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Konferenca e parë e studentëve “Sfidat aktuale të studentëve lidhur me praktikën profesionale
në kontekstin e kopshtit gjithëpërfshirës, me fokus edukimin e fëmijëve nga pakicat etnike”
mbajtur më 14 qershor 2019, Elbasan, është mbështetur nga Fakulteti i Shkencave të
Edukimit, Universiteti i Elbasanit “A. Xhuvani”, në bashkëpunim të ngushtë me Organizatën
“Save the Children”.
Kjo konferencë është organizuar në kuadër të zbatimit të projektit “Kujdes dhe zhvillim
në fëmijërinë e hershme për fëmijët romë në Shqipëri”, financuar nga Roma Education Fund
dhe MEDIKOR dhe zbatuar nga Save the Children, në partneritet me organizata të tjera
lokale, si: Romano Sezi dhe Voice of Roma.
Qëllimi i kësaj konference është të ofrojë mundësi për studentët të cilët ndjekin programet
e studimit në fushën e mësuesisë dhe aktorët e tjerë që përkrahin rrugëtimin e tyre drejt
formimit profesional, që të mblidhen së bashku dhe të ndajnë me njëri tjetrin dijen dhe
përvojën e fituar në kuadër të realizimit të praktikës profesionale, me fokus zbatimin e
arsimit gjithëpërfshirës dhe garantimin e cilësisë në edukimin për fëmijët nga pakicat
etnike.
Konferenca promovon një vizion të ri të implementimit praktik të përfshirjes aktive
të studentëve në procesin e prezantimit të punimeve studimore në grup, të diskutimit
konstruktiv, të reflektimit në mënyrë kritike mbi problemet dhe sfidat konkrete që ata
ndeshin si praktikantë, si dhe të zhvillimit të ideve për të ndryshuar realitetin dhe për të
sjellë kontribute të rëndësishme në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë
së programeve të studimit në fushën e mësuesisë të ofruara në institucionet e arsimit të
lartë, si dhe rritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimit me mësuesit mentorë të kopshteve
dhe shkollave ku zhvillohen praktikat profesionale.
Ky forum paraqet jo vetëm një përvojë nxitëse dhe frymëzuese në karrierën e hershme
profesionale të gjeneratës së re të studentëve – mësues, por u jep atyre edhe një hapësirë
të shkëlqyer për të themeluar një rrjet të përbashkët ndërveprimi dhe partneriteti për
të ardhmen.
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VLERËSIMI PËR ZHVILLIMIN DHE TË NXËNËT
NË FËMIJËRINË E HERSHME
Ermira Lika
likaermira4@gmail.com
Studente në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Luljeta Hasa (Pjetri)
luljetahasa@gmail.com
Ish-studente në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Korniza e vlerësimit per zhvillimin dhe të nxënët në fëmijërinë e hershme në arsimin
parashkollor është hartuar për të mbështetur mësuesit dhe stafin e kopshtit në vlerësimin
e fëmijëve të vegjël duke ndjekur nje strategji kyçe në monitorimin e programeve
arsimore. Fëmijët që bëhen pjesë e sistemit arsimor që në moshën 3-vjeçare shfaqin
një mori shprehish dhe aftësish. Mësuesit duhet ta pranojnë se secili fëmijë është unik,
i ndryshëm në formimin gjuhësor dhe në zhvillimin emocional e shoqëror. Kjo gjë nuk
duhet të shihet si diçka negative, por duhet të konsiderohet si një pjesë e natyrshme e
aspektit të zhvillimit njerëzor.
Që të bëjmë një vlerësim sa më efikas është e nevojshme të njohim historinë e jetës së
tij deri ne çastin kur ai vjen kopsht. Këtë gjë nuk mund ta bëjë askush tjetër më mirë se
prindërit, të cilët krijojnë urën lidhëse fëmijë-prindër-mësues. Vlerësimi dhe të nxënët e
fëmijës është një punë multidisiplinare në mbarëvajtjen e tyre.
