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E drejta për arsim cilësor është një ndër të drejtat themelore të të gjithë fëmijëve. 
Për të përmbushur këtë të drejtë, shteti është i detyruar të mundësojë akses në 
arsim dhe mundësi të njëjta për çdo fëmijë, pavarësisht nevojave, aftësive, fesë 
apo etnisë. 

Save the Children, në bashkëpunim me një sërë organizatash të tjera 
ndërkombëtare dhe kombëtare që veprojnë në fushën e arsimimit dhe të 
drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara, prej disa vitesh është e angazhuar 
për përmirërësimin e situatës arsimore të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
krijimin e mundësive të barabarta për arsim për ta. 

Për mbledhjen e sa më shumë sugjerimeve dhe mendimeve në ndërtimin e kësaj 
strategjie, janë kryer tryeza pune dhe konsultime me NGO-të aktive në fushë, 
DAR/ZA në rajone dhe institucionet qëndrore dhe lokale të angazhuara dhe 
me përgjegjesi në të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin publik. 
Këto organizata si dhe gjithë faktorët e përfshirë në hartimin e kësaj strategjie, 
kanë shprehur miratimin e tyre për fushat dhe aktivitetet kryesore të këtij 
dokumenti.

Parathënie

Kjo strategji është hartuar nga Grupi i Punës në 
Minsitrinë e Arsimit dhe të Sportit dhe Njësia 
e Menaxhimit te Projektit, me kontributin 
e drejtpërdrejtë të Save the Children. Ajo 
është bazuar dhe frymëzuar nga parimet 
e  kushtetutës së Shqipërisë, Konventës së të 
drejtave të fëmijëve, dhe ligjeve të tjera në fuqi. 
Ky dokument është mbështetur në të gjitha 
hapat e tij me konsultime dhe propozime nga 
Grupi i Punës në MAS.
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Sipas Institutit të Statistikave, në popullsinë prej 2 821 977 personash, në 
Shqipëri, rreth 6.2 % e personave mbi 15 vjeç i përkasin kategorisë së personave 
me aftësi të kufizuar, nga më e lehta në më të vështirën. Pra, një numër prej 
137 435 personash nuk janë ne gjendje të marrin pjesë në mënyrë të plotë në 
jetën arsimore apo shoqërore, si pasojë e barrierave fizike, mendore, të sjelljes, 
shoqërore apo ambjentale.

Përsa i përket ndjekjes së sistemit arsimor, raportohen se rreth 55.6% e popullsisë 
15 vjeç e lartë me aftësi të kufizuar kanë përfunduar arsimin bazë dhe 3,3% janë 
me arsim të lartë dhe pasuniversitar, ndërsa 24,3% nuk e kanë ndjekur asnjëherë 
shkollën.1

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar të regjistruar në arsimin e detyrueshëm 
është 2400 fëmijë me aftësi të kufizuar. Ky numër fëmijësh përbën vetëm 0.5% 
të numrit të përgjithshëm të fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar.2

Bazuar në të dhënat e marra nga pyetësoret e shpërndarë në 12 Drejtori Arsimore 
Rajonale, në 12 qarqe të vendit dhe në 24 Zyra Arsimore Rajonale3, fëmijët e 
regjistruar në kopshte përbëjnë 0.49 % të të gjithë fëmijëve të regjistruar në 
kopshte. Fëmijët me aftësi të kufizuara që ndjekin shkollën 9-vjeçare në vitin 
shkollor 2011-2012 përbëjnë 0.64 % të numrit të përgjithshëm të fëmijëve që 
ndjekin arsimin 9-vjeçar.

Shifrat e marra në konsideratë janë shqetësuese nëse i referohemi faktit se 
24.3% e personave me aftësi të kufizuara nuk e ndjekin fare shkollën, dhe siç 
vihet re në Studimin Analitik, tendenca e përhapjes së aftësisë së kufizuar në 
kopshte dhe në shkolla është në rritje.

Në përgjithësi infrastruktura ekzistuese dhe mjedisi fizik nuk është mikpritës dhe 
i përshtatshëm për fëmijët me aftësi te kufizuara. Sipas Studimit Analitik, vetëm 
35% e godinave të kopshteve dhe shkollave 9-vjeçare i plotësojnë kushtet për 
përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Në pjesën më të madhe të shkollave, 
kjo përshtatje e infrastrukturës ka mbetur me vendosjen e rampave në hyrjen 
e shkollës dhe vetëm në katin e parë, por jo në katet e tjera të shkollës. Në 
përgjithësi, klasat nuk përshtaten për tu bërë më të aksesueshme për fëmijët me 

1. Te dhëna të marra nga Census, 2011, INSTAT
2. http://www.instat.gov.al
3. Studimi Analitik: Arsimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar, në Shqipëri- Njësia 
e Menaxhimit të Projektit në bashkëpunim me Save the Children dhe grupin e punës në MAS.

Hyrje
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aftësi të kufizuara, janë të mbipopulluara sidomos në zonat urbane ku mesatarja 
e përgjithshme e fëmijëve për klasë në disa raste i kalon 32 nxënës. Megjithatë, 
nuk janë të pakta rastet kur numri i nxënësve në klasë i kalon 40 nxënës. Kjo 
ngarkesë e bën shumë të vështirë lëvizjen dhe hapësirën personale në klasë 
sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara fizike dhe pamore.

Arsimimi i fëmijëve me AK në kopshtet dhe shkollat e zakonshme të 
vendit haset me një numër të madh barrierash  qe lidhen me praninë, 
pjesëmarrjen dhe në procesin mësimor-edukativ. Këto barriera 
janë organizative (strukturore), sjellore, didaktike, profesionale, dhe 
financiare. Këto pengesa gjenden brenda vetë nxënësve, shkollave, 
sistemit arsimor, brenda vetë familjeve dhe brenda vetë kontekstit më 
të gjerë ekonomik, politik dhe social.4

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bashkëpunim me organizatat jo-qeveritare 
dhe shoqërinë civile, përmes politikave, masave për sigurimin e së drejtës për 
pjesëmarrje dhe përmirësimit të arsimit cilësor për çdo nxënës, po ashtu edhe 
planet e integruara të institucioneve të tjera përgjegjëse në fushë është orientuar 
drejt zhvillimit të arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirjes

•	 Ligji	Nr.	69/2012	“Për	sistemin	arsimor	parauniversitar	në	Republikën	e	Shqipërisë”,	
i cili paravendos te drejta dhe kushte thelbësore, sa i përket të drejtës për 
aksesibilitet, pjesëmarrje të plotë dhe arsim cilësor për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, në arsimin e detyruar dhe atë parashkollor. Neni 63, Neni 64, 
dhe Neni 65 i këtij ligji, përmbushin qartësisht detyrimet për zhvillimin e 
infrastrukturës fizike dhe sociale, të procesit cilësor mësimor si dhe pajisjen 
me mjete didaktike dhe ndihmëse, të reformimit kurrikular në drejtim të 
aftësimit të mësuesve, të rritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore në 
shërbim të nxënësve me aftësi të kufizuar, të fleksibilitetit të programeve 
lëndore dhe mësimore, e të tjera të drejta për integrimin e plotë të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara.

 1. Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara synon zhvillimin e plotë të 
potencialit intelektual e fizik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre 
për t’i përgatitur për integrim të plotë në shoqëri dhe në tregun e punës.

4. Studimi Analitik: Arsimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar, në Shqipëri- Njësia 
e Menaxhimit të Projektit në bashkëpunim me Save the Children dhe grupin e punës në MAS.

Korniza politiko-institucionale
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 2. Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet 

arsimore të specializuara për ta është përgjithësisht e përkohshme. 
Përfshirja dhe integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshtet 
dhe shkollat e zakonshme të arsimit bazë është parësore.

 3. Nxënësve, që nuk dëgjojnë e nuk flasin, u garantohet e drejta e 
komunikimit në gjuhën e shenjave, ndërsa atyre që nuk shikojnë, përdorimi 
i shkrimit Brail.

•	 Strategjia	Kombëtare	e	Arsimit	Parauniversitar,	2009	–	2013, synon të garantojë 
një sistem arsimor kombëtar të standardeve evropiane përmes objektivave 
dhe masave në fushën e përmirësimit të cilësisë së edukimit, menaxhimeve 
te burimeve njerëzore, racionalizimit të infrastrukturës së shërbimit arsimor, 
krijimi i kushteve optimale mësimore dhe infrastrukturore, si dhe pajisja 
e shkollave me laboratorë e mjete didaktike dhe pajisje të nevojshme 
shkollore, përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve për arsimimin e shtresave 
të margjinalizuara.

•	 Strategjia	Kombëtare	për	Zhvillim	dhe	Integrim	2007	–	2013, e cila në sektorin 
e arsimit fokusohet në reformimin dhe fuqizimin e kapacitetit politikëbërës, 
menaxhues dhe vendimmarrës në përmirësimin e cilësisë së procesit 
mësimor; ngritje kapacitetesh të burimeve njerëzore;financim optimal dhe 
transparent,zhvillimin e arsimit profesional dhe i atij parashkollor.

•	 Programi	 i	OKB-së,	“Objektivat	Zhvillimorë	të	Mijëvjeçarit”, që synon arritjen e 
objektivave të miratuara të mijëvjeçarit në nivel ndërkombëtar Në zbatim të 
tij Programi i “Arsimit për të Gjithë (EFA)”.

•	 Plani	 i	Veprimit	 për	 Fëmijë,	 2012-2015,	 hartuar nga Ministria e Punës dhe 
Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta,që në bashkëpunim me Ministrinë 
e Arsimit, do të mundësojë realizimin e masave dhe objektivave strategjikë 
të parashikuara për përmbushjen e arsimimin cilësor. Ndërhyrjet do të 
sigurojnë shanse të barabarta për të gjithë fëmijët, rishikimin e kurrikulave 
dhe teksteve shkollore, përmirësimin e infrastrukturës së nevojshme dhe të 
përshtatshme shkollore me qëllim përmirësimin e procesit të mësimdhënies 
dhe mësimnxënies, rritjen e nivelit të kualifikimit të mësuesve, mbrojtjen 
sociale, rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat e fëmijëve.

• Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara, 2005, së bashku me 
Planin	 e	Veprimit	 bashkëshoqërues	 të	 Strategjisë,	 identifikon fushat prioritare 
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dhe parashtron objektivat strategjikë lidhur me to, shoqëruar me aktivitetet 
për rritjen e cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuar në fushën 
e edukimit, punësimit, mbështetjes, shërbimeve dhe mundësive të barabarta 
për akses, duke u përqendruar tek potencialet e tyre dhe jo te dëmtimet.

• Ratifikimi ne Dhjetor te vitit 2012, i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi 
të Kufizuar, Kombet e Bashkuara 2006,e cila respekton parimet e shpallura në 
Kartën e Kombeve të Bashkuara, i dikton shteteve palë si detyrim parësor 
ndërmarrjen e politikave institucionale dhe përmirësimin e kuadrit ligjor, 
në përputhje të plotë me Konventën. Konventa, ka për qëllim të nxisë, të 
mbrojë dhe të sigurojë që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë 
plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore 
të njeriut, si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e tyre. 

Ky kuadër ligjor dhe institucional, për zbatimin e tij, ka nevojë për përpjekje dhe 
burime konkrete, në mënyrë që institucionet arsimore të jenë më të hapura ndaj 
nevojave të nxënësve dhe mësuesve. Arsimi gjithëpërfshirës ashtu siç shprehet 
në të gjitha politikat e sektorit të arsimit dhe të mbrojtjes sociale të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, mund të realizohet përmes zhvillimit të mekanizmave, 
praktikave dhe programeve nxitëse dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët, të cilët 
janë jashtë sistemit arsimor dhe që nuk përmbushin potencialet e tyre. Mësuesit 
kanë nevojë për zhvillimin profesional cilësor, për të siguruar që, kategoria e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, e cila është duke u zgjeruar, të marrë arsimimin 
e nevojshëm në përputhje me nevojat e saj.

