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Ky tekst është përkthyer në shqip dhe është shtypur falë fondeve të projektit të zhvillimit 
“Drejt një edukimi gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët në moshë parashkollore në Shqipëri”, i 
bashkëfinancuar nga Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) dhe zbatuar nga 
Save the Children Itali ONLUS.

Projekti i nisur në vitin 2017 ka lehtësuar në krijimin e dy programeve të studimit universitar 
të përshtatur për edukatorët e çerdheve, një në Korçë dhe një në Elbasan. Kjo u mundësua 
falë bashkëpunimit midis Universitetit të Korçës, të Elbasanit, Ministrisë të Arsimit, Sporteve 
dhe Rinisë  në Shqipëri dhe Universitetit të Bolonjës (Universiteti ku punojnë edhe profesorët 
autorë të librit).

Paralelisht me krijimin e programeve të studimit, projekti mori angazhimin e prokurimit të 
teksteve të reja në fushën e edukimit të fëmijëve të moshës 0-3 vjeç. Ky vëllim u përzgjodh 
për qasjen autoritare dhe aktuale rreth argumentit, duke u pozicionuar si një nga veprat më të 
rëndësishme për përgatitjen e edukatorëve të ardhshëm të çerdheve. 

Libri është përkthyer në shqip dhe do të shtypet dhe shpërndahet falas në Fakultetet e 
Shkencave të Edukimit në Shqipëri dhe Kosovë.

Falënderojmë shtëpinë botuese FrancoAngeli dhe autorët, prof. Lucia Balduzzi dhe prof. 
Tiziana Pironi, të cilët i dhanë falas të drejtat e autorit Save the Children, për të përkthyer dhe 
publikuar tekstin.

Redaktimi përfundimtar i librit u krye në mënyrë vullnetare nga prof. Olger Brame i 
Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë të Universitetit të Korçës.

Një falënderim i veçantë i drejtohet Profesores Roberta Caldin, Drejtuese e Departamentit 
të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Bolonjës.

Questo testo è stato tradotto in albanese e stampato grazie ai fondi del progetto di sviluppo 
«Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in età prescolare in Albania», cofinanziato 
dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ed implementato da Save the 
Children Italia ONLUS. 

Il progetto, iniziato nel 2017, ha facilitato la creazione di due corsi di Laurea ad hoc per 
educatori dei nido d’infanzia, uno a Korce ed uno ad Elbasan. Questo è stato possibile grazie 
alla collaborazione fattiva tra le Università di Korce, di Elbasan, il Ministero dell’Educazione 
Albanese e l’Università di Bologna (Università dove lavorano le docenti autrici del libro).

Parallelamente alla creazione dei corsi, il progetto si è adoperato per l’adozione di nuovi 
testi universitari in materia di educazione dei bambini nella fascia 0-3 anni. Questo volume è 
stato scelto per la sua autorevolezza ed attualità sull’argomento, ed è stato ritenuto uno dei 
più importanti per la formazione dei futuri educatori dei nido d’infanzia. 

Il libro è stato tradotto in albanese, e sarà stampato e distribuito gratuitamente presso le 
facoltà di Scienze dell’Educazione in Albania ed in Kosovo. 

Si ringraziano la casa editrice FrancoAngeli e gli autori, la prof. Lucia Balduzzi e la prof. 
Tiziana Pironi, per aver ceduto gratuitamente a Save the Children i diritti di traduzione e 
stampa del testo. 

La revisione finale del libro è stata curata su base volontaria dal prof. Olger Brame del 
Dipartimento di Lingua e Letteratura dell’Università di Korça. 

Un ringraziamento particolare va alla Professoressa Roberta Caldin, Direttore del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna.
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Hyrje

nga Tiziana Pironi

Ky vëllim është rezultat i një pune të përbashkët që ka përfshirë profesorë 
të degës së studimit për Edukator  në shërbimet e kujdesit për fëmijët të 
Universitetit të Bolonjës, një kurs i koordinuar nga unë që nga viti 2012, 
me	qëllim	identifikimin	e	strategjive	dhe	mënyrave	didaktike,	që	të	mund	të	
përftohej një kohezion më i madh, edhe në një perspektivë ndërdisiplinore, 
ndërmjet stileve të mësimdhënies, laboratorëve dhe veprimtarive praktike. 
Pra,	 jemi	 nisur	 nga	 dëshira	 për	 të	 reflektuar	mbi	 vetë	 arsyet	 e	 degës	 sonë	
3-vjeçare, duke kërkuar para së gjithash të shmangim rrezikun, gjithmonë të 
pranishëm, të copëzimit dhe të moskoherencës së një oferte trajnimi kaq të 
pasur dhe të diferencuar dhe  në të njëjtën kohë, për të ngjallur te studentët një 
vetëdije të kuptimit dhe të domethënies së të qenit/ të bërit të tyre edukatorë 
në shërbimet e kujdesit për fëmijët në vitet e para të jetës. E gjitha kjo, duke 
pasur parasysh ndër të tjera një çast historik të veçantë, në të cilin çerdhet, 
shërbimet e kujdesit për fëmijët nga 0-3 vjeç, janë tashmë të njohura ligjërisht 
si pjesë integrale e sistemit arsimor (mendoni për atë që do të sjellë zbatimi i 
Ligjit 107/2015në Itali),  teksa është ende në fazë miratimi ligji që parashikon 
detyrimin e titullit universitar për edukatorët në përgjithësi. 

Gjatë takimeve tona kolegjiale, si edhe në punën e komisionit të krijuar 
për rishikimin e rrugëtimit të trajnimit, kemi menduar që tema e vëzhgimit 
të përfaqësonte thelbin tematik dhe çelësin e leximit të tërthortë në të gjitha 
mësimet dhe laboratorët tanë, temë e cila e gjente suksesin e saj në aktivitetin 
e praktikës1. U vendos që dita e 13 qershorit e viti 2014, t’i kushtohej 

1. Referojuni Udhëzuesit të Praktikës në Shërbimet e kujdesit për fëmijët, QSH Edukator 
në shërbimet e kujdesit për fëmijët, Shkolla dhe Psikologjia dhe Shkencat e Edukimit, 
Universiteti i Bologna-s. Dëshirojmë t’i shprehim këtu një falënderim të sinqertë 
Profesoreshës Franca Marchesi, e angazhuar në një përvojë 10-vjeçare si tutor-përgjegjës 
i aktiviteteve të praktikës së kursit tonë të diplomës dhe që ka koordinuar punimet e 
Komisionit, të përbërë nga këta profesorë: Angela Chiantera, Emanuela Cocever, Maurizio 
Fabbri, Alessandra Sansavini, Elisa Truffelli.
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workshopit: “Vëzhgimi në çerdhen e fëmijëve mes teorive dhe praktikave 
edukuese”, në të cilin morën pjesë, përveç profesorëve të kursit tonë, edhe 
disa ekspertë të praktikave vëzhguese në këtë fushë, kontributet e të cilëve do 
t’i gjeni në brendësi të këtij vëllimi2.

Ndonëse metoda e vëzhgimit përfaqëson sot një mjet të rëndësishëm 
hulumtimi për të njohur botën e fëmijëve, e përkrahur nga psikologë dhe 
pedagogë, studimet e veçanta mbi këtë temë nuk kanë qenë të shumta në 
numër në këto vite. Duam të kujtojmë daljen e vëllimit të redaktuar nga Anna 
Bondioli në 2007, që përmblidhte një seri kontributesh të kërkuesve shkencorë 
dhe trajnuesve, ekspertë në fushën psiko-pedagogjike, me synimin për të 
refuzuar procedurat e vëzhgimit në shkollë dhe në kontekste edukative. Libri, 
në	thelb,	fillonte	me	këtë	pyetje:	Si të ndihmohen profesionistët e arsimit që ta 
konsiderojnë vëzhgimin në themel të punës së tyre? Po bëheshin përpjekje për 
përcaktimin	e	domethënies	së	vëzhgimit	si	praktikë	reflektuese,	për	 të	mos	
u reduktuar në një teknikë të pastër, dhe as në një veprim të menjëhershëm, 
por duke u cilësuar si  “një proces intelektual” që e vë në pikëpyetje, siç 
pohon	Dewey,	“mendimin	reflektues”	të	ndërmjetësuar	dhe	të	vetëdijshëm”	
(Bondioli, 2007, p. 7).

Bindja se vëzhgimi nuk mund të përfundojë në një teknikë shënimi, por 
duhet të përfaqësojë një qëndrim të brendshëm, është qartësisht i pranishëm 
në	reflektimin	e	Maria	Montessorit,	për	të	cilën	“të	vëzhgosh	do	të	thotë	të	
ndalosh edhe tek ajo që nuk të duket interesante e të mos shkëputesh sapo të 
mendosh që duke parë, e ke krijuar një ide. Kjo është një nga ato lidhjet e lashta 
që duhet thyer sepse qëndrimi ndaj vëzhgimit nuk bëhet nga inteligjenca, por 
nga përulësia, nga durimi [...]; një vëzhgim i zgjatur që shtrihet përtej asaj që 
beson se ke kuptuar” (Montessori, 2002, f. 227).

Pra, pritja e ngarkuar me pritshmëri dhe asnjëherë gjykuese, i duket 
studiueses një veçori themelore e shpirtit “shkencor” të mësuesit: një vëzhgim 
metodik, por në të njëjtën kohë empatik, pjesëmarrës, individualizues dhe 
asnjëherë skematizues. Bëhet fjalë për një rrugë të pashtershme kërkimore 
që nxit tek edukatori dhe mësuesi, një ndryshim të brendshëm, ose ushtrimin 
e një kontrolli të vazhdueshëm mbi emocionet e veta, gjendjet shpirtërore, 
qëndrimet	etj.	Një	rrugë	vetëreflektuese,	shumë	intensive	dhe	e	vështirë,	aq	
sa mund të mos zgjidhet me një përgatitje të tipit kulturor, e cila ushtrohet në 
mënyrë të qëndrueshme, duke ditur të kontrollohen “vetë karakteret tipike te 

2. Punimet e Seminarit u mbajtën në Sallën e Madhe “P. Bertolini”, pranë Departamentit të 
Shkencave të Edukimit “G.M. Bertin” të Universitetit të Bolonjës.
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të rriturit më shumë sesa karakteret individuale” (Corda, 1996, f. 56)3

Duke u nisur nga këto premisa, në këtë libër shpalosen ese të cilat edhe pse 
nga perspektiva të ndryshme, lidhen me njëra-tjetrën, veçanërisht nëpërmjet 
fjalëve kyç të përsëritura që tregojnë kuptimin e vetë vëzhgimit (përgjegjësi, 
kujdes, dëgjim, empati, shqetësim, pezullim i gjykimit, vëmendje), duke iu 
referuar konstrukteve teorike dhe atyre praktike, mjeteve, eksperimenteve. 

Nga	 perspektiva	 e	 filozofisë	 së	 arsimit,	Maurizio	 Fabbri	 nxjerr	 në	 pah	
kompleksitetin ekstrem të veprimit të vëzhgimit. Në  fakt nuk ka një realitet 
që hapet para syve tanë në të gjitha dëshmitë e saj, dhe kështu, siç shkruan 
Feyerabend, duhet “të mësosh të shohësh”. Vëzhgimi, nga ana e dikujt që 
ka investuar në një detyrë arsimore, nënkupton para së gjithash të marrësh 
përsipër një qëndrim me përgjegjësi të madhe. Këtu kemi parasysh lidhjen 
që thekson Fabbri midis vëzhgimit dhe kujdesit, gjë që del tashmë nga rrënja 
etimologjike: serbare-ruaj, që do të thotë mbaj nën kujdes, kujdesem për..., 
dhe ta bësh, ob-, në drejtim të dikujt. Ndërveprimi mes kujdesit dhe vëzhgimit 
nënkupton një cilësi më shumë nga ana e atij që vëzhgon, ose shqetësimin, 
për sa kohë vëzhguesi përfshihet emocionalisht, është i shqetësuar me vetëdije 
kundrejt atij subjekti “të hedhur” në atë situatë të caktuar. Vëzhgimi gjen një 
shpjegim të tij edhe në aftësinë e dëgjimit, për “të ndihmuar subjektet, për të 
cilat	i	kërkohet	të	kujdeset,	të	identifikojnë	mundësitë	e	tyre”,	duke	shmangur	
së bëri gjykime mbi bazë të pikëpamjeve të paracaktuara.

Gjithmonë në këtë kuptim, pikëpamja e letërsisë për fëmijë, siç na tregon 
Milena	Bernardi,	 nuk	mund	 të	 reduktohet	 për	 të	mbështetur	 “konfirmimet	
që bota e të rriturve dëshiron të marrë në lidhje me imazhin e fëmijërisë së 
vet”. Letërsia që nuk e lë veten të burgoset në rrjetën e një vizioni banal, 
stereotipik dhe të zakonshëm të botës së fëmijëve, është një letërsi që nxit 
dhe gjeneron ndryshim, pikërisht sepse është në gjendje të vihet më shumë në 
një lidhje emocionale sesa korrektuese me fytyra të panumërta vogëlushësh 
realë, duke qenë e vetëdijshme që diçka nga ajo botë mbetet krejtësisht e 
padepërtueshme. Të ndërgjegjësohesh për ndërlikimet që sjell kjo, do të 
thotë të zhvillosh mbi të gjitha aftësinë e vetëvëzhgimit, për sa kohë veprimi 
i vëzhgimit nënkupton gjithmonë dhe sidoqoftë kontributin e subjektivitetit: 
“Nga lëvizja vetëvëzhguese lindin pyetje që i rrituri duhet t’ia drejtojë vetes së 
vet në lidhje me rrezikun që gjendet gjithmonë aty dhe t’i dorëzohet tundimit 

3. Mbi rëndësinë e vëzhgimit për trajnimin e edukatorëve dhe të mësuesve montessorianë 
shikoni	numrin	monografik	të	“Vëzhgimi	dhe	dokumentacioni”,	te	:	Vita dell’Infanzia -Jeta 
e fëmijërisë, korrik-gusht, 2005
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për të kërkuar përmbushjen e pritshmërive të veta”. Pezullimi i gjykimit është 
pjesë integrale e të vëzhguarit të vetes, në mënyrë që të mos “mashtrohemi 
nga pyetjet për të cilat e kemi zgjedhur tashmë përgjigjen, duke e vendosur 
më parë, në një farë mënyre, drejtimin e rezultatit të detyrës vëzhguese”.

Ndër të tjera, sipas Emanuela Coceverit, profesore e pedagogjisë, e 
angazhuar prej kohësh në mësimdhënien laboratorike në kursin tonë të 
studimit,	të	vëzhgosh	një	fëmijë	do	të	thotë	të	braktisësh	çdo	lloj	përkufizimi	
të përgjithshëm: “Të jesh në gjendje të vlerësosh punën e pamasë, së cilës 
Xhulio ndryshe nga Sara, Fatima ndryshe nga Mirko, i shtrohet për t’u 
rritur”. Pikërisht, vëzhgimi është “themeli” që bën të mundur një vëmendje 
të individualizuar për çdo vogëlush dhe kështu mirëkuptimi nga ana e 
edukatoreve “ se si ai/ajo është duke punuar për rritjen e vet”, është pamja 
që ndërtohet nëpërmjet vëmendjes që formohet nëpërmjet “një pune intensive 
të vëzhgimit dhe gjithashtu një diskutimi intensiv në grup të vëzhgimeve te 
realizuara”. 

Coceveri	 identifikon	 tri	 pika	 referimi,	 të	 cilat	 në	 shekullin	 e	 shkuar	 e	
konsideruan vëzhgimin thelbin e një kulture të rinovuar të shërbimeve të 
kujdesit për fëmijët: Maria Montessori, Anna Freud, Emmi Pikler. Ajo 
thekson se origjinaliteti i tyre, krahasuar me ato që u shprehën nga edukatorët 
e tjerë, konsiston në mënyrë të veçantë në hapësirën që zënë vëzhgimet në 
praktikën e tyre edukative, në vënien përballë të asaj ç’ka u vëzhgua dhe në 
dokumentacionin që e pasonte.

Kështu, siç thekson Alessandra Sansavini, pedagoge e psikologjisë së 
zhvillimit,	 themelor	 mbetet	 dokumentimi	 i	 vëzhgimeve;	 reflektimi	 dhe	
diskutimi mbi vëzhgimet me edukatorë dhe me ekspertë të tjerë; përdorimi 
i vëzhgimeve si material për t’u ndarë me të tjerë dhe mbi të cilat bazohet 
ballafaqimi me prindërit. Nga këto metoda vëzhgimi sistematike dhe të 
zgjatura në kohë, një edukator bëhet më i vetëdijshëm dhe i kujdesshëm, 
qoftë kundrejt sinjaleve të qëndrimeve, opinioneve, stereotipeve të veta, 
qoftë kundrejt sinjaleve komunikuese të fëmijëve, me qëllim që të jenë në 
gjendje t’iu përgjigjen në mënyrë të përshtatshme në planin edukativ. Për 
të qenë sistematik, vëzhgimi kërkon një formim teorik dhe metodologjik si 
“procedurë	selektive,	të	udhëhequr	nga	hipoteza,	finalizuar	me	grumbullimin	
e informacioneve të rëndësishme për dukurinë që duam të vëzhgojmë”. Veç 
kësaj, kujton Sansavini, njohuritë që kemi ne sot mbi zhvillimin e sjelljeve 
dhe	të	proceseve	mendore	të	fëmijëve,	janë	fituar	falë	integrimit	të	metodës	
vëzhguese me atë eksperimentale: një tipar i përbashkët që i dallon studiuesit 
e fushave të ndryshme disiplinore, kontributi i të cilëve ka qenë i rëndësishëm 
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për të kuptuar zhvillimin njerëzor (nga Charles Darwin, te Maria Montessori, 
te Konrad Lorenz e te Jean Piaget).

Silvia Potì, drejtuese e laboratorëve mbi vëzhgimin, trajton nga pikëpamja 
e psikologjisë shoqërore kuadrin teoriko-metodologjik të praktikës 
vëzhguese, të zbatuar në gërshetimin e marrëdhënieve në mjediset arsimore 
të fëmijërisë së hershme. Sipas modelit teorik dhe metodologjisë së referimit, 
Potì e përqendron vëmendjen mbi disa mjete që edukatori mund të përdorë për 
praktikën e vëzhgimit, “që do të kenë një kuptim brenda projekteve arsimore të 
menduara në varësi të konteksteve dhe fushave të marrëdhënieve në të cilat ato 
veprojnë”: ditare, tregime, rrjete, listë-kontrolle, shkallë vlerësimi. Roli i gjuhës 
bëhet qendror, sepse cilado qoftë zgjedhja e mjetit, është e rëndësishme që 
vëzhgimi të ndiqet nga interpretimi. Në këtë mënyrë, përmes diskutimeve dhe 
tregimeve të ndara me shkrim, kuptimi i të vepruarit në mënyrë profesionale 
mendohet dhe ndërmjetësohet mes aktorëve të kontekstit, të cilët mund të 
krijojnë kështu një aftësi të përbashkët në leximin e sinjaleve, duke ndjekur 
logjikën e paradigmës treguese, të udhëhequr edhe nga një matricë teorike e 
qëndrueshme mbi zhvillimin psiko-shoqëror, emocional dhe njohës të fëmijës.

Reflektimi	 interpretues,	 i	 cili	 ka	 lidhje	 me	 vëzhgimin	 e	 mjediseve	 të	
shërbimeve arsimore për fëmijërinë e hershme, trajtohet nga Elena Malaguti, 
pedagoge e pedagogjisë speciale, sipas logjikës së përfshirjes. Në këtë kuptim, 
shikimi që edukon “i kushton vëmendje jo vëtëm faktorëve neurobiologjikë 
dhe	njohjes	së	 thelluar	 të	etiologjisë	së	aftësisë	së	kufizuar,	por	edhe	ndër-
veprimeve të personit dhe mjedisit të tij të referimit”. Aftësia për të aktivizuar 
një proces vëzhgimi dhe përdorimi i përvetësuar i metodologjive të veçanta të 
mjedisit dhe situatës ku ndodhet e me të cilën duhet të ndërveprojë, janë aftësi 
që karakterizojnë cilësinë e profesionit të edukatorit që punon me fëmijët në 
vitet	e	para	të	jetës.	Të	presësh	fëmijë	me	aftësi	të	kufizuara	apo	me	zhvillim	
atipik në shërbimet arsimore për kujdesin e fëmijëve në vitet e para të jetës, 
në çdo rend tjetër apo nivel shkolle, kërkon nga ana e edukatorit të rritur, 
një angazhim të qëllimshëm për të krijuar kushtet e nevojshme në mënyrë 
që fëmija të bëhet pjesë përbërëse e mjedisit arsimor, bashkë me fëmijët e 
tjerë dhe pa diskriminimin e asnjërit. Një profesionalizëm i tillë mund të 
praktikohet duke përdorur një metodologji të ndërhyrjes së qëndrueshme, ku 
vëzhgimet jo vetëm regjistrohen, ndahen, por edhe diskutohen e analizohen 
gjatë mbledhjeve të zakonshme javore. 

Por	 çfarë	 ndodh	 kur	 prindërit	 e	 fëmijëve	me	 aftësi	 të	 kufizuara	 janë	 të	
huaj? Anna Pileri na paraqet rezultatet e një kërkimi shkencor që ajo vetë i 
ka drejtuar dhe ka përfshirë  4 çerdhe që ndodhen në ato lagje të Parisit që 
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kanë dendësi të lartë migrimi që  karakterizohen nga një histori pedagogjike 
dhe politike shumë e ndryshme nga ajo italiane. Hulumtimi u krye me pajisjen 
e  video vëzhgimit, një zgjidhje kjo që mundësoi të analizohen në thellësi 
ndërveprimet ndërmjet e fëmijëve, prindërve dhe personelit të kopshteve, 
duke e përqendruar vëmendjen në ato aspekte të muzikalitetit komunikues që 
ndikojnë në cilësinë e marrëdhënieve, në shkëmbimet ndërkulturore, në proceset 
përfshirëse. Seksionet vëzhguese i janë kushtuar pritje-ndarjes së fëmijëve 
me	aftësi	 të	kufizuara	me	origjinë	 të	huaj,	duke	filluar	nga	këto	pyetje:	“Në	
ç’mënyrë zbatimi i studimeve ndërsubjektive  (në veçanti ato të pjekura në 
kuadrin e muzikalitetit komunikues) në fushën arsimore, mund të kontribuojë 
në	 identifikimin	 dhe	 rinisjen	 e	 	 praktikave	 të	 mira	 ndërvepruese	 midis	 të	
rriturve dhe fëmijëve si dhe midis të rriturve? Çfarë efekti mund të ketë në 
planin e njohurive dhe të praktikave ndërkulturore dhe përfshirëse? Cilat 
ndryshore mund t’i favorizojnë ose t’i pengojnë ndërveprimet në çerdhe?”.

Sipas Annarita Addessit, pedagoge e edukimit me tingujt, vëzhgimi,  i 
nënkuptuar si një formë e qëllimshme, e organizuar dhe sistematike e të parit 
dhe të të dëgjuarit së bashku, ka një rëndësi themelore në kuadrin e përvojës 
muzikore te fëmijët. Duke bërë një zbulim të letërsisë shkencore në këtë fushë 
të studimeve, Addessi vë në dukje perspektivat e mëposhtme: problematikat 
metodologjike të studimit të vëzhgimit në fushën e edukimit muzikor; historia 
e përdorimit të vëzhgimit në studimet mbi përvojën 

muzikore te fëmijët; vëzhgimi si mjet  edukativo-didaktik dhe së fundi 
analiza-video për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve. Një shembull se si 
vëzhgimi mund të përdoret për studimin e përvojës muzikore te fëmijët është 
projekti i studim-veprimit të dimensionit tingullor të rutinës së përditshme të 
fëmijëve nga 0 deri në 4 vjeç, i realizuar në kuadrin e kursit të edukimit me 
tingujt, pranë kursit për titullin e diplomës për “Edukatorë në shërbimet e 
kujdesit për fëmijë” (Universiteti i Bolonjës). Në këtë projekt janë realizuar 
disa protokolle vëzhgimi të kryera në mjedise spontane gjatë rutinës së 
përditshme si: shkëmbimi, rënia në gjumë, dreka, loja e lirë etj. Realizimi i 
protokollove dhe përdorimi i rrjeteve të vëzhgimit u kanë lejuar studenteve-
edukatorë	 të	 fitojnë	 vetëdije	 mbi	 rëndësinë	 e	 përvojës	 tingullore	 dhe	 asaj	
muzikore	te	fëmijët	në	vitet	e	para	të	jetës	së	tyre,	si	edhe	të	reflektojnë	mbi	
rolin e edukatorit në edukimin me tingujt të fëmijëve.  

Përveç kësaj, vëzhgimi është mjeti i parë që fëmija përdor për të gjitha 
përvojat e tij të nxënies siç na tregojnë Michela Schenetti dhe Paolo Donati, 
në raportin e tyre të një rruge trajnimi të edukimit në ajër të hapur që kanë 
realizuar, duke përfshirë personelin e rreth qindra shërbimeve (kopshte dhe 
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shkolla për fëmijë) të komunës së Bolonjës dhe të shumë komunave të tjera 
të provincave të Bolonjës dhe Modenës. Të rriturit e përfshirë në këtë projekt 
kanë ndarë mes tyre një lloj pakti që nuk duhet të hyjnë në pyll për t’u dhënë 
mësim apo t’u tregojnë natyrën fëmijëve, as për të respektuar një organizim 
të paracaktuar, por për të vëzhguar dhe për t’u përpjekur që të kuptojnë nëse 
fëmijët organizohen dhe nëse po, si organizohen, si e strukturojnë kohën e tyre 
dhe si ndërveprojnë ndërmjet tyre dhe me elementë natyrorë. Interesi dhe habia 
e shfaqur nga fëmijët kanë nxitur një vëmendje më të qëndrueshme dhe një 
empati kundrejt qenieve të gjalla, përveç se stimulimit të ndihmës reciproke, 
duke	 kontribuar	 në	 uljen	 e	 shkallës	 së	 konfliktualitetit.	 Objektivi	 i	 projektit	
gjithsesi,	nuk	ishte	ai	i	“leximit”	të	përfitimeve	për	fëmijët,	por	më	tepër	të	
bënte të mundur që edukatorët “të ktheheshin për t’i kushtuar vëmendje vetes 
së tyre, për të zbuluar veten prapa zakoneve, roleve dhe sjelljeve”.

Kështu pra, vëzhgimi është ajo fjalë që i jep kuptim gjithë  përvojës 
edukative dhe në mënyrë të veçantë kur ajo iu drejtohet fëmijëve në vitet 
e para të jetës së tyre, siç na tregojnë  Isabella Di Giandomenico dhe Maria 
Giovanna Iavicoli, trajnuese  të Qendrës së Lindjes Montessori. Te fjala 
vëzhgim ndodhet vetë origjina e këtij institucioni, që duke përdorur përvojën 
e pjekur 10-vjeçare brenda Shkollës për Asistentë për Fëmijë Montessori, 
themeluar në 1952 nga Adele Costa Gnocchi, nxënëse e Maria Montessorit, 
ka mbajtur një karakter kërkimor-shkencor të vazhdueshëm, një ‘habitus’ 
në kuptimin e vërtetë të fjalës, nëpërmjet përmbledhjes dhe diskutimit të 
vëzhgimeve të sjella nga edukatoret, të cilat gjejnë në këtë ushtrim një arsye 
të rritjes dhe vetëtrajnimit. 

Si nënkuptohet, një mjedis montessorian i konceptuar dhe i realizuar për 
fëmijë nga muajt e parë të jetës deri në tre vjeç?  

Para së gjithash, është një hapësirë që njeh veprimtaritë vetërregulluese 
të fëmijëve, që theksohen në mënyrën dhe në këmbënguljen me të cilat 
ndjekin objektivat e autonomisë progresive, si nevoja ‘jetike’ për të ndërtuar 
funksionet e veta nëpërmjet përvojës së drejtpërdrejtë dhe mënyrave të veta 
të njohjes, duke ndjekur ritme dhe kohë individuale.  Siç pohojnë autoret, 
vëzhgimi, përveçse i drejtohet organizimit të mjedisit, përkthehet edhe në 
vëzhgim të vetvetes në mjedis, në kuptimin e gjesteve, tonit dhe volumit të 
zërit, të sjelljes, për një qasje kritike dhe përmirësuese të vetë stilit të sjelljes. 

Përveç kësaj, pohon Paola Manuzzi, trajnuese dhe eksperte në fushën e 
psikologjisë dhe lëvizjeve motorike edukative, mjedisi çerdhe përfshin një 
afërsi të tillë me përvojën e trupit, të gjuhëve dhe kuptimeve të tij, e cila duhet 
të zhvillojë tek ata që punojnë te shërbimet e kujdesit për fëmijë, aftësi të 
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kualifikuara	vëzhguese	të	shprehjes	trupore,	për	sa	kohë	në	takimin	mes	trupit	
të fëmijës, i cili është i hapur dhe i gatshëm të arrijë botën dhe mes trupave 
të të rriturve të ngarkuar me jetë personale, si edhe me kushtëzimeve socio-
kulturore, luhet një ndeshje e rëndësishme dhe për më tepër e pavetëdijshme 
edukative”. Në fakt, kuptimi i veprimit të fëmijës të shpie jo vetëm te rikrijimi 
i qëllimit të tij, por edhe te mënyra në të cilën është rrokur veprimi nga 
vëzhguesi i përfshirë me emocionet e veta, gjykimet dhe pritshmëritë. Kjo 
është arsyeja që Manuzzi thekson faktin pse ekziston “një hendek i fortë mes 
komunikimit trupor, i cili gjithsesi vepron te praktikat edukative të përditshme 
dhe	vetëdija	profesionale	e	asaj	që	ai	 aktivizon	apo	 frenon,	konfirmon	ose	
nuk	konfirmon,	mbështet	apo	frenon	te	bashkëbiseduesit”.	Nga	kjo	vetëdije	
buron nevoja për të nxitur një vëmendje të veçantë ndaj dimensionit trupor 
të marrëdhënies edukative, nëpërmjet seminareve trajnuese mbi vëzhgimin e 
shprehjes së trupit të subjekteve, qoftë të fëmijëve, qoftë të të rriturve. 

Në kontributin e Ferruccio Cartaccit gjenden përshkrime të rëndësishme 
për planin e efekteve pedagogjike dhe formuese falë përdorimit të mjetit 
vëzhgues të mikro- vëzhgimit, i cili është i orientuar për të njohur proceset e 
qëllimshme të subjekteve. Vëzhgimi në grup, në të cilin shikime të ndryshme 
nuk konsiderohen alternative, por integrohen me njëri-tjetrin, prodhon 
një pasuri materialesh të nevojshme për njohjen dhe leximin në thellësi të 
subjekteve të vëzhguara. Si rrjedhojë, krahas një rruge që nxit një shkëputje 
të mjaftueshme, një decentralizim pjellor, një pezullim gjykimi, nxitet një 
vëzhgim me pjesëmarrje ose zhvillim i vetëdijes personale të ndjenjës së 
vet,	 i	 kufizimeve	 vetjake	 të	 vëzhgimit,	 i	 rezonancave	 të	 njëjta	 emocionale	
të cilat shfaqen në aktin e vëzhgimit. Dialogu i qëndrueshëm mes vëzhgimit 
përshkrues dhe me pjesëmarrje, sipas Cartaccit, shpie drejt një procesi njohjeje 
që rinovohet dhe nuk merr fund kurrë, çka përbëhet më shumë nga rregullime 
progresive sesa nga “receta” të përgjithshme. Natyrisht, “jo të gjitha edukatoret 
do të arrijnë të njëjtën ndjeshmëri dhe në të njëjtën kohë, por në grup do të 
krijohet një klimë, një etikë ndoshta, një kompetencë profesionale në rritje 
dhe, ka mundësi, do të perceptojnë që vëmendja e madhe që fëmijët kërkojnë 
i lodh më pak, i motivon, i bën të ndjehen të afta për të ofruar më shumë se 
vetëm një asistencë apo një standard arsimor të propozimeve stereotipike”.

Meqë kemi mbërritur në këtë pikë, në përfundim të raportit mbi kontributet 
që do të gjeni në vëllim, është e  nevojshme  të na pyesni se cilat janë pasojat 
e mundshme të një oferte të tillë trajnimi mbi profesionalitetin e ardhshëm 
të studentëve tanë. Pikërisht, hulumtimi i drejtuar nga Lucia Balduzzi dhe 
nga Elisa Truffelli, kërkon t’i përgjigjet kësaj pyetjeje, duke mbajtur parasysh 
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debatin e vlerës dhe të funksioneve të praktikës së trajnimit, i konsideruar nga 
perspektiva e profesorëve dhe edukatorëve të ardhshëm, duke hetuar përjetimet 
dhe përfaqësimet e përvojës së tyre gjatë rrugëtimit të formimit universitar në 
Kursin e Studimeve për Edukator në Shërbimet e Kujdesit për Fëmijë.  

Siç vëren Lucia Balduzzi,  pedagoge e edukimit të trupit dhe e metodolo-
gjisë së lojës, puna në laborator dhe praktika do të duhet t’u lejojnë studentëve 
të kombinojnë në mënyrë më të vetëdijshme dhe të qëllimshme njohuritë ë 
fituara	 në	mësimet	 e	 ndryshme	 teorike,	 të	 përfaqësuara	 nga	 leksionet	 dhe	
transferueshmëria e tyre në mjedise të ndryshme arsimore: “Laboratori 
dallohet në fakt si vendi i takimit mes dijes dhe të bërit, ndërsa praktika 
karakterizohet si udhëkryqi mes dijes-të bërit dhe dijes-ndërveprimit të 
profesionalitetit në vendin e trajnimit”. 

Në këtë perspektivë realizohet një marrëdhënie ndërvarësie, në fushën 
e arsimit, mes planit të teorisë, të kërkimit shkencor dhe atij të praktikës; 
marrëdhënie që nuk mund të parashikojë mbizotërimin apo përparësinë e 
një plani mbi tjetrin, por më tepër integrimin e tyre vazhdimisht të hapur 
për hulumtime, në mënyrë që të lehtësohen takimi dhe shkëmbimi mes 
profesionistëve tashmë të trajnuar dhe në trajnim e sipër.  Në fakt siç thekson 
Balduzzi, praktika e Kursit të Diplomës për Edukator në Shërbimet e Kujdesit 
për Fëmijë, ka gjetur një përshtatje, duke punuar në tre nivele të ndryshme: në 
atë të kurrikulës, në atë të mjeteve që u jepen studentëve për të dokumentuar 
rrugën e përshkuar prej tyre, si edhe në atë të përshtatjes ndërinstitucionale.  
Në këtë rast, ka qenë thelbësor raporti i qëndrueshëm që u ndërtua mes 
Kursit të Diplomës dhe Autoriteteve Lokale dhe në veçanti me Rajonin e 
Emilia Romanias, që prej kohësh tashmë është i angazhuar në zhvillimin e 
kualifikimit	të	personelit	arsimor	të	shërbimeve,	qoftë	publike,	qoftë	të	atyre	
private shoqërore, në një perspektivë të përhershme. Praktikat e vëzhgimit, 
në	planin	e	mjeteve	ashtu	si	edhe	ato	të	reflektimit	që	rrjedhin	prej	tij,	dhe	
të	planifikimit	pasues,	janë	konsoliduar	në	kohë	si	boshte	mbështetës	të	këtij	
projekti trajnimi. 

Si rrjedhojë, për sa u takon laboratorëve dhe veprimtarive të praktikës, 
kursi	 ynë	 i	 diplomës	 është	 orientuar	 drejt	 zbatimit	 të	 përmasës	 reflektuese	
të përvojës, duke marrë kështu në vitin 2012 vendimin për ta zhvendosur 
praktikën nga viti i dytë në vitin e tretë (faktikisht, duke e zhvendosur drejt 
përfundimit të rrugës së trajnimit). Ky ndryshim parashikoi edhe rishkrimin 
e materialit shoqërues të veprimtarive të praktikës, duke zgjeruar dhe duke 
vlerësuar hapësirën që i kushtohej vëzhgimit, qoftë të kontekstit, qoftë të 
marrëdhënieve. Hulumtimi i kryer nga Lucia Balduzzi dhe nga Elisa Truffelli 
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lindi nga nevoja për të monitoruar ndryshimet kurrikulare të futura, rezultatet 
e të cilave paraqiten në mbyllje të këtij vëllimi. 

Sondazhi u krye në pjesën e dytë të vitit akademik 2014-2015 dhe 
parashikoi angazhimin e një pyetësori të përbërë nga pyetje me përgjigje 
të hapura, që kishin lidhje me përvojën e praktikës, të sapopërfunduar të 
studentëve. Ai nuk u përqendrua vetëm te pikat e forta dhe ato kritike rreth 
organizimit të saj, por edhe te përfaqësimet e saj nga ana e praktikantëve, te 
lidhja me disiplinat e pranishme në kurrikulën e studimeve, duke mbajtur 
parasysh së fundi sugjerimet e tyre për të.

Siç	 pohon	 Elisa	 Truffelli,	 pedagoge	 e	 planifikimit,	 dokumentimit	 dhe	
vlerësimit, në një fazë të tillë, nevoja kryesore konsistonte te shqyrtimi i 
pritshmërive, i pikëpamjeve dhe i propozimeve nga ana e atyre që sapo kishin 
kryer praktikën. Nga ky sondazh, pasuria e përvojës së praktikës u shfaq në 
aspektet e saj të ndryshme. Studimi shqyrtues i kryer i ka dhënë në fakt stimuj 
të rëndësishëm komisionit të praktikës së kursit të studimit, për të menduar 
për efektivitetin e mjeteve dhe të veprimtarive përgatitore për praktikën 
dhe për të futur mjete dhe veprimtari të reja. Në kuadrin e veprimtarisë së 
riplanifikimit,	 u	 realizua	 kështu	 një	 Udhëzues, me qëllim për t’iu dhënë 
praktikantëve mjetet për të vëzhguar mjedisin dhe fëmijët, përveç stimujve 
për	të	filluar	një	reflektim	që	synon	përqendrimin	te	boshtet	mbështetëse	të	
dimensionit arsimor të një përvoje kaq të çmuar në këtë fushë. 
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nga Maurizio Fabbri

Në parim, vetë gjëja

Epistomologu austriak Paul Feyerabend tregon që në vitet e adoleshencës, 
ëndërronte të bëhej biolog. Kështu,  dikush i dhuroi një mikroskop, por herën 
e parë që u përpoq ta përdorte provoi një zhgënjim të tmerrshëm:

[...] kur e përdora, mendova se isha mashtruar. Ilustrimet e librave të 
biologjisë ishin kaq të qarta, por unë nuk shihja asgjë që të kishte qoftë edhe 
ngjashmërinë më të vogël. Gjithçka ishte një kaos linjash e lëvizjesh dhe 
unë nuk isha as i sigurt që ato lëvizje ishin objektive, që nuk i interesonin 
vetëm syve të mi të fryrë, në mënyrë që të shihnin atë që doja unë të shihja. 
(Feyerabend, 1979, f. 82).

Është e nevojshme “të mësosh të shohësh”, iu përgjigj profesori i biologjisë 
nxënësit-studiues. Me kalimin e kohës, kur shikimi do të jetë stërvitur, arrijmë 
deri	aty	sa	jemi	të	paaftë	të	kthehemi	mbrapsht	për	të	parë	rrëmujën	fillestare,	
që e bën atë imazh të pakuptueshëm. 

Kështu pra, nuk ka një realitet që të hapet para syve tanë me të gjitha 
dëshmitë e tij. Siç dihet, përfaqësimet e së vërtetës janë fryt i një rruge shumë 
të	gjatë	edukimi	perceptual,	që	fillon	në	çastin	e	lindjes	dhe	e	bën	të	njëjtën	
përvojë shqisore larg të qenit të dukshme dhe të parashikueshme (Arieti, 1979). 
Rrëmuja që na lë të tronditur përballë një mikroskopi, të cilin ende nuk e kemi 
mësuar ta përdorim me mjeshtëri, nuk është më e madhe se ajo e përjetuar nga 
fëmija pas ardhjes në botë. Format, tingujt, ngjyrat që mbushin mjedisin e ri 
të	jetës	nuk	janë	lehtësisht	të	dallueshme	për	të	dhe	i	korrespondojnë	fillimit	
të	një	procesi	hiperstimulues	që	ka	nevojë	për	kohë	për	t’u	identifikuar	dhe	
për	më	shumë	kohë	për	të	fituar	një	kuptim	pak	a	shumë	të	plotë.	

“Në	fillim	ishte	Kaosi”,	-	kështu	fillon	Gjeneza në Testamentin e Vjetër: 
Kaosi i një bote ende në fazë krijimi dhe modelimi, në të cilën nuk kishte 
qiell dhe tokë, ditë dhe natë, dete, lumenj, pyje, aq më pak burrë dhe grua, të 
gjithë të shfaqur menjëherë falë dorës së aftë hyjnore. Kaosi i një mendjeje 

1     Vëzhgimi i nënkuptimit ndërmjet 
 keqkuptimit dhe realitetit
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të urdhërimit, që duhet të mësojë të perceptojë këto të vërteta, qiellin dhe 
tokën, ditën dhe natën edhe gjithçka tjetër, kur ato të jenë dhënë tashmë, për 
t’i ripërpunuar brenda përvojës së vet të ndjeshme. E ç’është tjetër  Kritika e 
arsyes së pastër, nëse nuk është  Bibla e rilexuar nga Kanti? 

Përballë një bote që tashmë është dhënë dhe për të cilën është e paligjshme 
të dyshohet ekzistenca është e nevojshme t’i kushtohesh plotësisht përpjekjes 
për ta njohur atë, i vetëdijshëm që çdo njohje angazhon mendjen e subjektit 
njohës, aq sa përgjegjësinë e tij.  Këtu lind mosmarrëveshja me realizmin 
tradicional. Fakti që bota është dhënë tashmë apo që mendohet si e tillë, 
nuk do të thotë që njohja mund të konceptohet në kuptim të përkatësisë mes 
intelektit dhe gjërave, sipas pozicionit Thomist-Aristotelian të ‘adæquatio rei 
et intellectus’ (përshtatja e gjërave dhe e intelektit). Për të njohur të vërtetën 
nuk është e mjaftueshme të jesh përshkrues, pasi çdo përshkrim vë në 
pikëpyetje raportin mes mendjes që përshkruan dhe vetë realitetit që duam të 
hulumtojmë; marrëdhënien, me gjithçka që vijon në çështjen e menaxhimit të 
konflikteve,	kuptimin	e	ndryshimeve,	proceset	përkatëse	të	ndërmjetësimeve.	
Nga kjo rrjedh që nuk ka njohje neutrale dhe ajo mendje që përpiqet ta bëjë 
botën të korrespondojë me aftësitë e saj, që të mund ta njohë, mund edhe të 
kërkojë që të jetë kjo e fundit që t’i përulet aftësisë së mendjes dhe mënyrave 
të saj të funksionimit.

Ndërkaq, njohja nuk është e mundur, pa u bërë ti i përgjegjshëm për 
njohuritë e tua. Përse i përgjegjshëm, nëse në themel të njohjes ka para së 
gjithash një dëshirë objektiviteti dhe paanësie që do t’i japë zë vetë fushës së 
hulumtimit, duke e respektuar në autonominë e saj? Është paradoksi i njohjes: 
ajo shtytja për mirëkuptim që na bën të ndjehemi të painteresuar dhe të hapur 
ndaj  “të vërtetës” së botës së jashtme, mobilizon karakteristikat, përmbajtjet 
dhe mënyrat e funksionimit të mendjes sonë, të cilat e detyrojnë të përkthejë 
atë që sheh. Kjo është si puna e përkthyesit që nuk është kurrë neutrale, sepse 
e detyron atë ta rishkruajë tekstin të cilin ai e ka lexuar në gjuhën origjinale. 
Po kështu edhe njohja imponon një proces të rishkrimit të atij teksti që është 
realiteti,	i	cili	sakrifikon		pafundësisht	fytyrën	origjinale	të	tij.	

Ja pse sipas Kantit, vetë gjëja është e panjohur (Kant, 2013a), sepse njohja 
nuk	mund	të	kufizohet	me	përshkrimin	dhe	respektimin	e	objektit	të	njohjes	
tënde, por në një farë mase gjithmonë e detyron atë, ndoshta e dhunon dhe 
sigurisht e gjykon dhe e interpreton atë. 

Që këtu, del dobia e kërkimit me ngulm të ekzistencës së noumenon-it: të 
asaj bote që ekziston pa marrë parasysh pamjet tona, që ekziston në vetvete, për 
sa kohë nuk është vendosur nga ne dhe, që jemi gjithsesi të paaftë ta kuptojmë 
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në ‘ipseità-n’ e vet. Sapo jemi të gatshëm ta perceptojmë për t’u përpjekur që ta 
njohim atë, bota na shpëton dhe çfarë na shfaqet në vend të saj? Diçka që kemi 
kontribuar	 ta	ndërtojmë,	-	vetë	njohja.	Njohja	është	e	barabartë	me	filtrimin,	
përzgjedhjen, gjykimin, vlerësimin dhe e gjithë kjo mund edhe të thotë të 
ndryshosh, ose  së paku të ndihmosh të ndryshosh realitetin. 

-A është me të vërtetë njohja kaq e fuqishme sa mund të ndryshojë çdo gjë 
që tashmë ekziston dhe që nuk është vendosur nga vetë njohja? 

-A është e mjaftueshme, për shembull, të matësh lartësinë e një mali për të 
rrezikuar të ndryshosh thelbin e tij dhe/ose fytyrën origjinale? 

Natyrisht që jo. Ka  njohje që nuk e ndryshojnë realitetin, por vetëm sa 
e prekin atë, ndërsa ka të tjera që luajnë një rol më thelbësor dhe kjo varet 
shumë, siç e kemi thënë, nga marrëdhëniet e pushtetit mes mendjes, realitetit 
dhe	kufijve	përkatës	të	ndërmjetë-simit.	Në	qoftë	se	mendja	i	afrohet	realitetit	
në mënyrë të ndrojtur dhe në mëdyshje, nëse kupton aspekte të pjesshme të tij 
duke iu shmangur sjelljes së tyre në pasoja ekstreme, nëse kënaqet me njohje 
elementare, është e natyrshme që ato njohuri do të kenë pak ndikim mbi vetë 
realitetin dhe do ta shmangin shtrembërimin e tij. Ky realitet, edhe duke mos 
qenë më një gjë në vetvete, do të vazhdojë të jetë i ngjashëm me to. Është 
pikërisht ajo që ndodh kur mjaftohemi duke matur vetëm lartësinë e një mali: ai 
numër nuk është asgjë krahas jetës së tij gjeomorfologjike, proceseve përkatëse 
të evolucionit dhe të rivendosjes, të mundësive të parashikimit të tërmeteve 
të mundshme. Të gjitha këto njohuri komplekse, jo të padiskutueshme, e 
detyrojnë komunitetin shkencor të diskutojë dhe të interpretojë. 

Edhe vëzhgimi në fushën arsimore paraqet probleme të ngjashme. 
Mund të futesh në jetën e konteksteve në mënyrë të ndrojtur, sipërfaqësore, 
duke përshkruar ngjarjet e manifestuara dhe të deklaruara të tyre. Shumë 
marrëdhënie praktike për shembull, vazhdojnë në këtë drejtim, vetëm duke 
përshkruar aspektet institucionale, oraret, mënyrat e funksionimit të shërbimit. 
E gjithë pjesa tjetër, tensionet e fshehura, pritshmëritë pak a shumë të dyzuara 
dhe	konfliktuale,	ngjarjet	që	i	japin	jetë	përditshmërisë,	tekstet	e	nënkuptuara,	
historitë e padeklaruara, programimet e pathëna, vlerësimet e paparashikuara, 
qëndrojnë në sfond dhe mbeten të padukshme për shikimin. Jeta autentike e një 
shërbimi me ndikimet e saj të vërteta në përvojën trajnuese, jo të lehta për t’u 
kuptuar, shpaloset në objektivitetin e tyre, shpesh të vështirë për t’u interpretuar. 

Nuk kemi njohje në qoftë se vëzhgimi ndalon në stadin e vet më elementar. 
Mendja  e angazhuar në lojën e njohjes është shpesh kurioze dhe ambicioze, 
kërkon më shumë për të marrë më shumë. Teksa e bën këtë, rrallë është e 
painteresuar dhe mund ta paragjykojë objektivitetin e procesit të vëzhgimit. 
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Megjithatë, çdo njohuri elementare dhe me ndikim të dobët, ka shumë gjasa 
të zhvillohet në njohuri komplekse me ndikim të fortë, që e transformojnë 
realitetin e gjësë në vetvete në një realitet të gjësë për vetveten: në njohuri që 
pretendojnë të drejtën e tyre të përdorimit të botës, në të cilën bëhen gati dhe 
duan “ta njohin”. Toka nuk do të ishte bërë një plan i pafund pune, siç raportohet 
nga Heidegger (Heidegger, 1968), në qoftë se do të ishim mjaftuar vetëm me 
matjen e lartësisë së maleve. Por për çfarë do të shërbente angazhimi në 
procesin e matjes, nëse nuk do të përjetonim efektet e saj në jetën e njerëzimit, 
duke verifikuar, për shembull, efektet e mjediseve klimatike të ndryshme, në 
lartësi të ndryshme apo përparësitë që arrihen në shpejtësinë e zhvendosjes 
dhe të komunikimit, duke mësuar të gërryejmë tunele dhe galeri, në vend që 
t’i ngjitemi maleve? Këto përparësi në vetvete, e përkulin qenien e malit ndaj 
natyrës teknologjike të njeriut dhe e pengojnë atë të vazhdojë të shprehet si 
një gjë në vetvete. Përparësitë në vetvete, i bëjnë këto njohuri larg të qenit 
neutrale dhe indiferente, duke i vendosur në një rend, praktik dhe simbolik, të 
manipulimit dhe shfrytëzimit.  

Kështu ndodh në marrëdhëniet arsimore. Nuk ka dyshim që nxënësi ekziston 
pavarësisht shikimit të mësuesit që e percepton dhe që hyn në marrëdhënie 
me të, sepse pavarësisht kësaj ai ekziston, sepse nuk është vendosur nga vetë 
mësuesi, i cili vetëm sa e ka takuar në ekzistencën e vet. Pra, ai subjekt që ka 
statusin e nxënësit në raport me mësuesin, ka një tjetër status, atë të birit në 
raport me prindërit e tij, por edhe këtu ekziston pavarësisht prindërve, edhe 
pse është konceptuar nga vetë ata dhe në një farë mase është vendosur nga ata. 

Nuk është një pasazh i kohëve të fundit nëse edhe te raporti prindër/fëmijë 
ka një ‘ipseità’ të qenies, që e bën individin gjë më vete para se të jetë bir/bijë 
për prindërit e vet.  Kuptohet që ‘ipseità’ është e natyrshme për origjinën, ajo 
ka të bëjë me vetë jetën, por është e destinuar të përhumbet shumë herë përgjatë 
ekzistencës, sepse do të ketë të tjerë që do të ndihmojnë që ta ndryshojnë 
atë me pamjet e tyre, supozimet përkatëse të njohurive, qasjet pak a shumë 
përshkruese apo interpretuese, këshillat, sado të ftohta, por kurrë indiferente.  

Pra, noumenon, është një gjë e vogël për syrin, të cilit i ikën dhe i shpëton 
vazhdimisht; është pothuajse e pamundur për ta përshkruar. Shumë  vetë 
arrijnë të dyshojnë për ekziste-ncën e tij dhe të pohojnë, si në rastin e idealizmit 
transcedental, që realiteti vendoset nga subjekti që e mendon atë. Megjithatë 
ai përfaqëson atë çast që kthehet dhe zgjon çdo herë subjektin, me qëllim që 
të përjetojë jo reduktueshmërinë e vetvetes për pritshmëritë e atyre që janë 
aty për të ose me të. Falë ekzistencës noumenale përcaktohet nëse imazhi 
i nxënësit nuk është kurrë i zvogëlueshëm për njohuritë që mësuesit e tij 
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shprehin për të. Falë noumenon përcaktohet nëse mikronjohuritë që prindërit 
mund të tregojnë për personalitetin e fëmijëve nuk janë kurrë të mjaftueshme 
për të shteruar analizën e tyre. Kategoria e noumenon e bën gjënë në vetvete 
depozituese	 të	një	kufiri	 të	zgjerimit	 të	vazhdueshëm	të	këtij	sfondi,	për	 të	
cilën asnjë rindërtim i përvojës së saj dhe të bërjes së saj nuk është i tillë aq sa 
të përcaktojë fenomenologjinë e mundshme.  

1. Një tjetër parim: Kujdesi dhe vendi i saj në vëzhgim

Gjëja në vetvete, nuk mund të njihet në objektivitetin e vet lakuriq, por 
gjithsesi mund të vëzhgohet  nëse  do të kishte kuptim të vëzhgoje diçka që 
nuk mund të njihet në mënyrë objektive. Kjo do të mund të ndodhte vërtet, 
sepse ajo diçka mund të jetë objekt i vëzhgimeve subjektive: çfarë do të thotë 
të vëzhgosh nëpërmjet subjektivitetit? Në qoftë se ajo që del në pah, është një 
pikëpamje individuale e veçantë, përse ta ngatërrosh konceptin e vëzhgimit e 
të mos thuash që tjetri është mjaftuar thjesht me shikimin? Jo të gjitha shikimet 
subjektive janë të këmbyeshme dhe me dinjitet të barabartë: disa rezultojnë 
të jenë ruajtëse të një niveli heurist të tillë, që çojnë përpara botën e dijes; të 
tjerat, më të shpeshta dhe më të përditshme, bien në fushën e “bisedës” dhe të 
së	zakonshmes	së	asaj	për	të	cilën	flet	Heidegger	(Heidegger,	1976).

Për të nxjerrë kuptimin e këtij niveli të mirëkuptimit, i cili e prek 
noumenon pa e rrokur atë në mënyrë objektive, është e nevojshme të hapemi 
ndaj pasurisë së njohurisë së dukurisë. Dukuria, siç dihet, korrespondon me 
atë pjesë të realitetit që bëhet e dukshme te njohuritë që kemi ndihmuar të 
krijojmë.	 Këto	 njohuri	 të	 brishta	 dhe	 të	 fuqishme	 njëkohësisht,	 e	 sfidojnë	
përvojën e njeriut dhe e detyrojnë atë të marrë pjesë, të vihet në provë. Në 
fushën e arsimit, për shembull, për dekada të tëra u konsiderua që natyra 
e raporteve parësore të bashkëngjitjes  (Bowlby, 1957) të ishte e tillë që e 
shkurajonte hapjen e shërbimeve për kujdesin për fëmijë në vitet e para të 
jetës së tyre, siç ishin çerdhet. Këto të fundit bëheshin të nevojshme vetëm 
në situata të shqetësimeve të theksuara psiko-shoqërore, aty ku problemet 
e neglizhencës së raporteve parësore do të kërkonin në mënyrë urgjente t’u 
drejtoheshim	figurave	dytësore	 apo	zëvendësuese.	Përkundrazi,	 literatura	 e	
kohëve të fundit (Saitta, Bove, Mantovani, 1999), e konsideron mundësinë 
e çerdhes si një shërbim të aftë për të mbështetur marrëdhëniet parësore të 
bashkëngjitjes, atëherë kur ato rezultojnë të vendosura korrektësisht dhe nuk 
paraqesin elemente serioze të problematikës. 

Bëhet fjalë për leximet e nxitura nga ndryshime të tilla historike, për të cilat 
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në shoqëritë perëndimore janë futur në lojë nevojat për njohjen e identitetit 
profesional të nënave. Kjo përbën një nga konceptet më të përhapura të 
kulturës	së	fëmijës	si	subjekt	shoqëror	që	nuk	mund	të	kufizohet	në	familje,	
të nxitura për ndryshimin e stileve arsimore   (Contini, 2012; Fabbri 2008). 
Ndryshime të tilla natyrisht nuk i zhvlerësojnë meritat e studimeve të para, 
por i relativizojnë ato, sepse një mjedis shoqëror i ndryshëm dhe konceptime 
të ndryshme të kujdesit për fëmijë, krijojnë një terren të favorshëm për të 
ndryshuar të njëjtat marrëdhënie të bashkëngjitjes. 

Ekziston një kompleksitet më vete i njohjes së dukurisë, për të cilin ajo 
nuk është kurrë një gjë më vete, nuk i korrespondon vetëm një aspekti të 
realitetit,	por	prodhon	njohje	që	janë	po	aq	të	besueshme	dhe	flasin,	sikur	ato	
të sillen përsëri, edhe në mendjen që i ka krijuar ato dhe në mjedisin e vet 
historiko-shoqëror.  

E gjitha kjo natyrisht nuk kalon pa pasoja te problemet e paraqitura 
nga procesi i vëzhgimit, i cili në fakt, ka përballë vetes një realitet; atë të 
noumenon, që nuk vendoset nga vetë vëzhguesi, por që ky i fundit kontribuon 
në një farë mase ta ndryshojë, nisur nga pamundësia për t’u mjaftuar vetëm 
me përshkrimin e asaj që sheh. Vëzhgimi, që është një shkallë e njohjes, 
ndikohet nga të gjitha dallimet e qenësishme në marrëdhënien midis mendjes 
dhe realitetit. Nuk është e mundur të vëzhgosh pa e përkthyer në një gjuhë 
tjetër tekstin që ke marrë për ta shqyrtuar dhe pa e sjellë përsëri këtë përkthim 
në karakteristikat e mendjes që e ka realizuar atë dhe në kontekstet historike të 
referimit. Çdo vëzhgim nënkuptohet fort te format e atyre njohjeve subjektive, 
që nuk na lejojnë ta marrim për të mirëqenë përgjithësimin e njohurive të 
përpunuara. Në këtë perspektivë, ai është një vëzhgim fenomenal.

