. Në atë rast është
me rëndësi të krijohen dy grupe simbolesh, një i cili
merret nga baza dhe i jepet partnerit të komunikimit
dhe një që është i printuar në bazë që simbolet të cilat
këmbehen do të mund të ktheheshin në vendin e njëjtë
(shiko librin e komunikimit krijuar sipas kësaj rregulle
në Pikturën 6 në kapitullin 2). Megjithatë, personat të
cilët përdorin PODD më shpesh përdorin metodën e
tregimit të simbolit sesa metodon e shkëmbimit. Në
atë rast krijohet vetëm një grup simbolesh me pozitat
e tyre të përhershme (Piktura 2). Simbolet e njëjta të
cilat përsëriten në faqe të ndryshme gjithmonë janë të
vendosura në një pozitë të njëjtë. Ashtu për shembull
simboli unë/mua/imi/imja në librin me dymbëdhjetë
simbole në një faqe gjithmonë gjendet i pari në rreshtin
e parë, edhe në faqen fillestare edhe në faqen me simbolet për fryrjen e flluskave si dhe në çdo faqe tjetër në
të cilën paraqitet.
Ekzistojnë metoda të ndryshme të qasjes drejt simboleve në ekranet e komunikimit. Me metodat tanimë të
përmendura të të treguarit dhe shkëmbimit (ngritje dhe
dhënie), përdoren edhe metodat e mbajtjes së shikimit,
qasjes së koduar, tregimit të drejtpërdrejtë të simboleve me kotrast të lartë dhe kërkimit me anë të partnerit
(auditive, vizuale ose kombinuar) (Porter, 2007).

Llojet e fjalorëve
Piktura 1. Shfaqja e udhëzimit ‘’Shko në faqen numër’’,
treguesit e faqeve dhe urdhërave (Pragmatic Organisation
Dynamic Display Communication Books, 2007. sipas
Hatvaliq, 2016).

Zgjedhja e shpejtë e simbolit nxitet edhe me pozitën e qëndrueshme të simbolit të caktuar në faqe.
Rëndësia e kësaj karakteristike mund të kuptohet më
qartë me krahasimin e zgjedhjes së simbolit në libër
me zgjedhjen e shkronjës në tastierë kur shkruajmë
në kompjuter. Sepse shkronjat në tastierë gjithmonë
gjenden në të njëjtin vend, ne shkruajmë shpejt dhe automatikisht. Po të shkruanim me anë të tastierës me
shkronja përherë të vendosura ndryshe, shkrimi do të
zgjaste shumë më gjatë dhe do të ishte shumë më i
mundimshëm. E njëjta gjë mund të zbatohet edhe në
pasojat e pozitës së simboleve në librin e komunikimit
sa i përket zgjedhjes së tyre dhe komunikimit. Nëse
ato gjithmonë gjenden në të njëjtin vend në librin e komunikimit, zhvillohet automatizimi i qasjes i simboleve
shpesh të përdorura dhe si pasojë rrjedhshmëri komunikimi. Është shumë me rëndësi për të marrë parasysh
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Një nga cilësitë e PODD-it i referohet përfaqësimit të
fjalorit bazë (angl. core vocabulary) dhe atë margjinal
(angl. fringe vocabulary). Fjalorin bazë e përbëjnë fjalë
shumë të shpeshta (Beukelman dhe Mirenda, 2005)
me të cilat mund të shprehet diapazon i gjerë i funksioneve të përshtatshme zhvillimore të komunikimit
(Porter, 2007). Beukelman, Jones Rowan (1989) thonë
si 25 fjalë nga fjalori bazë marrë mbi bazën e hulimtimit të tyre përbëjnë 45 % nga mostra e tërësishme
gjuhësore, kurse 250 fjalë përbëjnë 85 % nga të gjitha
ato që janë thënë. Fjalorët bazë të gjuhëve të caktuara dallohen midis tyre, por shumica e hulumtimeve
në gjuhët e ndryshme kanë konfirmuar se fjalori bazë
kryesisht përbëhet nga përemrat, foljet dhe parafjalët.
Nga ana tjetër, fjalorin margjinal e përbëjnë fjalë më
rrallë të përdorura, fjalë të cilat janë për situata specifike dhe fjalë të cilat janë specifike për sicilin veç e veç.
Ato mundësojnë shprehjen e nevojave të komunikimit,
dëshirave dhe ideve të cilat nuk mund të shprehen duke
përdorur vetëm fjalorin bazë (Beukelman dhe Mirenda,

2005). Atë fjalor zgjedhin vetë përdoruesit e komunikimit të asistuar ose personat të cilët i njohin mirë, kurse
kryesisht përbëhet nga emrat dhe përemrat. Si fusha
tematike kryesore të cilat mund të shërbejnë si kornizë
në zgjedhjen e fjalorit të caktuar margjinal numërohen
interesat, koha e lirë, aktivitetet e përditshme dhe ushqimi dhe pijet (Graves, 2000).
Librat e komunikimit PODD mundësojnë zgjerimin dhe
plotësimin e fjalorit margjinal përmes listës së fjalëve e
cila i përmban çdo kategori. Ashtu është e mundshme
pa ndryshim të librit të komunikimit në madhësi dhe
peshë të plotësohet fjalori sipas nevojave të çdo personi. Fjalët në listë zakonisht janë të shkruara, por mund
të jenë të treguara edhe me piktograf ose vizatim, dhe
mund të shtohen të reja gjithmonë kur ka nevojë për to.

Mundësi e nxitjes
së zhvillimit gjuhësor
Karakteristika shumë e rëndësishme e PODD-it është
zbatimi i fjalorit të lidhur të parashikueshëm në të
gjitha kategoritë e librit të komunikimit. Kjo do të thotë
se është parashikuar cilat fjalë mund të lidhen me fjalët
kryesore përmbajtësore të kategorisë së caktuar. Qëllimi i kësaj kategorie është zgjerimi i prodhimit gjuhësor
të fëmijës, për shembull nga shprehjet dyanëtarëshe
në ato trianëtarëshe. Ashtu për shembull kategoria ‘’veshje’’ përmban simbolet unë/mua/im/ime/jo/nuk dua,
nuk mundem, ndërroj, vesh, zhvesh, veshje, këpucë, kapelë etj. Me ndihmën e tyre është e mundshme formimi i shprehjes trianëtarëshe Nuk mund të zbath këpucë
ose Unë (do të) vë kapelë.
Më tej, grupet e fjalëve janë të sistemuara në kolona që
të lehtësohet kërkimi vizual, kurse fjalori është i sistemuar nga e majta në të djathtë ashtu të nxitë krijimin
e fjalive në pajtim me rendin e fjalëve në gjuhën angleze, respektivisht me përshtatjet kroate. Kjo do të thotë
se simbolet të cilat shërbejnë si subjekte (p.sh. unë, ti)
qëndrojnë në kolonën e parë nga e majta, pastaj vijnë
simbolet të cilat shërbejnë si kallëzues (p.sh. fryj, ndalem, shkoj), derisa në kolonat në të djathtë qëndorjnë
simbolet të cilat shërbejnë si plotësime (p.sh. akoma,
shumë, flluska). Simbolet janë në korniza me ngjyrë
të caktuar sipas versionit të modifikuar të çelësit të
Fitzgeraldit që të avancohet gjetja visuale e fjalëve
(fjalët pyetëse janë të shënuara me ngjyrën bojëkafe,
subjektet me ngjyrë portokalli, foljet dhe mohimet me
bojëtrëndafili, parafjalët dhe lidhëzat me të gjelbrën,
mbiemrat, ndajfoljet dhe numrat me të kaltrën, emrat
me njgyrën e zezë).

Që të nxitet zhvillimi gjuhësor i personit i cili përdor
PODD-in, një simbol përfaqëson një fjalë me të gjitha
kuptimet e saj. Gjithashtu, nxitet kombinimi fleksibil
i simbolit që të zhvillohen frazat ose fjali të thjeshta
(p.sh. pemë + sallatë në vend të një simboli për sallatë
pemësh). Përjashtim janë vetëm disa fraza shumë të
parashikueshme siç janë të dua, më vjen keq, më fal
të cilat hyjnë në librin e komunikimit në këtë mënyrë
sepse përkrah zhvillim më të rrjedhshëm të bisedës.
Gjithashtu, PODD është metodë dhe mjet me të cilin
nxitet kuptimi dhe prodhimi gjuhësor me anë të kontributit të pasuruar gjuhësor (Porter dhe Cafiero, 2009),
ku është shumë i rëndësishëm roli i partnerit të komunikimit nga mjedisi i përdoruesit.

Roli i partnerëve të komunikimit
në mësimdhënien e PODD-it
Për sukses në përdorimin e PODD-it është shumë e
rëndësishme që personat nga mjedisi i fëmijës të
përdorin PODD-in ashtu si pritet nga fëmija, që quhet
modelim. Në Pikturën 2 shihet si logopedistja përdor
librin e komunikiit të fëmijës duke mbështetur të folurit
i saj me simbolet në libër. Logopedistja parashtron
pyetje A do enigma të kuqe oe blu? me gjuhë të folur
njëkohësisht duke treguar në simbolet e kuqe, blu. Me
modelim fëmija nuk meson vetëm kuptimin e disa
prej simboleve, por edhe konceptet të rëndësishme
për përdorimin e sistemit të komunikimit të asistuar.
Modelimi ndikon pozitivisht edhe mbi pikturën e
fëmijës për veten sepse ai shikon që mjedisi pranon
dhe respekton mënyrën e tij të komunikimit.

Piktura 2. Gjatë orës së përkrahjes logopedistja i modelon
fëmijës si përdoret libri i komunikimit në aktivitete të
ndryshme
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Disa nga strategjitë e modelimit të përdorimit të librit
të komunikimit të trajtësuar sipas parimeve të PODD-it.
•

përdorimi i ekranit dinamik të fëmijës në ndërveprim për qëllime reale të komunikimit;

•

modelimi i mënyrës së fillimit të ndërveprimit të
fëmijës;

•

shqiptimi me zë të lartë i simbolit i cili tregohet;

•

përsëritja e porosisë fëmijës e cila është deri
atëherë e krijuar duke shfletuar faqe të reja;

•

në fund përsëritja e gjithë porosisë me gjuhë të
folur;

•

ngandonjëherë përdorimi i metodës për qasje në
fjalor të cilën e përdor fëmija;

•

përshkrimi verbal fëmijës çfarë bëhet gjatë përdorimit të librit të komunikimit PODD (Porter
(2007).

Aktivite për mësim të pavarur
1. Për cilat funksione të komunikimit është i mundshëm komunikimi me anë të PODD-it duke nisur nga
pikënisjet pragmatike?
2. Cilat karekteristika të PODD-it do të mund të zbatonit
në krijimin e librave të vet të komunikimit?
3. Shpjegoni rolin e partnerit të komunikimit në komunikim me personin me nevoja të ndërlikuara të komunikimit me anë të PODD-it.
4. Krahasoni kohëzgjatjen e mësimit të një gjuhe të
huaj të cilën keni përvetësuar gjatë jetës suaj me pritjet të cilat i vendosni përpara personit i cili duhet ta
përvetësojë PODD-in.
5. Paramendoni një situatë në të cilën i propozoni fëmijës të lexojë një libër me figura. Fëmija fillon të inatoset
duke bërtitur, duke shtyrë dhe duke përpjekur t’i grisë
faqet e librit. Mbi bazën e sjelljes së tij konkludoni se
nuk e do këtë aktivitet. Çfarë do t’i modelonit fëmijës,
respektivisht në cilat simbole do të tregonit në PODD
(në shtojcë) për të mësuar fëmijën të përcjellë atë porosi?
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7. Mbështetja vizuale drejtuar për nxitjen
e shprehjes gjuhesore
Filliimisht i zhvilluar me qëllim të sigurimit të veglës për prodhim gjuhësor personave me
vështirësi në të folur (për shembull, paraliza cereblare; Zangari, Lloyd dhe Vicker, 1994),
komunikimi i asistuar në fund të 80-ave dhe në fillim 90-ave të shekullit të kaluar ka filluar
të depërtojë në fushën e intevenimeve për personat me çrregullime nga spektri i autizmit
(më tej PSA).

Sipas letërsisë bashkëkohore në intervenime për
nxitje të personave me PSA integrohen katër sisteme
të ndryshme të komunikimit të asistuar: komunikimi
me ndihmën e shenjave të duarve, komunikimi me
ndihmën e sistemeve grafike, komunikimi me anë të
shkëmbimit të pikturave (PECS; shkukrtesë për angl.
Picture Exchange Communication System; Bondy dhe
Frost, 1998) dhe komunikimi me ndihmën e aparateve
të cilat kanë mundësi të sintetizimit të të folurit (angl.
speech-generating devices; Wegner, 2012).
Simbolet e shtypura grafike1 të instaluara në librin e
komunikimit ose bordin e komunikimit dhe komunikimi
me anë të shkëmbimeve të pikturave (PECS) (Wendt,
2009) bëjnë pjesë në grupin e mjeteve paraprakisht të
përmendura të teknologjisë së ulët sepse për përdorimin
e tyre nuk ka nevojë për pajisje elektronike. Përdorimi
i simboleve grafike bazohet mbi tregimin e simbolit
me qëllim të realizimit të funksionit të komunikimit,
për shembull në librat e ndryshëm të komunikimit,
ose në shkëmbim, për shembull në nivelet fillestare
të komunikimit me anë të shkëmbimit të pikturave
(PECS; Bondy dhe Frost, 1998), ku individi i dorëzon
simbol (fotografi ose pikturë) partnerit të komunikimit
si shkëmbim për send ose aktivitet (Sigafoos, O’Reilly,
Ganz, Lancioni dhe Schlosser, 2007).

Bazat e komunikimit me
anë të shkëmbimit të pikturava
Një nga sistemet më të njohura për komunikim të
asistuar është komunikimi me anë të shkëmbimit
të pikturave ose, siç është në zonën e folur kroate e
zakonshme – PECS. Kjo formë e komunikimit, para
se gjithash, e mëson individin të përdorë shkathtësi
sociale funksionale për qëllim të kërkimit të sendit ose
aktivitetit të dëshiruar nga personi tjetër.
Edhe pse PECS-i fillimisht është i zhvilluar për individët të cilët nuk flasin ose të cilët kanë edhe aftësi
të kufizuara intelektuale (Charlop-Christy, Carpenter, Le, LeBlanc dhe Kellet, 2002), veçanërisht është
i përhapur në intervenimet me personat me PSA.
Shkaku qëndron në karakteristikat e këtij sistemi të
komuknikimit i cili me sukses i kapërcen pengesat e
funksionimit social të individit me PSA duke vepruar
mbi motivacion dhe nxitje të shkathtësive themelore
të komunikimit (Ogletree, Oren dhe Fischer, 2007.; Bujas Petković dhe Frey Škrinjar, 2010). Duke folur për
motivacionin e komunikimit, përdorimi i PECS-it nxitet
me rezultatin e epizodës – personi i jep partnerit të
komunikacionit një pikturë dhe si revansh momental-

1

Te personat të cilët kanë nivel shumë të ulët të kuptimit simbolik (ang. emerging communicator), në vend të simboleve grafike
mund të përdoren sende reale oso fotografi të sendeve me qëllim të nxitjes së funksioneve themelore të komunikimit. Simbolet
grafike mund të bëhen më të ndërlikuara sa vjen e më shumë përdoruesi i përvetëson shkallët më të larta të zhvillimit simbolik.

1
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isht (në fazat fillestare të mësimit) e merr sendin ose
aktivitetin e dëshiruar, që ndikon në mënyrë nxitëse
për rifillimin e epizodës së re të komunikimit. Me atë
thërtorazi rritet edhe motivacioni për pjesëmarrje në
ndërveprime edhe me nxitjen e komunikimit. Prandaj,
është e domosdoshme, veçanërisht në fazat fillestare
të mësimit të PECS-it, të caktohen ashtq. fuqizuesit –
respektivisht ushqimi (sendet) më i praferuar i fëmijës
dhe aktivitetet e preferuara të cilat do ta motivojnë të
fillojë komunikimin. Mbështetja e rëndësishme teorike
e PECS-it qëndron në parimet dhe teknikat e biheviorizmit dhe analizës së zbatueshme të sjelljes (Cooper,
Heron dhe Heward, 2007). Në pajtim me ato parime,
PECS-i bazohet mbi idenë se shkathtësitë verbale dhe
joverbale të komunikimit janë sjellje të mësuara të cilat
kontrollohen me faktorët e mjedisit.
PECS-i është i pranuar dhe i përhapur midis përdoruesve, por e pranon mirë edhe mjedisi i tyre. Janë
më shumë shkaqe prej të cilave i pari është që nuk
kërkon teknologji, materiale dhe pajisje të shtrenjta.
Gjithashtu, me këtë mënyrë të komunikimit anashkalohen bazat e komunikimit të cilat personat me PSA pas
rregullës i përvetësojnë vështirë. Për shembull, përdorimi i PECS-it nuk kërkon vendosje të kontaktit me anë të
syve. Natyra konsekuente dhe jodinamike e pikturave u
mundësojnë personave me PSA që në komunikim të
mbështeten më shumë në identifikim sesa në thirrjen
e informative. Prandaj, me mësimdhënie nuk fillohet
me mësimin e emërtimit të sendeve dhe aktiviteteve të
përfaqësuara me piktura, por ajo bazohet mbi identifikimin e tyre (Heflin dhe Alaimo, 2007).

Nxitja e shktathtësive të
komunikimit me ndihmën e PECS-it
Rezultatet afatgjata të zhvillimit dhe të integrimeve në
shoqëri janë të lidhura me zhvillimin e shkathtësive
funksionale të komunikimit (Koegel, Koegel, Shoshan
dhe McNerney, 1999). Pikërisht ajo – zhvillimi i komunikimit spontan dhe të pavarur me partnerë të ndryshëm
të komunikimit me ndihmën e pikturave dhe simboleve
– është qëllimi themelor i PECS-it. Pra, me PECS-in nxiten shkathtësi sociale të komunikimit (Piktura 1). Në
atë rast personave me vështirësi jepet mësimdhënie
për përdorimin e shkathtësive funksionale të komunikimit në mënyrë e cila pëmban baza sociale të komunikimit të zakonkshëm me të folurit. Me fjalë të tjera,
përdoruesit e PECS-it zëvendësojnë simbolet dhe pik-

turat me fjalë (të cilat personat me aftësi të të folurit i
shqiptojnë) dhe prandaj kanë mundësi të komunikojnë
në mënyrë të barasvlershme me bashkëbisedimin i cili
zhvillohet me të folurit. Procesi i shkëmbimeve sociale në PECS pasqyron nismën tipike, përgjigjen dhe
shkëmbimet e komunikimit të fëmijës me zhvillim të
rregullt i cili kërkon diçka, vetëm që modaliteti foloroauditiv në PECS zëvendësohet me atë piktural – vizual.

Piktura 1. Përdorimi i librit të komunikimit të punuar sipas
sistemit të PECS-it në punën e logopedisë – vajza shfelton
libër që të gjejë simbolin e aktivitetit të dëshiruar

PECS-i mundëson nxitjen e aktivizimit të shktathtësive
për qëllime të ndryshme të komunikimit – të kërkuarit
i sendeve ose aktiviteteve, të kërkuarit i ndihmës, të
kërkuarit i pushimit, refuzimit të sendeve dhe aktiviteteve të padëshiruara, zgjedhjes midis sendeve ose
aktiviteteve të ofruara. Përveç aktivizimit të komunikimit me PECS-in nxitet edhe përgjigjja për përpjekje të
ndryshme të komunikimit të cilat aktivizojnë persona
të tjerë në mjedisin e fëmijës. Në atë mënyrë individi
mësohet të përgjigjet në urdhëra dhe pyetje, të ndjekë
udhëzimin për të pritur, të ndjekë sinjale për ndryshime
në mjedis dhe orar vizual. Të gjitha shkathtësitë më lart
mësohen përmes gjashtë fazave të udhëzimeve (Frost
dhe Bondy, 2002) të cilat vijojnë në vazhdim.

Sistematizimi i mësimdhënies
me PECS-in*
Para fillimit me procesin e mësimdhënies me PECS,
duhet kryer disa hapa përgatitorë të cilët do të mundësojnë motivacionin e fëmijës për të përdorur mënyrën e
re të komunikimit dhe të sigurojnë kushte në mjedis të
cilat do të përkrahin përvetësimin dhe përgjithësimin e
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mjetit të përvetësuar të komunikimit. Me qëllim të krijimit të motivacionit për përdorimin e PECS-it zgjidhen produktet ushqimore të cilat fëmija më shumë i do dhe lodra ose aktivitete të cilat i preferon. Fëmija vëzhgohet gjatë
kohës së lirë dhe regjistrohen aktivitetet të cilat i zgjedh shpesh. Pastaj rregullohet mjedisi për t’u krijuar situata
për komunikim – sendet vihen jashtë arritjes së fëmijës që ai të motivohet nga ana e personit tjetër për të kërkuar
sendin e dëshiruar.
Pas hapave përgatitorë fillon përgatitja e materialit. Punohen piktura për shkëmbim (fotografi, vizatime, fjalë) të
cilat zakonisht plastifikohen që do të ishin më të qëndrueshme. Gjithashtu, punohet libri i komunikimit në të cilin
ruhen pikturat dhe shiriti i fjalive i cili vendoset në kopertinat e librit dhe i cili pordoret në fazat më të avancuara të
PECS-it për formimin e fjalive më të përbëra. Atëherë mësimëdhënia e PECS-it mund të fillojë, kurse materialet edhe
më tej do të modifikohen dhe zgjerohen në varësi nga përparimi i fëmijës në përvetësimin e mjetit të komunikimiut.
Procedura e mësimit të shkëmbimit të pikturës ose simbolit për send përfshin gjashtë faza (Frost dhe Bondy, 2002),
të cilat janë në mënyrë të thukët të treguara në Tabelën 1.

Qëllimet e mësimdhënies nëpër fazat e PECS-it

I

Dhënie spontane e pikturës/simbolit partnerit të komunikimit në shkëmbim për sendin e dëshiruar;
nuk është e novojshme lëvizja e personit

II

Zgjerimi i repertorit të aktiviteteve/sendeve; rritja e largësisë dhe numrit të partnerëve të komunikimit

III

Dallimi i pikturave/simboleve; zgjedhja midis sendeve të ofruara të dëshirueshme dhe të
padëshirueshme; kërkimi i pavarur i simboleve për sendet e dëshirueshme në libër

IV

Përdorimi i fjalisë për të kërkuar (‘’Unë dua + piktura e sendit/aktivitetit)

V

Përgjigjja në pyetje ‘’Çfarë dëshiron?’’ me përdorimin e gjithë fjalisë

VI

Komentim spontan dhe përgjigje në pyetje ‘’Çfarë shikon?’’, ‘’Çfarë dëgjon?’’ etj.

Tabela 1. Qëllimet e fazave të caktuara të PECS-it (Frost dhe Bondy, 2002)

PECS-i është metodë e intervenimit me një traditë të gjatë klinike efikasitetin e së cilës përkrahin hetime të shumta.
Ashtu është konfirmuar se përdorimi i PECS-it është efikas në rritjen e aktivizimit social (Carr dhe Felce, 2007), në
fillimin e të folurit (Beck, Stoner, Bock dhe Parton, 2008) dhe, sepse fëmija ka mundësi të përdorë mjet komunikimi
për shprehjen e nevojave, në zvogëlimin e sjelljeve të padëshirueshme dhe zëvendësimin e tyre me sjellje të
pranueshme sociale (Charlop-Christy dhe badk., 2002).
Mirëpo, pavarësisht këtyre dëshmive, gjithnjë e më shumë ekspertë të cilët zhvillojnë fushën e komunikimit të
asistuar sot konsiderojnë se në përdorimin e komunikimit të asistuar duhet mbështetur në nismën e fëmijës dhe
procesin e komunikimit në tërësi (Von Techner, 2018.; Hartmann, 2019). Me fajlë të tjera, është me rëndësi të
mbështetet suksesi i komunikimit, kurse jo me çdo çmim të ndiqen fazat të cilat janë të përcaktuara në kuadër të
PECS-it. Gjithashtu, pavarësisht funksioneve të llojllojshme të komunikimit të cilat nxiten me PECS-in, për individët
të cilët kanë synim të zhvilluar të komunikimit dhe të cilët komunikojnë për numër më të madh të funksioneve,
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për mbindërtimin e funksioneve të komunikimit dhe
lëmimin e shkathtësive të brishta sociale, PECS-i nuk
është në masë të mjaftueshme nxitës dhe rekomandohet kalim në sisteme të tjera të komunikimit të asistuar, për të cilat janë të arritshme më shumë informata
në kapituj të tjerë të librit mësimor.

Aktivitetet për mësim të pavarur
1. Cilat sisteme të komunikimit të asistuar zbatohen
në nxitjen e fëmijëve me PSA?
2. Cilat janë arsyet kryesore për shkak të të cilave
komunikimi me anë të shkëmbimit të pikturave (PECS)
dallohet si sistem i vlershëm në nxitjen e personave
me PSA?
3. Cilat janë fazat përgatitore për mësimdhënien e
fëmijës në komunikim me anë të shkëmbimit të pikturave?
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8. Shenjat e duarve
në komunikimin e asistuar

Shumë hulumtime kanë treguar se fëmijët dhe personat me vështirësi dhe çrregullime të
ndryshme mund të kenë përfitime të mëdha nga komunikimi i asistuar. Shenjat manuale
janë një nga format më të shpeshta të komunikimit të asistuar te fëmijët dhe personat
me çrregullime të komunikimit, siç është çrregullimi nga spektri i autizmit (Mirenda,
2003.; Van der Meer, Sutherland, O’Reilly, Lancioni dhe Sigafoos, 2012.; Pirtle i West,
2015) dhe te fëmijët dhe personat me vështirësi intelektuale (Grove dhe Woll, 2017).
Tanimë paraprakisht është përmendur që format e komunikimit të asistuar ndahen në
ato pa dhe me mjete ndihmëse. Në grupin e parë, midis të tjerash, bëjnë pjesë, mjetet
tanimë të përmendura – gjestet konvencionale dhe shenjat manuale/të duarve.

Duke shikuar në të kaluarën, shenjat manuale janë
një nga format e para të komunikimit të asistuar të
përdorura në mësimdhënie, për shembull, të personave
me çrregullim nga spektri i autizmit (PSA) të cilët nuk
flasin (Carr, Binkoff, Kologinsky dhe Eddy, 1978.; sipas
Wendt, 2009). Me këtë qasje është filluar në vitet e 70ta të shekullit të kaluar. Qasja nënkupton mësimdhënie
të shenjave manuale të marra nga gjuha natyrore,
kombëtare të shenjave (p.sh. nga Gjuha e shenjave
kroate – HZJ, Gjuha e shenjave amerikane – ASL etj.),
të cilat janë përkrahje e gjuhës së folur (Blischak, Lloyd

(Romski dhe Sevcik, 2005.; shqyrtimi i hulumtimit
– Dunst, Meter dhe Hamby, 2011). Edhe pse autorët
Sundberg (1993; sipas Wendt, 2009) dhe Sundberg dhe
Partington (1998; sipas Wendt, 2009) arsyen e kësaj
qasjeje e bazojnë mbi katër supozimet që janë bërë në
hulumtime të cilat i kanë përfshirë personat me PSA,
ato mund të përgjithësohen edhe në vështirësi të tjera
zhvillimore.
Ato supozime janë siç vijon:
•

Të mësuarit i shenjave manuale ka përparësi të
caktuar mbi mësimin e të fulurit – personat me
PSA shpesh më lehtë imitojnë lëvizje motorike të
duarve se sa që krijojnë lëvizje motorike të aparatit
oral (Sundberg dhe Partington, 1998; sipas Wendt,
2009).

•

Nëse personi nuk ka aftësi të mira të imitimit motorik ose imitimit të zërit, është më lehtë të mësohet
në imitimin motorik sesa në imitimin e zërit (Sundberg, 1993; sipas Wendt, 2009). Gjatë mësimdhënies shpesh përdoren metodat e përkrahjes
trupore dhe procedura e shuarjes së stimulimeve
(angl. fading procedures) (Sundberg dhe Parting-

dhe Fuller, 1997.; sipas Wendt, 2009).

Arsyeja e shëndoshë për
përdorimin e shenjave të duarve
si formë e komunikimit të asistuar
Shumë hulumtime bazohen mbi studimin e përfitimeve
të shenjave manuale si formë e komunikimit të
asistuar te fëmijët me PSA, sindromën Down, me
vështirësi intelektuale, socio-emocionale, gjuhësore
dhe motorike dhe me vështirësi të tjera zhvillimore
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ton, 1998; sipas Wendt, 2009), kurse më lehtë janë
për t’u kryer me dorë sesa me zë.
•

Shenjat manuale nuk është e nevojshme të kenë
kalime të ‘’brishta’’ njëra pas tjetrës, kurse tingujt
në një fjalë patjetër duhet, dhe sipas asaj janë
shenja më pak të vështira për të mbajturit mend
verbal dhe kuptim abstrakt (Fulwiler dhe Fouts,
1976; sipas Wendt, 2009).

•

Përdorimi i shenjave manuale mund të ndihmojë
në kapërcimin e përvojave paraprake negative dhe
dështimin e përdorimit të të folurit, të cilët jo rrallë
paraqiten te personat me PSA (Sundberg dhe Partington, 1998.; sipas Wendt, 2009).

•

Mjeti i komunikimit gjithmonë është i arritshëm
(personi nuk ka nevojë për aparat ose pikturë, por
përdor trupin e vet) (Stasolla, Perilli dhe Boccasini,
2016). Gjithashtu, disa autorë theksojnë që shenjat manuale shërbejnë si nxitje dhe lehtësojnë përdorimin e gjuhës folore (Sundberg dhe Partington,
1998; sipas Gevarter dhe bashk., 2013).

Zgjedhja e shenjave të duarve
si formë e komunikimit të asistuar
Shumica e hulutmtimeve të cilat kanë krahasuar përdorimin e shenjave manuale dhe teknikave të komunikimit të asistuar me mjete ndihmëse (Tincani, 2004;
Vignes, 2007; Ziomek dhe Rehfeldt, 2008; Gregory dhe
bashk., 2009; Ringdahl dhe bashk., 2009; Van der Meer
dhe bashk., 2012; Winborn-Kemmerer dhe bashk.,
2010; Curtis, 2012; sipas Gevarter dhe bashk., 2013)
kanë treguar vetëm një përparësi të vogël të përdorimit të komunikimit të asistuar me mjete ndihmëse në
krahasim me shenjat manuale te disa pjesëmarrës kur
bëhet fjalë për të kërkuarit, përderisa te pjesëmarrësit
e tjerë është treguar përfitim i njëjtë, kurse përfitim i
paqartë në një numër të papërfillshëm të rasteve.
Në zgjedhjen e shenjave manuale si formë optimale e
komunikimit të asistuar duhet marrë parasysh shumë
faktorë: njohuritë e përgjithshme, njohjen gjuhësore,
shkathtësitë motorike të imitimit, karakteristikat e përdoruesit individual, vazhdimësimin e sistemit të komunikimit të asistuar, përgjithësimin e atyre që janë të mësuara etj. Disa hulumtime flasin qartë për supozimet
e dëshirushme për mësimdhënie të sukseshme me
shenja manuale të personave/fëmijëve me vështirësi.
Në rend të parë ato janë mundësi motorike (kontroll i
mirë motorik) në mënyrë që personi do të prodhonte
shenja të kuptueshme manuale dhe partnerë të kouni-
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kimit të cilët do të mund të kuptonin çfarë ka treguar
personi me atë shenjë (Stasolla dhe bashk., 2016).