Gjatë kryerjes së praktikës profesionale në kopshtin nr. 12 vëzhguam dhe analizuam në
mënyrë direkte ecurinë e fëmijëve dhe zhvillimin e tyre në çdo fushë. Nga ky vëzhgim
dhe shënimet e mbajtura për ecurinë e çdo fëmije arritëm në konkluzionin se të nxënët
e fëmijës është një proces progresiv i cili duhet ndjekur çdo ditë pasi duke punuar çdo
ditë me fëmijët arrin t’i njohësh ata në çdo aspekt, arrin të kuptosh mënyrën me të cilën
duhet të punosh me secilin fëmijë.
Fjalë kyçe: zhvillimi në fëmijëri, të nxënët dhe vlerësimi, proces progresiv
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ZHVILLIMI GJUHËSOR PËRMES MODELIT
TË KOPSHTIT “MONTESORI”
Klodiana Sinani
klodianasinani81@gmail.com
Studente në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
“Për të ndihmuar një fëmijë duhet t’i sigurojmë atij një mjedis që e lejon të zhvillohet
lirisht” (M.Montesori). Pra, mjedisi është ndikues dhe ka rol thelbësor në zhvillimin e
fëmijës. Ai duhet të jetë i ngjashëm me atë në të cilin fëmija jeton, kjo i fal liri dhe siguri,
por i organizuar në mënyrë të atillë që të ngjallë kureshtje, të hasë me dëshirën për të
lëvizur dhe me eksplorimin autonom.
Përmes këtij studimi synohet të evidentohen përparësitë e modelit të kopshtit Montesori
në lidhje me edukimin gjuhësor të fëmijëve të arsimit parashkollor.
Studimi u realizua përmes metodës së anketimit dhe popullata e tij ishin prindërit e
fëmijëve të kopshtit “Imelda Lambertini” Elbasan, i cili operon me metodën e Maria
Montesorit, të cilët u janë përgjigjur disa pyetjeve që kishin të bënin me zhvillimin gjuhësor
të fëmijëve së tyre. Pyetjet në vetvete bazohen te aftësitë gjuhësore që fëmija duhet t’i
fitojë në vitet e tij të qëndrimit në kopsht. Bazuar në perceptimet e prindërve, u synua të
evidentoheshin vlerësimet e tyre në lidhje me fitimin e aftësive gjuhësore të fëmijëve, të
cilët qëndrojnë, punojnë, luajnë dhe mësojnë në këtë mjedis të pasur dhe favorizues social,
që ka si veçori bashkimin e fëmijëve të grupmoshave të ndryshme.
Mund të them me bindje, pasi e kam vëzhguar nga afër këtë ambient, se klima mësimore
është e qetë dhe se punohet në çdo moment edhe jashtë atyre orëve të posaçme për
zhvillimin gjuhësor për kultivimin dhe pasurimin e fjalorit të fëmijëve.
Rezultatet në fund të anketimit provuan se fëmijët i kanë arritur më së miri këto objektiva
gjuhësore falë edhe mjedisit favorizues, qëndrimit dhe bashkëpunimit mes fëmijëve të
moshave të ndryshme dhe lirisë që mjedisi u jep për të nxënë.
Fjalë kyçe: zhvillim gjuhësor, modeli Montesori, mjedis favorizues, eksplorim autonom
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NJË VËSHTRIM MBI DISKRIMINIMIN E PJESËTARËVE
TË KOMUNITETIT ROM NË SHKOLLË
Raxh Rakipi
raxhi.rakimi@uniel.edu.al
Xhuljana Murati
xhuljanamurati@yahoo.com
Studentë në programin “Master Profesional” në Mësuesi në AMU
në Gjuhë shqipe -Letërsi
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
“Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të
huaj dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha,
orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja ekonomike apo sociale, mosha,
vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin
shqiptar” (Ligji 69/2012, Neni 5, E drejta për arsimim). Ligji e ka sanksionuar që individët
e minoriteteve të ndryshme të trajtohen njësoj e të kenë të drejta të barabarta, por a
ndodh gjithnjë kështu në realitetin tonë shkollor?