Ajo	që	do	të	dukej	si	një	kufizim	i	vëzhgimit	fenomenal	do	të	zbulohej	
gjithsesi	edhe	si	një	burim,	sepse	ndërhyrja	vëzhguese,	larg	të	qenit	i	kufizuar	
për	të	bërë	radiografinë	e	realitetit,	rezulton	e	aftë	për	të	vepruar	mbi	të	për	të	
kontribuar	që	ta	ndryshojë	atë,	për	të	filluar	që	të	kujdeset	për	të.	

Siç shkruan L. Caronia:
Me apelin e tanishëm për një statut të shkencave humane që nga 
interpretues bëhet dialogues [...] vëmendja përqendrohet te natyra 
konstruktive e kuptimit të dialogëve dhe të ndërveprimeve mes 
kërkuesit shkencor dhe subjekteve te hulumtuara. Edhe vëzhgimi, në 
qoftë se ka synim të rrokë apo të përshkruajë jo ngjarje, por kuptimin 
që ato kanë për aktorët e përfshirë në të, nuk mund të niset nga praktika 
të diskutimit (bashkëbisedime, shkëmbime dialogësh, intervista). 
Qasja me vizionin e realitetit të vet dhe subjekteve të hulumtuara, 
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ndërmjetësohet nga tranzicione diskursesh brenda të cilëve krijohen 
ato interpretime të interpretimeve që pika e kthesës hermeneutike i 
paraqet si një objekt i veçantë i shkencave humane. (Caronia, 1997, 
p. 21).

Natyrisht, jo të gjitha interpretimet që dalin në pah nga praktika të tilla 
mund të shpien në veprime pozitive të kujdesit për ekzistencën e tjetrit, por 
e veçanta e lidhjes mes kujdesit dhe vëzhgimit do të dukej e tillë që do ta 
orientonte vetë kujdesin drejt mirëkuptimit të botës së tjetrit, në vend që ta 
kufizonte	atë	me	 imponimin	e	vet.	Për	më	 tepër,	 lidhja	mes	vëzhgimit	dhe	
kujdesit del tashmë nga rrënja e saj etimologjike. Etimologjia e latinishtes 
‘observare’ konfirmon	që	vëzhgimi	nuk	ushqehet	nga	dispozita	frontale	për	të	
cilat një subjekt mjaftohet më shikimin pak a shumë me dashje të një realiteti 
apo situate të caktuar: ‘ser- bare’ para së gjithash do të thotë të ruash, të 
mbrosh, të kujdesesh, dhe ta bësh;  ‘ob’, drejt, në drejtim të dikujt dhe/ose të 
një destinacioni të mundshëm. Pra, vëzhgimi, vë në lojë një dinamikë takimi 
dhe afrimi mes dy realiteteve, ku njëri duhet të kujdeset për tjetrin. Nuk ka 
vëzhgim pa kujdes, madje, vëzhgimi është tashmë një formë e kujdesit. 

Po vetë kujdesi, çfarë i shton përvojës perceptuese të vëzhguesit? 
Në radhë të parë, i jep atij një hapësirë domethënëse. Në kundërshtim me 

atë që ndodh me shikimin, i cili mund të jetë neutral, i shkëputur dhe jo një 
paralajmërues i kuptimit, vëzhgimi (observare) ka përballë vetes së vet një 
situatë të mbushur e të mbarsur me zhvillime.

Shikimet e vëzhguesit nuk rezultojnë të këmbyeshme me njëri- tjetrin, 
por secili sjell pasoja të ndryshme dhe supozime të sakta të përgjegjësive. 
Ato nuk janë sipërfaqësore, qëllim në vetvete, por kanë nevojë për thellësi, 
verifikim	të	pasojave	të	niveleve	përkatëse,	vetëdije	të	pasojave	të	mundshme.	
Natyrisht,	verifikime	të	tilla	nuk	mund	të	kryhen	me	ftohtësinë	e	një	mendjeje	
të zhgënjyer. Duke pasur parasysh vështirësinë e rrokjes së vetë gjësë në 
objektivitetin e saj, ato janë vazhdimisht të ekspozuara ndaj rrezikut të 
gabimit dhe të mungesës së themelit. Për më tepër, një kërkesë e mëtejshme e 
vëzhgimit, është shqetësimi nëse vëzhguesi është personalisht i përfshirë nga 
ana emocionale, i vetëdijshëm për rreziqet që has, sa herë që u jep situatave 
kuptime të parëndësishme dhe të shtrembëruara, si dhe nëse ka nevojë të 
kultivojë një afërsi në situata të tilla që t’i lejojnë të merret me to në mënyrë 
të përshtatshme. Shqetësimi tregon një përqendrim te detyrat e punës dhe të 
kujdesit. Sipas  Kantit, tjetri, pra marrësi i ndërhyrjes, konsiderohet si qëllim, 
sa më shumë që të jetë e mundur, dhe jo si mjet (Kant, 2013).  Është një 
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shqetësohem për, më shumë se merrem me. I kësaj natyre është shqetësimi 
heideggerian, i cili shmang që marrësit e vetë kujdesit të përfundojnë në 
gjendjen e qenieve intramundane, më afër statusit të objektit, se sa atij të 
subjektit (Heidegger, 1976).

Heidegger, siç dihet, e zëvendëson konceptin e subjektit, që tradita 
metafizike	e	ka	konceptuar	si	imazh	dhe	ngjashmëri	të	Zotit,	me	atë	të	të	qenit	
aty,	për	të	nxjerrë	në	pah	se	si	subjektiviteti	fillon	me	një	përvojë	të	“hedhjes”,	
e cila e ekspozon në maksimum të kushtëzimeve nga ana e botës dhe e historisë. 
Megjithatë, rrënja etimologjike e termit subjekt, nga latinishtja ‘subiectum’, i 
referohet përcaktimit se subjekti është ai që i nënshtrohet realitetit. Mendimi 
heideggerian na kujton se që në lindje, subjekti është shprehje e zgjedhjeve 
që të tjerët kanë menduar plotësisht për të, pra, në një farë mase është e dhënë 
tashmë, ka rënë në një situatë dhe është detyruar të jetë atje ku është. 

Subjektiviteti, i kuptuar si një dimension që mbështet ekzistencën, duke 
i lejuar atij të njohë, të mendojë, të zgjedhë dhe të veprojë në vetë të parë, 
është në këtë perspektivë një pikë mbërritjeje më shumë se një pikënisje, 
është	 një	fitore	 e	 lodhshme	që	mund	 të	 arrihet	 vetëm	me	kalimin	 e	 kohës	
dhe kurrë përfundimisht. Për ta ndihmuar që të lëvizë në këtë drejtim është e 
domosdoshme që ai subjekt i vendosur që është Qenia, të mos zvogëlohet në 
një qenie dhe në një objekt dhe të mos pësojë çdo ditë dështimin e hidhërimit 
që e vë atë nën mundësitë e tij, por duhet edukuar të përballet me atë që 
Heidegger e quan “mundësia e vet më e përshtatshme” (Heidegger, 1976).

Mundësia e vet më e përshtatshme është një mundësi e ndryshme nga të 
gjitha të tjerat, për sa kohë nuk është e këmbyeshme me to dhe i korrespondon 
asaj mundësie që, më shumë se të tjerat, është në gjendje të mbështesë dhe 
t’i japë kuptim ekzistencës. Një mundësi e tillë, që për Heidegger kalon 
nëpërmjet pranimit të gatishmërisë së vet dhe tëtë qenit për vdekjen, nuk është 
natyrisht e dhënë tashmë. Nuk bëhet fjalë që ai të nxirret në pah nëpërmjet 
punës së vëzhgimit, por është e brendshme për një mënyrë kujdesi që të mëson 
respektin	për	veten	dhe	për	të	tjerët,	të	bën	të	aftë	të	përballesh	me	kufirin,	të	
mëson të kultivosh një angazhim atje ku mund të kishte vetëm indiferencë, 
të nxit në marrjen e përgjegjësive më shumë se delegimin te përgjegjësitë e 
të tjerëve. Këto janë praktika virtuoze që vëzhgimi duhet të kontribuojë t’i 
krijojë. Të presësh për këtë detyrë komplekse dhe për një periudhë të gjatë, 
do të thotë ta angazhosh vëzhgimin në realizimin e gjithë projektit të jetës.

Lind	pyetja:	A	ka	kuptim,	në	këtë	perspektivë,	të	flasësh	ende	për	vëzhgim,	
për më tepër vëzhgim arsimor?  Po, ka kuptim, sepse ajo mënyrë e veçantë 
e kujdesit që shprehet tek ‘observare-vëzhgimi’, na kujton që nuk është e 
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mundur të arsimosh, pa i dhënë formë dimensioneve të afërsisë që bëhen të 
mundura	duke	dëgjuar	tjetrin.	Falë	vëzhgimit,	kujdesi	fillon	me	dëgjimin,	dhe	
në dëgjim bëhet e mundur të ndihmosh pa deleguar, të korrigjosh pa thyer 
rregulla, të kompensosh në vend që të mos përligjësh. Ja se si ndihmohen 
subjektet	për	të	cilët	duhet	të	kujdesemi	që	të	identifikojnë	mundësinë	e	vet	të	
përshtatshme: ajo mund të takohet në situatat më të zakonshme, duke ndihmuar 
një prind që të dallojë mes të qarave të ndryshme të të birit ose një mësues që 
të	tolerojë	kufijtë	e	një	nxënësi	për	të	nxitur	zhvillimin	e	disa	talenteve	të	tij.	
Gjurma e saj gjendet në heshtjet me të cilat ndërtohen shpesh marrëdhëniet 
më kuptimplote, ku veprimi i vëzhgimit është çdo gjë tjetër veçse i shkëputur 
dhe i papërcaktuar. Përkundrazi, ajo fshihet në gjurmët e ritualeve qetësuese 
dhe të parashikuara, që mbushin shumë pjesë të jetës shkollore dhe familjare, 
duke	i	kufizuar	komunikimet	më	autentike	në	të	pathënën	që	për	t’u	treguar,	
zgjedh fjalë të ndryshme nga ato që do të donte të thoshte.  

Jeta	për	Heidegerin	fillon	me	Kujdesin (1976), për Kantin me Gjënë në 
vetvete (2013). Por cila nga të dyja është më origjinale? Përpara Kujdesit ka 
një noumenon, pa të cilin nuk do të ishte e mundur dhe do të bëhej krijimi, 
por meqë Kujdesi, siç pohon Heidegger, deri sa ka jetë nuk mund të bëhet pa 
të, Gjëja në vetvete është e destinuar për të ndjerë pasojat e takimit me ata që 
do të kujdesen për të, në të mirë e në të keq, siç na mëson përralla e Iginos, e 
treguar te Qenia dhe Koha: 

“Kujdesi”, teksa po kalonte një lumë, pa ca baltë të papërpunuar. I menduar, 
mblodhi	pak	prej	saj	dhe	filloi	t’i	jepte	formë.	Ndërsa	synon	të	vendosë	çfarë	
ka bërë, ndërhyn Jupiteri. Kujdesi iu lut atij që ta mbushte me shpirt atë që 
kishte bërë. Jupiteri pranon me kënaqësi, por kur Kujdesi pretendoi t’i vinte 
emrin e vet asaj që kishte bërë, Jupiteri ia ndaloi dhe deshi që t’i vinte emrin e 
vet. E ndërsa Kujdesi dhe Jupiteri debatonin rreth emrit, ndërhyri Toka duke 
pretenduar që asaj që ishte bërë i duhej vënë emri i saj, sepse i kishte dhënë 
asaj një pjesë nga trupi i vet. Kontestuesit zgjodhën Saturnin si gjyqtar, i cili 
iu komunikoi kandidatëve vendimin e drejtë të mëposhtëm: 

“Ti, Jupiter, që i dhe shpirtin, në çastin e vdekjes do të marrësh shpirtin; 
ti  Tokë, që i dhe trupin, do të marrësh trupin. Por meqë ishte Kujdesi 
ai që i pari i dha formë kësaj qenieje, deri sa ajo të jetojë do ta zotërojë 
Kujdesi. Për sa i takon mosmarrëveshjes mbi emrin, të quhet homo 
sepse është bërë prej ‘humusi’ (Tokë)” (Heidegger, 1976, f. 247).

Nuk ka dyshim që humusi, toka, materia, balta e papërpunuar, bëjnë 
pjesë te Gjëja në vetvete. Ato janë më afër noumenon sesa dukurisë, deri 
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kur Kujdesi të ndërhyjë dhe t’u japë formë atyre, duke i kërkuar Jupiterit t’i 
mbushë me shpirt. Ato i ngjajnë Gjësë në vetvete, edhe vetëm për faktin që 
janë tashmë të dhëna, përpara se të perceptoheshin nga njeriu. Është e vërtetë 
që nuk nxirret kuptimi i një vëzhgimi i shkëputur nga kujdesi, sepse ajo që i 
bën të gjithë elementët në lojë interesantë për t’u vëzhguar është qenia e tyre 
e lidhur ngushtë dhe reciprokisht në përpjekjen për të dhënë një formë, për të 
mbushur me shpirt, për të vënë një emër. Nga pikëpamja pedagogjike, është 
e paimagjinueshme që një vëzhgim ta përqe-ndrojë vëmendjen te balta pak a 
shumë e papërpunuar dhe te toka, si dimensione themelore, përpara përvojës 
së	kujdesit.	Vëzhgimi	fillon	me	kujdesin	dhe	është	tashmë	një	formë	kujdesi.	

2. Vëzhgimi, nënkuptimi, autenticiteti: cili model për vëzhguesin?

Siç e kemi parë, një formë e kujdesit ka të bëjë me autenticitetin më shumë 
se me të vërtetën. Nuk arrihet në një rezultat objektiv, që është paraprakisht i 
sigurt dhe i pakundërshtueshëm, ose edhe vetëm konvencionalisht i vërtetë, 
por përmenden dimensionet personale, thellësisht të rrënjosura në projektin e 
jetës, të cilat imponojnë zgjerimin e fushës së hulumtimit disa herë. Natyrisht, 
është e vështirë të jesh rigoroz në afrimin e botës së tjetrit, në atë pellg të 
madh noumenal, që shërben si sfond për perceptimet tona dhe që na kthen 
shumicën e kohës, dukuri problematike dhe kontradiktore. Rreziku është të 
bësh	transferim,	të	flasësh	për	veten,	teksa	përpiqesh	dhe	mendon	t’i	japësh	
zë ngjarjeve të jetës tënde. (Freud, 1976).

Transferimi është një urë që ndërtohet nga ai që kërkon të afrojë dikë që i 
duket i largët dhe i pakapshëm, apo që prek taste të ndjeshme të personalitetit 
të tij. 

Si ta mbushësh atë distancë dhe/ose atë divergjencë, në paditurinë e plotë 
të botës së tij, veçse duke folur për vete? Në kthetrat e shqetësimit të takimit, 
secili rrezikon të mendojë që shqetësimet e veta janë edhe ato të tjetrit, dhe 
kështu, ai që eksperimenton një gjendje ankthi, tensioni, mosbesimi dhe 
agresiviteti  është i prirur ta perceptojë tjetrin si veten e vet, të shqetësuar, të 
tensionuar, mosbesues, agresiv, edhe nëse paraqitet në mënyrë rrezatuese dhe 
bujare.  

Për fat të keq, ndërsa në kuadrin analitik, në mënyrë konvencionale është 
pacienti ai që komunikon nëpërmjet rrugëve të transferimit, në kuadrin arsimor 
transferimi	shpesh	është	pjesë	e	edukatorit	dhe	vepron	si	pengesë	për	fillimin	
e një procesi vëzhgimi që orienton dhe i jep formë punës së kujdesit (Fabbri, 
2012). Transferimet arsimore, ato që nisin nga edukatorët dhe mësuesit dhe 
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jo nga nxënësit e tyre, shpesh i vlerësojnë subjektet përpara se t’i njohin ato. 
Gjykimi  zëvendësohet me vëzhgimin, duke izoluar fragmente të sjelljes dhe 
të nxënies të cilave u jepet një rëndësi e veçantë në kurriz të shumë të tjerave. 
Në çerdhet e fëmijëve, për shembull, problemet e përfshirjes shkëmbehen 
ndonjëherë me problemet e marrëdhënieve të lidhjes parësore dhe ndodh jo 
rrallë që edukatoret  ndaj të qarës së ligjshme të fëmijës dhe gjithashtu ndaj 
ankthit të tij legjitim që vjen nga ndarja e prindit, shprehin gjykime fajtore që 
i bëjnë të ndjehen ata të papërshtatshëm. 

Si të frenohet kjo transferueshmëri e lirë dhe tepër spontane, që shërben si 
mburojë për punën e vëzhguesit dhe si të ndihmohen profesionistët e arsimit që 
vëzhgimin ta kenë boshtin e punës së tyre të kujdesit?  Një pasazh nevralgjik 
është ai që sjell integrimi i spontanitetit vëzhgues të zakonshëm dhe jo 
gjithmonë i vetëdijshëm, me përdorimin e modeleve të vëzhgimit të synuara 
dhe	të	qëllimshme,	që	orientojnë	dhe	kufizojnë	sjelljen		e	vëzhguesit,	duke	
i ndihmuar subjektet të mos kenë besim tek ajo që zakonisht shohin. I kësaj 
natyre është “modeli i tepricës”, i propozuar nga studiuesit e komunikimit të 
Palo Alto-s. E shohim se ku konsiston.

Thuhet se një zinxhir ngjarjesh tregon se si sillesh rastësisht (randomness) 
nëse	çdo	element	ka	një	mundësi	të	barabartë	të	verifikohet	në	çdo	lloj	çasti,	
për të cilin nuk mund të nxjerrësh asnjë lloj konkluzioni, siç nuk mund të 
parashikosh asgjë për sekuencën e tij të ardhshme.Kjo është një tjetër mënyrë 
për të thënë se nuk mban informacion (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971, 
f. 27).

Përkundrazi, kur disa sjellje imponohen si të përsëritura dhe bëhen në 
një farë mase të parashikueshme, ka mundësi të arsyetosh mbi elementet 
e legjitimitetit të ngjarjeve të brendshme në kontekst, duke nxjerrë në pah 
proceset e ashtuquajtura stokastike (të përcaktuara rastësisht; që kanë një 
shpërndarje të rastësishme dhe që nuk mund të parashikohen saktësisht). 
Elementet	identifikuese	të	këtyre	të	fundit	janë	teprica	dhe	detyrimi.	Kështu	
pra,	 e	 dhëna	 nga	 ku	 fillohet	 për	 të	 kapërcyer	 përshtypjet	 që	 lidhen	 me	
spontanitetin e tyre vëzhgues, është vëzhgimi i sjelljeve më të shpeshta  dhe 
i atyre që zbatohen në respekt të normave të nënkuptuara dhe të respektuara 
heshturazi ose të shprehura dhe të deklaruara. Sjellje të tilla i përgjigjen 
modeleve të sakta të ndërveprimit, që merren me pak ndryshime brenda tyre, 
për sa kohë bëhet fjalë për modele të detyruara. 

Kur	 fillohet	me	 vëzhgimin,	më	 tepër	 duhet	 për	 t’i	 kushtohet	 vëmendje	
rrezikut të ndarjes së elementeve të veçantë të komunikimit nga zinxhiri 
brenda të cilit janë futur, duke i izoluar ose duke i interpretuar sipas leximeve 
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lineare të shkakut dhe pasojës, në vend të reciprocitetit dhe qarkullimit të 
komunikimit. Që këtu, lind nevoja e nënvizimit të sekuencave të komunikimit 
në mënyrë të tillë që sjellja individuale të mos konsiderohet as si shprehje e 
qëndrimeve individuale, as si përgjigje e thjeshtë ndaj sjelljes që e ka paraprirë 
atë.  Secili  komunikues në fakt, në çastin kur merr përsipër një sjellje të 
caktuar, e ka tashmë në mendje reagimin e tjetrit dhe është i kushtëzuar nga 
ky reagim, për shkak të tepricës dhe të parashikueshmërisë së saj, 

Nënvizimi i sekuencave komunikuese mund të kryhet edhe në mungesë 
të komuniki-meve me gojë me subjektet e vëzhguara, siç mund të vihet re 
nga shembulli i lojës së shahut. Sipas Watzlawick,  Beavin dhe Jackson, 
përfytyrojmë që nuk i njohim rregullat e kësaj loje dhe nuk mund t’ua kërkojmë 
ato	një	 çifti	 lojtarësh	 të	 cilët	 po	 i	 vëzhgojmë,	 sepse	 ata	flasin	një	gjuhë	 të	
ndryshme nga e jona. Pra, modeli i tepricës do të na lejonte t’i kuptonim këto 
rregulla, thjesht nëpërmjet vëzhgimit të zgjatur të sjelljeve më të shpeshta dhe 
të përsëritura.  Është një model që synon t’i japë procesit të vëzhgimit shkallën 
më të lartë të objektivitetit të mundshëm, që nuk mbështetet në interpretimin 
e pohimeve të kryera nga personat që komunikojnë dhe në përvojat e tyre të 
deklaruara, por në studimin e sjelljeve të shprehura  ‘hic et nunc’-këtu dhe 
tani,  të komunikimit.  

Ç’mund të thuhet për këtë model? A është në gjendje t’i kapërcejë 
kufijtë	spontanë	të	praktikave	vëzhguese,	të	kushtëzuara	nga	përvojat	e	veta	
personale dhe nga rreziku që vjen prej tyre për të bërë transferim? A është 
vërtetë objektive, siç pretendohet të jetë modeli i tepricës? 

Bateson kundërshton që harta nuk është territori dhe që asnjë përshkrim 
i realitetit nuk mund ta zëvendësojë vetë realitetin (Bateson, 1989; Contini, 
2012). Me të thënë këtë, nuk ka dyshim që vëzhgimi i ‘hic et nunc’-këtu dhe 
tani,  ka një aftësi të mirë për të nxjerrë në pah rregullat e nënkuptuara dhe të 
shprehura qartë të një konteksti. Ajo  që nuk arrin të garantojë në mënyrë po aq 
objektive, është vëzhgimi i proceseve nëpërmjet të cilëve arrihet të përcaktohen 
këto rregulla. Kjo ndodh jo sepse modeli i tepricës është strukturalisht i paaftë 
të vëzhgojë dhe të analizojë këto procese, por sepse atij do t’i ishte dashur të 
aplikohej edhe brenda tyre, ndonjëherë, shumë kohë më parë. 

Gjithçka e natyrshme në historinë personale të subjekteve që komunikojnë 
në një kontekst të caktuar, mund të zbulohej me një shkallë të caktuar të 
objektivitetit në qoftë se do të ishte vëzhguar në “ ‘hic et nunc’-këtu dhe tani” 
të realizimit të saj në shumë kontekste të tjera që kanë shënuar përvojën e saj 
të mëparshme.  Kështu,  si gjithçka që ndodh, ose do të ndodhë në kontekste 
të tjera të jetës së tyre, mund të rrokej, nëse do të përdorej modeli i tepricës, 
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por fakti që të gjitha ndërveprimet e jetës janë në teori të vëzhgueshme, nuk 
do të thotë që ato do të jenë apo kanë qenë vërtet të tilla. Mbase as në utopinë 
negative të Vëllait të Madh (Orwell) nuk përfytyrohet një realitet në të cilin 
të gjitha ndërveprimet shoqërore aktuale mund të kuptoheshin në “‘hic et 
nunc’-  këtu dhe tani” të shpalosjes së tyre. Jeta nuk lejon që të përthithë 
brenda logjikave të transparencës dhe të konkretizimit të asaj që është e 
nënkuptuar në praktika, për të njëjtat arsye për të cilat veli i pavetëdijshmërisë 
të noumenon kurrë nuk mund të shquhet një herë e përgjithmonë. Siç thekson 
Heidegger, dialektika mes zbulimit dhe fshehjes është objekt zbulimi dhe si 
e tillë është pikërisht për shkak të zbulimit të tij, duke i hapur rrugën sa më 
shumë vendeve të fshehura (Heidegger, 1976).

Nga kjo rrjedh që një vëzhgim, për sa kohë është objektiv dhe i bazuar 
shkencërisht, është si një trap që pluskon në një “ ‘mare magnum’ - det 
të madh”, i cili evokon të kaluarën, që nuk mund të rindërtohet dhe të 
dokumentohet lehtësisht apo të pësojë ndërhyrje nga përvoja të tjera për të 
cilat shpesh nuk është e vetëdijshme. Megjithatë, vëzhgimi është një hap i 
nevojshëm për të tentuar përqendrimin e hulumtimit në një fushë sistematike 
pak a shumë të gjerë, e cila në funksion të nevojave të studiuesit, herë pas here, 
mund	të	kufizohet	ose	të	zgjerohet.	Ky	është	një	hap	i	parë	i	asaj	gatishmërie	
për kujdesin, i cili i lejon botës së tjetrit të shprehet dhe të përpiqet të rrokë 
kuptimin e fjalëve që shqipton, të veprimeve që kryen, në vend që të shqiptojë 
fjalë në vetvete dhe të veprojë në vetë të parë. 

A mund  të jetë vetëm një pikënisje të vëzhguarit për të pezulluar 
përsëritjen e shumë gjesteve të detyrueshme të edukimit që i burgosin mendjet 
e mësuesve, të edukatorëve, të prindërve, duke i penguar ata të reagojnë?  Ka 
mundësi por, nëse është kështu, mund të jetë edhe nje pikëmbërritje! 
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nga Milena Bernardi

1. Nëse tregimet na vëzhgojnë 

Tregimet mbledhin fragmente të ngjarjeve tona të jetës dhe i transportojnë 
ato	në	një	gërshetim	të	ri.	Ato	përhapen,	zënë	rrënjë	dhe	fillojnë	të	rriten,	sikur	
të ishin fryt i një procesi të pandalshëm pllenimi.  Kështu lind një ndërthurje 
e temave narrative në të cilat gjejmë diçka nga vetja jonë dhe që na kthehet 
mbrapsht në një formë të pabotuar, madje befasuese dhe të panjohur. Gjatë 
fazës së shkrimit të një vepre, personazhet shfaqen në pjesën më të mirë nga ai 
dimension intim dhe i rezervuar, të cilin Forster e quan  “jetë e fshehur” (1991, 
f. 57). Është ajo që letërsia e përkthen në tregime, sepse përmban dhe ruan 
tregimin e anës së zhdrejtë, të harruar apo deri edhe të panjohur të të gjithëve, 
edhe pse ai tregim është në pritje për t’u zbuluar. E papërshkrueshmja që pret 
të	thuhet	dhe	që	fshihet	nga	realiteti,	gjen	më	së	fundi	paraqitjet	e	veta,	figurat	
e veta në tregim, në roman, në letërsi. Më vonë, gjatë fazës së leximit, ndodh 
që personazhet e tërheqin lexuesin në universin e tregimit, duke e përfshirë 
atë	 në	 një	 dialog	 bindës	 jehonash	 dhe	 rezonancash	 në	 të	 cilin	 identifikimi	
dhe mirënjohja reciproke kryejnë funksione themelore për të lejuar afrimin 
e lexuesit me atë që tregimi po i zbulon për veten dhe për botën. Ngjarjet 
në të cilat kryqëzohen “pse-të” e marrëdhënieve mes botëve të brendshme, 
ngjarjeve, cilësimeve, konteksteve dhe gjithçkaje që rikrijon historinë në një 
korpus narrativ dhe që rrëfen, tregojnë diçka që në një farë mënyre, ka qenë 
gjithmonë e jona. Tregimet që shkruajmë, që trashëgojmë brez pas brezi dhe 
që i lexojmë me një emfazë të tepruar, hasin në skenarë ku ne e gjejmë veten 
pjesë të tyre pa u përmendur në mënyrë të drejtpërdrejtë, sepse origjina e 
tyre është e natyrshme në nevojën stërgjyshore për t’i eksploruar dhe për 
t’i rishpikur peripecitë e ekzistencës nëpërmjet kornizës së një tregimi që 
analizon dhe përmban kompleksitetin e tyre.  

Në këtë mënyrë kërkohet të vihet rregull në rrëmujën e realitetit, duke 

2 Papritmas, diçka ndodh!
Vëzhgoni tregimin, tregoni vëzhgimin
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shqyrtuar dhe duke përpunuar problematikën e ekzistencës në botë dhe të 
qenit pjesë e saj, duke marrë pjesë të saj dhe duke i transformuar në aventura 
narrative me gjuhën e letërsisë. Kjo gjë më në fund na lejon të zhvendosemi në 
dimensionin metaforik. Nga kjo pikëpamje e rinovuar, tregimet na vështrojnë 
ne	dhe	na	identifikojnë,	“duke na lexuar e duke na treguar”, në një raport të 
kundërt, i cili duket se i përgjigjet pikërisht nevojave për ta përsëritur dhe për 
ta rishqyrtuar jetën, në përpjekjen për ta kuptuar atë me ndihmën e vizionit 
paralel që ushqen dimensioni letrar (dhe në radhë të parë vetë shkrimi dhe 
studimi artistik më në përgjithësi).

E pra tregimet na vëzhgojnë dhe na tregojnë, duke na ofruar mundësinë 
për t’u përqendruar dhe edhe për të ndryshuar pikëpamjet tona, për të zbuluar 
shtigjet	e	pazakonta	dhe	të	papritura	të	mendimit	dhe	të	reflektimit.	Tregimet	
na	tërheqin	në	teatrin	e	tyre	në	mënyrë	që	ne	të	mund	ta	identifikojmë	veten,	ta	
eksperimentojmë atë, duke bërë një udhëtim në një vend imagjinar ku gjejmë 
ngushëllimin dhe rikrijimin e vetes sonë (Tolkien, 2000).

Aventura letrare mund të kontribuojë në ndryshimin që ne me gjasë po 
kërkojmë, ndonjëherë në mënyrë të pavetëdijshme, sepse ajo ndriçon vijën 
e horizontit përtej së cilës dëshirojmë të shtyhemi. Pasi të lexosh, të tregosh, 
të shkruash, të dëgjosh një tregim e natyrisht edhe ta ilustrosh atë, mbetet 
gjithmonë një sipërmarrje aventureske që mund të rezervojë takimin me 
një zbulim (Todorov, 2008). Dhe patjetër që ndodh kështu, duke qenë se 
kjo sjell një zhvendosje vendimtare drejt horizonteve të reja përfytyruese. 
Një tregim është “një hap në imagjinatë” (Hillman, 1983, f. 59), “një hap në 
fantazi”(Auster, 1997, f. 159). James Hillman, psikanalist i shkollës jungeze 
dhe Paul Auster, romancier, na kujtojnë faqe të tyre, dukshëm të largëta dhe 
përkundrazi, shumë të afërta për nga kuptimi i thellë, do të donim të thoshim 
epistemologjik,  që u japin tregimeve. “Pushteti, i tregimit në përcaktimin 
se kush jemi” (Hillman, 1983, f. 59) na jep mundësinë ta tregojmë ndryshe 
historinë tonë, edhe kur jemi në gjendje të njohim drejtime të tjera të ngjarjes 
apo të vetë jetës, me qëllim që atëherë ta lexojmë në mënyrë të re. Vetë akti 
i	 tregimit	 të	një	historie	 trillimi,	 të	dëshmisë	autobiografike	ose	biografike,	
mund të rrjedhë natyrisht nga nevoja për të krijuar një intervistë (në formën e 
intervistës me veten) me pjesë tonat që i perceptojmë si të paeksploruara, të 
huaja, ndoshta të frikshme, por edhe interesante.  Për të krijuar përfaqësime 
të tyre në portrete letrare, ai na jep mundësinë të zhvendosemi në hapësirën 
pjellore të metaforës që mbështet trillimin narrativ. Kështu kemi mundësi 
të përgjojmë, deri sa të futemi brenda asaj që e ndjejmë si të panjohur dhe 
mbi të gjitha, të vazhdojmë duke u zvarritur me hapa të vegjël, duke dashur 
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të provojmë fatin, duke kthyer faqe me ngut. Procesi i eksplorimit dhe i 
zbulimit që tregimet dinë të ushqejnë, i drejtohet një “neve” që ka të bëjë me 
marrëdhënien e njohjes që çdo individ vendos dhe thellon me kalimin e kohës 
me veten e vet, me njëri-tjetrin në vetvete, me botën apo me botët. 

Kjo lëvizje e njohjes thelbësore dhe zhvillimore aktivizohet shumë shpejt, 
që	në	fëmijërinë	e	hershme,	kur	tregimet	e	historisë	sonë	flasin	për	ne:	“Na	
ishte një herë një fëmijë i vogël me emrin Daniel, - i thotë A. të birit që 
quhet Daniel- dhe sa e sa tregime, në të cilat heroi është vetë fëmija, janë 
ndoshta ato që ai preferon” (Auster, 197, f. 159). Në një libër të ilustruar 
të Else Holmelund Minarik dhe Maurice Sendak, “Storie di orsacchiotto” 
( Tregimet e arushit të vogël), i cili është bërë një vepër klasike e letërsisë 
për fëmijët e asaj kohe, Arushi i vogël e pyet  mami Arushën  disa herë, në 
ecurinë e dialogut të tyre: “Tregomë për kohën kur  isha i vogël”; “Tregomë 
çfarë bëja”; “Tregomë gjëra të tjera për mua”; “Tregomë ende për mua” 
(Holmelund Minarik, Sendak, 2009).

Mami Arusha ia plotësonte dëshirën Arushit të vogël dhe duke e zhvendosur 
përvojën reale në trillimin narrativ, e ngre atë në personazh të historisë së 
vet	dhe	kështu	 i	kthehet	atij	 si	një	konfirmim	 i	pakrahasueshëm	 i	vetes,	 si	
subjekt i menduar nga mendimi mëmësor. Qenia e menduar dhe e treguar 
e shpërblen dhe e siguron, i jep atij ngushëllimin që i vjen nga ndjenja e 
empatisë që i rrjedh në marrëdhëniet emocionale. Arushi i vogël e di që është 
dhe që ekziston edhe sepse historia e tij e dëshmon dhe kështu i ofrohet prova 
e imagjinuar, e trilluar. Si  çdo personazh që shkon në kërkim të vetvetes, tek 
e fundit, Arushi i vogël pret përmbushjen e aktit, atë zbulim që lejon njohjen. 

Mami Arusha merr me të dhe për të, hapin e parë në imagjinatën që nxit 
më pas kërcimin në fantazi, atë hap të domosdoshëm për të parë veten nga 
jashtë, nga një pozicion paralel  jo shumë larg, ose “qëllimin”, i cili na jep 
lirinë për të krijuar historinë tonë dhe më pas, ndoshta, kush e di, edhe ta 
tregojmë atë në versione transformuese të saj, të gjeneruara dhe të nxitura nga 
pulsimi i kërkimit për të njohur vetveten dhe botën. 

Këto histori, që kur je i vogël, jetojnë gjysmë në ajër mes tregimit të 
trillimit	dhe	tregimit	biografik,	sepse	gjithmonë,	çdo	herë,	kur	përkthehet	një	
ngjarje reale në të thënien e tregimit, ndodh një zgjim perspektive dhe kohët 
foljore të së shkuarës, atmosfera e përshkruar, referencat dhe klima e kujtimit, 
kontribuojnë të krijojnë një akt narrativ, deri edhe poetik.

Që	nga	ai	çast,	do	të	jetë	historia	që	do	ulet	në	tregimin	“autobiografik”	
shumë më nxitëse se faktet e ndodhura realisht, histori të cilën ne do të 
donim ta tregonim dhe të viheshim në rresht për ta dëgjuar. Për më tepër, 
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dëgjuesi, në të njëjtën kohë hero dhe personazh protagonist, do të jetojë 
emocionin e të parit të vetes së vet të hedhur në ngjarjen e peripecive të veta 
dhe do të eksperimentojë emocionin shpërblyes të zotërimit të një historie të 
tregueshme, të zgjedhur në trashëgiminë e kujtesës së vetvetes.

Nevoja	 për	 të	 pasqyruar	 veten,	 për	 t’u	 identifikuar,	 duke	 iu	 dorëzuar	
thirrjes së një historie që po tregon një copë nga ne, mund të gjejë përgjigje 
emocionale, deri edhe purgative, kur është letërsia ajo që na i dhuron ato. 

2. Nëse letërsia për fëmijë vëzhgon fëmijët

Të vëzhgosh fëmijët nuk mund të ndahet nga të menduarit për ta, por kjo 
nuk shprehet te rishikimi i asaj që te vogëlushët kemi vendosur ta shohim 
më	parë.	Ky	nuk	është	një	veprim	i	shërbimit	të	konfirmimeve	që	bota	e	të	
rriturve e do dhe dëshiron ta marrë për imazhin e fëmijëve dhe që e ka bërë 
të vetën. Kjo mund të duket e tepërt dhe madje e mirëqenë ta ritheksosh këtë, 
sepse është e nevojshme ta kujtosh, edhe në këtë kontekst, për sa i takon 
mënyrave me të cilat letërsia për fëmijë mendon për fëmijët ose më mirë, i 
mendon ata, i vëzhgon, i portretizon dhe i tregon. 

Tregimet e fëmijëve nuk janë tashmë fëmijët realë dhe për më tepër 
është e domosdoshme të merresh në mënyrë të vetëdijshme me atë largësi të 
pamatshme që vendoset midis fëmijëve dhe tregimit që të rriturit shkruajnë 
për ta. Ajo largësi mund të thuhet “kaq shumë” ose kaq shumë milje, por do 
të jetë gjithmonë sa e paplotësuar, aq dhe relative dhe e ndryshueshme, sepse 
do	të	varet	nga	ndryshimet	e	faturës	së	shumëfishtë:	nga	universi	ekzistencial	
dhe kulturor i autorëve; nga motivimi që i nxit të shkruajnë për fëmijët ose 
përkundrazi, të shkruajnë dhe kaq. Në një farë mënyre, faqet më pas do të arrijnë 
te fëmijët nga idetë e tyre dhe të letërsisë për fëmijë që do ta kenë të brendshme 
dhe përse jo, nga matja e një afërsi-largësie të mundshme nga vetë fëmijët. 
Ky është një përbërës që natyrisht nuk të pengon të shkruash për fëmijët në 
një nivel shumë të lartë, edhe pse nuk i ke ndjekur kurrë ata, ose duke dashur 
t’u rrish larg atyre (Meddemen, 1982).  Marrësit e një vepre letrare, lexuesit e 
nënkuptuar, do të luajnë një rol pranie-mungese të ndryshme sipas autorëve dhe 
ndoshta nuk jepet të dihet më shumë për ta. Megjithatë, janë fëmijët e menduar 
(qofshin	afër	apo	larg,	të	ndjekur	apo	të	imagjinuar),	të	cilët	reflektohen	nëpër	
faqe, mes fjalëve dhe mes ilustrimeve. Ilustrimet  në vetvete parashikojnë një 
marrëdhënie të tyre të vetën me tekstin, për të cilin, ndonjëherë  vetë ilustruesi 
është autori, duke krijuar kështu një tjetër nivel të tregimit vizual, duke sjellë 
një përfaqësim të vetin të fëmijërisë dhe të fëmijëve. 
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Në panoramën e letërsisë për fëmijë, qoftë historike, qoftë bashkëkohore, 
rrëfimi	që	vjen	nga	ilustrimi	dhe	mjedisi	ku	ai	vendoset	me	lexuesit	e	mëdhenj	
dhe të vegjël është faktor i një rëndësie thelbësore dhe parësore. Portreti i 
fëmijës	që	lulëzon	nga	zgjedhjet	e	ilustruesve,	tregon	një	përfaqësim	efikas	
dhe zbulues se si fëmija është menduar nga ai që e bëri atë libër. Për më tepër 
kjo na ndihmon për të thënë pashmangshmërisht nëse autorët, ilustruesit, 
botuesit  largohen ose jo nga disa stereotipe, si të vizionit ashtu dhe të tekstit 
dhe nëse kjo ndodh, në ç’masë largohen. Stereotipi që anulon subjektin e 
fëmijës, e preferon atë një lloj kloni përmbledhës të tipareve si: butësia, 
vogëlsia, gjallëria, gëzimi, thjeshtimi i skajshëm i tipareve somatike e kështu 
me radhë. Përfaqësimet e fëmijës, që më tepër kanë prirjen për të na dhënë një 
imazh të sheshtë dhe të dukshëm të tij, nuk e përfaqësojnë atë, por japin  më 
të largëtin nga kompleksiteti i fëmijërisë dhe i fëmijëve. 

Në	qoftë	se	e	kupton	fëmijën	duke	i	hequr	filtrat	e	zbutur	të	kuptimit	të	
zakonshëm, zbulon se sa ai mund t’i tregojë tiparet e veta të paqarta, megjithëse 
shqetësuese, të zhdrejta dhe shpesh misterioze. Ta thyesh atë lloj ekrani të 
padukshëm, por tepër kompakt që ka prirje për të sjellë përsëri çdo fëmijë në 
një model të parafytyruar të fëmijërisë pothuajse të papërcaktuar, ndihmon në 
krijimin e hapësirës për vizione të tjera të fëmijërisë, për perceptime të tjera 
të ekskluzivitetit të përvojës së fëmijërisë. Kjo  e fundit ka qenë gjithmonë 
detyrë e letërsisë më të mirë për fëmijë, e asaj që ishte e aftë për t’u habitur 
nga	fëmijët	duke	treguar	tjetërsimin	e	tyre	në	histori	dhe	figura	që	nxisin	të	
pyesin	veten,	që	minojnë	konformizmin	e	figurave	të	ngjashme	me	fëmijën	
e artit.  

Në qoftë se letërsia për fëmijë “mendon” për fëmijërinë, duke u lehtësuar 
nga mbulimet e imponuara nga përfaqësimet e standardizuara, i jep asaj një 
vend nderi në hapjen ndaj habisë që del në pah nga gatishmëria për t’u habitur 
dhe për t’u çorientuar nga disa zbulime që të lënë pa mend, të cilat i japin 
fëmijët duke u shfaqur në kthesat e mbetura, të fshehta dhe shumë të çmuara 
të “qenies” së tyre.  

Letërsia për fëmijë mund dhe di të vendosë një dialog të pandërprerë me 
lexuesit e saj dhe prej tyre di të mësojë diçka më shumë se kush janë, nëse e 
gjen një rrugë të vetën për të qëndruar afër pëshpëritjes foshnjore misterioze, 
ndonjëherë e dhënë për të dëgjuar, ndonjëherë e zhytur në intimitetin e një 
vendi të fshehur.  

Cilësia e vëzhgimit “e menduar”, “e përfytyruar” në lidhje me personazhet, 
kushdo qofshin ata, fëmijë apo krijesa të ngjashme me ta,  kërkon vëmendje 
ndaj fjalës fëminore, ndaj thirrjes së gjestit dhe të britmës, të të qarit dhe të së 
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qeshurës, të familjaritetit të pazakontë, të heshtjes së thellë dhe kështu në fund 
të fundit, të fton për të hyrë në dimensionin e “jetës së fshehur” që siç thotë 
Forster, kalon nga ne te personazhet letrare. 

Kështu ndodh edhe për personazhin fëmijë apo dhe atë të një lloji tjetër, nëse 
aktivizohet shikimi dhe dëgjimi i ndjeshëm në një bashkëbisedim reciprociteti 
në të cilin pezullohet akti i gjykimit, ku jepet fjala dhe ajo mirëkuptohet për 
të njohur më nga afër se cila histori po tregohet dhe e kujt. Kjo ndodh nëse 
mund të ekzistojë ende një afërsi besimi mes autorit dhe ardhjes në botë të 
personazhit fëmijë, për t’u kuptuar si metaforë ekzistenciale për të qenë fëmijë  
dhe	jo	për	të	zëvendësuar	artificialisht	imitime	të	homologuara	të	fëmijëve	që	
u pëlqejnë shumë të gjithëve, vetëm për të raportuar një klishe të rrezikshme.

Të	menduarit	që	synon	fëmijën	është	kushti	filozofik	dhe	mund	të	thuhet	
edhe poetik, që hyn te autenticiteti letrar, nëse futesh në territorin e letërsisë 
për fëmijë. Atëherë ndodh që familjarizimi i brendshëm me kompleksitetin 
e përvojës së fëmijërisë, mund të zbresë në faqe pa pasur nevojë të përdorë 
censurën,	 pa	 zbutur,	 falsifikuar,	 rrafshuar,	 pa	mohuar	 kontradikta,	 ashpërsi	
dhe mbi të gjitha, të qenit të huaj dhe i padëshifrueshëm, që subjekti fëmijë 
ngjall tek i rrituri kaq shpesh.

Në një rast të tillë fëmija është aty, i pranishëm, jeton në atë mendim si një 
pjesë e ngrirë nga ne dhe njohja mes autorit, tregimit, personazheve dhe lexuesve 
rrjedh nga një përkatësi e ndërsjellë. Kjo është aq e e vërtetë saqë tregimit mund 
të përkthehet në metaforën letrare të të vërtetave të tjera që dalin në pah nga 
biseda private mes autorëve dhe personazheve, në planin e dikujt tjetër. Për  më 
tepër, është e nevojshme të jetë shumë e qartë që vërtetësia letrare nuk është e 
vërteta e reales, sepse ajo i referohet rishikimit që historia e treguar prodhon 
realitetin e ngjarjeve imagjinare, të zhvendosura në dimensionin metaforik 
të trillit narrativ. Ajo korrespondon me shkallën e besimit, të koherencës, të 
kohezionit tekstual dhe të harmonisë. Mbi këtë bazë, vërtetësia e trillit mund 
të	 shtyjë	dhe	 të	 shtrihet	 drejt	 një	 kërkimi	 të	 rafinuar	për	 trazira	poetike,	me	
mungesë respekti dhe devijim në krahasim me skemat e njohura kompozicionale 
dhe  zakonisht “të konsumuara”. Për shembull, siç ndodh për vepra që lëvizin 
në terrenin e absurdit, të marrëzisë, të paradoksit, tregimet dhe ato aparate 
ikonografike	mund	të	duken	pa	harmoni,	teksa	janë	në	kërkim	të	harmonive	të	
tjera. Do të jetë pikërisht mospërputhja e kombinimeve, e përmbysjeve, guximi 
i eksperimenti-meve dhe i sugjerimeve dhe disa pakuptimësi të mahnitshme, te 
të cilat do të kënaqet vërtetësia e tyre autentike. 

Vepra të ndryshme dhe divergjente, nga të cilat po sjellim këtu disa 
shembuj emblematikë, mes shumë të tillave, provokojnë atë shqetësim që 



41

lind nga krijimi i rrëmujës në rregullin e pritur, siç qe në kohën e vet “Alice 
nel paese delle meraviglie” ( Liza në botën e çudirave)(Carroll, 2015), apo 
në vitet gjashtëdhjetë, “Nel paese dei mostri selvaggi” (Vendi i monstrave të 
egra) (Sendak, 1999) dhe ai i kohëve të fundit si libër i ilustruar, “L’anatra, la 
morte e il tulipano” (Rosa, vdekja dhe tulipani) (Erlbruch, 2007) në korpusin 
e të gjithë punës të Erlbruchut dhe ende më përpara, në punën e Leo Lionnit 
(2015), apo në atë të Bruno Munarit (1998). 

Rregulli i konvencionales nuk është më, sepse vetëm kështu mund të futesh 
në kontakt me gjendjen shpirtërore të nevojshme që lëviz në konfuzion, në 
dyshim dhe kështu pra, në zbulimin e mendimeve të reja, mendime qe vjedhin 
pyetjet pa përgjigje që bën fëmija dhe propozojnë një shteg në të cilin ecet për 
të	kërkuar	pyetje	të	tjera	mbi	rrjedhën	e	mendimit	foshnjor	filozofik.		

Letërsia për fëmijë, për të cilën mendoj dhe së cilës i referohem, është një 
letërsi që nuk humb dhe as nuk e harron që i përket dimensionit artistik, ideues 
dhe krijues, dimension i cili e vërteton atë. Ajo është një letërsi e vetëdijshme 
e kompleksitetit dhe e problematikës së vetë ekzistencës.  

Në fakt, guximit dhe rrezikut të shkrimit, të ilustrimit, pra çimentimit 
me	tregimin	e	një	historie,	duke	konfiguruar	ndoshta	një	poetikë,	 i	 shtohet	
guximi i një zgjedhjeje të lartë dhe angazhuese siç është përballja me lexuesit 
e fëmijëve. Kjo letërsi e vëzhgon fëmijën nëpërmjet drejtimeve të panumërta 
perceptuese, emocionale, imagjinative. Ajo kupton, ndjen, zbulon, rigjen 
kthesat më të ndryshme, delikate, intime, të pakëndshme dhe të parespektuara 
të qenies së saj. Ajo nuk i tradhton dhe nuk i gënjen lexuesit e vet, duke u sjellë 
atyre “produkte” të zbutura (Costa Lima, 2003) dhe të varura nga sistemi i 
kontrollit të imagjinatës, me të cilat të rriturve u jepen mjetet mbështetëse në 
vështirësi të dukshme në përmbushjen e rolit edukativ (Contini, 2012).

Sapo e kam përmendur se si në këto raste, libri ose libri i ilustruar kanë 
prirjen të riprodhojnë rutinat duke propozuar për më tepër përfaqësime të 
thjeshtuara, të banalizuara dhe të sigurta të fëmijëve, sepse janë të zakonshme, 
të përhapura, përsëritëse.  Figurat e fëmijëve jepen të pranuara dhe në përputhje 
me kushtet e detyruara nga proceset e uniformitetit nga ku rrjedh ajo magmë e 
vagëlluar, në të cilën fëmijët shfaqen të gjithë njësoj, objekte dhe jo subjekte, 
pamjet e të cilëve janë të njohura dhe mendimet e sjelljet janë të paracaktuara.   

Letërsia	 që	 nuk	plotëson	kërkesën	 e	 konfirmimeve	 rreth	 përfaqësimeve	
të të gjithë fëmijëve, pothuajse riprodhime të standardeve të pranimit të atij 
imazhi të fëmijës së homologuar dhe që nuk ka të bëjë fare me të vërtetën e 
të qenit fëmijë dhe fëmijëri, është një letërsi që nxit dhe gjeneron tjetërsime, 
sespe është tjetërsimi i fëmijës ai që po vëzhgon dhe po tregon, sepse e di dhe 
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mund ta njohë atë dhe ta vendosë veten në një marrëdhënie empatike dhe jo 
korrigjuese e deri refuzuese. 

3. Nëse do të vëzhgohet ndërveprimi midis tregimeve 
    dhe fëmijëve

 “Nëse” është e detyrueshme, po të pranohet që në ndërveprimin mes 
vogëlushëve dhe tregimeve ndodhet një zonë e lirë që merr formë, teksa 
tregimi ndodh. 

Kjo është një përmasë e përvojës ndërvepruese dhe e natyrës 
ndërsubjektive që merr jetë dhe formë ‘ex novo’ dhe duhet mirëpritur doza 
pasuese e paqëndrueshmërisë së saj dhe e paparashikueshmërisë që rrjedh 
prej saj. Në këtë qasje të re, do të mbetet gjithmonë një pjesë e fshehtësisë 
pranë	të	pashprehurës	dhe	në	pjesën	më	të	madhe	do	të	rrjedhin	fllade	të	lehta	
në shprehjet nga të cilat do të rrokim gjendje shpirtërore në ndryshime të 
paqëndrueshme. 

Kushti “nëse” shfaqet më shumë se kurrë i rëndësishëm, sepse kushtëzon 
qasjen ndaj vëzhgimit të rezervuar në harkun e përvojave që krijohen në 
çaste të ndryshme dhe të panumërta dhe në kontekste në të cilat vogëlushët 
vendosin një kontakt me tregimet. Qëndrimi vëzhgues, edhe kur i kushtohet 
takimit me letërsinë për fëmijë, duhet të konsiderojë një pozicion dhe një 
hapësirë	të	përshtatshme	ndaj	respektit	dhe	specifikës	së	hapësirës	tjetër në 
të cilin zhvendoset kur futet në një tregim.  Përmasa është ajo e metaforës, e 
trillit	dhe	e	joreales.	Ajo	mund	të	presë	flukse	të	imazheve	dhe	mendime	të	
pakapshme pranë rrugëve intime të emocioneve të vërteta dhe të thella. Ajo 
që vlen për të gjithë ne, e madje edhe më shumë për fëmijët, është fakti se 
ndërveprojmë me historitë në mënyrë të menjëhershme teksa ndodh tregimi, 
edhe kur është në autonomi të plotë, edhe kur është i ndarë me të tjerë. 

Qëndrimi vëzhgues mund të jetë i ndikuar fuqishëm nga bindjet që 
vëzhguesi	ka	fituar	në	lidhje	me	tërë	fushën	e	letërsisë	për	fëmijë	dhe	për	këtë	
arsye, mendoj se është e rëndësishme të shprehet një pikëpamje që shqyrton 
kuptimin e gjerë të marrëdhënies që ne vendosim me letërsinë dhe me librat 
për fëmijë. Kjo është një pikëpamje e bazuar më shumë te vetëdija sesa te 
ajo që letërsia portretizon përfaqësime të fëmijëve dhe të fëmijërisë. Është  
një pikëpamje e bazuar tek  ajo që përkthen imazhe të fëmijëve dhe më pas i 
drejtohet fëmijëve apo se sa kjo ndodh edhe në bazë të zgjedhjeve të të rriturve  
të drejtuara drejt disa librave dhe disa tregimeve, derisa përfundimisht i rrituri 
është në pjesën më të madhe përgjegjës i mundësive narrative nga të cilat 
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vogëlushët	mund	të	përfitojnë	dhe	mund	të	ushqehen.
Përvoja ndërsubjektive që vëzhgimi gjen dhe regjistron, ndodh mbi bazën 

e një ndërveprimi kompleks që përfshin aspekte relacionale dhe emocionale, 
aspekte të lidhura me cilësinë e komunikimit, aspekte kulturore dhe në tërësi 
të grumbulluara në kornizën e një përvoje të veçantë dhe unike siç është ajo 
e tregimit të historive.  

4. Në fillim, vetëvëzhgimi

Mund të ishte ‘incipit’	(fillimi)	i	një	tregimi	të	diskutueshëm,	aq	sa	dhe	i	
tërë historisë së letërsisë për fëmijë, të pyesësh veten për imazhin e fëmijës 
që	na	përket	dhe	për	të	cilin	mendojmë	kur	shfletojmë	librat	për	fëmijë	dhe	
për më tepër, kur i përzgjedhim ato, kur i përvishemi punës të tregojmë një 
tregim ose një përrallë, duke zgjedhur edhe në këtë rast dhe siç e kërkon 
përgjegjësia pedagogjike, mënyrat me të cilat bëhemi apo jemi tregimtarë. 
Kur  perceptojmë, për shembull, ndjenjat e shqetësimit apo të zhgënjimit rreth 
ngjarjeve, personazheve, teksteve, ilustrimeve dhe rrokim boshllëkun mes 
ndjenjës sonë dhe dëshirave të fëmijëve, këto janë vetëm disa nga ndryshimet 
e ndikuara dukshëm nga imazhi i fëmijërisë që e kemi thellë brenda nesh dhe 
nga ajo që mendojmë për letërsinë për fëmijë, sa kohë, si e ndjekim dhe e 
njohim atë. 

Të	fitosh	vetëdijen	e	ndërlikimeve	që	ajo	sjell,	përbën	takimin	e	parë	dhe	
të domosdoshëm me vetëvëzhgimin, me “pamjen nga brenda” që na tregon 
se si po e vendosim ne veten në drejtim  të vogëlushëve realë, personave 
fëmijë, të cilët i përshkruajmë në kategorinë abstrakte dhe me imtësi gjerësisht 
filozofike	 dhe	më	 pas	 kulturore	 të	 “fëmijëve”.	 Nga	 lëvizja	 vetëvëzhguese	
lindin pyetje që të rriturit duhet t’ia drejtojnë vetes së tyre lidhur me rrezikun 
që është gjithmonë i pranishëm, dorëzimit ndaj tundimit për të kërkuar 
përmbushjen e pritshmërive të tyre dhe pritjeve që kanë të bëjnë me mësimet 
e	tyre,	përvetësimeve	që	kanë	bërë	të	mundur	që	të	konfigurohet	bagazhi	i	tyre	
personal i njohjeve dhe i aftësive. 

Ndodh që të mashtrohemi nga pyetjet për të cilat e zgjedhim përgjigjen, 
duke vendosur më parë në një farë mënyre drejtimin dhe rezultatin e detyrës 
vëzhguese. Vetëvëzhgimi na përket gjithmonë: kur jemi në pozitën e 
vëzhguesit	dhe	kur	jemi	vetë	ne,	të	zhytur	në	fluksin	e	tregimeve.		

Por a mundet dhe a di të qëndrojë vëzhguesi në cepin e rrugës që të shpie 
mes degëve të gërshetimit dhe të ngjarjes, duke u thelluar në pezullimin e 
gjykimit?  
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A mundet vëzhguesi, për shembull, edhe në rastin kur është njëkohësisht 
tregimtar, ta lërë tregimin të rrjedhë dhe, siç shkruan Walter Benjamin, ta 
lërë të lirë atë të takohet me dëgjuesit pa ndërhyrë shumë ose aspak, duke 
abstenuar nga nevoja urgjente për t’u vënë në shërbim të anktheve të të 
rriturve (për t’u kontrolluar) në krahasim me “çfarë ndodh”, “për çfarë 
shërben?” 