Shenjat e duarve
si njësi të gjuhësisë
Shenjat manuale janë të marra nga gjuhët kombëtare
të shenjave dhe jo rrallë u përshtaten llojit të vështirësisë/çrregullimit, mundësive dhe përparësive të fëmijës, mundësive të familjes, përkrahjes së mjedisit etj.
Është me rëndësi të theksohet dallimi midis shenjave
manuale dhe gjesteve, të cilat në praktikë shpesh gabimisht identifikohen. Me fjalë të tjera, shenjat manuale
janë njësi të gjuhësisë (çdo shenjë ka kuptimin e vet,
mund të zbërthehet në njësi më të vogla), për dallim
nga gjestet të cilat bëjnë pjesë në komunikim joverbal dhe mund të interpretohen ndryshëm në situata të
ndryshme. Gjestet janë spontane, jo shprehëse dhe të
ndryshueshme, derisa shenja është marrë nga gjuha
e shenjave dhe është pjesë e sistemit dhe mund të
zbërtehet në njësi më të vogla linguistike – parametra fonologjikë (forma e dorës, lëvizje, vendi i artikulimit, orientimi i pëllëmbës/dorës, shenja jo manuale).
Pastaj, shenjat manuale nuk janë gjuhë e shenjave, që
gjithashtu shpesh gabimisht përmendet në praktikë.
Për dallim nga Gjuha Kombëtare e Shenjave, e cila
është sistem i tërësishëm natyror gjuhësor i Shoqatës së të Shurdhërve, shenjat manuale janë terma të
izoluar, pa morfologji dhe sintaksë të ndërlikuar, pra pa
gramatikë.
Shenjat manuale në komunikimin e asistuar jo rrallë thjeshtëzohen te llojet e caktuara të vështirësive
dhe te përdoruesit e caktuar, dhe thjeshtëzimi do të
thotë ndryshimin e një ose më shumë parametrave
fonologjikë. Për shembull, në vend të shenjës së ndërlikuar ZOG (e përbëra e cila përbëhet nga dy shenja
SQEP+KRAHË), përdoret vetëm një shenjë – ose SQEP
ose KRAHË, respektivisht FLUTUROJ (Piktura 1), që në
të vërtetë do të thotë zog. Edhe pse është i nevojshëm
thjeshtëzimi i disa shenjave (veçanërisht të përbërë)
për shkak, siç është tanimë thënë, të kufizimeve motorike ose intelektuale të fëmijës/personit i cili i përdor,
në prodhimin e shenjave të thjeshta shpesh vjen deri
te ndryshimet fonologjike (karakteristike në përvetësimin e gjuhës së shenjave), kurse të krahasueshme me
gabimet tipike në zhvillimin e të folurit (Chen Pichler,
2012). Këto janë, për shembul, proksimalizimi (të bërit
i shenjave nga nyjët më afër trupit; Piktura 1), supstitucioni (zëvendësimi i formës së pëllëmbës; Piktura 2,
3 dhe 4) ose thjeshtëzimi (pjesa e lëvizjes shmantet;
Piktura 5).

Piktura 1. Shenja FLUTUROJ

Shenja FLUTUROJ prodhohet me të dyja duart, me të njëjtën formë të pëllëmbës dhe lëvizjes. Në Pikturën 1 shihet
shenja FLUTUROJ prodhuar vetëm me një dorë. Edhe pse nga e treguara do të mund të përfundohej se bëhet fjalë
për gjestin konvencional pa-pa, kjo nuk është rast sepse dora dominuese e fëmijës është ‘’e zënë’’ me mbajtjen
e bananes, derisa dora jo dominuese e prodhon shenjën. Në këtë shembull ndodh proksimalizimi, respektivisht
kryerja e lëvizjes nga nyja e supit në vend të asaj të dorës.

Piktura 2. Shenja LAJ – LAHEM

Piktura 3. Shenja PI

Piktura 4.Shenja FLE

Gabimi fonologjik i zëvendësimit është i krahasueshëm
me zëvendësimin e tingujve në gjuhën e folur. Në
prodhimin e shenjave më shpesh ndodh zëvendësimi
i formës së dorës sepse forma e dorës përvetësohet
më vonë, për dallim nga vendi i artikulimit të shenjës
ose lëvizjes, i cili përvetësohet më herët. Snenja
LAJ-LAHEM prodhohet me formën e dorës [S; dorë e
shtrënguar], por në Pikturën 2 shihet forma e dorës
[5; pëllëmbë e hapur]. Shenja PI (Piktura 3) prodhohet
me formën e dorës [1; gishti i madh], kurse është e
zëvendësuar me formën e dorës [I, gishti tregues].
Forma e njëjtë e dorës ndodh edhe te shenja FLE
(Piktura 4), në vend të formës së dorës [B; pëllëmbë e
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sheshtë]. Gabime të këtilla respektivisht zëvendësime
në formimin e shenjave janë nën ndikimin e zhvillimit
motorik të fëmijës (Chen Pichler, 2012).

të hershëm (sipas Chen Pichler, 2012). Në vend të
përcaktimit me anë të ikonave, përmbajtja e fjalorit për
fëmijët të cilët i janë ekspozuar kuptimit të shenjave,
është organizuar rreth kategorive semantike që janë
tipike për përvetësimin e gjuhës së parë. Shenjat e
para në shumicën e rasteve janë emra dhe u referohen
termave për ushqim (p.sh. qumësht, biskota).
anëtarëve të familjes (p.sh. nënë, baba, fëmijë), emrave
të kafshëve (p.sh. qen, mace). veshmbathjeve (p.sh.
këpucë, kapelë) dhe përshëndetjeve. Kjo do të thoshte
se me të njëjtat terma duhej të ekspozohej fëmija të
cilit u jepen shenja manuale në komunikimin e asistuar,
dhe në pajtim me moshën kronologjike dhe mendore si
dhe interesin e tij.
Për dallim nga ekspozimi ndaj gjuhës natyrore të
shenjave, kur fëmijët në moshë dy vjeçe fillojnë të
zhvillojnë procese morfologjike dhe sintaksore në
gjuhën kombëtare të shenjave, që mund të krahasohen
me ato në gjuhën e folur, te shenjat e izoluara manuale
në komunikimin e asistuar procese të tilla nuk ka.
Mirëpo, është e mundshme të kombinohen shenjat
në shprehje shumëanëtarëshe, që mund të shihet në
shembujt në vijim (Piktura 6, 7, dhe 8).

Piktura 5. Shenja QEN

Te shenjat më të ndërlikuara, te të cilat ekziston
kombinimi i lëvizjeve dhe ndryshimi i formës së dorës,
shpesh ndodh thjeshtëzimi i lëvizjes, respektivisht
lënia anash e një pjese të saj. Për shembull, shenja
QEN (Piktura 5) prodhohet me të dyja duart, me lëvizje
drejt pohstë, në ç’rast forma e dorës ndryshon nga
e hapur [5; pëllëmbë e hapur] në dorë të mbyllur [S;
dorë e shtrënguar]. Në Pikturën 5 ai ndryshim është
lënë anash dhe ka mbetur forma fillestare e dorës [5;
pëllëmbë e hapur].

Piktura 6. ARUSH PELUSHI NGRËNË ‘’Arush pelushi po ha’’

Përvetësimi dhe mësimi
i shenjave të duarve
Me mësimin, respektivisht me përvetësimin e shenjave,
zhvillohet fjalori. Për shkak të potencialit të madh për
imitimin e formës dhe kuptimin e shenjës, rritet edhe
mundësia e përvetësimit ‘’më të lehtë’’të shenjave
ikonike. Po të ishte i tillë rasti, atëherë fëmijët do t’i
përvetësonit shumë më herët shenjat e lartë ikonike
nga shenjat e pambështetura, arbitrare.
Mirëpo, hulumtimet kanë treguar se shenjat ikonike
nuk janë veçanërisht të përfaqësuara në fjalorët më
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Piktura 7. BUFI LEXUAR/LIBËR ‘’Bufi po lexon libër’’

vetëm të të folurit në intervenim, i kanë treguar shumë
qartë përparësitë e kombinimit të shenjave manuale
dhe të folurit (Kurt, 2011; Valentino dhe bshk., 2012;
sipas Gevarter dhe bashk., 2013). Gjithsesi, janë të
nevojshme hulumtime shtesë të cilat do të provojnë
ndikimin e qasjes së këtillë mbi shkathtësi të
përgjithshme pranuese dhe shprehëse te përdoruesit
e komunikimit të asistuar.

Mësimdhënia me shenjat e duarve
Shenjat manuale si pjesë e komunikimit të asistuar

Piktura 8. DERRI FJETUR ‘’Derri fle’’

shpesh jepen si mësimdhënie sipas parimit fjalë-

Shembujt e dhënë (Piktura 6, 7, dhe 8) janë shembuj
të tregimit të përrallës respektivisht leximit të librit me
figura, ku, bashkë me gjuhën e folur ndjekur me shenjat
manuale, nxitet vëtëdija edhe për fjalë të shkruar.

shenjë-fjalë ose shenjë-fjalë-shenjë. Për shembull, kur
fëmija tregon me gisht në një send të ri, personi i rritur
shqipton emrin e sendit (p.sh. dritë), i tregon shenjën
(DRITË), pastaj përsëri shqipton emrin e sendit (dritë).
Mënyra e këtillë multimodale të nxitjes lehtëson dhe
stimulon prodhimin gjuhësor te fëmijët të cilët nuk

Komponentët
e qasjes multimodale

flasin ose flasim shumë pak (Schlosser dhe Wendt,

Shenjat manuale shpesh përdoren në programet e

Shpesh në fillim të mësimdhënies fëmija ka nevojë për

2008; sipas Dunst dhe bashk., 2011).

intervenimit të hershëm si pjesë e qasjes multimodale

përkrahje trupore në interpretimin e shenjës, veçanër-

të komunikimit të asistuar, në të cilën kombinohen

isht kur bëhet fjalë për fëmijët të cilët kanë vështirësi

më shumë modalitete me anë të të cilave fëmija

me imitim (p.sh. fëmijët me PSA) ose kanë vështirë-

nxitet dhe i jepet mësimdhënie. Për shembull, me

si motorike (p.sh. fëmijët me paralizë celebrale). Për

përdorimin e shenjave manuale dhe të të folurit

shembull, personi i rritur mbi vete tregon shenjën HA,

tregohen edhe simbole grafike të cilat ndjekin atë që

pastaj formon dorën dhe lëvizjen me dorën e fëmijës

është thënë dhe treguar që fëmijës do t’i leshtësohej

mbi të, dhe pastaj përsëri tregon shenjën mbi vete.

kuptimi. Shenjat manuale në kuadër të programeve të

Shpërblimi i çdo përpjekjeje të fëmijës në fillim të

ndryshme jo rrallë përdoren si fjalë kryesore në fjali e

mësimit për të është nxitës, por më vonë gjithnjë e më

cila ka strukturë gramatikore të gjuhës folore (Glacken

shumë zvogëlohet dhe shpërblimi bëhet vetë shkëm-

dhe bashk., 2018). Janë disa programe të tilla të cilat
kanë dalë nga gjuhët kombëtare të shenjave – në

bimi i informatave/përpjekjeve të komunikimit.

Bretërinë e Bashkuar ato janë Makaton (Grove dhe

Në fillimin e të musuarit fëmija (dhe familja e tij) mëso-

Walker, 1990.; sipas Glacken dhe bashk., 2018) dhe

het me shenjat të cilat janë të rëndësishme për të dhe

Signalong ; në Australi një formë e Makatonit – Key

janë në zonën e interesimit të tij (për shembull, lodra e

Word Sign Australia ; kurse në Irlandë La´mh . Forma e

preferuar, kafshë, ushqim, aktivitet) sepse kjo e sigu-

tillë e komunikimit shpesh quhet komunikimi total ose

ron motivacionin e fëmijës, por edhe motivacionin e

komunikimi i njëkohshëm shenjë-folore (Mirenda dhe

familjes. Shenjat mësohen një nga një ose më shumë

Iacona, 2009.; sipas Glacken dhe bashk., 2018).

dy deri më tri nganjëherë, pastaj pritet që fëmija t’i

Disa hulumtime të cilat kanë krahasuar përdorimin e

prëvetësojë para se të futen të reja në përdorim.

1

2

123

3

shenjave manuale bashkë me të folurit dhe përdorimin

1

E arrithshme në faqen e internetit këtu.

2

E arrithshme në faqen e internetit këtu.

3

E arrithshme në faqen e internetit këtu.
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Mësimdhënia me shenjat manuale nuk ndodh në
mënyrë të izoluar, por shenjat përdoren në rutinat
e përditshme të fëmijës (ushqim, larje, të shkuarit
në park, etj.), ritet, lojën dhe aktivitetet e ndryshme.
Mësimi përmes rutinave dhe situatave të përditshme
i mundësojnë fëmijës lidhje me atë që tanimë e ka të
njohur dhe me atë mësimi dhe përvetësimi i shkathtësive të reja është më i shpejtë (Bohaçek, 2017). Në
atë rast është tepër e rëndësishme përkrahja e mjedisit
(prindërve, vëllezërve/motrave, familjes më të gjerë,
edukatorëve, bashkëpunëtorëve profesionalë në institucionet parashkollore, ekspertëve të tjerë të cilët punojnë me fëmijën). Përdorimi i vazhdueshëm i shenjave
në situata të ndryshme dhe në vende të ndryshme me
njerëz të ndryshëm i mundësojnë fëmijës përgjithësim
dhe fuqizim të atyre që janë mësuar deri tani. Kjo do të
thotë se mësimdhënia dhe përkrahja në nxitje jepet jo
vetëm fëmijës, por edhe prindërve të tij, anëtarëve të
tjerë të familjes, edukatorëve dhe ekspertëve të cilët
janë përfshirë në nxitjen e fëmijës (pavarësisht profesionit – logopedistë, psikologë, rehabilitues edukativë,
terapistë të punës, fizioterapistë, etj.) në kuadër të
qasjes drejt familjes (më shumë në Guralnick, 2011.;
Ljubeshiq, 2012.; sipas Bohaçek, 2017). Hulimtimet
kanë treguar se prindërit kanë një rol kryesor në zhvillimin gjuhësor të fëmijës dhe se zbatimi i suksesshëm i
komunikimit të asistuar nënkupton përkushtim të fortë
dhe pa pushim të prindërve (Angelo, 2000; Golbart
dhe Marshall, 2004; sipas Glacken dhe bashk., 2018).
Gjithashtu, është treguar se personat me vështirësi
intelektuale më shpesh përdorin shenja manuale në
komunikimin formal (p.sh. gjatë mësimdhënies së
gjuhës) me msuesit dhe punjonësit e tjerë nëpër institucionet të cilat vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me
ta, nëse edhe ata vetë përdorin shenja manuale (Rombouts dhe bashk., 2017, 2017; sipas Romobuts, Maes
dhe Zink, 2018). Hulumtimet e deritanishme përputhen
edhe me raportet e logopedistëve të cilët tehksojnë se
modelimi mund të lehtësojë zbatimin e komunikimit
të asistuar (Johnson dhe bashk., 2006; Rombouts dhe
bashk., 2017; sipas Romobuts dhe bashk., 2018).

sindroma Down, vështirësi intelektuale, vështirësi

Përfitimet nga përdorimi
i shenjave të duarve

4. Cilat janë përparësitë e komunikimit me shenjat
manuale?

Shumë hulumtime kanë treguar se përdorimi i shen-

5. Cilët faktorë ndikojnë në zgjedhjen e shenjave manuale si formë optimale e komunikimit të asistuar?

jave manuale, të cilat përkrahin të folurit në nxitjen e
fëmijëve me vështirësi të ndryshme në zhvillim (PSA,
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motorike, vështirësi socio-emocionale etj.), dhe veçanërisht me vështirësi të shumëfishta, ka përfitim të
shumëfishtë: zvogëlon frustrimin, nxit imitimin, nxit rolin aktiv në komunikim, zgjeron gjuhën, nxit vështirësitë
e vëmendjes së bashkuar (Launonen, 1997; Buffington,
Krantz, McClannahan dhe Poulson, 1998; Dunst, Meter
dhe Hamby, 2011; Hendler Lederer dhe Battaglia, 2015)
dhe nxit të folurit dhe prodhimin gjuhësor (Dunst dhe
bashk., 2011). Fëmijët me vështirësi në zhvillim me anë
të shenjave manuale mund të komunikojnë për nevojat, dëshirat, iteresat e tyre, t’i kalojnë të tjerëve ndjenjat
e tyre, të shprehin shrustrim, të komentojnë, dhe për
atë nuk kanë nevojë për mjete ndihmëse shtesë ose
pajisje të veçantë. Hulumtimet kanë treguar se shenjat
manuale janë ‘’urë’’ drejt zhvillimit të të folurit te fëmijët
me lloje të ndryshme të vështirësive (Launonen, 1997).
Fëmijët të cilët fillojnë të përdorin shenja manuale në
komunikim jo rrallë pushojnë me përdorimin e tyre kur
i zëvendësojnë me fjalë të shqiptuara.
Në vend të përfundimit, hulumtimet e cituara pa dyshim
kanë treguar (në kundërshtim me disa argumente
të mëparshme) se përdorimi i shenjave manuale në
komunikimin e asistuar nuk pengon zhvillimin e të
folurit dhe prodhimin gjuhësor, por ka efekte pozitive
mbi të folurit dhe prodhimin gjuhësor te fëmijët me
vështirësi të ndryshme.

Aktivitetet për mësim të pavarur
1. Te cilët fëmijë shenjat manuale janë formë më e
shpeshtë e komunikimit të asistuar?
2. Në cilën formë të komunikimit të asistuar bëjnë
pjesë shenjat manuale?
3. Kur kanë filluar të përdoren shenjat manuale në
kuadër të komunikimit të asistuar?

6. Cili është dallimi mes gjestit dhe shenjës manuale?
7. Cili është dallimi mes shenjave manuale dhe gjuhës
së shenjave?
8. Numëroni ndryshimet fonologjike të cilat paraqiten
në prodhimin e shenjave manuale.
9. Si është e organizuar përmbajtja e fjalorit te fëmijët
të cilët i janë ekspozuar përdorimit të shenjave?
10. Në cilët terma duhet të ekspozohet fëmija/personi
të cilit i ofrojmë shenja manuale në komunikimin e
asistuar dhe me çfarë është kjo në pajtim?

Gevarter, C., O’Reilly, M. F., Rojeski, L., Sammarco,
N., Lang, R., Lancioni, G. E. и Sigafoos, J. (2013).
Comparing communication systems for individuals
with developmental disabilities: a review of singlecase research studies. Research in Developmental
Disabilities, 34 (12): 4415–4432.
Glacken, M., Healy, D., Gilrane, U., Healy-Mc Gowan,
S., Dolan, S., Walsh-Gallagher, D. и Jennings, C.
(2018). Key word signing: Parents’ experiences of
an unaided form of augmentative and alternative
communication (Lámh). Journal of Intellectual
Disabilities, 23 (3), 327–343.

11. Jepni një shembull dhe përshkruani parimin fjalëshenjë-fjalë në mësimdhënien e shenjave manuale në
komunikimin e asistuar.

Grove, N. и Woll, B. (2017). Assessing language
skills in adult key word signers with intellectual
disabilities: insights from sign linguistics. Research in
Developmental Disabilities, 62, 174–183.

12. Shpjegoni rëndësinë e përkrahjes së mjedisit në
mësimdhënien e shenjave manuale në komunikimin e
asistuar.

Hendler Lederer, S. и Battaglia, D. (2015). Using Signs
to Facilitate Vocabulary in Children With Language
Delays. Infants & Young Children, 28 (1), 18-31.

13. Numëroni përparësitë nga përdorimi i shenjave
manuale në komunikimin e asistuar.

Launonen, K. (1997). Enhancing Communication
Skills of Children with Down Syndrome: Early Use of
Manual Signs. U: S. von Tetzchner i M. Hygum Jensen
(Ur.), Augmentative and Alternative Communication:
European Perspectives (str. 213–231). Hoboken, New
Jersey: Wiley.

Literatura

Mirenda, P. (2003). Toward functional augmentative
and alternative communication for students with
autism: Manual signs, graphic symbols, and voice
output communication aids. Language, Speech, And
Hearing Services In Schools, 34, 202–215.

Buffington, D., Krantz, P., McClannahan, L. и Poulson,
C. (1998). Procedures for Teaching Appropriate
Gestural Communication Skills to Children with
Autism. Journal of Autism and Developmental
Disorders, 28 (6), 535–545.
Bohaček, A. (2017). Uloga rutina i rituala u ranom
učenju i ranoj intervenciji. Neobjavljeni specijalistički
rad. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
Chen Pichler (2012). Acquisition. U: R. Pfau,
M. Steinbach, и B. Woll (Ur.), Sign Language. An
International Handbook. Berlin: de Gruyter, 647–686.
Dunst, C., Meter, D. и Hamby, D. (2011). Influences
of Sign and Oral Language Interventions on the
Speech and Oral Language Production of Young
Children with Disabilities. Center for Early Literacy
Learning, 4 (4), 1–20.

Pirtle, J. и West, E. (2015). Augmentative and
Alternative Communication for Learners with
Autism Spectrum Disorders. U: P. Zaphiris i C. Siang
Ang (Ur.). Human-Computer Interaction: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications (str. 1449–
1466). Hershey: Information Resources Management
Association.
Rombouts, E., Maes, B. и Zink, I. (2018). Manual
signing throughout the day: Influence from staff’s
sign use and type of activity. Journal of Intellectual
Disability Research, 62 (9), 737–745.
Romski, M. и Sevcik, R. (2005). Augmentative
Communication and Early Intervention – Myths and
Realities. Infants & Young Children, 18(3), 174–185.

69

Stasolla, F., Perilli, V. и Boccasini, A. (2016). Assistive
Technologies for Persons with Severe-Profound
Intellectual and Developmental Disabilities. U: J.
K. Luiselli i A. J. Fischer (Ur.), Computer-Assisted
and Web-based Innovations in Psychology, Special
Education, and Health. Academic Press: 287–310.
Van der Meer, L., Sutherland, D., O’Reilly, M., Lancioni
G. и Sigafoos, J. (2012). A further comparison of
manual signing, picture exchange, and speechgenerating devices as communication modes for
children with autism spectrum disorders. Autism
Spectrum Disorders, 6, 1247–1257.

70

Wendt, O. (2009). Research on the use of manual
signs and graphic symbols in autism spectrum
disorders: A systematic review. U: P. Mirenda и T.
Iacono (Ur.), Autism spectrum disorders and AAC.
Baltimore, Maryland, SAD: Paul H. Brookes Publishing
Co. 83–140.

Ruzhica Magushiq, Katarina Shkorvaga, Renata Pinjatela

9. Vlerësimi i metodava dhe sistemeve
përkatëse të komunikimit të asistuar

Nevoja për komunikimin e asistuar në intervenimin e hershëm varet nga natyra
dhe kompleksiteti i nevojave komunikative të fëmijës. Në qendrën e hulumtimeve
bahkëkohore klinike dhe shkencore për nevojat e komunikimit të fëmijëve dhe të
rinjve gjenden faktorë etiologjikë, roli i ndërveprimeve të komunikimit për zhvillimin e
shkathtësive të komunikimit, vlerësimi dhe inervenimi dhe arritshmëria e teknologjive
ndihmëse. Veçoritë e vështirësive të komunikimit të fëmijës, përdoruesit potencial
të komunikimit të asistuar, ndryshojnë nga mosha e tij kronologjike dhe diagnoza
dhe prandaj sfidë e rëndësishme paraqet dallimi i mekanizmave dhe funksioneve të
ndryshme të cilat kontribuojnë për vështirësi të ndryshme të komunikimit.

Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit,
të Invalidetit dhe Shëndetit
Qasja e integruar, holistike e funksionimit të njerëzve është themeli i Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit,
Invalidetit dhe Shëndetit (angl. International Classification of Functioning, Disability and Health, shkurtesë ICF) i
Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO, 2007). Qëllimi i këtij klasifikimi është për të siguruar gjuhë unike dhe të
standardizuar dhe kornizë për përshkrimin e shëndetit dhe gjendjes në lidhje me shëndetin.
Fushat të cilat i përmban ICF mund të shqyrtohen si shëndetësore dhe si fusha që kanë të bëjnë me shëndetin, siç
janë puna dhe arsimi. Funksionimi i përfshin të gjitha funksionet trupore, aktivitetet dhe pjesëmarrjen, përderisa
paaftësia/invaliditeti është term që i mbulon dëmtimet, kufizimet e aktivitetit ose kufizimet në pjesëmarrje. Këtu
janë gjithashtu edhe faktorët e mjedisit të cilët janë në ndërveprim me të gjithë këta komponentët.
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Në Pikturën 1 janë treguar përbërësit e ICF-it dhe mërrëdhëniet e tyre të ndërsjella. ICF-i i përfshin të gjithë ata
dhe mundëson identifikim dhe ndjekje të komponentëve të funksionimit, invaliditetit dhe shëndetit të indëvidëve në
fushat e ndryshme (OBSH, 2010).

Gjendja shëndetësore
(çrregullim ose sëmundje)

Funksionet trupore
dhe strukturat

Faktorët e mjedisit

Aktivitetet

Pjesmarrja

Faktorët personalë

Piktura 1. Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Paaftësisë dhe Shëndetit

Për shkak të kufizimit në shfaqjen e fushës së funksionimit dhe invaliditetit të fëmijëve dhe të rinjve, në dy dekadat e
para të jetës, në vitin 2007 është publikuar versioni i ICF-it për fëmijë dhe të rinj - ICF-CY (WHO, 2007). Sipas ICF-CYsë funksionimi përfshin përvojat universale të njerëzve të cilat mund të klasifikohen sipas fushave të funksioneve
dhe strukturave trupore, aktiviteteve dhe pjesëmarrjes nëpër rolet dhe situatat dhe faktorët e mjedisit. Kjo qasje
vëzhgon ndërveprimin e fëmijës me vështirësi shëndetësore dhe mjedisit përmes modelit biopsikosocial. Fusha
e funksioneve trupore i përfshin funksionet e përgjithshme mendore dhe funksionet e të folurit dhe strukturat siç
është sistemi nervor i përfshirë në prodhimin e zërit dhe të folurit. Fusha e aktivitetit dhe pjesëmarrjes i mbulon
përmasat e mësimit dhe zbatimit të njohurive, detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, komunikimin, lëvizjen dhe
vetëdihmën. Fusha e mjedisit i përfshin faktorët të cilët mund të pengojnë ose leshtësojnë rolin për performancën
e fëmijës dhe përfshin qasjen për mjetet ndihmëse të komunikimit dhe arritshmërinë e përtnerit të komunikimit.
Janë përfshirë edhe faktorët personalë si faktor kontekstual (Simeonsson, Björck-Åkessön dhe Lollar, 2012).
Përkufizimi i kodeve dhe kualifikuesve është qëllmi themelor i ICF-CY-së, dhe me atë është e modeluar gjuha
standarde e praktikave multidisiplinare. Kodet e ICF-CY-së të cilat janë me rëdnësi të veçantë për marrjen e pikturës
gjithëpërfirëse për funksionimin e komunikimit të fëmijës janë treguar në Tabelën 1. Kodet e ICF-CY-së mund të japin
profilin i cili përqendrohet mbi funksionim, vaçanërisht pjesëmarrje, duke përfshirë faktorët të cilët ndërmjetësojnë
midis kapacitetit dhe performancës. ICF-CY-ja mund të përdoret për dallimin e atyre përmasave dhe për të treguar
funksionimin e fëmijës, i cili ka nevojë për komunikim të asistuar, dhe familjes së tij, mjedisit më të afërt familjar,
aktiviteteve të jetës së përditshme (në shtëpi dhe në institucionin edukativo-arsimor) si kornizë për intervenim të
individualizuar.
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Tablica 1. Kodet e klasifikimit dhe kualifikuesit e ICF-CY-së të lidhur me komunikim (Simeonsson dhe bashk., 2012)

Fusha
Kodet

Pjesëmarrja
dhe aktiviteti
D110 Të shikuarit
D130 Imitimi
D131 Të mësuarit në punë
me sende
D132 Grumbullimi i
informacioneve
D133 Përvetësimi i gjuhës
D115 Të dëgjuarit
D134 Përvetësimi i gjuhës
shtesë
D135 Të ushtruarit
D310 Komunikimi përmes
marrjes së porosive gojore
D3100 Përgjigjia në zë njeriu
D3101 Kuptimi i shprehjeve
të thjeshta
D3102 Kuptimi i porosive të
ndërlikuara
D315 - Komunikimi përmes
– marrjes – së porosive
-joverbale
D3150
Komunikimi përmes –
marrjes – së gjestikulimeve
me trup
D3151 Komunikimi përmes
– marrjes – së shenjave dhe
simboleve të përgjithshme
D3152 Komunikimi përmes –
marrjes – së vizatimeve dhe
fotografive
D320 Komunikimi përmes
– marrjes – së porosive me
gjuhën formale të shenjave
D325 Комуницирање
преку - примање - пишани
пораки Komunikimi përmes
– marrjes – së porosive të
shkruara
D330 Të folurit
D331 Faza parafolore
D332 Të kënduarit
D3350 Hulumtimi i lëvizjes
së trupit
D3351 Mbajtja e bisedës
D3352 Mbyllja e bisedës
D340 Prodhimi i porosive në
gjuhën formale të shenjave
D350 Biseda
D355 Diskutimi
D360 Përdorimi i pajisjeve
dhe teknikave të komunikimit
D6503 Mirëmbajtja e
teknologjisë së asistuar
D6603 Dhënia e ndihmës të
tjerëve
D880 Përfshirja në lojë

Faktorët e mjedisit

Funksionet trupore

Struktura trupore

E1150 Prodhimet dhe
teknologjitë për përdorim
personal në jetën e
përditshme
Е1151 Prodhimet ndihmëse
dhe teknologjitë për
përdorim personal në jetën e
përditshme
Е11520 Prodhimet e
përgjithshme dhe teknologjia
e destinuara për lojë
Е11521 Teknologjia
ndihmëse e destinuar për lojë
Е1250 Prodhimet e
përgjithshme dhe
teknologjitë për komunikim
Е1251 Prodhimet e asistuar
dhe teknologjitë për
komunikim
Е1300 Prodhimet e
përgjithshme dhe teknologjia
për arsim
Е1301 Prodhimet ndihmëse
dhe teknologjia për arsim
Е2500 Intensiteti i tingullit
Е2501 Cilësia e tingullit
Е355 Punëtorët
shëndetësorë
Е450 Qëndrimet individuale
të punëtorëve shëndetësorë
Е535 Shërbimet, sistemet
dhe politikat e komunikimit

B1560 Perceptimi auditiv
B1561 Perceptimi vizual
B16700 јазик Kuptimi i gjuhës
së folur
B16701 Kuptimi i gjuhës së
shkrimit
B16702 Kuptimi i gjuhës së
shenjave
B16703 Kuptimi i gjesteve
B16710 Shprehja e gjuhës së
folur
B16711 Shprehja e gjuhës së
shkrimit
B16712 Shprehja e gjuhës së
shenjave
B16713 Shprehja me gjeste
B1672 Funksionet integruese
të gjuhës
B210 Funksikonet e të shikuarit
B230 Funksionet e të dëgjuarit
B2300 Përfshirja e zërit/
tingullit
B2301 Identifikimi i tingujve/
zërave
B2302 Përcaktimi i vendodhjen
e burimit të tingullit/zërit
B2303 Lateralizimi i tingullit/
zërit
B2304 Identifikimi i të folurit
B235 Funksionet vestibulare
B240 Ndjesitë shqisore të
lidhura me dëgjimin dhe
funksionet vestibulare
B310 Funksionet e zërit
B320 Funksionet e artikulimit
B330 Funksionet e
rrjedhshmërisë dhe ritmit të të
folurit
B340 Funksikonet e vokalizimit
alternativ

