




Gjithëpërfshirja nga  “Udhëzuesi i gjithëpërfshirjes”

  Tregues  që ju ndihmojnë ju të vlerësoni shkollën në aspektin e gjithëpërfshirjes

A. Krijimi i Kulturave
gjithëpërfshirëse.

B. Krijimi i politikave
të përfshirjes në
shkollim

C. Krijimi i praktikave
të përfshirjes në
shkollim

A.1

A.2

B.1

B.2

C.1

C.2

Ndërtimi i komunitetit.
1.1 Të gjithë nxënësve u krijohet ndjenja që janë të mirëpritur në shkollë.
1.2 Nxënësit ndihmojnë njëri-tjetrin.
1.3 Mësuesit dhe gjithë personeli bashkëpunojnë me njëri- tjetrin.
1.4 Mësuesit dhe nxënësit trajtojnë njëri - tjetrin me respekt.
1.5 Ekziston partneriteti midis shkollës dhe komunitetit.
1.6 I gjithë komuniteti është i përfshirë në shkollim.
1.7 Drejtoria e shkollës dhe mësuesit bashkëpunojnë.

Krijimi i vlerave të përfshirjes në shkollim.
2.1 Nga të gjithë nxënësit pritet të arrijnë më shumë.
2.2 Drejtorët, mësuesit, prindërit kuptojnë njësoj gjithëpërfshirjen në

shkollim.
2.3 Nxënësit vlerësohen në mënyrë të njëjtë.
2.4 Mësuesit tentojnë të mënjanojnë pengesat në mësimnxënie dhe në

pjesëmarrjen aktive në të gjitha aspektet e shkollimit.
2.5 Shkolla përpiqet të minimizojë çdo formë të diskriminimit.

Krijimi i një shkolle për të gjithë.
1.1 Emërimi i personelit mësimorë bëhet në mënyrë të drejtë.
1.2 Të gjithë punonjësve të rinj u ofrohet ndihma për t'u përshtatur në shkollë.
1.3 Shkolla përpiqet të pranojë të gjithë nxënësit e komunitetit.
1.4 Bëhen përpjekje për të mundësuar qasjen fizike në shkollë të të gjithë

njerëzve.
1.5 Të gjithë nxënësve të rinj u ofrohet ndihmë për t'u sistemuar në shkollë.
1.6 Shkolla organizon grupe të mësimdhënies në mënyrë që të gjithë

nxënësit të vlerësohen.

Organizimi i përkrahjes për diversitetin.
2.1 Të gjitha format e përkrahjes janë të bashkërenduara.
2.2 Aktivitetet trajnuese të mësuesve u ndihmojnë atyre në trajtimin e

larmisë së nevojave të nxënësve.
2.3 Politikat e punës për "nevojat e vecanta në shkollim" trajtohen si politika

të punës për gjithëpërfshirje në shkollim.
2.4 Praktikat e punës me fëmijët me nevoja të veçanta shfrytëzohen për

zvoglimin e pengesave në mësimnxënie dhe pjesëmarrje aktive në
procesin mësimor të të gjithë nxënësve.

2.5 Presionet për mospërfshirje në disa lëndë minimizohen.
2.6 Pengesat  në vijimin e mësimit zvogëlohen.

Organizimi i mësimnxënies.
1.1 Planifikimi i mësimdhënies bëhet duke patur parasysh nevojat e secilit

individ në klasë.
1.2 Kurrikula inkurajon pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve në mësim.
1.3 Përmes njësive mësimore zhvillohet të kuptuarit e dallimeve.
1.4 Nxënësit janë të përfshirë në mënyrë aktive në mësimnxënie.
1.5 Nxënësit mësojnë duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin.
1.6 Vlerësimi ndikon në progresin e arritjeve të të gjithë nxënësve.
1.7 Disiplina në klasë bazohet në respektin e ndërsjelltë.
1.8 Mësuesit planifikojnë dhe vlerësojnë në bashkëpunim me njëri-tjetrin.