Strategjia Kombëtare për Arsimin Gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi 
të kufizuar, përkufizon fushat kryesore të ndërhyrjes duke filluar nga kuadri 
institucional dhe ligjor në fuqi, deri ne programet që duhet të përforcohen, në 
mënyrë që të sigurohet përfshirje në arsimin cilësor për të gjithë fëmijët me 
aftësi të kufizuara.

Fokusi i kësaj strategjie është në sistemin arsimor parashkollor dhe të 
detyrueshëm të zakonshëm, pikërisht me synimin e përmirësimit të kushteve 
për arsimimin e fëmijëve më aftësi të kufizuara. 

Qëllimet dhe Objektivat e arsimit gjithëpërfshirës 
për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fushat 
strategjike të veprimit.
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Qëllimi	 i	 përgjithshëm	 i	 kësaj	 strategjie,	 është	 krijimi	 i	 kushteve	 për	 arsim	
cilësor	 në	 shkolla	 dhe	mjedise	 gjithëpërfshirëse	 për	 të	 gjithë	 fëmijët	 dhe	 të	
rinjtë me aftësi te kufizuara.

Zbatimi i Strategjisë do të mundësojë përmbushjen e këtyre objektivave:

1. Politikat dhe programet institucionale për arsimin përqafojnë vlera dhe 
praktika të gjithëpërfshirjes 

2. Strategjitë dhe planet e mësimdhënies dhe mësimnxënies u përgjigjen 
nevojave të ndryshme të nxënësve me aftësi të kufizuara.

3. Mbështetja për arsim cilësor është e mundshme për të gjithë nxënësit me 
aftësi të kufizuara.

4. Aftësimi profesional  i mësuesve për mbështetjen e nxënësve me aftësi 
të kufizuara është rritur dhe përfshin nivelet e mësuesve kandidatë dhe 
mësuesve në detyrë.

5. Shoqëria civile dhe grupet e interesit në mbështetje të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara janë më të përfshira në zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

Kjo Strategji dhe Plani i Veprimit mbartin vlerat dhe parimet e gjithëpërfshirjes 
përmes këtij përkufizimi:

Arsimi Gjithëpërfshirës është sistemi i arsimit ku të gjithë fëmijët dhe 
të rinjtë me aftësi të kufizuara janë të pranishëm dhe të përfshirë në 
institucione arsimore të zakonshme pavarësisht ndryshimit dhe aftësive, 
pa diskriminim, përmes zvogëlimit të pengesave dhe përforcimit të 
burimeve.

Në këtë pikëpamje, janë pikërisht institucionet arsimore, të cilat vihen në veprim 
për të identifikuar problemet në vetë eksperiencat e mësuesve dhe nxënësve. 
Përmes identifikimit të nevojave dhe kërkesave, shkollat do të jenë në gjendje 
të mbështesin mësuesit dhe nxënësit me aftësi të kufizuara, duke zvogëluar 
pengesat dhe duke rritur burimet e mundësitë për zhvillim.
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Në këtë dokument, “Prania” nënkupton aksesin fizik, shoqëror dhe ekonomik, 
që ka fëmija me aftësi të kufizuara në shkollën e zakonshme dhe në të gjitha 
institucionet e tjera arsimore dhe edukative. 

“Pjesëmarrja”, i referohet nxënësve, të cilët janë të përfshirë në të gjithë procesin 
e arsimit si dhe në zhvillimin e shoqërisë që respekton e vlerëson aftësitë dhe 
ndryshimet dhe prirjet e nxënësve me aftësi të kufizuara, përmes  sigurimit 
të mjeteve të përshtatshme, në mënyrë që gjithësecili të zhvillojë kapacitetet 
individuale dhe shoqërore. 

“Mësimnxënia” nënkupton ndërveprimin mes nxënësit, mjedisit dhe kurrikulës 
lidhur ngushtë me cilësinë dhe përshatshmërinë e programeve mësimore të 
institucioneve arsimore dhe nevojave me prirjet dhe aftësitë e nxënësve me 
aftësi të kufizuara.

Tabela 1. barrierat në sistemin arsimor

Barriera në politikat 
institucionale

Mungesë koordinimi 
në politikat 
rregullatore të 
bashkërenduara ndër-
institucionale. 

Planifikim dhe 
shpërndarje e 
pamjaftuesheme e 
buxhetit, kryesisht në: 
sigurimin e mjeteve 
didaktike, materialeve 
ndihmëse, për rritjen e 
pagesave e mësuesve 
që kanë nxënës me 

Barriera në praktikë

Shpërndarje e 
pabarabartë e të 
ardhurave për nxënës. 
P.sh.	Kostoja	ditore	për	
arsimimin	e	një	nxënësi	me	
aftësi të kufizuara është 
e njëjtë me shpenzimin e 
llogaritur	për	një	nxënës	pa	
aftësi të kufizuara. 

Numër I kufizuar I 
burimeve njerëzore të 
specializuar në edukimin 
për fëmijët me aftësi 
të kufizuar, në nivel 
institucional dhe  në 
shkollë. 

Barriera në kulturë

Nivel i ulët i 
ndërgjegjësimit dhe 
qëndrim i  ngurtë ndaj 
diversitetit. 

Prindërit kanë shumë pak 
informacion, lidhur më të 
drejtat qe kanë fëmijët 
me aftësi të kufizuara, 
për mundësi të barabarta 
për arsimimin cilësor  në 
shkollat e zakonshme dhe 
gjithëpërfshirje në jetën 
shoqërore.

Pengesat në procesin e pranisë, përfshirjes dhe mësimnxënies

Strategjia dhe Plani Tematik i veprimit të Arsimit Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar



��

aftësi të kufizuara 
në klasë, në uljen e 
numrit të nxënësve për 
klasë dhe në sigurimin 
e shërbimeve të 
nevojshme në drejtim 
të këtyre nxënësve në 
nevojë. 

Barriera  fizike në 
jetën e përditshme në 
shkollë.	(P.sh.	mungesë	
transporti,	ndërtesa	të	
papërshtatura,	distancë	e	
largët.)	

Programe dhe studime 
të pamjaftueshmepër 
zhvillimin e fëmijërisë 
së hershme. 

Mungesë planesh 
dhe programesh për 
të arritur standardet 
cilësore të përgatitjes 
së mësuesve të 
kurrikulës dhe 
mësuesve ndihmës. 

Procedura të vështira 
dhe burokratike në 
sigurimin e shërbimeve 
të nevojshme brenda 
shkollës. 

Mungesë e një sistemi  
të përditësuar të 
dhënash mbi nevojat e  
nxënësve me aftësi të 
kufizuar. 

 

Mungesë fleksibiliteti në 
përdorimin e burimeve 
ekzistuese 

Mësues në detyrë 
të pakualifikuar në 
mbështetjen e nxënësve 
me aftësi të kufizuara. 

Kurrikula universitare 
të pa përditësuara me 
standardet dhe parimet e 
arsimit gjithëpërfshirës. 

Përcaktime të paqarta 
për rolet dhe përgjegjësitë 
mes rrjetit të aktorëve 
të përfshirë në arsimin 
gjithpërfshirës. 

Mungesë e shërbimeve 
shëndetsore parësore 
të specializuara në 
shkolla, dhe mungësë e 
shërbimeve rehabilituese 
multidisiplinare.

Mendësitë e etiketimeve 
dhe të stigmatizimit ndaj 
fëmijëve me aftësi të 
kufizuara. 

Prindër rezistentë ndaj 
njohjes së aftësisë së 
kufizuar tek fëmija dhe 
nevojës për ndërhyrje 
profesionale. 

Mungesë vlerësimi dhe 
motivimi për stafin e 
mësuesve si rrjedhojë e 
mungesës së shpërblimeve. 

Prania e kulturës së 
dhunës verbale në 
ambientet e shkollave. 
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Mungesë 
bashkërendimi konkret 
mes pushtetit të 
qeverisjes  qendrore 
dhe asaj vendore. 

Politika të pa 
përditësuara për 
arsimin special sa i 
përket orientimit dhe 
motivimit të mësuesve 
të shkollës speciale si 
mësues burimor. 

Kurrikula nuk ka 
marrë në konsideratë 
mjaftueshëm nevojat 
mësimore të nxënësve 
me aftësi të kufizuara 
në mjediset e shkollave 
të zakonshme, ndërsa 
programet mësimore janë 
të mbingarkuara

Vështirësi infrastrukturore 
përfshirë rampat, tualete 
të përshtatura, kënde 
argëtuese, hapësira të 
nevojshme në klasa.

Indikatorë të pakët sa 
i përket vlerësimit dhe 
monitorimit të nevojave 
arsimore dhe sociale  të 
nxënësve me aftësi të 
kufizuar. 

Zbatimi jo i saktë i 
sistemit të vetëvlerësimit 
të institucioneve arsimore.

Siç janë detajuar edhe në tabelë, përgjithësisht mund të shohin se, problematikat 
dhe vështirësitë në arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet 
arsimore të zakonshme janë kryesisht tek vetë nxënësi dhe jashtë tij.5

A: Tek nxënësi:

• Aftësia e kufizuar ( të tilla si problemet në shikim, në dëgjim, intelektuale, 
etj), 

• problemet psiko-sociale dhe eksperiencat e jetës (të tilla si sjellja jo-
shoqërore, trauma, probleme ekonomike dhe familjare, etj). 

5. Studimi Analitik: “Arsimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësitë Kufizuar, nëShqipëri”- Save 
the Children dhe grupin e punës në MAS.
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B: Në ambientin rrethues të nxënësit- 

• mjedisi social dhe fizik (distanca e largët për në shkollë, infrastrukturë fizike 
e papërshtatshme, qëndrime të ngurta kulturore, etj).

•  kurrikula dhe procesi mësimor (metoda të papërshtatshme të mësimdhënies, 
programe lëndore të papërballueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
mungesë mjetesh didaktike dhe edukative, etj).

•  mungesë e mësuesve mbështetës, mësues të trajnuar dhe mbështetje 
profesionale psiko-sociale (mungesë e mbështetjes profesionale dhe të aftë 
për të mbështetur këtë kategori nxënësish).

• Programe dhe politika institucionale të pamjaftueshme dhe plane veprimi 
të pa përmbushura në fushën e arsimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara 
(mungesa në identifikimin dhe ndërhyrje të nevojshme në fëmijërinë e 
hershme, mungesa në zbatimin e planeve ndër-sektoriale, mungesa në 
adresimin dhe përdorimin efikas të buxheteve përkatëse, etj).

Përgjatë procesit të zhvillimit të strategjisë u morën në konsideratë gjetjet e 
dala prej Studimit Analitik si dhe propozimet e mbledhura nga konsultimet e 
zhvilluara me grupet e interesit. Si rrjedhojë, në përputhje me 5 objektivat 
madhorë,	 janë identifikuar 10 fusha strategjike të veprimit,	të cilat kanë 
nevojë të përforcohen për të realizuar zbatimin e arsimit gjihëpërfshirës. Këto 
fusha strategjike të arsimit janë të lidhura ngushtësisht me sektorë të tjerë të 
zhvillimit social dhe ekonomik.

1.	Forcimi	i	pranisë,	i	pjesëmarrjes	aktive	dhe	i	mësimnxënies	të	nxënësve	
me aftësi të kufizuara në të gjithë sistemin e arsimor parauniversitar, 
përmes politikave institucionale gjithëpërfshirëse  dhe zbatimit të  kuadrit 
ligjor.

Megjithëse e drejta për arsimim është e shprehur në legjislacion dhe programet 
e politikat institucionale, zbatimi i kësaj të drejte në shkollat dhe kopshtet e 
zakonshme, nuk siguron që këta fëmijë me aftësi të kufizuara të jenë të pranishëm, 
pjesëmarrës dhe të përfitojnë njohuri gjatë orës mësimore brenda klasës. 

veprime të qarta duhet të jenë te integruara në këto politika, dhe përveç kësaj, të 
shoqerohen nga nje sistem monitorimi dhe transparence për të gjithë sektorët 
që ushtrojnë veprimtarinë e tyre ne sistemin arsimor parauniversitar. 