S110 Struktura e trurit
S240 Struktura e veshit të
jashtëm
S250 Struktura e veshit të
mesëm
S260 Struktura e veshit të
brendshëm
S320 Struktura e buzëve
S330 Struktura e faringut
S340 Struktura e laringut
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Përbërësit e vlerësimit të përdoruesve
për përdorimin e Komunikimit të Asistuar
Qëllimi i vlerësimit të faktorëve për përdorimin e komunikimit të asistuar është për të mundësuar komunikim më
efikas në mjediset e situatat e ndryshme të komunkimit (Rush dhe Celling, 2010). Vlerësimi gjithëpërfshirës dhe
rekomandimi i metodës përkatëse të komunikimit të asisstuar janë faktorë vendimtarë në arritjen e suksesit të
intervenimit për fëmijët me nevoja të ndërlikuara të komunikimit. Faktorë të ndryshëm janë përfshirë në atë proces:
përbërja heterogjene e përdoruesve potencialë, sasia e madhe e informatave të cilat duhet mbledhur dhe integruar,
ndryshimet e shpejta në teknologji, mungesa e hulumtimeve me cilësi të lartë dhe të bazuara mbi prova për metodat
dhe rezultatet e vlerësimit (Lund, Quach, Weissling, McKelvey dhe Dietz, 2017). Në Tabelën 2 janë treguar përbërësit
e zakonshëm të vlerësimit të përdoruesve për përdorimin e komunikimit të asistuar.
Tabela 2. Përbërësit e zakonshëm të vlerësimit të komunikimit të asistuar (Rush dhe Celling, 2010)

 gjendja mjekësore dhe historia, arsim, profesion, origjina kuklturore
dhe gjuhësore
Historia e rastit

 përdorimi i kaluar dhe aktual i sistemit të komunikimit të asistuar,
duke përfshirë motivacionin për përdorim,
 prognoza e përparimit të sëmundjes, nëse është e mundshme
 aftësitë dhe nevojat aktuale të komunikimit

Inventari ekologjik
(angl. ecological inventory)

 aftësitë e komunikimit në karahasim me moshatarët
 nevojat dhe aftësitë e komunikimit në krahasim me palët
e tjera të interesuara në jetën e fëmijës
 nevojat e komunikimit të fëmijës të cilat priten në ardhmëri

 suksesi në komunikimin funksional
 vështirësitë në komunikim dhe ndikim mbi individin dhe familjen/
kujdestarin dhe palët e tjera të interesuara në jetën e fëmijës
Vetë-raportim

 motivacioni dhe përjetimi i vetes si partner i suksesshëm i komunikimit
 kontekstet e brengosjes (p.sh. ndërveprime shoqërore, aktivitete afariste)
 gjuha (gjuhët) të cilat përdoren në kontekstin e brengosjes
 qëllimet dhe prirjet e individit

 madhësia, lloji, pozita e simboleve, si dhe mundësitë
e hyrjes dhe daljes së gjuhës
Gjendja shqisore/perceptuese

 shikimi: mpreshtësia e shikimit, fusha vizuale, sistemi okulomotor,
ndjeshmëria në dritë, perceptimi i ngjyrave, dëmtimi cerebral i shikimit
 dëgjimi: përdorimi funksional i dëgjimit, vlerësimi standard i dëgjimit

 pozita optimale për të ulurit dhe pozicionim, si dhe aftësitë motorike të
nevojshme për qasje: përcaktimi i pozitës së drejtë, zhvendosjes, ergonomisë,
montimit, lëvizshmërisë, diapazonit të lëvizjeve, motorikës së brishtë dhe të
rreptë
Pozicionimi/qasja

 pjesa e trupit dhe aktiviteti i cili do të përdoret për kyçjen e aparatit: duart,
bërryli, koka, zëri, sytë, këmba, gjuri, shputa
 cilësia dhe orientimi i lëvizjes funksionale: diapazoni i lëvizijes, arritja,
frekuenca e lëvizjeve, forca e nevojshme për aktivizimin e aparatit, ekzistimi i
reaksioneve reflekse
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Позиционирање/пристап

Vlerësimi i aftësive njohëse

karakteristikat e aparateve hyrëse: lloji i aparatit, dimensioni i ekranit
(aparatit), pesha e aparatit, ndjeshmëria (forca e nevojshme për aktivizim),
informata kthyese (prekëse, vizuale, auditive), zgjedhja e motodës së
zgjedhjes dhe aktivizimit (zgjedhje e drejtpërdrejtë, kërkim, shifrim)

 të mbajturit mend, lodhja, aftësia e përpunimit të informacioneve, zgjidhja
e problemeve dhe funksioneve në kontekstin e përdorimti funksional të
komunikimit të asistuar

 aftësitë shprehëse dhe pranuese, duke përfshirë edhe qëllimin e komunikimit
 mjetet aktuale të komunikimit dhe efikasiteti i tyre (verbale dhe joverbale)
 vëllimi i fjalorit dhe llojeve të fjalëve (përdoren dhe kuptohen)
Vlerësimi gjuhësoro-folor

 kombinimi i fjalëve dhe format gramatikore (të cilat kuptohen dhe të cilat
përdoren)
 aftësia e ndjekjes së urdhërave
 aftësia e përgjigjes në pyetjet PO-JO
 aftësia e tregimit të drejtë të objekteve, fjalëve dhe pikturave


vlersësimi i të lexuarit dhe të shkruarit (në nivelin përkatës për individin)

Vlerësimi i komunikimit
social
Loja

Vlerësimi i simboleve

 aftësia e përdorimit të karakteristikave të ndryshme të simboleve që do të
kënaqeshin nevojat aktuale dhe të ardhshme të komunikimit (p.sh. dhënia e
kërkesave, përgjigjja e pyetjeve, protesta, komentimi etj.), duke përfshirë llojet
e simboleve (p.sh. objekte, piktura, shkronja, tekst i shtypur dhe/ose kombinim


përmasat e simboleve

 përmasa e fushës (p.sh. numri i simboleve në ekran)
 organizimi i shfaqjes

veçoritë përkatëse të sistemit të komunikimit të asistuar


veçoritë përkatëse të sistemit të komunikimit të asistuar

 mundësia për të shprehur një serie funksionesh të komunikimit
 aftësia e përdorimit në mjedise të ndryshme dhe me partnerë të ndryshëm

Vlerësimi i përputhjes
së veçorive
(angl. features-matching assessment)



lloji dhe numri i simboleve lloji i shfaqjeve të veçorive dhe veçoritë (p.sh. ngjyra
në kundërshtim me bardhezi; statike ose dinamike; hibride)



lloji i hyrjes (zgjedhje direkte dhe indirekte)



dalja (lloji i të folurit, zë)

 mundësitë për pozicionimin e trupit dhe nevoja për pajisjen shtesë (p.sh.
instalime)


mbartje



aftësia e modifikimit për t’u mundësuar ndryshimet në aftësitë dhe nevojat e
komunikimit

 aftësia e motivacionit të individit dhe familjes si dhe anëtarëve të tjerë të
shoqërisë për përdorim


arritshmëria dhe mirëmbajtja e thjeshtë (përkrahje teknike)
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Lehtësuesit (p.sh aftësia dhe përgatitja për përdorimin e sistemit të
komunikimit të asistuar, përkrahja e familjes, motivacioni për komunikim,
njohuria/aftësia teknologjike i përdoruesit, familjes dhe anëtarëve të tjerë të
shoqërisë)
Identifikimi i leshtësuesve dhe
pengesave të mjedisit

Partneri i komunikimit
(informatat mblidhen me vëzhgim
dhe me intervistë)

Pengesat (motivacioni, përjetimi i vetes si parnter i suksesshëm i komunikimit,
p.sh. besimi i ulur në komunikim, mungesa njohëse, dëmtimet vizuale dhe
motorike, mospranimi i invaliditetit dhe/ose i komunikimit të asistuar, kufizimet
në mundësitë e sistemit, kufizimet e pozitës dhe pozicionimit në mjedise të
ndryshme, shkathtësia e zgjedhjes së metodave optimale të komunikimit të
asistuar në raport të situatës konkrete)
A ekzistojnë partnerë të cilët identifikojnë dhe pranojnë nevojën për komunikim
të asistuar dhe pozicionim përkatës?
A ekzistojnë partnerë të cilët kanë shkathtësi dhe mundësi për të ndihmuar në
instalimin dhe programimin e aparatit?
A janë pritjet e partnerëve të komunikimit në pajtim me qëllimin dhe reale?

Vlarësimin dhe gjetjen e zgjidhjeve përkatëse të teknologjisë ndihmëse duhet vëzhguar si një procedurë e ndërlikuar.
Në përcaktimin e nevojave individuale të personit, patjetër duhet marrë parasysh dhe faktorët psikosocialë të
cilët ndikojnë mbi kompetencat e komunikimit të personit me nevoja të ndërlikuara të komunikimit (Light, Arnold
dhe Clark, 2003), për të cilat do të bëhet fjalë në një nga seksionet në vijim. Ashtu, për shembull, si faktorë të
rëndësishëm psikosocialë veçohen: a) motivacioni i përdoruesit potencial të komunikimit të asistuar; b) qëndrimi
drejt mundësive të komunikimit të personave me nevoja të ndërlikuara të komunikimit, si i vetë personit, ashtu
edhe mjedisit të tij; c) vetëbesimi i personit me nevoja të ndërlikuara të komunikimit; ç) besimi i mjedisit se personi
mund të jetë i suksesshëm në komunikim; d) fleksibiliteti (përshtatshmëri) i personit me nevoja të ndërlikuara të
komunikimit në raport të kërkesave të ndërveprimeve të komunikimit si edhe të pengesave të komunkimit (Light
dhe bashk., 2003).
Në hulumtimin e Webb-it dhe të bashkëpunëtorëve (2019) janë treguar faktorët të cilët ekspertët i konsiderojnë
të domosdoshëm në procesin e vendimmarrjes për metodat dhe mjetet ndihmëse të komunikimit të asistuar për
fëmijët. Aftësitë njohëse dhe të të mësuarit të gjuhës dhe komunikimit janë të vlerësuara si më të rëndësishme nga
aftësitë motorike. Mirëpo, aftësia motorike e qasjes drejt aparatit ka një rol të rëndësishëm. Gjuha pranuese dhe
shprehëse dhe aftësia e komunikimit me ndihmën e komunikimit të asistuar dhe niveli i të mësuarit kanë rëndësi
më të madhe nga shkathtësia e shkrim-leximit dhe nga shkalla e arsimit. Përvoja me përdorimin e komunikimit
të asistuar mund të jetë e mundimshme, e ngadalshme dhe e kërkueshme nga ana psikike dhe njohëse, prandaj
është e rëndësishme vendosmëria dhe këmbëngulja e fëmijës. Gjithashtu, propozohet zvogëlimi i përpjekjeve
në përdorimin e metodave (p.sh. futja e formave të teknologjisë së ulët, siç janë librat e komunikimit) për t’u
nxitur dëshira dhe gatishmëria te fëmijët për përdorimin e mëtejshëm të komunikimit të asistuar. Është treguar
gjithashtu se prkrahja e partnerëve të komunikimit ka rol të madh në përdorimin e vazhdueshëm të metodave të
komunikimit të asistuar. Sa është i rëndësihëm roli i partnerit, pohon një e dhënë nga literatura, sipas së cilës tetë
nga dhjetë shkaqet më të shpeshta për braktisjen e metodës së komunikimit të asistuar lidhet me kompetncën e
pamjaftueshme të partnerit të komunikimit dhe mungesën e përkrahjes (Johnson, Inglebret, Jones dhe Ray, 2006).

Veçoritë e vlerësimit të përdoruesve
të Komunikimit të Asistuar
Shumë vlerësime të standardizuara përfshijnë artikuj të cilat kërkojnë përgjigje verbale (p.sh. emërtim pikture) dhe/
ose motorike (p.sh. të treguarit). Për përdoruesit me vështirësi të shumëfishta është e nevojshme për të ndryshuar
detyrën ose mënyrën e përgjigjes. Pikat e standardizuara nuk mund të përdoren kur vlerësimet modifikohen, pasi
që detyrat janë qenësisht të ndryshme (Barker, Saunders dhe Brady, 2012). Vlerësimi duhet përfshirë elementet e
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vlerësimit dinamik dhe vlerësime të tjera joformale (p.sh vëzhgim i drejtpërdrejtë i përdorimit të gjuhës në kontekste
të ndryshme natyrore) si do të plotësoheshin të dhënat e standardizuara të vlerësimit.
Mënyra e përgjigjes ndaj ndonjë detyre të caktuar mund të japë më shumë të dhëna nga ajo a është përgjigjja e
saktë/e pasaktë. Duhet u përpjekur për të përcaktuar sa është ndonjë metodë e komunikimit të asistuar motivuese
dhe sa është potenciali për mësim ose për përdorimin e sistemeve të ndryshme të komunikimit të asistuar. Duhet u
përqendruar mbi atë që mund të bëjë klienti. Procedura e vlerësimit mund të jetë e lodhshme dhe është e nevojshme
përgatitja paraprake e materialeve dhe pajisjeve të nevojshme dhe duhet shmangur vlerësimin e asaj që nuk është
e nevojshme (Rush dhe Celling, 2010). Vlerësimi kërkon kohë optimale të zbatimit, dhe përmes aktiviteteve të cilat
janë motivuese për fëmijën (Bruno, 2010.; Federici dhe Scherer, 2012).
Të menduarit për faktorët psikosocialë për të cilët flitej në seksionin e mëparshëm, të cilët ndikojnë në kompetencat
e komunikimit, është i domosdoshëm që në masë më të madhe do të shmangeshin mashtrimet për nevojat dhe
mundësitë reale të personit. Për shembull, personi mund të shmangë kontaktin me sy dhe/ose mund të duket
se fare nuk i kupton marrëdhëniet në komunikim. Mund të lërë përshtypje se fare nuk është i vetëdijshëm për
mjedisin e tij. Në raste të tilla, si dhe në rastet kur janë të pranishme format jopërkatëse të sjelljes sociale si
mënyrë e komunikimit, është e domosdoshme që procedurës së vlerësimit t’i jepet kohë të mjaftueshme. Duhet
kërkuar shkakun e atij që është përmendur – duke vlerësuar a bëhet fjalë në të vërtetë për gjendjen objektive të
kandidatit ose bëhet jalë për mungesën e motivacionit, vetëbesimit të ulët, dyshimit në sukses dhe ndërveprimeve
të komunikimit si dhe nga frika e dështimit. Faktorët psikosocialë të cilët ndikojnë në kompetencat e komunikimit
të personit duhet vëzhguar edhe në raport të mjedisit në të cilin jeton personi, respektivisht në cilën mënyrë sillet
mjedisi ndaj tij, si e përjeton dhe cilat janë shpresat dhe mundësitë e të tjerëve me të cilët jeton kandidati. Kjo është
veçanërisht e rëndësishme te njerëzit më të moshuar ose fëmijët të cilët para futjes së komunikimit të asistuar
tanimë kanë pëjetuar dështim në komunikim me mjedisin.

Kompetenca e komunikimit
e përdoruesit të Komunikimit të Asistuar
Qëllimi përfundimtar i intervenimit për personat me nevoja të ndërlikuara të komunikimit është nxitja e zhvillimit të
kompetencës së komunikimit që këtyre personave t’u mundësohet komunikim me të tjerët, ndikim mbi mjedisin e
tij dhe pjesëmarrje e plotë në shoqëri (Beukelman dhe Mirenda, 2013). Kompetenca e komunikimit është aftësi e
indivitit që lirisht të shprehë ide, mendime dhe ndjenja para dëgjuesve të ndryshëm në kontekste të ndryshme. Ajo
ofron mjete për të arriutur qëlime personale, arsimore, profesionale dhe sociale (Calculator, 2009; Lund dhe Light,
2007, sipas Light dhe McNaughton, 2014). Kompetenca e komunikimit (Piktura 3) për përdoruesit e komunikimit
të asistuar përbëhet nga katër kompetenca individuale: gjuhësore, sociale, udhëheqëse dhe strategjike (Light dhe
bashk., 2003).
Kompetenca gjuhësore përfshin dituri dhe aftësi të përdorimit të gjuhës folore dhe atë të shkrimit në familje dhe
shoqëri. Këto shkathtësi përfshijnë gjuhën pranuese, dhe në masë në të cilën kjo është e mundshme - edhe atë
shprehëse. Përvetësimi i kodit gjuhësor të sistemit të komunikimit të asistuar përfshin përvetësimin e sistemit të
simboleve (Light dhe McNaughton, 2014), por edhe të komponentëve të tij semantikë dhe sintaksorë, të cilët janë
të domosdoshëm që të mund në të vertetë të shprehet kuptimi i porosisë së komunikimit. Kjo është një detyrë e
vështirë dhe e ndërlikuar sepse sistemet e komunikimit të asistuar shpesh nuk ofrojnë zgjidhje të plota gjuhësore.
Grupet e arritshme të simboleve më shpesh janë sisteme semantike të cilat përmbajnë koncepte, por u mungon
sintaksa ose morfologjia (Light dhe McNaughton, 2014). Ekzistimi i kodit të dyfishtë gjuhësor dhe dallimi mes
mënyrës në të cilën personi i cili përdor komunikimin e asistuar (me vokalizim, gjeste dhe me përdorimin e grupeve
të simboleve) dhe në të cilën marrë porosi të komunikimit (hyrje oralo-tingullore e mjedisit) janë faktorët të cilët
duhet marrë parasysh kur vendosen rezultatet terapeutike të mësimit (Light dhe McNaughton, 2014). Zhvillimi i
kompetencave gjuhësore të cilat do të mbështesin zhvillimin e kompetencave të komunikimit në praktikë shpesh
është i lënë pas dore, kurse në fakt konsiderohet si i rëndësishëm dhe kryesor që përdoruesi i komunikimit të
asistuar të bëhet në të vërtetë partner i suksesshëm i komunikimit.
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Simbolet grafike

Simbolet që bazohen mbi alfabetin

Simbolet dhe shenjat tjera

Simbolet grafike të komunikimit
ARASAAC, PSC, SimbolStix

Shkronjat

Gjestet

BLISS
Përbërje simbolesh me
karakteristika linguistike

Klasterët – pjesë fjalësh ose fjalish

Sinjalet me dorë

Fotografitë, vizatimet, vijat

Fjalitë
Frazat

Sinjalet me pjesë të tjera të
trupit

Piktura 2. Shembuj simbolesh dhe shenjash në funksionin e komunikimit shprehëse

Kompetenca sociale është aftësi për të ditur çfarë,
ku, me kë, kur dhe si komunikohet (Hymes,1972). Ato
shkathtësi përfshijnë:

gjendjen motorike të nevojshme për qasje të
pavarur – pozicioni i trupit, pozicioni i kokës,
gjendja e gjymtyrëve (të lartme dhe të poshtme),
lëvizshmëria e syrit (lëvizje në të gjitha drejtimet,
koha e nevojshme për ndryshimin e pozicionit të
syrit, mundësia e përqendrimit) forcën e muskujve
– kohëzgjatja e ekzekutimit/performances dhe
mundësia e qëndrueshmërisë së lëvizjes së
dëshirueshme;

•

praktikën (p.sh fillimi dhe mbarimi i komunikimit,
ruajtja e temave, shkarkimi i kodeve);

•

të kërkuarit i vëmendjes;

•

kërkimin ose dhënien e informative, pohimin ose
mohimin e informatave;

•

Shkathtësi sociale (p.sh. pjesëmarrja aktive,
shfaqja e interesit, piktura pozitive për veten).

•

teknikat e zgjedhjes për qasjet me ndihmë;

•

lëvizjet brenda dhe jashtë sistemit;

Kompetenca psikosociale është aftësi për zgjidhjen
efikase të kërkesave dhe sfidave në jetën e përditshme,
ruajtjen e mirëqenies mendore dhe tregimin e sjelljes
së përshtatshme dhe pozitive në ndërveprim me të
tjerët (WHO, 2007). Kompetencat psikosociale për
përdoruesit e komunikimit të asistuar përfshijnë:

•

hapjen dhe mbylljen e aparatit elektronik dhe
ngarkimin;

•

administrimin me pajisjen elektronike dhe/ose
shfletimi nëpër faqet në sistemin e teknologjisë
së ulët.

•

motivacion për komunikim;

•

qëndrim pozitiv ndaj përdorimit të komunikimit të
asistuar;

•

besim në aftësi të një personi të komunikojë në
mënyrë efikase në një situate të dhënë;

•

qëndrueshmëri – këmbëngulje edhe në rast të
dështimit të komunikimit.

Kompetenca udhëheqëse kërkon shkathtësi në udhëheqjen e sistemit dhe teknologjisë së komunikimit
të asistuar, duke përfshirë:
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•

Për shkak të pengesave të cilat i kufizojnë në relizimin dhe zhvillimin e ndërveprimeve të suksesshme
të komunikimit, përdoruesit e komunikimit të asistuar
hasin shumë kufizime të cilat pengojnë kompetencat
e tyre linguistike, sociale dhe udhëheqëse të komunikimit. Prandaj është e domosdoshme që gjatë procesit
të përkrahjes të ndërtojnë vegla dhe strategji në cilën
mënyrë të kapërcejnë ose kompensojnë këto pengesa.
Bëhet fjalë për kompetencat strategjike. Sipas Light
(1989), kompetencat strategjike mund të jenë afatshkurtra (të nevojshme personit vetëm deri në momentin
e përvetësimit të shkathtësive të reja gjuhësore, udhëheqëse ose sociale) ose afatgjata (kur personi nuk

mund në tërësi t’i përvetësojë shkathtësitë optimale
gjuhësore, sociale ose udhëheqëse). Në këtë grup
kompetencash hyjnë:
•

kërkimi i zgjedhjes për shkak të kufizimit të fjalorit;

•

përdorimi i parashikimit të fjalës/frazës për shkak
të rritjes së efikasitetit;

•

përdorimi i deklaratës hyrëse (paraprakisht
e regjistruar) për të shpjeguar metodën e
komunikimit të asistuar partnerëve të panjohur të
komunikimit;

•

kërkimi nga partneri i komunikimit të shkruajë
ose të shtypë porosi për të ndihmuar në kuptimin
dhe korrigjimin e dëmeve në komunikim.

Kompetencat linguistike


Përbërësit gjuhësorë të gjuhës amëtare



Përbërësit gjuhësorë të sistemit të komunikimit të asistuar

Kompetencat sociale


Përbërësit sociolinguistikë (pragmatika)



Përbërësit ndërpersonalë (krijimi dhe zhvillimi i lidhjeve dhe
marrëdhënieve sociale)

Kompetencat e udhëheqjes/menaxhimit


mekanizmat e udhëheqjes me mjetet ndihmëse të komunikimit,
me dosjet e komunikimit dhe me grupet e dosjeve të
komunikimit

Kompetencat strategjike


mekanizmat e kompensimit për tejkalimin e keqkuptimeve të
komunikimit (angl. communication breakdowns)

Piktura 3. Përbërësit e kompetencave të komunikimit me qëllim të vlerësimit të zgjidhjeve përkatëse
të komunikimit të asistuar dhe të teknologjisë ndihmëse
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Procesi i vlerësimit për zgjidhje përkatëse, strategjitë
dhe format e komunikimit të asistuar vëzhgohet
përmes kompetencave të numëruara. Mirëpo, është
e rëndësishme që në mënyrë shtesë të theksohet se
vlerësimi kryhet me qëllim të kënaqjes së nevojave
aktuale të komunikimit të fëmijës i cili është përdorues
potencial, por edhe të atyre rezultateve të mësimit të
cilat planifikohen në ardhmëri. Në shtetet të cilat vite
me radhë e zhvillojnë fushën e komunikimit të asistuar
procesi i vlerësimit të përdoruesve është hollësisht i
përpunuar1 dhe dhënia e shërbimeve të komunikimit
të asistuar është e organizuar sipas protokoleve të
dakorduara në nivel kombëtar2 .

së lartë duke formuar shprehje të përbëra të fjalive si
dhe gjeste, mimikë dhe vokalizim; të njëjtin mjet ndihmës mund të përdorë dhe në ndërveprimet formale
të komunikimit me një person të panjohur, përderisa,
për shembull, gjatë të ushqyerit mund të bisedojë me
kujdestarin me ndihmën e librit të komunikimit, kurse
gjatë kryerjes së higjienës me infermieren – me anë të
gjesteve, mimikës dhe vokalizimit.
Nëse personi i cili përdor komunikimin e asistuar është
i shkathët në vlerësimin dhe zgjedhjen e veglave të
komunikimit në raport të situatave dhe/ose partnerëve
të komunikimit, do të thotë se ka kompetenca mirë të
zhvilluara të komunikimit.

Multimodaliteti
Si do të theksohej rëndësia e multimodalitetit në komunikimin e asistuar, edhe një herë në këtë libër mësimor
vend të veçantë do t’i kushtohet këtij parimi. Vlerësimi
i zgjidhjeve përkatëse të teknologjisë ndihmëse përfshin gjetjen dhe trajtësimin e veglave joteknologjike, të
teknologjisë së ulët dhe të teknologjisë së lartë të cilat
nuk përjashtojnë njëra-tjetrën. Komunikimi i asistuar
është një komunikim i plotë, multimodal, prandaj edhe
duhet vëzhguar në atë mënyrë. Situatat e ndryshme
kërkojnë modalitete dhe vegla të ndryshme të komunikimit të asistuar. Ashtu p.sh. personi mund të bisedojë me miqtë për atë si e ka kalurar fundjavën ose të
komunikojë online duke përdorur pajise të teknologjisë
së lartë të komunikimit, në vizitë të kopshtit zoologjik
mund të përdorë mjet ndihmës të teknologjisë së ulët,
librin e komunikimit, kurse gjatë larjes (në vaskë) kartela të komunikimit. Të gjitha të përmendurat më lartë
personi më shpesh i kombinon me forma natyrore të
komunikimit siç janë gjestet, mimika, vokalizimi etj. Në
varësi nga kërkesat e situatave të komunikimit, personi
zgjedh mjete për të cilat vlerëson se do t’i mundësojnë
më lehtë efikasitet dhe sukses në komunikim. Zgjedhja e mjeteve dhe veglave optimale të komunikimit të
asistuar ndryshon edhe në raport të partnerëve të komunikimit3. Për shembull, dikush mund të bisedojë me
mikun e tij duke përdorur mjet ndihmës të teknologjisë

Ekipi multidisiplinar në vlerësimin
e Komunikimit të Asistuar
Për shkak të kompleksitetit dhe shtresimit, procedura
e vlerësimit të përdoruesve për përdorimin e komunikimit të asistuar kërkon bashkëpunim multidisiplinar
të ekipit, për çfarë është folur edhe në kapitullin e parimeve të përgjithshme të intervenimit të hershëm. Në
kushte ideale ekipin e përbëjnë eksperti i teknologjisë
ndihmëse, logopedi dhe rehabilituesi i edukimit. Me
anëtarët e përmendur, në ekip sipas nevojës hyjnë
ekspertë të tjerë (terapisti profesionist, mjekët e specializimeve të ndryshme, psikologu, punëtori social
etj.). Në procedurën e vlersëimit në mënyrë aktive marrin pjesë dhe anëtarët e afërt të familjes dhe personat
tjerë të rëndësishëm në jetën e përdoruesit.
Në sistemet e caktuara është i zhvilluar kualifikimi profesional që quhet ekspert për teknologji ndihmëse i cili
ka njohuri të gjera për lloje të ndryshme teknologjike,
vegla për të mësuarit, aparate të komunikimit të përshtatura lodrave dhe pajisjes tjerë të përshatur. Ky
ekspert ka njohuri për zhvillim biopsikosocial të fëmijës, si dhe njohuri për zbatim të teknologjisë, me qëllim
të nxitjes së rezultateve zhvillimore të fëmijës. Qëllimi
i bashkëpunimit multidisiplinar është për të përcaktuar
formën përkatëse të komunikimit të asistuar, por dhe

1 23
1

Në linkun këtu: htpp://communicationmatters.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/Specialised –AAC-Referral-Criteria-Docu-

ment.pdf
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2

Në linkun këtu: htpp://communicationmatters.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/guid-coms-aac.pdf

3

Në linkun këtu:: htpp://atia.org/home/at-resources/what-is-at/

për të ofruar përkrahje fëmijës dhe mjedisit, që si pasojë, fëmijës me nevoja të ndërlikuara të komunikimit
i mundëson pjesëmarrje në ndërveprime dhe aktivitete
të ndryshme (Beukelman dhe Mirenda, 2013). Është e
rëndësishme të theksohet se personat me nevoja të
ndërlikuara të komunikimit është një grup heterogjen
në kuadër të të cilit çdo individ ka karakteristika dhe
nevoja unike të komunikimit, që duhet marrë parasysh
gjatë vlerësimit dhe planifikimit të intervenimit.

Përfundim
Pikërisht për skak të kompleksitetit dhe shtresimit të
saj, procedura e vlerësimit diagnosik si dhe procedura
e përvetësimit të metodave të komunikimit të asistuar duhet të jetë e përfshirë në të gjitha aspektet e
saj (Blackstone dhe Hunt Berg, 2012). Me fjalë të tjera
– qasja transdisiplinare e ekipit është kusht i domosdoshëm për sukses në komunikimin e asistuar.
Vlerësimi i zgjidhejeve përkatëse të teknologjisë informativo-komunikative dhe ndihmëse përfshin një
sërë procedurash dhe veglash – zgjedhja e aparateve
të përshtatshme (të teknologjisë së ulët dhe të lartë;
standarde dhe/ose të dizajnuara ose të përshtatura
nevojave të përdoruesve), përmbajtja e mjeteve ndihmëse të komunikimit (të sistemit të fjalorit, bordeve të
komunikimit dhe grupeve të bordeve të komunikimit
dhe mënyrës përkatëse të transmetimit audio të porosive të komunikimit në mjetet ndihmëse të komunikimit) si dhe aparatet dhe mënyrat e qasjes drejt mjeteve
të komunikimit. Pas përcaktimit të parametrave të përmendura, është me rëndësi të modulohen metodat dhe
strategjitë e përvetësimit të metodave të komunikimit
të asistuar, përdorimit të veglave dhe mjeteve të komunikimit dhe zbatimit të të gjithë sistemit në të gjitha
aspektet e jetës së personit i cili përdor komunikimin
e asistuar.
Republika e Kroacisë, si shumica e vendeve në të cilat
komunikimi i asistuar është fushë e praktikës në zhvillim, duhet punuar me forca të përbashkëta dhe në
mënyrë multidisiplinare në sigurimin e infrastrukturës
ligjore dhe formale. Me atë mund të kontribuohet në
mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave themelore të njeriut: Të Drejtat e të Shprehurit, Vetëpërfaqësimit, Arsimit, Qasjes drejt Informacioneve, thënë thjeshtë, e drejta
për realizimin maksimal të potencialeve personale të
personave me nevoja të ndërlikuara të komunikimit.