Ky studim synon të japë një pasqyrë të asaj që ndodh realisht me pjesëtarët e komunitetit
rom në disa shkolla, mbështetur në vëzhgimet e realizuara nga studentë të degëve
të ndryshme të mësuesisë gjatë zhvillimit të praktikës së tyre profesionale. Përmes
vëzhgimeve të drejtpërdrejta dhe intervistave të realizuara me nxënës që i përkasin
komunitetit rom, u synua të vlerësohej respektimi i të drejtës së sanksionuar me ligj.
Rezultatet na treguan që ka akoma raste të diskriminimit, të cilat jemi munduar t’i
paraqesim sa më saktë. Përkundrejt kësaj, kemi paraqitur edhe rastet ku individët e
komunitetit rom trajtohen pa asnjë lloj diference. Përqasjen mes dy realiteteve e kemi
bërë për të kuptuar ndoshta, çfarë e shtyn një palë drejt diskriminimit dhe çfarë e pengon
palën tjetër.
Në fund, e mbyllim me moton : “Të krijojmë ura, jo pengesa”
Fjalë kyçe: komuniteti rom, diskriminim, të drejta
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PENGESAT PËR ARSIMIN ROM, NË ARSIMIN PARASHKOLLOR
Erina Elezi
erinaelezi123@gmail.com
Aurela Fezollari
fezollariaurela97@gmal.com
Studente në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Arsimimi i fëmijëve romë është një nga sfidat kryesore për të ndryshuar situatën e
komunitetit rom. Në konventën e të drejtave të fëmijëve saksionohet që çdo fëmijë ka të
drejtën të arsimohet dhe të jetë i sukseshëm. Natyrisht, situata arsimore e fëmijëve romë
varet nga shumë faktorë, të cilët duke u gërshetuar me njëri-tjetrin e vështirësojne atë.
Një nga problemet mbetet frekuentimi i ulët dhe braktisja e shkollës.
Komuniteti rom përballet me një situatë të vështirë ekonomiko-shoqërore, e cila shpesh
karakterizohet nga një jetesë nën standardin e nivelit të jetës, strehim jo të mirë dhe
ofrimi i një mjedisi jo të përshtatshëm për mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve.
Në këtë punim jemi përpjekur të evidentojmë situatën në të cilën paraqitet ecuria e
fëmijëve të komunitetit rom në arsimin parashkollor, nisur nga dokumentat politikë të
prodhuar vitet e fundit për përfshirjen e tyre në tërë hallkat e sistemit arsimor, si dhe
përpjekjet që bëhen nga institucionet për realizimin e objektivave.
Analiza e të dhënave që kemi bërë, mbështetur në informacionet e marra pranë
Drejtorisë Arsimore si dhe pranë institucioneve të arsimit parashkollor, tregon se numri i
fëmijëve romë që ndjekin kopshtet është mjaft i ulët. Kjo kërkon marrjen e masave për të
mundësuar tërheqjen e këtyre fëmijëve pranë kopshteve për t’u mundësuar atyre shanse
suksesi sikundër të gjithë fëmijëve të tjerë.
Fjale kyçe: minoritetiet, pengesat, braktisja e shkollës, përfshirje
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PRAKTIKAT MË TË MIRA TË ARSIMIMIT TË FËMIJËVE ROMË
NË PARASHKOLLOR (PËRVOJA NGA PRAKTIKA NË KOPSHT)
Nekida Nikolla
nekidanikolla@yahoo.com
Sixhej Kasapi
kasapisixhej@gmail.com
Suada Zabzuni
suadazabzuni22@gmail.com
Studentë në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Në Shqipëri, një numër i konsiderueshëm i popullatës është pakicë etnike. Socializimi i
këtyre pakicave duhet të nisë që në fazat e hershme të rritjes së individit ku institucioni
kryesor pas familjes është kopshti.
Edukimi parashkollor ka rëndësi për jetën e mëvonshme, pasi nëse nuk edukohen që në
parashkollor fëmijët romë në të ardhmen do të kenë vështirësi në shkollë.