Fushat Strategjike të Veprimit
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2. Fuqizimi i marrëdhënieve ndër institucionale për një zbatim cilësor të 
arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Përgjegjësia për zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës i takon jo vetëm MAS-it, por 
edhe institucioneve në vartësi, si edhe sektorëve të tjerë, të cilët ndajnë detyrime 
dhe përgjegjësi vendimmarrëse dhe ekzekutive. Të gjithë këta sektorë duhet të 
mbajnë përgjegjësitë përkatëse dhe të ndërmarrin veprimet e duhura për të 
përqafuar vlerat dhe parimet e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Kjo kërkon rishikimin  e disa marrëveshjeve institucionale, fuqizimin e 
mbështetjes në nivel rajonal dhe nivel shkollash, si dhe përforcimin e bashkëveprimit 
mes institucioneve nën vartësinë e MAS dhe institucioneve të linjës.

3.	Zhvillimi	i	kurrikulës	dhe	programeve	mësimore	të	cilat	përshtaten	me	
nevojat	e	ndryshme	dhe	mbështesin	procesin	mësimor-edukativ.

Zbatimi i kurrikulës së zakonshme, por të përshtatur dhe/ose të ndryshuar 
në përputhje me nevojat dhe prirjet e nxënësve me aftësi të kufizuara, duhet 
të pasurohet edhe me mjete dhe pajisje ndihmëse për këta nxënës. Nevoja 
për programe të përshtatshme mësimore bazuar në aftësitë dhe potencialet 
individuale (PEI dhe PEP) duhet të shoqërohet me shpërndarjen e mjeteve te 
domosdoshme për lehtësimin dhe pasurimin e njohurive, të tilla si: pajisjet e TIK 
(Tekonologjia, Informacioni dhe Komunikimi) si dhe materiale të tjera edukuese 
dhe motivuese. 

Metodologji te mësimdhënies te cilat stimulojnë gjithëpërfshirjen dhe përdorjen 
me efikasitet te aftësive te fëmijëve jo vetëm fëmijëve me aftësi te kufizuar por 
edhe fëmijëve te talentuar si dhe përdorimin e burimeve 

4.	 Zhvillimi	 i	 një	 sistemi	 vlerësimi	 dhe	 monitorimi	 për	 nxënësit	 dhe	
mësuesit

Përdorimi i programeve mësimore bazuar në aftësitë dhe potencialet individuale 
të nxënësve me aftësi të kufizuara (PEI dhe PEP), nxit nevojën për zhvillimin e 
një sistemi vlerësimi dhe monitorimi të ecurisë së këtyre nxënësve, i cili duhet 
të jetë në të njëjtën linjë me provimet dhe testet e tjera vlerësuese të ecurisë 
se nxënësit me aftësi të kufizuara. Ky sistem vlerësimi do të jetë në funksion të 
përmirësimit të procesit të të nxënit dhe të mësimdhënies.
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5.	Zhvillimi	i	komisioneve	rajonale	të	arsimit	gjithëpërfshirës	për	fëmijët	
me aftësi të kufizuara.

Mekanizmi kryesor për mbështetjen e arsimit githëpërfshirës do të vendoset në 
njësitë arsimore rajonale dhe brenda vetë institucioneve arsimore. Kjo strategji, 
propozon që pranë njësive arsimore vendore, të ngrihen dhe të funksionojnë 
komisionet rajonale të zhvillimit të arsimit gjithëpërshirës për fëmijët me aftësi 
të kufizuara, të cilat do të kenë si mision të punës identifikimin e vështirësive në 
praninë, pjesëmarrjen dhe procesin mësimor-edukativ për këta nxënës, si dhe 
do të zhvillojnë politika për të zvogëluar këto pengesa. Këto komisione, përgjatë 
punës së tyre do të bashkëpunojnë dhe do të mbështeten nga institucione të 
tjera të përfshira, të tilla si: institucionet arsimore, njësitë vendore, shërbimet 
sociale, agjencitë për mbrojtjen e fëmijëve si dhe grupe interesi.

6. Zhvillimi i mekanizmave efektivë të ndërhyrjes dhe parandalimit që 
do	 të	 kontribuojnë	 në	 rritjen	 e	 pjesëmarrjes	 së	 fëmijëve	 me	 aftësi	 të	
kufizuara.

Identifikimi i hershem dhe zhvillimi programeve që në  fëmijërinë e hershme duhet 
të synojnë uljen e barrierave qe lidhen me shëndetin, dëmtimet dhe zhvillimin 
e fëmijëve, duke filluar që nga mosha 0-3 vjeç. Programet ndër institucionale në 
këtë drejtim do të lehtësojnë identifikimin dhe vlerësimin e nevojave arsimore 
për këta fëmijë, nevoja, të cilat mund të kenë natyrë individuale por edhe 
rrethanore.

7.	Ngritja	e	qendrave	burimore	mbështetëse	për	arsimin	gjithëpërfshirës	
për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Transformimi i shkollave speciale në qendra burimore do të lehtësojë zbatimin e 
arsimit gjithëpërfshirës, përmes ofrimit të trajnimeve profesionale, bashkëpunimit 
dhe mbështetjes për shkollat dhe kopshtet e zakonshme. Rritja e kapaciteteve, 
burimeve dhe sigurimi i një shërbimi cilësor gjithëpërfshirës e të specializuar për 
këto qendra burimore mund të kërkojë organizimin e një rrjeti bashkëpunimi 
me punonjës të shërbimit mjekësor, social dhe të arsimit. Në rajonet ku nuk ka 
shkolla speciale, propozohet që këto qendra burimore, në rastet e nevojshme 
të ofrojnë mbështetje profesionale për komisionet pranë Drejtorive Arsimore 
Rajonale dhe Zyrave Arsimore. Burimet dhe kapacitetet profesionale të qendrave 
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burimore do të përdoren kryesisht për mbështetjen e mësuesve dhe nxënësve 
me aftësi të kufizuara, të cilët mund të kenë nevojë për shërbim të vazhdueshëm 
të tillë si: nxënësit me aftësi të kufizuara të shumëfishta, aftësi të kufizuara 
mendore të rënda, etj. Këto qendra burimore, mund të vazhdojnë të shërbejnë 
për nxënësit që nuk dëgjojnë, nxënësit që nuk flasin dhe nxënësit që nuk shohin, 
në mënyrë që këta fëmijë të përvetësojnë dhe zhvillojnë gjuhën e shenjave dhe 
të komunikimit global si gjuhën e parë të tyre.

8.	 Rishikimi	 i	 kurrikulës	 dhe	 programeve	 ne	 fakultet	 e	 	 edukimit	 dhe	
programeve të trajnimeve dhe kualifikimeve për mësuesit në detyrë.

Procesi i zhvillimit të arsimit gjithëpërfshirës përfshin si pikë kyçe të tij përqasjen 
e kurrikulës së formimit dhe certifikimit të mësuesve me vlerat dhe modelin 
e arsimit gjithëpërfshirës. Sistemi universitar i edukimit të mësuesve duhet 
të zgjerohet dhe përgatisë punonjës të arsimit parauniversitar, të aftë për të 
mbështetur arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Modulet e trajnimit 
duhet të jenë të shumëllojshme dhe më të hapura ndaj zhvillimit profesional 
për studentët e mësuesisë dhe për mësuesit në detyrë. Trajnime dhe kualifikime  
mund t’u ofrohen edhe stafit mbështetës dhe administrativ në shkollë , dhe të 
njësive arsimore rajonale, në mënyrë që të gjithë të përftojnë njohuri dhe aftësi 
për ushtrimin e detyrës dhe përgjegjësive përkatëse për zbatimin e politikave 
dhe planeve të arsimit gjithëpërfshirës. 

9. Hartimi dhe zhvillimi i programeve për rritjen e ndërgjegjësimit për 
arsimin	gjithëpërfshirës.

Nevoja për zhvillimin e vizionit të përbashkët për pranimin dhe vlerat e të 
ndryshmes dhe rëndësisë së arsimit gjithpëpërfshirës do të përmbushet me 
veprimtari dhe programe në këtë fushë. këto veprimtari janë të nevojshme 
të shtrihen në të gjitha nivelet e sistemit arsimor dhe shoqëror. Nxitja e 
bashkëpunimit pozitiv me prindër, të afërm dhe shoqërinë përreth, kërkon 
angazhimin e të gjithë partnerëve, grupeve të interesit, organizatave jo qeveritare 
dhe media, të cilët kanë rol të rëndësishëm në ndërgjegjësimin për çështjet që 
lidhen me arsimin gjithëpërfshirës në tërësi, veçanërisht, aftësinë e kufizuar.

10. Organizimi i planeve të zhvillimit të shkollave duke pasur në vëmendje 
të	veçantë	përmirësimin	e	arsimit	gjithëpërfshirës	për	fëmijët	me	aftësi	
të kufizuara.
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Planifikimi organizativ për zhvillimin e vetë shkollës, në të njëjtën kohë, përbën 
bazat për zbatimin dhe përmirësimin e arsimit gjithëpërfshirës për nxënësit me 
aftësi të kufizuara. Vlerësimi i pikave të dobëta dhe të forta në procesin mësimor-
edukativ dhe mbarëvajtjen e politikave të shkollës në përgjithësi, do të fokusohet 
në identifikimin e pengesave, në praninë, pjesëmarrjen dhe mësimnxënien 
për këta nxënës. Një hulumtim i tillë do të lehtësojë njohjen dhe zhvillimin e 
programeve të përshtatshme për zvogëlimin e këtyre problematikave, si dhe do 
të identifikojë nevojat dhe kërkesat për burime dhe mbështetjen e duhur. Shkolla 
dhe shoqëria është përgjegjëse për të gjithë fëmijët, ndaj, është e rëndësishme 
që këto institucione të nxiten për të siguruar që të gjithë fëmijët të arsimohen 
dhe pranohen në shoqëri.

Objektivi 1. 

Politikat dhe programet arsimore përqafojnë vlerat dhe praktikat e 
arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Arsimi gjithëpërfshirës nuk mund të realizohet pa vendosur parimet e tij në 
praktikat, kulturat dhe politikat institucionale në tërësi, duke qenë se kjo fushë 
nuk i përket vetëm MAS-it, dhe institucioneve nën vartësinë e tij, por kalon 
përtej këtyre kufijve administrativë, duke përfshirë shërbime të rëndësishme 
shëndetësore dhe sociale.

Objektivi Strategjik 1.1 Forcimi i pranisë, i pjesëmarrjes dhe i mësimnxënies 
të nxënësve me aftësi të kufizuara në të gjithë sistemin arsimor 
parauniversitar, përmes politikave institucionale dhe kuadrit ligjor.

Politikat dhe praktikat institucionale deri më sot të ndara mes arsimit special 
dhe arsimit të zakonshëm duhet të rishikohen dhe riformulohen në mënyrë që 
arsimi gjithëpërfshirës të zbatohet si një e drejtë për mundësi të barabarta për 

Fushat strategjike të identifikuara në këtë dokument kanë qenë fare 
pak të prekura në strategjinë e mëparshme të MAS-it6, ndaj kemi në 
vëmendje që planet, objektivat strategjike dhe ndërhyrjet konkrete, 
duhet të adresohen qartë për të përmirësuar politikat, praktikat dhe 
kulturat gjithëpërfshirëse.

6. Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, 2009 – 2013,MAS

Objektivat strategjikë
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arsimim cilësor në kopshtet dhe shkollat e zakonshme. Sipas Ligjit nr.69/2012, 
Kreu XI “Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara” janë të domosdoshme 
hartimi dhe zbatimi i udhëzimeve dhe akteve normative që rrjedhin prej tij, të cilat 
pasqyrojnë mekanizmat dhe shërbimet e duhura për arsimimin e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara. Këto akte dhe udhëzime duhet të sigurojnë që shkollat, njësitë 
arsimore vendore dhe institucione të tjera qendrore dhe lokale përgjegjëse, të 
ushtrojnë kompetencat dhe detyrat në ngarkim, në mënyrë që të gjithë fëmijët 
në moshë shkollore të marrin arsimimin dhe edukimin sipas nevojave dhe 
aftësive të tyre. Programet dhe praktikat arsimore duhet të respektojnë parimet 
e përqasjes dhe pjesëmarrjes të fëmijëve me aftësi të kufizuara në institucionet 
arsimore. Aksesibiliteti duhet të përkufizohet në: aksesi me ndërtesat, aksesi 
me të gjitha format dhe mjetet e komunikimit, aksesi me programet lëndore të 
përshtatura, aksesi me ambientin shoqëror (ndërveprimi me bashkëmoshatarët) 
si dhe aksesi me mundësitë e mjaftueshme ekonomike (arsimim të mundshëm 
ekonomikisht për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara).