Aktivitetet për mësim të pavarur
1. Shpjegoni termin e inventarit ekologjik në kontekstin
e komunikimit të asistuar
2. Numëroni një shembull të kompetencës strategjike
te djali katërvjeç me apraksi folore të fëmijëve i cili
përpiqet të transmetojë porosi edukatores për dëshirat
e tij. Djali kryesisht përdor shenja manuale, por i është
ekspozuar edhe përdorimit të formave të teknologjisë
së lartë të komunikimit.
3. Hulumtoni nëse ekziston infrastruktura ligjore për
përdorimin e komunikimit të asistuar në Republikën e
Kroacisë. Pse është e rëndësishme për të rregulluar në
mënyrë ligjore fushën e komunikimit të asistuar?
4. Çfarë është transdisiplinariteti? Cilët ekspertë
krijojnë ekip rreth fëmijës në kontekstin e komunikimit
të asistuar? Cili ekspert mungon në praktikën klinike
në Kroaci?
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Jasminka Çavuzhiq Çajko dhe Sanja Shimlesha

10. Përallat sociale
Përrallat sociale janë një nga intervenimet mbi baza shkencore të cilat më shpesh
përdoren te fëmijët me çrregullim nga spektri i autizmit (në vazhdim PSA; National
Autism Center, 2015, Steinbrenner dhe bashk., 2020). Pra, efikasiteti i tyre është e
vërtetuar me rezultatet e hulumtimeve shkencore. I ka krijuar në vitin 1993. Carol Gray.
Janë shkruar dhe pështatura për fëmijët me PSA, kurse qëllimi është të pëmirësojnë
shkathtësi sociale përmes mësimdhënies së formave parkatëse të sjelljes në situata
sociale (Gray, 1998). Përdoren në uljen e sjelljeve të padëshirueshme dhe si ndihmë në
kuptimin e situatave të ndryshme sociale (Ali dhe Frederickson, 2006).

Roli i përrallave sociale
Intervenimi i cili përfshin përralla sociale është në
kuadër të hulumtimeve mbi baza shkencore i vëzhguar
si intervenim i vaçantë njësoj si Komunikimi me anë të
shkëmbimit të pikturave (PECS), videomodelimit ose
përdorimit të aparateve të ndyshme. Përrallat sociale te
fëmijët e moshës së hershme sipas rregullës paraqiten
në mënyrë multimodale, me përkrahje vizuale ose në
kuadër të ndonjë aplikimi bashkë me ndonjë regjistrim
audio dhe janë drejpërdrejt të lidhura me kuptimin e
situatave të ndryshme socile dhe nivelin e kuptimit
gjuhësor. Pikërisht për këto arsye autorët vendosin
që përrallat sociale t’i përfshijnë si kapitull i veçantë
Brenda librit mësimor.
Përrallat sociale bëjnë pjesë në grupin e inervenimeve
biheviorale dhe përdorin kombinimin e përkrahjes
vizuale dhe verbale (O’Hara, 2010). Ato janë përralla
të individualizuara të shkruara me kujdes për
përvetësimin e rregullës së caktuar sociale (Gray dhe
Garand, 2003). Ato përshkruajnë situatën konkrete
dhe interpretojnë sinjale shoqërore, përspektivën e të
tjerëve dhe propozojnë përgjigje përkatëse ndaj sjelljes
në një situatë të caktuar (Reynhout dhe Carter, 2007).
Ofrojnë informatë për atë se çfarë bëjnë njerëzit në
sitatë të caktuar, mendojnë ose ndiejnë dhe theksojnë
shktathtësinë e caktuar të cilën personi duhet të

përmirësojë. Qëllimi i përrallave sociale është të
ndahen informata të sakta sociale të cilat duhet të na
japin përgjigje përkatëse të personit me vështirësi në
zhvillim (Gray dhe Garand, 1993).
Ato mund t’u shërbejnë personave me vështirësi
në zhvillim në zhvllimin e njohurive për situata
problematike sociale (për shembull pritja në radhë) si
dhe në mësimin e shkathtësive të reja (për shembull
shkathtësia e larjes së duarve). Mund të jenë të
shkruara ashtu që mund të përfshijnë probleme/
nevoja të individit (për shembull kafshimi i personave
të tjerë) ose nevojat e gjithë grupit (për shembull
sjellje përkatëse gjatë drekës). Përrallat sociale
shpesh krijohen për t’u zvogëluar sjelljet agresive dhe
sjellje të tjera të padëshirueshme të individit (Kuoch
dhe Mirenda, 2003). Gjithashtu, me anë të përrallave
sociale mund të nxiten sjellje të dëshirueshme të
individit (Delano dhe Snell, 2006), të përvetësohen
shktathtësi të ndryshme funksionale (Hagiwara dhe
Myles, 1999) dhe të mësohen mundësitë e zgjedhjes
(Barry dhe Burlew, 2004).

Struktura
e përrallave sociale
Sipas Gray (2010), përrallat sociale përbëhen nga tri
pjesë:
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pjesa hyrëse – e identifikon qartë temën;



pjesa e mesme – jep hollësira të rëndësishme

 përfundim – përmbledh përrallën dhe përkrah porosinë kryesore.
Çdo pjesë përbëhet nga tri lloje fjalish (Gray dhe
Garand, 1993; Reynhout dhe Carter, 2006; Hutchins,
2012):
1.Fjalitë përshkruese – fjali faktike dhe objektive të
cilat përshkruajnë situatën sociale përmes shenjave
të rëndësishme sociale dhe japin informata se çfarë
ndodh gjatë ngjarjes së synuar (kush, çfarë, ku). Shembull i fjalisë përshkruese është: ‘’Në shkollën tonë ka
shumë dhoma.’’
2.Fjalitë direktive – japin informata për përgjigjen biheviorale përkatëse të individit, respektivisht, informatën si duhet të sillet në një situatë të caktuar, çfarë
individi duhet ose çfarë do të përpiqet të bëjë. Shembull i fjalisë direktive është: ‘’Kur të arrij, do të përpiqem
të qëndroj në fund të rreshtit’’
3. Fjalitë perspektive – saktë tregojnë dhe përhkruajnë se si ndihen të tjerët, çfarë mendojnë dhe dinë për
ndonjë ngjarje ose sjelljen e fëmijës, dhe përshkruajnë
ndjenjat dhe përgjigjet e atij për të cilin bëhet fjalë në
përrallë dhe për mjedisin në situatën e synuar. Shembubll i fjalisë perspektive është: ‘’Shumë njerëz mendojnë se befasitë janë argëtuese.’’
Ndonjëherë në përrallë futen edhe fjali kontrolluese me
anën e të cilave zhvillohen strategjitë të cilat i ndihmojnë personit të mbajë mend çfarë duhet të bëjë ose si
të kuptojë situatën. Ato zakonisht i shkruan vetë fëmija
dhe mund të përfshijnë interesin e veçantë të fëmijës.
Për shembull, nëse fëmija është shumë i interesuar
për tramvajët, kurse tregon shqetësim duke pritur në
rresht, atëherë fjalia përkatëse kontrolluese do të ishte:
‘’Kur semafori është i kuq, edhe tramvaji duhet të presë
në rresht.’’ Më pas shtohen edhe fjali afirmative dhe
kooperative – afirmativet shpjegojnë kuptimin e fjalive
përreth, kurse kooperativet shpjegojnë çfarë do të bëjnë personat e tjerë për t’u ndihmuar atyre për të cilët
bëhet fjalë në përrallën sociale.
Për disa grupe, për shembull persona me PSA të cilët
kanë probleme me teorinë e mendjes (Greenway,
2000), janë të dobishme fjalitë perspektive. Pikërisht
me ato shpjegohet perspektiva e njerëzve të tjerë dhe
në atë mënyrë u ndihmohet për të kuptuar qëllimet,
dëshirat, besimet dhe njohuritë e mjedisit.
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Ekzisotjnë rekomandime për raportin ideal të fjalivë
në përrallën sociale, dhe ato nënkuptojnë paraqitjen
e një ose asnjë fjalie direktive në dy deri në pesë fjali
deskriptive, perspektive dhe kontrolluese (Gray dhe
Garand, 1993). Por, me zhvillimin e përrallave sociale
ka ndryshuar edhe raporti i përmendur i fjalive që të
përcaktohet se cilat fjali më shumë i kontribuojnë suksesit (Hutchins, 2012). Sipas hulumtimeve më të reja,
fjalitë në përrallat sociale duhet të përgjigjen llogaritjes
me të cilën numri i përgjithshëm i fjalive deskriptive,
perspektive, afirmative dhe kooperative i pjesëtuar me
numrin e përgjithshëm të fjalive direktive dhe kontrolluese nuk është më i vogël se dy ose është i njëjtë me
dy (Gray, 2010), dhe shumica i përmbahet këtij raporti
në shkrimin e përrallave sociale.
Për sa i përket gjatësisë së përrallës sociale, në vetë
fillimin e zhvillimit të tyre Gray dhe Garand (1993) kanë
rekomanduar që përrallët të kenë nga dy deri në pesë
fjali të shkurtra, mirëpo, edhe ato udhëzime kanë ndryshuar sepse është treguar se ndonjëherë përrallat më
të gjata janë të domosdoshme për t’u ofruar informatat
për atë se kush është i përfshirë në një situatë të caktuar, çfarë po ndodh, ku po ndodh dhe pse (Hutchins
dhe Prelock, 2006).

Leximi i përrallës sociale
Prezantimi dhe leximi i përrallës sociale zhvillohet në
kushte të qeta dhe të sigurta (Gray, 2010) dhe drejtpërdrejt para situatës së re sfiduese (Scattone, 2007).
Përralla gjithmonë përmban rekomandim për atë se
çfarë personi do të duhej të bënte, që është sjellje e
dëshirueshme (për shembull, ‘’Do të flas qetë’’), kurse
jo ajo që personi nuk duhet të bëjë, respektivisht atë
që është sjellje e gabueshme (për shembull, ‘’Nuk do
të bërtas’’). Është e domosdoshme shmangia e fjalëve
të cilat do të shkaktonin ankthin she stresin te personi
për të cilin është shkruar përralla sociale. Mjedisi patjetër duhet të jetë i informuar për përrallën sociale dhe
sipas mundësisë të marrë pjesë në të. Me fjalë të tjera,
përrallat sociale janë treguar më efikase nësi i zbaton
personi nga mjedisi i drejtpërdrejtë i fëmijës (prindi/
mësuesi) sesa, për shembull, hulumtuesi. Ndonjëherë
është e rekomandueshme që në leximin e përrallave
sociale të përfshihen dhe moshatarët (Sansoti, Powell,
Smith dhe Kincaid, 2004).
Është e dëshirueshme që fëmija vetëm ta lexojë përrallën sociale nëse ka shkathtësi të zhvilluara të leximit sepse është treguar se kjo qasje është më efikase
(Scattone, Wilczynski, Edwards dhe Rabian, 2002).

Nëse personi nuk ka shkathtësi të zhvillara të leximit,
mund të marrë pjesë në mënyrë aktive, për shembull,
në shfletimin e faqeve. Është me rëndësi, nëse ka
mundësi, që fëmija të jetë e përfshirë në krijimin e përrallës sociale sepse është treguar se atëherë efikasiteti
i përrallës është më i madh. Me fjalë të tjera, krijimi i
përrallës ndikon mbi motivacion dhe rrit vetëdijen se
përralla është për të dhe fillon të kënaqet në lexim
(Haggerty, Black dhe Smith, 2005).
Realizimi i leximit të përrallës sociale në mjedisin natyror për përvetësimin e sjelljes së synuar duket shumë
i rëndësishëm për përgjithësimin e saj prandaj atuorët rekomndojnë se pas mbarimit të intervenimit në
kushte të kontrolluara, të vazhdohet me prezantimin
e përrallës në mjedisin familjar (Haggerty dhe bashk.,
2005). Nëse intervenimi me përrallën sociale nuk është
treguar me sukses, para braktisjes së prrallës sociale
është e rëndësishme të mendohet, të ndiqet dhe të
kalohet edhe një herë për t’u zbatuar dhe për t’u siguruar përshtatja dhe përkrahja shtesë e cila mund të kontribuojë drejt përparimit (Gray, 1995). Gjithashtu, çdo
përrallë sociale paraprakisht të bërë mund të zgjerohet
dhe të avancohet edhe një herë për t’u ndarë informata
të reja dhe të lidhura (Gray, 2010).

2006), me kujdes duke vazhguar, dhe duke ndjekur
fëmijën dhe duke mbledhur informata nga prindërit
dhe të tjerët të cilët e njohin mirë (Hutchins, 2012).
Në vetë fillimin është me rëndësi për të përcaktuar
temën dhe për të identifikuar sjelljen e synuar për të
cilën do të shkruhet përralla sociale. Është shumë më
rëndësi për të shikuar edhe më larg vetë sjelljes që do
të kuptohej shkaku dhe qëllimi i sjelljes. Gjithashtu,
është shumë e rëndësishme të dihet sa shpesh
paraqitet sjellja e synuar dhe në të cilat situata është
më e pranishme (Crozier dhe Sileo, 2005). Vetëm pas
përcaktimit të sjelljes së synuar dhe mbledhjes së të
gjitha informatave të rëndësishme, niset shkrimi i
përrallës sociale.
Shumë autorë i modifikojnë përrallat sociale si ato
do të përshtateshin nivelit njohës, komunikativ dhe
gjuhësor të personit për të cilin ato krijohen (Crozier
dhe Tincani, 2005). Prandaj përallat shkruhen me
një gjuhë të thjeshtë e cila ndjek nivelin e kuptimit
gjuhësor të fëmijës dhe më shpesh në vetën e parë
(Gray dhe Garand, 1993). Prandaj, përveç marrjes
parasysh të atyre faktorëve gjatë hartimit të përrallës,
dhe pas leximit ose prezantimit të përrallës sociale,
është e rëndësishme për të kontrolluar kuptimin e
fëmijës me pyetje dhe me bisedë për përrallën (Crozier
dhe Sileo, 2005; Benish dhe Bramlett, 2011) dhe për
të ripërsëritur përrallën nëse fëmija nuk e ka kuptuar
(Scattone, Tingstrom i Wilczynski, 2006)

Grupet e vështirësive zhvillimore
në të cilat është treguar efikasiteti
i përrallave sociale

Piktura 1. Shembull i përralës sociale e shtypur në letër
(Labarator për Komunikim të Asistuar, Faklteti për EdukimRehabilitim)

Qasja e individualizuar
në krijimin e përrallave sociale
Në krijimin e përrallave sociale është e rëndësishme që
të përqendroheni mbi atë që fëmija shikon, dëgjon dhe
ndien në një situatë të caktuar (Hutchins dhe Prelock,

Edhe pse janë të menduara për fëmijët me PSA, hulumtimet më të vonshme kanë pohuar efikasitetin e tyre
edhe te fëmijët me vështirësi të tjera zhvillimore (Haggerty dhe bashk., 2005; Toplis dhe Hadwin, 2006) dhe
te fëmijët pa vështirësi në zhvillim (Benish dhe Bramlett, 2011). Fëmijët dhe personat me PSA, për shkak të
karakteristikave të tyre të cilat i referohen jofleksibilitetit njohës dhe shabllonizmit në mendim dhe sjellje,
ndonjëherë më mire reagojnë në përralla sociale nga
personat me zhvillim tipik ose nga personat me llojin
tjetër të vështirësive të zhvillimit. Nëse përvetësojnë
ndonjë rregull e cila përshkohet përmes përrallës sociale atëherë pikërisht për shkak të karakteristikave të
përmendura janë shumë fort të prirur t’u përmbahen
këtyre rregullave të përmendura, dhe me atë edhe suksesi i përrallës sociale është më i madh. Për shembull, djali i cili kishte treguar probleme me pritjen në
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rresht për sillë, pas ekspozimit ndaj përrallës sociale
ka mësuar të presë në resht pa shprehjen e sjelljeve të
padëshirueshme, aq shumë i është përmbajtur kësaj
rregulle, që secilit fëmijë i cili inatoset i ka përsëritur rregullën e përmendur e cila i referohet pritjes në
rresht. Pikërisht për shkak të jofleksibilitetit të përmendur në sjelljen e disa grupeve rekomandohet përdorimi i shprehjeve fleksibile (‘’ndonjëherë’’, ‘’kryesisht’’,
‘’shpesh’’) në vend të atyre jofleksibile (‘’gjithmonë’’ dhe
‘’asnjëherë’’) (Hutchins, 2012; Goodman-Scott dhe Carlisle, 2015).

të fëmijës në nivel të cilin e përkrah mësimi (Jançec,
Shimlesha dhe Fey Shkrinjar, 2016). Në shembllin më
poshtë (Piktura 2) janë të treguara disa pjesë nga përralla sociale Pritja në rresht e cila gjendet në aplkacionin e arritshëm falas MULTI-SKLAD Ponašalica.
(Mirësjellje)

Kur bëhet fjalë për moshën e personava për të cilët
krijohen përrallat sociale, është treguar efikasitet më i
madh kur zbatohen me fëmijët sesa me adoleshentët
dhe të rriturit (Rodriguez, Pastor-Cerezuela, TijerasIborra dhe Inmaculada Fernandez-Andres, 2019).

Modaliteti
i përrallave sociale
Sipas traditës, përrallat sociale janë shkruar në formë
tekstuale, mirëpo, në ditët e sotme gjithnjë e më tepër
përdoren strategji të tjera inovative gjatë krijimit të përrallave sociale (videoincizime, audioincizime, fotografi
etj.) (Bledsoe, Myles dhe Simpson, 2003; Rogers dhe
Myles, 2001). Në punimin e përrallave sociale përdoren
simbole grafike dhe stimuj vizualë. Gray (2010) thekson rëndësinë e stimulit vizual që përmes përkrahjes
vizuale do të theksoheshin dhe do të përmblidheshin
informatat dhe do të përparonte kuptimi. Fillimisht
konsiderohej se pikturat dhe ilustrimet e ndryshme
mund të jenë të hutueshme për personin dhe se ndonjëherë personi mund të ketë interpretim të gabuar për
situatën që bazohet mbi pikturë/ilustrim (Gray dhe Garand, 1993). Por, hulumtimet kanë treguar se përfshirja
e pikturava në përralllën sociale ka të bëjë me sukses
më të madh (Kokina dhe Kern, 2010, prema Hutchins,
2012) dhe se është mbështetje shtesë në llojet e strategjive të cilat tanimë janë treguar si të sukseshme (videomodelimi, orarët vizualë etj.) dhe e mirëseardhur si
rezultetet do të ishin më të mira dhe në kontekst të përparimit të kuptimit, pjesëmarrjes dhe interesit.

Piktura 2. Përralla sociale Pritja në radhë e punuar
në aplikacionin Ponašalica (Mirësjellje)

Në krijimin e përrallave sociale janë me rëndësi dy komponentë: 1) t’i mundësohet fëmijës ta lexojë përrallën
sociale vetëm ose t’i lexojë një person i afërt me të dhe
2) të sigurohet që përralla sociale t’i jetë e prezentuar
fëmijës në mënyrë të pranuehme (vidomodelim ose
audioincizim) për të siguruar ruajtjen e motivacionit
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Shënime përfundimtare
Edhe pse në mënyrë klinike përdoren shumë dhe
ekspertët kryesisht raportojnë me rezultate pozitive
për përrallat sociale, hulumtimet ende përpiqen të vër-

tetojnë efikasitetin e tyre. Në Kroaci deri tani janë zbatuar disa hulumtime qëllimi i të cilave ka qenë provimi i
ndikimit të përdorimit të përrralave sociale mbi ndërveprimin social te fëmijët me PSA (Jançec dhe bashk.,
2016), efikasiteti i përrallave sociale në zvogëlimin e
sjelljeve të padëshirueshme gjthashtu te fëmijët me
PSA (Leshkoviq, 2016) dhe efikasiteti në zvogëlimin e
sjelljeve të padëshirueshme dhe vendosja e sjelljeve të
dëshirueshme sociale te çrregullimet e komunikimit
social (Zaninoviq, 2017). Të gjitha hulumtimet kanë
treguar efiksitetin e përrallave sociale në zvogëlimin e
sjelljeve të padëshirueshme dhe rezultate dukshëm më
të mira në efikasitetin dhe cilësinë e ndërveprimeve sociale dhe përgjigjen në ndërveprime sociale. Problemi
me të cilin hasen shkencëtarë të shumtë gjatë studimit
të përrallave sociale është se shumica e hulumtimeve
përfshijnë plane hulumtuese mbi individët të cilët kanë
vlershmëri të dobët të jashtme. Ashtu, për shembull, në
shqyrtimin e hulumtimeve në temën e përrallave sociale (Reynhout dhe Carter, 2006) është analizuar gjithsej
16 hulumtime. Analiza ka treguar se 12 nga 16 hulumtimet e përfshira të cilat kanë përdorur përralla sociale
të shkruara sipas rregullave të cilat i ka përkufizuar
Carol Gray, është zbatuar plan hulumtues mbi individin. Me të njëjtin shqyrtim të hulumtimeve është caktuar se thuajse 15 hulumtime kanë pasur si pjesëmarrës persona me çrregullim nga spektri i autzimit, kurse
vetëm një hulumtim pjesëmarrës me vështirësi të tjera
zhvillimore. Si përfundim mund të thuhet se, edhe pse
në 20 vjet të fundit ekziston inters të rritur edhe për
përdorimin klinik edhe për hulumtime për efikasitetin e
përrallave sociale, si dhe shumë prova për efikasitetin
e përrallave sociale, vijnë hulumtime të reja me plane
më të forta dhe me plane të cilat përveç përrallës sociale nuk përfshijnë dhe intervenime të tjera, që është
në hulumtimet e deritanishme rast i shpeshtë, prandaj
hulumtuesit kanë të vështirë për të përfunduar kujt t’ia
japin kontributin për ndryshimin e sjelljes. Më në fund,
duhet marrë parasysh që zgjedhja e intervenimeve më
të përshtatshme është një proces shumë i ndëlikuar në
të cilin ndikojnë faktorë të ndryshëm: a) prova e efikasitetit të intervenimit; b) vlerësimi i ekspertëve dhe vendosja në bazën e të dhënave të arritshme; c) evaluimet
dhe prirjet e familjes (duke përfshirë edhe indëvidët me
PSA); ç) kapaciteti i ekspertit për të zbatuar intervenimin (National Autism Center, 2015, Steinbrenner dhe
bashk., 2020).

Aktiviteti për mësim të pavarur
1. Pse përrallat sociale janë treguar efikase te personat me çrregullim nga spektri i autizmit?
2. Cili është qëllimi i përrallave sociale?
3. Për të cilat sjellje mendoni se do të ishin të
dobishme përrallat sociale në punën tuaj të përditshme?
4. Çfarë është me rëndësi për të bërë para shkrimit të
përrallave sociale?
5. Pse është e rëndësishme përfshirja e simboleve
grafike dhe stimulimeve vizuale në përrallën sociale?
6. Imagjinoni një fëmijë pesë vjeç me çrregullim nga
spektri i autizmit i cili në kopshtin e fëmijëve në
hyrje në dhomë, pas qëndrimit në ajër, hidhet dhe
rrëmbehet dhe nuk dëshiron të hyjë. Përpiquni të
shkruani një përrallë sociale në aplikacionin ICT –
AAC ¨Ponašalica” (Mirësjellje).
7. Imagjinoni një fëmijë katër vjeç i cili në kopshtin e
fëmijëve u rrëmben lodër fëmijëve të cilën e dëshiron dhe në ç’rast i shtyn ose godet që ta marrë.
Përpiquni të shkruani një përrallë sociale në aplikacionin ICT – AAC ¨Ponašalica” (Mirësjellje).
8. Imagjinoni një fëmijë gjashtë vjeç me çrregullim
nga spektri i autizmit i cili në festat e ditëlindjes
gjithmonë shqetëson shumë dhe shtyn festuesin
sepse ai dëshiron t’u fryjë qirinjeve në tortë. Përpiquni të shkruani një përrallë sociale duke përdorur simbole nga galeria e ARAASAC
9. Imagjinoni një fëmijë pesë vjeç me çrregullim
nga spektri i autizmit i cili kur vozitet me tramvaj
shqetësohet shumë duke u hedhur në dysheme
nëse nuk ka vend në të cilin do të ulej. Përpiquni të
shkruani një përrallë sociale në aplikacionin ICT –
AAC ¨Ponašalica” (Mirësjellje).
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11. Videomodelimi
Videomodelimi është një prej qasjeve të intervenimit të cilin Qendra Kombëtare për
Autizëm (2015) përshkruan si i bazuar mbi shkencë në punë me personat me çrregullim
nga spektri i autizmit (PSA). Përdoret në nxitjen dhe mësimdhënien e shkathtësive të reja
ose sjelljeva dhe në ndryshimin tanimë të ekzistuara, duke vëzhguar videoshfaqje në të
cilën shfaqet shktathtësia ose sjellja (Buggey, 2012).

Videomodelimi, si qasje e intervenimit, gjithashtu vëzh-

gjuhës që është e përshtatur situatave të ndryshme

gohet si intervenim i veçantë me të cilin mund t’i jepet

sociale, shkathtësitë e bashkëbisedimit, përvetësimi i

mbështetje përvetësimit të komunikimit të asistuar.

shktathtësive funksionale dhe shkathtësive të jetës së

Qëllimi i videomodelimit është përvetësimi i diapazon-

përditshme, përfshirja në lojë etj.

it të gjerë të sjelljeve ose shktathtësive të ndryshme
midis të cilave janë edhe shkathtësitë e rëndësishme
për komunikim të personave me nevoja të ndërlikuara
të komunikimit (p.sh. fillimi i ndërveprimeve sociale,
kërkesa e sendit ose aktiviteti me përdorim të aparatit
me dalje zëri ose librat e komunikimit). Përvojat klinike
janë treguar se videomodelimi në praktikë dhe për këto
qëllime në kuadër të Kroacisë nuk përdoret mjaft (Laboratori për Komunikim të Asistuar) prandaj videomodelimi në këtë libër mësimor është i veçuar si intervenim
i cili përkrah përvetësimin e formave të asistuara të komunikimit, veçanërisht te personat me çrregullim nga
spektri i autizmit.
Sjellja e cila mund të mësohet me anë të videomodelimit është sjellje, shkathtësi ose aftësi çfarëdo e cila
mësohet, përvetësohet ose nxitet me vëzhgim (shkthtësitë sociale, ndërveprimi social dhe komunikimi, kuptimi i gjuhës, prdodhimi dhe përdorimi i saj, loja, shkathtësitë e jetës së përditshme) (Corbett, 2003). Disa nga
qëllimet specifike të mësimdhënies për të cilën është e
vërtetuar efikasiteti i vidomodelimit janë identifikimi e
emocioneve në fytyrat e njerëzve, fillimi i ndërveprimeve sociale, reciprociteti gjatë lojës, kërkesa e sendeve
ose aktiviteteve duke përdorur aparate me dalje zëri,
fillimi i komunikimit duke përdorur PECS, përdorimi i
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Efikasiteti
i videomodelimit
Baza teorike e cila shpjegon efikasitetin shumë të lartë
të kësaj metode të mësimdhënies të personave me
PSA shihet në teorinë e mësimit social të Bandurës
dhe në karakteristikat kryesore të cilat përkufizojnë
këtë çrregullim. Me fjalë të tjera, një nga mënyrat më të
shpeshta në të cilat njerëzit mësojnë është vëzhgimi i
mjedisit të tyre. Bandura thekson rolin e rëndësishëm
të kësaj mënyre të mësimit dhe e përshkruan mësimin
me anë të vëzhgimit si ndryshime njohëse dhe
biheviorale të cilat krijohen si rezultat i vëzhgimit të
asaj që dikush bën në aktivitete të ngjashme (Bandura,
1986). Në situata të përditshme të jetës fëmijët me
zhvillim të rregullt vëzhgojnë ‘’në të gjallë’’ sjellje të
modeluara, dhe i përvetësojnë duke i imituar. Mirëpo,
dallimi ekziston te fëmijët me PSA. Hulumtimet
tregojnë se mënyra natyrore e mësimit të tyre nuk është
mësimi me vëzhgim indirekt të mjedisit social (Varni,
Lovaas, Koegel dhe Everett, 1979). Është e njohur se
ata vëzhgojnë mjedisin social në një mënyrë pak të
ngushtuar, që zvogëlon edhe mundësinë e mësimit
me vëzhgim të modeleve. Më tej, karakteristikat e

personave me PSA, siç janë vëmendja seleksionuese, shmangia e kontaktit social ballë për ballë, prirja e sjelljeve
të përsëritshme dhe aftësia e jashtëzakonshme e përpunimit vizual, sugjerojnë në nevojë për mënyrën ndryshe
të modelimit të formës së dëshiruar të sjelljes ose të shkathtësive, mënyrës e cila do të përgjigjet pikërisht këtyre
veçorive specifike të personave me PSA.
Pikërisht është modelimi përmes videos, respektivisht përmes videomodelimit, mënyra e cila me karakteristikat
e saj i përgjigjet mënyrës së mësimit të personave me PSA dhe në mënyrë pozitive ‘’shfrytëzon’’ karakteristikat e
tyre kryesore (modaliteti vizual, përsëritja e videos gjithmonë në mënyrë të njëjtë, mundësia e zumimit/zmadhimit
të aspekteve të caktuara të sjelljes ose veçorive të tyre, dhe më shumë, kerkesat e reduktuara sociale të cilat
vendosen me videomodelimin) (Corbett dhe Abdullah, 2005). Me fjalë të tjera, për shkak të nivelit shumë të ulët
të pritjeve sociale te videomodelimi (modelet në video nuk kanë ‘’obligime’’ sociale) në raport me modelimin në të
gjallë, personat me PSA tregojnë interes dhe motivacion shumë të madh për vëzhgimin e videomodelit. Në Pikturën
1 është treguar videomodelimi për mësimdhënien e fëmijës si të merrni pjesë në ‘’tren’’ si pjesë rutine për larjen e
duarve në punëtoritë grupore për fëmijë me vështirësi në zvhillim, të realizuar në kuadër të projektit MULTI-SKLAD1.
(PAJTOHUNI TË GJITHË)

Piktura 1. Shembull i videomodelimit për përvetësimin e rutinës për larjen e duarve (shembulli është marrë nga video regjistrimi
me anë të të cilit fëmijëve u afrohet rutina e larjes së duarve)

Si përparësi të videomodelimit numërohen mundësitë e prezantimit të shembujve dhe mjediseve të ndryshme me
të cilat sigurohet fuqizimi dhe përgjithësimi i sjelljes së mësuar, kontrolli i madh mbi sjelljen e modeluar (për dallim
nga modelimit në të gjallë i cili është gjithmonë, në varësi të situatës dhe modelit, nga pak e ndryshuar), mundësia
e shfrytëzimit të ripërsëritur të modelit të njëjtë dhe përdorimi te personat e ndryshëm (Thelen, Fry, Fethenbach dhe
Frautsch, 1979).

Incizimi i video klipit
Incizimi i sjelljes së modeluar është një procedurë relativisht e thjeshtë. Përpara se të bëni vetë videoincizimin,
duhet zgjedhur dhe caktuar modelin dhe perspektivën e incizimit. Modelet të cilat incizohen si tregojnë sjellje
1
1

Informacione të hollësishme për projektin mund të shihni: htpp://multisklad.ict-aac.hr/.
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ose shkathtësi të caktuar mund të jenë moshatarë, persona të rritur, vetë personi i cili më vonë e shikon videon
(videoevetëmodelimi) ose modele të animuara. Perspektiva nga e cila modeli incizohet, respektivisht më vonë
shihet, mund të jetë perspektiva e incizuesit ose perspektiva e atij i cili modelon sjellje, respektivisht i atij i cili do
të imitojë sjelljen. Videomodelimi në të cilën në rolin e modelit është një person i rritur ose moshatar me zhvillim
të rregullt është metoda më e tjeshtë pasi që në atë rast modelet janë bashkëpunues dhe i ndjekin lehtë udhëzimet
për sjelljen të cilën duhet ta modelojnë.