Në këtë punim ne sjellim një reflektim mbi zhvillimin e modeleve më të mira të përfshirjes
në edukimin e fëmijëve romë në arsimin parashkollor si dhe ndërgjegjësimin e rëndësinë
e këtyre praktikave në integrimin e fëmijëve romë mbështetur në analizën e një baze
të dhënash të siguruar nga institucionet e arsimit parashkollor në qytetin e Elbasanit si
dhe në shqyrtimin e literaturës, artikujve të botuar që në fokus të tyre kanë arsimimin e
fëmijëve romë, veçanërisht arsimin parashkollor.
Fjalë kyçe: arsim parashkollor, komunitet rom, integrimi i hershëm, gjithëpërfshirje edukative

11

ASPEKTE TË REFUZIMIT TË PRANIMIT TË FËMIJËVE
NGA KOMUNITETI ROM, NË GRUPE SOCIALE TË
BASHKËMOSHATARËVE NË SHKOLLË
Anxhela Hida
anxhela.hida@uniel.edu.al
Studente në programin “Master Profesional” në Mësuesi në AMU në
Gjuhë shqipe-Letërsi
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Një çështje me interes në lidhje me etninë e romëve në Shqipëri është mospranimi i tyre
në shoqëri. Gjendja e tyre paraqitet e vështirë dhe përkrahja tepër e papërfillshme duke
marrë parasysh situatën e tyre në fusha jetike, si arsimimi e punësimi.
Nëse themi rëndom se gjendja e tyre e vështirë nis te niveli i ulët arsimor, atëherë theksi
duhet vënë te domosdoshmëria e arsimimit për të rritur mirëqenien e tyre. Arsimimi
fillon nga fëmijët dhe ata së pari duhet të jenë të pranuar që të mos hasin vështirësi në
rrugëtimin e tyre drejt emancipimit.
Ajo që ka interes për ne, çka përbën dhe qëllimin e këtij punimi, është të qartësojmë
mospranimin e romëve në shoqëri dhe të vemë theksin tek ajo që duhet bërë për të
reduktuar dhe gradualisht shmangur këtë mospranim, gjithnjë duke filluar nga baza,
fëmijët e këtij minoriteti.
Për realizimin e këtij punimi kemi përdorur metodën kërkimore dhe analitike mbështetur
në literaturën vendase të botuar për këtë qëllim.
Ne duhet të reformojmë mendësinë e shumicës që pakica të ndjehet e pranuar. Duhet të
ndërgjegjësohemi e të punojmë, që të mos e humbasim, por ta ndihmojmë këtë komunitet
për ruajtjen e kulturave dhe ç’është më e rëndësishmja të gjuhës së tyre, sepse në fund
të fundit, gjuha e tyre, ndërkohë që për ta është pjesë e identitetit, për ne është pjesë e
pasurisë sonë kombëtare.
Fjalë kyçe: komuniteti rom, arsimi, gjuha rome, refuzim social, gjithëpërfshirje sociale
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PRAKTIKA TË INTEGRIMIT TË HERSHËM TË FËMIJËVE ROMË
NË ARSIMIN PARASHKOLLOR
Marinela Bodurri
marinelabodurri@gmail.com
Luljeta Vlashi
luljetavlashi1@gmail.com
Studentë në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Shumë nga fëmijët romë nuk e dinë gjuhën shqipe, sepse familja përdor gjuhën rome.
Institucionet arsimore, duke nisur nga ai parashkollor kanë detyrimin të ofrojnë mundësinë
që fëmijët romë të mësojne gjuhën edhe nëse ata nuk e flasin atë në shtëpi për t’i
përgatitur ata për ritme dhe rutinën e shkollës fillore. Barrierat gjuhësore janë përdorur
shpesh për të justifikuar vendosjen e gabuar të fëmijëve romë në kopshte speciale.
Qëllimi i këtij studimi është evidentimi i rëndësisë që ka puna e mësuesve të arsimit
parashkollor në bashkëpunim me familjet për të kapërcyer barrierat gjuhësore.
Mbështetur në vëzhgimet e realizuara prej nesh gjatë praktikës profesionale të kryer në
kopshtin e Rrapishtes, që ndiqet kryesisht nga fëmijë romë, si dhe në bisedat me mësueset
e këtij kopshti, u përpoqëm të evidentojmë vështirësitë që hasin këta fëmijë në fusha të
ndryshme të dijes dhe veçanërisht në zhvillimin gjuhësor. Këto vështirësi të mbartura nga
kopshti do të sjellin pengesa për suksesin e tyre në shkollën fillore apo edhe në vazhdim.