Përveç akteve normative dhe udhëzimeve, arsimi gjithëpërfshirës për fëmijët me 
aftësi të kufizuara, duhet të lehtësohet përmes marrëveshjeve të përbashkëta 
institucionale, të cilat do të jenë në funksion të zbatimit dhe bashkërendimit të 
përgjegjësive reciproke institucionale.

Zbatimi i akteve të reja normative dhe udhëzimeve të tjera që rrjedhin prej tyre, 
nxit nevojën për hartimin e standardeve konceptuale dhe praktike të arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Kjo do të arrihet përmes 
institucionalizimit të manualeve dhe procedurave për zbatimin e gjithëpërfshirjes 
siç janë: (1) standardet e punës dhe funksionimit te Komisioneve arsimore në 
nivel rajonal për vlerësimin dhe monitorimin e ecurisë së nxënësve me aftësi të 
kufizuara, (2) përshkrimi dhe metodologjia e punës së mësuesve ndihmës dhe 
(3) programet e aftësimit të mësuesve për mbështetjen e këtyre nxënësve.

Një vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet programeve informuese dhe 
udhëzuese për arsimimin e fëmijëve në institucione joshkollore, në shtëpi apo 
në qendra komunitare, ku ka fëmijë me aftësi të kufizuara. Për këtë lloj arsimimi 
do të nevojitej marrëveshje punë të përbashkët dhe harmonike me MSH-në dhe 
institucioneve nën vartësinë e saj. Për hartimin e udhëzimeve dhe programeve 
është e rëndësishme të përfshihen aktorët institucionalë dhe joqeveritarë që 
punojnë në fushë. Programet e arsimit parashkollor duhet të nxisin metoda dhe 
praktika të përshtatshme për identifikimin dhe edukimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara.
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Objektivi Strategjik 1.2.: Planifikimi i drejtpërdrejtë dhe i bashkërenduar i 
burimeve për mbështetjen e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi 
të kufizuar.

Aktualisht planifikimi i fondeve kryhet në bazë të formulës “për nxënës”. Kjo 
formulë mundëson që çdo DAR/ZA të trajtohet në mënyrë të njëjtë duke I 
marrë fondet në bazë të faktorëve objektivë (sipas numrit të nxënësve që kanë). 
Nga kjo formulë nuk bëjnë përjashtim asnjë kategori nxënësish, përfshirë këtu 
edhe fëmijët me aftësi të kufizuara, si një kategori që me miratimin e ligjit të ri, 
përfitojnë një sërë shërbimesh specifike, gjë që duhet të pasqyrohet edhe në 
buxhetin e radhës.

Nga ana tjetër dy institutet kombëtare dhe shkollat speciale kanë një buxhet 
të veçantë, i cili nuk ka lidhje me fondet për fëmijët me aftësi të kufizuara që 
ndjekin shkollat e zakonshme. 

Në strategjinë e tij MAS-i e ka shpallur arsimin gjithëpërfshirës në përgjithësi 
(dhe nxënësit me AK në veçanti) si një fushë me prioritet. Në këtë kuadër, ky 
prioritet duhet të reflektohet edhe në buxhet. MASH-i duhet të ketë një buxhet 
më specifik (me zërat përkatës) për adresimin dhe përmbushjen e nevojave të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara si një fushë me prioritet, mundësisht nën një 

Aktivitete: 

1. Hartimi i akteve normative, udhëzimeve dhe marrëveshjeve ndër 
institucionale që lehtësojnë e mbështesin zbatimin e arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

2.	 Bashkëpunimi	me	universitetet	e	shkencave	te	edukimit	dhe	shkencave	
sociale për integrimin e njohurive mbi aftësinë e kufizuar në kurrikulën 
universitare.	

3. Përgatitja e udhëzimeve dhe manualeve për procedurat dhe praktikat 
e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

4.	 Bashkëpunimi	me	MSH,	MMSR	dhe	Njësitë	e	Qeverisjes	Vendore	për	
hartimin	e	programeve	 të	bashkërenduara	 të	arsimit	 gjithëpërfshirës	
për fëmijët me aftësi të kufizuara.

5. Përmirësimi i procesit të monitorimit të vazhdueshëm të zbatimit të 
akteve normative, udhëzimeve, procedurave dhe politikave të arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. 
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7. “Dizenjo Universale ka kuptimin e dizenjos së produkteve, ambienteve, programeve dhe 
shërbimeve, në mënyrë të tillë që ato të jenë të përdorshme nga të gjithë, në masën më të 
madhe të mundshme, pa pasur nevojë për  përshtatje apo për dizenjo të veçantë”. Nga “dizenjoja 
universale” nuk do të përjashtohen pajisjet ndihmëse për grupe të veçanta të personave me 
aftësi të kufizuara, kur është e nevojshme. - Ky standard është adoptuar nga Konventa për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Kombet e Bashkuara.

buxhet më të gjerë për arsimin gjithëpërfshirës. Ky buxhet duhet të përfshijë 
zëra për përmbushjen e të gjitha fushave të përfshira në këtë strategji si: bërjen 
të aksesueshme të shkollave të zakonshme, ndërtimin e institucioneve arsimore 
sipas “Dizenjos Universale”7	 ,	 trajnimin	 e	 mësuesve	 në	 detyrë	 dhe	 në	 formim,	
emërimin	e	mësuesve	ndihmës,	përshtatjen	e	kurrikulës,	komisionet	 vlerësuese	dhe	
shërbimet	e	tjera,	si	dhe	kthimin	e	shkollave	speciale	në	qendra	burimore.

Në këtë skemë buxhetimi, MAS-i duhet të marrë në konsideratë që planifikimi 
i buxhetit të bëhet mbi të dhëna të sakta për numrin, tipin dhe nivelin e aftësisë 
së kufizuar të nxënësve. Ndërkohë duhet të bëhet kujdes që buxheti për arsimin 
e detyruar të këtyre nxënësve të jetë I koordinuar me buxhetin për arsimimin 
e mëtejshëm të tyre (shkollën e mesme të lartë dhe/ose shkolla profesionale 
dhe artistike).

Gjithashtu MAS-i duhet të marrë masat për tu koordinuar (dhe përcaktuar 
qartësisht) me ministritë e tjera të linjës dhe pushtetin lokal për të përcaktuar 
ato shërbime që kërkojnë buxhetim të përbashkët.

Nga ana tjetër MAS-i duhet të bashkëpunojë dhe duhet të kërkojë ndihmën 
e organizatave dhe donatorëve të tjerë për hartimin e projekteve në fushën e 
arsimimit të aftësisë së kufizuar. MAS-i duhet të avokojë për fonde për përfshirjen 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Aktivitete: 

1. Përfshirja në buxhet si zë i veçantë i fëmijëve me aftësi të kufizuara. 
Duke krijuar një skemë të re buxhetimi që merr në konsideratë numrin, 
tipin dhe nivelin e aftësisë së kufizuar të fëmijëve si dhe shërbimet e 
nevojshme	të	përcaktuara	në	ligj	dhe	jo	vendin	ku	e	kryejnë	arsimimin	
këta	fëmijë.	

2.	 Koordinimi	me	ministritë	e	 tjera	 të	 linjës	dhe	pushtetin	 lokal	për	një	
buxhetim	të	koordinuar	dhe	mirëpërcaktuar	mes	tyre.

3. Nxitje e pjesëmarrjes së sektorit privat dhe organizatave jo fitimprurëse 
për realizimin e një arsimimi cilësor për të gjitha grupet në nevojë.
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Objektivi Strategjik 1.3: Riorganizimi i strukturave dhe burimeve njerëzore 
për monitorim të arsimit të nxënësve me aftësi të kufizuara në shkollat e 
zakonshme.

Në organigramën aktuale të MAS-it nuk ka sektorë të veçantë për monitorimin 
e aftësisë së kufizuar. MAS-i prej vitesh përpiqet të mbledhë të dhëna mbi 
arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshte dhe shkolla. Të dhënat 
e marra çdo vit nga MAS-i janë të karakterit sasior dhe e bëjnë të vështirë 
monitorimin e aksesit dhe cilësisë që fëmijët me aftësi të kufizuara arrijnë të 
kenë në arsimim.

Edhe Inspektoriati Kombëtar si institucion monitorues i shkollave në të gjithë 
vendin, në strukturën e tij nuk ka njësi a sektorë të veçantë për monitorimin e 
arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara si dhe asnjë specialist të fushës së 
aftësisë së kufizuar.

Edhe DAR/ZA-të kanë persona përgjegjës të cilët, përveç përgjegjësive të tjera, 
kanë edhe përgjegjësinë e monitorimit të procesit të përfshirjes dhe arsimimit të 
nxënësve me aftësi të kufizuara në kopshtet dhe shkollat e zakonshme. Në pjesën 
më të madhe këta persona përgjegjës nuk kanë përfunduar studimet dhe nuk kanë 
trajnimin e duhur në fushën e arsimit special.

Për këtë arsye, MAS-i duhet të planifikojë hapjen e strukturave dhe njësive të 
tjera që do të jenë përgjegjëse për monitorimin e arsimimit të nxënësve me 
aftësi të kufizuar në të gjithë vendin. 

Aktivitete: 

1. Planifikimi dhe krijimi i një zyre të veçantë në organigramën e MAS-it, 
e	cila	do	të	jetë	përgjegjëse	për	monitorimin	dhe	koordinimin	e	punës	
për	përfshirjen	e	nxënësve	me	A.K.	në	kopshtet	dhe	shkollat	e	vendit.	
Kjo	strukturë	të	ketë	në	fokus	jo	vetëm	kopshtet	dhe	shkollat	publike	
por	edhe	ato	private.	

2.	 Përfshirja	 në	 strukturën	 e	 institucioneve	 kombëtare	 në	 varësi	 të	MAS-it	
edhe e specialistëve të fushës së aftësisë së kufizuar, përgjegjësia e të cilëve 
të	jetë	e	fokusuar	vetëm	në	monitorimin	dhe	mbështetjen	e	përfshirjes	së	
fëmijëve me nevoja të veçanta në kopshtet dhe shkollat e zakonshme.

3. Përfshirja  në strukturën/organigramën e DAR-eve dhe ZA-ve të 
specialistëve	me	përvojë	dhe	të	mirë	trajnuar	në	fushën	e	gjithëpërfshirjes	
të	cilët	të	mbështesin	dhe	monitorojnë	përfshirjen	e	fëmijëve	me	A.K.	në	
kopshtet dhe shkollat e zakonshme të rretheve përkatëse (fillimisht në 
DAR-et e më pas në ZA-të kryesore). 
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Objektivi Strategjik 1.4.: Fuqizimi i marrëdhënieve ndër institucionale 
për një zbatim cilësor të arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të 
kufizuara.

Për hartimin dhe zbatimin e marrëveshjeve institucionale për arsimin 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, është e nevojshme lehtësimi 
i bashkëpunimit ndër-sektorial dhe i pjesëmarrjes së partnerëve të fushës. 
Sipas Ligjit Nr. 69/2012, për realizimin e arsimit gjithëpërfshirës parashikohet 
roli i MSH-së dhe njësive arsimore vendore, po ashtu, bazuar në Planin e 
Veprimit për Fëmijë, 2012-2015-MMSR, janë vendosur objektiva strategjikë për 
përfshirjen dhe arsimimin cilësor të nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin 
e zakonshëm. Për rregullimin e bashkërendimit të punës mes institucioneve 
përgjegjëse, kërkohet përcaktimi i qartë i roleve dhe përgjegjësive i të gjithë 
aktorëve të përfshirë:

Shkollat/kopshtet duhet të:

•	 punojnë	me	komunitetet	dhe	grupet	e	interesit,	prindër,	bordet	e	shkollave,	qeveritë	
e nxënësve për zhvillimin e planeve organizative të zhvillimit të shkollave ku një 
vend të veçantë zë arsimi gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

•	 monitorojnë	ndjekjen	dhe	ecurinë	e	të	gjithë	nxënësve	dhe	të	ndërmarrin	masat	e	
duhura	kur	nevojitet	mbështetje	për	përmirësimin	arsimor	dhe	edukativ.	