Piktura 2. Videomodelimi i hapave gjatë lojës me kon (shembulli është marrë nga videoincizimi)

Videomodelimi nga perspektiva e atij i cili modelon një sjellje gjithashtu mund të krijohet mjaft lehtë. Duhet analizuar
vetëm sjelljen e cila do të modelohet dhe me kamerë në nivelin e syve të fëmijës, nga perspektiva e tij të shikimit, të
incizohet çdo hap i asaj sjelljeje. Vetëmodelimi është më kërkues për të bërë sepse është e nevojshme që më vonë
incizimi të rreglulohet (ashtu që fëmija të tregojë sjellje të përshtatshme ose shkathtësi të cilën në realitet ende nuk
e ka zotëruar), respektivisht sjellja të incizohet më gjatë kohë si do të ‘’gjuante’’ çasti i rrallë në të cilin fëmija kryen
sjelljen e synuar. Karakteristika e theksuar e të gjitha formave të videomodelimit është gjithmonë shfaqja e formës
së dëshirueshme të sjelljes.

Intervenimet me videomodelim
Për shkak të efikasitetit të dëshmuar, videomodelimi është gjerësisht i përfaqësuar në punën e intervenimeve me
personat me PSA, thuajse si metodë e pashmangshme të mësimdhënies. Mund të përdoret si intervenim kryesor, si
plotësim i të tjerëve (p.sh. analizës së aplikueshme të sjelljes) ose i integruar me të tjerët (p.sh. në mësimdhënien
e shkathtësive të ndryshme sociale dhe komunikimit social mbështetet mbi parimet e krijimit të përrallave sociale
– më shumë në kapitullin paraprak) dhe në atë mënyrë këto dy qasje bashkohen dhe përdoren njëkohësisht.
Kjo qasje është treguar si efikase thuajse te të gjitha grupet e moshave, me përjashtim të mundshëm te fëmijët
shumë të vegjël (nga lindja deri më dy vjet e gjysmë) dhe te personat me autizëm gjatë gjithë spektrit, me pëjashtime
te vështirësitë më të rënda të shoqërueshme njohëse me PSA (Buggey, 2012). Tani për tani nuk ekziston test me
kritere sipas të cilave do të mund të vlerësohej në mënyrë të parashikueshme efikasiteti i kësaj qasjeje te fëmija
si individ në raport të profilit të tij zhvillimor. Një nga treguesit e mundshëm për rezultate pozitive të përdorimt të
intervenimit të llojit të këtillë është interesi i fëmijës për televizion dhe mundësi për ruajtjen e kujdesit mbi të.
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Aktivetet për mësim të pavarur
1.

Pse intervenimet të cilat përfshijnë videomodelim arrijnë sukses në rend të parë te personat me çrregullim
nga spektri i autizmit?

2. Cilat sjellje specifike ose shktathtësi identifikoni si qëllime potenciale të nxitjes dhe mësimdhënies me
videomodelim në punën tuaj të përditshme?
3. Imagjinoni një fëmijë katër vjeç me çrregullim nga spektri i autizmit i cili në ardhje te logopedi nuk përshëndet dhe
zhvesh xhaketën dhe e hedh në dysheme. Në cilën mënyrë do t’i jepnit mësimdhënie fëmijës për përshëndetje
dhe vënie të xhaketës në varëse me anë të videomodelimit?
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Zheljka Car i Matea Zhilak

12. Zgjidhjet ICT të arritshme
ne gjuhen kroate
Përfshirja shoqërore e personava ma nevoja të ndërlikuara të komunikimit mund të rritet
me zhvillimin e shërbimeve informatike dhe komunikative të cilat do t’u mundësojnë
komunikim më efikas, qasje deri te informacionet dhe edukim. Zhvillimi i rëndësishëm në
fushën e aparateve portative ka hapur përspektiva më të gjera për zhvillimin e shërbimeve
të reja të bazuar mbi simbolet. Në dhjetë vitet e fundit më pak ose më shumë në Kroaci
vepron Rjeti i Kompetencave ICT-AAC të cilën e përbëjnë shkencëtarë dhe ekspertë nga
disa komponentë të Universitetit të Zagrebit, shoqatat e prindërve dhe të ekspertëve,
sektori mjekësor dhe afarist. Qëllimi themelor i kësaj forme të veprimit është ruajtja
e bashkëpunimit të vazhdueshëm i cili me sintezën e njohurive dhe teknologjive do të
kontribuojë cilësisë së jetës së personave me nevoja të ndërlikuara të komunikimit.

Bërthamën e Rrjetit përbëjnë Fakulteti i Inxhinierisë Ele-

përgatitjen dhe zbatimin e projekteve dhe vendosjen

ktrike dhe Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave të Edu-

dhe ruajtjen e dialogut të drejtpërdrejtë me organet ev-

kimit dhe Rehabilitimit dhe Fakulteti i Arteve Grafike në

ropiane dhe kombëtare të autoriteteve shtetërore dhe

Universitetin e Zagrebit, Agjencia Regullatore Kroate

me agjencitë përgjegjëse për zhvillimin e shoqërisë

për Veprimtari të Rjetit (HAKOM) dhe Shoqata Kroate

inkluzive.

për Sindromën Down si dhe Shoqata e Prindërve OKO.
Në bashkëpunim gjithashtu janë të përfshirë Seksioni
i Psikologjisë i Fakultetit Filozofik të Universitetit të
Zagrebit, Shoqata Kroate për Intervenim të Hershëm
në Fëmijëri (HURID), Lidhja Kroate të Shoqatave për të
Rinjtë dhe Studentë me Invaliditet (SUMSI), Qendra UP2DATE, SUVAG Osijek, Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Teknologjive Informatike i Universitetit Josip
J. Shtrosmajer nga Osijeku, Kopshti i Fëmijëve i Ivanës
Brliq-Mazhuraniq në Sl. Brod, HSM Informatika, CROZ
dhe Erikson Nikolla Tesla. Nga viti në vit Rrjeti rritet si
me numër, ashtu edhe me diapazonin e aktivitetit.
Anëtarët e Rrjetit të Kompetencave ICT-AAC bashkëpunojnë në fushën e arsimit, hulumtim, zhvillimit dhe të risive, dhe veçanërisht në prezantimet e përbashkëta në
12
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1

Në linkun këtu: http://ict-aac.hr/projekt/index.php/hr/

2

Në linkun këtu: http://multisklad.ict-aac.hr/

Aktivitetet dhe projektet
e Rrejtit të Kompetencave
Në periudhën dhjetë vjeçare Rrjeti i Kompetencave
kishte zbatuar dy projekte të financuara me projektet
e Bashkimit Evropian (Rrjeti i Kompetencava bazuar
mbi ICT për Shërbime Novatore të destinuara për
personat me nevoja të ndërlikuara të komunikimit1 dhe
Përshtatja e Prindërisë dhe Jetës Afariste me anë të
shërbimeve multidisiplinare sociale MULTI-SKLAD)2,
një projekt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të
Kroacisë HAZU (Shërbime Novatore për Personat me
Nevoja të Ndërlikuara të Komunikimit të bazuara mbi
rrjetëzimin e aparateve të mençura portative AACWEARABLES) dhe projektet e Universitetit në Zagreb

(Sistemet ICT për Personat me Nevoja të Ndërlikuara të
Komunikimit3) dhe të UNICEF-it (Ndërtimi i Kapaciteteve
Kombëtare për Zbatimin e Komunikimit të Asistuar si
metodë e intervenimit të hershëm për fëmijët prej 0-8
vjet me devijime/vështirësi4 zhvillimore). Një pjesë e
aktiviteteve ishte zhvilluar me projektet e HAKOM-it dhe
projektet bilaterale me shoqatat kroate, veçanërisht
me Bashkësinë Kroate për Sindromën Down.
Mbi bazën e hulumtimeve të zbatuara në kuadër
të Rrjetit të Kompetencava, janë krijuar më shumë
punime shkencore dhe profesionale, prej të cilave disa
janë edhe me çmime (Babiq, Slivar, Car dhe Podobnik,
2015) dhe disa teza të disertacioneve të doktoraturës
të mbrojtura me sukses (Doliq, 2014; Zagajshek, 2014;
Vuçak, 2017), si dhe më shumë punime përfundimtare
diplomike dhe ato të specializimit.
Rezultatet e veprimit të Rrjetit të Kompetencave i kanë
identifikuar ekspertët, prindërit dhe publiku më i gjerë
në Kroaci dhe në gjithë rajonin dhe ashtu ekipi i projektit
ICT-AAC 2015 ka marrë çmimin ‘’Ivan Filipoviq të cilin e
ndan Parlamenti i Kroacisë për Promovimin e Teorisë
dhe Praktikës Pedagogjike. Gjithashtu, Shoqata për
Menaxhimin e Projekteve PMI Kroaci ia ka dhënë
çmimin për Projektin e Vitit 2015 projektit ICT-AAC
për projekt të menaxhuar në mënyrë më të mirë dhe
rezultate më të mira të projektit të realizuara në Kroaci.
Në Ekspozitën Ndërkombëtare të Risive ARCA 2014
është dhënë medalje e argjendtë për risi nga rezultatet
e realizuara në kuadër të aktiviteteve të Rrjetit ICT-AAC.

Zhillimi i aplikacioneve
për komunikim, edukim
dhe vetëdijësim/ndërgjegjësim
për Komunikimin e Asistuar
Deri më tani, në kuadër të Rrjetit të Kompetencës, janë
zhvilluar rreth tridhjetë aplikacione celularë për pajisje
me sisteme operative Android dhe iOS, të cilat mund
të shkarkohen falas nga dyqanet Google Play dhe Appstore dhe për përdorim online5. Veprimataria kërkimore
është përqendruar drejt ndërfaqeve (interfejs) pa kon12 3
3
4
5

takt, teknologjive pa tela (RFID, beacon etj.), pajisveve
të mençura portative (Vukoviq, Ivshac, Pavlisha dhe
Mandiq, 2018), realitetit virtual dhe të asistuar (VR/AR)
dhe analizës dhe zbatimit të arritshmërisë multimediale, veçanërisht përmbajtjeve arsimore digjitale.
Aplikacionet janë të destinuara për komunikim të personave – të përdoruesve të komunikimit të asistuar,
edukimit të fëmijeve me vështirësi në zhvillim si dhe
të fëmijëve me zhvillim të rregullt, dhe për rritjen e
vëtëdijes së publikut për komunikimin e asistuar dhe
rëndësinë e zhvillimit të uebit të arritshëm. Problemet
të cilat aplikacionet ICT-AAC synojnë të zgjidhin janë:
a) ekzistimi i numrit shumë të vogël të zgjidhjeve
programuese për komunikim dhe edukim mbi bazën
e komunikimit të asisstuar në gjuhën kroate dhe për
përdoruesit kroatë; b) aplikacionet të cilat ekzistojnë
shpesh janë të përshtatura vetëm rrethit shumë të
ngushtë të përdoruesve (sepse janë të zhvilluara sipas
sintagmës „Adopt for one, extend to many“) dhe janë të
zhvilluara në mënyrë jo kushtetuese, respektivisht në
rolin e zhvilluesit më shpesh janë individë të motivuar
me shkaqe personale (fëmijë ose anëtar familjeje me
vështirësi të ndërlikuara të komunikimit); c) ndërfaqet
e përdoruesve të zgjidhjeve ekzistuese kryesisht nuk
kanë mundësi të përshtatjes as të udhëheqjes/menaxhimit me përmbajtjen e edukimit.
Aplikacionet janë të zhvilluara në formë të lojërave serioze dhe qëllimi origjinal dhe i vetëm nuk është vetëm
argëtimi, por kanë edhe aspekt edukues dhe humanist.
Bashkojnë teknologji të ndryshme dhe metoda zhvillimore të lojërave nga fusha e rehabilitimit, pedagogjisë
dhe psikologjisë për qëllime të zhvillimit të shkathtësive specifike.
Synimi i aplikacioneve ka qenë instalimi i diturisë dhe
përvojës specifike në një mënyrë sistematike të cilat i
posedojnë shkencëtarët, ekspertët dhe prindërit, duke
ruajtur qëndrueshmërinë e identitetit vizual të aplikacioneve, mënyrën e ndërveprimit të përdoruesve dhe
aplikacioneve dhe informatave kthyese përmes të
gjitha aplikaconeve në masë më të madhe të mundshme (duke marrë parasysh periudhën e gjatë të zhvillimit, numrin e personave të përfshirë në zhvillim, ndryshimet e teknologjisë etj.).
Mekanizmat e zbatuar të komunikimit dhe edukimit në
këto aplikacione synojnë të japin përgjigje adekuate në

Në linkun këtu: http://usluge.ict-aac.hr/sveucilisni/
Në linkun këtu: http://rain.ict-aac.hr/
Në linkun këtu: http://ict-aac.hr/index.php/hr/aplikacije
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johomogjenitet të spikatur të përdoruesve në kontekst
të mundësive të tyre, respektivisht vështirësive të cilat
mund t’i kenë
Metodologjia dhe procesi i zhvillimit të aplikacioneve
është përkufizuar gjatë zhvillimit shumëvjeçar (Babiq
dhe bashk., 2015). Veçoritë themelore të procesit manifestohen përmes bashkëpunimit të vaszhdueshëm
multidisiplinar të ekspertëve të fushave të ndryshme
të teknologjisë (zhvillimi i softuerit dhe ergonomisë së
pajisjeve kompjuterike), rehaiblituesve dhe logopedëve
dhe silistëve grafikë, si dhe përfshirjes së përhershme
të përfaqësuesve të përdoruesve (përmes bashkëpunimit me shoqatat e prindërve).
Pas zhvillimit, dhe përpara shpalljes publike, aplikacionet evaluohen edhe nga ana e shkencës edhe nga ana
e përdoruesve (Pavlin-Bernardiq, Kuterovac Jagodiq
dhe Vlahoviq Shtetiq, 2014; 2015), në pajtim me testimin janë të përkufizuara përmirësimet e përdoruesve
dhe vetëm pas kësaj aplikacionet shpallen publikisht
në dyqanet elektronike të aplikacioneve (Google Play6
ose Appstore7 dhe kur bëhet fjalë për ueb aplikacinet
në selinë e rrjetit Rjettet e Kompetencave ICT-AAC8).
Gjithashtu, një pjesë e aplikacioneve është e zhvilluar
në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
dhe në Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit në kuadër të projekteve studentore dhe punimeve përfundimtare.
Përdoruesit e aplikacioneve ICT-AAC janë fëmijët me
vështirësi si edhe fëmijët me zhvillim të rregullt. Me fjalë
të tjera, aplikacionet përmirësojnë shkathtësitë e leximit, shkrimit dhe matematikës dhe mund të përdoren
për mësimin e koncepteve të reja, kontrollin e përmbajtjeve të përvetësuara ose ushtrimin e tyre sipas nevojës. Aplikacioni i njëjtë mund të përdoret me përdorues
të ndryshëm në mënyra të ndryshme për përkryerjen e
shkathtësive dhe përvetësimin e njohurive për të cilat
ka nevojë përdoruesi, kurse mundësitë janë të pakufizuara dhe varen nga rehabilituesi (logoped, psikolog,
pedagog), nga edukatori (kujdestar, mësues) dhe nga
anëtari i familjes i cili i ofron pëkrahje fëmijës. Aplikacionet mund të përdoren në kopsht, shkollë, në qendrat
e rehabilitimit, në mënyrë të pavarur ose në çifte, në
varësi nga konteksti dhe qëllimi i përdorimit. I karakterizon dizajn tërheqës i bërë në mënyrë profesionale i
cili me zgjedhjen e ngjyrës dhe formës e nxit fantazinë
dhe motivon, dhe i cili është i krijuar në pajtim me pari-

met e dizajnit universal (për të cilin flitej në hollësira
në kapitullin për zgjedhjet nga fusha e teknologjisë
informatike-komunikuese), duke pasur kujdes për
përdoruesit me vështirësi të shikimit. Përveç kasaj,
veçoritë themelore gjenerike të të gjitha aplikacioneve
ICT-AAC janë: a) mundësia e përshtatjes së ndërfaqeve
(mundësitë); b) mundësia e përshtatjes së përmbajtjes; c) mundësia e zgjedhjes së galerisë jokomerciale
për shfaqjen e simbolit (ARASAAC, Sclera, Mulberry);
ç) dizajni i qëndrueshëm (pamja, emrat e komandave,
funksionaliteti); d) regjistrimet me zë të emrave të simboleve (femërore dhe/ose mashkullore). Në vazhdim
do të prezantohen më hollësisht disa nga aplikacionet
të cilat përdoruesit i kanë pranuar më mirë.

Komunikuesi ICT-AAC9
Aplikacioni mundëson komunikim të realizuar me
anë të harmonizimit të simboleve për komunikim të
asistuar. Përshkrimi është marrë nga ueb-faqja në këtë
aplikacion i cili është i arritshëm në ueb selinë Rrejtet e
Kompetencave ICT-AAC10.
Aplikacioni mundëson shfaqje të më shumë ekraneve
me simbole, kurse nëpër ekranet mund të lëvizni me
‘’shfletim’’. Me prekjen e simbolit në ekran, aplikacioni
riprodhon regjistrim të caktuar tingullor të kuptimit
të simbolit. Regjistrimi tekstual i simboleve mund të
shfaqet ose të hiqet, në varësi nga instalimet e aplikacionit dhe parapëlqimeve të përdoruesit. Ka mundësi
për radhitjen specifike të simboleve dhe izolimin vizual
të simbolit të zgjedhur.
Në cilësimet e aplikacionit ofrohet mundësia e
përshtatjes së numrit të simboleve të shfaqura në një
ekran, me çfarë pëkufizohet përmasa e simbolit të
caktuar në ekran. Përveç grupit standard të simboleve,
aplikacioni mundëson të shtoni simbolet tuaja me anë
të fotografive (tabletë ose telefon i mençur) ose me
fotografim me kamerën e integruar të aparatit. Gjatë
procesit të shtimit të simbolit personal përdoruesi fut
regjistrimin e tij tekstual, shton regjistrim të caktuar
me zë dhe simbolin e tillë e ruan në kategori përkatëse.
Aplikacioni përmban 1500 simbole të kategorizuara në
22 kategori. Komunikuesi përmban simbole themelore
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të cilat mund të mbindërtohen me simbole personale
ose me fotografi, me çfarë u mundëson përshtatje
nevojave individuale të përdoruesit. Janë të arritshme
simbolet nga tri galeritë jokomerciale të simboleve
(ARASAAC, Mulberry dhe Sclera).
Aplikacioni zbatohet për nxitjen e komunikimit funksional (gjatë ndonjë aktiviteti ose rutine ditore përdoruesit mund të kërkojnë sende të caktuara, aktivitete, ngjarje; mund të zgjedhin mes dy ose më shumë
zgjedhjeve; të komentojnë ndodhi në mjedis ose të
përgjigjen në pyetje). Përdorimi i fotografive nga jeta
personale është element shumë i rëndësishëm sepse
fëmijët më shpesh komunikojnë për përvojat personale.
Komunikuesi njëkohësisht shërben për nxitjen e kuptimit dhe prodhimit gjuhësor si dhe të pasurimit të
fjalorit. Përdoruesit me vështirësi gjuhësore-folore,
dispraksinë zhvillimore ose me devijime motorike e

përdorin aplikacionin për transmetimin e informatave,
përvetësimin e njohurive të reja dhe për përgjigje në pyetje. Te përdoruesit të cilët kuptojnë se Komunikuesi
u lehtëson komunikimin me mjedisin përdoren më
shumë simbole në ekran dhe aplikacioni shërben për
qëllime të ndryshme të komunikimit.
Përparësitë e vetë aparatit (është i vogël, është portativ) si dhe mundësia e mbidërtimit të aplikacionit me
fotografi të ndryshme, lehtëson mësimëdhënien e përdoruesve të moshës shkollore (p.sh. shfaqja e materialit mësimor). Për shkak të aktraktivitetit të lartë dhe
përshtatjes së lehtë të fjalorit nevojave të përdoruesit,
përdorimi i aplikacionit mundëson përparim në formën
gjuhësore (sintaksë, morfologji dhe fonologji), përmbatjen (semantikë) dhe në përdorimin e tij (praktikë).
Te popullata e rritur aplikacioni, përveç për shkëmbimin e informatave, përdoret edhe për arritjen e shkallës së caktuar të pavarësisë në procesin e komunikimit
dhe aftësimit për jetë dhe punë11.

Piktura 1. Ndërfaqet e aplikacionit Komunikuesi
1
11

Komunikator ICT-AAC, http://ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-apple-ios-aplikacije/komunikator
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ICT-AAC Komunikuesi+12
Aplikcioni është vazhdim i Komunikuesit për komunikim me simbole dhe mundëson fraza dhe fjali me anë
të simboleve të cilat mund të jenë fotografi të incizuara
me kamerën e integruar të aparatit, fotografi nga galeria e aparatit ose simbole nga tri galeritë jokomerciale
(ARAASAC, Mulberry dhe Sclera) të cilat janë të instaluara në aplikacion. Për t’u orientuar më lehtë kategoritë
e simboleve vizualisht dallohen sipas ngjyrës dhe skajit të kornozës së simbolit. Përshkrimi është marrë nga
ueb-faqja për këtë aplikacion i cili është i arritshëm në
selinë e uebit Kompetencat e Rrjetit ICT-AAC.

Piktura 2. Ndërfaqja kryesore
e aplikacionit Komunikuesi+

Për çdo fjali të përbërë duhet incizuar regjistrimin
e gjithë fjalisë me zë të. Me këtë arrihet korrektësia
gramatikore, për shkak se simbolet kanë regjistrime
të shoqërueshme me zë në format kanonike (folje në
infinitiv; emrat, mbiemrat dhe përemrat në emërore të
njëjësit). Është e mundësuar ruajtja e frazave shpesh
të përdorura, fjalive dhe fjalëve kryesore për të cilat
më vonë mund të incizohet shqiptimi. Cilësimet e
aplikacionit mundësojnë përshtatjen e ndërfaqes
modulare dhe përmbajtjen e aplikacionit në pajtim
me nevojat e përdoruesit (Piktura 3). Simbolet mund
të shfaqen në tri përmasa (kategori në një rresht).
Simboli i caktuar mund edhe më shumë të zmadhohet
me prekjen e shfaqjes së tij. Në mënyrë shtesë mund
të përdoret shënimi i llojeve të ndryshme të fjalëve me
ngjyra të ndryshme, fonte të registrimeve tekstuale dhe
me kontrast më të madh.

Piktura 3. Elementet e ndërfaqes së Komunikuesit + mund të
rregullohen sipas nevojave të përdoruesve

Aplikacioni është i destinuar për spektrin e gjerë të
përdoruesve për qëllime të transmetimit më të lehtë,
më të shpejtë dhe më efikas të porosisë dhe zbatohet
te fëmijët me apraksi folore të fëmijëve, çregullimet
nga spetkri i autizmit, vështirësi motorike, si dhe te të
rriturit në rast të goditjeve, dëmtimeve traumatike të
trurit, gjendjeve neurodegjenerative dhe të ngjashme.
Përdorimi përkrah zhvillimin e gjuhës dhe shkrimleximit, mundëson krijimin e frazave dhe fjalive për
situata të caktuara funksionale dhe porosove më të
përbëra në situata të tjera13.

12
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e-Galeri ICT-AAC14
Aplikacioni ICT-AAC e-Galeri mundëson rregllimin e përrallës me anë të një serie pikturash të cilat mund të jenë
fotografi të incizuara me kamerën e integruar të aparatit, piktura nga galeria e aparatit ose simbole nga tri galeritë
jokomerciale (ARAASAC, Mulberry dhe Sclera[1]). Çdo pikture mund t’i shoqërohet regjistrim tekstual me zë i cili
përshkruan pjesën përkatëse të përrallës. Regjistrimi me zë riprodhohet me shtypjen e piktures në rishikimin e
përrallës. Përshkrimi është marrë nga ueb-faqja për këtë aplikacion i cili është i arritshëm në selinë e uebit Rrjetet
e Kompetencave ICT-AAC.

Piktura 4. Aplikacione në e-Galeri

Përveç shfletimit të përrallave ekzistuese dhe krijimit të të rejave, aplikacioni përmban edhe dy lojëra: Krijo përrallë
dhe Gjeje ndërhyrësin. Në lojën Krijo përrallë, përdoruesi duhet t’i radhit pikturat e përziera nga përralla e përzgjedhur
në një renditje të drejtë, kurse në lojën Gjeje ndërhyrësin duhet t’i identifikojë pikturat të cilat i takojnë përrallës.

Piktura 5. Lojërat në e-Galeri

1
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Cilësimet e aplikacionit i mundësojnë përdoruesit përshtatjen e madhësisë së shkronjave dhe madhësisë së
pikturave, shfletim automatik të përrallave dhe ndryshimin e ngjyrës së sfondit, kornizës së pikturave dhe tekstit.

Piktura 6. Shfaqja e përrallës dhe cilësimet e aplikacionit

Abetarja16 ICT-AAC
Aplikacioni lehtëson mësimin e lidhjes midis simbolit vizual dhe formës së re fonologjike, me çfarë nxiten, ruhen
dhe përparohen shkathtësitë e shkrim-leximit të hershëm të domosdoshëm pë lexim dhe shkrim. Mundësohet
kuptimi dhe qëllimi i të shkruarit, emërtimi dhe veçimi i shkronjave/tingujve në fillim të fjalës, organizimi i skronjave
dhe fjalëve (drejtim nga e majta në dë djathtë), shenjat vizuale e shkronjave dhe fjalëve, rregullat për fjalët dhe
përmirësohen shkathtësitë e parashikimit. Përshkrimi shtesë i aplikacionit gjendet në ueb-faqen për këtë aplikacion
i cili është i arritshëm në selinë e uebit Rrejetet e Kompetencave ICT-AAC. Aplikacioni është i arritshëm për aparatet
me sistemet operative Android dhe iOS. Mundësohet mësimi i rendit të shkronjave në alfabet. Secilës shkronjë
u jepen tre terma të shfaqura me simbole, por ka mundësi për dhënien e simboleve personale për përshtatjen e
aplikacionit përdoruestit individual. Simbolet kanë regjistrim me zë dhe me tekst i cili sipas nevojës mund të hiqet,
respektivisht të shfaqet.

1
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Piktura 7. Pamja e ndërfaqeve fillestare të aplikacionit Abetarja
Aplikacioni është i disponueshëm për pajisjet me sistemet operative Android dhe iOS

Përdoruesit i ofrohet mundësi të shqyrtimit të termave emrat e të cilëve fillojnë me shkronjën e zgjedhur. Përveç
funksionaliteteve të numëruara, aplikacionin në mënyrë shtesë mund ta përshtatni përmes cilësimeve – përdoruesi
mund të zgjedhë mes shkronjave të vogla ose të mëdha të shtypura ose të shkruara ose të ndryshojë fontin dhe
përmasën e tyre.

Piktura 8. Shaqja e simbolit për shkronjën e dhënë

Ndërtuesi gjuhësor17 ICT-AAC
Është i destinuar për nxitjen e zhvillimit morfologjik të fëmijëve të moshës parashkollore, si për fëmijët me aftësi të
rregullta gjuhësore, ashtu edhe për fëmijët me vështirësi/pengesa në zhvillimin gjuhësor. Aplikacioni u mundëson
përdoruesve afrimin, në mënyrë tërheqëse vizuale dhe argëtuese, të morfemave gramatikore për shumësin e emrave
dhe të foljeve. Përshkrimi shtesë i aplikacionit gjendet në ueb-faqen për këtë aplikacion i cili është i arritshëm në
selinë e uebit Rrejetet e Kompetencave ICT-AAC.
Aplikacioni është i arritshëm për aparatet me sistemet operative Android. Në aplikacion ka mundësi për zgjedhjen
midis tri llojeve të detyrave: emra, folje dhe loja e çifteve. Të gjitha detyrat që kanë të bëjnë me emrat dhe foljet janë
të mbështetura me një stimul vizual dhe auditiv. Në mënyrë vizule janë të treguara simbolet të cilat përfaqësojnë
ndonjë term, kurse në mënyrë auditive riprodhohet detyra dhe përgjigjet e ofruara. Këto veçori i bëjnë detyrat
interesante dhe motivuese, kurse njëkohësisht e leshtësojnë konceptin e shumësit.
Loja e çifteve paraqitet pas numrit të caktuar të detyrave të zgjidhura, por mund të nxitet edhe drejtpërdrejt. Fillimisht
është konceptuar si shpërblim për detyra mirë të zgjidhura në lidhje me emrat ose foljet. Loja është stimuluese dhe
argëtuese dhe nxit proceset e të mbajturit mend. Aplikacioni përmban cilësime dinamike në të cilat aplikacioni
vetëm sjell përfundim, në bazë të mekanizmave të instaluara, sa detyra duhet ofruar përdoruesit sipas kriterit të
suksesit në zgjidhjen e detyrave paraprake. Ky opsion mund të kyçet ose të shkyçet sipas nevojës.

1
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Piktura 9. Ndërfaqet e aplikacionit Ndërtuesi gjuhësor, cilësimet dhe loja e çifteve

Fletorja18 ICT-AAC
Aplikacioni lehtëson mësimin e të shkruarit të drejtë me shkronja të mëdha të shtypura (grafemë) dhe është i
destinuar për fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore. Ekrani fillestar i aplikacionit ofron shqyrtim i të gjitha
shkronjave të mëdha të shtypura të alfabetit kroat i cili ndjek rrjedhën aktuale të gjuhës kroate. Me zgjedhjen e
shkronjës së caktuar hapet një pasqyrë në të cilin shkronja shfaqet në përmasën e plotë të ekranit. Në secilën
shkronjë tregohet një shigjetë e cila tregon drejtim normal të të shkruarit. Me tërheqjen e gishtit në shigjetë fëmija
shkruan formën e caktuar të shkronjës dhe në një mënyrë bashkëkohor dhe argëtues i përvetëson parashkathtësitë
e të shkruarit. Përshkrimi shtesë gjendet në ueb-faqen për këtë aplikacion në selinë e uebit Rrejetet e Kompetencave
ICT-AAC.

1
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Piktura 10. Ndërfaqet e aplikacionit Stilolapsi
Aplikacioni është i disponueshëm për pajisjet me sistemet operative Android dhe iOS

Shqiptuesi19 ICT-AAC
Aplikacioni ndihmon në përvetësimin e vetëdijes fonologjike, e cila paraqet një nga parashkathtësitë themelore të
të lexuarit. Përshkrimi shtesë i aplikacionit gjendet në ueb-faqen për këtë aplikacion i cili është i arritshëm në selinë
e uebit Rrejetet e Kompetencave ICT-AAC. Aplikacioni është i arritshëm për aparatet me sistemet operative Android
dhe iOS. Përdoruesi përmes detyrave në formë të lojës ushtron identifikimin e tingullit të parë, të fundit ose të të
gjithë tingujve të fjalës. Për të mundësuar mësimin gradualisht, aplikacioni i dallon detyrat sipas kompleksitetit të
fjalës – janë të mundshme gjashtë nivele të kompleksitetit të lojës në kuadër të të cilave përdoruesit identifikojnë
tingujt e më shumë se 200 fjalëve të zgjedhura. Me çdo fjalë e dhënë përdoruesve u shfaqet simboli i cili përfaqëson
termin i cili i përgjigjet fjalës së dhënë. Është e mundshme shqiptimi i tërë fjalës, si dhe shqiptimi i fjalës tingull
pas tingullit (zë pas zërit). Në ekranin fillestar ka mundësi për të zgjedhur ashtuquajturën mënyrë ditore ose nate të
punës, e cila jep edhe një element stimulues në lojë dhe janë të treguara në Pikturat 11 dhe 12.