Pyetjet qe shtrohen janë të shumta dhe të çojnë në një zgjedhje kulturore 
dhe	 didaktike	 themelore:	 letërsia	 për	 fëmijë	 i	 përket	 një	 hapësire	 përfitimi	
të këndshëm të kujdesit të çastit të tregimit, një hapësire-kohë që bëhet një 
përvojë delikate e një dhurate falas dhe e lirë në vetvete për të zënë vend në 
trashëgiminë imagjinare të fëmijëve, ose thahet në “veprimtari” me sfond të 
dobishëm, të cilat e vënë letërsinë në shërbim të diçkaje tjetër, sikur të mos 
justifikohej	ndryshe	ndjekja	e	saj.		

Pjesë përbërëse e vetëvëzhgimit është funksioni i pezullimit të gjykimit 
dhe kjo është e dukshme. Gjykimi paraprakisht ose kontekstualisht të tërheq 
drejt një rënieje të papritur që të shpie në zhvlerësimin e aktit vëzhgues dhe 
përfundon me kushtëzimin e informacioneve të mbledhura, duke i deformuar 
ato dhe duke i drejtuar drejt përgjigjeve jo më të besueshme. 

Sado që mund të rezultojë i rrëshqitshëm terreni mbi të cilin mbështetet 
pezullimi i gjykimit, ai duhet përshkuar duke u drejtuar nga vetja dhe nga 
vetë mënyra e vendosjes së vetvetes teksa ndodh vëzhgimi. Hapi tjetër i 
takon boshllëkut mes shkallëve të mundshme të objektivitetit të vëzhgimit që 
gjithmonë sjell kontributin e subjektivitetit. Vetëvëzhgimi ndihmon në dozën 
e atij kontributi në vëzhgimin e vetvetes, teksa vëzhgohen konteksti, tjetri, 
fëmijët. 

5. Vëzhgimi, një endje e kujdesshme 

Desha të zgjedh një metaforë, në dukje oksimorike, si “endje e kujdesshme”, 
për t’iu referuar vëzhgimit të tregimit dhe të manifestimeve të ndryshme të 
ekzistencës, për të nënvizuar se si qëndrimi vëzhgues i një fushëveprimi kaq 
të pakalueshëm dhe të pakap-shëm, si ai që ka të bëjë me marrëdhënien tonë 
me letërsinë (kështu pra, me përmasën  dikujt tjetër), e cila duhet të zhvillohet 
dhe të zbatohet me kujdesin vigjilent, të shpejtë, por të luhatshëm, të atij 
që e di se tregimet, marrëdhëniet tona me to, rastet e shumta në të cilat ato 
futen, bëhen pjesë e imagjinatës. Në këtë imagjinatë futet loja, tregimi mes 
fëmijëve, dialogu me veten i fëmijës së vetmuar që e tregon vetë historinë, 
leximi i një libri të ilustruar, i një ‘silent book’ (libri të heshtur), dëgjimi i 
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një historie me gojë, pushimi meditues në hapësirën-bibliotekë dhe zhytja 
në një ilustrim. Të gjitha këto shpërndahen dhe zvarriten vazhdimisht në të 
përditshmen tonë, edhe pse ne nuk e kuptojmë këtë, megjithëse në rastin tonë 
duhet që ta kuptojmë. 

Duke thënë “ynë” kam parasysh të gjithë: vogëlushë, të rritur të çdo moshe, 
të gjithë, sepse ne kemi nevojë për tregime, sepse te tregimet dhe te struktura 
narrative transportohen përvojat dhe përjetimet, qoftë në fazë paraprake, qoftë 
në fazë ripërpunimi, sepse tregimet janë metafora dhe metafora përfaqëson 
strukturën e mendimit nëpërmjet së cilës ne përballojmë detyrën e vështirë 
të	përpjekjes	për	të	deshifruar	ekzistencën	që	nga	fillimi	i	 tregimit	tonë.	Jo	
rastësisht themi “tregimi ynë”. Sa për tregimet, në fakt nuk mund të bëjmë 
kurrë	pa	to,	duke	filluar	nga	tregimi	autobiografik	i	historisë	sonë.	Jo	rastësisht	
aftësia	autobiografike	(burimi	kryesor	për	rrugët	e	rritjes,	për	t’u	bërë	një	jetë)	
merr një mbështetje themelore nga familjariteti me të cilin kemi koleksionuar 
historitë, që nga çastet tona të para (Hillman, 1983). Nga kjo rezulton që 
vëzhgimi i tregimit kërkon t’i referohet dhe në një farë mënyre, t’i kthehet një 
aftësie	që	ne	zotërojmë	për	një	identifikim	të	saktë	të	objektit	të	vëzhgimit	dhe	
të kontekstit në të cilin realizohet. Këtë e vendosim ne vetë nga pikëpamja 
vëzhguese e zbatimit të një çasti narrativ, qoftë kur është shprehimisht i 
strukturuar në një veprimtari të përbashkët, qoftë kur merr jetë në situata të 
izoluara, nga nisma e vetmuar e një fëmije dhe e grupeve të vogla të fëmijëve, 
qoftë kur rrjedh mes bashkëbisedimesh që vendosen mes fëmijësh dhe midis 
fëmijëve dhe të rriturve. Në endjen e tij të kujdesshme, vëzhguesi ftohet të 
dëgjojë degëzimet e përvojës narrative, duke e ditur mirë që bëhet fjalë për 
shoqërimin narrativ, i cili më së shumti favorizon brendësinë e përvojës në 
çdo aspekt të saj. 

6. Refuzimi i vëzhgimit

Të refuzosh vëzhgimin sipas kontekstit dhe ndërveprimeve të veçanta që 
i përkasin është supozim dhe premisë e domosdoshme e arritjes së qëndrimit 
vëzhgues të  vetëdijshëm.  Vëzhgimi i jashtëm, që shoqëron mundësitë e 
takimit dhe të marrëdhënies ndërmjet vogëlushëve dhe tregimeve,  mund 
të asimilohet të paktën pjesërisht, vetëm në një endje të kujdesshme në 
hapësirë dhe në kohë ku tregimet dhe fëmijët, me praninë pjesëmarrëse të 
të rriturve, i bëjnë shoqëri njëri-tjetrit. Me këtë shprehje po i lejoj vetes ta 
shtyj më tej atë që sugjeronte Italo Calvino, teksa rekomandonte dërgimin e 
poezive përmendësh, si një ushtrim i dashur që rezervon një burim shoqërimi 
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të brendshëm, një bibliotekë më vete të vargjeve dhe të tregimeve nga e cila 
merret kënaqësi. Kjo është si të endesh  kujdesshëm, duke vëzhguar me maturi 
se si, kur dhe ku vogëlushët, librat, tregimet, ninullat dhe vargjet e pafund, 
qëndrojnë së bashku, meqë tregimet dhe letërsia janë tashmë të pranishme që 
nga këngët e djepit dhe lënë gjurmë, pjalm, imazhe.

Si	 	 fillim	mund	 të	 realizohet	 një	manual	 xhepi	me	 pyetje-udhëzues	 që	
ndihmojnë për të drejtuar vëzhgimin vetëm për qëllime treguese dhe jo 
normative. Kjo mund të jetë një lloj harte për ta ndalur vëmendjen përgjatë 
rrugës	së	dëgjimit	që	sheh,	vëren,	vëzhgon,	mban	shënim,	reflekton.	

7. Biblioteka e seksionit

A ekziston? Nuk ekziston? Në cilën hapësirë është vendosur? 
Ç’karakteristika ka për zgjedhjen e trashëgimisë së librave, për orenditë, 
pra për hapësirën e pritjes? A është një hapësirë për të cilën kujdesesh, në 
të cilën investohet duke rinovuar trashëgiminë e librave të ilustruar dhe të 
librave në përgjithësi, duke ndjekur fatet qoftë materiale, qoftë të pëlqimit 
të çdo libri dhe kështu të çdo tregimi?  A është biblioteka vendi i zakonshëm  
i	vogëlushëve?	A	përfitojnë	ata	 lirisht	prej	 saj	çdo	ditë,	duke	ndjekur	kohë	
dhe ritme të integruara në rutinat e shërbimit?  A janë librat me ilustrime në 
dispozicion, në lartësinë e fëmijëve?  Po kopertinat a janë të qarta? A e dinë 
fëmijët	 se	mund	 të	 zgjedhin	 	 këtë	 apo	 atë	 libër	 dhe	mund	 ta	 shfletojnë	në	
kohën dhe në mënyrën që ata preferojnë, individualisht apo në shoqërinë e 
një fëmije tjetër, në të njëjtën kohë si rutinë e shërbimit? Librat me ilustrime a 
mund të kalojnë nga biblioteka te hapësirat e tjera në të cilat të krijohet koha 
për tregimin? 

8. Koha për tregimet

A është koha për çastin e tregimit  një kohë e  përkushtuar dhe e njohur? 
A realizohet në hapësirën e bibliotekës, sipas situatave, në hapësira të tjera  të 
brendshme e të jashtme? 

A është një kohë që fëmijët e presin dhe e gëzojnë në një kornizë që tërheq 
klimën narrative? A është kjo një kohë, në të cilën ata kujdesen për njëri-
tjetrin, një kohë e investuar me domethënie në marrëdhëniet arsimore? A është 
një kohë e lirë dhe dhuratë, për të cilën nuk kërkohet asgjë në këmbim? A 
është një kohë që shfaqet edhe me mënyra të jashtëzakonshme, që i përgjigjet 
kërkesave të tregimeve nga ana e tyre?  
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9. Tregimi 

Si zhvillohet, veprimi i të treguarit? Cili është proksemiksi që e strehon 
atë? A  lejon  klima e marrëdhënieve dhe ajo kontekstuale në çastin e tregimit, 
një aleancë midis hapësirës-kohës-mënyrës së tregimit dhe mënyrës së 
dëgjimit dhe përdorimit? A  karakterizohet korniza narrative me një “ritual” 
të vetin? (për shembull, a përbëhet nga një pjesë hyrëse, nga tregimi, nga 
një pjesë përmbyllëse).  A  e preferon i rrituri (edukatorja apo dikush tjetër) 
leximin me zë të lartë ose tregimin me gojë, apo propozohen të dyja mënyrat 
sipas tregimit që tregohet?  A janë edukatoret dhe personat e tjerë të rritur 
që punojnë në shërbim, mbajtës të repertorit të tregimeve që fëmijët njohin?  
A e dinë se mund ta marrin këtë apo atë tregim si një dhuratë nga secili 
prej tyre? A përjetohet këndshëm të treguarit? A përjetohet me vetëdije, me 
siklet	dhe	lodhje?		A		parashikohet	një	reflektim	rreth	rolit	të	të	rriturit	dhe	
tregimtarit?  A ofrohen nga shërbimi përvoja të ndërveprimit me tregimtarë të 
jashtëm?(për shembull me tregimtarë teatralë në kontekstin e teatrit-të rinjtë, 
apo të mbledhur në bibliotekë; gjë që mund të ndodhë duke shkuar në teatër 
dhe në bibliotekë, ose duke ftuar tregimtarë në kopsht). Po prindërit dhe të 
rriturit e përfshirë në jetën familjare të fëmijëve a marrin pjesë në rrugët e 
tregimit?		A	ofron	trajnimi	për	figurat	arsimore	fushën	e	tregimit	të	letërsisë	
për fëmijë, të shprehive teatrore-narrative kushtuar moshës 0-3 apo 0-6?

A pranohet plotësia e fjalës poetike apo ajo priret të çorientojë? A ekziston 
vëmendja për kujdesin e imazhit të evokuar nga fjalët (nga tonet, nga ritmet, 
nga stilet e tregimit) dhe për kujdesin e pamjes, pra të ilustrimit? A tregojnë 
fëmijët nga ana e tyre? Në cilat kontekste? A tregon fëmija për një kohë të 
caktuar? (Bernardi, 2012)

10. Të dëgjosh me vëmendje 

A	ndodh	dëgjimi	me	pjesëmarrjen	e	fëmijëve	duke	filluar	nga	një	klimë	
aleance pjesëmarrëse dhe të përbashkët në hapësirë-kohën e tregimit të 
përshkruar deri këtu?  A mund të gëzojë dëgjimi kushte të rehatshme, 
lehtësuese për trupin e çdo pjesëmarrësi, fëmije dhe të rritur? A depërton 
rrjedhshëm cilësia e dëgjimit në mirëkuptimin mes atij që tregon dhe atij që 
përfton tregimin? A i riprodhojnë fëmijët vendet e preferuara të dëgjimit? 
A është e nevojshme  të jenë afër tregimtarit apo miqve të preferuar, teksa 
tregimi rrjedh? Po përgjigja e fëmijëve në fazat e ngjarjes a tregon ndryshim 
në shkallën e përfshirjes dhe të ngjyrimit emocional?    
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A është e mundur të ofrohet vëzhgimi i përsëritur i grupeve të vogla të 
fëmijëve apo i një fëmije, për një periudhë të caktuar kohe, në një kontekst 
të saktë ose në shumë çaste që e shijojnë marrëdhënien me tregimet, për të 
mbajtur shënim shenjat e pjesëmarrjes së manifestuar? Po ndërveprimi verbal 
dhe trupor a pranohet, a dëgjohet dhe a i jepet kohë të shprehet? A u paraprijnë 
fëmijët sekuencave të tregimeve që duan më shumë dhe a paraqesin ata 
gjendje pritjeje të pasazheve më tërheqëse dhe shpesh me ngarkesa suspanse? 
A		gjejnë	ata	ngushëllim	te	figurat	e	rritura	që	janë	të	pranishme?	A		gjejnë	
ata ngushëllim dhe siguri te mjedisi dhe te klima e kornizës narrative  në rast 
emocionesh të forta ?

11. Bashkëbisedimi

A është koha për tregime dhe për të bashkëbiseduar me vogëlushët që 
frekuentojnë çerdhet? 

A ka një kohë, si për tregimin ashtu edhe për dëgjimin? 
A ka një kohë në të cilën fëmijët, të përfaqësuar këtu nga vogëlushët që 

marrin pjesë në çaste të ndryshme narrative, e shprehin menjëherë nëse e 
përjetojnë dhe si po e përjetojnë tregimin?    

Siç e kemi përmendur tashmë në lidhje me tingujt, “dëgjimin”, vëzhgimi 
mund të regjistrojë gamën komplekse të shprehjeve me të cilën fëmijët 
komunikojnë aty për aty ndjenjën, qëndrimin, imagjinatën me fjalët që 
zotërojnë tashmë, me thirrjet dhe prodhimin e tingujve onomatopeikë që 
zakonisht nxisin skena të forta, me gjeste, me vijimin e rregullimeve të 
sjelljes, me veprime të vogla. 

A është koha për bashkëbisedim një kohë e përkushtuar në të cilën 
investohet? 

A ekziston një kohë të cilës i njihet statusi i vet narrativ? 
Ndërsa	flasim	për	histori,	tregohen	histori	të	tjera.

12.  Koha e këngës së djepit (ninullës), e rimës së çerdheve, 
 e këngës 

Siç e tregojnë edhe studimet që e thellojnë kompleksitetin e këngëve të 
djepit, tregimet, përrallat dhe ikonat që jetojnë në to, trashëgimia e legjendave 
dhe e traditave të kulturës me gojë, duke qenë gjurmë të sedimenteve të 
imagjinatës, dalin në sipërfaqe dhe madje imponohen që nga pëshpëritja e 
parë e ninullës. Vëzhgimi i atyre çasteve të intimitetit të marrëdhënies me 
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dy vetë, mes atij që këndon dhe atij që e përfton gjestin dhe zërin e ninullës, 
apo i çasteve të tjera në të cilat ninullat dhe rimat e çerdheve ndahen bashkë 
me grupin e fëmijëve, është pjesë shumë e rëndësishme e punës vëzhguese 
në çerdhe dhe për më tepër, përbën një kërkesë të veçantë në fushën arsimore 
për sa i takon grupmoshës të cilës po i referohemi. Në këto kontekste tipike 
dhe delikate trupi që këndon, zëri që mbështjell, janë shprehje e një afërsie 
ekskluzive që shumë shpesh, kryen funksionin e sigurimit dhe të ripropozimit 
të një takimi të pritur dhe të preferuar. 

Cila distancë do të ishte e përshtatshme për t’u mbajtur në vëzhgimin e 
këngës së djepit? Cila  pjesëmarrje do të tregohet në vëzhgimin e këngës së 
një rimë argëtuese çerdheje? 

Në cilat çaste këndohen tregime dhe sipas cilës përsëritje? 
A është përgjigja e fëmijëve homogjene dhe e këndshme, apo ndoshta 

ndodh e kundërta, lindin shqetësime dhe emocione negative?

13. Mbajtja e shënimeve dhe reflektimi

Disa konsiderata i takojnë fazës së mbajtjes së shënimeve, të përfundimit 
dhe hartimit të raportit të vëzhgimit. Kalimi te përshkrimi propozon të njëjtat 
komente tashmë të bëra më parë, kur folëm për bashkëjetesën mes vëzhgimit, 
mendimit	dhe	reflektimit.	

Si të mos mendosh ndërsa vëzhgohet? 
Si	të	mos	reflektosh	ndërsa	regjistrohen	dhe	transkriptohen	të	dhënat	dhe	

informacionet? 
Është	e	rëndësishme,	madje	e	detyrueshme,	shtyrja	e	reflektimit	personal,	

e cila është ndërfaqja e çdo detyre profesionale dhe detyre trajnimi e hapit të 
radhës,	ose	ai	që	lidhet	me	stadin	në	të	cilin	kalohet	në	reflektimin	interpretues	
në fushën pedagogjike.  

Siç dihet mirë, ky proces i tërë nuk mund të ndodhë pa  “ndërhyrjen” e 
subjektivitetit të vëzhguesit. 

Është një ndërhyrje që është edhe e nevojshme, pasi është ndjenja që futet 
në lojë, është dëgjimi i vetvetes i referuar në çështjen e vetëvëzhgimit.

Vëzhguesi	është	aty,	mendon,	merret	me	ato	ç’ka	fituar	vetë	dhe	pothuajse	
në mënyrë të pashmangshme. Edhe pse duke punuar me abstenimin e tij nga 
gjykimi, në mënyrë të pashprehur ai përpiqet të gjykojë. 

Si pasojë, mund të ndodhë që te fjalët e përzgjedhura për të treguar 
vëzhgimin, të kalojnë gjykime të mundshme, të heshtura ose interpretime 
te nxituara. Për këtë Esther Bick, në një kontribut të tij historik kushtuar 
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vëzhgimit të foshnjës, nënvizonte:
Nëpër seminare, që nga fillimi, shfaqet shumë qartë vështirësia e  
“vëzhgimit”, ose regjistrimi i ngjarjeve pa i interpretuar ato. Në çastin 
në të cilin duhen përshkruar gojarisht ngjarjet e vëzhguara, vihet re që 
çdo fjalë është plot me ndërlikime [...]. Në fakt, ai (vëzhguesi) zbulon 
të zgjedhë një fjalë të caktuar, sepse vëzhgimi dhe reflektimi janë 
praktikisht të pandashme. Ky është një leksion i rëndësishëm, sepse të 
detyron një kujdes maksimal dhe të bën të mbështetesh, për të pasur 
konfirmime, te vëzhgimet e mëtejshme. Kemi mundur edhe të vëmë re 
që falë përvojës së vëzhgimit, nxënësit fitojnë aftësinë për të parë dhe 
ndjerë pa iu drejtuar menjëherë ndonjë shpjegimi teorik. Ata  mësojnë 
edhe të jenë tolerantë, edhe të japin vlerësime më pak të rrepta. (Bick, 
1987, p. 86).

Pra të tregosh vëzhgimin është një akt narrativ në të cilin kërkohet të 
dallosh mes bindjeve të tua, kushtëzimeve që rrjedhin prej tyre dhe atë që 
është vëzhguar. Tregimi i vëzhgimit të shpie në zgjedhjen e një regjistri 
shprehës, autorët e nënkuptuar të të cilit janë të njohur. Fjalët  nuk janë kurrë 
neutrale, sepse ato sugjerojnë, aludojnë, lajmërojnë. Mundësia për të mbajtur 
shënim gjatë vëzhgimit duhet vlerësuar në bazë të kontekstit dhe në respekt 
të çastit narrativ në të cilin po merr pjesë. Nëse bëhet fjalë për vëzhgimin me 
pjesëmarrje, siç mund të ndodhë për shembull në rastin kur i tregohen histori 
grupit të fëmijëve, atëherë do të jetë korniza narrative, e cila kërkon praninë 
e plotë të vëzhguesit. Po qe se do të kryheshin veprime të tjera do të ndotej 
klima	që	po	konfigurohet	dhe	do	të	zhvlerësohej	kuptimi	i	një	atmosfere	të	
përbashkët në rrjedhën e tregimit.  

Në rast kontekstesh të tjera, në të cilat akti vëzhgues vendoset në një 
largësi minimale nga thelbi i tregimit, mund të konsiderohet e përshtatshme 
edhe zgjedhja e daljes mënjanë për të bërë disa shënime në mënyrë jo të 
bezdisshme, si për shembull, kur kalohet pranë fëmijëve që zhyten në një 
tregim në një kohë-hapësirë të rezervuar për një marrëdhënie me të rriturin.

14. Të përsëritësh dhe të shprehësh vëzhgimin 

Ta përsëritësh rrugëtimin vëzhgues sipas një skaneri, një kalendari, një 
udhe të shkelur në një hark kohor të përcaktuar, është kusht i domosdoshëm 
për të grumbulluar informacione sa më të besueshme që të jetë e mundur. 
Siç	është	 thënë	 tashmë,	 identifikimi	 i	objektit	ose	 i	objekteve	 të	vëzhgimit	
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nuk	mund	 t’i	 shpërfillë	 subjektet	 e	përfshira	në	 të.	Në	 rastin	e	veçantë,	që	
lidhet me fushën e letërsisë në jetën e përditshme të fëmijëve në çerdhe, mund 
të supozohet për shembull një gjurmë pune që parashikon të ndjekë për një 
periudhë çastin narrativ të një grupi të madh. Përkundrazi, edhe në bazë të asaj 
që është vëzhguar në fazën e parë, mund të kalohet te vëzhgimi në drejtim të 
një grupi të vogël apo një fëmije në veçanti, teksa aktivizohet ndërveprimi me 
tregimet dhe librat pa praninë e të rriturit.

Përsosja	 e	 vëzhgimit	 dhe	 identifikimi	 i	 konteksteve	 dhe	 i	 situatave	
të ndryshme të tij është e domosdoshme për të përcaktuar një kuadër të 
përbashkët, i cili duhet të përfshijë shumëllojshmërinë e rasteve në të cilat 
letërsia për fëmijë bën pjesë në jetën e fëmijëve dhe gjithmonë  edhe në atë të 
të	rriturve.		Duke	u	nisur	nga	kjo	vetëdije	i	hapet	rruga	reflektimit	mbi	cilësinë	
e këtij ndërveprimi të veçantë narrativ. 

15. Papritmas, - një tregim i shkurtër si një përfundim

Jam i ftuar në një çerdhe për kohën që i kushtohet tregimeve. Ngrënia e 
mëngjesit sapo ka përfunduar. Ulem në një karrige të vogël pranë fëmijëve 
të grupit “të madh”.  Dikush ulet galiç, dikush largohet, dikush i afrohet një 
miku apo mikeje. Në qoshe pas meje, qëndron biblioteka e seksionit. Një fëmijë 
është ulur atje mes faqeve të një libri me ilustrime. Një edukatore e thërret, e 
pret dhe ai vjen të bashkohet me grupin. Lexuesja ndërkaq paraqet një libër me 
ilustrime dhe i fton fëmijët të përgatiten për të dëgjuar. Është një libër i dashur 
që	menjëherë	merr	vëmendje	dhe	vë	në	lëvizje	shqetësimin	për	fillimin.			

Një vogëlushe kërkon një këngë dhe intuita ta do që rituali i tyre i tregimit 
merr  formë nga ajo kornizë harmonike e përbërë nga këngë, tinguj, gjeste 
familjare.	Është	prologu	i	leximit.	Lexuesja	është	gati	për	të	filluar,	por	një	
vogëlushe tjetër i kujton asaj që diçka mungon: rregullat e tyre, ato me të 
cilat ata kujtojnë mënyrat e dëgjimit dhe të pjesëmarrjes.  Një tjetër rimë 
çerdheje i përshkruan ato me ironi. Grupi i fëmijëve dhe lexuesja bashkë me 
ta (përfshirë dhe mua) e përsërisin së bashku duke iu përgjigjur kërkesave të 
“edhe një herë!” që vijnë në kohë. Më pas një heshtje e thellë pllakos dhomën, 
e cila ndërpritet vetëm nga përplasja e lehtë e shiut. Vogëlushët  ia ngulin 
sytë	lexueses	dhe	librit	me	ilustrime	që	pritet	të	shfletohet.	Lexuesja	lexon.	E	
mban librin me ilustrime të  kthyer nga fëmijët, lexon me ton të qetë, përdor 
pushimet	dhe	përshpejtimet	pa	asnjë	sforcim,	shfleton	çdo	faqe	me	ngadalë	
me qëllim që fëmijët të kenë mundësi t’i shikojnë gjatë ilustrimet. Grupi po 
arrin te historia. Secili zhytet në të sipas stilit të vet. Një vogëlushe dhe një 
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vogëlush	qëndrojnë	të	fiksuar	e	të	palëkundur	në	karriget	e	tyre,	të	përqendruar	
dhe pa lëvizur në atë pozicion unik të pandryshuar. Disa të tjerë hidhen drejt 
historisë dhe e bëjnë atë me gjeste të vogla, me ato afrimet e përmendura drejt 
buzëve të tavolinave, duke zhvendosur karriget drejt lexueses. 

I shoh të gjithë por duhet të rrëmoj me shikimin tim në hapësirën përreth 
për të rrokur detajet e shumta që i karakterizojnë qeniet e tyre. Intensiteti i 
pjesëmarrjes shprehet me ngjitjen pas historisë; në çdo pasazh të ngjarjes, në 
çdo fjali. Në çdo pushim fëmijët janë gati t’i përsërisin ato fjalë, njohin çdo 
nuancë	 si	 të	 tekstit	 dhe	 të	 imazheve,	 i	 parashikojnë	ngjarjet	duke	përfituar	
nga ndonjë sekuencë shumë e dashur për ta dhe duke e ndezur shtrirjen e tyre 
emocionale. Ata tregojnë me përpikmëri çdo detaj të veçantë të ilustrimeve. 
Disa të tjerë thonë me vete shprehje të tekstit dhe i imitojnë ato në një bisedë 
me veten me tinguj të vegjël. Të tjerë përfshijnë shokët në një mikroshkëmbim 
me veprime të vogla dhe batuta, por nuk e pengojnë në asnjë mënyrë cilësinë 
e dëgjimit. 

Lexuesja, kur e kupton nevojën e fëmijëve për të shprehur tensionin 
emocional që tregimi po provokon dhe për ta lënë atë të rrjedhë, e zgjeron 
kohën midis një skene dhe tjetrës, në mënyrë që të shfaqen hapur dhe më lehtë 
ato dhe rrjedhja e fuqisë evokuese të historisë. Papritmas ndodh që vogëlushi, 
i cili pak minuta më parë rrinte mënjanë, duket se po i parashikon ndryshimet 
e ritmit narrativ të paralajmëruar nga shprehja kohore “papritmas”. Vogëlushi 
e paraprin atë pasazh dhe pritja e skenës që ka për zemër paralajmërohet 
nga tingulli dhe toni dhe mbi të gjitha, nga ndjenja e atij lloj paralajmërimi.  
Vogëlushi bërtet :“Papritmas”!

Në atë çast unë shoh konceptin e suspansës së mishëruar te një fëmijë 
30-muajsh dhe vërej reagimet e shokëve të tij të drejtuara tani nga ai, pikërisht 
si të ishin të mbledhura në një valë unike suspanse. Vijon menjëherë zëri i një 
vogëlusheje që pëshpërit me ton bashkëpjesëmarrës dhe madje edhe të paqartë 
e ironik: “Unë, jam ujku”. Shoqja afër i pëshpërit: “Unë jam...”. Edhe pse unë 
gjendem	aty	pranë,	nuk	arrij	 ta	kuptoj	vazhdimin.	Kalimi	i	 identifikimit	në	
personazhe	të	tregimit,	duke	filluar	nga	figura	më	e	diskutuar	e	më	e	dashur	
e ujkut, është e dukshme, është e vëzhgueshme, ose më saktë, dikush e ka 
shfaqur hapur atë. Rend me vështrim mes vogëlushesh e vogëlushësh, dëgjoj 
të tjerët “unë jam...”, dalloj putrat që mbijnë nga duart, sajime gërvishtjesh 
dhe	të	qeshurash	dhe	hutohem.		Mendoj	për	figurën	e	dyvlershme	të	ujkut,	
se si perceptohet ndryshe nga fëmijët dhe nga të rriturit, të cilët shpesh e 
maskojnë atë duke ia tharë karakterin, por më pas dal përsëri nga mendimet 
e mia paralele.
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Në përfundim të historisë së treguar në një libër me ilustrime me njolla 
ngjyrash,	jo	figurativ,	vijon	leximi	i	një	libri	të	dytë,	me	ilustrime,	me	imazhe	
figurative	dhe	kushtuar	temave	të	gjumit,	errësirës,	natës	dhe	asaj	të	të	paturit	
frikë. Interesi i grupit të fëmijëve është ende i lartë. Ata janë përfshirë në 
lojën narrative dhe fazat e pritjes, të parashikimit, të përsëritjes dhe të lojërave 
rishfaqen me kohën e pabesueshme të një simfonie. Nuk vërej asnjë ndryshim 
në vëmendje dhe në përfshirje në kalimin nga njëri libër te tjetri, nga një 
histori me protagonistë të kafshëve të evokuara dhe jo të riprodhuara me 
modele vizuale të njohura, në një histori që tregohet me fantazi para gjumit 
me tone nganjëherë pa ankth. Por një thirrje tingëllon përsëri në endjen time 
prej vëzhgueseje:  “Papritmas!”.
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nga Emanuela Cocever

Vëzhgimi është një qëndrim që e shoqëron jetën tonë të përditshme me një 
intensitet  të madh ose të vogël. Mënyra në të cilën e transformojmë qëndrimin 
në një praktikë të vetëdijshme është jashtëzakonisht e ndryshme. Janë të paktë 
njerëzit e letrave, studiuesit e mëdhenj, si në fushën e shkencave humane, ashtu 
dhe në atë të shkencave natyrore, që të mos jenë edhe vëzhgues të mëdhenj. 
Duke  iu referuar vetëm të shkuarës së afërt, nga Manzoni te Tolstoi dhe te 
Appelfeldi, nga Darwini te Lorenzi dhe Piaget, nga Montessori te Paulo Freire 
dhe don Milani, veprat e të cilëve, si krijues të mëdhenj të njerëzimit janë 
mbështetur te vëzhgimi i kujdesshëm dhe i mprehtë i realitetit që i rrethonte ata.  

Një nga studiuesit e përmendur, A. Gopnik shkruan se kush e lexon: 
“Viaggio di un naturalista attorno al mondo” (Udhëtimi i një natyralisti 
përreth botës),	 autobiografi	 e	 Darwinit,	 habitet	 nga	 sasia	 dhe	 cilësia	 e	
vëzhgimit që praktikohet dhe përshkruhet aty. Darwini duket se shikon me 
kujdes gjithçka dhe mund të ndodhë të mendojmë se këtë mund ta kishim 
bërë edhe ne, por madhështia e tij nuk qëndron këtu dhe kështu vazhdon duke 
treguar një përpjekje për “imitim”:

Jo shumë kohë më parë, gjatë pushimeve [...] vendosa ta vë veten time 
në provë. Vendosa të zhytem dhe të shikoja sharrënajën koralore pranë 
hotelit dhe të mbaja mend gjithçka që shihja, peshq e bimë dhe të kujtoja 
se si silleshin peshqit [...]. Në  një hark kohor prej dhjetë minutash 
mendja ime ishte si e tronditur nga sforcimi. Para së gjithash duhet ta 
kapërcesh hutimin dhe përshtatjen (edhe peshqit të shikojnë ty!). Pasi 
e ke paguar çmimin e paralizimit për një copë herë të mjaftueshme sa 
të fitosh pak qetësi, peshqit të fluturojnë pranë duke ta hequr pamjen 
dhe sjellja rrotull dhe evolucionet e kopeve (a është ai i ngjashëm me 
atë tjetrin? Ai është x apo është y?), të bëjnë të marrësh një pamje 
të kontraktuar nga sforcimi, pa llogaritur që të gjitha vështirësitë e 
vogla të natyrës(po lodhesh me frymëmarrjen, duhet ta mbash pastër 

3     Vëzhgimi dhe profesionalizmi
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maskën)ndërhyjnë dhe ndikojnë në të gjitha përpjekjet e vëzhgimit. 
Në krye të një ore, gjithçka që arrita të nxjerr në dritë qenë tri faza 
koherente rreth asaj që kisha parë (Gopnik, 2013, f. 9).
 

Duke e mbyllur, theksojmë që madhështia e Darwinit qëndron pikërisht në 
veprimtarinë e vëzhgimit. Vëzhgimi përpunohet, por është cilësia e vëzhgimit 
ajo që e bën të mundur përpunimin e tij. 

Literatura të ndryshme disiplinore përshkruajnë shumë përpunime të 
praktikës vëzhguese, të cilat zënë një pozicion të shquar në historinë e gjatë 
dhe pasionante të marrëdhënieve midis metodave të hulumtimit të realitetit 
dhe njohjes.  Metodat, teknikat dhe mjetet për grumbullimin e të dhënave, 
vlerësimi i përshtatshmërisë së tyre në krahasim me objektivat e kërkimit 
shkencor, janë në konceptim të vazhdueshëm në zbatim dhe rishikim kritik 
(Daston dhe Galison, 2012).

E përmendim këtë sfond në hapjen e faqeve që trajtojnë një aspekt 
jashtëzakonisht	të	kufizuar	të	vëzhgimit,	kuptimit	dhe	praktikës	së	vëzhgimit	
në krijimin e kompetencës së një edukatoreje që punon me fëmijët në vitet 
e para të jetës, për të kujtuar larminë e madhe të praktikave vëzhguese dhe 
faktin që vlerësimi i cilësisë së secilës prej tyre mund të kryhet vetëm duke 
pasur shumë mirë parasysh kontekstin dhe objektivin për të cilin ai realizohet. 
Mendoj se referimi për “madhështinë” i një vëzhgimi të bërë mirë ka të bëjë 
me çdo lloj praktike vëzhguese, me kusht që kjo të lidhë në mënyrë koherente 
qëllimin–“për çfarë shërben?”– dhe zgjedhjen pasuese të veprimeve që do të 
zbatohen – “si ta bëj?”.

1. Cili është qëllimi i vëzhgimit?

Të vëzhgosh kur punon apo kur përgatitesh për të punuar në shërbimet 
parashkollore, është themelore për të garantuar: 

• Njohjen e fëmijëve;
• Realizimin e një veprimtarie profesionale me një qëllim të caktuar, 

të vetëdijshëm, të kontrolluar, “rigoroz” (për ta vënë atë në kuptimin 
fenomenologjik të përdorur nga Piero Bertolini).

Realizimi i një pune të vetëdijshme dhe të kontrolluar pengohet nga dy 
gabime. 

Gabimi i parë është pothuajse i pavend brenda një teksti që i drejtohet 
profesionistëve të shërbimit 0-3 vjeç. Vetë ekzistenca e një programi studimi 
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për formimin e edukatorëve të fëmijërisë së hershme e hedh poshtë idenë që 
të merresh me fëmijë të vegjël është një veprimtari që çdo grua e ndjeshme 
mund ta bëjë. 

Kjo nuk është krejtësisht pa vend, por gjithsesi në situata trajnimi nuk 
mungon zvarritja e diçkaje që ka të bëjë me atë paragjykim, në veçanti kur 
bie fjala te aspektet e praktikës profesionale lidhur me kujdesin e trupit, duke 
trajtuar idenë se të mëkosh apo të prekësh trupin e një fëmije (që nuk është 
djali ose vajza e atij apo asaj që kujdeset për të), janë veprime që do të kishin 
më	pak	nevojë	për	trajnim	dhe	reflektim	se	sa	do	ta	kërkonin	veprimtaritë	e	
tjera profesionale. 

Gabimi i dytë ka të bëjë me një përqendrim të tepruar, kur bëhet fjalë 
për edukimin e fëmijëve të vegjël në shërbime mbi veprimtarinë e të rriturve 
(Falk, 1982). Edukimi shihet si veprimtari ekskluzivisht ose kryesisht nga 
ana e të rriturit. Është i rrituri ai që bën dhe që merr nismën. I rrituri duhet të 
bëjë, të tregojë, të propozojë, të nxisë, të lejojë, të pengojë. Aftësia e fëmijës 
shpesh kuptohet si mundësi nga ana e tij, për të bërë dhe për të mësuar.  Para  
së gjithash në prani të “stimujve” tanë, ajo duhet të shihet më shumë si aftësi 
për të marrë nismën.

Formimi i edukatoreve4 të çerdheve ka njohur, në më shumë se dyzet vjet 
shërbim, një evolucion kuptimplotë. Gjatë këtyre viteve janë përpunuar dhe 
ripërpunuar përfaqësime të ndryshme të zhvillimit dhe të asaj çka është një jetë 
në kolektivitet të mirë dhe për kë e eksperimenton atë, ideja e një shoqërizimi, 
rëndësia që i jepet veprimtarisë dhe kujdesit të trupit, marrëdhënia mes 
prindërve dhe profesionistëve etj. Ajo që është prodhuar si rrënjësisht e re në 
këtë rrugëtim, është bindja që veprimet tona më të mira, më të menduara ndaj 
një fëmije, në qoftë se nuk gjejnë gatishmërinë e tij për t’i marrë dhe për t’i 
përdorur ato, janë të padobishme. 

4. Gjatë rrjedhës së tekstit unë përdor kryesisht termin “edukatore”. Ajo që dëshiroj të mbahet 
parasysh, në këtë mënyrë, nuk është më shumë e dhëna sasiore e pranisë femërore në fushën 
e arsimit parashkollor se sa trashëgimia që gratë sjellin aty. Si nëna, dado, edukatore, gratë 
kanë mbi supe shekuj të tërë përvoje të marrëdhënies me fëmijët; një pasuri e aftësive të 
papërpunuara që duket se ngjall pak interes për pedagogjinë, teksa vë në dyshim disiplina të 
tjera. Margaret Mead gati pesëdhjetë vjet më parë i bënte pyetje vetes pse vallë historia dhe 
tradita e afërsisë me fëmijët që gratë e ndajnë në shumë kultura nuk duhej të konsiderohej 
burimi i një aftësie të tyre të veçantë për mirëkuptim dhe për marrëdhënie, e cila mund të 
përpunohej edhe nga ana profesionale (M. Mead in J. Bowlby (1951), Maternal Care and 
Mental Heat, OMS, Genève).
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Me	qëllim	që	një	fëmijë	të	përfitojë	nga	ajo	që	projekti	arsimor	i	shërbimit	
vë në dispozicion të tij, është e nevojshme që të jetë i gatshëm ta pranojë atë 
që i ofrohet.  Grupi dhe jeta e përbashkët mund të jenë një përvojë e këndshme 
dhe një mundësi, por me qëllim që të jenë të tilla, është e nevojshme që çdo 
fëmijë, nga ana e vet, të jetë i gatshëm në mënyrë aktive për t’u bërë pjesë e 
tyre. Kjo gatishmëri është e ndryshme si nga lëvizja, ashtu edhe nga qëndrimi 
reaktiv: ajo i afrohet nxitjes krijuese, nuk mund të sugjerohet nga i rrituri dhe 
lind nga siguria që krijohet falë mundësisë për të marrë nismën, si dhe nga 
vëmendja dhe mbështetja që marrin nismat. 

Mirëqenia e një vogëlushi në një shërbim (dhe si rrjedhojë mirëqenia e të 
rriturve që punojnë aty), janë kryesisht  kushtet jetësore që e ushqejnë këtë 
gatishmëri. Aftësia  profesionale që e ndihmon, kalon në radhë të parë nga 
një vëmendje e individualizuar për çdo vogëlush të vetëm, nga mirëkuptimi 
nga ana e të rriturve, nga ajo se si ai/ajo po punon për rritjen e tij, si dhe nga 
qëllimi dhe  aftësia për të bashkëpunuar në punën e tij/e saj.  

Vëzhgimi na ndihmon për të mos bërë ngatërresa mes kompetencës dhe 
përshpejtimit në përvetësimin e aftësive nga ana e fëmijëve, mes autonomisë 
si di ta bëjë i vetëm dhe autonomisë si i pëlqen ta bëjë. Kur jemi në prani të 
një fëmije apo të një grupi fëmijësh, të bësh diçka (të afrohesh, të propozosh, 
të ofrosh) është një qëndrim spontan, sepse ajo paraprihet ose së paku 
shoqërohet nga njohja e subjektit të cilit i drejtohet. Është  e nevojshme që 
një edukatore të provojë përvojën e kënaqësisë që lind kur shikon një fëmijë 
të angazhuar në punën për rritjen e vet, që realizohet jo vetëm falë kujdesit të 
saj. Sidoqoftë është një përvojë e cila nuk realizohet në çdo mënyrë. Vëzhgimi  
është themeli që e bën atë të mundur. Të ndërtosh themelin është një nga 
përgjegjësitë kryesore të atij që trajnon punonjëset që punojnë në arsim. 

Vëzhgimi në praktikën arsimore është i njëjtë me dëgjimin e praktikës së 
një psikanalisti apo të një psikoterapisti. Etapat e zhvillimit janë të zakonshme 
për fëmijët. Ajo  që bën diferencën e njërit nga të tjerët është mënyra me të 
cilën çdo fëmijë i kalon dhe i lidh etapat e ndryshme. Të vëzhgosh një fëmijë 
do të thotë ta vësh veten në praninë e subjektit që është fëmija, të jesh në 
gjendje të vlerësosh punën e jashtëzakonshme, të cilën, Xhulio ndryshe nga 
Sara, Fatima ndryshe nga Mirko, i shtrohen për t’u rritur.

Ndërmarrja që realizon çdo fëmijë duke u rritur, ngjall habi tek ai që e sheh 
atë.  Është  vetëm kjo habi që i mundëson të rriturit profesionist të dëshirojë ta 
lehtësojë dhe ta shoqërojë atë, në vend që të mbivendosë projektet e veta. Të 
respektosh një fëmijë në ritmet e veta, ta ndihmosh në autonomi, të qëndrosh 
me të në një qëndrim empatik dhe jo projektiv, nuk është diçka që mund të 
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realizohet vetëm me pjesëmarrjen në një projekt pedagogjik apo arsimor. Ky 
është një qëndrim që lind nga brenda dhe kështu mund të modulohet sipas 
perceptimit të nevojës së fëmijës në atë çast të veçantë. Kjo  është rruga në të 
cilën autonomia është kënaqësia e të bërit dhe bashkëpunimi është kënaqësia 
e të bërit së bashku.  

Sipas M. Vincze, falë një pune intensive vëzhgimi dhe diskutimi intensiv 
për vëzhgimet e kryera në grupin e punës, mund të përvetësohen, me kalimin 
e kohës, si aftësi të thelluara në fushën psiko-pedagogjike (Vincze, 2014).

2. Aftësia në punë e edukatorëve profesionistë

Çdo subjekt duhet të takohet nga një edukator ose nga një edukatore aty 
ku është dhe projekti arsimor duhet të refuzohet sipas disa kushteve (nismës, 
qëllimit)	që	e	lejojnë	takimin	të	bëhet	fillimi	i	një	procedure	“së bashku”, pa të 
cilën qëllimet më të mira dhe teknikat më të përpunuara nuk të shpien askund.  
Të pohosh këtë nuk do të thotë të injorosh pafundësitë e shumë profesioneve 
apo	të	pranosh	lëshimet	e	justifikuara	në	emër	të	spontanitetit	dhe	të	dëshirosh	
paaftësinë. Njohja me teoritë referuese, metodat, mjetet, teknikat e volitshme 
që i shoqërojnë drejt autonomisë dhe mirëqenies së mundshme subjektet 
për të cilat kujdesen, kujdesin për marrëdhënien me individët dhe strukturat 
individ/shoqëri, duhet të jetë pjesë e formimit bazë të secilit punonjës, për të 
realizuar një aset institucional (siç është rigoroziteti metodologjik).  Veprimi  
i duhur i kompetencës në punë të një edukatori, ndryshe nga ajo që përpiqet 
në një ‘performancë’,	konfigurohet	si	një	praktikë	e	cila,	sipas	përkufizimit	që	
ripropozon Cornelius Castoriadis dhe që Mireille Cifali komenton mbi punën 
e edukatorëve konsiston në:

Praktika është ajo çka bëhet, në të cilën tjetri dhe të tjerët shihen si 
qenie autonome dhe si agjentë thelbësorë të zhvillimit të autonomisë 
së vet [...]; ushtrimi i saj i referohet personit dhe nuk mund të 
mendohet pa marrë parasysh gjendjet shpirtërore, ndjenjat, stilet, 
besimet, kontekstet [...]; inteligjenca që i përshtatet asaj nuk është ajo 
hipotetiko-deduktive, por ajo e çrregullimit (Cifali, 1994, f. 266).

Inteligjenca e çrregullimit, sipas Cifalit, vihet në punë në veprimin e 
figurës	mitologjike	të	Metisit:	

Një tërësi komplekse, por koherente e qëndrimeve mendore, e sjelljeve 
intelektuale, që përmbajnë intuitë, zgjuarsi, parashikim, elasticitet, të 
dalit mbanë të diçkaje, vëmendje vigjilente, ndjenjë mundësie, zotësi 
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dhe përvojë. Udhëzuesit, që në kohën e grekëve, janë të domosdoshëm,  
për të gjithë ata që luftonin me një realitet të lëvizshëm dhe të 
pakapshëm (që nga politikanët, oratorët deri te zdrukthëtarët e mjekët), 
si dhe   për ata që punonin aty;  një vështrim, finesë e shpirtit, arti i 
matjes, në të cilin marifeti dhe koha janë të volitshme [...]. Të dish të 
bësh diçka që lidhet me kohët e vështira, të papritura, është përgjigja 
unike e shprehur në çastin e duhur, si të ekzistonte një art i kujtesës 
që zhvillonte qëndrimin e të qenit gjithmonë në vend të tjetrit, por pa 
e zotëruar atë, të përfitonte nga ky tjetërsim, por pa u përhumbur aty. 
(Cifali, 1994, f. 268).

Një inteligjencë, që nuk përfundon te modelet e përsëritshme, duhet të 
shprehet gjithmonë, me ndryshimin e rasteve dhe të bashkëbiseduesve. 
Gjithashtu	mund	edhe	ta	përkufizonim	si	një	procedurë	artizanale	të	atij	që	e	
kryen atë, teksa vepron ndaj një tjetri dhe vazhdon ta mësojë se si bëhet.  

3.  Aftësia në praktikën profesionale e atyre që punojnë me fëmijët 
     në vitet e para të jetës   

Konsideratat e bëra në pikën e mëparshme i takojnë punës së edukatorëve 
dhe edukatoreve në çdo fushë dhe kundrejt çdo bashkëbiseduesi. Ajo që e 
karakterizon praktikën e atyre që punojnë me fëmijët shumë të vegjël, lidhet 
me faktin se duhet të kesh si bashkëbisedues, subjekte që:

• po përjetojnë  përvojat e para të të qenit një ndër të tjerët; po kalojnë nga 
mjedisi familjar, në të cilin është ky i fundit që i përshtatet nevojave të 
tyre, në një mjedis në të cilin i kërkohet atij/asaj të përshtatet me shumë 
ndryshime (fëmijë, të rritur, institucioni);

• i shfaqin nevojat e tyre nëpërmjet shprehjeve në të cilat fjala nuk 
ekziston	ose	sapo	fillon	të	përpunohet	dhe	të	zotërohet.	

Ky kusht nënkupton në mënyrë të veçantë procedimin “së bashku”. 
Një edukatore/ edukator  çerdheje gjendet duke krijuar një marrëdhënie 
bashkëpunuese në një marrëdhënie të fortë asimetrike. Është thënë tashmë 
që vëzhgimi është ekuivalenti i dëgjimit në dialogun ndërmjet folësve. Pa 
vëzhgimin tonë, pa dëgjimin tonë, bashkëbiseduesi ynë nuk është subjekt në 
shkëmbim. Mundësia për të eksperimentuar jetesën me të tjerët si një kënaqësi 
dhe	një	burim,	sesa	si	çrregullim	dhe	vuajtje;	mundësia	për	të	përfituar	nga	
burimet e gatshme për të marrë nismën dhe për të punuar,  varet jo vetëm nga 
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gatishmëria dhe përshtatshmëria e propozimeve mjedisore, nga vullneti i mirë 
i	të	rriturve	për	të	propozuar,	por	nga	gatishmëria	e	fëmijës	për	të	përfituar	
nga ajo që i ofrohet atij.  Janë gjesti, që e prek me tonin e duhur dhe në çastin 
e duhur, respekti i ritmit, pyetja dhe pritja e përgjigjes, vëzhgimi i shijeve dhe 
i kënaqësisë së tij etj., ato që krijojnë kushtet me qëllim që fëmija të kryejë 
një përvojë të tillë. 

Aftësia e të rriturit për të kryer një veprim bashkëzhvillues, gjen	përkufizime	
të	ndryshme	në	disiplinat	që	merren	me	zhvillimin.	Filozofët	moralë	flasin	
për përkujdesje, sociologët për familjaritet, psikologët dhe pedagogët për 
ndjeshmëri.

Një fëmijë mund të bëhet i gatshëm ndaj kujdesit që merr dhe, nëse nuk 
bëhet i tillë,  kujdesi më i mirë nuk ka efekt te ai, vetëm nëse rrethohet nga 
një kujdes empatik.

Miriam David, Serge Lebovici, Geneviève Appell dhe Emmi Pikler, duke 
thelluar punët e Bowlbyt dhe të Spitzit (David, 1997; Lebovici, 2004; Appell, 
2004; Pikler, 1978; Bowlby, 1964),  e kanë studiuar në thellësi mënyrën në të 
cilën ndërtohet një marrëdhënie e tillë. Ata e kanë bërë këtë pjesë të punës së 
tyre si përgjegjës të shërbimeve të banimit për fëmijë 0-3 vjeç të larguar nga 
familja. Ata kanë mundur të konstatojnë se si njohja e zhvillimit, mirësjellja 
në shkëmbim, prania e materialeve të përshtatshme për moshën, kushtet e 
përshtatshme të kontratës së punës së punonjësve (oraret, turnet, rroga), nuk 
janë	një	garanci	në	vetvete,	krahasuar	me	fillimin	e	sindromës	së	mungesës	
së kujdesit të nënës, për fëmijët që janë rritur në të tilla shërbime. Me pak 
fjalë, këto studime kanë arritur në konkluzionin që ekzistojnë dy tipologji 
marrëdhëniesh të mundshme, shumë të ndryshme midis tyre dhe bartëse së 
përvojave po kaq  të ndryshme për të dy partnerët e shkëmbimit: marrëdhënie 
të bazuara te projeksioni dhe marrëdhënie të bazuara tek empatia.

Marrëdhënia e ushqyer nga projeksioni, domethënë nga qarku i shkurtër 
mes historisë sime dhe ngjarjes ose sjelljes që dëgjoj apo vëzhgoj, është 
marrëdhënia në të cilën një punonjëse gjendet në mëshirën e reaktivitetit 
përballë nismës ose ngurimit të tjetrit.

Marrëdhënia empatike është ajo që i lejon asaj ta kuptojë edhe emocio-
nalisht tjetrin, duke mbajtur një nismë në veprim ( krijueshmërinë në vend të 
reaktivitetit). 

Në qoftë se dikush që punon me fëmijët është përgjegjës i veprimeve të 
veta dhe i nxitjes së çdo fëmije për të qenë aktiv, është  e qartë që kompetenca e 
tij nuk përfundon në përvetësimin e aftësisë  “në rrjedhë e sipër” të  praktikës, 
në	njohjen	e	teorive,	metodave,	mjeteve,	as	në	përbërjen	e	tyre	në	planifikime	
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dhe	programime	dhe	çastet	e	verifikimit.	Ajo		përfshin	përshtatjen	e	aftësive	
me çdo fëmijë dhe çdo grup fëmijësh. Ajo nuk është diçka që përvetësohet, as 
që kryhet një herë e përgjithmonë, por është një proces, një kusht gjithmonë 
për t’u rikrijuar nëpërmjet vështrimit, që duhet të jetë i aftë dhe rigoroz.  

Një vështrim, që të ketë këto karakteristika, krijohet nëpërmjet  vëmendjes. 
“Vëmendja” është një fjalë e përdorimit aktual dhe sjell me vete shumë 
kuptime. Në fushën e kërkimeve shkencore dhe të mendimit mbi  kujdesin, 
kjo lidhet me aftësinë për të dalluar atë që është e rëndësishme për personin 
që kam përballë, në një çast të caktuar, nga seria e “nevojave” që mund t’u 
takojnë atyre si pjesë përbërëse e një kategorie të caktuar të përdoruesve të një 
shërbimi ose të një performance (Laugier, 2005).

Ajo që është e rëndësishme në një situatë, për bashkëbiseduesin tim, 
jo gjithmonë është e dukshme në goditjen e parë, as nga të gjithë në të 
njëjtën mënyrë, por mund të formohet me qëllim për t’u krijuar një aftësi në 
vëmendjen jo sentimentale dhe që mund të ndahet me të tjerët. 

Gatishmëria e fëmijës krijohet nëpërmjet përvojës së të qenit i njohur, i 
konsideruar  individualisht dhe nuk mund të ndodhë në shfaqjet individuale, 
por në harmoninë e rritjes.

Gatishmëria e edukatores krijohet nëpërmjet vëmendjes, që nga ana e saj, 
formohet nëpërmjet vëzhgimit, vëzhgimit përshkrues, mundësisht gjatësor, të 
një fëmije nëpërmjet diskutimit të vëzhgimit në një grupi pune dhe trajnimi.

4. Përvojat që na paraprijnë dhe që na ndihmojnë

Njësoj	si	ajo	që	i	jepet	figurës	së	kujdesit	të	privilegjuar,	rëndësia	që	i	jepet	
vëzhgimit, sjell së bashku edukatore të mëdha, studiuese dhe organizatore 
shërbimesh, që në shekullin e kaluar kanë punuar me fëmijë të vegjël dhe 
kanë vënë themelet e kulturës së shërbimeve për fëmijët në vitet e para të 
jetës që është sfondi i politikës sonë të shërbimeve. Ndër të tjera përmendim: 
Maria Montessori, Anna Freud, Emmi Pikler5.