Nga përfundimet e nxjerra, ne sugjerojmë që duhet të ketë një bashkëpunim më të
ngushtë të kopshtit me familjen si dhe një mbështetje më të madhe të institucioneve
përmes angazhimit të tyre, realizimit të projekteve të ndryshme etj.
Fjalet kyçe: gjuha rome, barriera gjuhësore, gjithëpërfshirje, arsim parashkollor
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STRATEGJI DHE AKTIVITETE PËR TË NDËRTUAR
NJË KLASË GJITHËPËRFSHIRËSE
Sabina Coku
sabinacoku96@gmail.com
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Sidorela Korca
sidorelakorca@gmail.com
Albert Doda
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Studentë në programin “Master i Shkencës” në Mësuesi për Arsimin Fillor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Gjithëpërfshirja në arsim cilësohet si mjeti më i favorshëm që krijon shanse të barabarta
arsimimi për të gjithë fëmijët, me apo pa aftësi ndryshe, shmang qëndrimet diskriminuese
ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta, nxjerr në pah vlerat personale të gjithësecilit, për të
cilët klasat gjithëpërfshirëse nëpërmjet një mësimdhënie të përshtatshme, janë shumë të
efektshme për të gjithë nxënësit, pavarësisht gjendjes apo aftësive që ata kanë.
Rritja e numrit të nxënësve me aftësi të kufizuara nëpër klasa, po shoqërohet me sfida të
reja për mësuesit e klasave gjithëpërfshirëse. Problemet e punës mësimore të mësuesve
në këto klasa janë të shumta, e për t’i minimizuar sadopak ato, mësimdhënia botërore
po i kushton hapësirat e duhura nëpërmjet analizave dhe orientimeve për të zbutur sa të
mundet problemet që ka mësimdhënia në këto klasa. Mësimdhënia në këto klasa, kërkon
një përshtatje të saj në bazë të nevojave dhe aftësive që ka çdo nxënës për të nxënë.
Punimi sjell një tablo të metodave dhe strategjive, aktiviteteve që në mësimdhënien sot
njihen si faktorë që çojnë në efikasitetin e mësimdhënies në klasat gjithëpërfshirëse si dhe
që ndikojnë në mësimdhënien e diferencuar dhe të përshtatshme sipas karakterit të çdo
nxënësi dhe që e bëjnë një mësues të suksesshëm.
Disa nga pyetjet që trajtohen në punim, të cilat shërbejnë për të analizuar këta faktorë,
janë:
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•
•
•

Sa arrijnë mësuesit të jenë pranë nxënësve me aftësi nndryshe brenda orës së mësimit?
Sa shumëllojshmëri strategjish përdorin gjatë mësimdhënies?
Sa mirë mund të përfshihen strategji alternative në klasat gjithëpërfshirëse?

Këto pyetje orientohen mbi teknikat dhe strategjitë mësimore që mund të përdoren nga
mësuesit gjatë orës së mësimit.
Punimi do të shërbejë si një orientim edhe për studentët praktikantë që përgatiten të
bëhen mësues të ardhshëm. Padyshim, në hapat e para të mësimdhënies së tyre, ata
mund të kenë rastin të punojmë dhe të njohin karakteristikat individuale të nxënësve
me aftësi ndryshe. Duke zbatuar strategji gjithëpërfshirëse në praktikat mësimdhënëse,
studentët-mësues do të ndikojnë jo vetëm për të zbutur vështirësitë e nxënësve me nevoja
të veçanta, por edhe do të fuqizojnë potencialet e tyre zhvillimore duke u dhënë këtyre
nxënësve mundësi të barabarta për t’ arsimuar dhe integruar në shoqëri.