•	 	ofrojnë	dhe	të	përditësojnë	një	sistem	të	dhënash	ku	të	përfshihen		të	dhëna	të	
sakta	për	arritjet	mësimore,	progresin	personal	dhe	atë	ndër-shoqëror	si	dhe	një	
listë	të	nevojave	që	ka	fëmija	për	mjete	didaktike	dhe	materiale	ndihmëse.

•	 dokumentojnë procesin e mbarëvajtjes së nxënësve me aftësi të kufizuara, dhe 
të	ndajnë	eksperiencat	me	shkollat	e	tjera	të	rajonit	si	dhe	me	njësitë	arsimore	
vendore, duke identifikuar barrierat dhe masat e ndërmarra për zvogëlimin e 
tyre.

Njësitë arsimore vendore DAR dhe ZA duhet të:

•	 monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës në 
shkolla, sipas udhëzimeve dhe standardeve të arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët 
me aftësi të kufizuara.

•	 identifikojnë nevojat dhe në bazë të tyre të mundësojnë mbështetjen e shkollave 
përmes shërbimeve dhe mjeteve financiare. Identifikimi dhe ofrimi i shërbimeve do 
të realizohet përmes vendosjes së një sistemi të dhënash ku do të përfshihen të 
dhënat mbi gjendjen civile të fëmijës me aftësi të kufizuar, gjendjen ekonomike dhe 
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sociale	familjare,	të	dhëna	mbi	ecurinë	në	shkollë,	si	dhe	nevojat	përkatëse	që	ka	
ky	fëmijë	për	ta	bërë	procesin	mësimor	sa	më	të	lehtë	dhe	cilësor.

•	 bashkëpunojnë	me	 institucionet	 e	 tjera	përgjegjëse,	 njësitë	 e	qeverisjes	 vendore	
dhe	 shërbimet	 sociale	 për	 sigurimin	 e	 kushteve	 të	 përshtatshme	 për	 arsimin	
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

•	 Ngrenë	komisionet	rajonale	të	vlerësimit	të	nevojave	arsimore	dhe	shoqërore	për	
fëmijët me aftësi të kufizuar

Njësia e qeverisjes vendore duhet të:

•	 sigurojë kushtet e përshtatshme të aksesibilitetit të nxënësve me aftësi të kufizuara 
me infrastrukturën fizike dhe mjetet ndihmëse të nevojshme për këta nxënës.

•	 bashkëpunojë	me	njësitë	arsimore	rajonale	për	të	siguruar	të	dhënat	statistikore	
dhe	të	dhëna	mbi	gjendjen	ekonomike-shoqërore	për	të	gjithë	fëmijët	e	regjistruar	
në	shkollë	si	dhe	për	fëmijët	që	nuk	e	ndjekin	shkollën.

Ministria e Arsimit dhe e Sportit duhet të:

•	 hartojë politika dhe programe të zhvillimit për arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët 
me aftësi të kufizuara, në nivel kombëtar.

•	 përgatisë strategji, udhëzime dhe rregullore për zbatimin dhe përmirësimin e 
arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

•	 identifikojë nevojat për trajnimin e mësuesve dhe punonjësve të arsimit për aftësinë 
e kufizuar dhe të hartojë programe të certifikuara.

•	 zhvillojë procedura për sigurimin e cilësisë për arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët 
me aftësi të kufizuara dhe të kryejë monitorime të vazhdueshme.

•	 përmirësojë	 sistemin	 e	 mbledhjes	 së	 të	 dhënave	 dhe	 të	 bashkëpunojë	 me	
institucionet	e	tjera	për	njëjtësimin	dhe	saktësimin	e	tyre.

•	 bashkëpunojë	me	universitete	dhe	institucione	kërkimore	për	nxitjen	e	kërkimeve	
të përditësuara të zhvillimit të arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të 
kufizuara.

Zbatimi i kësaj strategjie kërkon bashkërendim efektiv të punës së MAS-it dhe 
institucioneve nën vartësi, si edhe të institucioneve të tjera përgjegjëse e të 
partnerëve të interesuar. 
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Në këtë kuadër, ngritja dhe vendosja e Komisioneve Rajonale për vlerësimin dhe 
ndjekjen e ecurisë së nxënësve me aftësi të kufizuara, dhe përcaktimi i përshkrimit 
të punës dhe metodologjisë për të, do të lehtësonte shumë funksionimin e një 
sistemi të orientuar dhe bashkërenduar.

Objektiv 2: 

Strategjitë dhe planet e mësimdhënies dhe mësimnxënies u përgjigjen 
nevojave të ndryshme të nxënësve me aftësi të kufizuara.

Objektivi Startegjik 2.1. Zhvillimi i kurrikulës dhe programeve mësimore të 
cilat përshtaten me nevojat e ndryshme dhe mbështesin procesin mësimor-
edukativ.

Kurrikula konsiderohet si zemra e shkollimit dhe edukimit cilësor. Hartimi i 
një kurrikule më të zhdërvjellët dhe me në qendër nxënësin, është çelësi i një 

Aktivitete: 

1.	 Krijimi	e	Komisioneve	Rajonale	për	vlerësimin	dhe	ndjekjen	e	ecurisë	së	
nxënësve me aftësi të kufizuara.

2. Zhvillimi i udhëzimeve dhe rregulloreve për zbatimin e arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, në nivel kombëtar.

3.	 Ristrukturimi	i	shkollave	speciale	dhe	riformulimi	i	politikave	të	arsimit	
special	duke	u	fokusuar	në	shndërrimin	këtyre	institucioneve	në	qendra	
burimore.

4. Identifikimi i aktorëve jo qeveritarë dhe i grupeve të interesit për 
mbështetjen	 e	 arsimit	 gjithëpërfshirës	 për	 fëmijët	 me	 aftësi	 të	
kufizuara.

5. Përmirësimi i sistemit të mbledhjes së të dhënave dhe identifikimit të 
nevojave për fëmijët me aftësi të kufizuar.

6. Përfshirja e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, 
në mekanizmat ekzistues të monitorimit dhe vlerësimit të zhvillimit të 
arsimit.

7. Nxitja dhe zhvillimi i fushës së kërkimeve sa i përket arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.
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shkolle gjithëpërfshirëse. Vazhdimi i reformimit të kurrikulës ekzistuese dhe 
sigurimi i materialeve mësimore që mbështesin arsimin gjithëpërfshirës në të 
gjitha nivelet e sistemit është një fushë ndërhyrjeje me rëndësi.

Aktualisht Ministria e Arsimit dhe e Sportit është në përfundim të një procesi të 
gjatë të reformimit të kurrikulës ekzistuese dhe hartimit të një kurrikule të re.  
Por edhe pse një ndër parimet kryesore mbi të cilat mbështetet kjo kurrikulë 
është parimi i gjithëpërfshirjes, që shpreh se “kurrikula duhet të njohë, të pranojë, 
të respektojë dhe t’u përgjigjet nevojave, përvojave, interesave arsimore dhe 
vlerave të të gjithë grupeve të nxënësve, pavarësisht nga prejardhja” parim ky që 
synon të ndërtojë një kurrikulë, e cila krijon mundësi të  barabarta për sukses 
individual për çdo nxënës, duket që kjo kurrikulë nuk ka marrë në konsideratë 
mjaftueshëm nevojat mësimore të nxënësve me aftësi të kufizuara në mjediset 
e shkollave të zakonshme. Nga një vlerësim fillestar i dokumenteve të kurrikulës 
së re, vihet re se ende nuk ka një udhëzues sesi mësuesit duhet t’i realizojnë 
objektivat e kërkesat e kurrikulës për fëmijët me aftësi të kufizuara, ndërsa nga 
ana tjetër programet mbeten ende të mbingarkuara, dhe kjo rezulton kryesisht 
për shkak të mbizotërimit të njohurive krahasuar me proceset dhe aftësitë e 
të nxënit, si dhe në shumë raste ato tejkalojnë aftësitë moshore të nxënësve 
për përpunimin e informacioneve. Tekstet ekzistuese duket të jenë ende të 
vështira dhe me mbingarkesë konceptesh. Programet ofrojnë hapësira ende të 
pamjaftueshme për të mësuarit e diferencuar. Për një vlerësim më të thellë e 
cilësor, duhen planifikuar studime specifike për të shqyrtuar sa efektive dhe e 
përshtatshme është ajo në ndihmë të nxënësve me aftësi të kufizuara.

Për të përmbushur parimin e gjithëpërfshirjes në të cilin bazohet, kurrikula do të 
duhet të marrë në konsideratë “Dizenjon Universale”, që i referohet dizenjimit 
dhe përshtatjes së mjediseve për të qenë të aksesueshme dhe të përdorshme nga 
të gjithë, pavarësisht nga mosha apo aftësia e kufizuar. Kur koncepti i “Dizenjos 
Universale” aplikohet në mësimnxënie, kjo do të thotë: materiale kurrikulare 
që janë mjaftueshëm të zhdërvjellëta për t’ju përshtatur të gjithë nxënësve, si 
dhe aktivitetet e kësaj kurrikule të jenë të mundshme për të gjithë nxënësit 
pavarësisht nivelit të aftësive të tyre. Për këtë arsye, është e nevojshme mbështetja 
e ekspertëve të kurrikulës dhe grupeve të punës të ngritura nga IZHA të cilat janë 
përgjegjëse për hartimin e kurrikulës dhe dokumenteve të tjera të saj.

Kurrikula e re  duhet t’u mundësojë dhe lejojë të gjithë nxënësve motivim 
dhe aktivizim cilësor. Kurrikula e re duhet të jetë aq e zhdërvjellët, sa të lejojë 
mundësi për përshtatje të programit me nevojat e veçanta të çdo nxënësi e 
njëkohësisht të nxisë mësuesit të kërkojnë zgjidhje që mund të lidhin nevojat me 
mundësitë e çdo nxënësi. Trajnimi i mësuesve në të gjithë vendin, për njohjen e 
kurrikuës dhe metodologjive gjithëpërfshirëse duhet të përbëjë një prioritet të 
vazhdueshëm.
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Së bashku me kurrikulën duhet që edhe metodologjia e mësimdhënies të bëhet 
më e zhdërvjellët. 

Objektivi Strategjik 2.2. Zhvillimi i një sistemi vlerësimi dhe monitorimi 
për nxënësit dhe mësuesit

Vlerësimi i nxënësve me aftësi të kufizuara duhet të bazohet në kritere objektive. 
Vlerësimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara do të kryhet në bazë të kërkesave 
dhe objektivave të përcaktuara në planin edukativ të individualizuar dhe ecurisë 
individuale të fëmijës me aftësi të kufizuara, dhe jo në kritere të njëjta me nxënësit 
e tjerë në klasë. Edhe provimet e planifikuara ose zyrtare do të përshtaten me 
nivelin dhe kërkesat e PEI-t dhe nxënësi me A.K. duhet të vlerësohet në bazë të 

Aktivitete: 

1.	 Kryerja	e	një	studimi	për	të	vlerësuar	kurrikulën	e	për	të	hulumtuar	se	
sa	efektive	është	ajo	në	përmbushjen	e	nevojave	arsimore	të	nxënësve	
me aftësi të kufizuara.