5. Maria Montessori (Chiaravalle 1870, Noordwijk aan Zee 1952) është një shkencëtare e 
njohur për këdo që është i përfshirë në arsim; nuk janë aq të njohura idetë dhe përvoja 
e Emmi Pikler-it, dhe gjithashtu ndërthurja mes angazhimit klinik dhe edukativ në 
aktivitetin	e	Anna	Freud-it.	Ky	shënim	propozon	pra	informacione	të	shkurtra	biografike	
të E. Pikler dhe A. Freud. Anna Freud (Lindur në Vjenë 1895 dhe vdiq në Londër, 1982), 
vajza më e vogël e S. Freud, është një nga nismëtaret e psikanalizës foshnjore. Përpara se të 
linte Austrinë (1938), Anna Freud, megjithë zgjedhjen për t’u bërë psikanaliste, formohet 
si mësuese dhe edukatore: u jep mësim edukatorëve dhe mësuesve, merr pjesë në përvoja 
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Ato	i	bashkon	një	pikëpamje	mbi	vëzhgimin.	Për	këto	studiuese,		të	flasësh	
për	vëzhgimin,	do	 të	 thotë	në	 radhë	 të	parë	 të	flasësh	për	vëzhgimin	e	një	
fëmije që zgjat në kohë. Origjinaliteti i tyre në krahasim me atë që kanë 
shprehur edukatorë dhe studiues të tjerë kalon jo vetëm dhe jo aq nga pohimet 
e tyre për sa i takon vëzhgimeve, por nëpërmjet hapësirës që vëzhgimet zënë 
në shkrimet e tyre dhe, mbi të gjitha, në formën tekstuale të këtyre. E dimë 
që vëzhgimi i një çasti, ose i një skene të jetës së përditshme në një shërbim, 
mund të transkriptohet dhe të raportohet në shumë mënyra. Është interesant 
të konstatosh që shumë edukatorë të  edukimit aktiv , si: Korczak, Freinet, 
Tagore, Baden Powell,  kanë qenë edhe shkrimtarë të mëdhenj. Shkrimtare me 
vlerë janë edhe Maria Montessori, Anna Freud dhe Em- mi Pikler dhe me këtë 
pohim nuk themi diçka për t’i larguar ato nga vlera që u njihet atyre. Shkrimi 
është një veprim njohës, aftësia për të përshkruar dhe/ose për të argumentuar 
në mënyrë që të “përgjohet” interesi i atyre që lexojnë apo dëgjojnë, dëshira 

pune në shërbime që presin fëmijë të vegjël (Baumgarten Children’s Home), krijon një vend 
jete-edukimi-nxënieje (Burlingham-Rosenfeld o Hietzing o Matchbox). Nga bashkëpunimi 
me Siegfried Bernfeld dhe me August Aichorn ushqehet  perspektiva e saj praktike dhe 
teorike lidhur me psikanalizën foshnjore. Publikimet e saj që kanë të bëjnë me jetën në 
institutin e fëmijëve, të larguar nga familjet gjatë luftës së dytë botërore (Hampsted War 
Nursery),	propozojnë	reflektime	me	interes	 të	 jashtëzakonshëm	për	cilindo	edukator	apo	
edukatore (Young-Bruhel, 1991). Emmi Pikler (Budapest 1906-1984), pediatre hungareze, 
është një nga mjekët jo të paktë që, në shekullin e kaluar, u bënë edukatorë të mëdhenj. 
Pasi studioi Mjekësi dhe u specializua në Pediatri, në Vjenë, kthehet në Budapest, kryen 
aktivitetin e pediatres së familjes që nga çasti që ligjet racore ia ndalonin hebrenjve 
praktikën profesionale në shërbimet publike. Gjatë këtij aktiviteti ajo tërheq vëmendjen 
në lidhjen mes mirëqenies së fëmijës, një marrëdhënie intensive kjo, me të rriturin gjatë 
kujdesit për trupin dhe lirinë e lëvizjes dhe nismës në çastin e aktivitetit. Në fund të luftës, 
qeveria e re e ngarkon atë me detyrën e realizimit të një shërbimi banimi për fëmijët nga 
0 deri në 3 vjeç, të cilin ajo e drejton duke thelluar bindjet e zhvilluara, duke punuar me 
familjet. Deri në 1979, ajo është përgjegjëse e këtij shërbimi që merr emrin e rrugës Lóczy, 
në	 të	cilën	është	vendosur,	mbi	Kodrën	e	 trëndafilave	në	Budapest.	Që	atëherë	e	deri	 sa	
vdiq, u mor me kërkime shkencore dhe trajnim. Parimet themelore të punës dhe të arritjeve 
të Emmi Pikler-it (Ziegler, 1999) na lejojnë ta vendosim atë në lëvizjen e edukimit aktiv. 
Kontributi i saj origjinal qëndron te vëmendja e veçantë në vitet e para të jetës, te praktikimi 
i një vëzhgimi intensiv të fëmijëve kur trupi është mjeti i tyre i vetëm për të ndjerë, për të 
hyrë në marrëdhënie, për të menduar, pra, për t’i kushtuar vëmendje mënyrës se si, qysh 
nga lindja, një fëmijë mund të bëjë me nismën e vet; të lëvizë. Kjo e vë Emmi Pikler-in në 
kontakt me dukuri që, për pjesën më të madhe të edukatorëve, bashkëkohës të saj, janë 
një lloj toke të askujt, dhe që në vend të kësaj ngjallin me pyetje, pista kërkimore. Pikler-i 
e vëzhgon dhe e merr në konsideratë fëmijën e vogël dhe marrëdhëniet e tij me të rriturit 
(prindërit, të afërmit, profesionistët) dhe me botën e jashtme, duke u përqendruar në katër 
aspekte: aftësinë, lëvizjen, autonominë, nismën.
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për të kuptuar, por edhe atë për të ecur përpara, për të provuar veten e tyre. 
Ajo ka të bëjë, me cilësinë e ndërthurjes mes vështrimit dhe mendimit (nga 
cilësia e vëmendjes, në zgjedhjen e fjalëve, në ndërtimin tekstual) që një tekst 
përmban dhe transmeton (Ricoeur, 1986).

Me ç’lloj vëzhgimesh na vënë në kontakt shkrimet e  Maria Montessorit, 
Emmi Piklerit, Anna Freudit6?

Maria Montessori, te  Sekreti i fëmijëve (Il segreto dell’infanzia’), paraqet 
metodën e saj duke përdorur shumë përshkrime nga jeta e përditshme në 
“Shtëpitë e fëmijëve”: (Montessori, 1957).

Një vëzhgim tjetër zbuloi për herë të parë një fakt shumë të thjeshtë. 
Fëmijët përdornin materialin, por ishte edukatorja që e shpërndante 
atë dhe më pas e rivendoste në vend. Ajo më pas tregoi që kur bënte 
këtë shpërndarje, fëmijët ngriheshin dhe afroheshin pranë saj. Sa herë 
i çonte në vendin e tyre, ata ktheheshin pranë saj. Edukatorja kish dalë 
në konkluzionin që fëmijët ishin të pabindur [...]. Duke i vëzhguar ata, 
kuptova dëshirën e tyre për të rivendosur në vend objektet dhe i lashë 
të lirë ta bënin atë. Në këtë mënyrë lindi një lloj jete e re: vendosja në 
rregull e objekteve, rregullimi i çdo rrëmuje të mundshme. Kjo ishte një 
tërheqje shumë e gjallë. Nëse një gotë ujë i binte nga duart një fëmije, 
të tjerët vraponin për të mbledhur xhamat dhe për të tharë dyshemenë. 
(Montessori, 1957, fq. 26-27).

Në qendrën e banimit të rrugës Lóczy, të drejtuar nga Emmi Pikler, çdo 
fëmijë është subjekt i një ditari të shkruar nga edukatorja e tij referuese, që e 
shoqëron përgjatë gjithë kohës së qëndrimit në Lóczy dhe më pas, në kthimin 
te familja e tij ose në kalimin te familja kujdestare. Ja një ekstrakt nga ditari i 
një fëmije dy muajsh, Csaba, lidhur me sjelljen e tij gjatë kujdesit:

Zgjohet në çastin e të ushqyerit. Po qe se ka pak vonesë e kërkon vaktin 
duke qarë. Në fillim thithte në mënyrë të çuditshme dhe ndonjëherë e 
zinte gjumi pas pak minutash. Filloi të shtonte në peshë me ngadalë 
dhe vetëm pas rreth dy javësh rritja e tij është e vazhdueshme. Tani 
thith goxha mirë. Po mësohet ngadalë-ngadalë me lëngun e frutave, 
merr shumë pak prej tij dhe i jepet përpara ushqimit. Javën e kaluar 

6. Rreshtat që vijojnë nuk janë një krahasim midis stileve të vëzhgimit dhe shkrimit të autoreve. 
Qëllimi i atij që shkruan është ai për të ofruar “shembuj të mirë” se si, ndryshe, mund të 
transkriptohen vëzhgime që kanë të gjitha, të përbashkët, qëllimin për të mbështetur, nga 
ana e një edukatoreje, vëmendjen e individualizuar për një fëmijë.
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teknika e tij e pranimit është përmirësuar shumë, por ka ende probleme: 
duke pirë e përkul gjuhën dhe e shtyn atë para e mbrapa. Në qoftë se 
ndonjëherë e shtyp gjuhën në buzën e jashtme të gotës duhet të jemi 
të vëmendshëm që të mos i hyjë në gojë një sasi e tepërt lëngu, sepse 
nuk pi në vazhdimësi, por me gllënjka. Ditët e fundit të muajit i është 
dhënë qumësht lope i holluar. E pi atë me më shumë aftësi se sa lëngun 
e frutave dhe e bën mezi të derdhet nga goja. Me lugë ha me më shumë 
aftësi: e thith bananen nga luga dhe kur kjo e fundit i prek gojën, ai nuk 
e hap shumë, i mjafton vetëm ta lëpijë atë (Falk, 1990, f. 135).

Anna Freud përshkruan dy çaste të jetës së një fëmije në grupin e saj të 
jetës në çerdhen e banimit të Bulldogs Bank:

Nëntor 1945. Gjatë një shëtitjeje, Miriami ka gjetur një lule të vogël 
ngjyrë rozë, e mban në dorë, por shpejt e humbet. Fillon të bërtasë  
“lule” dhe Xhoni e Poli vrapojnë t’ia marrin atë asaj; gjë e vështirë 
kjo, sepse kanë veshur ca doreza të trasha. Miriami e lë lulen të bjerë 
disa herë dhe nuk bën kurrë përpjekjen më të vogël që ta marrë vetë 
atë; thjesht gërthet “lule” dhe fëmijët vrapojnë t’ia marrin atë asaj 
(Freud, 1951, f. 531).

Mars 1946. Qysh në fillim Miriamit i pëlqeu të rrinte ulur në karrige 
të rehatshme. Në dimër e tërhiqte zvarrë një karrige pranë oxhakut, i 
vendoste këmbët mbi mbrojtësen e zjarrit dhe luante duke qëndruar në 
atë pozicion.
Kur rifilloi jeta jashtë, Miriami kishte një karrige në pishinën e rërës. 
Ajo arriti deri aty sa të ndihmonte në pastrimin e kopshtit nga barërat 
e këqija, duke qëndruar në atë karrige, por, nuk ndodhte shpesh që t’i 
duhej të shkonte asaj vetë të merrte një karrige. Zakonisht atë e sillnin 
në kopsht për fëmijët e tjerë. Një ditë, pas darkës, Miriami dhe Poli po 
luanin në pishinën e rërës. Papritmas Poli u shfaq në shtëpi duke marrë 
karrigen e Miria-it. Ku i thanë që në mbrëmje po bëhej shumë ftohtë 
për të luajtur jashtë dhe që do të bënin mirë sikur të futeshin brenda 
që të dy, ai thjesht mori një pamje të hutuar dhe tha “Por Miriami do 
karrigen, hape derën shpejt”. (Freud, 1951, f. 531).

Ndryshimi mes stileve nuk qëndron te prania apo mungesa e një ideje 
teorike pas shikimit të atij që vëzhgon, gjë që është e pranishme në të tria 
rastet,		por	qëndron	në	atë	që	në	analizën	e	tekstit		përkufizohet	“hapësira	e	
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lexuesit”. Nëse unë përshkruaj dhe komentoj, hapësira e lënë atij që lexon, për 
t’u vënë në kontakt me imazhin që përfaqësoj dhe/ose me idenë që me gjasë ia 
bashkoj asaj, është më e vogël se ajo që iu lë nëse përshkruaj pa komentuar. 

Vëzhgimet e zhvillojnë në mënyrë të ndryshme marrëdhënien mes asaj që 
duket në sytë e atij që lexon dhe kuptimit që i jepet. Për Montessorin, dhënia 
e kuptimit, në dukje, është e ndërthurur me atë që përshkruhet dhe pohimet që 
nxjerr	nga	vëzhgimet	nuk	janë	të	“falsifikueshme”.	Ndërsa	kush	lexon	Falkun	
ose Anna Freudin mund të krijojë një imazh jo të një vogëlushi apo të një 
vogëlusheje, por të Csabas dhe të Miriamit.

Në tekstet e Anna Freudit, të cilat bëjnë fjalë për përvojën e jetës në grup 
të fëmijëve gjatë luftës, vëzhgime si ai i raportuar më sipër zënë pothuajse 
një pjesë të mirë të tekstit, në mënyrë që ai që lexon është sikur të shikonte 
drejtpërdrejt fëmijët dhe shikimi i tyre të shoqërohej nga një shikim që sheh 
pak më në thellësi (Freud, 1951; Freud, Burlingham, 1978).

E rëndësishme është të nënvizosh që te Fidanishtet e Luftës (‘War 
Nurseries’) si në Lóczy, trajnimi i personelit që punon me fëmijët ndodh 
nëpërmjet diskutimit në grup të vëzhgimeve të kryera. Studimi dhe njohuritë 
mbi zhvillimin nuk janë lënë pas dore (në Hampstead janë gjithnjë e më të 
qëndrueshme aq sa dhe interesi dhe angazhimi profesional zhvendoset nga 
puna e kujdesit tek ajo klinike dhe terapeutike), por në radhë të parë vjen 
vëzhgimi i fëmijëve dhe përpunimi në grup i asaj që është parë.  Kjo është 
pajisja që ndërton përdorimin e mirë të gjithçkaje tjetër. Në Lóczy, edukatoreve 
“aspirante” u kërkohet të studiojnë një manual të brendshëm për kujdesin 
ndaj fëmijëve, të vëzhgojnë fëmijët dhe edukatoret eksperte dhe të diskutojnë 
në një piramidë takimesh që organizohen gjatë muajit mes edukatoreve dhe 
pedagoges së grupit, si dhe edukatoreve, pedagoges dhe përgjegjëses së 
shërbimit (Appell, David, 2008).

Në të dyja situatat vëzhgimi dhe diskutimi kanë si objekt çdo herë një fëmijë. 
Në Hampstead vëzhgimet transkriptoheshin në një gjuhë të përditshme, mbi 
fletë	të	lëvizshme	dhe	të	mbledhura	pak	nga	pak	që	ishin	hartuar	në	mënyrë	
që të përbënin një burim informacionesh në progres dhe në dispozicion të 
të gjithë personelit (Midgley, 2013). Materiali kishte si objektiv të parë të 
kuptuarit e nevojave të çdo fëmije, në mënyrë që t’i përmbushnin ato dhe ta 
ndihmonin atë në zhvillim dhe ndërkohë, të kryenin hulumtime të tërthorta 
mbi nevojat e fëmijëve.  

Të gjithë anëtarët e personelit, kujdestaret e fëmijëve, edukatoret, 
studentët, ishin të ftuar të dorëzonin me shkrim vëzhgimet që kishin bërë 
gjatë kontakteve të tyre me fëmijët. Vëzhgimet duhet t’i referoheshin të gjitha 
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aspekteve	të	sjelljes	së	fëmijës,	të	pritura	dhe	të	papritura,	që	të	konfirmonin	
ose jo pritjet. Përparimet, prapavajtjet, pikëpyetjet, fantazmat mbaheshin 
shënim. Në këtë mënyrë u vu në dispozicion një sasi e madhe materialesh. 
Gjatë	 mbledhjeve,	 materiali	 klasifikohej	 dhe	 renditej	 në	 funksion	 të	 dy	
objektivave: krijimit të një imazhi, sa më të plotë që të ishte e mundur për 
secilin fëmijë (Helmann, 1994, f. 5).

Kjo mënyrë procedimi ka të bëjë me pozicionin e vëzhguesit dhe risjell 
në ndërtimin e aftësisë profesionale, kuptimin e praktikës vëzhguese në 
punë	dhe	në	trajnim,	që	për	të	tria	figurat	e	marra	në	konsideratë	ndërtohet	
nëpërmjet vëzhgimit të fëmijës, shkëmbimit përreth asaj që është vëzhguar, 
dokumentacionit. 

5. Përfundimet

Sot, nëpër çerdhe, këto kushte duhet të rriten. Marrëdhënia, në formimin 
akademik, mes investimit në transmetimin e njohurive mbi zhvillimin dhe 
punës edukative, tashmë të mirënjohura dhe asaj mbi sintonizimin mes 
këtyre njohurive dhe shkëmbimit, gjithmonë origjinal, mes veçorive të secilit 
fëmijë dhe të secilit edukator/edukatore, nuk është plotësisht e ekuilibruar. 
Ndërthurja mes mësimdhënies, të nxënit dhe trajnimit realizohet kryesisht në 
kohën	e	kufizuar	të	praktikës.	

Në qoftë se ai/ajo që punon me fëmijë të vegjël është përgjegjës i veprimeve 
të veta dhe edhe i dëshirës për të qenë aktiv për secilin fëmijë, është e qartë 
që trajnimi nuk përfundon në përvetësimin e aftësive “në rrjedhë e sipër” të 
praktikës, në njohjen e teorive, metodave, mjeteve, as në hartimin e tyre në 
projektime	e	programime	dhe	në	çastet	e	verifikimit.	Ai	përfshin	sintonizimin	
e zotësive me secilin fëmijë dhe secilin grup fëmijësh. Nuk është diçka që 
përvetësohet, as kryhet një herë e përgjithmonë. Ai është një proces, një kusht 
që duhet rikrijuar gjithmonë nëpërmjet vëmendjes që në fushën e kërkimeve 
dhe të mendimit mbi kujdesin, mbahet mend tashmë. Kjo do të thotë aftësi për 
të dalluar atë që është e rëndësishme për personin që kam përballë, në një çast 
të caktuar, nga seria e “nevojave” që mund t’i njihen atij për sa kohë i përket 
një kategorie të caktuar përdoruesish të një shërbimi ose të një performance.

Të	vëzhgosh	 jo	në	mënyrë	 sipërfaqësore	dhe	 të	 reflektosh	mbi	atë	ç’ka	
është vëzhguar është një aktivitet jashtëzakonisht angazhues dhe gjithashtu 
produktiv. Është e vështirë të përfytyrosh një trajnim të mundshëm për këtë 
aftësi, që të mos kalojë nga shikimi me qëllim, shkrimi, nga dhënia kuptim 
asaj çka është vëzhguar dhe diskutimi me të tjerë. Studimi, për t’u bërë 
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formim, duhet të kalojë këtë rrugëtim vëzhgues. 
T’i lejosh edukatoret dhe edukatorët të formohen nëpërmjet vëzhgimit 

shtron përpara probleme të ndryshme organizative për shkollat e mesme dhe 
për universitetet, por për këtë ne nuk duhet të heqim dorë së menduari që 
vëzhgimi përshkrues i ditareve dhe diskutimi i duhur për atë çka është vëzhguar 
janë të domosdoshëm. Nuk ka asgjë për t’u shqetësuar nëse vogëlushët që 
mund të vëzhgohen në këtë mënyrë janë dy ose tre në një grup shumë më 
të madh.  Qëllimi i vëzhgimit, në këtë perspektivë, nuk është dokumentimi 
me hollësi çfarë bën apo nuk bën një fëmijë, por të stërvitesh në një shikim. 
Aftësia krijohet duke vëzhguar njërin apo njërën, por aftësia që përvetësohet 
u drejtohet të gjithëve.  

Bibliografia

AA.VV., Le fondaments de la vraie autonomie chez l’enfant, ciclostilato distribuito dall’Ass. 
Pikler Loczy de France, 2009.

G. Appell, A. Tardos, Prendersi cura di un bambino piccolo, Erickson, Gardolo di Trento, 
2004.

G. Appell, M. David (1973), Lóczy ou le maternage insolite, Erès, Toulouse, 2008.
R. Boëlby, Cure materne e igiene mentale del fanciullo, Ed. Universitaria, Firenze, 1964.
M. Cifali, Le lien éducatif: contrejour psychanalytique, PUF, Paris, 1994.
C. Darëin, Viaggio di un naturalista attorno al mondo, Feltrinelli, Milano, 1982.
L. Daston, P. Galison, Objectivité, Les presses du réel, Bruxelles, 2012.
M. David, “La parole est aux soignantes!”, Spirale, 5, 1994, fq. 46-52.
M. David, L’accueil familial, Dunod, Paris, 2005.
J. Falk (1975), L’osservazione del bambino, come si fa e a che cosa serve, in E. Cocever (në 

kujdesin e), Bambini attivi e autonomi, a cosa serve l’adulto, La Nuova Italia, Firenze, 
1982, fq. 107-112.

A. Freud (1930), Quattro conferenze di psiçanalisi per insegnanti e genitori, in A. Freud, 
Opere, vol. I, Boringhieri, Torino, 1978.

A. Freud, D. Burlingham, “Bambini senza famiglia, tesi pro e contro gli asili residenziali”, 
in A. Freud, Opere, vëll. I, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.

A. Freud (1951), Un esperimento di educazione in gruppo, in A. Freud, Opere, vol. II, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1978.

A. Gopnik, Il sogno di una vita. Lincoln e Darëin, Guanda, Parma, 2013.
E. Helmann, Des bébés de la guerre aux grands-mères, PUF, Paris, 1994.
S. Laugier, Care et perception in P. Paperman, S. Laugier, 2005.
S. Laugier (në drejtimin e), Le souci des autres. Ethique et politique du care, Editions de 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2005.
S. Lebovici, Introduzione, in G. Appell, A.Tardos, Prendersi cura di un bambino piccolo, 

Erickson, Gardolo di Trento, 2004.



69

N. Midgley, Reading Anna Freud, Routledge, London-New York, 2013.
M. Montessori, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, Milano, 1957.
E. Pikler, Per una crescita libera, Emme, Milano, 1969.
P. Ricoeur, Du texte à l’action, Paris, Paris, 1986.
M. Vincze, L’auxiliaire de référence en pouponnière, ciclostilato distribuito dalla Association 

Pikler Lóczy de France, 1991.
M. Vincze, L’atmosphère thérapeutique à Lóczy, Erès, Toulouse, 2014.
E. Young-Bruhel, Anna Freud, Payot, Paris, 1991.
A.C. Ziegler Czimmek, Vie et travaux de la pédiatre hongroise Emmi Pikler, tesi in Medicina 

della Scuola Superiore Tecnica di Aachen, sessione di dicembre, 1999.



70

nga Alessandra Sansavini

1.  Roli i vëzhgimit në formimin e edukatorëve në shërbimet 
     për fëmijë 

Vëzhgimi përbën një praktikë të rëndësishme për ata që ndërveprojnë, 
kujdesen dhe krijojnë marrëdhënie me fëmijët në vitet e para të jetës së tyre. 
Në këtë periudhë zhvillimi fëmijët shprehen kryesisht nëpërmjet mënyrave të 
komunikimit joverbal, si shikimi, shprehjet e fytyrës, prodhimet e tingujve, 
intonacioni i zërit, veprimet, gjestet, pozicionet. Nëpërmjet këtyre mënyrave 
joverbale fëmijët ndajnë domethëniet e përvojave në të cilat marrin pjesë 
dhe	 krijojnë	 përfaqësime	 mendore	 dhe	 simbolet,	 duke	 filluar	 gradualisht	
përdorimin verbal që zakonisht bëhet i rrjedhshëm pas moshës dyvjeçare 
(Sansavini, 2015).

Kështu pra, është themelore të përvetësosh metoda dhe mjete vëzhgimi 
për të njohur dhe kuptuar fëmijët, sjelljet e tyre dhe për të miratuar strategji 
komunikuese që ndihmojnë te fëmijët mirëkuptimin e domethënieve që ne 
synojmë të ndajmë me ta. Studimi dhe praktika e metodave dhe  mjeteve të 
vëzhgimit janë të lidhura ngushtësisht me njohjen dhe studimin e zhvillimit 
të njeriut dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të rrugëtimit formativ të 
studentëve të programit  së studimit për Edukator në Shërbimet për Fëmijë, 
në auditor dhe gjatë praktikës nëpër çerdhe, si dhe të rrugëtimit profesional 
të edukatoreve të çerdheve, duke kërkuar çaste rregulluese të përballjes dhe 
përditësimit. 

Vëzhgimi si metodë zbulimi dhe njohjeje
Çdo ditë na ndodh të kryejmë vëzhgime në mjedisin ku gjendemi. Këto 

vëzhgime, shpesh rastësore dhe jo të qëllimshme, janë të rëndësishme sepse 
sjellin në vëmendjen tonë dukuri apo sjellje për të cilat i bëjmë pyetje vetes, 

4 Vëzhgimi në kontekstet edukative të fëmijëve: 
të njohësh tjetrin, të krijosh marrëdhënie dhe 
të nxitësh zhvillimin
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por nevojitet më pas të miratohet një vëzhgim sistematik, i mbështetur mbi 
një metodë të përbashkët dhe i bazuar shkencërisht, me qëllim që vëzhgimi të 
marrë përsipër një funksion real njohës.  

Vëzhgimi sistematik përbën një metodë hulumtimi për të grumbulluar 
informacione rreth sjelljeve të qenieve njerëzore në mënyrë të kujdesshme 
dhe të plotë (Camaioni, Aureli, Perucchini, 2004) dhe një mënyrë për të nxënë 
njohuri në harkun e një jete të tërë (D’Odorico, 1990). Vëzhgimi i sjelljeve të 
fëmijëve në vitet e para të jetës mundëson përshkrimin e tyre dhe përfundimin 
e proceseve mendore themelore dhe thekson rëndësinë e përdorimit të trupit 
në komunikim dhe në marrëdhënie (Sansavini, 2014).

Vëzhgimi për të përshkruar dhe matur sjelljen: një vështrim historik 
Njohuritë që kemi sot mbi zhvillimin e sjelljeve dhe të proceseve mendore 

të fëmijëve janë përvetësuar falë përdorimit dhe integrimit të metodës 
vëzhguese dhe të metodës eksperimentale.  

Studiues të rëndësishëm që i përkasin fushave të ndryshme disiplinore dhe 
kontributi i të cilëve ka qenë shumë i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin 
njerëzor, si studiuesi i shkencave natyrore Charles Darwin (1809-1882), Maria 
Montessori,	mjeke,	filozofe	dhe	pedagoge	(1870-1952),	zoologu	dhe	etologu	
Konrad Lorenz (1903-1989), Jean Piazhe (Piaget), epistemolog dhe psikolog 
(1896-1980), i kanë ndërtuar modelet e tyre teorike në bazë të vëzhgimeve të 
sakta të sjelljeve të njeriut dhe/ose të kafshës. 

Përdorimi	i	vëzhgimit	në	psikologjinë	e	zhvillimit	ka	fituar	një	rëndësi	të	
veçantë	duke	filluar	nga	fundi	i	viteve	shtatëdhjetë	kur	Urie	Bronfenbrenneri	
(1979) nënvizoi rëndësinë e 

drejtimit të kërkimeve shkencore në këtë fushë dhe përdorimin e vëzhgimit 
për zbulimin e sjelljeve. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm ka ndodhur andej 
nga fundi i viteve tetëdhjetë kur Roger Bakeman dhe John M. Gottman (1987, 
1997) theksuan se vëzhgimi përbën një mënyrë jo vetëm për të përshkruar, 
por edhe për të matur sjelljet, ose për t’i numëruar ato në lidhje me praninë 
apo mungesën, frekuencën ose kohëzgjatjen. Disa studiues, ndër të cilët 
Alan Fogel (1993) dhe Colwyn Trevarthen (1979, 1998), kanë nënvizuar 
rëndësinë e integrimit të përdorimit të mjeteve cilësore, të cilat bëjnë të 
mundur përshkrimin me saktësi të dukurive dhe sjelljeve, si dhe të mjeteve 
sasiore, të cilat bëjnë të mundur matjen, numërimin e dukurive dhe sjelljeve 
të vëzhguara.

Një	konfirmim	tjetër	 i	 rëndësisë	së	vëzhgimit	për	 të	kuptuarin	e	sjelljes	
njerëzore dhe kafshërore dhe për nxënien, ka mbërritur nga një zbulim 
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shkencor i kohëve të fundit. Është treguar qartë që kur vëzhgojmë persona të 
tjerë të kryejnë një veprim, në trurin tonë aktivizohen të njëjtat qarqe nervore 
që aktivizohen kur ne vetë e kryejmë atë veprim.  Ky mekanizëm, i quajtur 
sistemi pasqyrues i neuroneve,	është	identifikuar	si	te	majmunët,	ashtu	dhe	te	
njeriu. Te majmunët aktivizohet kur këta vëzhgojnë veprime të drejtpërdrejta 
drejt	 objekteve,	 ndërsa	 te	 njeriu	 është	 identifikuar	 në	 zona	 të	 ndryshme	 të	
trurit (zonat premotore, zona e Brokës, lobi parietal i pasmë, insula, qarku 
cingulum) dhe aktivizohet ndaj veprimeve, gjesteve, emocioneve, fjalëve dhe 
fjalive të prodhuara, duke mundësuar të kuptohet në mënyrë të nënkuptuar 
ajo që bëjnë të tjerët (Rizzolatti, Vozza, 2008, fq. 101-102). Pra, është një 
mekanizëm nxënieje, në baza biologjike, bazuar te vëzhgimi dhe imitimi, që 
nxit transmetimin kulturor. 

Vëzhgimi në fushën edukative për të njohur, për të reflektuar dhe 
ndryshuar sjelljet  

Vitet e para të jetës përbëjnë një periudhë të ndjeshme për zhvillimin. 
Faktorët mjedisorë luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e trajektoreve 
të zhvillimit dhe tipologjia e përvojave dhe e kujdesit në të cilët merr pjesë 
fëmija ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e trurit dhe atij psikologjik. 
(Changeux, Dehaene, 1989; Karmiloff-Smith, 2009). Siç tregohet nga teoria 
e sistemeve dinamike (Thelen, Smith, 1994), marrëdhënia mes individit dhe 
mjedisit nënkupton reciprocitet që nga fëmijëria e hershme. Mjedisi  ndikon 
në zhvillimin e fëmijës që me karakteristikat e veta të veçanta, ndikon te 
mjedisi, në veçanti,  te personat me të cilët ndan përvojat e jetës së përditshme. 

Vëzhgimi mundëson përshkrimin e saktë të sjelljeve në organizimin e 
tyre vijues që nënkupton domethënien e tyre dhe kështu kuptohet mjedisi 
dhe	 ngjarjet	 shoqërore	 dhe	 fizike	 që	 ne	 përjetojmë.	 Nëpërmjet	 metodave	
të vëzhgimit sistematik, vëzhguesi mund të dallojë aspekte përshkruese 
“objektive” të sjelljes, aspekte subjektive, të lidhura me përshtypje personale 
dhe aspekte ndërvepruese që i referohen njohjeve teorike. Kështu ai bëhet më 
i vetëdijshëm dhe më i kujdesshëm ndaj sinjaleve komunikuese të fëmijëve 
dhe mund të përgjigjet në mënyrë më të përshtatshme, bëhet gjithashtu 
i vetëdijshëm për besimet e tij, qëndrimet, opinionet, stereotipet që mund 
të ndikojnë te mënyrat e marrëdhënieve me fëmijët dhe të strukturimit të 
veprimtarive edukative. 

Vëzhgimi i përsëritur në kohë mundëson të zbulohen ndryshimet në 
kontekstin edukativ, në marrëdhëniet dhe në aftësitë individuale. Vëzhgimi 
gjeneron ndër të tjera një rezonancë emocionale duke nxitur te vëzhguesi 
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njohjen dhe ndryshimin ndërpersonal. Përdorimi i një vëzhgimi sistematik 
rrit ndjeshmërinë drejt sinjaleve të fëmijëve dhe të kuptuarit e tyre, si edhe 
përmirëson, si rrjedhojë, cilësinë e marrëdhënieve të edukatorit me fëmijët dhe 
familjet e tyre. Në bazë të vëzhgimeve është e mundur të ndryshosh praktikat 
edukative, duke ia përshtatur ato kontekstit dhe karakteristikave të fëmijëve 
të vëzhguar, dhe të përpunosh projekte edukative dhe didaktike të synuara 
(Camaioni,	 Bascetta,	Aureli,	 2001).	 Falë	 vëzhgimit	mund	 të	 identifikohen	
potencialet, pikat e forta dhe brishtësitë e fëmijëve. Është e përshtatshme 
të nxitet shprehja e potencialeve dhe përdorimi i pikave të forta si burim 
për të mbështetur zhvillimin në funksion të karakteristikave të fëmijës, të 
kontekstit edukativ dhe të fazës së zhvillimit. Pra vëzhgimi ka së pari qëllime 
përshkruese	dhe	të	reflektimit,	të	cilat	mund	të	nxisin	ndryshimin.	Vëzhgimi	
mund të përdoret edhe si metodë për të kryer një vlerësim të aftësive të 
fëmijës, por i paraprin vlerësimit dhe është i dallueshëm nga ai. Vëzhgimi në 
fakt ka si qëllim të përshkruajë një dukuri apo një sjellje në mënyrë të saktë, 
ndërsa vlerësimi ka si qëllim të vendosë një dukuri apo një sjellje brenda një 
shkalle referimi dhe të japë një rezultat. 

2. Mënyrat e vëzhgimit në kontekstet edukative 

Vëzhguesit kryesorë të sjelljeve të fëmijëve në vitet e para të jetës së tyre 
janë	prindërit	dhe	figurat	familjare	që	çdo	ditë	kujdesen	për	ta.	Për	këtë	arsye,	
psikologët,	pedagogët,	pediatrit	dhe	figura	të	tjera	që	merren	me	fëmijët	e	vegjël	
në nivel profesional, iu referohen shpesh vëzhgimeve të kryera nga prindërit 
dhe edukatorët. Këto janë të besueshme nëse kryhen sistematikisht dhe mund 
të përsëriten me kalimin e kohës (Camaioni, Aureli, Perucchini, 2004).

Procedurat sistematike të vëzhgimit
Vëzhgimi kërkon një formim teorik dhe metodologjik. Është  një procedurë 

selektive, udhëhiqet nga hipoteza, me qëllim për të grumbulluar informacionet e 
rëndësishme për dukurinë që duam të vëzhgojmë. Është objektive vetëm në qoftë 
se kryhet me procedura sistematike, të përsëritshme dhe të komunikueshme 
(Aureli, Perucchini, 2014; Camaioni, Bascetta, Aureli, 2001).

Përdorimi i një vëzhgimi sistematik përfshin përgatitjen e një projekti për 
vëzhgimin në të cilin përcaktohen objektivi, motivimi, mosha dhe mjedisi 
i vëzhgimit, mjetet dhe procedurat e vëzhgimit (të shihet edhe Skeda 8 e 
A. Sansavini te Guida al Tirocinio nei Servizi per l’Infanzia- Udhëzues 
për Praktikën në Shërbimet për fëmijët, Dega e Studimit për Edukator në 
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Shërbimet për fëmijë, Shkolla e Psikologjisë dhe e Shkencave të Formimit, 
Universiteti i Bolonjës).

Pyetja e parë që duhet ngritur është: çfarë vëzhgoj? 
Objektivi i vëzhgimit mund t’i përkasë një aspekti të zhvillimit të fëmijës 

(për	shembull,	aftësive	motorike,	komunikuese,	gjuhësore,	emocionale,	grafike,	
të lojës, etj.) ose aspekteve të marrëdhënieve (në nivel diadik, të një grupi të 
vogël, të një grupi të madh) ose aspekteve të kontekstit. Kësaj pyetjeje të parë i 
bashkëngjitet ngushtësisht një pyetje e dytë: përse e kam zgjedhur këtë objektiv 
vëzhgimi? Zgjedhja e një objektivi mund të lindë nga përvoja ose nga njohjet 
hipotetike dhe hipotezat teorike dhe kërkon të motivohet siç duhet.  

Në funksion të objektivit, vendoset se në cilën moshë dhe në cilin kontekst 
fizik dhe shoqëror të vëzhgohen fëmijët dhe nëse është e përshtatshme, të mos 
kryhet asnjë ndërhyrje në kontekstin natyror të vëzhgimit apo përkundrazi të 
strukturohet konteksti për të inkurajuar shfaqjen e sjelljeve me interes. 

Studime	të	shumta	në	literaturë	tregojnë	se	si	konteksti	fizik	dhe	shoqëror	
ndikojnë në shfaqjen dhe në zhvillimin e sjelljeve. Kështu pra konteksti është 
një faktor shumë i rëndësishëm për të vëzhguar, për të kuptuar dhe për të 
ndikuar te sjelljet dhe te zhvillimi (Bronfenbrenner, 1979; Bruner, 1996; 
Emiliani, 2002; Kutnick et al., 2008). Për shembull, në qoftë se objektivi është 
të vëzhgohet eksplorimi me duar i objekteve, mund të vëzhgohen disa fëmijë, 
duke	filluar	nga	ata	të	moshës	5-6	muajsh	në	një	kontekst	loje,	individual	ose	
diadik, në të cilin kemi në dispozicion lojëra, objekte që nxitin eksplorimin 
(Zuccarini et al., 2016). Nëse objektivi është vëzhgimi i  prodhimeve të 
komunikimit me gjeste dhe me zë mund të vëzhgojmë disa fëmijë duke 
filluar	 nga	 mosha	 9-12	 muajsh	 në	 një	 kontekst	 ndërveprimi	 diadik,	 ballë	
për ballë apo të lojës me objekte (Benassi et al., 2016). Nëse objektivi është 
vëzhgimi i gjesteve në rrafshin leksikor dhe gramatikor, mund të vëzhgohen 
disa fëmijë të moshës nga një në tre vjeç në kontekste komunikuese me të 
rriturit dhe mes bashkëmoshatarëve në familje ose në çerdhe  (Sansavini et 
al., 2009, 2010, 2011). Nëse objektivi është vëzhgimi i ndërveprimeve mes 
bashkëmoshatarëve,	mund	 të	 vëzhgohen	disa	 fëmijë	 duke	filluar	 nga	viti	 i	
dytë i jetës së tyre në kontekste të lojës së lirë dhe të veprimtarive strukturore 
në çerdhe ose në kopsht (Kutnick et al., 2008).

Kryerja e vëzhgimit kërkon zgjedhjen e një ose më shumë mjeteve të 
vëzhgimit	dhe	të	planifikimit	të	procedurës	së	vëzhgimit.		Pyetjet	që	ngrihen	
janë: cilin mjet vëzhgimi të përdor? (cilat mjete vëzhgimi të përdor?). 
Mund të vendos të përdor mjete vëzhgimi të drejtpërdrejta, duke vëzhguar 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në vetë të parë, ose mjete jo të drejtpërdrejta, 
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duke përdorur intervista apo pyetësorë që ua drejtoj personave që kalojnë 
çdo ditë shumë kohë me fëmijët (për shembull prindërve ose edukatorëve). 
Unë duhet gjithashtu të vendos: kur dhe për sa kohë do të vëzhgoj? Qoftë 
zgjedhja e mjeteve të vëzhgimit, qoftë procedura e vëzhgimit, do të vendosen 
në	funksion	të	objektivit	(të	shihen	shembujt	në	paragrafin	3).

Vëzhgimet e kryera kërkojnë që gjithçka të dokumentohet ashtu siç duhet.  
Mënyrat e dokumentimit varen nga lloji i mjetit të përdorur (Camaioni, Aureli, 
Perucchini, 2004). Pas kryerjes dhe dokumentimit të vëzhgimeve, do të vijojë 
një  reflektim mbi to në funksion të objektivit që kemi vënë më parë dhe të 
rrugëtimit formativ dhe profesional, në mënyrë që vëzhgimet të kenë ndikime 
në nivel arsimor.  

Vëzhgimi i mjedisit edukativ
Në qoftë se objektivi i vëzhgimit është konteksti arsimor, elementet e 

vëzhguara do të jenë hapësirat dhe materialet, kohët, rutina, si: pritja, dreka, 
ndërrimi, gjumi, bashkimi me të rriturin familjar dhe veprimtaritë e strukturuara 
(të lojës, motorike, shprehëse etj.) dhe jo të strukturuara (për shembull loja e 
lirë). Vëzhgimi i mjedisit përdoret si kriter për vlerësimin e cilësisë së çerdhes, 
aspekt shumë i rëndësishëm ky për ndikimin që mund të ketë te zhvillimi i 
fëmijëve dhe te familjet (Friedman, Randolph, Kochanoff, 2004) Për këtë qëllim 
janë zhvilluar shkallë të ndryshme vlerësimi të cilësisë së çerdhes, në të cilat 
janë shtruar pyetje mbi praninë/mungesën ose frekuencën e karakteristikave 
dhe të ngjarjeve të mjedisit të vëzhguar apo të pajtueshmërisë së tyre në një 
përshkrim të saktë të aspekteve si objekt vëzhgimi. Një shembull i këtyre 
shkallëve është Infant/Toddler Environment Rating Scale (Harms, Clifford, 
Cryer, 1990), përshtatja e të cilit është  Shkalla për vlerësimin e çerdhes, 
SVANI (Ferrari e Livraghi, 1999). SVANI përbëhet nga 37 artikuj të grupuar 
në 7 nënshkallë (orenditë dhe materialet, kujdesi rutinë, përdorimi i gjuhës, 
aktiviteti i nxënies, ndërveprimet, organizimi i veprimtarive, nevojat e 
të rriturve); mund të plotësohet nga edukatoret, pedagogët dhe kërkuesit 
shkencorë për të përshkruar cilësinë edukative dhe organizative të çerdhes, 
rrokjen e aspekteve pozitive dhe të atyre kritike të tyre te të cilat duhet 
ndërhyrë për të bërë përmirësime (për një informacion më të thelluar mbi 
mjetet e vlerësimit të cilësisë në çerdhe të shihet Bondioli, Ghedini, 2000).

Vëzhgimi i ndërveprimeve
Ndërveprimet mund t’i takojnë dy ose më shumë partnerëve (diadik ose 

poliadik i një grupi të vogël ose të madh) dhe mund të jenë vertikale (kur 
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partnerët e ndërveprimit kanë një nivel aftësie, moshe, dhe roli të dallueshëm 
nga njëri-tjetri, për shembull kur fëmijët ndërveprojnë me të rriturit, prindërit 
ose edukatorët) ose horizontale (kur partnerët e ndërveprimit kanë një nivel 
të ngjashëm aftësish, moshe, roli, për shembull ndërveprimi midis fëmijëve 
ose midis të rriturve).

Një aspekt veçanërisht i rëndësishëm në një ndërveprim diadik (i rritur-
fëmijë, ose fëmijë-fëmijë) apo polidiak (për shembull ndërmjet fëmijëve) është 
niveli i bashkë-rregullimit. Bashkërregullimi konsiston në një proces dinamik 
në të cilin individi që ndërvepron me një individ tjetër i ndryshon veprimet e 
veta në lidhje me ecurinë e veprimeve të partnerit ose partnerëve. Ky proces 
i bashkërregullimit ndikon në organizimin e kohës së komunikimit dhe të 
ndërtimit të kuptimeve të përbashkëta. Fleksibiliteti reciprok nxit ndryshimin, 
risinë nga ana e të dy partnerëve dhe zhvillimin e marrëdhënies së fëmijës 
(Fogel, 1993; Fogel et al., 2003; Genta, 2000; Sansavini, Zavagli, 2012).

Njësia	 e	 analizës	 është	 episodi	 i	 bashkërregullimit,	 i	 identifikuar	 nga	
veprimi i një partneri i ndjekur nga mundësia për partnerin tjetër që të marrë 
pjesë.  Për këtë qëllim, Fogel dhe bashkëpunëtorët kanë ndërtuar një sistem 
kodimi, Relational Coding System (Sistemi i kodimit të marrëdhënieve) që 
parashikon pesë nivele bashkërregullimi: (Fogel et al., 2003).

a) simetrik,- i karakterizuar nga një përqendrim i vëmendjes së përbashkët 
dhe nga një komunikim i koordinuar, i vazhdueshëm dhe krijues nga ana e të 
dy partnerëve; b) asimetrik, i karakterizuar nga një përqendrim i vëmendjes 
së përbashkët me një partner aktiv në ndërveprim dhe tjetri i kujdesshëm 
ndaj partnerit, por jo i përfshirë aktivisht; c) i njëanshëm, i karakterizuar 
nga një partner  i interesuar për tjetrin nëpërmjet vëzhgimit të sjelljeve të tij 
apo zbatimit të nismave për të inkurajuar bashkërregullimin, ndërsa partneri 
tjetër nuk tregon interes dhe përqendrohet te aktiviteti i tij; d) i prishjes së 
komunikimit, i karakterizuar nga një sjellje ndërprerjeje (ndërhyrëse) nga 
ana e njërit partner kundrejt tjetrit, i cili shfaq një shqetësim të qartë ndaj 
ndërprerjes, duke i rezistuar nismës së tjetrit, apo duke e refuzuar atë; e) i 
mosangazhimit kur secili partner është i përqendruar në aktivitetin e vet pa 
u interesuar për atë të tjetrit. Studime të ndryshme kanë treguar që aftësia 
e bashkë-rregullimit zhvillohet në mes vitit të parë dhe të dytë të jetës dhe 
inkurajohet nga partnerë (zakonisht të rritur) të ndjeshëm ndaj sinjaleve të 
komunikimit të fëmijës, të interesuar këta, për ta bashkëndarë përqendrimin 
e interesit të fëmijës dhe të aftë për ta mbajtur vëmëndjen e përbashkët, duke 
nxitur përfshirjen aktive të fëmijës (Aureli, Presaghi, 2010; Aureli, Perucchini, 
2014 fq. 179-183; Sansavini, Zavagli, 2012; Sansavini et al., 2015).
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Vëzhgimi i sjelljeve të fëmijëve
Vëzhgimi i sjelljeve të fëmijëve mundëson të kuptosh karakteristikat 

e aftësive të tyre motorike, njohëse, komunikuese-gjuhësore, shoqërore, 
emocionale (Butterworth, Harris, 1998; Berti, Bombi, 2013;  Murray, 2015; 
Santrock, 2013). Vëzhgimi ka të bëjë me sjelljet jo- verbale, kryesisht në 
vitet e para të jetës dhe sjelljet verbale që shfaqen gradualisht mes vitit të 
parë dhe të tretë të jetës.  Komunikimi ndodh në shumë mënyra nëpërmjet 
integrimit mes përdorimit të shikimit, shprehjeve emocionale, modulimit 
të zërit, lëvizjes, gjestit dhe gjuhës. Fëmijët i krijojnë përfaqësimet e veta 
mendore nëpërmjet veprimeve që kryejnë mbi objektet, vëzhgimit të mjedisit 
dhe të sjelljeve të të tjerëve, ndërmjet ndërveprimeve më të tjerët, imitimit 
dhe komunikimit (Sansavini, 2015; Sansavini et al., 2010).

Për sa i takon aftësive motorike, mund të vëzhgohen aftësitë motorike 
bruto, veprimtaritë që përfshijnë lëvizjet e gjithë trupit (qafën, shpinën, 
gjymtyrët), si përvetësimi i pozicionit të ulur dhe i qëndrimit në këmbë 
(kontrolli i pozicionit), i zvarritjes, i ecjes autonome (lëvizjes), si edhe aftësitë 
e qëllimshme motorike që kanë të bëjnë me aftësitë për të kapur dhe përpunuar 
objektet me duar dhe gishtërinj. 

Për sa i takon aftësive njohëse mund të vëzhgohet aftësia për ta sjellë e 
për ta mbajtur vëmendjen drejt personave dhe objekteve, aftësia për të njohur 
personat, objektet, mjediset, aftësia për t’i mbajtur mend ato (ose për të pasur 
një përfaqësim mendor të tyre), aftësia e lojës me objektet, nga loja e ndjesive 
motorike në atë funksionale në atë simbolike. 

Për sa i takon aftësive komunikuese-gjuhësore, vëzhgohen përdorimi 
i shikimit për qëllime komunikimi dhe kuptimi e prodhimi i gjesteve, i 
belbëzimeve dhe la-la-la-ve, fjalëve dhe fjalive. 

Për sa i takon aftësive të marrëdhënieve dhe atyre shoqërore, mund të 
vëzhgohen	mënyrat	 e	 ndërveprimit	me	 figurat	 familjare	 (prindërit,	motrat	 e	
vëllezërit, gjyshërit, edukatorët etj.) dhe me bashkëmoshatarët (fëmijët e tjerë). 

Për sa i takon aftësive emocionale, mund të vëzhgohen shprehjet e 
emocioneve, aftësia për të njohur emocionet, aftësia për t’i rregulluar emocionet.

Sjelljet e fëmijëve mund të vëzhgohen në mjediset e përditshme familjare 
në shtëpi ose në çerdhe. Komunikimi ballë për ballë, loja me objektet dhe/ose 
me njerëz, leximi i përbashkët i një libri, veprimtaritë shprehëse, pritja, vakti, 
ndërrimi, gjumi, përbëjnë kontekstet në të cilat vëzhgohen sjelljet e fëmijëve 
dhe se si këto ndryshojnë në funksion të faktorëve individualë, shoqërorë dhe 
kulturorë.  
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Vëzhgimi i sjelljeve të të rriturve në ndërveprim me fëmijët  
Sjelljet e të rriturve gjatë ndërveprimit me fëmijët përbëjnë një faktor që 

ka një efekt të rëndësishëm mbi zhvillimin. Në veçanti, studime të shumta 
kanë treguar që ndjeshmëria dhe përgjigja e nënës dhe e disa personave 
që kujdesen për fëmijët, si edukatoret, janë aspekte që kontribuojnë në 
zhvillimin emocional, komunikues-gjuhësor, njohës dhe shoqëror të fëmijëve. 
Longobardi (1992, 1995), për shembull, ka propozuar një sistem kodimi që 
analizon funksionet e mënyrave të komunikimit të nënës drejtuar fëmijëve në 
vitin e dytë të jetës. Autorja ka dalluar këto sjellje të komunikimit: 

- tutoriale, të sinkronizuara me përqendrimin e vëmendjes apo veprimit 
të fëmijës dhe të mbështetjes së aktivitetit të tij, duke përsëritur, duke 
zgjeruar dhe riformuluar prodhimet verbale dhe jo verbale të fëmijës; 

- didaktike,	 që	 japin	 informacione	 dhe	 njohuri	 dhe	 i	 verifikojnë	 ato	
nëpërmjet emërtimeve, pyetjeve të mbyllura, kërkesave për përsëritje, 
paraqitjes së modeleve të sakta;

- biseduese, që e nxisin dhe e mbajnë të hapur shkëmbimin komunikues 
nëpërmjet pyetjeve të hapura, komenteve, inkurajimeve; 

- të kontrollit, që e riorientojnë dhe e ndryshojnë vëmendjen dhe/ose 
veprimin e fëmijës në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë; 

- asinkronik, që nuk mbajnë në konsideratë përqendrimin e vëmendjes 
dhe/ose të veprimit të fëmijës, duke qenë ndërhyrëse apo të 
mbivendosura të veprimit të fëmijëve ose duke i injoruar sinjalet e 
komunikimit të tyre.

Autorja ka treguar që sjelljet e komunikimit tutorial dhe didaktik inkurajojnë 
zhvillimin komunikues-gjuhësor, ndërsa ato të kontrollit dhe asinkronike kanë 
efekte negative mbi të. Për sa i takon ndjeshmërisë së të rriturit ndaj sinjaleve 
të dërguara nga fëmija, ose aftësisë për të njohur sinjalet, për t’i interpretuar 
ato me korrektësi dhe për t’iu përgjigjur menjëherë atyre si edhe në mënyrën 
e duhur, është krijuar një mjet nga Pederson e Moran (1995), i përkthyer nga 
Cassibba, që liston një seri sjelljesh të ndjeshme që edukatorja mund të shfaqë 
kundrejt fëmijëve ndaj të cilëve kujdeset (për shembull edukatorja nuk e ka 
me nxitim; di të presë përgjigjen e fëmijës në ndërveprimet ballë për ballë; 
edukatorja e manifeston emocionin e saj për fëmijën edhe nëpërmjet kontaktit 
fizik) (për një përkthim më të hollësishëm shikoni D’Odorico e  Cassibba, 
2001, fq. 116-119). Cassibba pohon që ky mjet është shumë i nevojshëm 
për edukatoret, mbi të gjitha nëse zbatohet në sekuenca të regjistruara me 
video ndërmjet edukatoreve dhe fëmijëve, për t’u bërë të vetëdijshëm për vetë 



79

ndjeshmërinë e tyre ndaj sinjaleve komunikuese të fëmijëve, si kur ato janë 
sinjale shqetësuese, ashtu edhe kur ato janë pozitive.   

3.  Integrimi i mjeteve cilësore dhe sasiore për vëzhgimin 
     në kontekstet edukative
 
Vëzhgimi mund të kryhet me mjete cilësore, si tregimi narrativ, qëllimi i 

të cilit është përshkrimi i sjelljeve objekt i vëzhgimit dhe me mjete sasiore, 
si listat e kontrollit, shkallët e vlerësimit, skemat e kodimit, pyetësorët, të 
cilët mundësojnë përcaktimin e sasisë së sjelljeve të vëzhguara, në kuptimin e 
pranisë apo mungesës (listat e kontrollit dhe pyetësorët), frekuencës (shkallët 
e vlerësimit dhe pyetësorët), frekuencës dhe kohëzgjatjes (skemat e kodimit). 
Përdorimi i integruar i mjeteve cilësore dhe sasiore mundëson përshkrimin 
e karakteristikave të sjelljeve, duke mbajtur parasysh kontekstin në të cilin 
kryhen dhe përcaktimin e sasive të tyre, duke dhënë një njohje të thelluar dhe 
të plotë të dukurive të vëzhguara. 

Saktësia e vëzhgimit varet nga niveli i formimit të vëzhguesit, nga lloji i 
mjetit të përdorur dhe nga gjendja e vëzhgimit të drejtpërdrejtë (me metodën 
letër e laps dhe/ose përdorimi i një regjistrimi audio apo video). Regjistrimi 
audio-video, mundëson një saktësi tepër të lartë. Kur kryhet një vëzhgim, 
tregohen	mjetet	e	vëzhgimit	të	zgjedhur,	përshkruhet	konteksti	fizik	(hapësirat,	
materialet,) dhe ai  shoqëror (të rriturit dhe/ose fëmijët e tjerë të pranishëm) 
në të cilat kryhet vëzhgimi dhe zhvillohet aktiviteti i fëmijëve, duke saktësuar 
nëse bëhet fjalë për një aktivitet të lirë apo të strukturuar nga i rrituri. Për secilin 
fëmijë të vëzhguar, raportohet vetëm iniciali i emrit ose një emër i fantazuar, 
në mënyrë që identiteti i tij të mos bëhet i njohur dhe mbahen shënim disa 
karakteristika, si mosha në muaj apo vite, gjinia dhe gjuha të cilat i ka pasur që 
në lindje, të rëndësishme këto për kuptimin e sjelljeve. Nga ana tjetër tregohet 
orari	i	fillimit	dhe	i	fundit	të	vëzhgimit	dhe	kohëzgjatja	e	tij	e	plotë,	kohëzgjatja	
që do të vendoset nga vëzhguesi në funksion të aftësisë së vëzhguar. Në fund, 
tregohet emri dhe roli i vëzhguesit (të shihet edhe Skeda 8 e A. Sansavinit te 
Guida al Tirocinio nei Servizi per l’Infanzia, CdS Educatore nei Servizi per 
l’Infanzia - Udhëzues për Praktikën në Shërbimet për Fëmijë, Dega e Studimit 
për Edukator në Shërbimet për Fëmijë, Shkolla e Psikologjisë dhe e Shkencave 
të Edukimit, Universiteti i Bolonjës).

Një mjet vëzhgimi cilësor: tregimi narrativ
Tregimi narrativ konsiston në përshkrimin e sjelljeve në mënyrë të qartë 
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dhe besnike duke mbajtur parasysh organizimin e tyre të përkohshëm vijues 
dhe duke dalluar aspektet përshkruese nga ato subjektive të përfundimit. 
(Yarrow, Waxler, 1979).

Një metodë shënimesh, që mundëson të bëhet dallimi i përshkrimit të 
sjelljes nga aspektet subjektive, është ajo e zhvilluar  nga William Corsaro 
(1985)	 brenda	një	modeli	 të	 vëzhgimit	 etnografik.	Ai	 ka	 dalluar	 katër	 tipe	
shënimesh: shënimet në terren regjistrojnë atë ç’ka ndodh fjalë për fjalë, 
imtësisht, pa interpretime; shënimet personale regjistrojnë reagimet e 
vëzhguesit në ngjarje të vëzhguara, përshirë perceptimet,përgjigjet,përshtyp
jet e veta në lidhje me sjelljet e fëmijëve; shënimet metodologjike tregojnë 
aspektet metodologjike që duhen ndryshuar gjatë kryerjes së vëzhgimit; 
shënimet teorike rrokin aspekte të sjelljes së fëmijëve interesantë për 
interpretimin teorik (Corsaro, 1985; Aureli e Perucchini, 2014, fq. 44-48).

Metoda e shënimeve të Corsaros mund të përdoret gjatë vëzhgimeve në 
çerdhe nga studentë, edukatorë,pedagogë,psikologë, të cilët janë trajnuar 
në përdorimin e kësaj metode. Shënimet në terren shkruhen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë gjatë vëzhgimit; shënimet e tjera mund të shkruhen si gjatë, 
ashtu dhe menjëherë pas vëzhgimit. Më poshtë tregohet një shembull i marrë 
nga një vëzhgim i drejtpërdrejtë me përdorimin e letrës dhe lapsit (pa ndihmën 
e një regjistrimi audio/video) i realizuar në një çerdhe nga E.R., studente 
e degës së studimit për Edukator në Shërbimet për Fëmijë, me metodën e 
shënimeve të Corsaros gjatë çastit të pritjes dhe të shkëputjes nga nëna nga 
ana e fëmijës, E. 24 muajshe, me gjuhë amtare italishten. Çasti i pritjes dhe i 
shkëputjes nga nëna mund të ketë një kohëzgjatje të ndryshme në funksion të 
moshës dhe të zhvillimit psikologjik të fëmijës, të periudhës në të cilën ndodh 
(periudha	e	fillimit	të	përfshirjes	në	çerdhe	ose	periudha	në	të	cilën	përfshirja	
në të ka ndodhur tashmë), të mënyrave me të cilat menaxhohet mikpritja në 
çerdhe nga edukatoret, të mënyrave me të cilat prindi menaxhon shkëputjen 
dhe të shkallës së përshtatjes së fëmijës me kontekstin e çerdhes.  

Objektivi: Vëzhgimi i çastit të mikpritjes në çerdhe dhe i shkëputjes nga 
nëna 

Vogëlushja e vëzhguar: E., 24 muajshe, me gjuhë amtare italishten
Kohëzgjatja e vëzhgimit: 8.40-8.45 (5 minuta)
Shënimet në terren:
Është ora 8.40. E. hyn në çerdhe e shoqëruar nga mamaja.
E. hyn në grup, buzëqesh dhe e mban mamanë për dore.
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Duke hyrë E. shikon edukatoren duke buzëqeshur, ia lëshon dorën mamasë 
dhe drejtohet drejt C. dhe A. që janë duke luajtur me tiganët e vegjël.