Fjalet kyçe: përshtatje edukative në klasë, planifikim i mësimdhënies efikase, rregullimi i
mjedisit të klasës
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VLERËSIMI I HAPËSIRAVE TË LOJËS NË MJEDISIN E
BRENDSHËM TË KOPSHTIT, NË PËRGJIGJE TË DIVERSITETIT
MULTIKULTUROR DHE ARSIMIT GJITHËPËRFSHIRËS
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Studentë në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Qëllimi i studimit është që të përshkruajë mënyrën sesi janë rregulluar hapësirat e të
mësuarit nëpërmjet lojës në mjediset e brendshme të klasave të kopshtit ku studentët
zhvillojnë praktikën profesionale, në përgjigje të diversitetit kulturor të komunitetit ku
kopshti ofron shërbimin e tij, si dhe zbatimit të parimeve të arsimit gjithëpërfshirës.
Për të arritur qëllimin e këtij studimi është përdorur metoda cilësore e intervistës gjysmë
të strukturuar me mësuesit e klasave ku është realizuar praktika profeisonale, si dhe janë
zhvilluar vëzhgime të drejtpërdrejta në mjediset e brendshme të klasave të kopshteve,
duke pasur si referencë indikatorët e përshkruar në dokumentin me titull “Standardet e
projektimit të kopshteve” (IZHA, 2018). Gjithashtu, janë siguruar të dhëna për të mësuar
numrin e fëmijëve nga kultura dhe etnitete të ndryshme.
Nga analiza e të dhënave të grumbulluara rezultoi se kushtet e mjedisit të brendshëm nuk
janë të mjaftueshme për grupin e fëmijëve dhe në përputhje me standardet e kërkuara.
Brenda në klasë ambienti është shumë i vogël krahasuar me numrin e fëmijëve që e
frekuentojnë kopshtin çdo ditë. Një ambient i tillë për fëmijët duket se ndikon në rritjen
e sjelljeve agresive, dhe në uljen e ndërveprimit me njeri tjetrin, në lojrat e parashikuara
sipas qendrave të aktivitetit. Gjithashtu, duke u nisur nga hyrja e kopshtit, në korridore
dhe hapësira të tjera të ndërmjetme, nuk vërehen zbukurime, piktura dhe punime të
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fëmijëve që ekspozojnë arritjet e tyre dhe diversitetin kulturor që i bëjnë fëmijët të ndihen
krenarë. Tavolinat e fëmijëve janë vendosur shumë afër me njëra-tjetrën duke rritur
shpërqëndrimin e fëmijëve në lojë. Ambienti ku rrinë fëmijët nuk është shtruar me tapet
duke cënuar qëndrimin e qetë dhe të shëndetshëm të fëmijëve të vegjël. Disa nga qendrat
e aktiviteteve mungojnë. Lodrat dhe materialet e lojës janë të pakta. Kutia e ndihmës së
shpejtë mungonte.
Në përfundim, studimi konkludon se ka ende shumë punë për të bërë për të përmirësuar
standardet e kopshteve për edukimin në fëmijërinë e hershme. Në mënyrë të veçantë,
ky proces merr rëndësi për kopshtet, të cilat shërbejnë edhe për ushtrimin e mësuesve
të rinj.
Studimi rekomandon që mjedisi i brendshëm në kopsht duhet të strukturohet në mënyrë
që të gjithë fëmijët të eksplorojnë dhe të ndërveprojnë me njëri-tjetrin duke mësuar
përmes lojës. Mjedisi fizik duhet të mundësojë përfshirjen me kënaqësi në aktivitetet e
lojës të fëmijëve nga kultura të ndryshme, si dhe ata me nevoja të veçanta.
Fjalë kyçe: mjedis i bredshëm, lojë, përfshirje, siguri
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PËRDORIMI I LOJËS ME QËLLIM EDUKIMIN E SJELLJEVE
PROAKTIVE TË FËMIJËVE PARASHKOLLORË
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fiorela.bardhi@uniel.edu.al
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Studentë në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
Abstrakti
Profesioni i edukatores është art. Aftësia për të edukuar dhe mësuar fëmijët, duke
respektuar individualitetin e tyre, është një nga parimet bazë të punës në sistemin
parashkollor. Kjo shkon në të njëjtën linjë edhe me standardet e respektimit të të drejtave
të fëmijës.