Piktura 11. Ndërfaqet e aplikacionit Shqiptuesi në mënyrën e natës të punës

Piktura 12. Detyrat e aplikacionit Shqiptuesi në mënyrën e ditës të punës

1
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Aplikacija Cboard
Rrjeti i Kompetencave ICT-AAC është partner në Projektin Komunikim për çdo fëmijë: Zbatimi i Teknologjisë së
Shekullit 21-të për Promovimin e Komunikimit, Arsimit dhe Inkluzionit (Përfshirjes) social të Fëmijëve të Moshës
së Hershme20 me Vështirësi në Zhvillim të cilin e financon UNICEFI-i. Me anë të Projektit është i siguruar edukimi i
ekspertëve të cilët punojnë me fëmijët me vështirësi (pengesa) në zhvillim, si dhe pajisjet e nevojshme institucioneve të shumta për përdorimin e komunikimit të asistuar në punë me fëmijë me nevoja të ndërlikuara të komunikimit.
Përveç edukimit dhe pajisjeve të numëruara, qëllimi i Projektit është pilotimi i aplikacionit Cboard përshkrimi i të
cilit vijon.
Aplikacioni Cboard është aplikacion falas i arritshëm këtu për përdorim me anë të aparateve portative (tableta,
telefona të mençur) me sistemin operativ Android ose me anë të ueb-shfletuesve (Browser) bashkëkohorë këtu.
Mund të përdoret edhe pa qasje në internet, por në atë rast ka funksionalitete të kufizuara. Aplikacioni Cboard
mundëson shfaqje të bordeve të komunikimit të cilat mund të përmbajnë numër të pakufizuar të simboleve dhe
dosjeve me simbole. Bordi i komunikimit, thënë thjeshtë, është rrjet i simboleve, fotografive, grafemave ose fjalëve
të ndryshme të cilët i mundësojnë përdoruesit shprehjen e mendimeve ose nevojave. Në aplikacion ekziston një
bord fillimisht i dhënë, por bordet mund të punohen në mënyrë të pavarur ose të shkarkohen nga burimi tjetër. Me
përdorimin e mundësisë së regjistrimit dhe paraqitjes së përdoruesit, aplikacioni i mundëson përdoruesit qasje deri
te bordet personale ose të personalizuara në cilindo pajisje.

Piktura 13. Ndërfaqja e ekranit për regjistrim në Cboard dhe bordi fillimisht i dhënë i komunikimit

Bordi fillimisht i dhënë i komunikimit, i cili shfaqet me hyrjen e parë në aplikacion, përmban disa kategori simbolesh
siç janë: biseda e shpejtë, koha, ushqimi, pijet, aktivitetet, emocionet, veshmbathjet, njerëzit dhe shumë të tjera.
Është e mundshme bordet të përpunohen në mënyrë të pavarur për cilindo situatë jetësore ose aktivitet, ose të
rregullohen tanimë ekzistuese. Përmbajtja e bordit komunikues mund të shtohet, të fshihet, të rregullohet, kurse
rendi i simboleve në të gjithashtu mund të ndryshojë.
Gjatë të bërit të bordeve komunikuese mund të përdoren simbolet nga tri galeritë jokomerciale të simboleve:
Mulberry, Gobal Symbols dhe ARASAAC, sikurse edhe piktura (simbole, fotografi) të ruajtura në galerinë e aparatit.
Simbolit mund të jepet emër dhe ngjyrë arbitrare e sfondit. Janë të arritshme tri kategori ngjyrash të sfondit: Cboard,
Fitzgerald dhe Goossens, për çfarë tanimë është folur në kapitujt për veçoritë kryesore të komunikimit të asistuar
dhe organizimit të librave të komunikimit sipas parimeve pragmatike. Bordi, përveç simboleve mund të përmbajë
dhe dosje me simbole të cilave gjithashtu mund t’u jepen piktura, emri dhe sfondi arbitrar dhe të cilët mund të lidhen
me bordet ose dosjet paraprakisht të bëra.
12 3
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Në linkun këtu: http://training.globalsymbols.com/course/intex.php?categoryid=6
Në linkun këtu: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard&hl=en
Në linkun këtu: http://www.cboard.io/

Tabela me tetë simbole mund të përmbajë gjithashtu harta simbolesh që gjithashtu mund të caktohen imazh, emër
dhe sfond arbitrar dhe që mund të lidhet me pllaka ose harta të parapërgatitura.

Piktura 14. Ndërfaqja e ekranit për krijimin e simbolit, dosjes ose bordit të ri

Bordet e komunikimit mund të shkarkohen ose instalohen nga burime të tjera nëse janë në formatin Cboard ose
OpenBoard. Gjithashtu ka mundësi që nga aplikacioni të nxirret një ose të gjitha bordet e komunikimit në formate
të ndryshme (Cboard, OpenBoard, PDF). Gjithashtu, në aplikacion ekziston mundësi Bordi publik me anë të të cilit
mund të instalohet dhe përshtatet cilido bord të cilin ndonjë përdorues ka publikuar me anë të aplikacionit Cboard.
Në çdo çast është e mundshme të caktohet se cilat borde do t’i jenë të arritshme përdoruesit në menynë e tij në
ekranin kryesor të aplikacionit.

Piktura 15. Ndërfaqja e ekranit me shfaqjen e bordeve publike dhe mundësitë e qasjes deri te bordet
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Aplikacioni Cboard ofron mbështetje për 33 gjuhë, midis të cilëve është edhe kroatishtja. Ka përkrahje të instaluar
për lexuesit të ekranit. Nëse në cilësimet e aparatit është i zgjedhur program për shëndrrimin e tekstit në të folur,
aplikacioni do ta identifikojë, dhe me klikim në simbol të caktuar do të shqiptojë emrin e tij. Gjithashtu, nëse me
zgjedhjen e simbolit formohet fjali në shiritin e daljes, me klikim në shiritin e daljes do të shqiptohet regjistrimi i
gjithë fjalisë (numri maksimal i fjalëve është 15).

Piktura 16. Shembull me bord të shkarkuar Rutinat e ditës

Me ndihmën e opsioneve të shumta të arritshme në cilësime është e mundshme përshtatja dhe navigacioni i
pamjes së aplikacionit. Në bordin e komunikimit ka mundësi për ndryshimin e përmasës së simbolit dhe përmasës
së fontit të tekstit, pastaj fshehjen e shiritit të daljes ku formohet fjalia, ndryshimin e pozitës ose heqjen e emrit
tekstual të simoblit, si dhe për aktivizimin e temës së errët të aplikacionit. Janë të arritshme dhe cilësimet siç janë
tastet më të mëdha për t’u kthyer në bordin kryesor, pastaj cilësimet për heqjen e simbolit të caktuar nga fjalia dhe
aktivizimi i shqiptimit të dosjes kur të klikoni mbi të.

Piktura 17. Ndërfaqet e ekranit me cilësime të ndryshme të aplikacionit Cbaord
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Në linkun në vijim është i arritshëm Doracak për fillimin
e punës me aplikacionin Cboard, kurse në linkun tjetër
gjenden udhëzime më të hollësishme për çdo funksion
të aplikacionit: Udhëzime për përdorimin e Cboard-it në
gjuhën kroate.

Zgjidhje të tjera
Një nga zgjidhjet më të popullarizuara në fushën e
teknologjisë ndihmëse gjithsesi është Tobbii (Piktura
18). Ky është kompjuter me destinim të veçantë për
komunikim dhe kontroll të mjedisit jetësor i cili ka
softuerin e vet komunikues përmes të cilit realizohet
ndërveprimi i përdoruesit me kompjuterin, dhe me atë
në mënyrë indirekte i përdoruesit me mjedisin me anë
të komandimit me shikim. Aparati në ndërfaqen e tij
komunikuese shfaq simbole të komunikimit të asistuar, në ç’rast simbolet janë të rregulluara në formë
rrjeti. Si në çdo komunikues, me zgjedhjen e simbolit
të caktuar dhe përshtatjen e tyre, përdoruesi e krijon
porosinë e vet të komunikimit. Me zgjedhjen e simbolit riprodhohet regjistrimi me zë, kurse përveç simbolit
ekziston dhe regjistrim tekstual. Është i mundshëm
gjithashtu përdorimi i tastierës dhe miut standard dhe
prekja e ekranit për ndërveprim me aparatin (që lshtëson përgatitjen e materialit në këtë aparat personave
të cilët nuk kanë nevoja të ndërlikauara të komunikimit). Gjithashtu, komunikimi është i mbështetur me
tekst, simbole të komunikimit të asistuar dhe me zë.
Tobii është aparat me mundësi të shkallës së lartë të
përshtatjes ndaj përdoruesit, që do të thotë se kërkon

rregullimin e cilësimeve sipas specifikave dhe kërkesave konkrete të përdoruesit.
Aktualisht ekzistojnë numër të madh zgjidhjesh të
ndryshme që nuk janë në gjuhën kroate. Ueb-katlogu
i zgjidhjeve ndihmëse digjitale është i arritshëm në
kuadër të selisë së ueb Rrjetit të Kompetencave ICTAAC. Katalogu u krijua duke kërkuar zgjidhje të arritshme
informatike-komunikuese dhe mjete ndihmëse për
persona me invaliditet në pajtim m taksonominë e
dhënë (Pirsha dhe bashk., 2017). Përdoruesit mund
ta shfletojnë katalogun sipas kritereve teknologjike,
gjuhës së aplikacionit, çmimit, prodhuesit, përshkrimit,
ekzistimit të recensioneve e të tjera.

Aktivitetet për mësim të pavarur
1. Cilat janë veçoritë themelore dhe qëllimi i lojërave
serioze?
2. A bën pjesë aplikacioni i Cboard-it në kategorinë e
zgjidhjeve të teknologjisë së mesme ose të teknlogjisë
së lartë për komunikim të asistuar?
3. Mendohuni a është e mundshme në aplikacionin
Cboard të krijoni borde të komunikimit vetëm me
fjalë (simbole) të fjalorit bazë ose ka mundësi për të
përfshirë edhe fjalë (simbole) të fjalorit margjinal.
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13. Aktivitet për nxitjen e zhvillimit
të komunikimit dhe gjuhësor

Nëpër kapituj të ndryshëm në kuadër të librit mësimor është theksuar se zgjedhja e
metodave të komunikimit të asistuar varet nga veçoritë individuale të përdoruesit. Duke
marrë parasysh se është e domosdoshme komunikimi i asistuar të futet në aktivitetet
e përditshme në mënyrë në të cilën partneri i komunikimit modelon përdorimin e
simboleve, në këtë kapitull janë treguar shtatë aktivitete të ndryshme, qëllime të nxtjes
në dy nivele me një shembull të bordit komunikues i cili ndjek aktivitetin e përshkruar.
Aktivitetet e përshkruara dhe bordet ndjekëse komunikuese u shërbejnë si shembull
të gjithë ekspertëve të cilët janë në kontatk me fëmijët e moshës së hershme të cilët
kanë nevoja të ndërlikuara të komunikimit. Shembujt u janë destinuar edhe prindërve/
anëtarëve të familjes të cilët në kuadër të rutinave të përditshme kanë raste të shumta
për nxitjen e ndërveprimit dhe zhvillimit komunikues dhe gjuhësor të fëmijës i cili tregon
veçanti në komunikim, nuk kupton gjuhën mjaft ose devijon në prodhimin gjuhësor.

Shembulli 1.
Larja e familjes Derri
Përshkrimi i aktivitetit: Janë të nevojshme figurat e
familjes Derri, peshqirë letre, krehër (ose send i cili do ta
përfaqësojë krehrin) dhe enë e cekët në të cilën fëmija
dhe logopedi/partneri i komunikimit para fillimit të
lojës bashkë do të derdhin pak ujë. Logopedi/partneri i
komunikimit ulen në dysheme, para tyre është ena me
ujë, kurse figurat e familjes Derri gjenden në një kuti
pranë logopedit/partnerit komunikues.1
Partneri komunikues gëzueshëm komenton: ‘’Familja
do të lahet. (tregon simbolet FAMILJA DERRI dhe
LAHEM) Kush do të jetë i pari? Pepa ose Xhorxhi?

(tregon simbolet PEPA dhe XHORXHI). Me të treguarit
i simbolit fëmija zgjedh personazhin e dëshiruar dhe
në shenjë: ‘’Tre, katër, tani!’’ personazhi hidhet në ujë.
Partneri i komunikimit komenton: ‘’Ajo u hodh! (tregon
simbolin HIDHEM) Pepa u hodh! (tregon simbolet
PEPA dhe HIDHEM). Kur fëmija drejton fugurën Pepa,
partneri i komunikimit komenton: ‘’Lahet. (tregon
simbolin LAHEM) Pepa lahet. (tregon simbolet PEPA
dhe LAHEM) ‘’Është e lumtur’’ (tregon simbolin E
LUMTUR) Partneri i komunikimit edhe më tej ofron
fëmijës mundësi të zgjedhjes së personazhit tjetër i
cili do të hyjë në lojë dhe aktivitet të cilin do ta bëjë.
Gjatë aktiviteteve të zgjedhura komentohen ndjenjat e
personazheve.

1

Në kuadër të intervenimit të hershëm konsiderohet se është e domosdoshme që komunikimi i asistuar të përdoret në situata të përditshme, që do të thotë se të gjithë partnerët e komunikimit (prindërit, anëtarët e familjes, logopedët, rehabilituesit
e edukimit, terapistët e punës, edukatorët) e përdorin formën e komunikimit të asistuar i cili futet te fëmija i dhënë. Autorët e
bordeve të treguara të komunikimit janë logopedë.

1

109

Gjatë takimit tjetër loja mund të zgjerohet ashtu që do
të futen personazhe të reja (për shembull lepurushi dhe
arushi) dhe aktivitete të reja (për shembull spërkatja
dhe noti). Simbolet për personazhet shtesë (LEPURI
dhe ARIU) dhe aktivitetet (SPËRKAT dhe NOTOJ) është
e2 nevojshme të instalohen në bordin e komunikimit
ashtu që partneri i komunikimit duke modeluar, do t’i
tregonte fëmijës si përdoren ato në mënyrë që gjatë
aktivitetit fëmijës do t’i zgjerohej fjalori.

Partneri i komunikimit fillon ashtu që tregon pikturën
e parë me Baltazarin dhe me brengë komenton: Oh,
Baltazari nuk ka syze (tregon simbolet NUK KA, SYZE).
Vazhdon me propozimin: Hajde, i vizato syze! (tregon
simbolet VIZATOJ, SYZE) dhe i jep fëmijës laps dhe
përkrahje të nevojshme si ai në shablonin e parë do
t’i vizatonte syzet. Modeli i treguar mund të përsëritet
edhe për tri piktura të tjera të Baltazarit ose rolet
mund të ndryshojnë ashtu që partneri i kmunikimit do
të bëjë një pushim të shkurtër dhe to t’i japë fëmijës
rast të komentojë se çfarë i mungon Baltazarit (fëmija
tregon simbolet NUK KA, KËMBËT) ose i jep partnerit
të komunikimit urdhër duke treguar simbolet VIZATOJ,
KËMBËT. Në fund partneri i komunikimit flet dhe tregon
simbolet BËRË, TË LUMTË. Është e rëndësishme
që partneri i komunikimi njëkohësisht të flasë dhe
të tregojë simbole duke iu drejtuar fëmijës dhe që

LAHEM

LAJ FLOKËT

FSHIHEM

KRIHEM

PËRGATITEM

konstruktet e ngjashme të përsëriten më shumë herë.
Loja mund të zgjerohet ashtu që komentet dhe urdhërat

I TRISHTUAR

KËRCEJ

I LUMTUR

Piktura 1. Material pune i Laboratorit
për Komunikim të Asistuar

Qëllimet: Mund të përshtaten në varësi të nivelit të
zhvillimit gjuhësor dhe prodhimit të fëmijës.
Për fëmijë të nivelit më të ulët: kuptimi i foljeve (lahem,
kërcej/hidhem, fshij, kreh, laj); prodhimi i shprehjeve
njëanëtarëshe për shënimin e veprimit (Do të lahet.
Do të fshihet.); zgjedhja mes personazheve ose
aktiviteteve. Për fëmijë të nivelit më të avancuar:
kuptimi i shprehjeve dyanëtarëshe (kryesi + veprimi;
Pepa lahet, Pepa krihet, Nëna fshihet, Babai lan.);
raportimi për lojën e vet duke numëruar disa ngjarje
(Familja Derri është larë. Pepa i ka larë flokët. Është
krehur. Është e lumtur./Xhorxhi është larë. Pastaj u fshi.
Ka qenë i trishtuar.)

Shemblli 2. Vizatimi
Përshkrimi i aktivitetit: Për aktivitetin janë të nevojshme
lapsa me ngjyra ose lapsa, gomë dhe një shablon të
Baltazarit. Partneri i komunikimit de fëmija ulen pranë
tavolinës në të cilën gjendet materiali i nevojshëm.

të plotësohen me parashtrimin e pyetjeve (p.sh. ‘’Kush
do të vizatojë mjekrën? Unë ose ti?’’), duke komentuar
për veten (p.sh. partneri i komunikimit flet Unë nuk kam
syze, po ti? (tregon simbolet UNË, NUK KAM, SYZE,
TI) duke zgjeruar shprehjen me një element dhe me
futjen e fjalëve dhe simboleve të reja (p.sh. FSHIJ pasi
që partneri i komunikimit qëllimisht vizaton diçka të
gabueshme ose qesharake).

KUSH

BALTAZAR

NUK

KAPELË

SYZE

FUND

TË LUMTË!

UNË

TI

VIZATOJ

FSHIJ

MJEKËR

KËMBË

NDIHMOJ

Piktura 2. Materiali i punës i Laboratorit
për Komunikim të Asistuar

Qëllimet: Mund të përshtaten në varësi të nivelit të
zhvillimit gjuhësor dhe prodhimit të fëmijës.

1
2

Bordet e komunikimit mund të krijohen falas me veglat e arritshme siç janë: https://globalsymbols.com/boardbuilder/

ili https://www.pictoselector.eu/.
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Për fëmijë të nivelit më të ulët: kuptimi dhe prodhimi
i shprehjeve dyanëtarëshe (nuk ka syze; vizato size),
përemrave vetorë (unë, ti) dhe funksioneve të komentimit dhe dhënies/ndjekjes së urdhërit.
Për fëmijë të nivelit më të avancuar: kuptimi dhe prodhimi i shprehjeve trianëtarëshe (Baltazari nuk ka syze;
Unë do të vizatoj syze; Kush nuk ka kapelë?; Unë nuk
kam mjekër!), kuptimi i përemrit pyetës (kush), kuptimi
i funksionit të pyetjes.

Partneri i komunikimit fillon ashtu që këndon këngën
duke treguar njëkohësisht simbolet të cilat paraqiten
në këngë. Pas një këndimi (ose disa këndime të
përsëritura), partneri i komunikimit ndalet (Lulebora
e vogël...), duke pritur që fëmija të vazhdojë duke
treguar simbolin i cili pason në këngë...(...I BIE ZILES,
KUMBON) dhe pastaj vazhdon me këngën. E njëjta gjë
mund të përsëritet në vende të tjera të këngës.

Përshkrimi i aktivitetit: Është i nevojshëm shabllon me
simbole dhe sipas dëshirës ndonjë instrument (instrumente me goditje, daulle për fëmijë etj.)

Loja mund të zgjerohet ashtu që në të njëjtën mënyrë
të përgatiten dy strofa të tjera të së njëjtës këngë dhe
duke kënduar fëmija shpreh me mjetin komunikues me
të cilin komunikon a dëshiron vazhdim (MË SHUMË),
cilin instrument dëshiron (RRAKETAKE), a dëshiron
një këngë tjetër etj. Aktiviteti mund të ndryshojë duke
përdorur mjete ndihmëse komunikimi me dalje zëri
(në vend të shablloni letre mund të përdorni të njëjtat
simbole në aplikacionin ICT-AAC e-Galeri në tabletë
ose në kutitë e bisedave).

Partneri i komunikimit dhe fëmija ulen njëri përballë tjetrit, kurse shablloni me simbolet qëndron para fëmijës.

Qëllimet: Pjesëmarrja në rutinat sociale, kuptimi leksik
(lulebora, i bie ziles, dëgjoj).

Shembulli 3. Këndimi i këngës

LULEBORE

E VOGËL

KA PUSHUAR T’I BIE ZILES

CIN
DON

DËGJONI

CIN
DON

E VOGËL

CIN
DON

TINGËLLIMË

Piktura 3. Materiali i punës i Laboratorit për Komunikim të Asistuar
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Shembulli 4. Dhe çfarë tani?3
Përshkrimi i aktivitetit: Është e nevojshme lodra më e
preferuar e fëmijës të cilën mund ta sjellë nga shtëpia
dhe lodrat të cilat i ka partneri i komunikimit. Disa
nga lodrat me të cilat fëmijët me gëzim kanë dhënë
urdhëra janë bletëzat dhe Shëndetdashurorja banene
Bela. Mund të shfrytëzohen edhe personazhet nga
plastelina të cilat fëmija i ka bërë gjatë aktiviteteve
paraprake. Përpara aktivitetit, në aplikacionin ICT-AAC
e-Galeri, duhet të përgatiten simbole me urdhëra të
ndryshme dhe pranë tyre të incizohet zë.
Partneri i komunikimit dhe fëmija zgjedhin personazhe/
figura me të cilat dëshirojnë të luajnë. Kur partneri i
komunikimit shtyp simbolin e dëshiruar në tabletë
(simbolin ZHABË), riprodhohet urdhri i incizuar (kërce
si zahabë) dhe partneri i komunikimit fillon të bëjë
veprimin e urdhëruar me personazhin e tij. Fëmija
mund të bashkëngjitet duke imituar veprimin me
personazhin e tij. Pas një kohe, partneri i komunikimit
shtyp simbolin STOP (me të cilin me një intonacion të
pazakonshëm është incizuar tingulli stop ose ndalu)
dhe befas ndalon me kryerjen e aktivitetit. Pastaj e pyet
fëmijën çfarë mund të bënte lodra tjetër. Fëmija zgjedh
simbolin dhe me atë ndikon mbi aktivitetin e partnerit/
lodrës të komunikimit. Pastaj me shtypjen e simbolit
STOP e ndal aktivitetin.

1
3
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Fëmija dhe partneri i komunikimit mund t’i ndërrojnë
rolet në lojë. Pasi që fëmija të kuptojë se ai zgjedh çfarë
partneri i komunikimit do të bëjë me figurën e vet, le të
jetë edhe ai në rolin e atij i cili kryen veprime të cilat ia
urdhëron një person tjetër. Nëse fëmija është aktiv në
mënyrë motorike, le të bëjë edhe ai vetëm veprimin në
hapësirë.
Qëllime: Aktivizimi i komunikikmit (me qëllim të
dhënies së urdhërit një personi tjetër), ndalimi i
aktivitetit, kuptimi dhe ekzekutimi i urdhërit, loja e
shtirjes.
Për fëmijë të nivelit më të ulët: për fillim mund të futen
një ose dy simbole me të cilat shënohen veprime të
thjeshta dhe të shpeshta (kërce, rrotullohu).
Për fëmijë të nivelit më të avancuar: le të futen veprime
të ndryshme të cilat mund të shfaqin simbole më
abstrakte; urdhërat mund të jenë më të përbëra dhe të
përmbajnë fjalë të ndryshme ose struktura gjuhësore
të cilat nxiten njëra mes tjetrës (për shembull, nëse
mësohet parafjala drejt, mund të incizohen fjali me
zë: Vrapo si Vrapoja drejt murit. Vrapo si Vrapoja drejt
dritares.), personi i rritur mund të verbalizojë idetë e
tij për atë se cili urdhër do të jetë tjetri dhe me atë do
të vazhdojë përqendrimin e fëmijës drejt aktivitetit; në
lojë mund të kyçen më shumë fëmijë, kurse eksperti të
jetë vetëm moderatori i aktivitetit.

Piktura 4. Materiali i punës i Laboratorit për Komunikim të Asistuar
(Shablloni për aktivitetin është krijuar në aplikacionin e-Galeri, e cila është e arritshme në link.)

Shembulli 5. Tregimi
i përrallëse me përkrahje vizuale

Aktiviteti mund të ndryshojë duke përdorur mjete
ndihmëse komunikimi me dalje zëri (në vend të
modelit të letrës mund të përdorni të njëjtat simbole në
aplikacionin ICT-AAC e-Galeri në tabletë).

Përshkrimi i aktivitetit: Është i nevojshëm model me
simbole dhe sipas dëshirës figurëza dhe/ose sende
nga përralla (Kësulkuqja, shporta, gjyshja, gjahtari,
ujku etj.). Partneri i komunikimit dhe fëmija ulen njëri
përballë tjetrit, kurse modeli me simbolet qëndron para
fëmijës.

Qëllimet: Prodhimi gjuhësor, ritregimi, shënimi gramatikor.
Për fëmijë të nivelit më të ulët: për fillim logopedi
e ndjek përrallën duke folur dhe njëkohësisht duke
treguar në simbole dhe shpreson se fëmija do të lidhet
duke treguar në simbol të cilin ndjek në përrallë.

Partneri i komunikimit fillon aktivitetin ashtu që ritregon
Kësulkuqen dhe në të njëjtën kohë tregon simbole të
cilat gjenden në model, kurse njëkoshësisht mund të
përdorë figurëza ose sende nga përralla. Pas leximit
të përrrallës partneri i komunikimit nxit aktivitetin
e fëmijës i cili varet nga aftësitë komunikuese dhe
gjuhësore të fëmijës.

Për fëmijë të nivelit më të avancuar: nxitet ritregimi i
përrallës me ndihmën e simboleve, me kombinimin e
të folurit dhe simboleve ose me zgjedhjen e simboleve
në mjetin ndihmës të komunikimit (nëse fëmija përdor
aparat të teknologjisë së lartë).

KËSULKUQJA

TË KUQE

KAPELË

GJYSHJA

e saj është e sëmurë

GJYSHJA

JETON

NË

PYLL

KËSULKUQJA

MBAN

GJYSHES

SHPORTË

NË

SHPORTË

JANË ËMBËLSIRAT

DHE

LËNG
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KËSULKUQJA

ËSHTË NË

PYLL

UJKU

KA NGRËNË

KËSULKUQJA

MBLEDH

LULE

VJEN

KËSULKUQJA

GJYSHJA

ËSHTË NË

SHTËPI

KËSULKUQJA

FRIKËSOHET

UJKU

TROKET

NË

VJEN

GJAHTARI

GJYSHJA

HAP

DERËN

GJAHTARI

KA QËLLUAR

DERË

KËSULKUQJA

DHE

GJYSHJA

JANË TË LUMTURA

KËSULKUQJA

DHE

GJYSHJA

HANË

GJYSHEN

NGA UJKU

UJKUN

ËMBËLSIRA

Piktura 5. Përralla e individualizuar për Kësulkuqen (Jagodiqi dhe Rosandiqi, 20194

1

Jagodiq, I. dhe Rosandiq, M. (2019). Intervenimi i Hershëm i Terapisë së të Folurit te Djemtë me Çrregullim nga Spektri i Autzimit U: M. Shimanoviq (Ur.) Libri i Përmbledhjeve, Simpoziumi i Pestë Kroat për Intervenimin e Hershëm në Fëmijëri: Zbulimi i
Hershëm, Diagnostika dhe Mbështetja te Çrregullimet nga Spektri i Autzimit (f. 103). Zagreb: Shoqata Kroate për Intervenim të
Hershëm në Fëmijëri –SHKIHF.
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Shembulli 6.
Loja e Rutinës së Përditshme
Përshkrimi i aktivitetit: Është e nevojshme një lodër
e preferuar (si foshnjë ose kafshë pelushi), veshje për
lodrën e zgjedhur, furçë dhëmbësh, lugë, gotë, krevat
fëmijësh, televizor, libër/libër me figura, shtëpizë nga
Monopoli të cilat përfaqësojnë shtëpinë, shkollën dhe
kopshtin. Nuk janë të nevojshme të gjitha materialet,

Është e dëshërueshme që gjatë këtij aktiviteti, veprimet
të cilat fëmija i zgjedh të ndjekin njëra-tjetrën logjikisht
– lodra t’i lajë dhëmbët para se të shkojnë në shkollë
etj. Partneri i komunikimit mund ta korrigjojë fëmijën
në zgjedhjen e veprimit të ‘’gabuar’’. Për shembull
fëmija pas zgjimit tregon simbolin SHKOLLË. Partneri
i komunikimit komenton: Jo, shkollë. Në shkollë
shkojmë më vonë! Çfarë bëjmë tani? (tregon simbolet
JO, SHKOLLË, MË VONË, ÇFARË dhe TANI).

disa mund t’i zëvendësoni me sende të cilat do t’i

Pastaj, aktiviteti mund të krijohet ashtu që fëmija duke

përfaqësojnë (për shembull kubëz për televizor), t’i

treguar simbolin zgjedh çfarë partneri i komunikimit

vizatoni në letër ose të përdorni aplikacion me piktura.

duhet të bëjë me lodrën. Atëherë partneri i komunikimit

Partneri i komunikimit dhe fëmija ulen në dysheme.
Lodrat janë paraprakisht të përgatitura dhe gjenden
pranë partnerit të komunikimit. Partneri i komunikimit
i paralajmëron aktivitet fëmijës: Sot luajmë me lodrën
tënde të preferuar! (tregon simbolet NE dhe LUAJ).
Partneri i komunikimit vë lodrën në krevat, lodra

mund të bëjë veprim ‘’të gabuar’’ që fëmija do ta
korrigjonte duke përdorur simbolin JO dhe duke
treguar përsëri simbolin për veprimin e dëshirueshëm.
Në fillim partneri i komunikimit mund të zgjedhë vetëm
një pjesë të simboleve dhe më vonë t’i zgjerojë duke
futur të reja.

fle: Fle. (tregon simbolin FLE). Pastaj përpiqet që

Vështirësia e aktivitetit dhe me atë edhe qëllimet

fëmija të përfytyrojë zgjimin e lodrës: Është zgjuar!

përshtaten me numrin e simboleve dhe të lodrave të

Partneri i komunikimit i parashtron pyetje fëmijës:

zgjedhura.

Çfarë tani? (tregon simbole ÇFARË dhe TANI). Fëmija
zgjedh aktivitetin e dëshiruar ashtu që tregon një nga
simbolet e ofruara (për shembull, LAJ DHËMBËT).
Partneri i komunikimit komenton: Ah! Lodra do t’i lajë
dhëmbët! Dhe parashtron pyetje duke i treguar lodrat e
ofruara fëmijës: Çfarë na duhet për larjen e dhëmbëve?
(tregon në simbolin LAJ DHËMBËT).