Edukatorja thotë: “E.- shko edhe ti të luash me ta, por përshëndete mamin 
më parë se duhet të shkojë në punë”.

E. atëherë ndalon, kthehet nga e ëma, buzëqesh dhe e përshëndet me dorën 
e majtë, mamaja e përshëndet dhe del nga grupi. 

Më pas E. bashkohet me C. dhe A. që janë në këndin e lojës simbolike dhe 
fillojnë të luajnë lojën Mamaja dhe bijat. 

Shënime personale
E. mbërrin në çerdhe e shoqëruar nga mamaja, më duket shumë e qeshur 

dhe e qetë. E., pas disa sekondash e lëshon dorën e mamasë në mënyrë të 
pavarur, sipas meje, është pra, gati për shkëputjen. 

Shënime metodologjike
Po të kishim në dispozicion një regjistrim video, do të kishim mundur të 

kapnim detaje të tjera të shprehjeve emocionale dhe komunikuese të fëmijës, 
të edukatores, të mamasë dhe të shoqeve. 

Shënime teorike
Shprehjet emocionale pozitive të E. kundrejt së ëmës, me të cilën shfaqi 

kontakt fizik, dhe kundrejt edukatores, si edhe ndjeshmëria dhe përgjigjja 
verbale dhe jo- verbale e edukatores dhe e mamasë kundrejt E. si në ardhje, 
ashtu edhe në çastin e shkëputjes janë tregues të një marrëdhënieje pozitive 
mes E. dhe të dyja figurave (për një thellim mbi rolin e ndjeshmërisë së nënës 
në formimin e lidhjes me fëmijën, të shihen Bowlby, 1969; Ainsworth et al., 
1978).

Të drejtuarit menjëherë drejt vogëlusheve të tjera dhe loja me to është një 
tregues i pranimit të E. të shkëputjes nga nëna dhe i dëshirës së saj të luajë 
me shoqet. 

Edukatorja i tregon E. që para se të shkojë të luajë, duhet të përshëndesë 
mamanë, e cila do të shkojë në punë. Është e rëndësishme që shkëputja 
nga prindi të shoqërohet nga përshëndetja rutinë që kontribuon të krijojë 
përfaqësimin mendor të mënyrave të sjelljes koherente dhe të parashikueshme 
nga ana e prindit (për një informacion më të thelluar mbi rolin e rutinës në 
zhvillimin njohës, gjuhësor dhe shoqëror, të shihet Bruner, 1996).

E. e përshëndet mamanë me dorë, duke përdorur një gjest përfaqësues 
konvencional, i cili përbën një tregues të aftësisë së saj simbolike (për një 
informacion më të thelluar mbi zhvillimin e gjesteve, të shihet  Caselli, 
Casadio, 1995; Caselli et al., 2015; Sansavini et al., 2010).
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E. dhe shoqet në këndin e lojës simbolike luajnë një lojë shoqërore me role 
të përcaktuara, duke treguar si aftësinë simbolike, ashtu edhe aftësinë për të 
ndarë dhe ndërmjetësuar qëllimet dhe gjendjet e brendshme shpirtërore (për 
një informacion më të thelluar mbi lojën simbolike dhe të roleve, të shihen 
Baumgartner, 2010; Garvey, 1979).

Mjetet sasiore të vëzhgimit dhe integrimi me mjetet cilësore të vëzhgimit 
Për të vëzhguar aftësitë e veçanta, tregimit narrativ mund t’i shtohen mjetet 

sasiore të vëzhgimit që përbëjnë një lente zmadhuese për të përqëndruar 
vëmendjen në sjellje të veçanta për t’u vëzhguar si: sjelljet shoqërore, të lojës, 
ato komunikuese-gjuhësore, motorike etj. (D’Odorico, Cassibba, 2001). Ndër 
mjetet sasiore, janë listat e kontrollit, skemat e kodimit, shkallët e vlerësimit 
dhe pyetësorët. 

Në një listë kontrolli, një seri sjelljesh përshkruhen sipas një rendi logjik të 
zhvillimit dhe vëzhguesi tregon praninë ose mungesën e secilës sjellje teksa 
vëzhgon (D’Odorico, Cassibba, 2001, p. 24). Për shembull,  D’Odorico dhe 
Jacob kanë realizuar përshtatjen në gjuhën italiane të listë kontrollit REEL 
(Receptive-Expressive Emergent Language – Gjuha Shprehëse Receptive  
Emergjente), mjeti i vëzhgimit për kuptimin dhe prodhimin e gjuhës në tri 
vitet e para të jetës. Sjelljet e kuptimit dhe të prodhimit verbal që duhet të 
vëzhgohen, për të përcaktuar nëse ato janë të pranishme apo të munguara, 
grupohen në pesë periudha semestrale nga 6 deri në 36 muaj. Për shembull, 
në periudhën 12-18 muajsh një sjellje e kuptimit për t’u vëzhguar është nëse 
fëmija njeh emrat e disa pjesëve të trupit; një sjellje e prodhimit për t’u 
vëzhguar është nëse fëmija përdor disa fjalë bashkë me gjestet (D’Odorico, 
Cassibba, 2001, fq. 96-99).

Skema e kodimit nënkupton	që	vëzhguesi	 të	 seleksionojë	që	nga	fillimi	
sjelljet që duhen vëzhguar në funksion të objektivit dhe të hipotezave që 
udhëheqin vëzhgimin (qasje deduktive-racionale) ose në bazë të vëzhgimeve 
të sakta të kryera mbi dukurinë me interes (qasje induktive- empirike). Skema 
e kodimit përbëhet nga një listë e paracaktuar kodesh që i korrespondojnë 
kategorive të sjelljeve që synohen të vëzhgohen. Për secilën kategori mund të 
zbulohet frekuenca (numri i herëve në të cilat sjellja shfaqet në një periudhë 
të caktuar kohore të vëzhgimit) dhe kohëzgjatja, informacioni që ndikon në 
sjelljet jo të çastit por të qëndrueshme (për një thellim mbi skemat e kodimit, 
të shihet Aureli, Perucchini, 2014 fq. 85-92; D’Odorico, Cassibba, 2001, fq. 
21- 24). Shembuj të skemave të kodimit të ilustruara në këtë kapitull janë 
‘il Relational Coding System’-  Sistemi i Kodimit Relacional i Fogel et al. 
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(2003,	të	shihet	paragrafi	2.3	dhe	Sansavini	et al., 2015) dhe skema e kodimit 
të Longobardit (1992, 1995) për analizën e funksioneve komunikuese të nënës 
(të	shihet	paragrafi	2.5).	Disa		skema	të	kodimit	janë	zhvilluar	nga	grupi	ynë	i	
kërkimit shkencor për të analizuar në vitin e parë të jetës mënyrat e ndryshme 
të eksplorimit të objekteve (duke mbajtur në dorë, eksplorimi me gojë, 
rrotullimi, transferimi nga një dorë te tjetra,  eksplorimi me gisht, përplasja, 
tundja (Zuccarini et al., 2016), prodhimet e gjesteve (gjeste deiktike: kërkesa, 
të treguarit me gisht, shfaqja, të dhënit; gjeste konvencionale: për shembull  
përshëndetja me dorë; gjeste përfaqësuese: për shembull çuarja e dorës në 
vesh duke bërë sikur po flet në telefon) dhe prodhimet e zërit (belbëzimet, la- 
la- la-të, fjalët, (Benassi et al., 2016). 

Një shembull tjetër i skemës së kodimit është ai i Partenit (1932), i 
përshkruar te Aureli dhe Perucchini (2014, p. 67) dhe nga D’Odorico (1990, 
p. 101), që analizon dimensionin shoqëror të lojës duke dalluar pesë kategori 
(e shpenguar, vëzhgon, lojë e vetmuar, lojë paralele, lojë e grupit shoqërues, 
loja e grupit bashkëpunues).

Shkallët e vlerësimit mundësojnë marrjen e një gjykimi sasior global. 
Vëzhguesi, në bazë të një periudhe vëzhgimi të zgjatur dhe të saktë, jep 
një vlerësim global dhe sintetik të frekuencës me të cilën manifestohet një 
lloj sjelljeje (D’Odorico, Cassibba, 2001, f. 26). Për shembull, shkalla e 
vlerësimit të sjelljes dhe e aftësisë shoqërore (SCBE-30) të La Freniere dhe 
Dumas (1996), e përkthyer në italisht nga D’Odorico dhe Foglia, mundëson 
të vëzhgohen dhe të vlerësohen tri aspekte (secili i përshkruar me sjelljet) 
në ndërveprimet midis kolegësh mes 2 vjeç e gjysmë dhe  6 vjeç e gjysmë:   
aftësia shoqërore (p. sh. fëmija bashkëpunon me fëmijët e tjerë), zemërimi 
apo agresioni (p. sh. fëmija është nervoz, zemërohet lehtë), dhe ankthi apo 
izolimi (p. sh. fëmija qëndron mënjanë, i izoluar nga grupi). Për çdo sjellje të 
treguar vëzhguesi jep një gjykim të frekuencës së një shkalle nga 1(kurrë) në 
6 (gjithmonë). Në këtë mënyrë do të përftohet një rezultat për secilin nga tri 
aspektet (D’Odorico, Cassibba, 2001, fq. 87-89; Aureli, Perucchini, fq. 183-
194).	Të	identifikosh	cilat	sjellje	prosociale,	të	zemërimit	apo	agresionit	dhe	
të ankthit apo izolimit dhe sa shpesh kanë ndodhur ato, përbën një element 
të dobishëm njohës për edukatoret për të zhvilluar strategji arsimore dhe 
veprimtari edukative që kanë si qëllim nxitjen e sjelljeve prosociale. 

Pyetësorët, si shkallë vlerësimi, mundësojnë vëzhgimin dhe përftimin 
e një vlerësimi të aftësive të veçanta të fëmijës, vlerësim ky që mund të 
krahasohet me vlerat e popullsisë referuese. Në vitet e para të fëmijërisë 
pyetësorët plotësohen nga persona që kalojnë shumë kohë me fëmijët (p. sh. 
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prindërit, edukatorët), të cilëve u kërkohet të shënojnë praninë apo mungesën, 
ose një gjykim të frekuencës së sjelljeve të treguara, pasi e kanë vëzhguar 
me saktësi fëmijën për disa ditë (për një informacion më të thelluar të shihet 
Aureli, Perucchini, fq. 92-99). Për shembull, pyetësori Primo Vocabolario del 
Bambino- Fjalori i parë i Fëmijës (Caselli, Casadio, 1995; Caselli et al., 2015) 
është një mjet sasior për të vëzhguar dhe vlerësuar zhvillimin komunikues-
gjuhësor në tre vitet e para të jetës. Ai përbëhet nga dy forma.  Forma Gjestet 
dhe Fjalët ka të bëjë me kuptimin dhe prodhimin e fjalëve dhe prodhimin e 
gjesteve apo veprimeve në periudhën midis 8 dhe 18 muajsh. 

Forma Fjalët dhe Fjalitë ka të bëjë me prodhimin e fjalëve dhe fjalive nga 
18 dhe 36 muajsh. Plotësimi i pyetësorit, i përsëritur në sa më shumë çaste 
kohore, mundëson përftimin e trajektoreve të zhvillimit të popullsisë dhe 
individëve, të kuptimit të fjalëve dhe të prodhimit të gjesteve apo veprimeve, 
fjalëve dhe fjalive. 

Studime të kryera me këtë mjet te fëmijët me zhvillim tipik kanë treguar se 
gjestet, veprimet me objektet dhe kuptimi i fjalëve rriten me shpejtësi nga mosha 
10	deri	në	17	muajsh:	gjestet	lehtësojnë	fillimin	e	zhvillimit	të	kuptimit	dhe	të	
prodhimit leksikor, ndoshta falë inkurajimit të tyre në kontekstet e vëmendjes 
së përbashkët; veprimet me objekte, të prodhuara më shpesh në kontekstet 
ndërvepruese kontribuojnë në krijimin e përfaqësimeve të domethënieve, duke 
treguar një marrëdhënie të ngushtë me kuptimin leksikor (Caselli et al., 2015; 
Sansavini, 2015; Sansavini et al., 2010). Prodhimi i fjalëve rritet gradualisht 
duke	 filluar	 nga	mosha	 12	muajshe	 dhe	 ende	më	 shpejt	 pas	moshës	 18-20	
muajshe;	rritja	e	prodhimit	të	fjalëve	nxit	fillimin	e	kombinimit	të	fjalëve	në	
fjali.	Pyetësori	mundëson	edhe	 identifikimin	e	 fëmijëve	në	 rrezik	 të	vonesës	
komunikuese-gjuhësore,	të	cilët	mund	të	përfitojnë	nga	strategji	arsimore	dhe	
të komunikimit për të mbështetur këtë zhvillim (Caselli et al., 2015; Sansavini, 
2015; Sansavini et al., 2011; Sansavini, Zavagli, 2012). Integrimi mes mjeteve 
cilësore dhe sasiore është i dëshirueshëm. Përshkrimi narrativ i sjelljeve që 
duhen vëzhguar lehtëson plotësimin e një mjeti sasior dhe mundëson të kuptosh 
domethënien e sjelljeve duke pasur parasysh kontekstin. Për shembull, të 
kryesh një përshkrim narrativ të sjelljeve komunikuese-gjuhësore të vëzhguara 
mundëson plotësimin e pyetësorit Fjalori i Parë i Fëmijës në mënyrë shumë të 
saktë Ja disa shembuj të përshkrimeve narrative të kryera nga M.P., studente për 
Edukatorë në Shërbimet për Fëmijë, gjatë ndërveprimeve mes edukatoreve (E1, 
E2, E3) dhe fëmijëve (M, F, G) në çerdhe, vëzhgime këto që kanë përbërë 
bazën për plotësimin e Fjalorit të Parë të Fëmijës, Gjestet dhe Fjalët nga ana 
e studentes për çdo fëmijë të vëzhguar.



85

Kuptimi i fjalëve: vëzhgohen fjalët e kuptuara nga fëmijët, të grupuara 
në pyetësor në kategori semantike (p. sh., Tinguj dhe zëra të natyrës, Kafshë, 
Rutinë, Persona, Folje). Kuptimi vjen nga sjelljet e fëmijës në kontekst.

E1, duke iu drejtuar fëmijëve, thotë: “Do t’i marrim biskotat?”. 
M (10 muajsh) fillon të tundë krahët.
F (16 muajsh) përpiqet të ngrihet nga karrigia. 
E2 thotë: “Nëse nuk ulesh poshtë, s’ka kos”. 
F kthehet menjëherë poshtë dhe në pozicionin ulur. 
G (14 muajsh) ka një copë bukë në gojë. 
E2 thotë: “A është e mirë buka?”. 
G bën shenjë që po, me kokë.
Prodhimi i fjalëve: vëzhgohen fjalët e prodhuara nga fëmija, të grupuara 
në të njëjtat kategori semantike të kuptimit.
F (16 muajsh) është në tavolinën e ndërrimit për ndërrimin e panolinës 
dhe fillon të thotë “mami”.
G (16 muajsh) nuk arrin të heqë tapën e biberonit, kthehet nga E3 dhe 
duke i drejtuar biberonin i thotë asaj: “Ape”.
E3 (14 muajsh) po lexon një libër, M bën me gisht nga libri dhe thotë: 
“Mami”.

4. Përfundimet 

Vëzhgimi përbën një mënyrë themelore të qasjes dhe të marrëdhënies me 
fëmijët për të inkurajuar zhvillimin e tyre dhe për të përmirësuar marrëdhëniet 
mes të rriturve dhe fëmijëve, si edhe ndërmjet fëmijëve.  

Si	ta	bëjmë	këtë	të	mundur	dhe	efikase?	Është	e	nevojshme	të	trajnohen	
edukatorë në vëzhgim dhe në përdorimin e metodave dhe mjeteve të 
vëzhgimit, të strukturohet dita në çerdhe duke parashikuar kohën e kushtuar 
ndaj vëzhgimit, të mundësohet puna në një grup të vogël, kontekst ky që nxit 
si vëzhgimin me një vëmendje më të individualizuar ndaj fëmijëve, ashtu 
edhe një pjesëmarrje më të madhe të fëmijëve në shkëmbimet komunikuese; 
të	dokumentohen	vëzhgimet,	të	reflektohet	dhe	diskutohet	mbi	vëzhgimet	me	
edukatorë të tjerë dhe me ekspertë; të përdoren vëzhgimet si material për t’u 
ndarë me të tjerë dhe mbi të cilat të ketë një ballafaqim me prindërit me qëllim 
që të mbështetet zhvillimi i fëmijëve.  

Përdorimi	i	filmimeve	përbën	një	mënyrë	të	privilegjuar	për	trajnimin	në	
vëzhgim dhe kryerjen e vëzhgimeve që, edhe pse nuk mund të përdoren çdo 



86

ditë, mund të futen në çerdhe si mjet mbështetës shtesë në vëzhgim. 
Së fundmi, është e rëndësishme që prindërit t’u japin hapësirë dhe kohë 

fëmijëve për të vëzhguar sepse nëpërmjet vëzhgimit fëmijët mësojnë nga të 
tjerët dhe mësojnë të njohin dhe të kuptojnë gjendjet e veta të brendshme si 
edhe ato të të tjerëve.
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nga Silvia Potì

Hyrje

Titulli i këtij kontributi dëshiron të evokojë një libër të bukur të  Bruno 
Munarit, artist dhe projektues italian që ka eksperimentuar me krijimin e 
lojërave didaktike dhe me laboratorë për fëmijë. Te libri ‘Da lontano era 
un’isola’ -  Nga larg ishte një ishull, artisti na shpie te zbulimi i një bote 
të fshehur në objekte, në dukje të forta, të njëkuptimshme dhe objektive, 
si gurët, nga të cilët tërheq karaktere dhe ushtron fantazinë e tij nëpërmjet 
përdorimit të subjektivitetit (Munari, 2006). Duke ndryshuar pikëpamjen në 
lidhje me atë tradicionale, Munari ndryshon perceptimin e tij dhe na shpie 
drejt	një	itinerari	në	të	cilin	edhe	“gurët	flasin”,	duke	na	ftuar	të	shohim	pak	
më pak dhe të vëzhgojmë pak më shumë.  

Në këtë kontribut propozojmë ta udhëheqim lexuesin drejt një aftësie më 
të madhe vëzhguese, të ngjashme me atë të evokuar nga Munari, duke ndjekur 
një	fill	mendimi	të	matricës	psikologjike.

Në perspektivën psikologjike, subjekti që vëzhgon është pjesë e fushës së 
vëzhgimit dhe nuk është një regjistrues i thjeshtë i një realiteti të përcaktuar 
apriori. Sipas një perspektive socio-konstruktiviste, jemi vazhdimisht të 
zhytur në procese të ndërtimit të realitetit, pa qenë në gjendje ta përjashtojmë 
veten nga dhënia e kontributit tonë dhe pa mundur të mbrohemi pas çadrave 
të rehatshme të një neutraliteti të presupozuar apo të dëshiruar7. Duam 
apo s’duam, ne nuk vëzhgojmë kurrë realitetin objektiv, por e krijojmë atë 
nëpërmjet shikimit tonë dhe perspektivës sonë. 

5 “Nga larg ishte një ishull”.
Zhvillimi i fëmijës sipas një perspektive 
psikologjike: nxitje ndaj objektivitetit dhe 
vështrime subjektive 

7. Të shihet për këtë argument libri i T. Zittoun, J. Valsiner dhe D. Vedeler, Human Development 
in the Life Course: Melodies of Living, Cambridge University Press,  Cam-bridge, 2015
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Në qoftë se iu referohemi konteksteve edukative duke e mbajtur këtë 
vëzhgim në mendje, i cili na kujton ndryshimin mes të qenit shikues dhe atë të 
vëzhguesit aktiv, duhet t’i bëjmë pyetje vetes cili është objektivi i vëzhgimit 
të praktikuar nga të rriturit kundrejt fëmijëve. Duke ndjekur sugjerimin e 
Munarit, do të mund të pohonim që dikush mësohet të vëzhgojë objektivin 
për të shkuar përtej përshkrimit të sjelljeve dhe të ngjarjeve objektive për të 
kërkuar rrokjen e kuptimeve subjektive të përvojës së fëmijërisë.  

Referenca për përvojën dhe kuptimet e saj, të konsideruara si njësi 
analize, evokon, në rastin e fëmijëve, çaste të përbashkëta loje, shoqërimi 
dhe	komunikimi,	të	cilat	reflektojnë	nga	ana	e	vet	dimensionet	kulturore	të	
realitetit	 shoqëror.	Brenda	këtij	kuadri	 teorik,	vëzhgimi	konfigurohet	si	një	
mënyrë për t’i dhënë kuptim përvojës njohëse dhe emocionale të përjetuar në 
kontekst. Pra, fusha e vëzhgimit bëhet më e larmishme se sa mund të duket në 
një shikim të parë. Ai që vëzhgohet nuk është një fëmijë i vetëm i konsideruar 
në karakteristikat e veta individuale, por ndërthurja e marrëdhënieve në të 
cilat vendoset ai brenda një mjedisi shoqëror të përbashkët. 

Ja që perspektiva psikologjiko-klinike dhe ajo psiko-shoqërore (duke 
nënkuptuar për psiko-shoqërore shikimin ndërdisiplinor të cilit i referohej 
Serge Moscovici (1989)), duken aftësi të dobishme për ata që punojnë në këtë 
fushë.

1.  Lidhja teori-praktikë: shikimi psikologjiko-klinik 
     dhe psiko-shoqëror

Të kesh mundësi të vëzhgosh fëmijët në mjedise arsimore është e 
nevojshme të pajisesh me disa njohuri paraprake të matricës teorike. Në fakt, 
vëzhgimi si çdo metodë tjetër, mund të jetë pak a shumë i dobishëm sipas 
objektivave që synohen të arrihen dhe orientohet nga lentet teorike që vëmë 
në fushë për të interpretuar realitetin. 

Në qoftë se, për shembull, do të përshtatnim një model të zhvillimit të 
fëmijës bazuar në psikopatologji, vëzhgimi do të duhet të përqendrohej te 
sjelljet e konsideruara patologjike, që dallohen nga ato të pritshmet normalisht, 
dhe	ndaj	identifikimit	të	shkaqeve	të	tyre	të	mundshme.	Njësia	e	vëzhgimit	në	
këtë rast do të ishte individi dhe përjashtimet e tij nga norma.  

Në perspektivën psikologjiko-klinike dhe në atë psiko-shoqërore, të 
propozuar këtu,  normaliteti i presupozuar, mund të konsiderohet si ai që 
manifestohet me një frekuencë më të madhe në një çast të caktuar historik dhe 
në një kontekst të veçantë shoqëror dhe kulturor, të vendosur nga komuniteti 
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si standard kulturor referues. Ai, është shprehje e një krijimi shoqëror dhe 
historik. Në këtë kuptim, mjafton të mendosh për mënyrën në të cilën ka 
lindur konstrukti i fëmijëve. Siç  kujton Philippe Ariès (1960), fëmijët janë një 
shpikje e epokës. Me ardhjen e shoqërisë moderne, pohon studiuesi, fëmija 
ka dalë nga anonimati dhe nga indiferenca e epokave të shkuara për t’u bërë 
krijesa më e çmuar, premtimi dhe e ardhmja  më e pasur. 

Karakteri historik i fëmijërisë është i njohur më së shumti nëse mendojmë se 
si po ndryshon kjo periudhë e zhvillimit në situatën aktuale. Fëmijët që braktisin 
tokat e tyre të origjinës dhe që ndërmarrin udhëtime të gjata në kërkim të një të 
ardhmeje më të mirë, për fat të keq nuk janë më raste të izoluara. Fëmijëria në 
situatat e luftës ndikohet nga bota që e rrethon, e cila hyn fuqishëm në tregime, 
në vizatime dhe në zhvillimet e qenies njerëzore. Në një artikull të botuar te 
Corriere della Sera, në vitin 2013, një gazetare nënvizonte se si gjaku, vdekja 
dhe shkatërrimi janë objekte tashmë të përbashkëta në vizatimet që bëhen në 
një shkollë siriane, aq sa ka shqetësuar mësuesit dhe edukatorët. Këta të fundit 
kishin zbuluar se si fëmijët e kishin “harruar se si jetohet një jetë normale” 
dhe	nuk	bëjnë	gjë	 tjetër	veçse	flasin	për	avionë	që	bombardojnë	qytetet,	për	
tanke...etj., luajnë gjithmonë lojën “rebelët dhe shabiha” (militanët pro regjimit, 
Sh.i.A.) dhe nëse iu kërkon të vizatojnë diçka tjetër përdorin ngjyrën e kuqe dhe 
të	gjelbër,	ngjyrat	e	flamurit”	(Mazza,	2013).

Pra	zhvillimi,	në	vend	që	të	marrë	përkufizim	universal	dhe	të	kuptohet	
në mënyrë lineare, duhet kuptuar dhe praktikuar gjithnjë në marrëdhënie 
me	kompleksitetin	e	konteksteve	gjeografike	dhe	të	çasteve	historike	që	po	
jetojmë,	të	cilat	sipas	Vigotskit,	përkufizojnë,	“zonën	e	zhvillimit	proksimal”,	
ose një nivel zhvillimi të mundshëm, që tregohet herë pas here në marrëdhënie 
me të rriturin.  

Është e rëndësishme të kuptohet çfarë do të thotë të jesh fëmijë brenda 
jetës së komunitetit, si edhe në kornizën më të gjerë socio-kulturore dhe 
organizative që e konsideron atë në lidhje me shërbimet dhe me territorin.  

Në fushën e konteksteve edukative, të vëzhgosh do të thotë të rikrijosh jetën 
e përditshme të fëmijëve të përbërë nga praktika, marrëdhëniet dhe emocionet, 
me qëllim që nëpërmjet eksplorimeve të sakta dhe të vazhdueshme në kohë, 
të rindërtosh lidhjet që fëmijët kanë midis tyre, sjelljen e edukatorëve dhe të 
prindërve kundrejt tyre. 

Sipas kësaj perspektive, vëzhgimit i bashkohet gjithmonë një çast i 
rishqyrtimit mbi të dhënat, nëpërmjet përpunimit dhe interpretimit të tyre. 
Bëhet fjalë për çaste që mundësojnë t’i jepet kuptim asaj që vëzhgohet 
përmes kategorive të analizës dhe të projektohen linja të reja ndërhyrjeje të 
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orientuara  drejt konteksteve të veçanta.  Një shembull se si kjo lloj qasjeje 
(vëzhguese dhe interpretuese) është zbatuar në Itali në kontekstet edukative, 
jepet nga ‘Movimento di Cooperazione Educativa’ (Lëvizja e Bashkëpunimit 
Edukativ), MCE (LBE), lindur më 1951 dhe e dëshiruar nga  punonjësit e 
trajnimit të interesuar për nxitjen e zhvillimit të plotë të fëmijëve në kuptimin 
demokratik, në situata të ndryshme shoqërore.

Një temë në të cilën lëvizja u angazhua plotësisht ishte ajo e aftësive të 
kufizuara	në	fushën	e	shkollës	(Ginzburg,	1995).	Në	vitet	‘70	u	punua	në	fakt	
për futjen dhe integrimin në klasa të fëmijëve të ashtuquajtur “jo normalë”, 
sepse	deri	 atëherë,	 fëmijët	me	aftësi	 të	kufizuara	përfaqësonin	një	 element	
refuzues	dhe	të	larguar	nga	shoqëria.	Ky	proces	i	filluar	si	eksperiment,	bëri	
që të shpërthenin kontradiktat e shkollës, së cilës i tërhiqet vëmendja që të 
marrë	 parasysh	 nevojat	 e	 të	 gjithë	 fëmijëve.	Hipoteza	 e	 fillimit	 të	MCE-s	
(LBE) ishte që “i ndryshëm”,	person	me	aftësi	të	kufizuara,	por	edhe	fëmijë	
‘tout court’ (gjithsesi), do të thoshte për të rriturin një kërcënim. “Kush 
është fëmija për të pavetëdijshmen tonë ?”, i shtroi pyetjen vetes psikologia 
Alessandra Ginzburg (1995), duke iu referuar një përfaqësimi të fëmijëve 
nga ana e botës së të rriturit si një botë që duhet kolonizuar dhe kontrolluar. 
Kultura e fëmijëve iu afrua atyre pjesëve emocionale dhe subjektive që shpesh 
sakrifikoheshin	nga	i	rrituri,	në	emër	të	respektit	të	normave	dhe	kodeve	që	
lidheshin me mendimin racional, logjik dhe ndarës, si edhe me parimin e 
moskontradiktës, në një përfaqësim të fëmijëve nga ana e botës së të rriturve 
si	 një	 botë	 që	 duhet	 kolonizuar	 dhe	 duhet	 kontrolluar.	 Këto	 reflektime	 iu	
referoheshin shprehimisht parimeve të psikanalistit Ignacio Matte Blanco dhe 
teorisë së tij biologjike mbi jetën mendore të të rriturit. Sipas  Matte Blancos, 
te secili prej nesh bashkëjetojnë dy lloje logjikash: logjika  asimetrike, 
racionale, aristoteliane dhe logjika e të pavetëdijshmes, botës së emocioneve, 
një magmë simetrike dhe e padiferencuar, nga e cila  brenda një vazhdimësie 
‘continuum’,  nxirret mendimi. Natyrisht, një vizion i ngjashëm psikologjik, 
që i konsideronte emocionet në rrënjën e mendimit, e përmbyste plotësisht 
logjikën edukative, të vendosur mbi teorinë piazhetiane të zhvillimit të 
fëmijës. Sipas perspektivës së Matte Blancos, fazat që Piazhe i konsideronte 
faza të zhvillimit nuk pushojnë kurrë së ekzistuari për të pavetëdijshmen. 
Karakteristika të konsideruara “fëminore” si plotfuqishmëria e dëshirave, 
antropomorfizimi	i	realitetit,	mungesa	e	parimit	të	moskontradiktës,	në	këtë	
këndvështrim ishin pjesë e ‘continuumit’, vazhdimësisë së diferencuar vetëm 
nga një shtresëzim i ndryshëm i niveleve të të pavetëdijshmes (Matte Blanco, 
1981, fq. 7-8).
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Brenda modeleve të zhvillimit tradicionalisht të kuptuara si modele 
njohëse, mundësia për t’i konsideruar emocionet si elemente të domosdoshme 
edhe në funksion të mendimit dukej revolucionare, pasi të detyronte t’i bëje 
llogaritë me “ndërhyrjet” subjektive në lidhje me realitetin.

Kompleksiteti i marrëdhënies edukative i kuptuar në këtë mënyrë vinte 
në diskutim disa siguri të objektivitetit dhe prirej të zbulonte kompleksitetin 
emocional themelor në çdo gjest të përditshëm. Kjo ndodhte edhe në përvojat 
më të strukturuara si ajo e leximit të një përralle, e kuptimit të një teksti të 
shkruar apo ajo e perceptimit vizual të një vepre arti. 

Ja pra që edhe vëzhgimi i gurit të Munarit do të mund të na kujtonte 
aspekte të njohjes historikisht të shtresëzuara dhe të lidhura me subjektivitetin 
tonë. Metodologjitë e punës të LBE-s (MCE) konsistonin në praktikën e 
dëgjimit, të interpretimit dhe të një trajnimi të kujdesshëm të të rriturve, duke 
iu referuar stileve njohëse dhe vështirësive të nxënies. Grupi, duke rimarrë 
mendimin e Bionit, funksionoi si motor i procesit edukativ, duke e konsideruar 
marrëdhënien mes anëtarëve si një çast qendror të përvojës.

Ky vizion i procesit edukativ rezulton koherent me teoritë e sapo cituara 
të Vigotski  mbi zhvillimin e fëmijës, sipas së cilave zhvillimi ndikohet 
nga kultura përkatëse dhe nga ngjarjet e marrëdhënieve shoqërore, që nga 
ana e tyre qëndrojnë në themel te zhvillimit të mendimit dhe të ligjërimit. 
(Vygotskij, 1990).

Me këto parakushte teorike bëhemi gati të shqyrtojmë parimet 
metodologjike që udhëheqin vëzhgimin dhe interpretimin, si edhe përdorimin 
e tyre në praktikat e përditshme aktive në kontekstet arsimore. Objektivi ynë 
është ai që të zbulojë potencialin hermeneutik dhe njohës të një metode, si 
ajo	e	vëzhgimit,	që	kërkon	baza	të	forta	teorike	dhe	reflektimi	për	përvojën	
praktike.

2.  Metodologjia cilësore vs sasiore

Ekzistojnë mënyra të ndryshme për të vëzhguar. Para së gjithash është e 
nevojshme të bëhet dallimi midis vëzhgimit sasior dhe cilësor

Vëzhgimi sasior i	përdorur	për	regjistrimin	e	sjelljes	që	verifikohet	në	një	
çast të dhënë përdor një sistem kodimi të bazuar në lista, shkallë vlerësimi apo 
rrjetet e kategorive, ose në një seri parametrash të zhvilluara nga vëzhguesi 
më herët në krahasim me vëzhgimin e vërtetë aktual. Përdorimi i këtij sistemi 
lejon ta adresosh vëzhgimin drejt disa lëvizjeve të veçanta, veprimeve dhe 
ngjarjeve. Në këtë lloj analize, kërkimi shkencor bazohet në parimin e 
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objektivitetit. Nëse përdorim një sistem të kategorive të vendosura, vëzhgimi 
do të ketë një qëllim deduktiv, me synim hulumtimin e hipotezave, me objektiv 
për	të	vërtetuar	ose	jo	intuitat	fillestare.	Bëhet	fjalë	për	një	metodologji	shumë	
ekonomike në aspektin e burimeve të vendosura në terren, megjithatë, për 
shkak të paracaktimit të kodeve të vëzhgueshme, ajo mund të rezultojë e 
kufizuar	për	vëzhguesin	në	rastin	kur	synohet	të	nxirren	nga	realiteti	të	dhëna	
të	dobishme	për	zhvillimin	e	reflektimeve	dhe	të	interpretimeve	mbi	kuptimet	
e panjohura apriori (Molinari, 2002). Përkundrazi, në qoftë se, i referohemi 
një perspektive të tipit pskologjiko-klinik dhe psiko-shoqëror, një paradigmë 
njohëse që mund të jetë e dobishme për të vëzhguar dhe interpretuar realitetin 
është	ajo	e	përkufizuar	nga	historiani	Carlo	Ginzburg;	“e varur nga rrethanat” 
(1986), që i referohet logjikës abuzive të Pirsit (Pierce). Ky lloj arsyetimi 
nuk na mundëson të tregojmë hipoteza të paracaktuara, por mundëson që t’i 
ndërtojmë ato duke u nisur nga informacionet e grumbulluara. Bëhet fjalë 
për një logjikë koherente me një lloj vëzhgimi cilësor, në të cilin vëzhguesi 
paraqitet në terren pa një listë të përgatitur sjelljesh dhe regjistron lirisht atë 
që vëzhgon, nëpërmjet hartimit të tregimeve narrative ose përshkrimeve të 
sakta të sjelljeve të vëzhguara. Objektivi është të arrihet te ato përshkrime që 
antropologu	Clifford	Geertz	i	përkufizoi	“përshkrime të dendura” (1987), të 
cilat rindërtojnë sistemin e kuptimeve emocionale dhe njohëse dhe rregullat e 
bashkëjetesës së një sistemi të caktuar. Geertz e krahasoi këtë tip përshkrimesh 
me	ato	të	përkufizuara	“sipërfaqësore”. 

Për të kuptuar ndryshimin mes tipeve të transmetimeve, të propozuara nga 
antropologu amerikan, sjellim një shembull: shohim një person që mbyll një 
sy. Ky, për antropologun, është një përshkrim sipërfaqësor. Geertz pretendon 
se për të përftuar një përshkrim të dendur me informacione, duk u nisur nga 
vëzhgimi i thjeshtë i personit që mbyll një sy, do duhej ta kuptonim përse e 
bën: nëse po shkel syrin apo po mësohet të shkelë syrin. Pra duhet marrë në 
konsideratë sjellja brenda kontekstit dhe marrëdhënieve që ndërthur subjekti. 
Nëse vëzhgojmë disa fëmijë që janë duke u zënë, duhet t’i bëjmë pyetje vetes, 
në të njëjtën perspektivë: përse po e bëjnë? Nëse një fëmijë ia merr lodrën një 
tjetri e bën këtë me qëllim kompensimi, për t’ia dhënë një fëmije të tretë, të 
cilit nga ana e vet, ia kishin marrë më parë, apo përkundrazi, është një gjest 
agresiv ndaj shokut. Mos është pjesë e një rituali loje më komplekse? Cilat 
skenarë marrëdhëniesh mund të ndihmojnë për të përshkruar? 

Në vëzhgimin cilësor është e nevojshme të futesh në realitetin e jetës së 
përditshme të fëmijës, së përbërë nga ritme, emocione, veprimtari, rutina, 
marrëdhënie, në një skenar të ndryshëm nga ai i organizuar nga të rriturit. 
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Fëmijët, në fakt, kontribuojnë aktivisht në ndërtimin e një impianti shoqëror 
me fëmijët e tjerë brenda një “kulture të bashkëmoshatarëve”.

Pra, në rastin e paradigmës cilësore, nuk kemi zhvilluar hipoteza apriori, 
por vëzhgimi përfaqëson	 fazën	 e	 parë	 të	 një	 procesi	 të	 reflektimit	 mbi	 të	
dhënat e interpretimit, në mënyrë që të gjenerohen ide të reja mbi dukurinë 
që kemi dashur të vëzhgojmë. Në këtë mënyrë u përgjigjemi kushteve socio-
kulturore që i konsiderojnë ndërtimin dhe transmetimin e njohurive si procese 
shoqërore	dhe	për	t’i	njohur	ato	është	e	nevojshme	të	reflektosh	jo	vetëm	mbi	
tregues të veçantë të sjelljes, por mbi tërësinë e veprimtarive që në bashkësi 
strukturohen dhe përbëjnë rrjetin e kuptimeve të asaj kulture të veçantë. 

Siç mund të vihet re, zgjedhja e llojit të metodologjisë për t’u përdorur për 
vëzhgimin lidhet me parakushtet teorike dhe epistemologjike thellësisht të 
ndryshme. Në të dyja rastet, edukatori duhet të jetë i vetëdijshëm për modelin 
teorik që e udhëheq vëzhgimin e tij, në mënyrë që të mund ta orientojë 
shikimin dhe ta bëjë të dobishme punën e tij. Zgjedhja e një tipi metode ose e 
një tjetre mund të ndryshojë sipas situatave dhe objektivave që duhen arritur 
në një fazë të dhënë të procesit edukativ. Sipas metodologjisë së vëzhgimit, 
edhe grumbullimi i të dhënave  do të ndodhë në mënyrë të veçantë dhe të 
diferencuar. 

Vëzhgimi, në këtë perspektivë, është një metodë pune e cila mund të 
përdoret si ndihmë prej atyre personave, të cilët ashtu si mësuesit duhet të 
ndërveprojnë çdo ditë me fëmijët brenda situatave edukative dhe që kanë 
ndërmend	 të	 përfitojnë	 nga	 metodat	 profesionale.	 Në	 këtë	 mënyrë	 do	 të	
kuptohen disa shprehje të mundshme të sjelljes së fëmijëve dhe do të rroken 
tregues domethënës.

Një	nga	sfidat	më	komplekse	për	mësuesin,	e	përbashkët	për	të	dy	tipat	e	
vëzhgimit, cilësor dhe sasior, është ajo për të mbajtur në mënyrë të qëndrueshme 
një	funksion	të	dyfishtë:	atë	të	edukatorit	si	edhe	atë	të	vëzhguesit,	me	qëllim	
që të kenë njëkohësisht një pikëpamje, brenda dhe jashtë skenës së vëzhgimit, 
për të cilën, siç e kemi theksuar, edhe vëzhguesi kontribuon aktivisht.   

3. Planifikimi dhe çasti i vendosjes 

Që të mund të marrë përsipër një pikëpamje brenda dhe jashtë skenës 
edukative, vëzhgimi duhet të jetë një çast i aktivitetit edukativ që duhet të 
planifikohet	me	kujdes	me	qëllim	që	të	rezultojë	i	dobishëm	dhe	efikas.	Në	
këtë paragraf do të ndalemi te disa tregues të përgjithshëm që lidhen me 
çastin	e	planifikimit,	në	veçanti	me	çastin	e	futjeve	të	praktikave	vëzhguese	
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në kontekstet edukative dhe me hedhjen e themeleve të një çasti që vendos 
marrëdhënien e vëzhgimit. Bëhet fjalë, që në pamje të parë, të mbahen 
parasysh	aspektet	që	nuk	e	përkufizojnë	kuptimin	e	vëzhgimit.	Këto	aspekte	
teknike dhe operative, nëse nuk kujdesesh për to, e zhvlerësojnë dobinë e 
vetë vëzhgimit, sepse neglizhimi i tyre tregon një mungesë të objektivave të 
qarta dhe të kornizave teorike të strukturara, brenda të cilave ne vendosemi si 
vëzhgues kompetentë.  

Para së gjithash, duhet të përcaktojmë, kë do të vëzhgojmë. Ndonjëherë 
mund të jetë e dobishme ta përqendrojmë vëmendjen tonë në sjelljen e një 
individi të vetëm dhe të kuptojmë si ndryshon ajo në kohë, në kuptimin gjatësor; 
por më shpesh vëzhgohen marrëdhëniet mes dy ose më shumë individëve që 
formojnë një grup të vogël dhe kërkohet të kuptohen cilat janë dinamikat e 
grupit të marra në konsideratë; ose analizohet në kuptimin e tërthortë sjellja e 
më	shumë	grupeve	homogjene	midis	tyre	për	ndonjë	aspekt	dhe	identifikohen	
dallimet. Sipas atij që vëzhgohet, ndryshon edhe përqendrimi i vëzhgimit, i 
cili përcakton për çfarë duhet të përqendrohet vëmendja për të interpretuar 
gjendjet emocionale dhe njohëse të zhvillimit. Mund të vëzhgohen ngjarje 
të përpikta ose modele komplekse të sjelljeve, gjesteve apo fjalëve. Për një 
sjellje te vetme, ndër të tjera, mund të merren në konsideratë disa nëntregues, 
si: 

a) frekuenca me të cilën ndodh;
b) frekuenca në lidhje me të cilën ajo sjellje shfaqet në përpjesëtim me 

numrin e përgjithshëm të ngjarjeve të vëzhguara;  
c) kohëzgjatja e ngjarjes;
d) kohëzgjatja relative, krahasuar me ngjarjet e përgjithshme të vëzhguara;
e) gjendja latente, ose intervali i kohës mes një ngjarjeje dhe tjetrës;
f) intensiteti, ose shkalla me të cilën shfaqet sjellja;
g) dendësia, që do të thotë përhapja e asaj sjelljeje në krahasim me të 

tjerat..

Në	planifikimin	e	praktikës	së	vëzhgimit	nevojitet	edhe	të	përcaktohet	kur 
duhet të vëzhgohet ose  kur duhet të përqendrohet te koha: për shembull, 
duke	 planifikuar	 çastet	 e	 ditës	 ose	 ditët	 e	 javës	 që	 do	 t’i	 kushtohen	 kësaj	
praktike. Sjellja e fëmijës mund të ndryshojë, me kalimin e kohës për arsye të 
ndryshme (lodhja, koha e kërkuar për t’u përshtatur me mjedisin, prania ose 
jo e shokëve të preferuar). Është e preferueshme të kemi më shumë vëzhgime 
me kohëzgjatje të shkurtër, të vendosura në çaste të ndryshme të ditës ose të 
javës. 
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Është gjithashtu e nevojshme të përcaktohet se si të kryhet sondazhi. Është 
e mundur të përgatiten situata të vazhdueshme zbulimi, të përshtatshme për 
verifikimin	e	ngjarjes	kur	ajo	ndodh,	duke	treguar	fillimin	dhe	fundin	e	saj,	
ose matje të kryera në intervale kohe të njëpasnjëshme ose të përhershme, të 
programuara në mënyrë të strukturuar.

Në	fund,	në	planifikimin	e	situatës,	edukatori	do	 të	duhet	 të	marrë	disa	
vendime lidhur se ku duhet të vëzhgojë, në predispozicion pra të situatës 
kontekstuale të kushtuar për vëzhgim, dhe se si t’i grumbullojë të dhënat, me 
teknikën me të cilën do të regjistrojë informacionet e rëndësishme. 

Një dallim kryesor që i takon mënyrës së grumbullimit të të dhënave ka të 
bëjë me zgjedhjen nëse duhet të kryhen vëzhgime të gjalla, me letër e laps, apo 
duke përdorur videoregjistruesin. Lidhur me këtë të fundit, është e rëndësishme 
të	nënvizohet	se	si	vëzhgimet	e	regjistruara	në	video	kanë	përfitimin	për	të	
qenë të përshtatshme për vëzhgues të cilët mund të mos jenë shumë ekspertë, 
për sa kohë ato të mundësojnë t’i kodosh sjelljet e vëzhguara në një kohë të 
mëvonshme dhe ta rishikosh shumë herë sjelljen që duhet të kodohet në rast 
pasigurie. Mbi të gjitha bëhet fjalë për një lloj vëzhgimi të dobishëm kur 
përdoren metoda sasiore dhe nuk ka shumë njohje për skemën e kodimit, 
sepse metoda u mundëson vëzhguesve të ndryshëm që të kenë të njëjtin 
material për krahasime dhe vlerësime në shkallën e arritjes së marrëveshjes. 
Por,	në	praktikën	e	përditshme,	syri	i	njeriut	është	më	i	shpejtë	dhe	efikas	për	
rrokjen e shfaqjeve të disa sjelljeve. Në rastin e video regjistrimeve, në fund, 
është	e	dobishme	të	tregohet	që	në	përgjithësi,	përdoret	një	videokamera	fikse	
ose e rregulluar në një pozicion strategjik dhe e fshehur sa më shumë që të jetë 
e mundur. Në këtë rast është e nevojshme gjithashtu të informohen prindërit, 
duke i bërë ata pjesë të objektivave (Baumgartner, 2012).

Përdorimi i metodologjisë vëzhguese kërkon jo vetëm një “nisje” (para) 
të përpunuar mjaftueshëm, por edhe një “fund” (pas) krahasimesh dhe 
reflektimesh,	 një	 shkëmbim	 mes	 ekspertëve	 të	 ndryshëm	 që	 kanë	 kryer	
vëzhgimin, anëtarëve të tjerë të ekipit, koordinatorëve të strukturës dhe  
gjithashtu, edhe të vetë prindërve. Shërbimet edukative përfshijnë në fakt një 
shumëllojshmëri aktorësh shoqërorë në lojë, për t’iu rikthyer atyre ndjenjën e 
praktikës vëzhguese. 

Në qoftë se në këtë paragraf kemi përcaktuar disa parametra tregues lidhur 
me	planifikimin	“para” dhe “pas”, është e nevojshme megjithatë të nënvizohet 
edhe një herë se si vëzhgimi në kontekstet edukative duhet të futet brenda 
një shërbimi të veçantë që vepron në territor, që krijon kontekstin lokal të 
vëzhgimit, një mjedis ky, i cili duhet të merret parasysh kur merr përgjegjësi 
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për kërkesën arsimore të paraqitur nga shoqëria.  Kjo do të thotë që të merren 
parasysh	 disa	 burime	 të	 veçanta	 dhe	 kufizime	 të	 vendosura	 nga	 grupi	 dhe	
nga struktura, në mënyrë që të zgjidhen me kujdes mjeti dhe vendosja më të 
përshtatshëm për arritjen e objektivave edukative.  

4.   Mjetet: ditaret, tregimet narrative, rrjetet, listë-kontrollet, 
     shkallët e vlerësimit 

Po paraqesim shkurtimisht disa nga mjetet që edukatori mund të përdorë 
për praktikën e vëzhgimit, të cilat marrin kuptim brenda projekteve arsimore 
të menduara sipas konteksteve të veçanta dhe fushave të marrëdhënieve te të 
cilat ato veprojnë.  

Ditaret dhe tregimet narrative
Përdorimi i ditareve dhe i tregimeve narrative mundëson interpretimin 

e praktikave të përditshme të proceseve të rritjes brenda një paradigme 
metodologjike cilësore. 

Bëhet fjalë për mjete të dobishme për të grumbulluar dokumenta, përjetime, 
mendime, shënime të shkruara, nëpërmjet praktikës së vëzhgimit.Dallimi 
kryesor mes ditareve dhe tregimeve narrative qëndron në faktin që ndërsa të 
parat	konfigurohen	si	shënime	të	ngjarjeve	apo	si	përshtypje	të	improvizuara,	
të përdoruara nga mësuesi, të dytat, përkundrazi, bëhen rast për ta menduar 
përvojën nëpërmjet kategorive dhe ripërpunimit të asaj që është vëzhguar nën 
dritën e kornizave interpretuese që mundësojnë zhvillimin e një mendimi, 
duke i bërë shënimet një mjet për krahasim me bashkësinë.  

Mjete të tilla janë të rrënjosura në kohë që datojnë nga shekulli i kaluar. 
Kemi parasysh ditaret e Anna Freud, e cila vëzhgoi një grup fëmijësh të mbetur 
jetimë gjatë Luftës së Dytë Botërore, të cilët jetonin në situata të privimit të 
prindërve, si dhe për vëzhgimet e çmuara të Jean Piazhesë, i cili u frymëzua 
për teoritë e tij nga vëzhgimi i tre fëmijëve të tij (ditarë në të cilat shënonte 
moshën, të shprehur në vite, muaj dhe ditë, llojin e aftësisë së përfshirë, llojin 
e sjelljes së dëshiruar, suksese, dështime dhe tranzicion). Një shembull tjetër 
ditari të famshëm që na ka mbërritur është ai i Darwinit, tek i cili ai raportonte 
protokollet e të birit dhe zbulimin e dimensioneve emocionale (zemërimin, 
frikën, kënaqësinë, dashurinë).

Te përdorimi i ditarëve dhe i tregimeve, edukatorët mund të alternojnë 
periudha të narracionit dhe bashkëbisedime të ndodhura mes fëmijës dhe 
personave që ai frekuenton, duke kryer një punë hulumtuese për të interpretuar 
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atë që vëzhgohet në jetën e përditshme.  Në disa raste, përshkrimet, që 
ndonjëherë duken të parëndësishme, ilustrojnë në realitet se sa, një fëmijë 
shumë i vogël, merr pjesë në jetën e marrëdhënieve që e rrethon dhe në 
ç’mënyrë	e	kupton	dhe	e	përpunon	ai	atë.	Dita	konfigurohet	si	një	enë	e	madhe	
shoqërore në të cilën fëmija përjeton dhe nxë sjellje të ndryshme, qëndrime, 
fjalë, mënyra të marrëdhënieve, elemente që gjenden në përfaqësime 
ikonografike	 dhe	 në	 narracione.	Kështu,mund	 të	 formulohen	 hipoteza	mbi	
jetën mendore dhe mbi përvojat shoqërore të jetuara në kontekste. Në qendër 
vihet roli i gjuhës nëpërmjet bisedave dhe tregimeve të bëra publike dhe që 
ndahen edhe me të tjerë, nëpërmjet shkrimit, kuptimit të të vepruarit në mënyrë 
profesionale. Kjo mendohet dhe ndërmjetësohet mes aktorëve shoqërorë dhe 
bëhet, përveçse një trashëgimi e çmuar për kujtesën historike, vendi i krijimit 
të mendimit dhe të kulturës së grupit (Bruner, 1990).

Po sjellim më poshtë disa shembuj të tregimeve të përvojave, të marra nga 
libri, i redaktuar nga  Marina Pompei, ‘L’inconscio nella pratica educativa’(E 
pavetëdijshmja në praktikën edukative) (1995):

Kjo përvojë i ka përfshirë dhe i ka pasionuar pjesëmarrëset, të cilat 
pasi janë ndarë në grupe të vogla, janë ftuar t’i diskutojnë përshtypjet 
e tyre mbi atë tek e cila kishin asistuar dhe t’i referojnë më pas te grupi 
i madh. Nga reflektimi ka dalë në pah një emocion i madh qoftë në 
lidhje me përmbajtjen, qoftë në lidhje me rëndësinë që merr prania e 
Gabrielës pranë Xhesikës. Grupi e ka rrokur dhe  ka komunikuar, edhe 
me habi, pasurinë e elementeve të asaj shkarravitjeje, transformimin 
e vijës së hapur në një të mbyllur që përmban nga mashkullorja te 
femërorja. Përveç  kësaj, grupi ka nxjerrë në dritë se si  Xhesika e 
tërheq vëmendjen e mësueses  [...] pikërisht në çastet e transformimit 
(nga Superman në  Balenë, nga Balena në qytetin me derrkucë), në ato 
kalime, pra, me kuptim të fortë për fëmijën (f. 30).

Shihja se si çdo fëmijë ka një mënyrë të vetën për t’u vendosur në grup,jo 
më për një rol sipërfaqësor që i caktohet atij, por për mënyrën e tij të brendshme 
të të qenit, e cila njihet në çastin kur ka qenë hapësira për ta njohur atë. Dilnin 
në pah qartësisht njohjet e shumta që kanë fëmijët, spontaniteti i tyre për t’i 
bërë bashkë dhe për t’i diskutuar ato, aftësia e tyre e  arsyetimit, e lidhjes dhe 
e përfundimit. Kuptova, ndër shumë gjëra të tjera, që roli im ndryshonte: nuk 
isha më garanti i heshtur i të menduarit të tyre. Nuk isha unë ajo që bënte 
pyetje, që ngrinte dyshime, por ata, tashmë të zotë për një arsyetim dialektik 
dhe që mbështeteshin te aftësia ime për të shkruar dhe rregulluar gjithçka 
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që ata thoshin. Kështu shfaqej rritja e ligjërimit në krahasim me aftësinë e 
komunikimit të ndjenjave dhe emocioneve (fq. 84-85).

Rrjetet e zbulimit
Rrjeti paraqitet si një teknikë vëzhgimi më formale në krahasim me 

përshkrimin narrativ. Ai e ndihmon vëzhguesin ta përqendrojë vëmendjen e 
tij	në	sjellje	që	në	hipotezë	i	ka	konsideruar	të	rëndësishme	dhe		konfigurohen	
si një tërësi përshkrimesh të sjelljeve të refuzuara, në situata të veçanta.  Së 
bashku me D’Odoricon dhe Cassibban (2012) mund ta përcaktojmë si tërësinë 
e një serie përshkrimesh të sjelljeve të lidhura prej marrëdhëniesh të veçanta. 
Zgjedhja se çfarë të vëzhgojmë varet natyrisht nga qëllimi i vëzhgimit. 

Përdorimi i rrjeteve ndodh duke ndjekur disa skema kodimi, të krijuara 
nga	edukatori,	të	përbëra	nga	kategori	që	identifikojnë	shfaqje	të	ndryshme	të	
ndryshoreve që duhen vëzhguar, të përcaktuara nga i njëjti nivel i shtrirjes (së 
përgjithshme ose të veçantë). Është e rëndësishme që të bëhet fjalë për kategori 
reciprokisht	ekskluzive,	në	mënyrë	të	tillë	që	çdo	sjellje	të	klasifikohet	vetëm	
një herë për çdo përcaktim.  Kategoritë mund të vendosen në një shkallë 
kompleksiteti në rritje. 

Klasat prej të cilave përbëhet një rrjet mund të jenë të thjeshta, në qoftë 
se iu referohen sjelljeve të vetme, ose komplekse, në qoftë se iu referohen 
modeleve të sjelljeve. Marrim si shembull të këtij rastit të fundit, lojën 
simbolike. Për të krijuar një rrjet që ndihmon edukatorin ta vlerësojë aftësinë 
e lojës simbolike të një fëmije, do të nevojitet të përcaktohet nëse kjo ndodh në 
prani të objekteve ose jo, nëse objekte të tilla të kujtojnë objektin e simbolizuar 
me karakteristikat e tyre apo nëse fëmija kryen një transformim përfaqësues 
më kompleks; nëse fëmija luan vetëm apo me të tjerët, nëse veprimi është i 
thjeshtë apo i shprehur nga shumë mikroveprime  dhe kështu me radhë. 

Dobia	e	këtij	lloj	vëzhgimi,	e	shprehur	në	tregues,	konsiston	në	identifikimin	
e karakteristikave të dukurisë që duhet të vëzhgohet dhe sipas një skeme teorike 
së cilës i referohet, në mundësinë për të formuluar hipoteza mbi kuptimin që ajo 
sjellje merr për të përcaktuar nivelin e zhvillimit (D’Odorico, Cassibba, 2012).