Mobilizimi i burimeve
2.1 Ndryshimet mes nxënësve shfrytëzohet si burim për mësimdhënien

dhe mësimnxënien.
2.2 Njohuritë profesionale të mësuesve shfrytëzohen maksimalisht.
2.3 Drejtoria e shkollës përpiqet të zhvillojë këto burime për rritjen e

cilësisë së mësimdhënies.
2.4 Burimet e shkollës shpërndahen në mënyrë të drejtë me qëllim

përkrahjen e gjithëpërfshirjes në shkollim.

SEKSIONET / INDIKATORETNrDIMENSIONET



Koncepti i Gjithëpërfshirjes në "Manualin e Inspektimit të plotë të shkollës"

Tregues që ju ndihmojne ju të vlerësoni shkollën në aspektin e gjithëpërfshirjes

A. Menaxhimi dhe

administrimi i

shkollës

B. Procesi i mësim-

dhënies dhe të

nxënit

C. Kujdesi për nxënësit

D. Rezultatet e

nxënësve

A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

C.1

D.1

Procesi mësimor dhe zhvillimi i punës në grup synojnë përmirësimin e

shkollimit

1.1 Drejtoria kujdeset për përfshirjen e të gjithë departamenteve, mësuesve,

Qeverisë së nxënësve, bordit etj. në hartimin e zbatimin e politikës së

shkollës.

1.2 Drejtoria nxit punën në grup gjatë procesit të planifikimit dhe realizimit

të planit.

1.3 Shkolla merr pjese në forma të ndryshme kooperimesh

Shkolla siguron  një klimë shkollore të sigurtë dhe motivuese.

2.1 Ka një klimë bashkëveprimi midis anëtarëve të stafit dhe nxënësve të

shkollës.

2.2 Shkolla kujdeset dhe përgatit një mjedis mikpritës për nxënësit.

2.3 Shkolla organizon veprimtari për rritjen e përfshirjes së nxënësve në

shkollë.

2.4 Shkolla merr masa që të gjithë nxënësit të ndjehen të sigurtë.

Puna në klasë e mësuesve shërben si bazë për të krijuar një klimë

mbështetëse dhe pune.

1.1 Mësuesit janë të vëmendshëm ndaj të gjithë nxënësve.

1.2 Mësuesit i nxisin nxënësit të respektojnë njëri-tjetrin.

1.3 Mësuesit i trajtojnë të gjithë nxënësit si të barabartë.

1.4 Mësuesit tregojnë se ata presin rezultate të mira nga nxënësit

Strategjia mësimdhënëse e mësuesve shërben si bazë për të mësuarit me

objektiva.

2.1 Mësuesit e përshtasin metodën e tyre sipas mjedisit social të nxënësve

2.2 Gjatë mësimdhënies mësuesit kanë parasysh nivelet e ndryshme të

nxënësve.

2.3 Mësuesit përshtasin mësimin sipas nevojave gjuhësore të nxënësve.

Mësuesit inkurajojnë nxënësit të marrin pjesë aktivisht në mësim

3.1 Mësuesit sigurojnë që të gjithë nxënësit marrin pjesë aktivisht në mësim.

3.2 Mësuesit i inkurajojnë nxënësit të punojnë bashkë dhe të mbështesin

njëri-tjetrin gjatë procesit të të mësuesrit.

3.3 Mësuesit informojnë të gjithë nxënësit për progresin e tyre.

Shkolla ofron këshilla specifike për nxënësit me nevoja specifike

1.1 Shkolla ka një system për evidentimin e nevojave speciale të nxënësve.

1.2 Shkolla ofron mbështetje për të gjithë nxënësit me plan pune.

1.3 Sipas mundësive ofrohen konsulta specifike me nxënësit

1.4 Mësuesit bashkepunojnë me njeri-tjetrin gjatë konsultimit për këta

       fëmijë.

Nxënësit, mbështetur në potencialin e tyre, arrijne rezultatet që priten

1.1 Të gjithë nxënësit pas disa vitesh janë në klasa që u korrespondon

rezultateve të tyre

1.2 Nxënësit përparojnë dhe marrin rezultatet që priten prej tyre.

KARAKTERISTIKAT E CILËSISË DHE TREGUESITNrFUSHAT