Nëse fëmija

zgjedh furçën e dhëmbëve, partneri i komunikimit
komenton: Po! Të lumtë! Na duhet furça e dhëmbëve.
(duke treguar në simbolin për PO). Nëse fëmija zgjedh
send të gabueshëm, për shembull televizor, partneri

Qëllimet: Mund të përshtaten në varësi nga niveli i
kuptimit gjuhësor dhe prodhimit të fëmijës
Për fëmijë të nivelit më të ulët: kuptimi dhe prodhimi
i foljeve të cilat u referohen rutinave të përditshme
(lahem, ha, fle); kuptimi dhe prodhimi i emrave të
lidhur me rutinat e përditshme (krevat, wc, park);
prodhimi i shprehjeve dyanëtarëshe nëse fëmija përdor
njëanëtarëshe (Shikoj televizor; Shkoj në krevat.);
zgjedhja mes aktiviteteve të ndryshme.

i komunikimit komenton: Jo! I lajmë dhëmbët me

Për fëmijë të nivelit më të avancuar: ndjekja e rrjedhës

telvizor? Jo. (tregon simbolet për JO, LAJ DHËMBËT,

logjike të aktivitetit dhe sekuencave më të gjata; krijimi

TELEVIZOR dhe JO). Kur fëmija zgjedh lodrën e drejtë,

dhe ndjekja e orarit vizual në të cilin fëmija vetëm

me të imiton veprimin e zgjedhur (për shembull, ia lan

mund të shënojë (për shembull me tregues) aktivitetet
të cilat kanë përfunduar.

dhëmbët lodrës me furçë) kurse partneri i komunikimit
në atë rast komenton veprimin: Lodra i lan dhëmbët!
(tregon simbolin për LAJ DHËMBËT).
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RUTINAT E DITËS

unë

dua

të lahem

shikoj

më shumë

fund

ti

nuk dua

laj dhëmbët

luaj

tani

më vonë

ne

shkoj

bëj dush

lexoj

shtëpi

shkollë

ata/ato

vij

vishem

në

toalet

park

ndihmoj

pi

zhvishem

mbi

krevat

kush?

them

ha

fle

i, e lumtur

tv

Çfarë?

po

jo

i, e trishtuar

i, e lodhur

i, e zemëruar

kur?

Piktura 6. Bordi i komunikimi i krijuar për lodrën me rutinat.
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Shembuli 7.
Përralla sociale: Përralla për
pandeminë dhe koronavirusin5
Përshkrimi i aktivitetit: Ky është një shembull për atë
se si të tregoni një përrallë sociale me simbole. Qëllimi
i përrallës sociale është t’i shpjegoni fëmijës ndryshimin e papritur në rutinat e tij të përditshme. Për këtë
aktivitet është i nevojshëm vetëm bordi i komunikimit.
Mund të shtohen edhe aplikacione me piktura dhe kukulla për dramatizim. Në varësi nga niveli i zhvillimit të
fëmijës, mund të zgjidhet vetëm një pjesë e përrallës e
cila thekson atë që fëmija ka të vështirë ose menjëherë
mund të lexohet gjithë përralla.
Partneri i komunikimit i paralajmëron fëmijës leximin
e përrallës për koronavirusin. Duke lexuar përrallën
partneri i komunikimit tregon simbole. Pas fragmentit
(i shënuar me ngjyra të ndryshme) partneri i komunikimit, nëse ka nevojë, në mënyrë shtesë i shpjegon
fëmijës përmbajtjen e lexuar dhe kontrollon kuptimin
e së njëjtës.
Për shembull, pas leximit të fragmentit të parë, partneri
i komunikimit e pyet fëmijën: Për çfarë bëhet fjalë në
këtë përrallë?, kurse fëmija tregon simbolet PANDEMI

dhe KORONAVIRUSI, partneri i komunikimit komenton:
Ashtu është! Për pandeminë dhe koronavirusin!
Qëllimet: Mund të përshtaten në varësi nga niveli i
kuptimit gjuhësor dhe prodhimit të fëmijës.
Për fëmijë të nivelit më të ulët: kuptimi i ndryshimeve
në rutinat e përditshme me zgjedhjen vetëm të një
pjese të përrallës e cila thekson atë që fëmija ka të
vështirë (për shembull, nëse fëmija është e pakënaqur
sepse nuk shkon në fushën e lojës, theksi mund të jetë
në atë pjesë të përrallës; nëse fëmija reagon negativisht në larjen e shpeshtë të duarve, mund të zgjidhet
vetëm ajo pjesë e përrallës); kuptimi i emocioneve
përmes të dramatizimit me personazhet (zgjidhet personazhi i preferuar i fëmijës nga filmi i vizatuar dhe
përralla përmes dramatizimit i përshtatet personazhit
të zgjedhur – nëse personazhii i zgjedhur është Mickey
Mouse, aktrohet se ai është i trishtuar sepse nuk mund
të shkojë në park ose si lufton kundër koronavirusin
me larjen e duarve).
Për fëmijë të nivelit më të avancuar: kuptimi i ndryshimeve në rutinat e përditshme; kuptimi i përrallës; kuptimi i lidhjeve shkak-pasojë midis ngjarjeve (për sheumbull, kuptimi se çfarë është koronavirusi, si transmetohet ai dhe pse është e rëndësishme larja e duarve).

rajon

1

gjatë

pandemisë

shumë

njerëz

bëhen të sëmurë

tonë

pandeminë

shkaktoi

është

koronavirusi

ai

përhapet

shpejt

në

botë

Piktura 7. Dosjet e komunikimit me përrallën sociale Përralla për Pandeminë dhe Koronavirusin

4
(Shablloni për përrallën sociale është bërë në aplikacionin Cboard krijuar si rezultat i nismës rajonale të UNICEF-it: For every
child: a VOICE. Harnessing 21st century technology to promote communication, education and social inclusion for young children with developmental delays and disabilities; versioni kroat i aplikacionit është i arritshëm në linkun këtu.
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viruset

janë

të vogla

nuk

mund

t’i

shohim

mund

t’i

shohim

me mikroskopin
elektronik

njerëz

nuk

shohin

koronavirusin

dinë

që, se

është

i rrezikshëm

njerëz

dëshirojnë

të ndalin

përhapjen

koronavirusi

ikën

kur

lajmë duart

tani

shpesh

lajmë duart

me sy

por

e virusit

koronavirusi

përhapet

shpejt

midis

njerëzve

nuk guxojmë

të mblidhemi

në

një

vend

kopshtet

dhe

shkollat

janë

të mbyllura

kur

jemi

larg

nga

të tjerë

fëmijë

jo

përhapet

virusi

gjatë

pandemi

nuk

shkojmë

në

turma

nuk

shkojmë

në

shesh lojrash

shkojmë

në

kafiteri

nuk
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e mi

prindër

shikojnë

lajme

ditë

mësojnë

për

koronavirusi

nëse

më

intereson

mund

ata

pyes

mirë

është

rreth

dhe

çdo

diçka

për

koronavirusi

di

që, se

pandemi

nuk janë

tre

herë

në

njëqind

shpesh

paraqiten

vjet
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çdo

pandemi

ka

i,e tij, i,e vet

kjo

është

mirë

mbaj në mend

gëzohem

fund

pandemi

koronavirus

fund

Piktura 7. Hartat e komunikimit të historive sociale Historia e pandemisë dhe Кoronavirusin
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Indeksi i nocioneve
A

I
intervenim i hershëm

arritshmëria

Ç
Çelësi Ficxherald

K
komunikim i asistuar (AAC)
komunikim presimbolik
Kompetencat e komunikimit

D
dalja e të folurit/dalja e tingullit/zërit
dizajn i arritshëm
dizajn universal / dizajn për të gjithë

F
fjalor margjinal (ang. fringe vocabulary)
fjalor bazë/themelor (ang. core vocabulary)
fjalori i komunikimit

G
Galeria e simboleve

kompetenca gjuhësore

•

kompetenca sociale/shoqërore

•

kompetenca strategjike

•

kompetenca e menaxhimit

komunikimi multimodal
Komunikimi joverbal
komunikues elektronik
(ang. Electronic communication device)

L
Libri i komunikimit

М
modelimi video

• ARASAAC

mjete të teknologjisë së lartë për komunikim

• Blissymbolics

mjete të teknologjisë së ulët për komunikim
(ang. low-tech AAC)

• MAKATON
• Mulberry
• Simbolet për komunikim me piktura
(shkurtesë PCS)
• Sclera
• Widgit
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•

mjetet e teknologjisë së mesme për komunikim
(ang. mid-tech AAC)
modelim

N
Navigacion

R
С
rutinat

nevojat e ndërlikuara të komunikimit
•  Gjest
•  Vokalizim

О

S
simbol
• simbol grafik
simbole të prekshme (ang. tangible symbols)

orari visual
organizimi pragmatik i ekraneve dinamike
(shkurtesë PODD)

P
pasaporta e komunikimit
(ang. communication passport)

sistemi i komunikimit përmes shkëmbimit të
pikturave (ang. Picture Exchange Communication
System; shkurtesë PECS)
sistemi i komunikimit të asistuar
(ang.AAC system)
stimulimi i asistuar gjuhësor
(ang. aided language stimulation)
SH
shenjat manuale, shenjat e duarve

Personalizim
përrallat sociale
praktika bazuar mbi prova / intervenimet bazuar
mbi shkencë (ang. evidence-based practice)
prodhim gjuhësor gjenerues
(ang. generative language)
përkrahje vizuale

Т
С
tabela e komunikimit
Teknologjia informatike e komunikimit
(ang. information and communication technology,
shkurtesë ICT)
Teknologjia e asistuar ( ang.assistive technology)

Q

teknikat për komunikim të asistuar pa mjete
ndihmëse / mjete joteknologjike për komunikim
(ang. unaided AAC)

qasje digjitale

teknikat për komunikim të asistuar me mjete
ndihmëse (ang. aided communication)

Qasja e orienturar drejt familjes
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Biografitë e shkurtra të
autorëve të librit mësimor
Ana-Maria Bohaçek ka lindur në vitin 1983 në Zagreb.
Ka diplomuar në vitin 2006 në Fakultetin e Shkencave të
Edukimit dhe Rehabilitimit në Universitetin e Zagrebit,
drejtim Rehabilitimi i Edukimit. Në vitin 2017 ka mbaruar studime të specializuara për intervenim të hershëm
te fëmijët. Nga viti 2007 punon si bashkëpunëtore
profesionale në Qendrën Mësimore-klinike në Fakultetin për Edukim dhe Rehabilitim, kurse nga viti 2018 si
asistente në këtë fakultet. Ajo punon në fushën e intervenimit të hershëm te fëmijët, kurse interesat e saj
janë të lidhur me studimin e karakteristikave të bashkëveprimit mes fëmijëve të vegjël dhe prindërve, me
metodën e nxitjes së fëmijëve të vegjël me pengesa në
zhvillim dhe përqendrohet mbi zhvillimin e programeve
për prindërim. Merr pjesë në projekte të lidhura me promovimin e qasjes së orientuar ndaj familjes dhe komunikimit të asistuar gjatë intervenimit të hershëm. Ajo
ka demonstrime të rregullta në kongrese vendase dhe
ndërkombëtare të lidhura me intervenimin e hershëm
dhe është udhëheqëse e dhjetëra grupeve edukative
të prindërve dhe të fëmijëve me vështirësi në komunikim social. Ajo është anëtare e Bordit të Drejtorëve të
Shoqatës Kroate për Intervenim të Hershëm të Fëmijëve (SHKIHF)
Zheljka Car (e lindur, Sever) është profesoreshë e
rregullt në Fakultetin për Elektroteknikë dhe Kompjuterë
(FEK), në Universitetin e Zagrebit. Ajo është udhëheqëse e Laboratorit për Komunikim të Asistuar dhe
Teknologjitë e Asistuara në FEK dhe bashkërenduese
e Rrjetit për Kompetencat në TIK-AAK. Në të njëjtin
fakultet ka diplomuar, ka magjistruar dhe ka doktoruar.
Merr pjesë si hulumtuese në projekte shkencore dhe
teknologjike nën patronazhin e Ministrisë për Shkencë,
Arsim dhe Sport të Republikës së Kroacisë, Fondacionit Shkencor të Kroacisë, Akademisë së Shkencave
dhe Arteve të Kroacisë, Universitetit në Zagreb, në projekte të financuara nga BE-ja dhe si udhëheqëse dhe
hulumtuese në projekte për bashkëpunim me partnerë
industrialë dhe UNICEF-in. Ajo filloi një hulumtim multidisiplinar në fushën e zhvillimit të shërbimeve të TIK-ut
për njerëz me nevoja të ndërlikuara të komunikimit. Interesat e saj hulumtues përfshijnë zgjidhje inovative të
TIK-ut për komunikim të asistuar bazuar mbi teknologji
të reja, teknologji ndihmëse, menaxhimin me projekte
dhe inxhinieri softuerike të proceseve. Është bashkautore e numrit të madh të punimeve shkencore dhe
profesionale të publikuara në revista dhe përmbledhje
ndërkombëtare në konferenca ndërkombëtare.
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Jasminka Çavuzhiq Çajko ka lindur në vitin 1978 në
Zabok. Ka diplomuar terapinë e të folurit në Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe të Rehabilitimit në
Zagreb në vitin 2001. Më vonë regjistrohet në studime
të specializuara postdiplomike për Intervenim të Hershëm në rehabilitim arsimor, kurse në vitin 2012 fiton
titullin Specialiste Universitare në Intervenimin e Hershëm. Momentalisht punon si bashkëpunëtore profesionale – logopede/terapiste në Kopshtin e Fëmijëve
“Maksimir”. Para kësaj ka punuar në Spitalin Special
për Rehabilitim Mjekësor në Stubiçko Toplicë dhe në
Poliklinikën për Rehabilitimin e të Dëgjuarit dhe të të
Folurit në “Suvag” në Karlovac. Ka marrë pjesë në projektet e Shoqatës Kroate për Intervenim të Hershëm
të Fëmijëve (SHKIHF), të cilat i kanë përfshirë patronazhin, fuqizimin e prindërve dhe mësimdhënien e fëmijëve me vështirësi gjuhësore dhe në të folur dhe me
çrregullimin e spektrit të autizmit në mjedis natyror.
Fushat e logopedisë (terapisë së të folurit) për të cilat
tregon interes të veçantë janë vështirësitë gjuhësore
dhe të komunikimit te fëmijët e vegjël dhe përdorimi
i komunikimit të asistuar. Ajo është anëtare Shoqatës
Kroate të Logopedisë dhe e Shoqatës Kroate për Intervenim të Hershëm. Merr pjesë aktivisht nëpër konferenca shkencore dhe profesionale ku demonstron
punime nga fusha e intervenimit të hershëm dhe komunikimit të asistuar.
Jasmina Ivshac Pavllisha është profesoreshë inordinare në Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe të Rehabilitimit, në Universitetin në Zagreb, ku punon në Katedrën për Logopedi. Studimet për logopedi i ka kryer në
fakultetin në fjalë në vitin 2001. Në të njëjtin vit fillon të
punojë si hulumtuese-fillestare në Katedrën për Logopedi në Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit. Interesat e saj janë të lidhur me identifikimin
e hershëm të devijimeve në komunikim dhe zhvillimin
e gjuhës, metodat e nxitjes, zhvillimit dhe zbatimit të
komunikimit të asistuar. Ligjëron studime dodiplomike
dhe postdiplomike nga terapia e të folurit në lëndët të
përqendruara mbi çrregullimet e komunikimit social
dhe komunikimit të asistuar. Momentalisht është udhëheqëse e studimeve të specializuara postdiplomike
për Intervenim të Hershëm në Rehabilitimin e Edukimit.
Merr pjesë aktivisht në punën e klinikës në Qendrën
Mësimore-Klinike për Rehabilitim, të cilën e udhëhiqte
dy herë (www.centar.erf.unizg.hr). Kryen punë profesionale në Kabinetin për Komunikim të Hershëm në të
njëjtën qendër. Në mënyrë aktive ajo dha kontribut për

zbatimin e disa projekteve multidisiplinare të orientuara drejt zhvillimit të formave të teknologjisë së ulët
dhe të lartë të komunikimit të asistuar (për shembull,
projektet TIK-AAK, Harmonizimi i prindërimit dhe jetës
afariste përmes shërbimeve multidisiplinare sociale –
MULTI-PAJTIM/HARMONIZIM).
Ines Jagodiqi ka lindur në vitin 1994 në Zagreb. Ka
diplomuar logopedi në vitin 2018 në Fakultetin për
Shkencat e Edukimit dhe Rehabilitimit, duke mbrojtur
punimin e saj me temë Intervenimi i hershëm i logopedisë te djemtë me spektrin e autizmit. Menjëherë
pas kësaj ka marrë punë në Qendrën e Komunikimit
“Te terapisti i të folurit” ku vlerëson, jep përkrahje dhe
këshilla për fëmijët e moshës parashkollore me pengesa në fushën e komunikimit dhe zhvillimit gjuhësor dhe
përdorimit të komunikimit të asistuar. Ka marrë pjesë
në më shumë konferenca dhe simpoziume për komunikim të asistuar.
Maja Jurjaku ka lindur në vitin 1991 në Zagreb. Studimet diplomike të terapisë së të folurit i ka kryer në
vitin 2015 në Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe
Rehabilitimit, duke mbrojtur disertacionin e saj për
futjen e komunikimit të asistuar te një vajzë me sindromën e Vollf-Hirshornit. Ajo përmes demonstrimeve
nëpër konferenca të ndryshme shkencore dhe profesionale e promovon temën për futjen e komunikimit të
asistuar, rëndësinë e multimodalitetit dhe punën me
prindërit si partnerë të komunikimit në kuadër të komunikimit të asistuar. Momentalisht është e punësuar
si bashkëpunëtore profesionale në Kabinetin e Logopedisë në Qendrën Mësimore-Klinike në Fakultetin për
Edukim dhe Rehabilitim, ku zbaton vlerësim, përkrahje
dhe këshillim nga fusha e çrregullimeve artikuluese
dhe fonologjike dhe e çrregullimeve të të lexuarit dhe
të shkruarit.
Ruzhica Magushiqi ka lindur në vitin 1981 në Nashicë.
Në vitin 2008 ka diplomuar logopedi në Fakultetin e
Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit në Zagreb.
Deri në vitin 2010 ka punuar në rehabilitimin e të
dëgjuarit dhe të folurit te fëmijët me dëgjim të dëmtuar në Qendrën Ditore për Rehabilitim “Sllava Rashkaj” në Rijekë. Në fund të vitit 2010 fillon me punë në
Qendrën për Edukim Dubrava, ku fillon të punojë me
përdoruesit në përvetësimin e komunikimit të asistuar
dhe zhvillimin e komunikimit të asistuar në Republikën
e Kroacisë. Përmes projektit evropian Snail Speed në

vitin 2011 dhe 2012 edukohet në fushën e komunikimit
të asistuar në Qendrën CIRIUS Kamnik në Slloveni. E
bën nismën për hapjen e Kabinetit për Komunikim të
Asistuar në Dubravë. Kabineti ishte hapur për dhënien
e shërbimeve në shoqëri në vitin 2015. Punon në sigurimin e shërbimeve vëzhguese-diagnostike, trapeutike dhe edukative-këshillimore për përdoruesit, familjet e tyre dhe faktorët tjerë në jetën e tyre, si dhe për
ekspertët nga intitucionet tjera të cilat sigurojnë rehabilitim, arsim, mbrojtje shëndetësore dhe punë me
përdoruesit të komunikimit të asistuar dhe studentë.
Fusha e ngushtë e interesit të saj është diagnostikimi
dhe rehabilitimi i përdoruesve përmes teknologjisë të
kontrolluar me sy (eyegaze) dhe zhvillimit të zgjidhjeve
softuerike të cilat i kënaqin specifikat e gjuhës kroate.
Bashkëpunon me ekspertë për TA dhe AAK nga Kroacia, Amerika, Suedia, Mbretëria e Bashkuar dhe vende
të tjera. Ajo është anëtare e komitetit të ISAAC Built.
Momentalisht punon në përvetësimin e sistemit për
komunikimin e asistuar në kuadër të klinikës logopedike për teknologji të asistuar në Spitalin special për
mbrojtjen e fëmijëve me çrregulime neurozhvillimore
dhe motorike në Zagreb.
Marina Milkoviqi është docente e Katedrës për të
dëgjuarit të dëmtuar në Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit, në Universitetin në Zagreb, ku
gjithashtu është bashkëpunëtore në Laboratorin për
hulumtimin e gjuhës së shenjave dhe kulturës së të
shurdhërve dhe Kabinetit për të dëgjuarit të dëmtuar
pranë Qendrës për Rehabilitim. Ka diplomuar në vitin
1999, ka magjistruar vë vitin 2005, kurse ka doktoruar në vitin 2011 në të njëjtin fakultet. Ka fituar arsim
shkencor dhe profesional në disa universitete të huaja Purdue University, IN, SAD, Linguistics Program, American Sign Language Research Laboratory; University of
Warsaw, Faculty of Polish Studies, Section for Sign Linguistic; Hamburg University, Institute of German Sign
Language and Communication of the Deaf; University
of Graz, Department of Translation Studies; University
of Salzburg, Department of Linguistics & Centre for
Cognitive Neuroscience – përmes më shumë vizitave
studimore. Interesi i saj hulumtues është linguistika e
gjuhës (kroate) së shenjave. Shkencërisht dhe profesionalisht është e përfshirë në kulturën e personave
të shurdhër, në teknikat dhe metodat e mësimdhënies
së gjuhës (kroate) së shenjave, përkthim në dhe nga
gjuha (kroate) e shenjave, në edukimin dhe asrimin e
fëmijëve të shurdhër dhe me vështirësi në të dëgjuarit
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dhe të simboleve manuale në komunikimin e asistuar.
Ka marrë pjesë në më shumë projekte ndërkombëtare
shkencore dhe profesionale si bashkëpunëtore ose
këshilltare për gjuhën kroate të shenjave. Ka publikuar
15 punime shkencore dhe profesionale në revista vendase dhe ato të huaja. Ka marrë pjesë aktivisht me
më shumë se 60 punime në konferenca shkencore
dhe profesionale vendase dhe ato të huaja. Ajo është
anëtare e Shoqatës Linguistike për Gjuhën e Shenjave.
Klara Popçeviqi ka diplomuar logopedi në Fakultetin
e Shkencave të Edukimit dhe Rehabilitimit në Zagreb
në vitin 2014. Është regjistruar në të njëjtin fakultet
në studime pstdiplomike për çrregullime të gjuhës,
të të folurti dhe të të dëgjuarit. Momentalisht është e
punësuar si asistente në Katedrën për Logopedi, ERF,
në Universitetin në Zagreb. Interesat e saj profesionale
dhe hulumtuese janë orientuar drejt zhvillimit të
komunikimit dhe gjuhës te fëmijët me çrregullim të
spektrit të autzmit dhe zhvillimit të intervenimeve
në komunikimin e asistuar. Ka publikuar më shumë
punime shkencore në këto fusha, ka marrë pjesë
aktivisht në konferenca vendase dhe ato të huaja dhe
në projekte profesionale dhe shkencore. Ka marrë pjesë
në më shumë projekte të orientuara drejt ndërtimit të
kapaciteteve të ekspertëve në fushën e komunikimit
të asistuar. Ajo është anëtare e Shoqatës Kroate të
Logopedisë dhe e Shoqatës Kroate për Intervenim të
Hershëm të Fëmijëve dhe Rrjetit për Kompetencat e
TIK-AAK.
Renata Pinjatella është profesoreshë inordinare në
Fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe të Rehabilitimit, në Universitetin në Zagreb, në Katedrën për Çrregullimet Motorike, Sëmundjet kronike dhe Terapinë Art.
Ka diplomuar dhe ka doktoruar në të njëjtin fakultet.
Merr pjesë si hulumtuese në projekte shkencore dhe
profesionale nën patronazhin e Universitetit në Zagreb,
Ministrisë për Demografi, Familje, Politika Sociale dhe
për të Rinjtë në Republikën e Kroacisë, qytetin e Zagrebit, UNICEF-in, dhe projekte të financuara nga Bashkimi Evropian (Fondi Social Evropian). Interesat e saj
hulumtues janë të orientuar drejt metodave për edukim
dhe rehabilitim të personave me çrregullime motorike
dhe sëmundje kronike dhe zbatimit të teknologjisë
ndihmëse dhe rahabilituese. Është autore dhe bashkautore e numrit të madh të punimeve shkencore dhe
profesionale të publikuara në revista dhe përmbledhje
ndërkombëtare në konferenca ndërkombëtare. Ajo
është anëtare e Odës Kroate të Rehabilituesve Arsimorë dhe e Shoqatës për Përparimin e Teknologjisë së
Asistuar në Evropë (AAATE).
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Patricia Politano është terapiste e të folurit, doktoreshë
shkence dhe specialiste për teknologji të asistuar e
cila e zhvillon fushën e komunikimit të asistuar në Universitetin e Ilinoisit, në Çikago, më shumë se 30 vjet, në
kuadër të Departamentit për Teknologji të Asistuar. Ajo
ështe gjithashtu profesoreshë inordinare klinike e Katedrës për Zhvillim dhe Çrregullime Zhvillimore dhe merr
pjesë në zbatimin e kurseve posdiplomike që kanë të
bëjnë me komunikimin e asistuar dhe teknologjinë ndihmëse. Interesat e saj hulumtues e përfshijnë perspektivën e përdoruesve me anë të komunikimit, kornizës
ligjore për komunikimin e asistuar dhe komunikimin
mes profesionistëve dhe përdoruesve. Është fituese e
bursës prestigjioze Fulbrajt, të cilën e kaloi në Katedrën
Kroate për Logopedi në Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe Rehabilitimit. Ajo ka demonstruar punime të
shumëta mbi temën komunikimi i asistuar anembanë
botës.
Ines Rodiq Marushiq ka lindur në vitin 1995 në Zagreb. Studimet diplomike për logopedi i ka kryer në
vitin 2018 me punën diplomike Mundësitë për Nxitjen
e Prodhimit Gjuhësor mbi Bazën e Teknologjisë Informatike-komunikuese. Si pjesë e hulumtimit për punën
diplomike, është dizajnuar dhe zhvilluar aplikacioni
ICT-AAC Language Builder si aplikacioni i parë ICT-AAK
i cili e nxit zhvillimin morfologjik të fëmijëve të moshës
parashkollore. Pas diplomimit, ajo vazhdon të marrë
pjesë në projektet TIK-AAK me qëllim të zhvillimit të
aplikacioneve të ndryshme për fëmijë me aftësi ndryshe në fushën e komunikimit, gjuhës dhe të të folurit.
Monika Rosandiq Grgiq ka lindur në vitin 1987 në Sllavonski Brod. Ka diplomuar kroatishten dhe fonetikën
në Fakultetin Filozofik dhe Terapinë e të Folurit në
Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit në Zagreb. Nga viti 2017 ndjek studime postdiplomike të doktoraturës për çrregullimin e gjuhës, të të
folurit dhe të të dëgjuarit. Interesat e saj profesionalë dhe hulumtues përfshijnë fuhën e komunikimit të
hershëm dhe zhvillimin e gjuhës dhe komunikimit të
asistuar. Momentalisht është e punësuar si bashkëpunëtore profesionale në Qendrën Mësimore-Klinike ERF
në programin orientuar drejt sigurimit të mbështetjes
familjeve dhe fëmijëve me vështirësi nga spektri i autizmit në fazë të hershme. Merr pjesë në kryerejn e
ushtrimeve dhe seminareve për studentë të diplomur
pas logopedisë si pjesë e lëndës Çrregullimet Sociale
të Komunikimit dhe Komunikimi i Asistuar. Ajo është
bashkautore e dy punimeve shkencore.
Sanja Shimlesha është docente në Katedrën për Logopedi në Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit, ku merr pjesë në mësimdhënie nga fusha e

psikologjisë së fëmijëve dhe përpunimit statistikor të
të dhënave në studime të larta deridiplomike dhe postdiplomike. Ka diplomuar psikologji (2004) dhe studime
postiplomike të doktoraturës për psikologji (2013). E
gjithë puna e saj shkencore dhe profesionale është e
orientuar drejt zhvillimit të hershëm njohës dhe komunikues të fëmijëve me zhvillim tipik, si edhe drejt fëmijëve me pengesa në zhvillim. Ka studiuar në Jeil, Kaliforni dhe Uashington (në vitin 2011, 2012, dhe 2018).
Në vitin 2013 ka fituar licensën për zbatimin shkencor
të instrumentit për vlerësimin e çrregullimeve nga spektri i autizmit (ADOS-2) dhe është redaktore e edicionit
kroat të këtij instrumenti. Është përfshirë në numër të
madh të projekteve shkencore, dhe ia vlen të përmenden projektet e Fondacionit Shkencor Kroat, projektet e Ministrisë për Shkencë dhe Arsim dhe projektet
ERAZMUS +. Nga viti 2017 është udhëheqëse e Qendrës Mësimore-Klinike, njësisë organizative klinikemësimore në Fakultetin për Arsim dhe Rehabilitim.
Është bashkautore e 30 punimeve shkencore dhe profesionale të publikuara në revista vendase dhe të huaja
ndërkombëtare. Ka qenë anëtare e bordeve organizative dhe programore në më shumë kongrese profesionale dhe shkencore.
Katarina Shkorvaga ka lindur në vitin 1984 në Pozhegë.
Në vitin 2009 i ka kryer studimet në Fakultetin për
Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit në Zagreb,
në drejtimin rehabilitimi. Ka punuar si moderatore e
projekteve shkencore në Katedrën për Çrregullime
Motorike, Smundje Kronike dhe Terapinë Art në
Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit
(2005-2009). Shumë vjet ishte anëtare e ekipit për
komunikim të asistuar, i cili punonte në Qendrën
për Edukim Dubrava (2012-2019). Në kuadër të
institucioneve të përmendura ka dhënë edhe shërbime
për integrim ndijor. Është e punësuar edhe në SSHF
– QEA Zagorska Zagreb, në Shoqatën për autizëm
Zagreb, në SHKF J.J. Shtrosmaer Zgreb, QEA Dubravë,
QEA Golak Dubravë, QEA Golak, kopshtin Zgjua dhe në
Shkollën për Montim dhe Instalim dhe Konstruksione
metalike. Tani punon si bashkëpunëtore profesionale
në kopshtin Zaprugje. Në Akademinë për Rehabilitim
Zhvillimor ka kryer pedagogjinë ndijore-integruese
(2014), kurse në vitin 2015 është shkolluar në fushën
e psikoterapisë dhe fiton titullin logoterapiste. Në vitin
2016 emërohet për bashkëpunëtore e jashtme në
Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit
në Universitetin në Zagreb. Ajo vazhdon të jetë aktive
në sigurimin e shërbimeve vëzhguese-diagnostike,
terapeutike dhe edukative-këshillimore për përdoruesit,
familjet e tyre dhe faktorët tjerë në jetën e tyre, si dhe
për ekspërtët nga institucionet tjera dhe studentët.