Lista e kontrollit
Për të kuptuar se çfarë është një listë kontrolli dhe si bëhet ajo, marrim në 

konsideratë disa artikuj, të shkëputur  nga një listë për vlerësimin e sjelljes 
së komunikimit të fëmijës në tre vitet e para të jetës, frymëzuar nga REEL 
–‘Receptive Expressive Emergent Language’ dhe përkthyer në italisht nga 
Laura D’Odorico dhe Valentina Jacob (2012, fq. 96-97).
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Fig. 1 – Shembuj të artikujve të një liste kontrolli

• Tregon që e njeh emrin e vet.
• Tregon që njeh fjalë si babi, përshëndetje ose mami.
• Kur dikush i thotë “jo” ose “kujdes!” fëmija kupton, ndalon ose 

tërhiqet mbrapsht.
• Përgjigjet me gjeste të përshtatshme ose me lëvizjet e duhura 

ndaj fjalëve si eja, lart ose përshëndetje.
• Iu	kushton	vëmendje	dhe	shikon	figurat	që	një	i	rritur	ia	tregon	

atij dhe iu thotë emrin e tyre.
• I jep lodrat apo objekte të tjera kur i kërkohet ta bëjë atë. 
• Kupton pyetje të thjeshta si  “ku është topi?” ose “ku është 

mami?”.
• Ndonjëherë	“përgjigjet”	kur	një	i	rritur	i	flet	duke	lëshuar	disa	

tinguj nga ana e vet.
• Kur dikush luan me të qesh dhe/ose përdor tinguj të tjerë për ta 

shprehur kënaqësinë. 
• Përdor	 lloje	 të	 tjera	 tingujsh	 përveҫ	 të	 qarës	 për	 të	 shprehur	

zemërim ose bezdi.

Përdor disa gjeste konvencionale domethënëse si tundja e kokës për të 
thënë	jo	ose	për	të	treguar	diҫka.

Kështu pra, jemi në gjendje të përcaktojmë çfarë është një listë kontrolli, 
që shfaqet si një mjet shumë më i strukturuar se rrjetet e vëzhgimit. Bëhet  fjalë 
për “lista sjelljesh pak a shumë të përcaktuara me rigorozitet që konstatohen 
në intervale të paracaktuara kohe nga vëzhgues që i nënshtrohen një trajnimi 
të veçantë” (Scholmerich, Lamb, 1992, f. 77). Detyra e vëzhguesit konsiston 
vetëm	te	mbajtja	shënim	e	pranisë	ose	mungesës	së	sjelljes	në	një	fletë	zbulimi.	
Ndonjëherë,	në	të	njëjtën	fletë	mund	të	shënohet	edhe	frekuenca	me	të	cilën	
shfaqet sjellja, apo të nxirret mesatarja në të cilën ajo paraqitet gjatë ditës. 
Numri i kategorive të përfshira në listën e kontrollit është i ndryshueshëm 
dhe numri i artikujve të tij përcakton shtrirjen e listës.  Vëzhguesi mundet që 
herë pas here ta përdorë, sipas objektivit të zbulimit të tij, listën e kontrollit të 
pranishme në literaturë ose mund të krijojë një listë të vetën, duke ia përshtatur 
atë situatave të veçanta dhe duke marrë parasysh përvojën e tij të veçantë. Një 
masë paraprake në krijimin e një liste kontrolli është ajo e të kushtuarit të 
vëmendjes me qëllim që kategoritë e përfshira në listë të jenë homogjene, 
shumë mirë të dallueshme, të përshkruara në mënyrë të qartë dhe me pohime 
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të natyrës pozitive. Objektivi që duhet arritur është pra vlerësimi i shkallës së 
zhvillimit të një aftësie të caktuar që ka të bëjë më fëmijën në krahasim me 
bashkëmoshatarët e tij.

Pika e fortë e këtij mjeti është natyrisht  shpejtësia e vëzhgimit, ndërsa 
pika e dobët është strukturimi i rrjetit që, nëse është tepër i ngurtë, do të mund 
të çojë në një humbje të informacioneve të rëndësishme dhe të papritura.  

Shkallët e vlerësimit
Shkalla e vlerësimit është një mjet për të grumbulluar informacione rreth 

konstrukteve komplekse. Disa shembuj mund të ishin aftësia e ndërveprimit 
ndërmjet bashkëmoshatarëve ose komunikimi ndërmjet nxënësit dhe 
mësuesit. Bëhet fjalë për konstrukte që nuk të shpien te prania apo mungesa 
e sjelljeve individuale, që kërkojnë një interpretim të modeleve të sjelljes 
nga ana e vëzhguesit. Siç është prekur nga Emma Baumgartner: “Shkallët 
nuk zbulojnë dhe as përshkruajnë në asnjë mënyrë sjelljet, por shprehin 
një vlerësim rreth një shfaqjeje të sjelljes së konsideruar kuptimplote të një 
ndryshoreje psikologjike themelore” (Baumgartner, 2012, f. 123).

Për	të	ndërtuar	një	shkallë	vlerësimi,	në	përgjithësi,	nevojitet	identifikimi	
i treguesve përfaqësues të aspekteve të ndryshme të një ndryshoreje që 
nënkuptohet të eksplorohet.  Tregues të tillë vlerësohen më poshtë përmes një 
shkalle kategorike (shumë, mjaftueshëm, pak, etj.), numerike (1, 2, 3, 4 etj.), 
apo	grafike	(pozicione	te	ndryshme	në	një	linjë).

Duke qenë se bëhet fjalë për një zbulim sasior, nevojitet të jemi të saktë 
dhe të mos biem në forma të mundshme shtrembërimi të përcaktuara për 
shembull efekti aureolë ose prirja për të vlerësuar aspekte të veçanta në sajë 
të përshtypjeve me karakter të përgjithshëm ose nga i ashtuquajturi efekti 
zemërbutësi, do të thotë prirje për të shprehur një vlerësim më të lartë se 
ç’duhet. Forma të tjera të shtrembërimit të vlerësimit konsistojnë te faktori 
i prirjes qendrore (i përcaktuar nga prirja për t’u dhënë pikë treguesve duke 
i kanalizuar ato drejt një vlerësimi mesatar), te gabimi i përafërsisë ose te 
gabimi logjik (respektivisht, të vlerësuarit në mënyrë të ngjashme të artikujve 
ngjitur ose të lidhura logjikisht midis tyre), ose te gabimi i kontrastit (prirja 
për të mbivlerësuar  apo nënvlerësuar personin në funksion të karakteristikave 
të veta edhe të vëzhguesit).

Në përgjithësi, edhe pse duke marrë në konsideratë këto efekte, shkallët 
janë mjete vëzhgimi mjaft të thjeshta për t’u përdorur, praktike dhe të shpejta 
për t’u administruar, të cilat nuk kërkojnë shumë ndryshime brenda  ‘mjedisit’  
arsimor.
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Një shembull i famshëm i shkallës që përdoret në kontekste arsimore 
është ajo e SOVASI-t (Scala per l’Osservazione e la Valutazione della Scuola  
dell’Infanzia - Shkalla për Vëzhgimin dhe Vlerësimin e Shkollës Foshnjore), 
e Harmsit dhe Cliffordit, e përshatur për kontekstin italian nga Ferrari dhe 
Gariboldi, e cila eksploron kujdesin e rutinës, përvojat njohëse dhe gjuhësore, 
veprimtaritë motorike, krijuese dhe shprehëse, zhvillimin shoqëror, por edhe 
orenditë, materialet, hapësirat dhe nevojat e të rriturve. 

Në manual janë të pranishme kriteret për të dhënë vlerësim nga 1 deri në 
7. Në rastin e treguesit “hapësira për të qëndruar vetëm” (të nënshkallës së 
zhvillimit shoqëror), për shembull, lexohet që vlerësimi me 1 tregon që nuk 
ka hapësirë ku fëmijët mund të qëndrojnë vetëm, pa u shqetësuar nga të tjerët; 
ai me 3 tregon që edhe në qoftë se nuk ka hapësira të veçanta, fëmijët mund ta 
gjejnë, sidoqoftë, një vend ku të izolohen;  ai me 5 tregon që ka një hapësirë 
në të cilën fëmijët mund të qëndrojnë të sigurt nga ndërhyrjet e të tjerëve; 
vlerësimi me 7 tregon praninë e lojës së vetmuar si pjesë e kurrikulës për të 
inkurajuar përqendrimin dhe pavarësinë. 

Një shembull tjetër përbëhet nga shkalla e vlerësimit të sjelljes dhe të 
aftësisë shoqërore (SCBE-30), e zhvilluar nga La Freniere dhe bashkëpunëtorët 
e tij, e përkthyer nga D’Odorico dhe Foglia, e cila mundëson të vlerësohet 
një fëmijë lidhur me tri nënshkallë: nënshkallën e aftësisë shoqërore, atë të 
zemërimit dhe të agresivitetit dhe në fund me atë që lidhet me ankthin dhe me 
izolimin (D’Odorico, Cassibba, 2012).

5. Reflektimet përfundimtare

Për të përfunduar, e nisim nga një citim:
Të mirëpresësh një fëmijë është edhe mirëpritje për botën e brendshme të 
fëmijës, për pritshmëritë e tij, për projektet e tij, hipotezat dhe iluzionet 
e tij.  Do të thotë të mos lejojmë që të rrjedhë,sikur të ishte kohë e 
humbur, koha që fëmija i kushton veprimtarive simbolike olimpike, ose 
ajo që i kushtohet gërshetimit të reaksioneve “të fshehta” me fëmijët 
e tjerë. Në një pikë të caktuar të ditarit tregohet për një grup fëmijësh 
në banjë [...]: ka shumë vitalitet në vazhdimësinë e ngjarjeve, shumë 
marrëdhënie që zhvillohen, shumë nxënie të fshehta, që bën të pyesim 
veten nëse a nuk do të mund të përmbysej kuptimi i fjalës ‘insegnare’- 
jap mësim (insegnare – lë shenjë) dhe të pohojmë që janë fëmijët ata që 
lënë shenja të rëndësishme te të rriturit; shenja që të rriturit duhet të 
mësojnë t’i lexojnë sepse këto sinjale mund të shërbejnë për të kuptuar 
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si të ndërhyhet sa më mirë, si të pasurohen sa më lehtë, në kompleksitet 
dhe shtrirje, përvojat e fëmijëve, si të përvetësosh, sa më realisht, një 
aftësi didaktike dhe njerëzore (Staccioli, 1995, f. 11).

Aftësia e atij që përdor praktikën e vëzhgimit në kontekste arsimore, 
për mënyrën se si e kemi konceptuar në këtë kapitull sipas një perspektive 
psikologjike, është aftësia për ta lidhur botën e jashtme të fëmijëve me botën 
e tyre të brendshme, të përbërë nga dëshira, përjetime, përpunime të mendimit 
edhe komplekse. Për ta bërë këtë, nevojitet të zbulohet thelbi i padukshëm për 
sytë, siç thoshte Antoine de Saint-Exupéry, dhe të bëhesh i aftë në leximin e 
sinjaleve, duke ndjekur logjikën e paradigmës treguese të vënë në lëvizje nga 
një matricë teorike mbi zhvillimin psiko-shoqëror, emocional dhe njohës të 
fëmijës. 

Për të arritur këtë objektiv është e domosdoshme që vëzhgimi të 
shoqërohet	me	praktikën	e	dëgjimit.	Dëgjimi	dhe	vëzhgimi	konfigurohen	në	
fakt si izomorfë, dy anë të së njëjtës medalje. Nëse gjatë viteve të Lëvizjes 
së Bashkëpunimit Edukativ ndiqej pedagogjia e dëgjimit, duke u nisur nga 
teoritë e Lacanit, duke shmangur skemat e paracaktuara deri në ditët tona, 
në epokën në të cilën kuptimi i shikimit ka marrë prioritet dhe dukshmëria 
është një nga cilësitë e shekullit, mund t’i referohemi një pedagogjie dhe 
një psikologjie vëzhguese, që ka synim të lidhë objektivitetin e botës së 
jashtme me subjektivitetin e individit (Calvino,1988). Dëgjimi dhe vëzhgimi 
konfigurohen	si	dy	mënyra	themelore	për	t’i	dhënë	kuptim	përvojës	arsimore	
brenda realitetit të vetëm dhe të larmishëm. Për vëzhgimin mund të supozohet 
gjithashtu edhe ajo ç’ka është pohuar nga Ludovico Muntoni për dëgjimin:

Nëse është e vërtetë që duke u nisur nga Uni i vet i kuptuar si globalitet 
trupor dhe emocional, fëmija hyn në lidhje me botën e të tjerëve 
(familjen, shkollën, lagjen, universin), atëherë aftësia e dëgjimit të 
mësuesit, bëhet ajo që i jep fëmijës mënyra të reja shprehëse, duke 
grumbulluar dhe duke  integruar kontributet e të gjithë fëmijëve në 
një njohuri të bashkësisë. Aftësia e dëgjimit të të rriturit është si një 
pasqyrë në të cilën fëmija e gjen qartësisht formën e vet dhe që i lejon 
atij atë konsolidim që është i nevojshëm për të përvetësuar njohuritë e 
reja dhe për zhvillimin e një krijimi të ndërgjegjshëm  të mjeteve të veta 
(Muntoni, 1995, f. 77).

Pra të vëzhgosh, nënkupton edhe aftësinë për të lexuar veçoritë e zhvillimit 
emocional dhe njohës të fëmijës dhe pozicionimin e tij në kontekst, si edhe 
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aftësinë për të lexuar marrëdhëniet e fëmijëve midis tyre dhe të fëmijëve 
me	mësuesin.	Në	këtë	proces,	dëgjimi	dhe	vëzhgimi	konfigurohen	si	 çaste	
të privilegjuara të pezullimit të veprimit nga ana e edukatorit apo mësuesit, 
për të lejuar shprehjen e krijimit dhe të mendimit të fëmijës, për të nxitur 
kërkimin e tij dhe dëshirën e njohjes, për të ofruar ide për përvojat mbi të cilat 
të	reflektohet	në	mënyrë	të	pangopur	nga	shpjegimet.	Ky	proces	zhvillohet	
në një hapësirë të jashtme dhe të brendshme, të cilën i rrituri e krijon si 
‘setting’- mjedis të përshtatshëm dhe që lejon një nivel njohjeje reciproke 
brenda marrëdhënieve me grupin. Është e rëndësishme të nënvizohet që 
vëzhgimi në kuptimin psikologjik i lejon edukatorit të përqendrohet edhe te 
proceset dhe jo vetëm te rezultatet vlerësuese. Për ta bërë këtë, i rrituri mund 
të	përfitojë	nga	një	seri	mjetesh	në	praktikën	vëzhguese	(nga	ato	më	fleksibël	
deri tek ato më të strukturuarat), nga një pikëpamje teorike dhe nga objektiva 
të	përbashkëta	mbi	të	cilat	kemi	provuar	të	reflektojmë	shkurtimisht	në	këtë	
kapitull. Cilado qoftë zgjedhja e mjetit, është e rëndësishme që pas vëzhgimit 
të vijojë çasti i interpretimit.

Të vësh veten në një qëndrim dëgjimi dhe pranimi jodirektiv, por 
interpretues, nuk është një detyrë e thjeshtë për të rriturin, që është duke luftuar 
me një sistem organizativ kompleks dhe plot me pritshmëri. Për këtë, na vjen 
në ndihmë psikologjia me teoritë e veta, në veçanti referimi ndaj Bionit dhe 
nevojës për “të qenë pa kujtesë dhe pa dëshirë”, për të pasur mundësi të shihet 
se sa është propozuar përsëri. 

Përballë	 sfidave	 të	 reja	 të	 vazhdueshme	 të	 një	 realiteti	 në	 ndryshim	 të	
vazhdueshëm, nevojitet të dish të vëzhgosh në mënyrë të aftë, të rrokësh 
dinamizmin e ndryshimit dhe nëpërmjet vëzhgimit t’i kthesh fëmijës dinjitetin 
si një qenie krijuese që mendon.
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nga Elena Malaguti

Një personi [...] është e gabuar t’i shihet vetëm aspekti patologjik, që 
përfaqëson një përqindje të parëndësishme dhe të mos i shihet rezerva e 
madhe shëndetësore (Vygotskij, 1986, fq. 88).

1. Hyrje

Perspektiva e ndërmarrë në këtë kapitull është ajo e pedagogjisë së veçantë 
sipas logjikës së përfshirjes dhe është pikërisht fusha që vendosen përvojat 
teorike dhe empirike të paraqitura këtu. 

Përpara se të hyjmë në thelb të temës është e nevojshme të qartësojmë 
disa çështje themelore dhe kushtet e referimit teorik. Në rast të kundërt, do 
të rezultonte komplekse të kuptoheshin  kërkesat e reja në planin kulturor, 
politik,	 shkencor.	 Sfidat	 	 arsimore,	 të	 cilat	 kërkojnë	 tashmë	 krijimin	 e	
shërbimeve edukative, edhe për fëmijët në vitet e para të jetës, shërbime 
edukative cilësore që duhet  t’u përgjigjen kërkesave të qytetarëve, duke 
marrë përsipër një metodologji të duhur të vëzhgimit në fushën edukative. 

2.  Fjalët dhe kuptimet e tyre: të dalësh nga një konfuzion 
     ndonjëherë i sikletshëm

Koncepti i përfshirjes i referohet një horizonti të mendimit dhe të kërkimit 
shkencor që nuk mund t’i takojë një modeli të vetëm ose vetëm integrimit 
shkollor, por një pozicioni teorik themelor që synon t’i japë fund çdo forme 
ndarjeje dhe përjashtimi shoqëror, institucional dhe arsimor (Canevaro, 
Malaguti, 2014). Ndër  të tjera, kërkon ta përqendrojë vëmendjen jo vetëm 
tek individi dhe te mungesat e tij, por edhe te aftësitë e tij dhe te konteksti. 
Përfshirja nuk ka të bëjë vetëm me kategori të paracaktuara, por ka të bëjë 

6 Shikimet që edukojnë: vëzhgimi dhe 
planifikimi arsimor gjithëpërfshirës në 
shërbimet e fëmijëve në vitet  e para të jetës
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me	të	gjithë;	edhe	me	persona	me	aftësi	të	kufizuara.	Në	shoqërinë	moderne,	
në kontekstet arsimore dhe shkollore, ka vogëlushë  dhe të rinj, të rritur, të 
moshuar	me	aftësi	të	kufizuara		ose	jo,	ka	gjithashtu,	partnerë,	bashkëshortë,	
vëllezër,	motra,	miq	me	ose	pa	aftësi	të	kufizuara	që	shoqërojnë	ose	thjesht	
që jetojnë marrëdhënie të kësaj natyre, duke menduar edhe për dëmtimin ose 
kufizimin	në	përditshmërinë	e	tyre.	Për	ta	rrallë	është	menduar	për	hapësirën	
mendore,	fizike,	emocionale,	praktike.		

Fjala aftësi e kufizuar merr	 një	 kuptim	 shumëdimensional	 në	 reflektimet	
pedagogjike bashkëkohore. Ajo nuk i referohet më vetëm përcaktuesve neuro-
biologjikë,	veprimeve	dhe	konceptimeve	që	lidhen	me	deficitet	dhe	me	aftësitë	
e	 kufizuara,	 të	 kuptuara	 si	 element	 individual	 i	 bazuar	 në	 lidhjen	 rastësore	
mes	dëmtimeve	dhe	të	qenit	me	aftësi	të	kufizuara.	Ajo	parashikon	ndjekjen	e	
emancipimit të vetëvendosjes në perspektivën e të drejtave; kërkon analizë të 
praktikave institucionale dhe shoqërore që shkaktojnë përjashtimin, merr përsipër 
një qasje kritike lidhur me përfaqësimet shoqërore dhe kulturore, me stereotipat 
dhe	paragjykimet	që	i	nënshtrohen	aftësisë	së	kufizuar,	kërkon	marrjen	përsipër	
të një epistemologjie pedagogjike dhe didaktike, zhvillimore dhe dinamike ndaj 
proceseve të zhvillimit njerëzor. Pra, kërkon një qasje ndryshe nga ajo thjesht 
biomjekësore-individuale,	e	klasifikuar	dhe	certifikuar	në	mënyrë	unike.		

Korniza e përfshirjes sjell sipërmarrjen e një perspektive të gjerë të 
ekosistemit që gërsheton një dinamikë interaktive midis individëve dhe 
konteksteve të përkatësisë. Nuk bëhet fjalë të veprohet për t’i përshtatur 
fëmijët dhe familjet në mënyrë unike me kontekstin, por edhe të transformohen 
kontekstet duke përdorur ndërmjetës të veçantë që i lejojnë shumësisë së 
subjekteve dhe zhvillimeve të ndryshme të marrin pjesë dhe të përmirësojnë 
nxëniet e tyre. Binomi integrim/përfshirje kujton marrëdhënien mes krijimit 
dhe vendosjes, të teorizuar nga pedagogjia institucionale8.

Procesi i integrimit ka të bëjë me përmirësimin e dinamikave të përshtatjes 
mes subjektit të vetëm dhe kontekstit proksimal, duke e vënë theksin te 
përmirësimi i aftësive individuale, edhe nëpërmjet ndërhyrjeve të hershme 
kualifikuese	dhe	riedukuese	të	synuara,	si	edhe	te	 transformimi	i	mjedisit	në	
lidhje me fëmijën e vetëm. Procesi që lidhet me përfshirjen e zhvendos theksin te 

8. Pedagogjia Institucionale: orientimi pedagogjik (disa e quajnë militant), që është caktuar 
për të ndryshuar, në drejtim të përmirësimit, organizimin konkret të didaktikës, i cili  është 
zhvilluar në Francë në vitet Gjashtëdhjetë dhe Shtatëdhjetë, gjatë praktikës së klasave 
aktive të bashkëpunimit arsimor të frymëzuar nga Célestin Freinet. Për informacione të 
mëtejshme (Canevaro, 1996).
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kontekstet, kërkon parimin e përgjegjësisë kolektive në përcaktimin e  ‘poliseve’ 
(kontekstet, mjediset e nxënies dhe të jetës) të integruara, të menduara për të 
krijuar hapësira më të drejta, ligjore, solidariteti, për të gjithë dhe për secilin, 
duke ndjekur logjikën e krijimit të një projekti të jetës. Pra, binomi i integrimit/
përfshirjes, në qoftë se nxitet me kompetencë, mund të prodhojë integrimin e 
individit dhe të ngrejë edhe  nivelet e cilësive të përgjithshme.  

Në vitin 2002 Tony Booth dhe Mel Ainscow (2002) për ‘Centre for Studies 
on Inclusive Education’(Qendrën për Studime mbi Arsimin Gjithëpërfshirës) 
përgatitën një dokument të quajtur ‘Index for Inclusion’ (Indeksi për 
gjithëpërfshirje),	me	objektiv	identifikimin	dhe	grumbullimin	e	disa	treguesve	
që do të mund të ndihmonin shkollat për të vlerësuar pikat e tyre të forta dhe të 
dobëta në lidhje me aftësinë për të qenë gjithëpërfshirës, dhe të lehtësonin në këtë 
mënyrë një proces rritjeje dhe përmirësimi (Booth, Ainscow, 2008). Ai tërhiqte 
vëmendjen jo vetëm për gabimet e nxënies, por edhe për ato që kishin lidhje me 
pjesëmarrjen aktive të personave. Të dy elementet janë për t’u regjistruar, qoftë 
për individët, qoftë për kontekstet. Indeksi për gjithëpërfshirjen është një mjet që 
i drejtohet institucioneve arsimore që kanë si objektiv transformimin e kulturës 
së tyre dhe të praktikave të tyre. Indeksi propozon një metodologji pune që 
konsiston	në	përgjigjen	e	disa	pyetjeve	(metodologjia	reflektuese),	të	cilat	mund	
të udhëheqin organizimin e konteksteve sipas kushteve të gjithëpërfshirjes, duke 
identifikuar	 rrugëtime	 dhe	 propozime	 projektesh	 cilësore.	Kështu	 përvijohet	
një rrugëtim jo linear, kompleks, i pakomplikuar, i cili tërheq vëmendjen e 
kushteve epistemologjike (kulturore, etike, të vlerave) referuese, të politikave 
dhe të praktikave që synohen të përcaktojnë dhe të ripërcaktojnë, me të cilat një 
bashkësi synon të pajiset për t’u orientuar drejt sistemeve gjithëpërfshirëse.  Në 
Itali ende nuk janë realizuar plotësisht proceset e integrimit dhe shpesh përdoren 
terma të rinj, si për shembull ai i gjithëpërfshirjes, duke përdorur metodologji të 
vjetëruara që iu ngjajnë më shumë  formave të futjes ose pseudo integrimeve, 
duke e konsideruar ndoshta tepër të komplikuar marrjen e përgjegjësisë të një 
grupi të nxënies brenda të cilit e gjen veten duke punuar.  

3.  Vëzhgimi, planifikimi arsimor si edhe modelet 
     interpretuese

Personi dhe konteksti në historinë e pedagogjisë së veçantë janë dy fjalë 
kyç që kanë udhëhequr që nga origjina, ndërhyrjet arsimore ndaj personave 
me	aftësi	 të	kufizuara.	Ndërhyrja	arsimore,	ashtu		si	motorri,	merr	përsipër	
një veprim të aftë që të kuptojë se situatat e vështirësive të pakthyeshme 
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shoqërohen	 nga	 elemente	 që	 e	 bëjnë	 të	mundur	 planifikimin	 dhe	 qëllimin	
në marrëdhënien arsimore. Vetë kuptimi i pakthyeshëm mund të marrë 
një ngjyrim pozitiv nëse shqyrtohet me qëllimin e zbulimit të burimeve të 
mundshme të tij, të cilat në fakt duken se nuk të shpien vetëm drejt një dëmi. 
Shikimi  i edukimit të veçantë të shpie në përmbysjen e një statuti negativ në 
pozitiv për t’i marrë në konsideratë burimet që mund të shfaqen nga lidhje, 
nga bashkime si edhe nga ndërhyrje teknike. Kjo  pikëpamje nuk e konsideron 
dëmin në vetvete, duke e nxjerrë atë jashtë nga një kontekst historik, kulturor 
dhe	mjedisor,	por	nga	një	situatë	e	aftësisë	së	kufizuar	që	përbëhet	nga	shumë	
elemente, duke u përpjekur të veprojë me elemente konstruktive të reduktimit 
të dëmit, përfshirë këtu dëmin e injorancës. 

E	njëjta	aftësi	e	kufizuar,	në	qoftë	se	shtrihet	dhe	thellohet	me	elemente	
kulturore që shkojnë përtej shfaqjes së thjeshtë, mundëson të realizohet një 
reduktim i mirë i dëmit apo i vështirësive, zbulon burimet, takon personin dhe 
kontekstet.  Në një konsideratë më të veçantë, po qe se do të kishim të bënim 
me	një	 fëmijë	me	 aftësi	 të	 kufizuara	me	pak	hapësira	 për	 ndryshim,	 do	 të	
kishim gjithmonë mundësinë për të ndërvepruar me elemente të konteksteve 
të ndryshme që lejojnë të përmirësohet cilësia e jetës dhe kështu, të reduktohen 
vështirësitë	që	rrjedhin	nga	prania	e	kufizimeve	me	origjinë	neurobiologjike.		
Ky reduktim bëhet themelor për të kuptuar vlerësimin pozitiv të vështirësisë, 
që lejon edhe kapërcimin e tij, zbulimin e burimeve, riorganizimin pozitiv të 
jetës, elasticitetin, ndërtimin e një subjekti dhe ripozicionimin e tij. Kjo do të 
thotë përmbysje e caqeve në lidhje me kontekstet  jo më si enë që mbrojnë 
normalitetin nga ndërhyrja e anomalive, por ndërtimi i një rrjeti të ri  (ose 
verifikimi	i	atij	ekzistues),	për	të	kuptuar	kufizimet	e	tij	dhe	për	të	kuptuar	sa	
konstruktive mund të  jetë të rikërkosh forma komunikimi. 

Nga kjo pikëpamje çështja nuk lidhet  me veprimin për të përshtatur 
ndryshimin në një kontekst, por me një krijim të përbashkët dhe dialektik që 
nxit takimin ndërmjet palëve dhe një rrugëtim të gjithëpërfshirjes shoqërore 
që i njeh ndryshimet, të drejtat dhe detyrat, barazitë edhe në kërkimin e 
veprimeve të synuara, të veçanta, të përcaktuara.  

4.  Për sa i përket të drejtave: Gërshetimi i dimensionit 
     klinik dhe pedagogjik 

Procesi	i	pritjes	së	fëmijëve	me	aftësi	të	kufizuara	në	shërbimet	arsimore	
për fëmijët në vitet e para të jetës daton në vitet ‘70 të shekullit të kaluar 
me institucionin e çerdheve të fëmijëve ‘asili nido’.  Kemi parasysh kalimin 
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nga e drejta për ndihmë dhe kujdes shëndetësor në të drejtën për arsim në 
një kontekst jashtë familjes, edhe në vitet e para të jetës. Ligji nr. 1044 i 
6 dhjetorit 1971, pavarësisht se ishte ende  i paekuilibruar rreth aspekteve 
shoqërore, të mirëqenies dhe të ruajtjes, krijoi kushtet për një marrëdhënie 
të re mes familjes dhe shoqërisë, garantoi pjesëmarrjen në menaxhimin e 
shërbimit të familjeve dhe të organizatave shoqërore në territor, parashikoi 
personel	të	kualifikuar,	i	cili	është	në	gjendje	të	garantojë	një	ndërhyrje		psiko-
pedagogjike dhe edukative. 

Kontekstualisht, mund të konsiderohet si hap i parë drejt rritjes kulturore 
dhe zhvillimit të një kulture të të drejtave të të gjithëve dhe të secilit fëmijë. 
Nisur nga Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut të vitit 19489 në 
qoftë se do t’i referohej një bote ideale, nga Konventa Ndërkombëtare mbi të 
Drejtat e Fëmijëve, nga Kushtetuta italiane10, nga ligjet kombëtare, rajonale11 
si edhe ndërkombëtare, sanksionohet që fëmijët, në veçanti fëmijët me aftësi 
të	kufizuara,	kanë	të	njëjtat	të	drejta	si	të	tjerët,	edhe	pse	shpesh	të	drejtat	janë	
më shumë të deklamuara se sa me të vërtetë të gëzuara. 

Nxitja e shërbimeve arsimore si kontekste realisht gjithëpërfshirëse, të afta 
për	të	pritur	të	gjithë	dhe	secilin	fëmijë,	pa	asnjë	përjashtim,	kërkon	një	reflektim	
të thelluar dhe një operacion të ri lidhur me disa plane: nga ai organizativ dhe 
metodologjik, në atë qe lidhet me përdorimin e përshtatshëm të burimeve. 
Kohët ë fundit edhe në Itali është zhvilluar një debat shkencor përreth temës 
së pritjes në shërbimet e fëmijëve në vitet e para të jetës, të fëmijëve me aftësi 

9. Në Hyrjen e Deklaratës së të Drejtave të Njeriut shkruhet «Duke konsideruar që njohja 
e dinjitetit që lidhet me të gjithë anëtarët e familjes së njeriut dhe të të drejtave të tyre të 
barabarta dhe të patjetërsueshme, përbën themelin e lirisë, të drejtësisë dhe të paqes në 
botë [...]». Vlera e dinjitetit, e kuptuar si veçanti e çdo personi që duhet respektuar dhe jo 
penguar, paraqitet në tridhjetë nenet e mëposhtme, ndër të cilat neni 1 nënvizon rëndësinë 
për t’u garantuar të gjithëve të njëjtat të drejta.

10. Konventa e Parë e Kombeve të Bashkuara që iu ka njohur fëmijëve disa të drejta është 
nënshkruar në vitin 1989. Parimet themelore të konventës mbi të drejtat e fëmijëve kanë 
të bëjnë me mos-diskriminimin, të drejtën për jetën, për mbijetesën, për zhvillimin, për 
dëgjimin e mendimit të fëmijës. 

11. Risia më e rëndësishme e sjellë nga Ligji i  6 dhjetorit të vitit 1971, nr. 1044, ka qenë ajo që 
Rajoneve	iu	dhanë	detyra	të	planifikimit,	të	menaxhimit	dhe	të	kontrollit	të	çerdheve	si	dhe	
Komunave menaxhimin e tyre të drejtpërdrejtë. Në veçanti, Rajoni i  Emilia-Romagna-s 
me Ligjin Rajonal të 10 janarit të vitit 2000, nr. 1, «Rregullat e shërbimeve arsimore 
për fëmijët në vitet e para të jetës» (i ndryshuar në L.R. nr. 8/2004), rregullon të gjitha 
shërbimet publike dhe private për fëmijët nga zero deri në tre vjeç. Për sa i takon fëmijëve 
me	aftësi	të	kufizuara	flitet	te	neni	7,	paragrafi	1,	që	i	referohet	integrimit,	parandalimit	të	
disavantazheve dhe të margjinalizimit. 
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të	kufizuara,	me	zhvillime	atipike	dhe	të	familjeve	të	tyre	(përfshirë	vëllezërit	
dhe motrat), që përjetojnë forma të përjashtimit shoqëror. Debati ka të bëjë 
me	disa	fusha	kryesore	si:		proceset	e	vëzhgimit	dhe	të	planifikimit	arsimor,	
zhvillimi i ndërhyrjeve të synuara dhe të hershme, marrëveshjet e programit 
për integrimin dhe gjithëpërfshirjen (që shohin të ndërfaqen dimensioni 
shëndetësor dhe ai arsimor), mbështetjen prindërore, kuadrin teorik, modelet 
dhe organizatat ose praktikat që përfshijnë kulturat, politikat dhe praktikat 
gjithëpërfshirëse. Nxitja dhe mbështetja, që nga lindja dhe në fazat e para të 
jetës, e mundësisë së rritjes në kontekste të karakterizuara nga një integrim 
i	 mirë	 mes	 kujdesit	 shëndetësor	 dhe	 planifikimit	 arsimor	 (prindëror	 dhe	
profesional), ofron në fakt kushtet më të mira për të inkurajuar vazhdimësinë 
e projektit edukativ dhe të jetës së fëmijës së vogël dhe të familjes së tij/saj 
(Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, 2007). Mbështetja e 
hershme ndaj përgjegjësive për të krijuar kushtet për të ardhmen, mundëson 
të ndihmohen prindërit dhe fëmija për të krijuar mendimet, emocionet 
dhe mundësitë e shpresës dhe ndihmon thelbin e procesit të lidhjes dhe të 
përkatësisë dhe si pasojë, në krijimin e një historie të zhvillimit të përbashkët.  

Prej më shumë se dyzet vjetë në Itali praktikohet pritja në shërbimet 
arsimore edhe falë një legjislacioni, që ka qenë natyrisht një nga të parët në 
Evropë që kanë njohur të drejtën për arsim dhe për një arsim të përgjithësuar 
edhe	për	ata	që	jetojnë	kushte	e	situata	të	aftësive	të	kufizuara.	Në	situata	në	
të cilat u projektua kjo nismë e fortë, e përqendruar si te nxitja e nxënieve 
funksionale, ashtu edhe te ndërveprimet kuptimplote, rezultatet kanë qenë 
të	 rëndësishme	 jo	 vetëm	 për	 fëmijët	 me	 aftësi	 të	 kufizuara,	 por	 edhe	 për	
bashkëmoshatarët dhe për tërë bashkësinë arsimore. Në shumë situata është 
synuar vetëm përshtatja e individit ndaj një organizimi të bazuar te funksioni 
i fëmijëve me zhvillim tipik, ky jo gjithmonë i gatshëm për t’u ndryshuar e 
për të mirëpritur dallimet. Kjo çështje është interpretuar si parimore, kur nuk 
mund të ishte vetëm e tillë, referuar individit, mangësive të tij, veçorive të 
tij, pa i kushtuar vëmendje të veçantë organizimit të mjedisit, të ndërhyrjeve 
arsimore, të supozimeve që i nënshtrohen metodologjisë së lidhur me proceset 
e vëzhgimit. Çështja nuk është banale dhe e marrë si e mirëqenë tashmë. Në 
Evropë, për sa i takon politikave arsimore, është i pranishëm një debat i ndezur 
nga i cili Italia rrezikon të përjashtohet. Ekzistenca e ligjeve që rregullojnë 
praninë e të gjithëve dhe të secilit fëmijë në çerdhet e fëmijëve nuk do të 
thotë që nuk duhet të kryhen përpjekje të tjera për t’i përtërirë shërbimet dhe 
praktikat, të cilat  rrezikojnë ta bazojnë punën e tyre në modele që nuk janë në 
të njëjtën linjë me çështjet qendrore të cilat po trajtojmë sot.  
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5. Modelet e interpretimit dhe aftësitë e kufizuara 

Për të hartuar temën e vëzhgimit nevojitet t’i kemi të qarta modelet e 
interpretimit	të	aftësive	të	kufizuara	nga	ku	rrjedhin	metodologji,	mjete	dhe	
organizime të ndryshme kontekstesh.  Këtu propozohet një përmbledhje. 

Modeli individual,	 të	 cilin	 disa	 e	 përkufizojnë	modeli	mjekësor	 (Cottini,	
2015)	përpiqet	t’i	konsiderojë	aftësitë	e	kufizuara	si	një	problem	të	individit,	
të shkaktuara në mënyrë të drejtpërdrejtë nga një kusht patologjik i lidhur me 
përcaktues neurobiologjikë,  që kërkon një ndërhyrje nga ana e profesionistëve. 
Ai	i	përkufizon	aftësitë	e	kufizuara	si	një	gjendje	që	shkaktohet	nga	faktorët	
biologjikë dhe individualë, të cilët kanë një origjinë të veçantë te një 
mosfunksionim i organizmit.  Sipas këtij modeli është e nevojshme një veprim i 
tipit si klinik, rehabilitues, ashtu edhe arsimor, i aftë për të lehtësuar përshtatjen 
ndaj kontekstit shoqëror të përkatësisë. Kur kjo perspektivë merret në një 
mënyrë të ngurtë, i kushtohet pak vëmendje afrimit reciprok: atij të personit 
ndaj kushteve tipike për të jetuar jetën shoqërore, por edhe atij të mjedisit për të 
qenë në gjendje ta konsiderojë diversitetin e secilit si gjendje reale. 

Modeli individual ose mjekësor i referohet ICDH (International 
Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, 1980 - Klasifikimit 
Ndërkombëtar të Dëmtimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Handikapit), i cili bazohet 
te përfaqësimi i një sekuence termash që i referohen kushteve të dëmtimit 
dhe	handikapit.	Aftësitë	e	kufizuara,	sipas	këtij	klasifikimi	(ende	në	përdorim	
dhe	që	nënkupton	ende	shumë	diagnoza	funksionale)	tregon	një	kufizim	ose	
mangësi	 në	 aftësitë	 për	 të	 kryer	 një	 aktivitet	 në	mënyrën	 dhe	 në	 kufijtë	 e	
menduar tipik për një person në një periudhë të caktuar zhvillimi. Handikapi 
përfaqëson një gjendje e pafavorshme të përjetuar nga një individ si pasojë e 
një	kufizimi	apo	paaftësie	që	e	kufizon	apo	e	pengon	atë	të	mbulojë	një	rol	që	
supozohet të kryhet normalisht nga një subjekt në lidhje me gjininë, moshën 
dhe me faktorët socio-kulturorë.

Modeli shoqëror, i cili e merr shtytjen nga aktivizimi politik, mbi të gjitha 
në	vendet	anglosaksone,	është	nxitur	nga	persona	me	aftësi	të	kufizuara	dhe	
që nga dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit të kaluar, vë në diskutim marrjen 
përsipër të tyre, duke lidhur rastësisht një dëmtim me atë të të qenit me aftësi 
të	kufizuara,	si	dhe	duke	propozuar	si	objektiv	ndryshimin	e	shoqërisë12.

	Kufizimi	i	integrimit	tregohet	në	vëmendjen	e	tij	të	veçantë	ndaj	deficiteve,	
me një diferencim të qartë të përgjigjeve që vihen në veprim për fëmijët me 

12. Nga një kuadër i tillë teorik rrjedhin studime të quajtura ‘Disability Studies’.
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aftësi	 të	 kufizuara,	 të	 cilët	 duhet	 t’i	 përshtaten	 kontekstit	 të	 menduar	 për	
shokët me zhvillim tipik.  

Modeli ICF, i cili vendoset si një unazë e lidhjes së dy modeleve të 
mësipërme, konsideron si element qendror konceptin e shëndetit. OBSH-ja 
në vitin 2001 ka propozuar një zhvillim të modelit mjekësor duke futur një 
sistem	tjetër	të	quajtur		‘Classificazione	Internazionale	sul	Funzionamento	la	
Disabilità	e	la	Salute	(ICF)’-	Klasifikimi	Ndërkombëtar	mbi	Funksionimin	e	
Aftësive	të	Kufizuara	dhe	Shëndetit,	i	cili	nuk	e	zëvendëson,	por	e	mbështet	
atë. ICDH-ja përcakton një diagnozë dhe ICF-ja mundëson të përshkruhet 
gjendja shëndetësore. Në vitin 2007 (OMS, 2007) është zhvilluar versioni që 
i drejtohet fëmijëve dhe adoleshentëve (ICF-CY). ICF-ja dhe ICF-CY-ja japin 
një perspektivë koherente të dimensioneve të shëndetit në nivel biologjik, 
individual	dhe	shoqëror	(qasja	bio-psiko-sociale	ndaj	aftësive	të	pakufizuara).	

Nëpërmjet ndërlidhjes së shumë perspektivave, ICF-ja vlerëson funksioni-
min global të subjektit, ose shëndetin e tij, aftësitë e tij dhe/ose vështirësitë në 
fushën	e	arsimit,	të	nxënies	dhe	identifikon	ndërhyrjet	që	duhet	të	kryhen	për	
t’i	mundësuar	subjektit	maksimumin	e	realizimit	të	vet.	Ky	klasifikim	përdor	
një gjuhë dhe një strukturë konceptuale të përbashkët për të vlerësuar nevojat 
e fëmijëve dhe të adoleshentëve, për të përcaktuar barrierat mjedisore që ata 
hasin dhe për të nënvizuar të drejtën e tyre për të marrë kujdes, mbrojtje, 
arsim dhe shërbime, në mënyrë universale. 

Sipas	këtij	këndvështrimi,	aftësitë	e	kufizuara	përshkruhen	si	një	gjendje	e	
përgjithshme që mund të vijë si rezultat i marrëdhënies komplekse ndërmjet 
gjendjes shëndetësore të personit dhe faktorëve kontekstualë që përfaqësojnë 
rrethanat në të cilat jeton ai. ICF-ja mundëson vendosjen e vëzhgimeve dhe të 
zbulimeve në një sistem kompleks të përshkrimit dhe kuptimit të funksionimit 
të	 personit	 që	 tregon	 jo	 vetëm	 kufijtë	 dhe	 kufizimet,	 por	 edhe	 aspektet		
(funksionet dhe strukturat trupore) pozitive dhe neutrale. Dimensionet e 
analizës, në dallim nga modeli ICDH, të përfshira në përshkrimin e gjendjes 
shëndetësore, janë: funksionet dhe strukturat trupore; veprimtaritë në termat 
e aftësisë dhe të performancës; pjesëmarrja  e personit;  faktorët mjedisorë 
që mund të përfaqësojnë një lehtësues ose një pengesë;  faktorët personalë.

Modeli i aftësisë (capability approach - qasja e aftësive) është formuluar 
në	mes	të	viteve	’80	nga	ekonomisti	dhe	filozofi	Amartya	Sen	dhe	i	promovuar	
në fusha të shumta përfshirë atë të zhvillimit të njeriut, të cilësisë së jetës (well-
being- mirëqenies) dhe të përforcimit të lirisë të të gjithë njerëzve, përfshirë 
ata	me	 aftësi	 të	 kufizuara.	Ky	model	 i	 korrespondon	 tërësisë	 së	 qëllimeve	
potencialisht të arritshme (hapësirë e aftësive ose capability set) ose efektivisht 
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të realizuara (hapësira e funksionimeve ose functionings), që kontribuon në 
kompleks për të përcaktuar cilësinë e jetës së njerëzve. Dallimi i dhënë mes 
dëmtimit, aftësisë dhe funksionimit, i rimarrë edhe nga Lorella Terzi (2009, f. 
58)	për	të	rikonceptuar	aftësitë	e	kufizuara	sipas	qasjes	të	aftësive,	mundëson	
të	menduarit	për	aftësitë	e	kufizuara	jo	vetëm	nga	pikëpamja	mjekësore	apo	
shoqërore, por duke menduar ndërveprime midis dimensioneve të ndryshme. 

Ekzistojnë shumë ngjashmëri mes modelit ICF, modelit të aftësive dhe 
atij shoqëror, edhe pse në rast të modelit të aftësive në plan të parë vendoset 
dimensioni i vetëvendosjes. Morris (2009), nga kjo pikëpamje, nënvizon se si 
te ICF-ja i referohen vlerësimit të aftësive dhe të performancës pa i bërë pyetje 
vetes nëse individi është ose jo më pak i interesuar ta praktikojë një aktivitet 
të veçantë, duke dëmtuar nga pikëpamja e tij, të drejtën për të zgjedhur lirisht 
ekzistencën e vet.  

Modeli ekologjik dhe shoqëror në proceset e elasticitetit (Malaguti, 
2010) parashikon ndërveprimin mes burimeve të brendshme dhe të jashtme, 
kulturalisht dhe kontekstualisht të përcaktuara. Ai ia kushton vëmendjen 
jo vetëm individit, por edhe rolit të konteksteve dhe të personave (të rritur 
dhe fëmijë) që jetojnë aty, si edhe krijimit të rrugëtimeve zhvillimore dhe 
projekteve që përmirësojnë cilësinë e jetës të të gjitha sistemeve. Elasticiteti 
varet si nga burimet e brendshme, ashtu edhe nga burimet e jashtme dhe 
aktualizohet në një dinamikë ndërveprimi mes personit dhe mjedisit të tij. Ai 
karakterizohet, si një proces biologjik, psiko-emocional, shoqëror, arsimor, 
kulturalisht	 i	 përcaktuar,	 i	 cili	 lejon	 rifillimin	 e	 një	 zhvillimi	 të	 ri,	 pasi	 ka	
pësuar një ngjarje të natyrës traumatike në lidhje me mjediset e përkatësisë 
dhe	me	figurat	e	referimit;	i	referohet	një	procesi	zhvillimi	shumëdimensional	
dhe shumëfaktorial mes personit, kontekstit të tij dhe mjedisit apo bashkësisë; 
si dhe konsideron regjistrin subjektiv sipas dy dimensioneve: intrasubjektiv 
( cilësia e funksionimit ndërpsikik) dhe ndërsubjektiv (i ndërtuar me një ose 
më shumë kujdestarë të elasiticitetit). Mundësia për t’u bërë persona elastikë 
varet nga diskutimi shoqëror përreth ngjarjes dhe nga mënyra në të cilën  të 
tjerët e përballojnë ngjarjen dhe kujdesen për situatën (Malaguti, 2016).

6. Kur vëzhgimi bëhet projekt pune 

Pritja	e	një	fëmije	me	aftësi	të	kufizuara,	me	zhvillim	atipik	ose	në	kushtet	
e dobësisë dhe të familjes së tij apo të kujdestarëve referues (caregiver), i 
është referuar gjithmonë dimensionit pedagogjik dhe sidomos pedagogjisë 
së veçantë. Ndërthurja mes dimensionit klinik, rehabilitues dhe arsimor 



116

shpresohej që nga vitet ‘70 nga një debat i ndezur kulturor dhe nga bashkësia 
e neuropsikiatërve të fëmijëve që u sugjeronte prindërve ta çonin fëmijën e 
tyre	me	aftësi	 të	kufizuara	në	çerdhen	e	 fëmijëve.	Ligji	në	 Itali,	 (dhe	edhe	
sot i vetmi në fuqi ende i parishikuar) i cili garantoi dhe rregulloi në mënyrë 
më	 të	 veçantë	 integrimin	 e	 personave	 me	 aftësi	 të	 kufizuara,	 i	 referohet	
kuadrit ligjor nr. 104 të vitit 1992. Te ai ligj gjenden elementet që sot të 
çojnë	 në	 konceptimin	 e	 aftësive	 të	 kufizuara	 në	mënyrë	 globale:	 jo	 vetëm	
nga pikëpamja e patologjisë, por edhe në lidhje me funksionimin e tyre, për 
të garantuar një përdorim të mirë të burimeve dhe të aftësive që ai person 
zotëron.	Ligji	nr.	104	i	referohet	diagnozës	(që	në	dokumente	identifikohet	
me siglën DF), objektivi i të cilës është krijimi i historisë klinike të individit 
dhe regjistrimi i situatës aktuale në krahasim me disa fusha themelore të 
zhvillimit si: boshti njohës, ai emocional-relacional, komunikues-gjuhësor, 
shqisor, motorik-praktik, ai i autonomisë personale dhe shoqërore. Objektivi 
është	 ai	 i	 klasifikimit	 të	patologjisë	brenda	kategorive	 të	njohura	 (shikimit	
mjekësor – modelit individual) të përcaktuara nga manualet diagnostike si, 
për	shembull,	DSMV	ose	ICD	10.	Ligji	nr.	104	i	referohet	edhe	përkufizimit	
të	një	profili	dinamiko-funksional	(PDF)	që	duhet	krijuar	në	marrëveshje	me	
prindërit dhe mësuesit dhe një plani arsimor të individualizuar (PEI) për të 
mos u përqendruar vetëm te patologjia. IPDF-ja dhe PEI duhet të synonin një 
njohje të kujdesshme të subjektit, duke marrë përsipër aftësinë e vëzhgimit 
dhe gjurmimin e parashikimeve të mundshme të ndryshimit, të aftësisë dhe 
zotësisë që shpresohej të dilnin në pah dhe që mund të projektoheshin në 
vijim në faza të sakta të vëzhgimit, të vlerësimit dhe rishikimit. 

Modeli i parashikuar nga ligji është ai i matricës biomjekësore individuale 
dhe gërsheton elemente që lidhen me modelin shoqëror. Ajo nuk i referohet 
treguesve të fundit ndërkombëtarë në planin kulturor, juridik, politik dhe 
shkencor, sepse është shkruar më parë. Megjithatë,  ai mund të përfaqësojë 
një rrugëtim njohjeje të thelluar të personit dhe të zbulohet një kalim i parë 
i dobishëm në përshkrimin e vlerësimit të karakteristikave funksionale të 
atij personi (Bortolotti, Sorzio, 2014). Në  realitetin e konteksteve arsimore, 
edhe sot gjenden projekte arsimore dhe matrica vëzhguese që i vënë vetes 
si objektiv zbulimin e mangësive dhe anomalive dhe së paku veprime 
kompensuese të mundshme për të përmirësuar përshtatjen e individit me 
kontekstin. Për  shembull, në marrëveshjet e programeve provinciale për 
integrimin	e	fëmijëve	me	aftësi	 të	kufizuara	 të	shumë	rajoneve,	ka	matrica	
të PDF-së dhe DF-së që përshkruajnë në mënyrë të pjesshme personin me 
aftësi	të	kufizuara	dhe	shumë	herë	mbyllin	njërin	sy,	duke	krijuar	paralizim	
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në projektet arsimore sepse mbartin vetëm modelin mjekësor dhe pjesërisht 
atë	shoqëror	për	aftësitë	e	kufizuara.

Megjithë praninë e konstrukteve të reja, siç u përpoqëm të vemë në 
dukje në paragrafët e mëparshëm, këndvështrimet, modelet interpretuese 
dhe metodologjitë e miratuara rrezikojnë ende t’i referohen kategorive 
të analizave jo të përshtatshme për pritjen e shumësisë së fytyrave dhe të 
situatave të pranishme sot në shërbimet arsimore. 

Koncepti	 i	 aftësive	 të	 kufizuara	 i	 kuptuar	 në	 sens	 zhvillues,	 modeli	
ekologjik shoqëror dhe njerëzor (Malaguti, 2010) , si dhe zhvendosja e një 
logjike nga një perspektivë e llojit të ndihmës  mjekësore për të drejta të 
përqendruara, nënkupton rivlerësimin e paradigmës që bazohet te marrja e 
përgjegjësisë dhe te projekti arsimor i rrugëtimeve të jetës së personave me 
aftësi	të	kufizuara,	duke	e	përqendruar	shikimin	jo	më	te	elemente	deficitare,	
por te një qasje ndaj shëndetit me shumë perspektiva dhe me shumë faktorë. 
Ai	nuk	e	përjashton	në	asnjë	masë	dimensionin	biologjik	(njohjen	e	kufijve,	
e	 deficiteve),	 por	 e	 njeh	 individin	 si	 historik	 dhe	 të	 historizuar	 brenda	 një	
realiteti të vërtetë  (pra gjithëpërfshirës, sepse  përfshin edhe personat me 
aftësi	të	kufizuara,	me	nevoja	biologjike	arsimore	të	veçanta,	të	cenueshme,	
dhe/ose që jetojnë në kushtet e margjinalizimit, të varfërisë dhe përjashtimit). 
Përveç		kësaj,	ai	mendon	edhe	dimensionin	filozofik,	kulturor,	historik,	psiko-
shoqëror dhe arsimor, si edhe marrëdhëniet që vendosen me ekosistemin. 

Modelet që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës e zhvendosin 
boshtin interpretues drejt dy drejtimeve të qëllimshme (Malaguti, 2014), të 
cilat synojnë në realizimin si të ndërhyrjeve të synuara dhe të veçanta për 
përmirësimin e aftësive individuale (Biggeri, Bellanca, 2010), ashtu edhe në 
organizimin e mjediseve të jetës, nëpërmjet ndërhyrjes së ndërmjetësuesve 
efikasë	në	përcaktimin	e	konteksteve	të	afta,	mikpritëse	dhe	gjithëpërfshirëse	
që u mundësojnë të gjithëve dhe secilit të përmirësojnë cilësinë e jetës 
dhe të riorganizojnë nxëniet, duke mbajtur parasysh dallimet individuale, 
të	 kufizimeve	 dhe	 të	 brishtësisë.	 Do	 të	 ishte	 i	 dëshirueshëm	 kombinimi	
i	 diagnozave	 funksionale	 të	 matricës	 ICDH	 (DF),	 me	 profile	 	 dinamike		
funksionale (PDF) dhe me projekte edukative individuale (PEI) që të nisen 
nga një koncept i shëndetit global, si për shembull ai i propozuar nga ICF-ja, 
me qëllimin për të përshkruar dhe për të mundësuar që të regjistrojë vëzhgime 
të	plota	dhe	efikase	me	objektivin	e:

A)  vëzhgimit të aftësive të fëmijës dhe të atyre që duhet të zotërojë ai për 
t’u integruar në mjedisin e vet; 

B)  vëzhgimit të performancave (në terma të lehtësuesve dhe të pengesave) 
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që fëmija shpreh edhe përmes përdorimit të ndërmjetësuesve të veçantë;
C)  vëzhgimit të asaj që realisht ndodh kur fëmija futet në një kontekst të 

veçantë;
D)  vëzhgimit të organizimit të kontekstit dhe në çfarë mase ai i përgjigjet 

kritereve të gjithëpërfshirjes dhe të pranueshmërisë. 

Dy aspektet e para (a dhe b) i referohen ndërtimit të një diagnoze 
funksionale	 (DF),	 të	 një	 profili	 dinamik	 funksional	 (PDF)	 (të	 realizuar	
nëpërmjet vëzhgimit në kontekste) që gërsheton disa përbërës individualë 
klinikë me përshkrimin e funksionimeve, të veprimtarive, të pjesëmarrjes, 
të mjediseve të jetës. Nga kjo pikëpamje, për shembull ICF-CY, merr në 
shqyrtim funksionimin global (bio-psiko-social) të personit, nga lindja e 
tij deri sa mbushë moshën tetëmbëdhjetë vjeç.  Kjo karakterizohet si një 
“hartë” e funksionimit të personit, e cila përmbledh dhe integron aspekte 
të	 ndryshme	 të	 tij	 (aftësitë	 racionale,	 emocionale,	 nevojat	 fiziologjike	 dhe	
materiale, aftësitë gjuhësore, motorike,  shqisore-motorike, ndërpersonale, të 
vlerës, etj., në kontekste të ndryshme të jetës) në terma dinamikë, zhvillimorë 
dhe subjekte të ndryshimit, jo statikë dhe të pandryshueshëm. Fëmija mëson, 
zhvillohet dhe përparon vazhdimisht.  Rrugëtimi i jetës përfshin ndërthurje 
mes stilit, funksionimit biologjik, përvojave, mjediseve, dhe marrëdhënieve, 
veprimtarive	 dhe	 nismave.	 ICF-CY-ja	 është	 një	 klasifikim	 i	 ndarë	 në	
zotërime që lidhen me shëndetin, të përshkruara nga pikëpamja trupore, 
individuale dhe shoqërore. Ajo përfshin funksionimin mendor të vëmendjes, 
të kujtesës, të nxënies, të arsimit, të lojës, të jetës familjare. “Aktiviteti” dhe 
“Pjesëmarrja”	zëvendësojnë,	përfundimisht,	termat	e	“Aftësive	të	kufizuara”	
dhe “Handikapit”, duke e vënë theksin te elementet e pozitivitetit dhe jo te ato 
të mungesës. Përbërësit  Aktivitet dhe Pjesëmarrje  mbledhin gamën e gjerë 
të	fushave	të	jetës	dhe	kanë	dy	kualifikues:	performancë dhe aftësi.

ICF-ja i mundëson edukatores ta përshkruajë fëmijën e vogël me të cilin 
vepron, nëpërmjet disa fushave që i korrespondojnë zonës së Aktivitetit dhe të 
Pjesëmarrjes (ICF-CY, p. 137)13. Për shembull, duke iu referuar  atyre zonave 
që përfshijnë në përgjithësi të mësuarit dhe zbatimin e njohurive, duke iu 
referuar përvojave shqisore të qëllimshme, do të mund të zbulohet në veçanti 
eksplorimi i objekteve duke përdorur gojën ose buzët (d1200).