2.	 Trajnimi/mbështetja	 e	 hartuesve	 (grupit	 teknik,	 grupeve	 lëndore,	
konsulentëve) të kornizës kurrikulare si dhe hartuesve të teksteve 
mësimore në ndërtimin e një kurrikule më të zhdërvjellët dhe 
programeve të përshtatshme për fëmijët me aftësi të kufizuara si dhe 
integrimin	e	konceptit	të	arsimit	gjithëpërfshirës	në	procesin	e	hartimit	
të	materialeve	dhe	kurrikulës	për	të	përmbushur	nevojat	e	veçanta	të	
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

3. Përmirësimi I kurrikulës duke u bazuar në konceptin e Dizenjos 
Universale.

4.	 Miratimi	I	kurrikulës	dhe	programeve	të	tjera	mësimore.

5.	 Trajnimi	dhe	monitorimi	i	mësuesve	në	të	gjithë	vendin	mbi	kurrikulën	
e	re	(të	reformuar)	gjithëpërfshirëse	dhe	programet	mësimore.

6.	 Përmirësimi	 i	metodave	 të	mësimdhënies	dhe	materialeve	mësimore,	
në	të	gjitha	nivelet	dhe	fushat	e	arsimit,	në	mënyrë	që	të	përmbushin	
nevojat e veçanta të nxënësve me aftësi të kufizuar fizike, konjitive dhe 
zhvillimore si (psh. Përdorimi i Brail-it, gjuha e shenjave etj).

7.	 Përmirësimi	 I	 transkriptit,	 prodhimit	 dhe	 shpërndarjes	 së	 teksteve	
në	 Braille	 dhe	 të	 librave	me	 shkronja	 të	mëdha	 si	 dhe	mundësimi	 i	
përdorimit	 të	 informacionit	 dhe	 teknologjive	 komunikuese.	 Zhvillimi	 i	
mëtejshëm	 i	 gjuhës	 së	 shenjave	dhe	 teksteve	mësimore	në	alfabetin	
Brail	për	të	mbuluar	me	këto	tekste	përmbajtjen	kryesore	të	lëndëve	të	
ndryshme	në	të	gjitha	nivelet	dhe	fushat	e	arsimit.
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performancës për nivelin e tij. PEI duhet të monitorohet dhe rishikohet në mënyrë 
periodike. Ky sistem vlerësimi do t’u mundësojë hapësira stafeve të shkollave 
të bëjnë përshtatjet e nevojshme të vlerësimit/provimeve jo vetëm në bazë të 
objektivave të shkruar, por edhe kushteve dhe mungesave të shkollës në realizimin 
e këtyre objektivave. Në ndihmë të këtij sistemi vlerësimi, MAS-i dhe institucionet 
e tjera në varësi të tij, do të ndërtojnë udhëzuesit dhe mjete/instrumente në 
ndihmë të një vlerësimi objektiv për nxënësit me aftësi të kufizuara.

Objektivi 3: 

Mbështetja për arsim cilësor është e mundshme për të gjithë nxënësit 
me aftësi të kufizuara.

Objektivi Strategjik 3.1. Zhvillimi i komisioneve rajonale të arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Ligji i ri i arsimit parauniversitar si dhe dispozitat normative që rrjedhin prej 
tij theksojnë rolin kyç të komisionit rajonal të vlerësimit. Ky komision që do 
të ngrihet pranë çdo njësie qeverisje vendore dhe në përbërje të të cilit do 
të ketë ekspertë nga fusha të ndryshme, do të ketë jo vetëm rol vlerësues 
por edhe koordinues, rregullues, dhe konsultues. Për këtë arsye, kjo strategji 

Aktivitete: 

1. Ndërtimi dhe miratimi i një sistemi të ri vlerësimi, që bazohet në 
standarde	 gjithëpërfshirëse,	 në	 vlerësimin	 cilësor	 dhe	 objektiv	 të	
nxënësve me aftësi të kufizuara. (p.sh. hartimi i testeve në bazë të 
objektivave	të	PEI-t)

2. Zhvillimi dhe forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave të nevojshëm 
monitorues	dhe	 vlerësues	 (p.sh.	 vendosja	e	një	njësie	monitorimi	për	
arsimimin	e	nxënësve	me	A.K.	pranë	MAS-it)	për	arsimimin	e	nxënësve	
me aftësi të kufizuara.

3. Zhvillimi dhe hartimi i udhëzuesve, mjeteve dhe instrumenteve të reja 
në	ndihmë	të	monitorimit	dhe	vlerësimit	objektiv	të	nxënësve	me	aftësi	
të kufizuara. 

4.	 Hartimi	dhe	miratimi	i	dëftesës	për	të	gjithë	nxënësit	me	A.K.	që	kanë	
një	PEI.

5.	 Trajnimi	dhe	pajisja	me	njohuritë	dhe	aftësitë	e	nevojshme	i	të	gjithë	
stafit që punon në arsimimin e nxënësve me AK nga niveli qendror i 
monitorimit	deri	në	nivelin	e	shkollës.
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thekson dhënien prioritet ndërtimit dhe mirëfunksionimit të këtij komisioni, 
si gur themelor në fillimin e një procesi cilësor dhe të monitoruar të arsimit 
gjithëpërfshirës, për nxënësit me aftësi të kufizuar. 

Ekspertët e këtij komisioni, si pjesë e grupeve operative që veprojnë pranë 
shkollës, do të jenë aktivë edhe pranë shkollave me qëllim jo vetëm vlerësimin 
por edhe monitorimin e ecurisë së nxënësve me aftësi të kufizuara, si dhe 
konsultimin e stafit shkollor dhe prindërve të nxënësve me aftësi të kufizuar.  

Objektiv Strategjik 3.2.: Zhvillimi i mekanizmave efektivë të ndërhyrjes dhe 
parandalimit që do të kontribuojnë në rritjen e pjesëmarrjes së fëmijëve 
me aftësi të kufizuara.

Identifikimi si dhe aksesi në shërbimet e ndërhyrjes së hershme për fëmijët me 
aftësi të kufizuara është i nevojshëm për të mbështetur familjet në fazat më të 
hershme të jetës së fëmijës. Pa këtë ndërhyrje të hershme, shumë fëmijë me 
aftësi të kufizuara do të kenë një kapacitet më të kufizuar për të përfituar nga 
arsimimi apo aksesi në shkollat gjithëpërfshirëse. Hartimi i legjislacionit përkatës 
si dhe ngritja e ekipeve të ndërhyrjes së hershme dhe programeve ndërhyrëse 
për këta fëmijë, i kemi konsideruar në këtë strategji si itw nevojshëm dhe 
parësorë. Ky shërbim duhet të kapërcejë sfidat dhe vështirësitë që hasen në 
bashkëpunimin mes ministrive të ndryshme të linjës dhe pushtetit lokal. 

Aktivitete: 

1. Ngritja e komisioneve të vlerësimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
me ekspertë të fushave të ndryshme (sipas përcaktimit në DN), pranë 
çdo DAR/ZA-je. 

2. Aktivitete në mbështetje të komisioneve multidisiplinare ekzistuese në 
rajonet, ku ato janë pilotuar nga organizata të ndryshme  

3.	 Trajnimi	cilësor	për	secilin	anëtar	të	komisionit	mbi	rolin	dhe	përgjegjësitë	
e tij, si dhe mbi modelet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar (siç është 
p.sh. profili dinamik funksional).

4.	 Pajisja	e	çdo	komisioni	me	instrumentet	dhe	mjetet	e	nevojshme	për	një	
vlerësim	objektiv.

5.	 Monitorimi	 i	 	 procesit	 të	 vlerësimit	 që	 kryhet	 nga	 komisionet	 e	
vlerësimit.
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Objektiv Strategjik 3.3: Krijimi I mjediseve të përshtatshme për të siguruar 
qe të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar kanë akses në arsimin e detyruar 
dhe atë të mesëm.

Mjedisi fizik në të cilin mësojnë fëmijët me aftësi të kufizuara, ka ndikim 
domethënës në cilësinë  e tyre të arsimimit. Për këtë arsye, çdo godinë shkollore 
duhet të plotësojë standardet e sigurisë, pastërtisë, mungesës së pranisë së 
barrierave dhe pajisjes së përshtatshme. Krijimi dhe zbatimi I standardeve të 
mjediseve fizike dhe I infrastrukturës që nxit përfshirjen e të gjithë fëmijëve në 
të, pavarësisht aftësisë së kufizuar a nevojave të tjera që kanë, I udhëhequr nga 
parimet e dizenjos universale, rekomandohet të jetë një fushë me prioritet të 
lartë në nxitjen e të drejtës për arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës. Studimet kanë 
treguar se kostoja e bërjes së mjediseve të aksesueshme, në përgjithësi është 
më pak se 1% e kostove totale të ndërtimit. 

Aktivitete: 

1. Miratimi i marrëveshjeve të përbashkëta si dhe vendosja e mekanizmave 
të	 përbashkët	 ndërmjet	 sektorëve	 (në	 bashkëpunim	 mes	 ministrive	
të linjës dhe pushtetit lokal) për identifikimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara.

2.	 Ngritja	e	ekipeve	multidisiplinare	të	ndërhyrjes	së	hershme	për	kryerjen	
e vlerësimeve funksionale për identifikimin sa më herët të fëmijëve në 
risk dhe atyre me aftësi të kufizuara.

3.	 Hartimi	 I	 një	 programi	 të	 veçantë	 për	 ndërhyrjen	 dhe	 arsimimin	 e	
hershëm për fëmijët me aftësi të kufizuara.

4. Dizenjimi dhe realizimi I një fushate mediatike që thekson rëndësinë e 
identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme.

5. Monitorimi i zbatimit të ligjit, dispozitave normative dhe akteve të tjera 
nënligjore në identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme.

Aktivitete: 

1. Hartimi/përmirësimi i standardeve për godinat dhe 
infrastrukturën fizike të institucioneve arsimore. Këto standarde 
duhet të udhëhiqen nga parimet e dizenjos universale.

2. Zbatimi i standardeve të reja të ndërtimit në të gjitha 
hapësirat e reja shkollore (kopshte dhe shkolla) në mënyrë që 
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Objektivi 4: 

Aftësimi profesional për mbështetjen e nxënësve me aftësi të kufizuara 
është rritur dhe përfshin nivelet e mësuesve kandidatë dhe mësuesve 
në detyrë

Nje nga kërkesat themelore të arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të 
kufizuara është fuqizimi i aftësive profesionale për të gjithë punonjësit e arsimit. 
Tashmë kuadri ligjor në fuqi parashikon si nevojë të ngutshme rishikimin e 
kurrikulës universitare për studentët e mësuesisë dhe zgjerimin e njohurive dhe 
aftësive për mësuesit e arsimit të zakonshëm dhe atij të specializuar. Përgatitja 
profesionale për specialistët e arsimit  po ashtu edhe modulet e trajnimit duhet 
të planifikohen dhe zbatohen në programet e institucionalizuara nga MAS-i. 

 nxënësit me aftësi të kufizuara të kenë akses të plotë në të gjitha 
mjediset e shkollës, pavarësisht tipit të aftësisë së kufizuar apo 
nivelit të dëmtimit.

3. Rikonstruksioni /rinovimi i shkollave për të mundësuar 
gjithëpërfshirjen (rampat, tualetet, mjetet dhe pajisjet sipas 
standardeve të udhëhequra nga parimet e projektimit universal) 
dhe

4. Organizimi i përshtatshëm i të gjitha zonave të shkollës, si 
në zonat e jashtme edhe në hapësirat e brendshme (klasat, nyjet 
sanitare, palestrat sportive, libraritë, kabinetet etj) për akses të 
plotë të nxënësve dhe individëve me aftësi të kufizuara.

5. Pajisja e institucioneve arsimore me pajisje të veçanta (si psh. 
Pajisje për testimin e largësisë së shikimit dhe dëgjimit të nxënësit, 
printera/pajisje Brail, programet kompjuterike, pajisje ndihmëse 
individuale etj.) në ndihmë të lehtësimit të të nxënësit për çdo 
kategori të aftësisë së kufizuar. 

6. Krijimi i këndeve të buta në klasa e zakonshme, (ku ka fëmijë 
me aftësi të kufizuara) .

7. Sigurimi i shërbimit të transportit për fëmijët me aftësi të 
kufizuara me prioritet zonat rurale.

8. Personel shërbimi brenda shkollës në mbështetje të fëmijëve 
me aftësi të kufizuar por edhe fëmijëve të tjerë ( edukator 
social) 
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Objektivi Strategjik 4.1. Rishikimi i kurrikulës së formimit të studentëve të 
mësuesisë dhe programeve të trajnimeve për mësuesit në detyrë.