Fusha e saj e ngushtë e interesit është diagnostikimi
dhe mbështetja për përdoruesit e komunikimit të
asistuar.
Anamaria Tomiqi (e lindur Mikshiqi) është rritur në
Gjakovë, ku ka kryer shkollën fillore dhe të mesme. Ka
studiuar vitin e parë në Fakultetin Ekonomik në Zagreb,
drejtimi Ekonomia e Biznesit, por pastaj është regjistruar dhe ka diplomuar logopedi në Fakultetin për Shkencat e Edukimit dhe të Rehabilitimit në Universitetin në
Zagreb. Pas mbarimit të studimeve është punësuar në
Shoqatën Kroate për Intervenim të Hershëm të Fëmijëve (SHKIHF), si terapiste profesionale e të folurit,
pastaj si menaxhere programore. Studimet e specializuara postdiplomike për Intervenim të Hershëm në Rehabilitimin Arsimor i ka kryer në Fakultetin për Edukim
dhe Rehabilitim në vitin 2018. Në kuadër të SHKIHF 7
vjet u ka dhënë mbështetje profesionale familjeve, ka
shkruar, ka koordinuar dhe ka udhëhequr projekte dhe
ka mbajtur trajnime profesionale. Momentalisht është
e punësuar në Fakultetin për Mjekësi Dentale dhe
Shëndet në Osijek në Universitetin J.J. Shtrosmaer në
Osijek. Përveç intresit të saj për fusha të ndryshme që
kanë të bëjnë me terapinë e të folurit dhe intervnimit
të hershëm (gjuha kroate e shenjave, komunikimi i
asistuar, çrregullimi nga spektri i autizmit, komunikimi
me profesionistët dhe prindërit), ajo interesohet edhe
për menaxhimin e biznesit, menaxhimin me projekte,
motivimin e të tjerëve dhe për forma të ndryshme të
dizajnit.
Matea Zhillaku ka diplomuar në programin studimor
postdiplomik Teknologjitë Informatike dhe Komunikuese në Fakultetin për Elektroteknikë dhe Kompjuterë,
në Universitetin në Zagreb në vitin 2017. Në të njëjtin
fakultet është regjistruar në studime të doktoraturës
për Elektroteknikë dhe Kompjuterë. Momentalisht ajo
është e punësuar si asistente në Departamentin për
Telekomunikacione ku merret me zgjidhje të bazuara
mbi teknologji informatike dhe komunikuese për përmirësimin e cilësisë së jetës së personave me aftësi
ndryshe dhe e hulumton potencialin e teknologjive të
reja siç janë realiteti virtual dhe ai i zgjeruar për qëllim të njëjtë. Si anëtare e Laboratorit për Teknologji
Ndihmëse dhe Komunikim të Asistuar dhe Rrjetin Multidisiplinar për kompetencat TIK-AAK, ajo merr pjesë
në aktivitete hulumtuese të lidhura me zhvillimin e
zgjidhjeve inovative TIK për edukim dhe komunikim
të njerëzve me nevoja të ndërlikuara të komunikimit.
Rezultatet nga hulumtimi i prezanton në formë të punimeve dhe prazantimeve të shkruara shkencore nëpër
konferencat. Ajo është anëtare shoqatës profesionale
IEEE.
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Patricia Politano

Prilog 1.
AAC intervention for pre-symbolic communicators

“As long as these people considered my brain useless and my facial expressions and
sounds meaningless, I was doomed to remain ‘voiceless.”
(Sienkiewicz-Mercer & Kaplan, 1989).

In her autobiography, “I raise my eyes to say yes”, Ruth Sienkiewicz-Mercer, a disability rights advocate, explains
that despite her strong desire to communicate, her communication success depended entirely on the observation
skills of others, their willingness to communicate in alternative ways, and most importantly, their expectations
about her. As an infant, Ruth developed epilepsy and incurred damage to the motor cortex of her brain. She lost
the ability to control her limbs and the muscles involved in speech. When her parents were no longer able to care
for her, she was placed in a state institution where staff did not know her or how she communicated. In this setting,
no one attempted to communicate with her. She claimed, the staff thought her yes-and-no signals were “mindless
gesticulations” and she “had no way of telling them anything different”.
Unfortunately, Ruth’s experience is not entirely unique. Most people who use alternative communication methods
report that others often underestimate their capabilities and don’t know how to communicate with them. The skills
and knowledge of communication partners play a vital role in the success of communication interactions. This is
especially true for individuals who are pre-symbolic communicators.
Pre-symbolic communication refers to communication methods which do not utilize spoken words or signs.
Examples of pre-symbolic communication are common gestures, such as head nodding/shaking for yes/no and
waving hello or goodbye; as well as less conventional signals produced with body movements, vocalizations, and
facial expressions. These signals can be movements and gestures which are unique to an individual and may be
very subtle, such as raising one’s eyes to say YES, as described by Ruth Sienkiewicz-Mercer. When individuals
only have pre-symbolic methods of communication, they are limited in what they are able to express and only
a few people are able to understand them. Before a child develops speech, he or she may only be understood
by a sibling or a parent. Young children who live in a hospital or institutional setting, may only be understood
by the direct-caregiver(s) who assist them most often. Even the most devoted caregiver(s) may not understand
everything a child attempts to communicate without words. If a child lives in a setting where no one expects them
to communicate, their communication attempts may go unnoticed. Further If a child’s communication signals are
unique or subtle, they may be understood by fewer people and less often.
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Information about normal speech development can
help us understand how unique signals for communication develop. Infants communicate primarily through
gestures and vocalizations before speech develops.
As caregivers assign meaning to infant behaviors,
infants develop an association between the vocalization/behavior and the event that follows. For example,
if an infant pushes food away or spits out food during
a meal, the caregiver may interpret this as a signal that
the child is finished eating this food and stop the activity. Caregivers typically will model spoken word, while
responding to the associated behavior. For example,
a caregiver may say e. g. “no”, “all done” or “finished”
while stopping the activity. Typically- developing children hear speech models paired with actions repeatedly before they learn to speak a word. As the child
begins to produce speech, he discovers that speech is
a more effective, and the communicative behaviors are
replaced with speech and common gestures.
Children who do not develop speech also rely on primary
caregivers to assign meaning to their behaviors. They
may similarly learn that pushing food away during a
meal is a way to communicate no, all done or finished.
However, if they are unable to imitate the verbal models
of “no”, “all done” or “finished”, they will continue to
use pre-symbolic behaviors to express this message.
The number of messages communicated though nonverbal communicative behaviors can grow to be very
complex. Further, as the number of signals grow, they
may become more unique and less recognizable to an
unfamiliar person.
It is important to note that not all behavior is communicative. Research suggests that challenging behaviors
are exhibited for one of four functions: a) to escape or
avoid and undesired activity b) to gain a desired tangible object c) to gain attention or d) in response to
internal or external stimulation (Walker et. al., 2018). It
can be confusing when a child has behaviors that are
both communicative (e.g. for tangibles, attention or escape) and non-communicative (in response to stimuli).
For example, a child might hit the sides of his head in
response to loud noise (external stimuli), in response
to hunger (internal stimuli), or to escape an activity.
In these situations, a systematic functional behavior
analysis may be necessary to identify when and where
behaviors are exhibited with communicative intent.
For many children, teaching them an alternative way
to communicate that message (e.g. desire to escape

an activity) can significantly reduce behaviors that are
harmful to the child or someone else (Bopp, Brown and
Mirenda, 2004). Teaching a child to replace a harmful
behaviors with a communication method is referred to
as functional communication training (FCT). Research
suggest best practice for a child with severe communication impairments and challenging behavior includes
a functional behavior analysis and FCT (Tiger, Hanley
and Bruzek, 2008).
Best practice to improve communication for presymbolic communicators includes:
1) assembly of a comprehensive inventory of the individual’s communication methods and their intended
meaning,
2) teaching other communication partners how to
perceive and understand current communication attempts and
3) modelling and teaching alternative ways to communicate. The focus is on functional communication
goals to increase the number of successful communicative interactions. Intervention should aim to increase
the number of messages that can be perceived and understood by a more people in more situations.

Identifying Pre-Symbolic
Communication
If a child has a repertoire of idiosyncratic or subtle
communicative signals, the team will need to identify
knowledgeable informant(s) who know the meaning
of these signals. Interviews with the informant(s)
should then be conducted to assemble and document
a comprehensive inventory of the individual’s
communication methods and their intended meaning.
There are a variety of free checklists and interview tools
for collecting and documenting all the communicative
behaviors perceived by familiar communication
partners.
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Personal communication and language description
The most common tool is a personal communication and language description. Ithas at least three columns
(see Figure 1). The first column contains detailed descriptions of the communicative behaviors that the child
demonstrates. The more detailed the description, the more likely others will be able to recognize the behavior and
the more likely others will be able to respond to that communicative behavior. In some situations, a photo may
accompany the description.

Observed behavior
● Tightens all his muscles,
extends his legs, aches his
back and opens his mouth
widely

Possible meaning
● Excited/happy
● Upset
● In Pain

Suggestion
● Verbally ask him if something is
wrong and go through the list for a
“yes” response

● Startled

● Kicks his legs

● Upset or pain in his legs or
feet

● Check for to make sure shoe is
not tied too tight and check for red
pressure marks under his braces

Figure 1. Description of communication and language

The second column lists what the behavior may mean. Often one behavior will have multiple meanings. For example,
when a child with cerebral palsy tightens all their muscles and extends their position, it could indicate excitement,
or discomfort. Also, a child may have multiple behaviors that have the same meaning. For example, when a child
does not like a specific activity, they may produce a specific vocalization that is interpreted as a protest, stiffen their
body posture, turn their head away, and/or push objects away.
The final column is a description of how the caregiver responds to the child’s behavior. For example, during a meal,
if a child demonstrates a behavior interpreted as a protest, the caregiver may respond by stopping the activity
(taking the spoon away) and/ or modelling a head shake for “no” and saying, “Yuck, you don’t like that.”
When a child has a behavior which has different meanings in different contexts, a fourth column may be added
which describes the situation (see Figure 2).
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Situation

Observed behavior

Possible meaning

Suggestions

● During meals when
presented a new
food

● He tightens all his
muscles, extends his
legs, aches his back
and turns his head
away

● Refusal

● Towards the end
of a meal

● Same as above

● I am all done

● Verbalize: “
All done? Finished?”

● When a new person
enters the room

● He tightens all his
muscles,

● Greeting

● Acknowledge greeting

● extends his legs,

● I don’t like this or
● Not hungry

● Model head shake “no”
and verbalize “No you
don’t like this?”

● happy

● aches his back and
● smiles
● During and activity
he enjoys

● He tightens all his
muscles,
● extends his legs,
● aches his back and

● Something is wrong
● Upset
● In pain

● Verbally ask him if
something is wrong
and go through the
list, waiting for a
“yes”response

● frowns
Figure 2. Description of communication and language with four columns

Each significant person should share what they know about the child’s communicative behavior by adding items to
the described tool in order to create the most comprehensive list that includes communicative attempts observed
by communication partners in a variety of settings. When this information is shared, use of the list alone can
be effective in increasing the number of communication partners and the number of successful communicative
interactions for a pre-symbolic communicator.

Communication Checklists
There are several other different checklists available to aid in gathering detailed information about communication
methods used by an individual (Politano, 2002; Rowland, 2020; Weatherby, 1995ab), for example The Inventory of
Functional Communication (abbreviated IFC) has been translated into Croatian. It is an interview guide that can be
used to gather more information than the personal description of communication and language.
Not all caregivers are aware of all the signals they respond to. The interview process using the IFC is designed to
help caregivers recall the communicative behaviors they observe and respond to. The IFC is most effective when
a service provider interviews one or more knowledgeable informants. It is possible to start with the section entitled
“Independent Communication Methods” on page two. This is list of communication methods commonly utilized by
individuals who cannot rely on speech for communication (see Figure 3).
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Figure 3. Inventory of Functional Communication, page 2. Independent Communication Methods

With each item in this section, the interviewer would describe the communication method, give examples and deliver
follow up questions to gain the maximum amount of information. The interviewer might ask, for example, “Does the
child make any sounds or vocalizations?” , “ What does it mean when you hear that sound?”, “Does he use any sounds
to get your attention?”, “ Does he make a certain sound when he is hungry or uncomfortable?”. Rather than just checking the item on the list, it is useful to document all the information gained. You may use the tool for describing communication and language on page three to gestures and multiple meanings where appropriate.
Page four of the IFC is a chart used when interviewing the caregiver about the types of messages the child is able
to communicate. The first column lists communicative functions, types of messages, in developmental order (see
Figure 4) The interviewer would start at the top of the list and ask, “Can you tell when he likes something?”, “How
do you know he likes something?” “What does he do?”. The next column is a space for writing all the ways the child
indicates likes and acceptance. The next column is for indicating if the child ever communicates this message in
a way that is harmful to themselves or others.
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Figure 4. Inventory of Functional Communication, page 4. Messages Communicated Independently

The final three columns are used to document how easy it is for an unfamiliar person to recognize or understand
this communicative behavior. For example, if a child communicates refusal in two different ways, (e.g. sometimes,
by putting his head down on his desk and sometimes by throwing an item). The interviewer would list both ways in
column two, mark “some of the time” and select “2” familiar people.

Personal Communication Passport
Another free tool for gathering comprehensive information about an individual’s communication is a Personal
Communication Passport. The Passport is a book typically written in first person that describes more about the
person. It includes how to best support the person, likes and dislikes, who and what is important to them and all
the ways they communicate. The book may be created for a specific situation. Figure 5 shows a communication
passport designed specifically for use in the hospital to educate staff about how a child communicates.

Figure 5. Sample Personal Communication Passport Template (translated by Ružica Magušić)
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Templates and more information about Communication Passports can be downloaded from https://www.
communicationpassports.org.uk/. Like the other tools
described in this section, this aid is best created with
input from familiar caregivers.
It important to consider that several stages of presymbolic communication have been introduced in
the literature, and in some stages, the child’s behavior
does not have specific intent. Intent develops as
the child learns the association between his/her
behaviors and their effects. For this reason, training
of communication partners is an integral part of
intervention for pre-symbolic communicators.

Training communication partners
Research show that training communication partners
is an effective method of intervention to improve communication success of pre-symbolic communicators.
Partner training can be as basic as sharing information about one child’s communication methods so that
partner will learn how to interpret and respond to subtle communication attempts. Training can also be focused on learning specific skills such as how to model
use of alternative communication methods throughout everyday activities. Once completed, description
of communication and language with four columns
and/or personal communication passport should be
shared with all communication partners. Teaching
new communication partner how to interpret and respond to subtle and unique communication attempts
increases the number of communication partners, and
the number of successful communicative interactions,
for pre-symbolic communicators.
To learn alternative communication methods, children
need to learn the symbols that can represent the message they want to express. They need to see people repeatedly pointing to symbols while saying a word and
demonstrating the associated action in order to learn
the relationship between the symbol and the message.
Just as speaking children learn from speech models,
children who will be using alternative communication methods need to see others use symbols paired
with speech. The more often they see these models,
the more likely they are to develop the association.
Teaching communication partners to model the use of
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symbols helps the child learn the meaning of symbols.
Modelling use of symbols can occur during everyday
activities. For example, a parent could point to a photo
when offering her child choices. “Do you want milk?”
(point to photo of milk) “Or do you want juice” (pointing to juice). There is no expectation that the child will
point to the symbol. This type of intervention has been
referred to in the literature as multi-modal communication, aided language input and aided language stimulation.

Teaching alternative
communication methods
The goal is to teach the child new ways to communicate messages. These new ways should be easy for his
communication partners to understand and easy for
the child to produce. Teach one new message at a time.
Children are most successful in learning new communication methods when they are motivated to communicate. Consult with primary caregivers and/or look at the
messages on the description of communication and
language to determine the message the child is most
motivated to communicate. For some children this will
be a request for a specific activity or type of stimulations (e.g. a favorite food, bouncing, rocking, music).
For others it may be attention and interactions with a
favorite person. While other may be most motivated to
be request refusal or to control when an activity stops.
Studies also show direct teaching of alternative communication methods to be effective. One direct teaching strategy involves structuring play to elicit a request.
Specifically, the teacher or therapist will:
a) start a high interest activity (such as bubble blowing),
b) suddenly stop the activity (when the child is very engaged in the activity),
c) wait for the child to indicate the desire for more (bubbles) and
d) prompt the child to communicate that message using alternative method (e.g. touch symbol for bubbles).

Prompts are faded throughout training. Initially, the
therapist may manually assist the child to touch a
symbol or activity-associated object. Later, delay the
prompt or reduce the prompt by gently touching the
child’s elbow and/or shining a light on the symbol, delay the prompt or reduce the prompt by gently touch
the child’s elbow and or shining a light on the symbol.

Conclusion
Many children who are unable to communicate
through speech, develop alternative ways of communicating that may only be understood or perceived by
caregivers. It is important for service providers, to
assume that all children communicate. Best practice
for non-symbolic communicators involves working
with caregivers to create a comprehensive summary
of the child’s non-verbal communication methods and
to share these methods with more people so that the
child can have successful communicative interactions
with more people in more settings. Finally, intervention
plans designed to teach new communication methods
should be driven by the interests of the child, based on
the messages communicated using their non-verbal
method.
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Mjetet e vlerësimit të komunikimit funksional

Formular për vlerësimin e komunikimit funksional
Emri e mbiemri

Data e lindjes
Ka plotësuar
Data e vlerësimit/takimi i
ekipit
Diagnoza
Përshkrimi i brengave dhe
qëllimeve të përdoruesit
Dëmtimi i shikimit
(rrethoni vetëm një) Në
qoftë se keni rrethuar
përshkruani:
Dëmtimi i dëgjimit
(rrethoni vetëm një) Në
qoftë se keni rrethuar
përshkruani:
Kufizimet motorike
(rrethoni vetëm një) Në
qoftë se keni rrethuar
përshkruani:
Sjelljet sfiduese (rrethoni
vetëm një) Në qoftë se
keni rrethuar përshkruani:
Interesat, aktivitetet e
preferura
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Mjetet e vlerësimit të komunikimit funksional

Zgjedhja (në mënyrë fakultative)
(Tregoni në cilën mënyrë personi tregon çfarë dëshiron të zgjedhë gjatë aktiviteteve të strukturuara)
 Nga dy sende të ofruara, personi zgjedh një
 Kur i është treguar piktura bashkë me sendin
 Tregon zgjedhjen e vet mes dy ose më shumë kartelave të ofruara me simbole grafike
 Me ndihmën e shfaqjes vizuale të situatës ose bordit të komunikimit
 Kur ofrohet zgjedhje verbale, personi tregon “po” për zgjedhjen e dëshiruar
 Tjetër__________________________________________________________________
Numri maksimal i elementeve njëkohësisht të ofruara për zgjedhje:______________
Çfarë tipi të zgjedhjes ofrohet? (shënoni gjithçka që është e rëndësishme)
 sillë/shprishë

 stoli

 njerëz

 pozicion

 çfarë të blihet?

 pije

 ushqim

 erëza

 ku të shkohet?

 rehatim

 muzikë

 video

 ku të ulet?

 emision TV

 detyrat

 punë

 tjetër

 veshmbathje

 frizurë

 grim

Metodat e Komunikimit të Pavarur
Mënyrat në të cilat personi përpiqet të komunikojë pa nxitje ose ndihmë


Vokalizimet



Shikimi



Shprehjet e fytyrës



Shtrin dorën/prek/duartroket



Tregon drejt njerëzve/sendeve/zonave



I shpie njerëzit (i tërheq drej vendeve të caktuara).

 Me dorë drejton ndonjë person për të kryer një detyrë të caktuar
(p.sh. e vë dorën e atij personi në dollap dhe kërkon HAPE)
 Shtrin/shtyn sendet drejt dikujt kur kërkon ndihmë ose dëshiron ndonjë aktivitet
(p.sh i shtrin çelësat drejt personelit = dëshiron vozitje me makinë)
 Tregon send ose fotografi
 Qëndron/ulet pranë diçkaje (p.sh. qëndron pranë derës = dëshiron të shkojë jashtë)
 Tregon ndonjë veprim me mimikë (p.sh. gjuan basket)
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 Gjeste të zakonshme (p.sh. bën-tund me dorë në shenjë përshëndetjeje, pohon/tund me kokë)
 Gjeste dhe shenja të trilluara (përdorni fjalorin e komunikimit për përshkrimin e shenjave)
 Sjellje të cilat janë të dëmshme për vetë personin ose për të tjerët
 Shenjat _
 fjalë individuale
 shprehje
 fjali
Numri i shenjave të përdorura pa nxitje:______



disa shenja janë të përshtatura
të gjitha shenjat janë standarde

 Të folurit:




fjalë individuale
shprehje
fjali

Numri i fjalëve të përdorura pa model:_________
 Piktura/fjalë në mjedis





Kartela fotografish në mjedis, orarë ose bordi i komunikimit
Tregon në dosje ose kalendar
Piktura nga revistat, katalogët, albumi fotografik
Vizaton

Numri i pikturave/fjalëve të cilat i përdor pa nxitje: ________
 Libri/bordi i/e komunikimit
Numri i somboleve të cilat i përdor pa nxitje: ________________
 Sintetizuesi i të folurit:___________________
Numri i somboleve të cilat i përdor pa nxitje:_________________
 Shkruan vetëm shkronja
 përdor shkronja fillestare
 shkruan vetëm fjalë
 fjali
 shkruan
 shtyp
 përdor bord me shkronja
 përdor alfabetin e dorës
Të shkruarit është i kuptueshëm:

138

rrallë

ndonjëherë

gjithmonë
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FJALORI I KOMUNIKIMIT (fakulatativ)
Çfarë bën një
person?
(përshkruani
karaktere ose gjeste
unike)

Çfarë mund të thotë kjo?
(Përshkruani të gjitha mesazhet
që mund të dërgojë ky
personazh)

Si reagoni në sjellnjen e
personit?

SHËNIME:
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Situatat e komunikimit

A eksistojnë situata apo vende ku një person duhet të ketë një person tjetër që komunikon në
emër të tij?
jo

i/e panjohur

po

Nëse po përshkruani:___________________________________________________
Nëse duket se ka diçka që një person dëshiron të përcjellë, por nuk është në gjendje?
jo

i/e panjohur

po

Nëse po përshkruani:___________________________________________________

Sa shpesh mund të kuptohet një person në situatat e mëposhtme:
Sqaroni çdo situatë duke përdorur shkallën e mëposhtme:
asnjëherë
rallë
periodikisht
ndonjëherë
shumicen e kohes
gjithmonë
0
1
2
3
5
6
Ku një person komunikon?
Me cilin personi komunikon?
 me personin më të afërt që ofron
 në shtëpi
kujdes
 në programin ditor / pasorarit
tëshkollës
 me prind/kujdestar
 në bashkësi psh.
 me njerëz më pak të njohur/të
- në dyqan/magazinë
panjohur
- në restorant
 me njerëzit në bashkësi
- tjetër :______
 me moshatarët
- tjetër :______
 me mjekët
 në aktivitetin e strukturuar në grup
 me terapistë
 në aktivitete shoqërore p.sh. vallëzim,
 tjetër :______
argëtim
 tjetër :______
 në një kontroll mjekësor
 gjatë bisedave telefonike
 tjetër :______

Përmbledhje dhe rekomandime:
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Tabela: POROSITË TË CILAT I TRANSMETON

Kjo tabelë përmban tri pjesë, në të cilat regjishtrohen dhe përshkrujnë llojet e porosive të cilat personi mund t'i
transmetojë. Pjesa ''Si?'' jep hapësirë për përshkrimin e metodave të komunikimit të cilat personi përdor për të
transmetuar një porosi individuale (p.sh. qesh, tregon me gisht, përdor një shenjë, etj.) Në pjesën tjetër shkruhet
sa shpesh personi komunikon porosi konkrete duke përdorur sjellje të cilat janë të dëmshme për të ose për
persona tjerë. Pjesa e fundit përdoret për vlerësimin se sa kuptohen porositë. Ajo pjesë e fundit mund të
vlerësohet me pika. Rrethoni 1, nëse porositë mund t'i kuptojë vetëm dhënies (ose dhëniese) parësor i kujdesit,
nëse porosinë kuptojnë persona tjerë, rrethoni 2. Nëse mendoni se të gjithë do ta kuptonin këtë lloj të porosisë,
rrethoni 3. Bëni mbledhjen e pikave të rrethuara dhe shkruani numrin total.

Si?
Porosi

„Kjo më pëlqen“
Refuzon ose
proteston
Përpiqet t’i kthejë
vëmendje dikujt
‘’Dua të NDALEM’’
Kërkon sendet të cilat
mund t’i shohë ose t’i
prekë
Përshëndet të tjerët
(përshëndet i pari)
Përgjigjet në pyetje të
thjeshta po/jo
Përpiqet të bindë dikë
që të bëjë diçka, p.sh.
vjen, ulet ‘’DUA MË
SHUMË’’ ose ‘’bëje
këtë përsëri’’
Shpreh 2 ose më
shumë
ndjenja/emocione,
p.sh. i trishtur, i lodhur
Përgjigjet në pyetje të
thjeshta, p.sh. Ku
është?
Pësrshkruan
sëmundje, p.sh.
Tregon kokën =
kokëdhembje
I tregon dikujt emrin e
tij
Parashtron pyetje të
thjeshta, p.sh. Kur?
Çfarë është kjo?
Kërkon diçka që nuk
mund ta shohë ose ta
prekë
Komenton, p.sh.
imi/imja, ngrohtë,

Porosi të transmetuara në mënyrë të pavarur

Përshkruani
metodën
(metodat) e
komunikimit

Përdorimi i sjelljeve të dëmshme

Asnjëherë

Ndonjëherë

Gjithmonë

I kuptojnë:

Kujdestar
parësor
1
1

Persona
të njohur
2
2

Person të panjohur

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3
3
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grisur, ‘’cool’’
Jep informata për një
ngjarje të kaluar ose
të ardhshme
Korigjon bisedën,
p.sh. Nuk kam
menduar ashtu
Komunikon 3 ose më
shumë porosi në të
njëjtën temë
Lidh ngjarje në fjali

142

Mjetet e vlerësimit të komunikimit funksional

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
G1jithsej:

2

3

Veglat për vlerësimin
e komunikimit funksional
– udhëzime për përdorim
Qëllimi
Kjo listë e mjeteve është sajuar si përkrahje në
shënimin e shkathtësive të komunikimit të personave të rritur me vështirësi zhvillimore dhe si
udhërrëfyes për profesionostë në zhvillimin e programeve për komunikime funksionale. Vegla nis
nga supozimi se qëllimi i programit për komunikim funksional është për të siguruar mënyrat e
rritjes së numrit të personave me të cilët individi
mund të komunikojë, numri i situatave në të cilat
mund të komunikohet dhe gjerësia e temave për
të cilat mund të komunikohet.

Zbatimi
Veglën mund ta zbatojnë personat të cilët kanë
njohuri për komunikimin funksional dhe teknologjinë e përdorur. Listën e mjeteve duhet plotësuar me metodën e bisedës ose takimin e ekipit.
Profesionisti takohet me anëtarët e familjes, kujdestarët e drejtpërdrejtë dhe/ose me ekipin. Roli
i tij është të japë informacione për komunikimin
funksional dhe njëkohësisht të parashtrojë pyetje për elementet e caktuara përbërëse të listës
së mjeteve. Roli i anëtarit të familjes / kujdestarit
ose anëtarëve të tjerë të ekipit është t’i ndajnë njohuritë e tyre të veçanta për sjelljet e komunikimit,
shkathtësitë dhe përvojat e individëve.

Filloni me faqen e kopertinës
•

•

E lusni kujdestarin të përshkruajë a ka personi ndonjë problem me shikimin ose dëgjimin.
Gjatë përshkrimit të dëmtimit të shikimit ose
të dëgjimit përfshini informacione për shkathtësitë funksionale. Për shembull, raportet
tregojnë në atë se personi është kortikalisht
i verbër, por kujdestari shprehet se ai ecën
në mënyrë të pavarur dhe e gjen ushqimin në
pjatë.
Gjithsesi numëroni interesat dhe përforcimet.
Ato informacione do të jenë shumë të rëndë-

•

sishme në zhvillimin e programeve të mësimit
të komunikimit.
Pjesët në kornizë të titulluar “Përzgjedhje” i
plotësoni vetëm në rast nëse personi momentalisht ka në dispozicion mundësi për zgjedhje
me anë të sendeve ose simboleve. Mundësitë
për zgjedhje përfshijnë situata në të cilat personit i ofrohet zgjedhje e shumëfishtë (midis
më shumë mundësive), si për shembull “A do
top basketbolli?” etj. (Kujdestarët ndonjëherë
i përziejnë “Përzgjedhje” me mundësinë se individi merr pjesë në aktivitet ose jo).

Faqe për metodat e komunikimit
Nënkuptohet se kujdestarët primarë zakonisht
janë burim më i mirë i informacioneve, për mënyrat
në të cilat personi komunikon. Mirëpo, ata ndonjëherë nuk janë të vetëdijshëm se edhe shenjat joverbale gjithashtu janë “komunikim”. Shfrytëzoni
rastin për t’i edukuar kujdestarët primarë për llojet
e ndryshme të shenjave (të numëruara në faqen e
dytë) të cilat konsiderohen për metodat e komunikimit. Për shembull, kujdestarit mund t’i thoni:
“Ju jeni personi (emri i personit) i cili e njeh më
mirë. E dini të identifikoni kur është i uritur ose
dëshiron të bëjë diçka. Madje ndonjëherë mund të
parashikoni çfarë do para se të fillojë të përdorë
formë të caktuar të sjelljes. Është me rëndësi që
të regjistroni gjithçka që dini – të gjitha mënyrat në
të cilat ai/ajo komunikon, ashtu që personat e tjerë
do të mund t’i lexonin shenjat e tij/e saj...ashtu që
do të mund ta kuptonin edhe atëherë kur ju nuk do
të ishit të pranishëm.”
Derisa kujdestari flet, e ndiqni faqen të titulluar si
Metodata e Komunikimit dhe i shënoni ato metoda të cilat personi i përshkruan. Pastaj pyetni për
të gjitha metodat të cilat nuk janë përmendur. Kur
është e nevojshme transformoni pyetjet, ashtu
që kujdestari do t’i kuptojë qartë të gjithë termat.
Shënoni (√) vetëm ato metoda të cilat personi i
përdor në mënyrë të pavarur, pa kurrfarë nxitjeje
ose modelimi. Në qoftë se personi përdor disa
metoda me nxitje, ato mund ta shënoni në pjesën
SHËNIME, ose të regjistroni në faqet anash.
Në qoftë se personi përdor shenja ose metoda të
cilat nuk janë të numëruara, i shënoni në një faqe
në paragrafin Fjalor i komunikimit. Për shembul:
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Çfarë bën personi?
•

luhatet duke u ulur në tavolinë

•

me dorën e djathtë e prek ballin

Çfarë domethënie mund të ketë kjo?
•

dëshiron ndonjë pije, dëshiron të shkojë në
tualet, ose të bëjë diçka

•

flet me mësuesin e tij, të cilit gjithmon i dhemb
koka

Faqja e porosisë të cilën e transmeton
Ky grafik shërben për shënimin e porosive të cilat personi mund t’i transmetojë në mënyrë të pavarur. Gjatë
plotësimit, së pari i identifikoni llojet e porosive të cilat individi mund t’i tregojë në mënyrë të pavarur dhe mënyrat në
të cilat i shpreh porositë, për shembull me shenja, me të folurit, me të treguarit etj.
Pastaj shënoni nëse personin e kuptojnë vetëm njerëz shumë të afërt (siç janë prindërit, miku më i mirë ose
kujdestari primar), “personat e njohur” tjerë siç janë shumica e personave në mjedisin shtëpiak/punues, ose ndonjë
porosi të caktuar mund ta kuptojnë edhe “të panjohurit”. Për shembull, përgjigjet me PO/JO, mund t’i kuptojnë
lehtë “personat e njohur” siç janë shtëpiakët ose personeli, por vetëm nëna dhe asistenti personal mund t’i njohin
vokalizimet me anë të të cilave personi tregon se dëshiron të pijë.
Situatat e komunikimit
Filloni me pyetjet se ku dhe me kë personi komunikon momentalisht. Shtoni të gjithë emrat ose vendet të cilat nuk
janë të numëruara. Pastaj kërkoni nga kujdestari ta vlerësojë gjasën se në çdo situatë personi e kupton gjithsecilin
me të cilin komunikon. Për çdo situatë, përkatësisht person, shënoni një numër me përshkrim i cili i përgjigjet.

Në qoftë se keni pyetje,
u drejtohuni kontakteve vijuese:
Patricia Politano, (312) 413 – 1473, politano@uic.edu
Sasha Shegrt, prof. (përkthim nga gjuha angleze)

for every child
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