Ka  shumë zona të tjera që mund të vëzhgohen. Ndër to mund të përmenden: 

13. OMS, ICF-CY Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della 
Salute – versioni për fëmijë dhe adoleshentë, Erickson, Trento, 2007.
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të mësuarit bazë dhe zbatimi i njohurive, i detyrave dhe i kërkesave të 
përgjithshme, komunikimi (të komunikosh-të marrësh, të komunikosh-
të prodhosh, bashkëbisedimi dhe përdorimi i mjeteve dhe teknikave të 
komunikimit), lëvizshmëria (të ndërrosh dhe të mbash një pozicion trupor, të 
transportosh, të zhvendosësh dhe të trajtosh objekte, të ecësh dhe të lëvizësh 
duke përdorur një mjet transporti), kujdesi i vetë personit, jeta shtëpiake  (të 
kujdesesh për gjërat e nevojshme,  për detyrat e shtëpisë, të kujdesesh për 
objektet e shtëpisë dhe të ndihmosh të tjerët), ndërveprimet dhe marrëdhëniet 
shoqërore (ndërveprimet ndërpersonale të përgjithshme, marrëdhëniet 
ndërpersonale të veçanta), zonat e jetës kryesore (arsimi, puna dhe punësimi, 
jeta ekonomike ), jeta shoqërore, qytetare e bashkësisë. 

Në praktikën arsimore bëhet gjithmonë e më i rëndësishëm përdorimi 
i formave të zbulimit sistematik sipas modeleve të reja dhe paradigmave 
interpretuese. Kjo sjell marrjen përsipër të një mënyre të vepruari që kërkon 
një aftësi të përshtatshme interpretuese.  Në këtë kontekst bëhet themelore:

• të përcaktosh se çfarë duhet zbuluar;
• cilat mjete përdoren për këtë qëllim;
• sistematizimi i informacioneve dhe ndarja e tyre me grupin arsimor.

Kështu pra, rezulton e nevojshme të marrësh përsipër në praktikën arsimore 
projektin	e	vëzhgimit	për	 të	ndërtuar	plane	arsimore	individuale	efikase,	 të	
dokumentueshme dhe të ndashme me familjet. Këndvështimi që edukon, 
sipas pedagogjisë së veçantë, e përqendron vëmendjen jo vetëm te faktorët 
neurobiologjikë	dhe	te	njohja	e	thelluar	e	etiologjisë	së	aftësive	të	kufizuara,	
por edhe te ndërveprimet mes personit dhe mjedisit të tij të referimit. Tek ai 
shfaqen dinamikat, përvojat, veprimtaritë themelore për proceset e nxënies 
dhe zbulohen përvetësime aftësish të habitshme. Metodologjia që i mundëson 
edukatores t’i përgjigjet me kompetencë jo vetëm atij që është fëmijë me 
aftësi	të	kufizuara	të	njohura	që	nga	lindja,	por	edhe	atij	dhe	asaj	që	paraqet	
zhvillime atipike, sjellje problematike, lidh teoritë dhe kushtet epistemologjike 
të referimit me praktikat arsimore brenda të cilave ngërthehen edhe proceset e 
vëzhgimit sistematik.  

Përdorimi i mjeteve (DF, PDF, PEI) duke përdorur një model shëndetësor 
global dhe sipas edhe matricës ICF, mund të bëhet i dobishëm për të përshkruar 
dhe për të mbledhur gjithçka që fëmija është në gjendje të bëjë në mjedise 
të	ndryshme	të	 jetës	 (të	kodifikueshme,	duke	përdorur	komponentin	 faktor 
mjediso) dhe përfshirjen e tij (performancën). Ndër të tjera mund të vëzhgohen 
zotësitë në kryerjen e një veprimi (aftësitë), duke e matur suksesin e tyre në 
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një mjedis dhe duke i analizuar ato, pra aftësitë e përshtatjes në mjedis, edhe 
nëpërmjet ndihmës së ndërmjetësve të duhur që e lehtësojnë performancën e 
tyre. Mund të ndodhë që këndvështrimet e edukatores dhe të edukatorit mund 
të mos shohin në mënyrë të qartë, gjë për të cilën shkrimi mund të përfaqësojë 
një mbështetje të shkëlqyer për vëzhgimin dhe së bashku, të përfaqësojnë 
një mënyrë veprimi me vazhdimësi dhe kuptim. ICF-CY-ja paraqitet, në këtë 
drejtim, si një mjet vëzhgimi sistematik që nxjerr në dritë:

• natyrën	 dhe	 dimensionin	 e	 dëmtimit,	 të	 aftësisë	 së	 kufizuar	 edhe	 në	
kuptimin arsimor;

• pikat	e	forta	dhe	preferencat	e	personit	me	aftësi	të	kufizuara;
• zonat që i nënshtrohen zhvillimit të mundshëm;
• aspektet te të cilat përqendrohemi për projektin individual, në bazë 

edhe të objektivave të përbashkëta me grupin e referimit (seksioni, 
bashkëmoshatarët etj.).

Kjo mënyrë procedimi lejon që të mos biem pre e improvizimit, të cilit 
edukatori mund t’i drejtohet kur nuk di si të sillet në lidhje me fëmijën, 
duke rrezikuar të provojë ndjesinë e  “të ndjerit i padobishëm”. Është e 
qartë që edukatori nuk duhet të vëzhgojë duke qëndruar mënjanë, por duke 
kontribuar në mënyrë themelore në krijimin dhe në realizimin e një programi 
të ndërhyrjes që synon të zhvillojë potencialin e fëmijës, në funksion të një 
gjithëpërfshirjeje të ardhshme më të mirë shoqërore. 

Dy aspektet e dyta  (c dhe d), të zbuluara më parë, i referohen analizës 
së proceseve të gjithëpërfshirjes, ndërtimit të një projekti të vëzhgimit dhe 
përshkrimit në kontekst. Duke dashur të ndërhyjmë, edhe te shërbimet 
arsimore për fëmijërinë e hershme, te drejtimet e qëllimshme gjithëpërfshirëse, 
nevojitet	 të	 fillohen	 procedurat	 e	 reflektimit	 dhe	 të	 përshkrimit	 të	 këtyre.	
Sipas Fabio Boccit, gjithëpërfshirja, që në vitet e para të jetës, ka të bëjë 
me të gjithë: “Por të gjithë nuk do të thotë të gjithë ata që kanë vështirësi 
(ndër të tjera e kuptuar si problem ose si patologji), por të gjithë nxënësit, pa 
përjashtuar asnjë” (Bocci, 2015, f. 104).  

Sipas perspektivës së gjithëpërfshirjes bëhet themelore t’i bashkojmë një 
shikimi	 të	veçantë	mbi	 fëmijën	edhe	një	 reflektim	që	 lidhet	me	kontekstet	
dhe me proceset e pritjes në shërbimet arsimore për fëmijërinë e hershme. 
Nga	kjo	pikëpamje	kërkohen	analiza	 të	afta	për	 të	vëzhguar	dhe	 reflektuar	
rreth konteksteve arsimore dhe jetës brenda të cilave futen ndonjëherë, herë 
të tjera të integrohen, rrallë herë përfshihen, edhe ata që janë fëmijë me aftësi 
të	kufizuara.		
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Një mjet i thjeshtë dhe praktik që mund të përdoret është Indeksi për 
gjithëpërfshirjen,	 të	 cilit	 i	 jemi	 referuar	 në	 paragrafin	 e	 fillimit	 të	 këtij	
kapitulli. Indeksi propozon nxitjen brenda dhe jashtë shkollës së një kërkimi 
të tipit të përhapur, duke iu afruar shumë modelit të hulumtimit (duke kuptuar 
përfshirjen e drejtpërdrejtë të subjekteve të interesuara në hulumtim), me 
objektivin për të futur ndryshime graduale në kontekst, duke u nisur nga 
nevojat e zbuluara nga anëtarët që bëjnë pjesë në të. Metodologjia e propozuar 
ndjek një rrugëtim që strukturohet në faza të ndryshme me objektiva të veçanta 
(Booth, Ainscow, 2008). Objekti i parë, që Indeksi  propozon të arrijë, është 
thellimi i njohjes së situatës dhe të kontekstit. Koncepti i gjithëpërfshirjes 
eksplorohet	përmes	tre	dimensioneve,	ku	për	secilin		prej	tyre		identifikohen	
dy seksione, të cilat përmbajnë disa tregues dhe disa pyetje shpjeguese të 
përmbajtjeve. Dimensionet japin një kuadër referimi për të organizuar dhe 
projektuar rrugëtimin që institucioni do të vendosë si objektiv, dhe shërbejnë 
për	 të	orientuar	 reflektimin	 e	 shkollës	mbi	gjithëpërfshirjen.	Në	mënyrë	 të	
veçantë ato ndahen në:  

• Dimensioni A: Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse (Seksioni A.1. 
krijimi i bashkësive; Seksioni A.2. pohimi i vlerave gjithëpërfshirëse);

• Dimensioni B: Prodhimi i politikave gjithëpërfshirëse (Seksioni B.1. 
zhvillimi i shkollës për të gjithë; Seksioni B.2. organizimi i mbështetjes 
për diversitetin);

• Dimensioni C: Zhvillimi i praktikave gjithëpërfshirëse (Seksioni C.1. 
bashkërendimi i mësimit; Seksioni C.2. mobilizimi i burimeve).

 Çdo dimension detajohet nga një numër i caktuar treguesish, të cilët 
përcaktojnë objektiva të mundshëm që institucioni mund t’i vërë vetes si 
qëllim për t’i arritur, në rrugëtimin e punës që do të duhet të strukturohet. 
Për	ta	lehtësuar	procesin	reflektiv,	çdo	tregues	studiohet	thellë	nëpërmjet	një	
seri pyetjesh, që sqarojnë kuptimin e tyre dhe që shërbejnë për ta udhëhequr 
shkollën	drejt	identifikimit	të	prioriteve	të	veta	të	ndryshimit.

Pyetjet	shërbejnë	pra	për	të	nxitur	një	reflektim	dhe	për	të	rivënë	në	lojë	
pikëpamje të ndryshme. Është një metodologji që kërkon një ndryshim në 
mënyrën në të cilën perceptohet shpesh qasja eksploruese, shumë shpesh 
shkëmbehet me një vlerësim të punës së vet. Në realitet, objektivi është ai i 
për	të	zhvilluar	sa	më	shumë	që	të	jetë	e	mundur	një	qasje	vetëreflektuese	në	
lidhje me kontekstin e vet të punës, që të ndihmojë grupin të nxjerre në dritë 
realitetin, të përtërijë praktikat dhe të nxisë ndryshimet e dobishme. 

Treguesi	për	gjithëpërfshirjen	nënvizon	kufizimet	e	një	modeli	të	matricës	
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bio-mjekësore që sjell, shumë shpesh, një delegim pothuajse të plotë te 
punonjësit e shëndetësisë lidhur me zgjedhjet për sa i takon strukturimit të 
rrugëtimit trajnues të vetë nxënësit. Ai i drejtohet në veçanti botës së shkollës, 
por mund të përshtatet lehtësisht me çdo kontekst arsimor.

Më poshtë sillen disa pyetje të risistemuara për kontekstet arsimore që 
mund të udhëheqin aktin e bashkërendimit pedagogjik dhe të edukatoreve në 
reflektimin	rreth	konteksteve.	Mjeti	tregues,	si	karakteristikë	e	tij,	parashikon	
këtë mundësi ndryshimi sipas disa konteksteve. Sugjerohen disa pyetje 
për të ndihmuar kuptimin dhe për të dhënë udhëzime të punës14. Zbulimi i 
opinioneve u realizua përmes një shkalle Likert (jam dakord, jam dakord 
mjaftueshëm, nuk jam dakord, kam nevojë për më shumë informacione).

Indeksi për gjithëpërfshirjen: reflektime për kontekstet arsimore për 
fëmijërinë e hershme

Dimensioni A: Krijimi i kulturave gjithpërfshirëse

-  A përfshihen edukatoret dhe edukatorët si edhe figura e referimit të fëmijës 
me aftësi të kufizuara në projektin arsimor dhe në vlerësimin e tij? 

- A ekziston një bashkëpunim sistematik mes shërbimit arsimor dhe 
shërbimeve socio-shëndetësore të territorit në respektimin e kompetencave 
reciproke dhe në perspektivën e një integrimi të profesionalitetit? 

- A janë parashikuar dhe projektuar rrugëtime të vazhdimësisë arsimore 
horizontale dhe vertikale në bashkëpunim me shërbimet shëndetësore bazë? 

- A trajtohen me respekt familjet dhe personeli shkollor?

- A është zhvilluar një bashkësi arsimore e lidhur me marrjen e përbashkët 
të përgjegjësisë dhe me krijimin e shkëmbimeve komunikuese, marrëdhëniet 
kuptimplote dhe rastet e takimit? 

- A e presin edukatoret dhe edukatorët vogëlushin/vogëlushen dhe prindin 
me një qëndrim të ngrohtë(duke i respektuar kohën dhe mënyrat e ndarjes)?

- A janë të pranishme, nëse është e nevojshme, rituale të veçanta që janë 
në gjendje ta lehtësojnë hyrjen dhe ribashkimin e fëmijës së vetëm (duke 
përdorur strategji, objekte, ndërmjetësues, hapësira të personalizuara)?

- A është i njohur fëmija nga të gjithë mësuesit/edukatorët e seksionit?

14. Indicatori, Index per l’inclusione (Booth et al., 2002 [tr. Dovigo et al., 2008])
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- A ndërveprojnë të rriturit me fëmijët duke parapëlqyer një terminologji 
pozitive dhe inkurajuese?

- A  i nxisin të rriturit dhe a i mbështesin marrëdhëniet shoqërore pozitive 
mes fëmijëve nëpërmjet strategjive të marrëdhënieve dhe mjeteve të 
posaçme (rrok, pasqyron dhe i jep grupit nxitjet dhe idetë fëmijëve 
individualë)?

- A kërkon grupi arsimor t’i heqë pengesat për pjesëmarrje në çdo aspekt 
të ditës arsimore?

- A janë përdorur metoda dhe mjete për të sensibilizuar grupin e fëmijëve 
në prani të fëmijëve me nevoja të veçanta?

Dimensioni B: Prodhimi i politikave gjithëpërfshirëse

- A i bën ҫerdhja e fëmijëve strukturat e veta fizikisht të pranueshme për të 
gjithë personat?

- A ekziston një politikë  e përgjithshme gjithëpërfshirëse e qartë për të 
gjithë anëtarët e shërbimit edukativ?

- A bashkërenditen të gjitha projektet në një strategji që të rritë aftësinë e 
ҫerdhes së fëmijëve për t’iu përgjigjur me kompetencë aftësive dhe nevojave 
të të gjithëve dhe secilit fëmijë?

- A ekziston një projekt i qartë lidhur me mënyrën në të cilën shërbimet e 
jashtme mund të kontribuojnë në zhvillimin gjithëpërfshirës të kulturave, të 
organizimit, të praktikave?

-A bashkërenditen në mënyrë që të futen në programin për gjithëpërfshirjen 
të gjitha iniciativat?

- A është i trajnuar i gjithë personeli arsimor për temat e arsimit 
gjithëpërfshirës?

- A ndihmojnë efektivisht aktivitetet e përditësimit të edukatoreve dhe 
edukatorëve në përmirësimin e aftësive të tyre?

- A është trajnuar për përdorimin e teknologjive gjithëpërfshirëse  
personeli arsimor?

- A ndiqet qëllimi për ta zvogëluar ndërhyrjen individuale si aktivitet i 
ndarë nga pjesa tjetër e grupit?
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- A ndërtohet Plani Arsimor sipas një modeli global për shëndetin?

- Po Plani Arsimor i Individualizuar a hartohet nga mësuesit/edukatorët e 
seksionit në bashkëpunim me familjen dhe specialistët?

- A  i përmirëson përvojat arsimore të të gjithë të tjerëve Plani Arsimor i 
Individualizuar i përpunuar për disa fëmijë? 

- A bazohen te aftësitë e fëmijëve dhe te aftësitë e tyre të rritjes më shumë 
se sa te identifikimi i mangësive vëzhgimet dhe marrëdhëniet?

- A iu ofrohen edukatorëve raste për të mësuar se si t’i zvogëlojnë shfaqjet 
e pakënaqësisë dhe të shqetësimit të fëmijëve?

Dimensioni C: Zhvilimi i praktikave gjithëpërfshirëse

- A i nxisin të rriturit inciativën autonome dhe pjesëmarrjen aktive të 
fëmijëve në ҫaste të ndryshme të ditës arsimore?

- A reflektojnë materialet arsimore interesat e të gjithë fëmijëve?

- A i njeh i gjithë personeli burimet në dispozicion për të mbështetur 
veprimtarinë arsimore?

- A përdoren ndihma vizuale dhe/ose dëgjimore mbështetëse për komunikimin 
dhe ndërveprimin (për shembull agjenda e ditës)?

- A përdoren mjete dhe materiale për të inkurajuar përvoja të larmishme 
lidhur me stilet perceptuese të fëmijëve (libra ndijorë, muzikë, postera me 
ngjyra, panele të prekshme..)?

- A është gradual dhe i qartë kalimi ndërmjet rutinave të ndryshme të ditës 
mësimore (p.sh. i dalluar nga ritualet)?

-  A e mban në konsideratë dhe a përpiqet t’i zvogëlojë pengesat në nxënie 
dhe në pjesëmarrje të fëmijëve të veҫantë  projekti arsimor?

- A bashkërenditet  ndërhyrja e individualizuar në lidhje me iniciativat e 
tjera që kanë si qëllim gjithëpërfshirjen?

- A përdor personeli edhe materiale vetë-krijuese dhe të personalizuara mbi 
karakteristikat e fëmijëve?

- A gjenden materiale arsimore edhe të përshtatshme për nxënësit me aftësi 
të kufizuara?
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- A parashikohen në program veprimtari që përdorin vende dhe mjedise të 
ndryshme nga seksioni (biblioteka, laboratoret,oborri...)?

- A përdor grupi sistematikisht mjete të vëzhgimit dhe dokumentacion 
funksional për të rrokur qoftë nxitjet e fëmijëve, qoftë aspektet e organizimit 
të kontekstit, të dobishme këto, për të mbështetur zhvillimin e veprimtarive 
të tyre?

7. Vëzhgimi në kontekstin e punës: të edukosh shikimet

Reflektimet	 e	 kryera	 deri	 tani	 ftojnë	 të	 reflektohet	 rreth	 identitetit	
profesional të edukatoreve dhe të edukatorëve të rrallë që merren me fëmijët 
e vegjël. Të  paktën në Itali, ku identitet është përshkruar, që nga debutimi 
i tij, përreth konceptit të arsimit dhe jo të atij të kujdesit. Me qëllim për të 
shmangur shikimet klinike, shpesh, vëzhgimet në kontekstet arsimore reale, 
i ndajnë qartazi ato që lidhen me të gjithë fëmijët nga ato të veçantat, të 
fëmijëve	me	aftësi	të	kufizuara	ose	me	zhvillim	atipik.	Arsyet,	siç	mund	të	
shihet edhe nga paragrafët e mëparshëm, të shpien edhe te metodologji dhe 
mjete të ndërhyrjes zakonisht që synojnë një fëmijë të vetëm. 

Ideja e kujdesit dhe e edukimit e marrë përsipër në kontekstet arsimore 
të përgjithshme, ndoshta dallohet edhe për të shmangur rënien në rreziqet e 
sipërpërshkruara, nga perspektivat  e matricës shëndetësore. Atje ku edukatoret 
kanë qenë të afta të kombinojnë dimensionin pedagogjik me atë klinik janë 
realizuar përvoja me të vërtetë kuptimplote, si në planin e nxënieve, ashtu edhe 
në planin e marrëdhënieve edhe midis bashkëmoshatarëve dhe prindërve. 

Pritja	e	një	fëmije	me	aftësi	të	kufizuara,	me	zhvillim	atipik	apo	në	kushtet	
e dobësisë së familjes së tij apo kujdestarëve (caregiver) referues, duke 
marrë në konsideratë praninë e modeleve interpretuese, mjetet që inkurajojnë 
zhvillimin global të personit që nga vitet e para të jetës dhe autonominë e tij 
sipas një perspektive dinamike dhe zhvillimore,  sot nuk mund të bëhet pa iu 
referuar edhe dimensionit pedagogjik. 

Gjuha ka historinë e vet dhe përdorimi i saj i referohet kuptimeve të sakta. 
Në kuadrin e veçantë të interesit, fjalët arsim dhe kujdes depërtojnë te njëra-
tjetra dhe ndonjëherë ngatërrohen.  Megjithatë, në lidhje me profesionistet 
që merren me edukimin e fëmijëve në vitet e para të jetës, mbizotëron 
identiteti i edukatoreve. Termi kujdes kërkon	 një	 përkufizim	 të	 përcaktuar	
edhe sipas dimensionit pedagogjik, me qëllim që të shmanget ngatërrimi me 
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dimensionin klinik dhe shëndetësor, me të cilin ai ka të bëjë në shumë raste, 
kur i referohet një fëmije shumë të vogël që has një gjendje sëmundjeje, lind 
me	aftësi	 të	kufizuara,	 jeton	një	kushte	 të	braktisjes.	 	Një	 reflektim	 i	parë,	
në kuptimin e thellë të termit të “kujdesit” do të gjendej në etimologjinë e 
tij. Në formën më të lashtë, në latinisht, shkruhej ‘coera’ (www.treccani.it) 
dhe përdorej në një kontekst të marrëdhënieve të miqësisë dhe të dashurisë. 
Ai shprehte qëndrimin e kujdesit dhe shqetësimin kundrejt një personi të 
dashur. Të përkujdesesh për dikë lind kur ekzistenca e dikujt merr rëndësi, 
je i gatshëm të bëhesh pjesë e fatit, e kërkimeve, e sukseseve, e vështirësive, 
e zhvillimeve dhe e arritjeve të tij. Fjala përfshin dy kuptime themelore të 
lidhura ngushtësisht midis tyre: qëndrimin e vigjilencës, të zbatimit, të kujdesit 
ndaj tjetrit si dhe shqetësimin që personi që kujdeset për një tjetër të ndihet i 
përfshirë dhe bashkëpjesëmarrës. Në shumës “kujdesi” shoqërohet edhe me 
termin “asistencë” dhe një kuptim i tij me përdorim të përbashkët i referohet 
kompleksit të mjeteve terapeutike dhe të recetave mjekësore që kanë si qëllim 
shërimin nga një sëmundje si sinonim i terapisë, por me kuptime më të gjera. 
Në		këtë	rast	i	referohet	dimensionit	trupor	dhe	flitet	për	kujdes	edhe	në	lidhje	
me higjienën, me mirëqenien, me shërimin. 

Të marrësh përgjegjësi do të thotë ta konsiderosh mënyrën tënde të të 
qenit me të tjerët sipas dimensionit sinaptik, domethënë me mundësinë që 
elementet e kontrastit të riformulohen në terma të një projekti të përbashkët, 
individual dhe shoqëror së bashku. Një individ di të rrokë elementet e marrjes 
së përgjegjësisë në kushte solidariteti dhe në të njëjtën kohë di të zgjerojë 
aftësive të veta të nxënies. Të marrësh përgjegjësi lidhet edhe me atë se si të 
kuptosh se ka strategji të ndryshme për nxënien dhe se ekzistojnë mundësi 
për të rritur aftësitë e tua. Për të marrë përgjegjësi dhe të funksionosh në 
një dimension sinaptik, kemi nevojë të qëndrojmë bashkë në një kohë që të 
jetë e përcaktuar. Aftësia për të aktivizuar një proces vëzhgimi dhe përdorimi 
të duhur të metodologjive të veçanta të kontekstit dhe të situatës me të 
cilën gjendesh për të ndërvepruar, janë një nga aftësitë që e karakterizojnë 
profesionin e edukatores dhe të edukatorit që punon me fëmijët në vitet e para 
të	jetës.	Të	presësh	fëmijët	me	aftësi	të	kufizuara	apo	me	zhvillim	atipik	në	
shërbimet arsimore për fëmijët në vitet e para të jetës ose në çfarëdo lloj rendi 
tjetër apo niveli të shkollës, kërkon nga ana e mësuesit një angazhim që synon 
të krijojë kushtet e nevojshme me qëllim që fëmija të bëhet pjesë përbërëse 
e kontekstit arsimor së bashku me fëmijët e tjerë dhe pa asnjë diskriminim. 
Një koncept i tillë, duke i pasur rrënjët e veta në vlerat demokratike të një 
praktike arsimore që i drejtohet të gjithë fëmijëve, siç njihen dhe vlerësohen 
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në diversitetin e tyre, në personalitetin e papërsëritshëm, unik e individual, 
lejon	që	 t’i	mendosh	aftësitë	e	kufizuara	si	diçka	 jo	absolute,	por	që	varen	
edhe nga kontekstet emocionale dhe socio-kulturore në të cilat subjekti është 
futur. Vëzhgimi bëhet praktikë përmes së cilës është e mundur të njihen 
origjinaliteti, zhvillimet atipike dhe hapësirat e asaj që është e mundur. 

Marrim për shembull vëzhgimin e mëposhtëm:
Erika 12 muajshe.
Erika frekuenton një çerdhe fëmijësh me kohë të pjesshme. Edukatorja e 

saj referuese është e shqetësuar sepse sipas pikëpamjes së saj vogëlushja nuk 
është aktive dhe nuk merr pjesë në asnjë aktivitet. Edhe edukatoret e tjera që 
e vëzhgojnë janë të shqetësuara, sepse Erika duket e izoluar, nuk merr asnjë 
lloj iniciative15.

Mënyra me të cilën grupi i punës e ngre problemin është interesante. Në 
fakt nuk pyetet: “çfarë ka?” ose “çfarë duhet të bëjmë?”, po pyetet “a duhet të 
shqetësohemi?”. Kjo pyetje dëshmon një besim të fortë në aftësinë e fëmijës 
dhe të edukatoreve që të mos ndalojnë të shikimi i parë, te përshtypjet e para, 
por duhet të kërkojnë një rrugë për të kuptuar më mirë situatën. Ajo mund 
të praktikohet duke marrë një metodologji të ndërhyrjes së qëndrueshme, 
ku vëzhgimet jo vetëm regjistrohen, ndahen, por edhe diskutohen dhe 
analizohen gjatë mbledhjeve të zakonshme javore. Vëzhgimi pedagogjik 
konsiston në realizimin e vëzhgimeve të afta për të grumbulluar burime të 
shumta dhe informacione të dobishme për veprim arsimor. Objektivi i parë 
është të kuptojë më mirë fëmijën tek i cili vendoset të përqendrohet vëmendja 
në kontekstin e tij të veçantë, jo aq shumë për të mundësuar, për të trajtuar 
një	 patologji	 të	 caktuar	 ose	 aftësi	 të	 kufizuar,	 por	 për	 të	 krijuar	 kontekste	
materiale dhe njerëzore në të cilat mund të jetohet në mënyrë pozitive dhe 
optimale. Vëzhgimi pedagogjik dallohet nga ai klinik sepse grupi arsimor 
mund të bazohet vetëm te aftësitë e fëmijëve, te aftësitë e tyre për të vepruar 
dhe reaguar; pra me pak fjalë sa pozitivitet ka tek ata. Përballë një vështirësie, 
grupi arsimor duhet të marrë përsipër praktikën e qëndrueshme për të 
saktësuar qëllimin e vëzhgimit që synon të grumbullojë, për të përcaktuar 
një fushë vëzhgimi të veçantë. Përshkrimet, në kohë dhe në hapësirë, do 
të duhet të rrokin tërësinë e një sjelljeje. Ato duhet të analizohen dhe që të 
jetë e dobishme, duhet të mbledhin edhe pikëpamje të tjera (të prindërve, të 

15. Grupi edukativ i Çerdhes së fëmijëve “Ma che Bel çastello”( Sa kështjellë e bukur – Sh.i.P), 
Çastellazzo, Novara. Çerdhe në familjen Montessori, e hapur për vogëlushë të moshës 
midis 10 dhe 36 muajsh brenda bashkësisë së familjes La Corte
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gjyshërve	etj.)	për	të	arritur	që	të	fitojnë	një	imazh	më	heterogjen,	por	edhe	
më të saktë. 

Do të jetë e përshtatshme, edhe duke dashur që të përqendrohet vëmendja te 
kontekstet dhe te marrëdhëniet që vendosen, të përdoren procedura narrative. 
Këtu sillet një mënyrë e mundshme konkrete.

- Po tregoj një ditë tipike
Përgatitja e veprimtarive; klima e grupit; vështirësitë në menaxhimin 
e grupit; sjellje përballë vështirësive apo kërkesave të fëmijëve; çaste 
domethënëse të mësimit; çaste kuptimplote të shoqërizimit; strategjitë 
dhe metodologjitë didaktike-edukative të përdorura; ndryshoret që 
ndikojnë në ecurinë e punës; të tjera...

- Po tregoj grupin arsimor tek i cili punoj 
Numri i fëmijëve; meshkuj/femra; numri i edukatorëve; meshkuj/
femra; historitë më domethënëse; klima e grupit; marrëdhënia mes 
bashkëmoshatarëve dhe me të rriturit; marrëdhënia me prindërit, 
interesat, vështirësitë dhe burimet e grupit; të tjera. 

- Po tregoj fëmijën ose grupin e vogël të fëmijëve 
Po vëzhgoj dhe çfarë zbuloj: energjitë e tij/saj, aftësitë e tij/saj, 
aftësitë e tij/saj edhe nëpërmjet ndërhyrjes së të rriturit, vështirësitë e 
tij/saj, sjelljet problematike, reagimet e tij/e saj me bashkëmoshatarët, 
marrëdhëniet me prindërit dhe të rriturit referues.

Së fundi është e dobishme të shtrosh disa pyetje, si për shembull:
- Në qoftë se do të duhet të përshkruaja me një metaforë vogëlushin/

vogëlushen me të cilin/cilën punoj... Cilën do të përdorja?
Nëse do duhet të tregoja një qëllim që i vë vetes në punë... (vogëlushi/
vogëlushja – grupet e fëmijëve) cilën do të propozoja? 

Nga këto lëndë të para do të duhet të nxirren informacione që mund të 
lidhen edhe me ato të veçantat (DF, PDF) për fëmijën dhe për kontekstet 
(përgjigjet e pyetjeve të Indeksit për Gjithëpërfshirjen) për të krijuar një lexim 
të realitetit të plotë dhe të përbashkët mes aktorëve të kontekstit. 

Metodologjia e paraqitur ofron përparësinë për ta përqendruar ekipin 
arsimor	te	funksionimi	i	vet	dhe	te	mjetet	e	veta,	duke	filluar	fazën	e	njohjes	
që paraprin atë të projektit arsimor. Një mënyrë ë tillë, në qoftë se merret në 
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mënyrë të qëndrueshme, i lejon personelit arsimor të zgjerojë aftësitë e tij dhe 
ta përqendrojë vëmendjen tek ajo që mund të realizohet vërtet në pozicionin 
e tij. Përgjegjësia e vëzhgimit përfshin marrjen e pyetjeve të nënkuptuara: 
Çfarë duam të mësojmë? Çfarë duam të kuptojmë? Çfarë duam të vëzhgojmë 
saktësisht? Bëhet fjalë për një mënyrë që synon ta mendosh vëzhgimin, 
duke e përqendruar vëmendjen te një situatë e veçantë. Zakonisht, kur grupi 
i punës përdor në mënyrë të saktë vëzhgimin, problemi që e ka aktivizuar 
atë zbutet ose edhe zhduket krejt. Një shikim i hapur dhe mundësisht neutral 
drejtuar fëmijëve mundëson të çlirosh dhe çlirohesh nga skemat e ngurta 
dhe të paracaktuara, në vend që të mbyllësh veten në sjelljet që priten nga të 
rriturit. Fëmija konsiderohet një individ i pasur me mundësi të papritura që 
më në fund, falë shikimeve që edukojnë, ndërhyrjeve arsimore të veçanta, 
konteksteve gjithëpërfshirëse dhe të arritshme, mund të çlirohet. 

Duke dashur ta përballosh me përgjegjësi marrjen në ngarkim të fëmijëve 
edhe	me	aftësi	 të	kufizuara	në	 shërbimet	 arsimore	 të	 fëmijërisë	 së	hershme,	
nevojitet të rishqyrtohen bazat, metodologjitë dhe mjetet themelore të proceseve 
të vëzhgimit, të kuptuara si mjetet kryesore të punës në fushën e arsimit.

Është e dëshirueshme të ndërmarrim perspektiva të trajnimit dhe të 
mbikëqyrjes, me qëllim që të krijohen kushte të tilla për të cilat edukatoret 
mund ta marrin përsipër vëzhgimin si praktikë të zakonshme të veprimit të 
tyre të qëllimshëm, duke ditur: 

• kur të vëzhgojnë dhe si të vëzhgojnë (koha është vendosur, mjetet janë 
të thjeshta dhe të njohura, personeli mblidhet me afate të sakta);

• që vëzhgimet përdoren (personeli merr pjesë në mbledhje, diskuton, 
bashkëndan regjistrimet dhe i analizon ato);

• përdor metodologji të analizave të përbashkëta (planet e punës dhe 
skemat e analizave) dhe mund t’i drejtohet edhe konsulentëve të 
jashtëm, në rast nevoje. 

Siç pohon edhe Raymonde Caffari (Caffari, 2004, f. 59), që vëzhgimi të 
rezultojë i dobishëm, duhet të integrohet në punën arsimore edhe pse nuk 
është e thjeshtë. E rëndësishme është që për këtë qëllim, praktikës së ndihmës 
t’i shtohet grumbullimi i informacioneve, ndërtimi i hipotezave, përpunimi 
dhe ndarja e projekteve të ndërhyrjes. Kur praktika e vëzhgimit bëhet pjesë 
integruese e punës së edukatoreve dhe të edukatorëve mundëson të shkohet 
përtej interpretimeve naive, emocionale dhe instiktive duke inkurajuar 
një veprim arsimor të qëndrueshëm, të aftë t’i përgjigjet me kompetencë 
secilit fëmijë. Identiteti i edukatores në këtë rast transformohet: nuk e lejon 
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veten vetëm të përthithet nga marrëdhënia me fëmijën, por edhe ndërhyn 
në kontekstet arsimore duke arritur të zhvillojë, së bashku me koleget, një 
planifikim	dhe	praktikë	arsimore	sipas	perspektivës	gjithëpërfshirëse.
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 nga Anna Pileri

Studimi sistemik-fenomenologjik i ndërveprimeve në një shërbim arsimor, 
duke përfshirë një polifoni të shkëmbimeve komunikuese, sjell një kompleksitet 
të	konsiderueshëm,	por	edhe	një	sfidë	interesante	“jashtë	laboratorit”.

1. Përse dhe si vëzhgohen dhe hulumtohen ndërveprimet 
    në çerdhe

Çerdhja e fëmijëve është një shërbim arsimor veçanërisht pjellor në të cilin 
vëzhgohen-hulumtohen16 ndërveprimet. Është një kontekst që në skenarin e 
krizës kulturore, politike, ekonomike, aktuale, kërkon më shumë se kurrë 
horizonte	kërkimore	që	kontribuojnë	në	mënyrë	të	ndjeshme	të	identifikohen	
aspektet që e cilësojnë atë dhe, gjithashtu, jo më pak të rëndësishme, aspektet 
që mund të ndikojnë në cilësinë e saj. Pikëpyetjet që i kanë dhënë një impuls 
të konsiderueshëm konceptual hulumtimit, që në debutimin e saj, e kanë 
origjinën si te shqetësimi që lidhet me politikat arsimore17 ndërkombëtare që 

7 Të vëzhgosh pritjen-ndarjen, ribashkimi 
në çerdhe: ndryshoret e gjithëpërfshirjes

16. Hulumtimi (2008-2012) ka përfshirë 4 ‘crèches’ (çerdhe) të Parisit dhe 4 çerdhe të Bashkisë 
së Bologna-s. Ky kapitull do të trajtojë vetëm hulumtimin e kryer në shërbimet pariziane që 
karakterizohen nga një histori pedagogjike dhe politike shumë e ndryshme nga ajo italiane, 
arsye këto që e kanë shtyrë autoren të mos ndërmarrë asnjë prezumim krahasues

17. Hulumtimi është kryer në të njëjtën kohë me nxjerrjen e një Dekreti që ka tronditur botën 
e ‘Petite Enfance’( Fëmijërisë së Hershme)  franceze. Bëhet fjalë për Dekretin Morano Nr. 
613 të 7 qershorit të vitit 2010 që ka vendosur marrëdhënie të reja numerike midis të rriturve 
dhe fëmijëve: një/tetë për  seksionin e të vegjëlve dhe një/dymbëdhjetë për ato të mesme 
dhe të mëdha. I shtohet kësaj një aspekt organizativ shqetësues në planin pedagogjik: 
fleksibiliteti	i	frekuencës	që,	duke	iu	lejuar	familjeve	të	zgjedhin	ditët	dhe	oraret,	do	të	çojë	
për të pritur nga  10% deri në 20% të fëmijëve të shumtë në ditë caktuara të javës (neni 9). 
Kjo gjë e re që futet vë përballë rrezikut të transformimit të ‘crèches in garderies’ (çerdheve 
në vende të kujdestarisë) ku ndërprerja e frekuencës të fëmijëve zëvendëson vazhdimësinë, 
duke pasur në dispozicion një strukturë riorganizimi që mund t’i japë dritën jeshile hapjes 
së llojeve të reja të parkimit-‘low cost’ (me kosto të ulët).
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gjithmonë	e	më	 të	kufizuara	e	minojnë	cilësinë	e	pritjes18 dhe perspektivat 
e aleancës arsimore19 ndërmjet shërbimeve dhe familjeve, ashtu edhe te 
problematikat e identitetit në kontekstet multikulturore në të cilat është kryer 
hulumtimi (fëmijët, familjet dhe profesionistet)20,  emigrantët21 e Parisit).

Në  këtë kornizë vendoset edhe forca lëvizëse e disa pyetjeve që kanë 
shoqëruar	fluksin	e	këtij	procesi	hulumtues:	

- Në ç’mënyrë zbatimi i studimeve ndërsubjektive (në veçanti ato të 
pjekura në fushën e muzikalitetit komunikues) në fushën arsimore 
mund të kontribuojë për të identifikuar dhe rifilluar praktikat e mira 
ndërvepruese midis të rriturve dhe fëmijëve? 

- Çfarë pasoje mund të ketë në planin e dijeve dhe të praktikave 
ndërkulturore dhe gjithëpërfshirëse? 

- Cilat ndryshore mund t’i inkurajojnë ose t’i pengojnë ndërveprimet në 
çerdhe?

Pyetjet janë rezultate thelbësore për të përshkruar partitura-vizatimet e 
hulumtimit (metodologjia, fusha e hulumtimit, një mostër dhe pajisjet), një 
bërthamë gjeneruese që Duccio Demetrio përcakton për një formulim (edhe 
një herë një përfaqësim) të përkohshëm që pasurohet dhe përcakton në rrjedhën 
e hulumtimit [...].Pra krijimi, i kuptuar si një fazë tepër e mundimshme, 
nuk kërkon kohë të gjatë sepse jemi të ndërgjegjshëm për faktin që ai do 
të organizohet vetë gjatë rrugës nëpërmjet përpunimeve të njëpasnjëshme 
konceptuale [...] (Demetrio, 1992, f. 126).

Në të njëjtën linjë me mendimin e Demetrios, ky hulumtim nuk iu është 
drejtuar hipotezave të përcaktuara në mënyrë të ngurtë, por ka krijuar pyetje 

18. Për informacione më të thelluara të shihet S. Rayna, C. Bouve, P. Moisset (éds.), Pour un 
accueil de qualité de la petite enfance: quel curriculum?, Érés, Toulouse, 2009.

19.	 Për	 informacione	 më	 të	 thelluara	 të	 shihet	 A.	 Pileri,	 Profili	 interattivi	 in	 contesti	
multiculturali: bambini, genitori e professionnels nelle crèches di Parigi, in M. Contini (a 
cura di), Disalleanze nei contesti educativi, Carocci, Roma 2012, fq. 219-234.

20. Termi i referohet personelit të ‘crèches’ (çerdheve) që në Francë karakterizohet nga tituj të 
ndryshëm dhe role profesionale edhe socio-shëndetësore. Termi përdoret në femërore për 
shkak të mungesës së profesionistëve meshkuj në shërbimet-mostër të hulumtimit..

21. Vihet në dukje prania e fëmijëve, prindërve dhe edhe e personelit të çerdhes së emigracionit 
të parë: ‘Agents de menage’ (personeli ndihmës) dhe ‘CAP Petite enfance’, titull që mund 
të përftohej me 600 orë kurs dhe 12 orë  praktikë). Dy ‘crèches’ (çerdhe) të përfshira në 
hulumtim	vendosen	në	rrethin	e	18°,	në	kufi	të	lagjeve	indiane,	pakistaneze,	afrikane	dhe	
afër stacionit të trenit ‘Gare du Nord’.Përqindja e popullsisë së emigrantëve këtu është 30% 
në krahasim me atë 17% në lagjet e tjera.
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të	shumëfishta	dhe	faza	zbatimi	te	mbështetura	nga		“dyshimi	i	vazhdueshëm	
metodologjik”.

Në ndjekjen e një qasjeje të integruar (Saukko, 2005), hulumtimi ka 
përfituar	nga	metodologji22 të përhapura në fushën pedagogjike, psikologjike 
dhe shoqërore, “të përshtatura” me veçantitë e kontekstit arsimor (çerdhes) 
dhe	duke	praktikuar,	 së	bashku	me	personelin,	 një	 reflektim	pedagogjik	 të	
qëndrueshëm, të prirur për t’i përkthyer informacionet e grumbulluara në 
praktika	dhe	planifikime	arsimore	dhe	për	të	përvetësuar	mënyra	rigoroze	dhe	
të përbashkëta të vetëvlerësimit dhe të riorganizimit të vetë aktivitetit arsimor. 
Në këtë mënyrë i referohemi një modeli të hulumtim-veprimit që sjell në 
mend	qarkullimin,	reflektimin	e	qëndrueshëm	të	pjesëmarrjes	dhe	ndjek	një	
qasje në të cilën asgjë nuk merret e mirëqenë, por ne pyesim veten nëpërmjet 
nxitjeve, edhe problematike, të kthyera nga konteksti, të mbështetura nga një 
ide ndryshimi që investon çdo aktor i përfshirë. 

Një	proces	 i	 tillë	nënkupton	një	“ushtrim	 të	vërtetë	dhe	 të	mirëfilltë	në	
demokraci” dhe në bashkemancipim23, sepse kjo aktivizon burimet dhe 
përgjegjësinë e çdo pjesëmarrësi nëpërmjet një “rizgjimi pedagogjik”24 që 
hulumtim-veprimi mund të ofrojnë. Kjo ka qenë e mundur falë përdorimit 
të	pajisjeve	të	ndryshme	që	kanë	lejuar	edhe	aktivizimin	e	reflektimeve	dhe	
strategjive të punës për të përmirësuar cilësinë e shkëmbimeve ndërvepruese 
(‘focus group’-grupi i përqendrimit dhe ditët pedagogjike që i drejtohen 
personelit dhe familjeve në të cilat janë ndarë edhe video-vëzhgimet).

Duke qenë se bëhet fjalë për një hulumtim në fushën arsimore, natyra e 
të cilit është kryesisht cilësore, është e detyrueshme të ftohen lexuesit për një 
kujdes të nevojshëm në planin e transferueshmërisë së rezultateve. Përsëritja 
e dukurive të vëzhguara në fakt ka të bëjë me veçoritë e shërbimeve nga të 

22. Një zgjedhje e tillë plurimetodologjike dhe ndërdisiplinore ka të bëjë me vetë natyrën e 
hulumtimit të doktoraturës të kryer nga unë: bëhet fjalë për një doktoraturë në bashkë-
mbrojtje në Psiçologji (Universiteti i Paris Ouest, Nanterre La Défense, të udhëhequr nga 
Prof. M. Imberty) dhe në Pedagogji (Departamenti i Shkencave të Edukimit, Universiteti i 
Bologna-s, të udhëhequr nga Prof. A. Genovese).

23. Bëhet një referim i saktë ndaj qasjes së hulumtimit-veprimit të përpunuar nga J.P. 
Pourtois që nënkupton konceptet e qytetarisë aktive, të bashkë-ndarjes demokratike, të 
bashkë-emancipimit dhe të bashkë-arsimimit (J.P. Pourtois, H. Demet (eds), Des Cités de 
l’Education.	Une	synergie	politque,	scientifique	et	sociopédagogique,	L’Harmattan,	Paris,	
2013).

24. Termi zgjim pedagogjik e merr frymëzimin nga Pédagogie d’éveil (Pedagogjia e zgjimit, 
lindur në Francë në vitet Gjashtëdhjetë) që ka ndikuar fort në kulturën pedagogjike të 
shërbimeve të moshës nga 0-6 vjeç franceze.
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cilat janë nxjerrë ato dhe është e nevojshme të konsiderohen ndryshore të 
veçanta për çdo kontekst-sistem të ndryshëm, aq më tepër nëse bëhet fjalë,për 
një hulumtim të kryer në një vend tjetër, si në këtë rast. 

Në këtë drejtim, konteksti, siç  shkruan Bateson (1972), “është matrica 
e kuptimeve”, një përcaktim ky që na jep një gjurmë metodologjike dhe 
deontologjike ndriçuese. Asnjë fakt nuk mund të zbulohet pa kuptuar ndërthurjen 
e rrethanave brenda të cilave ai shfaqet dhe zhvillohet (Fruggeri, 1998).

2. Pajisja video-vëzhguese në çerdhe

Hulumtimi ka shfrytëzuar përdorimin e pajisjes video-vëzhguese, një 
zgjedhje kjo që ka mundësuar vëzhgimin në thellësi të ndërveprimeve në 
çerdhe: 25 seksione vëzhgimi (protokolle të vëzhgimit me përdorim të listë-
kontrolleve) që kanë përfshirë një kampion përkatës të fëmijëve dhe prindërve 
zgjedhja e të cilëve është orientuar në studimin e disa rasteve të veçanta në 
kontekstet arsimore të përfshira në hulumtim: 

•	 prindër dhe fëmijë të emigracionit të parë me vështirësi të ambientimit 
dhe të të kuptuarit-të shprehjes së L2 ( Gjuhës së dytë)25;

•	 prindër që shfaqnin një sjellje mosbesuese-armiqësore;
•	 prindër dhe fëmijët e tyre me autizëm;
•	 nëna me depresion dhe fëmijët e tyre.

Në të njëjtën linjë me metodologjinë e përdorur nga ‘Infant Research’ 
(Hulumtimi i fëmijëve), analiza ka përfshirë sekuenca afatshkurtra (mikro-
analiza sekuencash prej 3-5 minuta) që shikohen edhe në lëvizje të ngadalta. 
Një pajisje ka lejuar të rrokë në mënyrë të hollësishme aspektet ndërsubjektive 
të	 shprehura	 nga	 pjesëmarrësit	 (shih.	 paragrafin	 6),	 duke	 mundësuar	 të	
vëzhgohet me një largësi të caktuar, të shtyrë, me qëllim që të “objektivizosh” 
duke i dhënë një kuptim asaj që vëzhgohet. Të dhënat janë analizuar edhe 
në mënyrë sasiore (aspekte të përsëritura). Analiza sasiore ka integruar në 
mënyrë domethënëse atë cilësore. 

Përkrah shumë aspekteve pozitive që kanë të bëjnë me video-vëzhgimin, 
është e këshillueshme të raportohen disa vështirësi që zgjedhja e kësaj 
pajisjeje ka sjellë në sondazhin e mëposhtëm:

• disa prindër nuk ishinnë favor të xhirimeve dhe nuk e lëshuan 
autorizimin (në veçanti prindërit refugjatë politikë), një situatë kjo 

25. Në këtë rast bëhet fjalë për gjuhën frënge.
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që solli një operacion kompleks, qoftë gjatë xhirimeve, qoftë në 
operacionin e prerjes;

• rezistencat, sikletet, ndryshimet e sjelljes të lidhura me praninë e 
telekamerave, të hasura te subjektet që merrnin pjesë në hulumtim, e 
bënë	të	nevojshme	një	periudhë	me	telekamera	të	fikura.		

Kjo periudhë e familjarizimit me fushën propedeutike në kërkim, është 
rezultat veçanërisht i dobishëm për të krijuar hapësirat e besimit dhe të 
bashkëpunimit me personelin, me fëmijët dhe me prindërit, përbërësit e 
domosdoshëm në një kërkim shkencor që merr përsipër “pretendimin” e 
veprimit. Edhe përdorimi i telekamerave digjitale të dimensioneve të vogla e 
ka bërë më pak ndërhyrëse praninë e tyre. Delikatesa e çasteve të zgjedhura 
për video-vëzhgimin kërkoi një vëmendje të konsiderueshme për zgjedhjen 
tipologjike dhe proksemike të studiuesit shkencor në këtë fushë se ku dhe si 
të vendoset brenda kontekstit të vëzhgimit: qëndrimi sa më shumë që të jetë e 
mundur	në	pozicionin	e	zgjedhur,	kufizimi	sa	më	shumë	që	të	jetë	e	mundur	
në	 lëvizje-zhvendosjet,	 përdorimi	 i	 dy	 telekamerave	 (një	 e	 fiksuar	 dhe	 një	
në lëvizje), kërkimi për të qëndruar në “largësinë e duhur”, por gjithmonë të 
gatshëm për të ndërvepruar atëherë kur të kërkohej.

Leximi dhe interpretimi i imazheve video ka ndodhur edhe në kontekstin 
në të cilin ato janë vënë në dukje. Kjo gjë nënkupton përfshirjen e personave të 
vëzhguar (personeli dhe prindërit). Hulumtimi parashikoi disa ditë pedagogjike 
drejtuar personelit dhe prindërve me qëllim ndarjen dhe interpretimin e disa 
videove të mikrosekuencave të rasteve që zbuloheshin , për t’i bërë më pak 
subjektive vëzhgimet, duke i lidhur ato me lexime të tjera të mundshme. 
Kjo do të bëhej me qëllim për “të vënë në veprim” kërkimin shkencor, 
duke	 identifikuar	 strategjitë	 arsimore	 në	 gjendje	 për	 të	 inkurajuar	 çastin	 e	
pritje-ndarjes dhe të ribashkimit, me një referim të veçantë të disa ndarjeve 
dhe ribashkimeve problematike. Lidhja (ose trekëndëshi) e pikëpamjeve të 
ndryshme mundësoi të rivendosej një kuadër më i pasur analitik i një situate 
të caktuar në krahasim me sa ishte vëzhguar nga një perspektivë e vetme. 

3. Ndarja dhe ribashkimi: teori ndërsubjektive

Studime të shumta zbulojnë çastet e ndarjes dhe të ribashkimit në çerdhe 
janë hulumtuar kryesisht duke konsideruar disa ndryshore të përbëra nga 
mosha e fëmijës dhe nga lloji i lidhjes (e sigurt/e pasigurt) (Holmes, 1993), 
që e përcakton marrëdhënien prind-fëmijë (me referim të veçantë nënë-
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fëmijë) edhe nga stili i ambientimit të nxitur nga personeli i çerdhes (prania 
ose	 mungesa	 e	 një	 figure	 referimi).	 Në	 trilogjinë	 mjeshtërore	 Lidhje dhe 
humbje të Bowlby-t (1975), gjejmë një rrugëtim të gjerë dhe shumë pjellor 
që autori u është drejtuar pasojave të kujdesit të nënës mbi zhvillimin e 
individit. Në modelin e zhvillimit psikologjik të përshkruar nga Bowlby 
(1989),	 falë	 ndërveprimeve	 të	 përsëritura	 në	 fëmijëri	me	figurat	 e	 kujdesit	
që prodhohet, në vijim të përvojave të lidhjeve pozitive, ndodh përfaqësimi i 
bazës së sigurt që do të na mbështesë në rrjedhën e jetës, duke i rregulluar dhe 
duke	i	kualifikuar	shkëmbimet	tona	shoqërore.	Sipas	autorit,	disa	rrethana	të	
favorshme si prania e një personi tjetër të aftë për të “përplotësuar” në mënyrë 
optimale kujdestarin, ose një mjedis mikpritës, i sigurt, mund ta lehtësojë 
përjetimin e ndarjes dhe të ribashkimit. 

Për	fëmijën	është	themelore	që	të	jetë	që	në	fillim	në	kontakt	me	përvojat	
ndërsubjektive pozitive të karakterizuara nga qëndrueshmëria, rregullsia, 
parashikueshmëria dhe gatishmëria. Në të kundërt, përvojat ndërvepruese 
të fragmentuara, të shkëputura, jo shumë të gatshme, mund të krijojnë një 
përjetim lidhjeje të pasigurt për të. 

Përveç studimeve klasike mbi marrëdhënien dyshe kujdestar-fëmijë, 
gjejmë edhe studime të tjera rreth këtyre marrëdhënieve, të cilat kanë të bëjnë 
jo vetëm me lidhjes brenda “dyshes”, por përfshijnë tërë yjësinë familjare. 
Hulumtime që përshkruajnë studime të thelluara në lidhje me ndërthurjen 
epistemologjike ndërmjet perspektivës ndërsubjektive, të cilës i referohet 
edhe ky hulumtim dhe teorisë së lidhjes, zbulojnë se si ndërsubjektiviteti dhe 
lidhja zotërojnë të njëjtën ontogjenezë. Bëhet fjalë, në fakt, për dy sisteme 
motivuese parësore që mbështesin njëri-tjetrin në mënyrë reciproke: i pari 
favorizon supozimet bazë të lidhjes dhe i dyti, siç pohon Lavelli (2007), e nxit 
zhvillimin e ndërsubjektivitetit nëpërmjet afërsisë me njerëz të rëndësishëm. 
Edhe teoricienët e muzikës komunikuese e mbështesin këtë ide, me qëllim që 
të krijohet një marrëdhënie e lidhjes së sigurt. Shkëmbime  të tilla duhet të 
karakterizohen	nga	aftësia	e	të	rriturit	që	të	reagojë	në	mënyrë	efikase.	Kjo		
aftësi që Trevarthen (1993) e lidh me një komunikim emocional të ekuilibruar 
dhe	efikas	dhe	që	Imberty	(2005a)	e	lidh	me	aftësinë	e		‘accordage affective’26 
(marrëveshjes emocionale), e cila nënkupton ndarjen e strukturave kohore 
dhe	të	profileve	emocionale:	një	proces	thelbësor	i	bashkëkrijimit	të	lidhjes	
ndërsubjektive, i karakterizuar nga  rregullime ndërpersonale që kanë të 

26. ‘Accordamento’(Marrëveshje): term me të cilin M. Imberty ka përkthyer ‘affect attunment’ 
(D. Stern) ose marrëveshje emocionale
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bëjnë me kohën, ritmin, intensitetin dhe formën. Pra, është e nevojshme që 
i rrituri dhe fëmija të “bien dakord” si muzikantët, për të hyrë në rezonancë 
emocionale, nëpërmjet një procesi të kontigjencës ndërvepruese që lejon 
secilin partner të rregullojë sjelljen e vet në bazë të sjelljes së tjetrit.  

‘Infant Research’- Hulumtimi i fëmijës, duke iu referuar punës së Bowlbit, 
e vlerëson lidhjen në mënyrë empirike, duke vëzhguar çfarë ndodh kur 
kujdestari dhe fëmija ndahen dhe ribashkohen. Beatrice Beebe (2003) në 
studimet e saj kërkimore, që propozojnë një model sistematik dysh (dyadik) 
të ndërveprimeve, ka nxjerrë në pah që fëmijët e sigurt shfaqen shumë të 
turbulluar nga ndarja, por ngushëllohen lehtësisht nga nëna në kthimin e saj 
dhe	fillojnë	 të	 luajnë	përsëri.	Fëmijët	 e	pasigurt,	përkundrazi,	 shprehin	një	
qëndrim indiferent gjatë ndarjes dhe një sjellje shmangëse kur nëna kthehet; 
ata vazhdojnë të luajnë sikur ajo të mos ishte e pranishme. Duke përdorur 
mikro-analizat e lojës ‘face to face’- ballë për ballë, midis nënës dhe fëmijës, 
Beebe dhe grupi i saj kërkimor kanë koduar aspektet e mëposhtme: shikimin, 
orientimin, sjelljen e prekshme dhe shprehjen e fytyrës së fëmijëve. Rezultatet 
tregojnë që fëmijët shmangës shohin më pak nënën në krahasim me fëmijët e 
sigurt.  Vetëm kur vetëngushëllohen në nivel prekjeje, ata e kthejnë shikimin e 
tyre drejt nënës dhe e shohin atë njësoj si fëmijët e sigurt. Në çdo rast, shfaqet 
dukshëm që fëmijët shmangës e shohin nënën gjysmën e kohës në krahasim 
me fëmijët e sigurt, të cilët, përkundrazi, tregojnë se e shohin atë në mënyrë 
të vazhdueshme, duke e orientuar qëllimisht fytyrën dhe trupin në  drejtimin 
e	saj	dhe	duke	e	kërkuar	kontaktin	fizik.		