Qëllimi i këtij punimi është të vlerësojë nga perspektiva e studentëve të praktikës
profesionale mënyrën se si mësueset përdorin lojën dhe veprimtaritë e tjera të kopshtit
për të edukuar sjellje proaktive dhe prosociale tek fëmijët parashkollorë si një mënyrë e
përshtatshme e të mësuarit në përputhje me karakteristikat e zhvillimit të fëmijëve dhe
sigurimit të një arsimi gjithpërfshirës.
Për të arritur qëllimin e këtij studimi janë përdorur metoda cilësore të vëzhgimeve të
drejtpërdrejta në mjediset e brendshme të klasave ku realizohet praktika. Gjithashtu,
është realizuar një intervistë gjysmë e strukturuar me mësuesin e klasës për të vlerësuar
qëndrimet dhe mënyrën sesi loja përdoret për të mësuar sjelljet proaktive dhe prosociale
te fëmijët parashkollorë.
Rezultatet e studimit treguan se në përgjithësi edukatoret përdorin lojërat me kukukulla,
lexime të ndryshme, filma vizatimorë dhe vizatimet për të modeluar sjelljet proaktive dhe
prosociale te fëmijeve.
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Gjithashtu, vërehet se kopshti ka diversitet të materialeve, mjeteve dhe një hapësirë të
mjaftueshme dhe të rregulluar me standardet e kërkuara për t’u mësuar fëmijëve sjellje
prosociale dhe proaktive. Gjatë punës me fëmijët të gjitha edukatoret tregojnë kujdes për
të edukuar fëmijët e vegjël që të praktikojnë sjellje proaktive dhe prosociale, veçanërisht
përmes lojës sociale e dramatike dhe aktiviteteve të tjera të kopshtit.
Megjithatë, numri i madh i fëmijëve për klasë ul efektivitetin e këtyre veprimtarive. Nga
ana tjetër, vërehet një mungesë e angazhimit të prindërve nga komuniteti rom në lojërat
dhe veprimtaritë e përditshme mësimore dhe edukative të kopshtit.
Në përfundim, studimi rekomandon se stafi i kopshtit duhet të punojë me strategji më
të qarta që fëmijët të formojnë qëndrime pozitive ndaj njëri-tjetrit pavarësisht nevojave,
nivelit kulturor, ekonomik apo etnisë së cilës i përkasin.
Fjalët kyçe: të mësuarit nëpërmjet lojës, edukimi i sjelljeve proaktive, sjellje prosociale,
qëndrime sociale pozitive

19

VLERËSIMI I MJEDISIT TË JASHTËM TË KOPSHTIT QË
INKURAJON TË MËSUARIT NËPËRMJET LOJËS DHE REFLEKTON
PARIMET E GJITHËPËRFSHIRJES NË EDUKIM
Oklida Tollumi
olkida.tollumi@uniel.edu.al
Klea Bardho
klea.bardho@uniel.edu.al
Irma Hasa
irma.hasa@uniel.edu.al
Marsela Muça
Marsela.muca@uniel.edu.al
Studentë në programin “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
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Abstrakti
Qëllimi i këtij punimi është që të studiojë mënyrën sesi është rregulluar dhe si përdoret
mjedisi i jashtëm i kopshtit në procesin e të mësuarit nëpërmjet lojës duke reflektuar
parimin e gjithëpërfshirjes në edukim dhe duke respektuar diversitetin multikulturor të
komunitetit ku kopshti shërben. Studimet teorike tregojnë që mjedisi i jashtëm është një
faktor i rëndësishëm në procesin e të mësuarit të hershëm.Ai ndihmon fëmijët të mësojnë
në mënyrë konkrete duke ndërthurur aftësitë motorike dhe kënaqësinë e lojës në natyrë.
Për të arritur qëllimin e këtij studimi janë përdorur metoda cilësore e intervistës gjysmë
të strukturuar me mësuesit mentorë që japin mësim në kopshte, si dhe janë zhvilluar
vëzhgime të drejtpërdrejta në mjediset e jashtme të klasave të kopshteve, duke pasur si
reference indikatorët e përshkruar në dokumentin me titull “Standardet e projektimit të
kopshteve” (IZHA, 2018).