Kurrikula e aftësimit të mësuesve duhet të rishikohet në kuadër të arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, kjo për të siguruar që, njohurite 
dhe aftësitë e mësuesve dhe specialistëve të arsimit u përgjigjen dhe kuptojnë 
nevojat e ndryshme të nxënësve me aftësi të kufizuara, 

Në këtë kuadër duhet që:

1. Diploma e nivelit te pare dhe master të mësuesve të ciklit parashkollor, ciklit të ulët 
dhe ciklit të lartë të arsimit bazë, të përfshijë elementë të arsimit gjithëpërfshirës 
për fëmijët me aftësi të kufizuara. Mësuesit kandidatë të marrin njohuri bazë 
për	të	siguruar	mbështetje	për	këta	fëmijë,	përgjatë	aktiviteteve	të	përditshme	në	
kopësht	e	shkollë.

2.	 Mësuesit në shërbim të trajnohen me aftësitë dhe kompetencat bazë për të punuar 
me nxënësit me aftësi të kufizuar në klasat e zakonshme.

3.	 Mësuesit	 e	 arsimit	 special	 të	 trajnohen	 veçanërisht	 për	 të	 punuar	 në	 mënyrë	
intensive me nxënës me aftësi të kufizuara në institucione të arsimit special, por 
njëkohësisht të kenë specializimin e duhur për të punuar në qendra burimore.

4. Stafi mbështetës që punon në kopshtet dhe shkollat e zakonshme, të marrë 
njohuri bazë për të mbështetur dhe për të kuptuar nevojat e nxënësve me aftësi 
të kufizuara.

Rishikimi i kurrikulës dhe programeve të formimit për studentët që ndjekin 
fakultetin e Shkencave të Edukimit dhe mësuesit në detyrë duhet të fokusohet 
në nxitjen e parimeve dhe praktikave të mira të arsimit gjithpëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara, kryesisht si më poshtë:

• Fakultetet e edukimit, duhet të përfshijnë module të arsimit gjithëpërfshirës 
për fëmijët me aftësi të kufizuara, si për diplomën e nivelit të parë ashtu 
edhe master.

• Rishikimi i kurrikulës së formimit të mësuesve kandidatë dhe mësuesve në 
shërbim dhe mësuesve ndihmës duhet të kryhet në drejtim të kompetëncave 
të nëvojshme që duhet të kenë mësuesit për të ndjekur dhe vlerësuar nxënësit 
me aftësi të kufizuara sipas planeve edukative individuale. Kurrikula duhet të 
nxisë dhe të zhvillojë aftësi dhe njohuri për të mbështetur nxënësit në drejtim 
të përshtatjes me ambjentin shoqëor dhe rritjes së vetëvlerësimit 
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• Fakulteti i shkencave të edukimit për arsimin special duhet të përmirësojë 
cilësinë dhe të rishikojë kurrikulën e formimit duke integruar praktikat dhe 
vlerat e arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Kurrikula dhe programet për formimin dhe trajnimin e specialistëve në detyrë dhe 
të specialistëve të ardhshëm të edukimit duhet të rishikohen në bashkëpëunim 
të ngushtë me specialistët e fushës së arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me 
aftësi të kufizuara, dhe në të njjtën linjë zhvillimi me programet e zbatuara në 
vendet me eksperiencë.

Aktivitete: 

1. Hartimi dhe zhvillimi i moduleve te nivelit bazë dhe mesatar të trajnimit 
për	 mësuesit	 në	 shërbim	 për	 të	 mbështetur	 nxënësit	 me	 aftësi	 të	
kufizuara në kopshtet dhe shkollat e zakonshme.

2. Hartimi dhe zhvillimi i modulit të trajnimit për mësuesit ndihmës qe 
do	të	punojnë	në	mënyrë	të	drejtëpërdrejtë	me	nxënësit	me	aftësi	të	
kufizuara.

3.	 Përgatitja	 e	 standardeve,	 e	 kërkesave	 si	 dhe	 formatit	 të	 punës	 për	
mësuesit mbështetës për nxënësit me aftësi të kufizuara.

4. Përgatitja e manualeve të arsimit gjithëpërfshirës dhe praktikës fillestare 
të punës për mësuesit e ciklit parashkollor dhe ciklit fillor, për të punuar 
me nxënësit me aftësi të kufizuara.

5.	 Rishikimi	i	kurrikulës	për	formimin	e	specialistëve	të	pedagogjisë	speciale	
duke	përfshirë	çështjet	e	arsimit	gjithëpërfshirës	për	fëmijët	me	aftësi	
të kufizuara.

6. Përfshirja dhe trajnimi i stafit mbeshtetës dhe administrativ të kopshteve/ 
shkollave, me njohuritë fillestare për arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët 
me aftësi të kufizuara.

7.	 Trajnimi	i	punonjësve	të	njësive	vendore	arsimore,	të	cilët	janë	përgjegjës	
për ndjekjen e zbatimit të programeve të arsimit gjithëpërfshires nga 
institucionet	arsimore.

8. Hartimi dhe zyrtarizimi i një programi të qëndrueshëm për Zhvillimin 
e Vazhdueshëm Profesional, i cili do të zhvillojë dhe do të nxisë arsimin 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara, duke ofruar kurse 
trajnimi për mësuesit mbështetës, mësuesit e klasës, stafin mbështetës, 
punonjësit	e	njësive	vendore	arsimore,	specialistët	MAS-it,	specialistët	e	
IZHA-s,	specialistët	e	IKAP-it.	
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Objektivi 4.2. Ngritja e qendrave burimore mbështetëse për arsimin 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Kush do te jete fuksoni i tyre ? meqenese krijimi qendrave burimore do te jetë 
jo vetem nje koncep i ri por edhe kriimi i kesaj si strukture duhet percaktuar 
qarte cili do te jete funksioni, vartesia institucionale dhe me pas  roli qe do te 
kete 	p.sh
•	 Mbajtje	dokumentacioni	
•	 Te	dhena	–	statistikor	
• Programe/projekte qe jane  zbatuar ne lidhje me arsimimin e femijeve me Ak
•	 etj

Transformimi i shkollave speciale në qendra burimore si dhe ngritja e qendrave 
burimore mbështetëse në çdo rajon merr rëndësi madhore në ndërtimin e një 
sistemi arsimor të vërtetë gjithëpërfshirës. Arsimi gjithëpërfshirës pa qendrat 
burimore krijon shqetësim për rajonet të cilat mund të jenë të mbingarkuara.

Qendrat e reja burimore do të sigurojnë shërbime të përmirësuara arsimore 
për nxënësit me aftësi të kufizuara. Ato do të bëhen baza të forta mbështetjeje 
(së bashku me komisionet e vlerësimit) për një shërbim të plotë në shkollat 
e zakonshme për fëmijët me A.K. Ato do të integrohen në njësitë e qeverisjes 
vendore ( në rastet kur mungon shkolla speciale)  dhe do të bashkëpunojnë me 
komisionet e vlerësimit në këto njësi si dhe komisionet brenda vetë shkollës në 
mënyrë që të sigurojnë mbështetje të specializuar profesionale në hartimin e PEI-t, 
vlerësimin dhe mësimdhënien në të gjitha shkollat e rajonit që do të mbulojnë. 

Aktivitete: 

1.	 Kryerja	e	një	studimi	të	plotë	për	të	vlerësuar	burimet	dhe	mundësitë	
e shkollave speciale dhe identifi-kimi e rrugëve dhe gjetjen e modeleve 
më	të	përshtatshme	në	kthimin	e	tyre	në	qendra	burimore.

2. Dizenjimi, planifikimi dhe pilotimi i dy shkollave speciale për t’u kthyer 
në	qendra	burimore	me	 funksione	 të	 reja	në	dobi	 të	mbështetjes	 së	
arsimimit	të	fëmijëve	me	AK.

3. Planifikimi dhe ngritja e qendrave burimore pranë çdo DAR/ZA-je për të 
ndihmuar	përfshirjen	e	nxënësve	me	AK	në	shkollat	gjithëpërfshirëse.

4.	 Trajnimi	i	stafeve	të	këtyre	qendrave	për	të	përmbushur	këtë	rol	të	ri	
mbështetës	dhe	konsultues.

5.	 Ndërtimi	i	një	skeme	efektive	për	përdorimin	e	shkollave	speciale	dhe	qendrave	
burimore dhe mësuesit e specializuar të këtyre shkollave për të ndihmuar 
nxënësit me aftësi të kufizuara të përfshirë në shkollat e zakonshme.
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Objektivi 5: 

Shoqëria civile dhe grupet e interesit në mbështetje të fëmijëve me 
aftësi të kufizuara janë me të përfshira në nxitjen dhe zhvillimin e 
arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

MAS ka përgjegjësinë për të siguruar kushtet për një zhvillim sa me cilësor 
të arsimit gjithëpërfshirës. Zbatimi i praktikave të mira të gjithëpërfshirjes 
arrihet përmes shpërndarjes së roleve dhe përgjegjësive dhe kjo kërkon rritje 
të kapaciteteve për një bashkëpunim të fortë të shkollave, komisioneve rajonale, 
dhe gjithë partnerëve të ndryshëm të shoqerisë civile, grupeve të interesit dhe 
institucioneve të tjera zbatuese të politikave të arsimit gjithpërfshirës.

Objektivi strategjik 5.1: Zhvillimi i programit ndërgjegjësues për arsimin 
gjithëpërfshirës veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Një pikë kyçe për zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës është zhvillimi i vizionit të 
përbashkët për krijimin e ambjentit mikpritës dhe të përshtatshëm për të gjithë 
nxënësit. Një arritje e tillë mund të realizohet përmes :

• Zhvillimit të tryezave informuese mbi arsimin gjithpërfshirës për fëmijët me 
aftësi të kufizuara, në nivel shkollash, komunitetin e prindërve dhe në nivel 
institucional. 

• Nxitjes së një perceptimi më të gjerë të arsimit gjithëpërfshirës çka do të 
ndërgjegjësojë shkollat për të mirëpritur të gjithë nxënësit njësoj. Përmes 
diskutimeve mbi praktikat e mira të arsimit gjithpërfshirës dhe mekanizmat 
e nevojshëm për realizimin e tyre, punonjësit e arsimit dhe stafi i shkollës do 
të jenë më të përfshirë dhe të interesuar për gjetjen e rrugeve efikase për 
lehtësimin e procesit.

• Forcimit të bashkëpunimi ndërmjet mësuesve dhe specialistëve të arsimit të 
DAR dhe ZA dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në fushë, siç janë përfaqësuesit 
e organizatave jo fitimprurëse për zhvillimin e karrierës profesionale të 
mësuesve në drejtim të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar.

• Aktiviteteve të përbashkëta ku shkollat do të nxiten të zhvillojnë politika 
bashkëpunuese me prindërit dhe komunitetin e interesuar për të përqafuar 
vlerat e barazisë dhe respektit të dinjitetit njerëzor.

• Medias dhe organizatave jo fitimprurëse të cilat përfshihen në programet e 
ndërgjegjësimit në çështjet që lidhen me aftësinë e kufizuar. 
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• Vendosjes së bashkëpunimit mes punonjësve të shërbimeve sociale dhe 
punonjësve të shëndetësisë me qëllim ndërgjegjësimin e prindërve dhe 
familjarëve mbi çështje që lidhen me shëndetin e fëmijës, marrëdhëniet 
shoqërore si dhe rolin e arsimit në përmirësimin e jetës së fëmijës.

Objektivi strategjik 5.2 Organizimi i planeve të zhvillimit të shkollave duke 
pasur në vëmendje të veçantë përmirësimin e arsimit gjithëpërfshirës për 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

Arsimi gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuar është më lehtësisht 
i zbatueshëm kur realizohet një kuadër i mirë partneriteti mes shkollës dhe 
grupeve të interesit. MAS, drejtoritë dhe zyrat arsimore si dhe shkollat do 
të përpiqen të gjejnë rrugët e përshatshme për përfshirjen e prindërve në 
përditshmërinë e shkollës, sepse edhe vetë ata përballen me pengesat dhe 
vështirësitë në pjesëmarrjen e plotë të fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
shkollë dhe ne shoqëri. Lehtësimi i përfshirjes dhe pjesëmarrjes së prindërve në 
mbarëvajtjen e fëmijës në jetën shkollore realizohet në radhë të parë përmes 
mbështetjes dhe sensibilizimit mbi rëndësinë e rolit bashkëpunues të familjes. 

Planifikimi dhe zbatimi i arsimit gjithëpërfshirës në shkollë do të mundësohet 
përmes planeve organizative të zhvillimit të shkollës në të cilat do të parashikohen 
nevojat e mësuesve për aftësim profesional, nevojat për ngritje kapacitetesh 
drejtuese dhe manaxhuese, nevojat për trajnime dhe informim të prindërve për 
arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Shkolla në bashkëpunim 
me prindërit, në këtë drejtim, duhet të afrojë sa më shumë grupe të interesit dhe 
komunitetin lokal të biznesit, në mënyrë që të pasurojë burimet dhe mekanizmat 
për përmirësimin dhe zhvillimin e arsimit gjithëpërshirës.

Aktivitete: 

1. Përfshirja në udhëzimet e fillimvitit shkollor të platformës ndërgjegjësuese 
për arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara. Përgatitja 
e materialeve informuese dhe udhëzuese për të mbështetur aktivitetet 
në	të	gjitha	nivelet.

2. Zhvillimi i tryezave ndërgjegjësuese dhe informuese, takime dhe 
bashkëbisedime	në	të	gjitha	nivelet	e	arsimit.

3.	 Bashkërendimi	 i	 programeve	 të	 përbashkëta	 ndërgjegjësuese	 dhe	
aktiviteteve advokuese me median dhe organizatat jo-fitimprurëse mbi 
arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.
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Zhvillimi i planeve organizative kërkon përfshirjen dhe angazhimin e shkollës në 
mënyrë që:

•	 Të vlerësojë situatën aktuale brenda shkollës për cilësinë e realizimit të arsimit 
gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

• Të identifikojë pikat e forta dhe të dobëta të zbatimit të planeve organizative të 
zhvillimit te shkollës sa i takon arsimit gjithëpërfshirës.

• Të identifikojë cilat janë pengesat në procesin e pranisë, përfshirjes dhe mësimnxënies 
së nxënësve më aftësi të kufizuara dhe të sugjerojë ndërhyrje strategjike në këtë 
drejtim të tilla si: organizimi i mbështetjes së këtyre fëmijëve përmes planeve 
edukative	 individuale,	 metodat	 e	 përshatshme	 pedagogjike,	 shërbimi	 lehtësues	
psiko-social	dhe	aktivitete	miqësore	jashtë	shkollore,	etj.

• Të identifikojë dhe shfrytëzojë burime dhe kapacitete ekzistuese në nivel lokal, për 
shembull:	ngritja	e	fondeve	për	vetë-menaxhimin,	burime	profesionale	vullnetare	që	
mund	të	mbështesin	dhe	lehtësojnë	arsimin	gjithëpërfshirës	për	fëmijët	me	aftësi	
të kufizuara, nxitja e praktikave dhe vlerave pozitive te gjithëpërfshirjes së fëmijëve 
me aftësi të kufizuara përmes organizatave lokale, mediave lokale, etj.

•	 Të vendosë dhe të sigurojë dokumentimin e saktë të çdo faze të procesit të 
realizimit të arsimit gjithëpërfshirës.

Drejtuesit e shkollës dhe stafi i mësuesve kanë nevojë për trajnimet dhe përgatitjen 
e duhur në mënyrë që të jenë efikase në ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave 
të nevojshme për zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës. Trajnimet për ngritjen e 
kapaciteteve profesionale të mësuesve dhe aftësive drejtuese dhe menaxheriale 
të drejtuesve të shkollës duhet të jenë të vazhdueshme dhe pikë së pari të fillojnë 
në DAR dhe ZA dhe më tej mund të pasurohen me mbështetjen e qendrave 
burimore, aty ku fillimisht do të ngrihen dhe funksionojnë si të tilla. Nëse është 
e mundshme, përfshirja e prindërve në këto trajnime, është e rëndësishme sepse 
prindërit mund të ofrojnë pikëpamjet e tyre dhe njëkohësisht të marrin njohuritë 
e duhura për arsimin gjithëpërfshirës.

Aktivitete: 

1.	 Rishikimi	dhe	integrimi	i	parimeve	te	arsimit	gjithëpërfshirës	për	fëmijët	
me aftësi të kufizuara në planet organizative të zhvillimit të shkollës.

2.	 Zhvillimi	i	trajnimeve	për	mësuesit	dhe	drejtuesit,	me	qëllim	aftësimin	për	
përgatitjen dhe zbatimin e planeve organizative të zhvillimit të shkollës, 
me fokus të veçantë në arsimimin e nxënësve me aftësi të kufizuara. 
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 Pjesëmarrja	në	trajnime	të	jetë	e	hapur	edhe	për	prindërit,	me	qëllim	
forcimin	e	bashkëpunimit	dhe	lehtësimin	e	procesit	gjithëpërfshirës	në	
jetën shkollore për fëmijët me aftësi të kufizuara.

3.	 Ngritja	 e	 kapaciteteve	 të	 shkollës	 për	 pasurimin	 e	 programeve	
gjithëpërfshirëse	dhe	përmbushjes	së	nevojave	të	veçanta	të	nxënësve	
me aftësi të kufizuara, përmes punës së bashkërenduar mes stafit të 
shkollës,	nxënësve,	prindërve,	si	dhe	mësuesve	ndihmës	vullnetarë	dhe	
mësuesve	 burimor.	 Nxitja	 e	 kulturës	 së	 ndryshimit	 dhe	 përmirësimit	
përmes identifikimit të burimeve brenda dhe jashtë shkollës.

4. Hartimi i udhëzuesve për zhvillimin e partneritetit të shkollës me grupet 
e	interesit	veçanërisht	me	prindërit	në	mënyrë	që	të	nxitet	pjesëmarrja	
dhe	gjithëpërfshirja	cilësore	në	arsim.

Strategjia dhe Plani Tematik i veprimit të Arsimit Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar



��

Strategjia e arsimit gjithëpërfshirës dhe plani i tematik i veprimit është risi në 
programet dhe politikat e MAS, dhe si e tillë është mbështetur plotësisht në 
pengesat, vështirësitë dhe boshllëqet e hasura në sistemin arsimor përfshirë 
ngurtësinë në mendësinë dhe opinionin shoqëror ndaj problemeve të aftësisë së 
kufizuar dhe të ndryshmes në përgjithësi. Ndaj, pikërisht në këto pengesa qëndron 
aspekti kritik i zbatimit të kësaj strategjie. Një sfidë e tillë, mund të përballohet 
përmes bashkërendimit të përgjegjësive mes të gjithë aktorëve institucionalë 
dhe partnerëve të shoqërisë civile si dhe transparencës në llogaridhënie për 
zbatimin e kësaj strategjie. 

Megjithëse objektivi madhor i arsimit gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të 
kufizuara është sigurimi i kushteve dhe i shanseve të barabarta për t’u përfshirë 
në arsimim cilësor, arsimi special, për shumë arsye organizative, institucionale 
dhe burime të kufizuara njerëzore dhe financiare, mbetet ende një zgjedhje 
për arsimimin e këtyre fëmijëve. Tradita dhe praktika e arsimit special ka gjasa 
që të ndikojë në zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës , megjithatë kjo strategji 
dhe plani i veprimit, përpiqen të ofrojnë një zgjidhje efikase, duke mundësuar 
orientimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të rënda në institucionet e arsimit 
special. Përveç kësaj, kjo strategji, ka parashikuar që eksperienca e mësuesve 
të shkollave speciale të shërbejë për rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunim 
profesional me mësuesit në shkollat e zakonshme dhe me komisionet rajonale.

Zhvillimi i arsimit gjithëpërfshirës, megjithëse paraqitet sfidues, konsiderohet si 
themeli i realizimit të arsimit cilësor dhe të barabartë për të gjithë, ndaj zbatimi 
i saj është një proces në ndryshim dhe kërkon monitorim të  vazhdueshëm, me 
qëllim përmirësimet dhe përshtatjet e nevojshme për të siguruar progresin.

Përfundime
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Arsim i detyruar: është arsimi bazë, i njësuar dhe i përgjithshëm. Shkolla e 
arsimit të detyruar përfshin  arsimin fillor, i mesëm i ulët dhe i mesëm i  lartë. 
Format e arsimimit në shkolla janë: a) arsimim me kohë të plotë; b) arsimim me 
kohë të pjesshme;  c) arsimim në distancë.

Arsim gjithëpërfshirës: është sistemi i arsimit ku të gjithë fëmijët dhe të rinjtë 
me aftësi të kufizuara janë të pranishëm dhe të përfshirë në shkolla të zakonshme 
pavarësisht ndryshimit dhe aftësive, pa diskriminim, përmes zvogëlimit të 
pengesave dhe përforcimit të burimeve.

Arsim integrues: u referohet masave që merren për të siguruar arsim në sistemin 
e shkollave të zakonshme me pak mbështetje ekstra (p.sh. klasa burimore, mësues 
mbështetës etj.) për fëmijët me nevoja të veçanta. 

Arsim special: është arsimi i fëmijëve me nevoja të veçanta që adreson diferencat 
dhe nevojat individuale të këtyre fëmijëve. 

Dizenjo Universale: i referohet një spektri të gjerë  idesh për realizimin e 
ndërtesave, produkteve dhe mjediseve që janë të përdorshme nga të gjithë, në 
masën më të madhe të mundshme, pa qenë nevoja për dizenjo të veçantë”. Ky 
standard është adoptuar nga Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara, Kombet e Bashkuara.

“Kurrikula”: është tërësia e dokumentacionit si: korniza kurrikulare, plani shkollor, 
programi	mësimor,	teksti	dhe	materiale	të	tjera	të	një	lënde	ose	fushe	të	të	nxënit	dhe	
e tërë veprimtaria e organizuar në mjedisin e të mësuarit, që shërben për të siguruar 
një	formim	të	caktuar	të	atyre	që	nxënë.

“Kornizë kurrikulare”: është	 dokumenti	 themelor	 i	 kurrikulës,	 ku	 përshkruhen	
synimet e përgjithshme të saj, kompetencat themelore, rezultatet e pritshme për 
nxënësit, për sa i përket dijeve, aftësive dhe qëndrimeve në fund të arsimit bazë dhe 
atij	të	mesëm	të	lartë,	synimet	e	fushave	të	të	nxënit	dhe	parimet	e	përgjithshme	të	
procesit	të	mësimdhënies	e	nxënies	e	të	vlerësimit	të	nxënësve.

“Mësues i arsimit special”: mësues për të ndihmuar nxënësit me nevoja të 
veçanta arsimore. 

Nxënës me aftësi të kufizuara”: është personi, i cili ka dëmtime afatgjata fizike, 
mendore, shqisore, të sjelljes ose të kombinuara, që, në ndërveprim, mund ta 

Përkufizime
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pengojnë të marrë pjesë në mënyrë të plotë dhe të barabartë në arsimimin e tij 
dhe në jetën shoqërore.

Pajisje ndihmëse: janë instrumente ndihmëse, aplikacione, teknologji dhe 
sisteme të tjera mbështetëse që shërbejnë për të lehtësuar të nxënit e fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në veçanti dhe atyre me nevoja të veçanta arsimore në 
përgjithësi. 

Shkollë speciale: një shkollë që mundëson arsimim vetëm për fëmijët me aftësi 
të kufizuara dhe përbëhet nga mësues të kualifikuar në arsimin special si dhe 
punonjës të specializuar në aftësinë e kufizuar  që ofrojnë shërbime mbështetëse 
të specializuara (mjekë, punonjës të shërbimit psiko-socialë, terapistë), si dhe 
mësues ndihmës.  
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