Rezultatet e punimit tregojnë që mjediset e jashtme të kopshtit kanë nevojë të
përmirësohen duke ndjekur standardet e projektimit të tyre. Gjatë vëzhgimit është
parë që kopshtet disponojnë hapësira të pamjaftueshme të mjediseve të jashtme që nuk
përmbushin kriteret e kërkuara. Megjithatë, edukatoret e kopshtit përfshijnë në rutinat e
ditës edhe aktivitete të lojës në oborrin e kopshtit ose jashtë në natyrë sipas grupmoshave
të caktuara të fëmijëve.
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Në përfundim studimi kostaton që mjediset e jashtme nuk janë të organizuara
sipas standardeve të kërkuara dhe në disa prej kopshteve ato janë me sipërfaqe të
pamjaftueshme ose nuk ekzistojnë fare. Kërkimet e fundit në këtë fushë sugjerojnë se
lojërat në natyrë kanë efekt argëtues dhe edukativ, sepse fëmija duke luajtur mëson
dhe cilado qoftë ajo lojë ata mësojnë me kënaqësi. Gjithashtu, loja në natyrë ndikon në
shëndetin fizik dhe psiqik të fëmijëve të vegjël. Por, duhet theksuar se fëmija mëson me
efikasitet nëse krijohen mjedise të përshtatshme, me standarde dhe me materiale nga
bota reale, të cilat janë ekologjikisht të shëndetshme për fëmijët, si dhe ndihmojnë fëmijët
të duan natyrën, të ndërveprojnë pozitivisht me të, të zhvillojnë mendjen e tyre, të venë
në lëvizje çdo muskul dhe të mprehin shqisat.
Fjalët kyçe: mjedis i jashtëm, standard, siguri, kënaqësi, shëndet
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Abstrakti
Praktika është një mënyrë shumë e mirë për të mësuar sesi mund të ushtrosh një
profesion . “Të njohësh veten është fillimi i të gjithë mençurisë” (V.Myftari). Praktika
profesionale ndihmon në shërbimin e informacioneve mes njerezve,me qellim të krijimit
të marredhenieve për tëavancuar karrierën profesionale. Studimi ynë synon të evidentojë
rëndesine e praktikës profesionale në formimin e mësuesve të ardhshëm. Për këtë ne
kemi intervistuar 50 studentë të praktikes mesimore Mësuesi në Arsim Fillor dhe Arsim
Parashkollor. Përmes përgjigjeve të tyre kemi mundur të evidentojmë vlerat e këtij
angazhimi dhe sygjerimet e studentëve për përmirësimin e saj në funksion të cilësisë.
Nga përgjigjet e marra evidentohet fort rëndesia e këtij komponenti të rendësishëm
të formimit të mesuesve të ardhshëm por edhe ngjashmërive te tilla si ; ndjekje nga
mësuesit mentore,lidhje me e ngushtë fakultet-shkollë,vlerësimet etj. Parë dhe nga
konteksti i punonjësit social dhe filozofisë së mësimdhënies është parë me vëmendje dhe
marrëdhënia që duhet të krijojnë këta studentë me fëmijët, rëndësia e rolit të tyre në të
qenurit në të ardhmen mësues të suksesshëm.
Fjalet kyce: praktika profesionale, mentorim, profesioni i mesuesit.
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Universiteti “Aleksandër Xhuvani”
Sfidat aktuale të studentëve lidhur me praktikën
profesionale në kontekstin e kopshtit gjithëpërfshirës,
me fokus edukimin e fëmijëve nga pakicat etnike :
konferenca e parë kombëtare e studentëve :
Elbasan, 14 Qershor 2019 : libri i abstrakteve /
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”. – Tiranë : Geer, 2019
24f. ; 24cm.
ISBN 978-9928-07-635-9
1. Arsimi parashkollor
2. Mësues 3. Mësimdhënia
4. Fëmijë 5. Romë 6. Konferenca 7. Shqipëri
373.2. 014(=214.58:496.5) (062)

24

26