Është e nevojshme të saktësojmë që ekzistojnë forma të tjera të lidhjes 
në krahasim me ato të analizuara nga Beebe dhe nga studiues të mëparshëm. 
Në këtë drejtim, studimet kërkimore të publikuara nga Fivaz, Depeursinge 
dhe Corboz-Warnery (2000), të cilat kanë të bëjnë më studimin e krahasuar 
të ndërveprimeve polifonike të pranishme në kulturat e tjera me rezultatet e 
vëzhgimeve të kryera me metodën psikanalitike të ‘Infant Observation’- 
Vëzhgimi i fëmijës, iu hapin rrugë vëzhgimeve sistemike trekëndore, të cilat 
shkojnë përtej lidhjes dyshe dhe përfshijnë më në fund edhe baballarët. Puna e 
Fivaz	e	Corboz	përbën	një	pikë	të	vlefshme	fillimi	për	studimin	e	trekëndëshave	
familjarë	dhe	të	dinamikës	së	tyre	që	konfirmon	marrëdhënieve	e	parakohshme	
ndërsubjektive që përfshijnë qartësisht jo vetëm dyadën: “Ndoshta ende nuk 
i kemi dhënë vetes mundësinë për të kuptuar që është një vizatim i natyrës 
që duhet parapërshtatur për të menaxhuar më shumë se një marrëdhënie” 
(Fivaz, 2000, f. 26). Falë këtyre studimeve, zhvendosja e vëmendjes drejt 
ndërveprimeve polifonike fut një perspektivë të re të rëndësishme me të 
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cilën vlerësohen proceset zhvillimore edhe në kontekstet arsimore në të cilat 
përfshihen  figura të ndryshme të kujdesit, si në rastin e çerdhes.

Studimi	në	çerdhe	fillon	dhe	vendoset	në	një	linjë	vazhdimësie	me	studimet	
ndërsubjektive të cituara me referim të veçantë te konstrukti ndërsubjektiv i 
muzikës komunikuese, një rrymë e kohëve të fundit kjo, e cila ofron mundësi të 
gjera zbatimi në fusha të ndryshme disiplinore dhe që urojmë të mund ta arrijë 
me të njëjtën forcë edhe pedagogjia dhe në veçanti pedagogjia ndërkulturore 
dhe ajo e veçantë. Muzikaliteti komunikues, potenciali heuristik i të cilit ofron 
një impuls të jashtëzakonshëm pedagogjik, përcaktohet nga Malloch dhe 
Trevarthen (2009) si “aftësia njerëzore për të komunikuar me bashkëprindërit 
e vet në mënyrë ndërvepruese” (f. 158) dhe nga Imberty (2005b) si aftësia e 
rregullimit të emocioneve, të dashamirësisë, por edhe të sjelljeve në kohë, që 
favorizon shkëmbimet individuale dhe shoqërore.

Muzikaliteti, qëllimshmëria dhe narrativiteti janë koncepte themelore 
që mbulojnë të njëjtin realitet njerëzor të shkruar në trashëgiminë gjenetike 
të specieve: atë të kohëzgjatjes së tyre, të historisë së tyre individuale dhe 
kolektive dhe të shoqërisë së tyre (Imberty, 2005, f. 92).

Personeli i shërbimeve arsimore dhe shkollore është vazhdimisht në 
marrëdhënie me fëmijët dhe prindërit nëpërmjet zërit të shoqëruar nga gjestet, 
ritmet, lëvizjet (të akorduara ose të çakorduara): aspekte të muzikalitetit 
komunikues që ndikojnë te cilësia e marrëdhënieve, te shkëmbimet 
ndërkulturore, te proceset gjithëpërfshirëse, si dhe tek aleanca arsimore mes 
çerdhes dhe familjeve, pra për t’u konsideruar mes aspekteve që karakterizojnë 
cilësinë e një shërbimi arsimor.

Zbatimi, përhapja dhe zgjerimi i studimeve të tilla në fushën arsimore 
janë qëllime prioritare të këtij studimi kërkimor që propozohet të studiojë 
ndërveprimet midis të rriturve dhe fëmijëve dhe mes të rriturve, në çastet 
e pritje-ndarjes dhe të ribashkimit, faza të përditshmërisë këto, shumë 
kuptimplote, të përshkuara me praktika (shpesh të nënkuptuara) që kërkojnë 
një rilexim që të mund të ndriçojë ndryshoret e shumta në lojë dhe të ringjallë 
njohuritë	 dhe	 praktikat	 e	 qëllimshme.	Bëhet	 fjalë	 për	 një	 sfidë	 interesante	
hetimore dhe në të njëjtën kohë komplekse, sepse nënkupton jo vetëm lidhjen 
dyshe  kujdestar-fëmijë, por studimin e ndërveprimeve polifonike në lidhje me 
ndryshoret27 e kontekstit-sistemit të çerdhes, pjesë e të cilit ata janë (konteksti 

27. Thellimi i analizës së sistemit të kontekstit-‘crèches’(çerdheve) franceze, i referohet 
monografisë	 së	 A.	 Pileri-t,	Musiçalité comunicative à la créche: étude interculturelle, 
Sarrebruck, PAF, 2015.
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socio-demografik,	kultura	pedagogjike	e	shërbimit,	rolet	profesionale,	stilet	
arsimore, politike dhe organizimi referues).

4. Hulumtimi vëzhgues në çerdhe: leximi i rezultateve

Duke u kthyer tani te hulumtimi i kryer në çerdhe28, studimet ndërsubjektive 
të përmendura veprojnë si një referencë dhe në të njëjtën kohë nxisin për të 
parë përtej: për të marrë parasysh ndryshoret e mëtejshme që deri tani janë 
lënë pas dore  në studimin e pritje-ndarje-ribashkimit. Të dhënat e mbledhura 
në çerdhet e Parisit zbulojnë se ndarjen dhe ribashkimin ndërmjet fëmijëve 
dhe prindërve, e cilëson jo vetëm lloji i lidhjes, por dalin në sipërfaqe disa 
ndryshore të tjera veçanërisht të rëndësishme që kërkojnë një analizë sistemike 
thelbësore. Në këtë drejtim, ndryshorja kohë merr një rol të rëndësishëm 
në ndërveprimet e vëzhguara dhe jo vetëm në aspektin e kohëzgjatjes, por 
si një vazhdimësi narrative e ngjarjeve që, të përsëritura, të ndryshuara, të 
përfunduara	apo	të	pezulluara,	përshkojnë	atë	që	Sterni	e	përkufizon	“profili	
emocional	i	kohës”.	Vëzhgimi	i	filmuar	i	sekuencave29, të realizuara në fazën 
e	 pritjes-ndarjes	 dhe	 ribashkimit,	 nxjerr	 në	 pah	 një	 profil	 narrativ,	 pëlhura	
emocionale e të  cilit ndërpritet nga fjalë, fjali, gjeste dhe lëvizje. Po sjellim 
disa shembuj të marra nga vëzhgimet30 e prindërve dhe profesionisteve në 
fazën e pritje-ndarjes:

Përshëndetje, po iki, por do të kthehem, edhe një puthje, shkojmë bashkë 
tek ... merre dous dous-in31 tënd; e vëmë bashkë kapëzën mbi tavolinë; 
ta largojmë karrocën; tani po heq këpucët, eja ta përshëndetësh 
mamin/babin te dera; edhe një puthje tjetër, edhe një... përsëri... edhe 
një puthje! Do të takohemi sonte në darkë, zemra ime; mirupafshim. 
Pa shiko kush erdhi? Shkojmë të shohim nëse ka ardhur mami/babi; 
shko ta përshëndetësh  mamin/babin; erdhi koha të shkosh në shtëpi; 
përshëndeti shokët e tu; shihemi nesër; mirupafshim etj..

28. Në Paris, 30% e fëmijëve nën moshën tre vjeçare shkon në ‘crèche’ (çerdhe), kundrejt 11% 
të mesatares kombëtare. Shërbimet e ‘Petite Enfance ‘ – Fëmijët në vitet e para të jetës 
varen nga Ministria e Shdetësisë dhe e Çështjeve Shoqërore; kjo shpjegon traditën e fortë 
socio-shëndetësore në historinë e tyre, e nxjerrë në pah edhe nga formimi i personelit.

29. Të përfshirë 30 fëmijë të moshës së përfshirë mes 9 dhe 36 muaj dhe prindërit përkatës
30. Vëzhgime të kryera nga autorja
31. Objekt kalimtar
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Disa shembuj përshkrues sjellin çaste të ndarjes që dallohen nga një 
profil	narrativ	i	pasigurt,	i	ndërprerë	dhe	i	pezulluar.	Prindi		e	rimerr	në	krahë	
fëmijën sapo e ka përshëndetur; prindi largohet me shpejtësi pa e përshëndetur 
fëmijën teksa ai hutohet me lojën apo ka kthyer krahët etj.; çaste në të cilat 
është e nevojshme ta shoqërosh përfundimin e tyre, duke e ftuar prindin për 
ndarje-shkëputjen.	Në	vëzhgime	 të	ndryshme,	profili	narrativ	 i	përfundimit	
të ritualit, i cili futet në çastin e ndarjes mes fëmijës dhe prindit, rezulton më 
i ngadalshëm, më i vallëzuar, por edhe më i pasigurt: prindi32 largohet drejt 
daljes, fëmija e kërkon duke e thirrur ose duke shkuar drejt derës që ndan 
seksionin nga dalja kryesore dhe atëherë, prindi, i cili pothuajse ka dalë nga 
dera, kthehet mbrapsht, e rimerr atë në krahë dhe e përshëndet përsëri. 

Edhe profesionistet hyjnë në ritual duke e ndryshuar zhvillimin narrativ 
të tij. I  ftojnë fëmijët dhe prindërit të përshëndeten më njëri-tjetrin dhe ta 
përfundojnë	profilin	e	ndarjes,	i	cili,	nëse	zgjatet	shumë,	mund	të	jetë	konfuz	
dhe i paqartë për fëmijët (Pileri, 2009): 

“Mendoje se kisha ikur eh! Eja, kthehu te krahët e mi! Po ikën pa më 
dhënë një të puthur? Edhe një puthje tjetër etj.”.

Në këtë drejtim, ke mundësi të vëzhgosh disa gjeste, fjalë dhe fjali të personelit 
të çerdhes që të përsëritura çdo ditë përbëjnë një ngjarje narrative të dallueshme, 
të parashikueshme dhe qetësuese për fëmijët dhe për prindërit e tyre:

Mirëmëngjes, si je? A ke fjetur mirë? Çfarë ka sot? A do shkojmë të 
këndojmë me të tjerët ? Do të ma japësh dorën? Eja... eja... eja se të marr 
unë! Ta heqim kapelen? Babi dhe mami do kthehen; mos u bëj merak; shko 
të luash me shokët se mami/babi po shkon në punë. A do shkojmë te dera 
ta përshëndesim mamin/ babin? T’i themi mirupafshim; shihemi më vonë 
mami/babi; ditën e mirë; takohemi së shpejti; mirupafshim, etj..

Në	 profilin	 narrativ	 rroken	 disa	 faza	 të	 ‘accordage circolare’-
marrëveshjeve  qarkore ndërmjet prindit-fëmijës-profesionistes, të theksuara 
nga përsëritjet, variacionet, çastet e paparashikueshme dhe rregullimet 
reciproke që përfshijnë lidhjen treshe në të cilën vihen re mënyra të ndryshme 
të marrëveshjes midis partnerëve, nëpërmjet aspekteve ritmike, dinamike, 
theksuese që e  karakterizojnë muzikalitetin vokal dhe motorik: gjestet 
dhe lëvizjet e ngadalta, të shpejta, të përsëritura, jo të përsëritura, pak ose 
tepër të ndryshuara; proza vokale e pasur me pozicione dhe/ose me prirje 
monotonike dhe përsëritëse. Si në studimet e Gratier dhe të Trevarthen, edhe 

32. Në ‘crèche’ (çerdhe) vihet në dukje një prani mjaft e alternuar e nënave dhe e baballarëve në 
hyrje dhe dalje.  
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në këtë hulumtim vihet re që fëmijët shpesh shprehen vokalisht te pulsimi, 
ose në pikën e tensionit apo të shtendosjes dhe trupat e tyre lëvizin në kohë 
me muzikalitetin e shprehjeve të modeluara në mënyrë intuitive nga i rrituri; 
modelet e marrëveshjes të shprehura në nivel pulsimi, fjalish dhe narracioni. 

Në disa raste, përfshirja graduale e variacioneve (si fjalitë, modulimi i 
tonit të zërit, i pushimeve, etj.) mund të nxitin një afrim të qetë më shumë se 
sa shkëputjen. Në rrethana të tjera vihet re që variacionet e karakterizuara (për 
shembull	nga	një	profil	ndarjeje	më	i	nxituar	ose	më	i	zgjatur	se	zakonisht,	
nga	elemente	që	e	ndërpresin	pulsimin	që	e	strukturon	apo	organizon	profilin	
kohor dhe emocional të tij, nga fjali përshëndetëse të munguara (prindi 
që largohet pa ia komunikuar këtë të birit/të bijës) ose që nuk dëgjohen 
nga protagonistët, nga rituale të paplotësuara, nga qëndrime mosbesuese/
armiqësore, nga keqkuptime edhe për shkak të gjuhës),  mund të ndikojnë 
negativisht te ndarja, duke shkaktuar ndërveprime ku mund të vihen re te 
fëmijët disa modele të shqetësimit, hutimit, tensionit, të frustrimit, të të qarit, 
të ankthit etj., që në disa raste vazhdojnë edhe gjatë ditës. 

Vëzhgimet vënë në dukje që kujtesa e një përjetimi-ndarjeje jo të qetë 
riaktivizohet	në	çastin	e	ribashkimit:	fëmija	sapo	sheh	prindin	rifillon	të	qajë	
me dënesë njësoj si në mëngjes në fazën e ndarjes; shfaq një sjellje të tipit 
shmangës (nuk e sheh prindin, vazhdon të kryejë veprimtarinë e tij duke e 
injoruar atë dhe duke qëndruar në largësi); shpreh një sjellje agresive kundrejt 
prindit (e godet në fytyrë, e shtyn me vendosmëri, e kafshon, etj.). Çaste  të 
karakterizuara nga vështirësi reciproke për të vendosur marrëveshje në të 
cilat, shpesh ndërhyn profesionistja për të lehtësuar partnerët në ribashkim. 

Më poshtë, jepen disa shembuj të marrë nga vëzhgimet e kryera në fazën 
e ribashkimit:

Profesionistet: “E pe që erdhi mami/babi; po të shoqëroj te mami/ babi; 
të shkojmë ta përshëndesim mamin/babin; erdhi çasti për të shkuar 
në shtëpi; thuaju mirupafshim shokëve të tu; mund ta mbarosh lojën 
nesër, është ora për të vajtur në shtëpi; shko ta marrësh ‘lodrën” tënde; 
nuk goditet mami/babi; shko me mamin/babin të veshësh xhaketën dhe 
këpucët; do të shihemi nesër” etj. 
Prindërit: “Erdha unë, përse nuk vjen? Pse qan? Jam unë këtu! E sheh 
që u ktheva? Të shkojmë në shtëpi, është vonë! Po bërë kështu do të 
të lë në çerdhe! Mos më godit! Pse i hedh lodrat? Në qoftë se vazhdon 
kështu, do të largohem! Çfarë të ka ndodhur sot? Pse bën kështu? Kush 
të ka bërë për të qarë? Eja më trego çfarë të ka ngjarë sot në çerdhe që 
të ka bërë të zemërohesh”.
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Vëmë re se disa fjali shprehin një vështirësi të përqendruar te bashkimi i 
çiftit prind-fëmijë. Tri të fundit, përkundrazi, tregojnë një aspekt të ndryshëm. 
Në  këto raste motivimi i vështirësisë së bashkimit harmonik me fëmijën e vet 
projektohet	në	shërbim	drejt	të	cilit,	me	shumë	mundësi,	nuk	është	fituar	ende	
një marrëdhënie besimi dhe aleance. Deklaratat e tjera nga ana e prindërve 
i referohen kërkimit të “aleancës së fshehtë” me profesionisten që është e 
pranishme në dëm të personelit që mungon:

Sot je i kënaqur sepse ke qenë me G.; Kur je ti M. gjërat shkojnë më mirë; 
Sot nuk po qan se këtu është F.; Je më mirë me S. se me C., apo jo?

5. Ndryshoret e gjithëpërfshirjes në ndërveprime 

Të analizosh ndërveprimet nëpërmjet teorisë së muzikalitetit komunikues, 
sjell në mënyrë të nevojshme, studimin e disa përmasave të ndërvarura në 
bashkëkrijimin e një sistemi ndërveprues të pulsimit, të cilësisë, të narrativitetit. 
E gjitha kjo është e karakterizuar dhe mbështetur nga një “përbërës” thelbësor: 
qëllimi i partneritë që dëshiron të ndajë një histori. Vëzhgimi i mikro-
sekuencave	me	video	ka	mundësuar	leximin	e	profileve	narrative	të	ndryshme	
në	fazën	e	pritje-ndarjes	dhe	bashkimit.	Profilet		tregojnë	ndonjëherë	histori	
të përbashkëta, të karakterizuara nga aspekte të marrëveshjes dhe, në të 
kundërt, nga histori jo të përbashkëta, të karakterizuara nga aspekte të 
mosmarrëveshjes33 që kërcënojnë cilësinë e shkëmbimit: mungesa e pulsimit, 
e	lidhjes	fizike,	e	alternimit	vokal	të	gjesteve,	e	largësisë	fizike,	e	buzëqeshjes	
etj.	Në	këto	profile	problematike,	që	vulosin	komunikimet	e	 fragmentuara,	
vihet re te fëmijët një “zhvendosje” e qartë, për shkak të mungesës së aspekteve 
narrative që janë thelbësore për bashkëkrijimin e “tregimeve të qëllimit”: ose 
hyrja, zhvillimi dhe përfundimi (Traverthen, Gratier, 2004). Po sjellim në 
vijim, një shembull përshkrues në të cilin dalin në pah tipare të rëndësishme 
që ndihmojnë për të kuptuar çfarë do të kuptojmë me -mosmarrëveshje dhe 
me ndikimin apo rëndësinë e saj në planin e praktikave gjithëpërfshirëse, në 
rastin	e	fëmijëve	me	aftësi	të	kufizuara	dhe	të	të	rriturve	që	kujdesen	për	ta.		

33.	 Term	 i	 identifikuar	 nga	 autorja	 për	 të	 treguar	 mungesën	 e	 harmonisë-marrëveshjes	 në	
ndërveprim.
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Sekuenca përshkruese e vëzhguar në fazën e pritjes-ndarjes

Sekuenca e pritjes-ndarjes mes Z.34 dhe	babait	vë	në	dukje	një	profil	
kohor	shumë	të	shpejtë	(3	minuta);	aspektet	e	përsëritura	ҫdo	ditë	kanë	
të bëjnë me përshëndetjen në hyrje dhe në dalje, me gjeste si heqja e 
xhaketës, vendosja e saj në varësen personale, leximi i lajmërimeve në 
hyrje dhe i ditarit në dalje. 

Babai	 nuk	 flet	 me	 profesionistet  e pranishme dhe shikimi i tij 
është i pakapshëm: duket shumë serioz, nuk buzëqesh, nuk i afrohet 
fizikisht	personelit,	nuk	iu	afrohet	as	fëmijëve	të	tjerë	dhe	prindërve	të	
pranishëm. Edhe personeli nuk ndërvepron më vogëlushen dhe babain, 
mjaftohet	me	një	përshëndetje	ndaj	tyre,	por	nuk	i	afrohet	ҫiftit.	Vihet	
re një rregullim reciprok në largësi më shumë se sa në drejtimin e 
harmonisë- marrëveshjes.

Në hyrje babai e zhvesh Z. Me shpejtësi, duke e vënë ulur mbi 
dysheme, më pas ndalon përreth një minutë i përkulur pas së bijës, 
e sheh me dashuri nga sipër, por asnjëherë përballë, pak në largësi. 
Pak	para	se	 të	 largohet	babai	 ia	përkëdhel	flokët,	 teksa	ajo	është	me	
kurriz dhe nuk reagon në asnjë lloj mënyre ndaj kontaktit atëror. Kur  ai 
largohet Z. qëndron pothuajse pa lëvizur, indiferente dhe nuk e kërkon 
atë me shikim. Babai  kthehet një herë, e sheh dhe largohet me nxitim 
me një shprehje të trishtuar dhe pa thënë asnjë fjalë.

Profesionistet e përshëndesin Z. teksa vazhdojnë të presin fëmijët 
e tjerë. Z. nuk reagon ndaj përshëndetjes së personelit dhe nuk 
harmonizohet me to me shikim (ndodh rrallë, për ndonjë sekondë dhe 
është sikur të ishte duke parë në boshllëk), as nuk i thërret ato. Njëra 
nga  profesionistet i afrohet asaj pas 20 minutash për ta sistemuar në 
tapet	dhe	për	të	filluar	mëngjesin	nëpërmjet	një	rituali	përshëndetjesh	
me këngë. (Z. nuk ecën, as nuk zvarritet)

34. Z. është 18 muajshe dhe ka një diagnozë funksionale autizmi, është e bija e një çifti të 
përzier: babai francez dhe nëna me origjinë nga Kameruni e brezit të dytë.
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6.  Ndërlikimet

Analiza e mikro-sekuencave video e ka bërë  personelin e çerdhes të 
reflektojë	rreth	rëndësisë	së	të	qenit	ndërveprues së dyfishtë me fëmijët dhe 
prindërit,	 që	 për	 arsye	 të	 ndryshme	 (emigracioni,	 aftësitë	 e	 kufizuara	 dhe	
dobësitë psiko-shoqërore), kanë vështirësi për t’u harmonizuar-marrë vesh 
me të tjerët (si Z, C, G, I e A.)35

Nga vëzhgimet duket qartë që edhe i rrituri  tenton në mënyrë të 
pandërgjegjshme të jetë më pak ndërveprues me këta fëmijë që janë në 
vështirësi për të shfaqur synimet e tyre komunikuese. Aspekti tek i cili është e 
nevojshme të zgjojmë vëmendjen maksimale ka të bëjë me faktin që jo vetëm 
fëmijët rezultojnë të brishtë në ndërveprim, por vërehet që edhe të rriturit që 
kujdesen për ta (prindërit dhe personeli i çerdhes) përpiqen t’i zvogëlojnë 
qëllimet ndërvepruese-komunikuese me ta. 

Por	 çfarë	 ndodh	 kur	 prindërit	 e	 fëmijëve	 me	 aftësi	 të	 kufizuara	 janë	
me origjinë të huaj? Seksionet vëzhguese që i kushtohen pritje-ndarjes së 
fëmijëve	me	aftësi	të	kufizuar	me	origjinë	të	huaj,	së	bashku	me	prindërit	e	
tyre, zbulojnë se si aspektet  e lidhura me përkatësinë kulturore (përfaqësimi 
i	 aftësive	 të	 kufizuara,	 praktikat	 e	 kujdesit,	 keqkuptimi	 i	 L2	 dhe	mungesa	
konsekuente e bashkëpunimit dhe aleancës me personelin) janë përcaktuese 
te shkëmbimet ndërvepruese, në veçanti midis prindërve dhe personelit të 
çerdhes, me pasoja të pashmangshme në planin e gjithëpërfshirjes së fëmijëve. 
Kjo  gjithëpërfshirje, kërkon bashkëkrijimin e një rrugëtimi arsimor të aftë të 
rrokë nevojat arsimore të veçanta (special needs education’36) të fëmijëve, 
por edhe të prindërve të tyre sepse, siç vëren Roberta Caldin, përvojës së 
zymtë	të	prindërve	të	përcaktuar	nga	“komunikimi	apo	konfirmimi	i	të	paturit	
një	fëmijë	me	aftësi	të	kufizuara	[...]	i	shtohet	edhe	ai	i	emigracionit	(braktisja	
e vendit të origjinës, e familjes së vet, e lidhjeve emocionale, e territorit të 
njohur)” (Caldin, 2012, f. 241).

Rezultate të tilla shtyjnë për të marrë në konsideratë ndryshoret e 
marrëveshjes në planin e integrimit dhe të gjithëpërfshirjes dhe nxisin nevojën 
e	përfshirjes	së	figurave	të	kujdesit	(prindërve	dhe	personelit	të	çerdhes)	në	

35. Vëzhgimet që kanë të bëjnë me 4 fëmijë në situata të ndryshme autizmi (3 nga të cilët me 
origjinë të huaj) vënë në dukje të njëjtat aspekte vështirësish të harmonizimit të cituara.

36. World Health Organization, The World Bank, World Report on Disability, WHO, Geneva 
2011, in http:77whqlibdoc.who.int/publication/2011/9789240685215_eng.pdf.
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rrugëtime trajnuese37 që mund t’i ndriçojnë aspektet e përmendura dhe për t’i 
konsideruar ato pjesë të rëndësishme të një konteksti realisht të menduar në 
një perspektivë gjithëpërfshirëse. 

7. Ndryshoret kulturore dhe ndërkulturore te ndërveprimet 

Mikro-analiza e video-sekuencave të vëzhguara ka bërë që të dalin në pah 
ndryshore të shumta kulturore që, përgjatë ndërveprimeve, marrin një vlerë 
ndërkulturore, ndonjëherë të nënkuptuar. 

Një shembull që ka të bëjë me vëzhgimin përshkrues të një vogëlusheje 
18 muajshe të lindur në Francë nga prindër me origjinë algjeriane. Vogëlushja 
zakonisht e lëviz dorën e  djathtë si shoqërim ritmik ndaj propozimit të 
kënngës të nxitur nga personeli në fazën e pritjes-ndarjes në mëngjes38. 
Mikro-analiza	e	filmimeve	ka	mundësuar	të	kuptohet	funksioni	 i	gjesteve	i	
shprehur gjatë sekuencës së ndarjes: një lloj organizatori i përkohshëm që 
e	shoqëron	dhe	e	mbështet	profilin	narrativ-emocional	të	tyre.	Ndër	të	tjera,	
prania e vazhdueshme e gjestit të vogëlushes, nëpërmjet përësritjes së tij të 
përditshme, na ka shtyrë të kuptojmë origjinën e tij. Në këtë proces njohës 
rezultat thëlbësor është përfshirja e prindërve. Falë shkëmbimit narrativ 
me ta kemi mësuar se edhe në shtëpi vogëlushja e shoqëronte kërcimin 
dhe këngën duke e lëvizur ritmikisht dorën. Një gjestikulacion i tillë ishte 
fituar	nga	vogëlushja	në	Algjeri	gjatë	një	periudhe	qëndrimi	me	të	ëmën	te	
gjyshërit nga ana e të kësaj të fundit. Gjatë tregimit babai ka shfaqur krenarinë 
e përkatësisë kulturore (pride in cultural belonging) (Gratier, Trevarthen, 
2008a) dhe nëna, për herë të parë, ka folur për rrugëtimin emigrues, duke 
shprehur një përjetim të ndryshëm dhe më të vuajtur në krahasim me atë që 
tregoi babai, për mbërritjen e saj në Paris, një vit pas pas lindjes të së bijës. 
Duke iu kthyer kuptimit të gjestit, Gratier dhe Trevarthen (2008a) pohojnë 
se hapësira ndërsubjektive midis prindërve dhe fëmijës përbën “hapësirën 
e parë kulturore”; një hapësirë kjo e karakterizuar nga përvoja, intimiteti 
dhe bashkëndarja e krijuar dhe rimodeluar nga përkatësia kulturore e nënës 
dhe duke shtuar, edhe nga ajo e babait. Pra, nëna dhe baballarë sjellin me 

37. Për rëndësinë e trajnimit në profesionalizmin e personelit të shërbimeve për moshat 0-6 vjeç 
të shihet: L. Balduzzi, M. Manini (në kujdesin e), Professionalità e servizi per l’infanzia, 
Carocci, Roma, 2013.

38.	 Gjesti	gjithmonë	është	identifikuar	në	fazën	e	ndarjes-pritjes	(në	prani	si	të	babait,	ashtu	
edhe të nënës) dhe kurrë në çastet e tjera të ditës.



146

vete mënyrën e tyre personale dhe kulturore të lëvizjes, të të folurit, të të 
kujdesurit, elemente këto që fëmija i ndan shumë herët dhe që përfaqësojnë në 
fakt, përbërësit e një “ndjenje kryesore të përkatësisë” ose “të thelbit kulturor 
të individit” (Gratier, Trevarthen, 2008b, f. 111). Nxënia kulturore kërkon 
krenari për të bashkëndarë, besim të përkatësisë. Që në moshë shumë të 
hershme fëmijët tregojnë shenja të identitetit socio-kulturor dhe në mbështetje 
të një pohimi të tillë shkencor, mund t’iu referohemi aftësisë së hershme të 
fëmijëve të bashkëndajnë lojëra imituese (Douglas, 2007). Fëmija shfaq 
herët një motivim të fortë për të qenë një person si të tjerët, duke kërkuar një 
identitet vendosjeje dhe rol në një grup aktiv (Gratier, Trevarthen, 2008b, fq. 
10-11).	Nëpërmjet	bashkëndarjes	ndërsubjektive,	fëmija	fiton	aftësinë	për	të	
pritur, për të vepruar, për të marrë pjesë gjithmonë e më shumë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në jetën e bashkësisë. Ndjenja e përkatësisë e udhëheq drejt asaj 
që	Bourdieu	(2013)	e	ka	përkufizuar	“habitus”,	e	cila	e	ka	qendrën	si	fillim	te	
lëvizja e trupit që shpreh shoqërimin simpatik (sympathetic companionship)

Gjesti i fëmijës është i përshkueshëm nga kuptime emocionale dhe 
kulturore të forta. Është  një shprehje kalimtare që në qoftë se ndërvepron në 
një kontekst gjithëpërfshirës,  ose të aftë për ta pritur dhe për ta vlerësuar atë, 
mund të marrë vlera të shumta ndërkulturore. Fëmijët, personeli dhe prindërit 
e tjerë të pranishëm e imitojnë përsëri gjestin duke e rimodeluar dhe duke a 
pasuruar nga ana e tyre, me një numër kuptimesh narrative. 

Një shembull i dytë ka të bëjë me një vogëlush të moshës 18 muajshe 
lindur në Francë nga babai francez dhe nëna amerikane. Jemi në dhomën e 
gjumit përpara gjumit të pasdites, me mua është e pranishme edukatorja e një 
grupi prej 6 fëmijësh të vendosur të gjithë në shtretër. Vogëlushi me origjinë 
franko-amerikane	fillon	të	shprehet	vokalisht	duke	përsëritur:	“Ip,	ip,	ip”,	më	
shikon	dhe	unë	imitoj	atë	që	në	fillim	mund	të	dukej	një	fonemë.	E	kuptoj	
që vogëlushi nuk po kënaqet nga përsëritja ime dhe vazhdon ta shqiptojë 
fonemën me intensitet edhe më të madh, duke e rritur vëllimin dhe forcën 
shprehëse. I drejtohem edukatores duke e pyetur për origjinën e vogëlushit 
dhe,	më	në	fund,	e	kuptoj	po	përpiqet	të	më	flasë	në	gjuhën	e	nënës:	po	më	
thotë ‘sleep’ (gjumë). I përgjigjem atij në anglisht: “We go to sleep honey, 
we	go	to	sleep”	(të	shkojmë	të	flemë	zemër,	të	shkojmë	të	flemë).	Vogëlushi	
fillon	ta	përsërisë	fjalën	në	mënyrë	korrekte,	buzëqesh	dhe	tregon	kënaqësi	
që u kuptua në gjuhën e dashurisë së tij, pikërisht në atë të nënës. Edhe 
edukatorja	 e	 pranishme	merr	 një	 qëndrim	 empatik	 dhe	 fillon	 të	 veprojë	 si	
pasqyrë kumbuese duke	përsëritur	fjalën	“gjumë”	dhe	fillon	një	lojë	dinamike	
dhe polifonike e përsëritjeve dhe e variacioneve që arrin dhe i infekton të 
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gjithë fëmijët e pranishëm. Por ndërveprimi nuk përfundon në çerdhe. Fjala e 
mësuar	në	çerdhe,	e	përkufizuar	nga	një	prej	fëmijëve	si	“e	çuditshme”,	sillet	
dhe ndërvepron edhe në shtëpi. Këtu  kemi të bëjmë me vlerën ndërkulturore 
dhe bashkarsimore të këtij shërbimi, që do të duhej të dinte t’i rrokte dhe t’i 
përkthente, në planin arsimor, veprimet, gjestet, tingujt dhe fjalët e shprehura 
në përditshmëri, vlera ndërkulturore e të cilëve, në të kundërt, shpesh, do të 
rezultonte	e	nënkuptuar,	domethënë,	pa	një	reflektim	të	nevojshëm	pedagogjik	
që	të	mund	t’i	mbështeste	dhe	t’i	orientonte	ato	me	efikasitet.		

Kjo	sekuencë	ndërvepruese	ka	qenë	një	mundësi		për	të	reflektuar	së	bashku	
me personelin e çerdhes  mbi rëndësinë e të dhënit hapësirë dhe vlerë gjuhës 
së	folur		në	shtëpi,	e	përkufizuar	kjo	nga	Graziella	Favaro	“gjuha	e	dashurisë”	
(2000, f. 258) dhe është pikërisht te ngjyrimi emocional që gjejmë një pikë 
thelbësore në zhvillimin e ndërveprimeve në çerdhe: gjuha dhe aspektet 
prozodike (jo verbale) të lidhura me të, janë pjesë integrale e identitetit dhe e 
shkëmbimit ndërkulturor. Ta vlerësosh gjuhën e përkatësisë në çerdhe  do të 
thotë të ndjekësh një model pedagogjik drejtuar gjithëpërfshirjes, e kuptuar 
si “marrëdhënie pa zhdukje” (Genovese, 2006), për sa kohë gjuha është pjesë 
përbërëse e identitetit të fëmijës, e përkatësisë së tij familjare, kulturore dhe 
shoqërore. Një model i tillë kërkon marrjen e një angazhimi ndërkulturor nga 
ana e personelit të çerdhes që  mund të veprojë si “udhëzues në botën e re” 
(Moro, 2001) për fëmijët dhe familjet e tyre. Kjo  kalon përmes njohjes së 
vlerës së gjuhës së nënës dhe të lidhjes së saj me kulturën e vet, si bazë e 
rëndësishme për zhvillimin e bilinguizmit39 i cili do të mundësojë shkëmbime 
të reja ndërsubjektive në kontekstin e ri. 

Një shembull i tretë ka të bëjë me vëzhgimin e një vogëlushi në moshën 24 
muajsh që, në prani të çdo lloj pjese muzikore të propozuar nga personeli (e 
gjallë ose në radio), lëviz këmbën e djathtë në mënyrë rrethore duke e ngritur 
dhe duke e orientuar atë nga brenda drejt pjesës së jashtme. Një lëvizje e 
tillë  “lexohet” nga personeli si një prirje nga ana e vogëlushit që dëshiron 
vazhdimisht të tërheqë vëmendjen e të rriturve: Është “Fëmijë Mbret” 
(‘Enfant Roi’) tipik, që dëshiron të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes si 
në shtëpi, etj. Muzikaliteti i shprehur nga vogëlushi përmban një kuptim që 
shkon përtej përfaqësimit të  ‘Enfant Roi’- Fëmijës Mbret, epitet ky që i vihet 

39. Për informacione më të thelluara mbi tematikën e bilinguizmit të shihet: I. Bolognesi, 
A. Di Rienzo, Io non sono proprio straniero. Dalle parole dei bambini alla progettualità 
interculturale, FrancoAngeli, Milano, 2007.
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atij nga personeli i çerdhes. Vogëlushi, në fakt, nëpërmjet lëvizjes së këmbës, 
shpreh një tipar të përkatësisë kulturore, të cilën dëshiron ta bashkëndajë 
në çerdhe: nëna është me origjinë irlandeze dhe lëvizja rrethore e këmbës i 
përket kërcimit të vendit të nënës në të cilin vogëlushi ka pasur përvoja gjatë 
qëndrimeve dhe pushimeve të kaluara te gjyshërit.  

Edhe ky shembull vëzhgues nxit të shikojmë përtej përshkrimit 
fenomenologjik të sjelljes së vëzhguar për të kuptuar gjenezën e saj dhe 
jo	më	pak	të	 	fton	të	reflektojmë	rreth	rrezikut	 të	vazhdueshëm	për	 të	rënë	
në stereotipe, në paragjykime, në përfaqësime të shtrembëruara, që mund 
ta dëmtojnë punën arsimore në planin ndërkulturor. Në këtë rast, përveç 
rrezikut të përmendur, shtohet edhe një brishtësi e mëtejshme në planin 
ndërkulturor:	 personeli	 nuk	 e	 identifikon	 dhe	 nuk	 e	 vlerëson	 një	 tipar	 të	
përkatësisë së identitetit kulturor të vogëlushit të shprehur nëpërmjet gjuhës 
motorike. Të ndjekësh një model pedagogjik ndërkulturor në çerdhe kërkon 
me domosdoshmëri një decentralizim njohës të vazhdueshëm nga ana e atij 
që edukon, për të shmangur pikërisht kurthin stereotipik dhe paragjykues që 
mund të minojë një projekt pedagogjik, i cili synon gjithëpërfshirjen.  

8. Përfundimet dhe zhvillimet pedagogjike në një dritë të re

Gjestet, tingujt, fjalët dhe lëvizjet rezultojnë, pra, jo vetëm tipare dalluese 
të	muzikalitetit	të	shprehur	nga	fëmijët	dhe	figurat	që	merren	me	kujdesin	e	
tyre,  por janë pjesë përbërëse e identitetit, të historisë familjare dhe kulturore 
të çdo partneri të përfshirë në shkëmbim.  

Hulumtimi vë në dukje që atje ku komunikimi apo marrëdhënia është e 
vështirë, dhe ndonjëherë, pothuajse e pamundur, një muzikalitet komunikues, 
i orientuar në mënyrë husserliane, mund të krijojë dhe të rrisë rastet e takimit, 
të shkëmbimit dhe të vlerësimit të diversiteteve, bartës të të cilëve janë çdo 
fëmijë, prindërit dhe personeli i çerdhes. Që këtu lind rëndësia për të hulumtuar 
ndërveprimet te shërbimet arsimore dhe shkollore, duke njohur vlerën arsimore 
të tyre që mbulojnë edhe në planin e integrimit dhe të gjithëpërfshirjes. 

Vogëlushët në çerdhe e gjejnë veten duke ndërvepruar me stile vokale, me 
gjeste-ritmike-motorike të ndryshme nga ato prindërore që, në disa raste, janë 
joharmonike nga ato të përjetuara në kontekstin familjar. Stilet ndërvepruese 
ndryshojnë nga vogëlushi në vogëlush, nga familja në familje, nga kultura në 
kulturë dhe që në kohët e para të konceptimit janë pjesë përbërëse e strukturës 
psikike. Të lëvizësh në këtë perspektivë do të thotë të nisesh nga fëmijët, nga 
familjet e tyre, nga ajo me të cilën ata kanë bërë dhe po bëjnë përvojë. Bëhet 
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fjalë për një proces njohës që lejon një ‘continuum’-vazhdimësi arsimore 
ndërmjet shtëpisë dhe çerdhes dhe ndihmon fëmijët dhe prindërit në procesin 
delikat të ambientimit, duke lejuar një takim-shkëmbim mes përvojave që çdo 
fëmijë dhe prind jeton brenda familjes së vet dhe i pasuron ato në çerdhe teksa 
ndërvepron me fëmijët dhe të rriturit e tjerë të pranishëm. Një qëllim i tillë, siç 
rezulton edhe nga hulumtimi i pranishëm, kërkon një vëzhgim të kujdesshëm 
dhe të domosdoshëm të stileve ndërvepruese midis vogëlushëve-të rriturve 
që mund të ndikojnë konkretisht në planin arsimor duke orientuar praktikat 
e mira të marrëveshjes, të afta, domethënë për të nxitur harmonizimin me 
tjetrin, me diversitetin e tij, pa hequr dorë nga ndryshimi i vet. Është një 
proces i krijimit të përvojave realisht të bashkëndara dhe gjithëpërfshirëse, ku 
çdo partner të mund të shprehë dhe të mund të ndërveprojë tipare të identitetit 
të vet, të historisë se vet, duke i rimodeluar ato në ndërveprim me tjetrin:

‘L’éducation devient interculturelle, lorsqu’elle accepte de construire 
l’identité du sujet dans l’acceptation et la reconnaisance de l’alterité’- Arsimi 
bëhet ndërkulturor, atëherë kur ai pranon të krijojë identitetin e subjektit te 
pranimi dhe njohja e ndryshimit (Desprairies, B. Muller, 1997, f. V).
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nga Anna Rita Addessi

Hyrje 

Vëzhgimi, i kuptuar si një formë e qëllimshme, e organizuar dhe 
sistematike e ‘shikimit’ (Smart, Peggs, Burridge, 2013) ka rëndësi thelbësore, 
në mjedisin e edukimit tingullor të fëmijëve e më shumë në përgjithësi, në 
atë të përvojës së muzikës te fëmijët. Nga shumë këndvështrime ai është si 
formë e plotë në studimin kërkimor që studion dhe hulumton muzikalitetin e 
fëmijëve; si mjet për mësuesit, për të njohur muzikalitetin e fëmijëve dhe për 
të krijojuar një marrëdhënie me të; si mjet informimi dhe vetë informimi të 
vetë mësueseve. Siç do të shihet në paragrafët e mëposhtëm, në këto fusha, 
vëzhgimi nuk ka të bëjë vetëm me shikimin por edhe me dëgjimin, ose me 
vëzhgimin e produkteve muzikore. Mund të shtohet, gjithashtu, se vëzhgimi, 
qoftë ai vizual apo dëgjues, është mjet i parë që fëmija përdor për të prodhuar 
tingujt dhe për të krijuar një marrëdhënie (muzikore) me botën e jashtme. Në 
përgjithësi, mund të thuhet se vëzhgimi është pjesë përbërëse e vetë përvojës 
muzikore. Që nga lindja fëmija dëgjon zërin e tij dhe atë të të rriturve përmes 
lojërave zanore; nxënësi vëzhgon mësuesin e tij të lëvizë duart, gishtat, për 
të gërvishtur kordat etj. Për të kuptuar të luajturit në muzikë, mësuesit i 
vëzhgojnë nxënësit për të krijuar rrugë të të kuptuarit, vëzhgohen muzikantët e 
tjerë që luajnë, vërehen të luajnë e të këndojnë së bashku; vëzhgohen objektet 
e natyrës që prodhojnë tinguj dhe harmoni, për të dëgjuar dhe interpretuar 
botën tingullore  nga e cila ne rrethohemi etj.

Është interesante të vësh re se si vëzhgimi, për sa kohë procedura bazohet 
te mënyra empirike, ndjeshmëria dhe provueshmëria e tij, e karakterizuar 
nga mendimi shkencor dhe metoda eksperimentale e lindur në Europë në 
ndryshimin e madh epistemik që ndodhi midis shekujve të gjashtëmbëdhjetë 

8 Vëzhgimi si mjet i kërkimit shkencor, i 
mësimdhënies dhe i trajnimit në përvojën dhe në 
edukimin muzikor të fëmijëve dhe të edukatorëve. 
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dhe shtatëmbëdhjetë (shih Foucault, 1966), është thelbësisht i natyrshëm në 
historinë e mendimit muzikor. Në këtë periudhë të rëndësishme transformimesh 
të mendimit perëndimor, në fakt jemi të pranishëm në kalimin e një koncepti 
të muzikës, i kuptuar si teori e bazuar mbi raportet numerike (muzika shfaqet 
si një ndër katër disiplinat e ‘Quadrivium’ mesjetare që i takon Marziano 
Capella-s, (shek. IV-V, para Krishtit, së bashku me aritmetikën, gjeometrinë 
dhe	 astronominë),	 në	 një	 konceptim	 të	muzikës	 si	 dukuri	 fizike,	 që	mund	
të perceptohet, të shfaqet dhe si e tillë është e dukshme (krh. Gozza, 
1989, Fubini, 2004, Zanarini, 2005). Edhe nëse raportet numerike mbeten 
të pranishme në debatin mbi muzikën, nga ky çast e më pas, teoricienët e 
muzikës nuk do të jenë më ata që do të arsyetojnë dhe përpunojnë teori me 
dhe	për	shifrat,	por	ata	që	vëzhgojnë	dukurinë	fizike	të	tingullit	dhe	për	këtë	
punojnë bashkë me muzikantët dhe prodhuesit e veglave muzikore. Duhet të 
theksohet se Galileo Galilei, dhe para tij Vincenzo Galilei, etërit e shkencës 
empirike moderne, të bazuar mbi  eksperimentimin dhe ‘përvojat ndjesore’, 
janë vetë muzikantë, shkruajnë për muzikantët, punojnë me muzikantët dhe 
krijuesit e veglave. Vëzhgimet, të kryera nga Galileo Galilei mbi lëkundjen e 
lavjerrësit për të studiuar dukurinë e frekuencës së një ngjarjeje në një njësi 
kohe, përfaqësojnë paraqitjen e vëzhgueshme të dukurisë së rezonancës midis 
dy kordave që vibrojnë njëra nga stimulimi i  marrë nga tjetra: një  dukuri 
e mirënjohur për muzikantët, por që me Galileo Galilein gjen një paraqitje 
empirike dhe të vëzhgueshme  që rëndësinë e madhe do ta ketë jo vetëm në 
historinë e muzikës por në atë të mendimit shkencor modern perëndimor. Siç 
shkruan Zanarini: ‘Bëhet fjalë për një revolucion të një rëndësie të madhe: 
një historian me autoritet i shkencës, Stillman Drake (1992, f.15), ka arritur të 
pohojë se shkenca moderne ka lindur nga muzika’ (2015, fq. 55-56 ). 

Një revolucion i të njëjtës vlerë ka ndodhur në dekadat e fundit në studimet 
muzikore. Siç shkruan Honing (2006), në dekadat e fundit ne kemi marrë 
pjesë në një ndryshim të rëndësishëm në studimet muzikore, që do të thotë në 
një kalim nga muzika e studiuar si një ‘objekt artistik’ në muzikën e studiuar si 
‘proces’, në të cilën interpretuesi, dëgjuesi dhe muzika e kuptuar si një ngjarje 
psiko-akustike, luajnë rolin qendror. Në këtë transformim të thellë, që ka 
përfshirë më së shumti fushën e muzikologjisë sistematike (shih Baroni, 1985, 
Parncutt, 2007, Leman, 2008), shkencat empirike,  kompjuterike, njohëse dhe 
neuro-shkencore kanë krijuar forma të reja të studimeve muzikologjike në 
brendësi të së cilave mjeti i vëzhgimit merr rëndësi thelbësore, si një teknikë 
studimi, por dhe për rezultatet që janë arritur nëpërmjet këtij mjeti. Mendoni, 
për shembull, për studimet mbi performancën muzikore, për t’u kthyer në 
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argumentin e kësaj teme, në studimet mbi zhvillimin e muzikalitetit në 
fëmijërinë shumë të hershme që, së bashku me neuroshkencat muzikore, po 
revolucionarizojnë  vetë konceptin e muzikës, duke  i dhënë jetë hipotezave 
revolucionare në aspektin ontologjik të gjuhës muzikore dhe komunikimit 
njerëzor (shih. Cross, 2000; Brown, 2000; Malloch, Trevarthen, 2009; 
Imberty, 2014). Nga ana tjetër është e nevojshme, të kujtojmë në këtë drejtim 
se vëzhgimi si një mjet i hulumtimit është dhe ka qenë, që nga lindja e tij 
në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë, mjeti kryesor i studimit kërkimor 
të njërës nga degët e tjera të studimeve muzikore, pra të etnomuzikologjisë 
moderne,	bazuar	te	metodat	e	vëzhgimit	të	etnografisë.	

Brenda këtij kuadri të artikuluar dhe kompleks, i cili e sheh metodën e 
vëzhgimit të ndërlidhur me shkencat dhe studimet muzikore që nga lindja e 
tyre,	në	këtë	kapitull	do	të	paraqitet	një	pamje	e	shkurtër	bibliografike	mbi	
përdorimin e vëzhgimit në hapësirën e  përvojës muzikore të fëmijëve dhe 
edukimit muzikor. Në dritën e literaturës shkencore të gatshme në këtë fushë 
të studimit, është konsideruar interesante vënia në dukje  e perspektivave të  
mëposhtme: problematikat  metodologjike të hulumtimit vëzhgues në fushën 
e edukimit muzikor, historia  e përdorimit të vëzhgimit në studimet mbi 
përvojën muzikore të fëmijëve, vëzhgimi si një mjet edukues-didaktik dhe së 
fundi video-analiza për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve.

1.  Vëzhgimi në kërkimin shkencor të edukimit muzikor: 
     disa aspekte metodologjike 

Në studimin e përvojës muzikore të fëmijëve dhe në edukimin muzikor, 
vëzhgimi merr format e një procesi të drejtuar nga parime dhe supozime 
racionale, të motivuara nga një interes për të grumbulluar të dhëna mbi 
ngjarje, procese, sjellje dhe orientime e marrëdhënie. Schmidt (2014) nxjerr 
në pah  se si të studiohet  procesi  i nxënies/mësimdhënies së muzikës përmes 
vëzhgimit, në mënyrë që ai të jetë  veçanërisht i frytshëm. Yarbrough (1995) 
paraqet metodën e studimit  të vëzhgimit në edukimin  muzikor, duke theksuar 
se kjo përdoret kur ‘objektivi i studimit është ai i përshkrimit të situatave në 
zhvillim, të natyrës muzikore, të lidhura me një grup njerëzish, me një grup 
objektesh, për të përshkruar një sërë ngjarjesh’ (f. 55), në antitezë me studimet 
muzikologjike që tentojnë të inkurajojnë shqyrtimin e pjesës së shkruar 
krahasuar	me	studimet	e	 sjelljes.	Pra,	 identifikon	 ‘përdorimin	sistematik	 të	
teknikave për të përshkruar sjelljen ose ngjarjet muzikore’ (Yarbrough,1995). 
Studiuesja	amerikane	tregon	disa	përkufizime	vepruese,	teknikat	e	llogarisë	së	
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sjelljes, të mostrave të përkohshme, të regjistrimit automatik, vazhdimësinë, 
besueshmërinë, pra jep disa shembuj të vizatimit të vëzhgimit dhe disa 
zbatime në kërkimin shkencor të edukimit muzikor.

Të	gjithë	shembujt	dhe	përkufizimet	janë	saktësisht	të	përpunuara	dhe	të	
paraqitura në një kontekst edukues muzikor, në veçanti si mjet për të kuptuar 
proceset	 e	 të	 mësuarit	 të	 muzikës	 dhe	 për	 të	 realizuar	 një	 rrugë	 efikase	
mësimmarrjeje/ mësimdhënieje.

Kuadri teorik i referimit të studiueses amerikane është ai i sjelljes: 
vëzhgimi është paraqitur  si një mjet për të studiuar sjelljen muzikore si 
vëmendje dhe reagim ndaj një stimuli, nëpërmjet kompozimit, ekzekutimit 
dhe dëgjimit të muzikës. Vëzhgimi pra, është paraqitur si një mjet, si cilësor, 
ashtu edhe sasior edhe me përdorimin e teknologjive e të video-regjistruesve. 

Midis muzikologëve dhe edukatorëve që në vitet shtatëdhjetë iu drejtuan 
perspektivës	piazhetiane,	me	interes	të	veçantë	për	argumentin	e	këtij	rrëfimi	
është propozimi i muzikologut francez François Delalande, i cili përmes një 
ripërpunimi me vlerë të mendimit piazhetian në fushën e muzikës, u përqendrua 
te një qasje mbi kërkimin muzikor dhe njëherësh të kohës edukuese, bazuar  
mbi vëzhgimin dhe në veçanti mbi vëzhgimin e ‘orientimeve muzikore’. 
Termi ‘sjellje, drejtim, udhëheqje’ (frëngjisht: ‘conduit’, italisht ‘condotta’, 
gjermanisht ‘betragen’; anglisht ‘conduct’) i referohet termit francez 
‘conduite’, i përdorur nga Pierre Janet, Jean Claparède dhe Jean Piaget.

Termi shfaqet veçanërisht në literaturën e vendeve me gjuhë me origjinë 
latine dhe shpesh përdoret si sinonim i ‘sjelljes’. Megjithatë, siç theksohet 
nga Galimberti (1992): termi sjellje ndryshon nga termi i fundit, në atë që i 
referohet grupit të veprimeve dhe reagimeve të përhershme të një organizmi në 
një mjedis ku është e mundur të bëhet një vëzhgim objektiv, ndërsa orientimi 
i referohet një niveli më të thellë në të cilin këto veprime dhe reagime e kanë 
origjinën (f. 214). 

Piaget përcakton orientimet si ‘mënyrë sjelljeje, duke përfshirë ndërgjegjen’ 
(Piaget, Inhelder 1970, f. 7). Në fushën muzikore koncepti është përdorur nga 
Delalande (1993), i cili shkruan:

Të arsyetosh në terma të orientimit dhe jo në ato të sjelljes, lejimit, 
do të thotë të kërkosh të kuptosh qëllimin e veprimeve. Kur dikush 
merr instrumentin muzikor të tij, përgatitet të luajë dhe më pas luan, 
çfarë kërkon, çfarë po kërkon, çfarë pritet nga kjo bashkësi veprimesh? 
Është vetë qëllimi që na ndihmon të përcaktojmë orientimin, veprimin 
muzikor (f. 45). 
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Kjo perspektivë ka pasur një ndikim të rëndësishëm në hapësirën  
pedagogjike dhe didaktike muzikore, veçanërisht në Francë, Itali dhe 
Spanjë. Delalande e ka kombinuar psikologjinë e  orientimit,  me estetikën 
elektroakustike, duke  ripërpunuar konceptin e objektit muzikor në fushën 
muzikore të fëmijëve. 

Në praktikat vëzhguese të propozuara nga Delalande, fokusi i vëzhguesit,  
edukatorit apo studiuesit është çasti në të cilin fëmija kalon nga vëzhgimi i 
‘objektit material’  te vëzhgimi i ‘objektit tingullor’, ose i tingullit të   prodhuar 
nga objekti. Propozimi i Delalande ka ardhur i artikuluar në  aplikime 
të ndryshme përgjatë viteve, duke prodhuar rezultate interesante si me 
studiuesit, ashtu me mësuesit dhe edukatorët (shih, për shembull, Delalande, 
2001, 2009). Kjo perspektivë, me natyrë kryesisht cilësore, ka nxjerrë në pah 
orientimet muzikore spontane të fëmijëve, madje shumë të vegjël, në mjediset 
natyrore, marrëdhënien midis gjestit dhe tingullit, dhe motivimin e fëmijëve 
në zbulimin e tingujve dhe  në prodhimin e  muzikës. 

Hartwig (2014) nënvizon se si në 20 vitet e fundit në studimet e edukimit 
muzikor, po shfaqet, përkrah studimit sasior dhe cilësor, një mënyrë e 
tretë (komuniteti i tretë hulumtues), që është ajo e metodave të përziera, të 
përkufizuara	si	një	 lloj	planifikimi	 i	 studimit	në	 të	cilin	qasjet	cilësorë	dhe	
sasiore janë së bashku të përdorura për të përcaktuar problemin, metodat, 
grumbullimin e të dhënave, analizimin e të dhënave dhe procedurat e 
ndërhyrjet. Në brendësi të kësaj rruge të tretë të metodës së përzier, gjen 
hapësirë	 përdorimi	 i	 mjetit	 të	 vëzhgimit	 që,	 nëse	 në	 fillim	 ishte	 përdorur	
paraprakisht në studimin cilësor dhe përshkrues, tani gjen hapësirë   të gjerë 
në studimin sasior dhe eksperimental. Në hapësirën e studimit kërkimor mbi 
përvojën muzikore dhe atë të fëmijëve, kjo qasje po dëshmohet e suksesshme, 
sepse lejon një hetim më të plotë të një dukurie, si të asaj muzikore dhe asaj të 
fëmijëve, veçanërisht e pasur në variante si cilësore ashtu edhe sasiore. 

Ndërhyrjet e fundit kanë vënë në qendër të vëmendjes disa probleme të 
veçanta të vëzhgimit në muzikë. Froehlich (1995) thekson dallimin midis 
besueshmërisë dhe marrëveshjes mes vëzhguesve. Duke (1985) e konsideron 
problemin e varianteve që mund të ndikojnë në perceptimin e vëzhguesve 
të një leksioni të muzikës (marrëdhënia mësues-nxënës). Duke vë përballë 
vëzhgimet e kryera nga muzikantë dhe jo muzikantë në një leksion muzike dhe 
gjen që të dy grupet citojnë më shumë udhëzimet dhe  ‘feedback-un’, reagimet 
e mësueses se sa performancën përfundimtare të nxënësit, e cila duhet të ishte 
qëllimi	i	leksionit.	Duke	diskuton	kështu,	aftësinë	për	të	njohur,	identifikuar	
dhe regjistruar marrëdhënien shkak-pasojë të lidhur me kontekstet e nxënies/
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mësimdhënies muzikore. Browning, Birch, Porter dhe Ann (2007) tregojnë se 
si të vëzhgosh vetë përmes një video-analize mund të kontribuojë në zhvillimin 
e aftësisë së të dhënit mësim. Për këtë studim është përdorur një software 
për	 të	 treguar	një	sjellje	 të	veçantë	mësimdhënieje	efikase.	Schmidt	(2014)	
pohon se të studiosh proceset e nxënies/mësimdhënies përmes vëzhgimit 
ka një rrugë me rregulla të veçanta dhe diskuton nëntë aspekte të rrja të 
studimit vëzhgues: përgatitjen e vëzhgimit, mbizotërimin e rolit të studiuesit, 
planifikimin	se	si	 të	ndërfutesh	në	një	kontekst	dhe	si	 të	dalësh,	procesin	e	
vëzhgimit, grumbullimin e të dhënave, arkivimin e të dhënave, analizimin e 
të dhënave, hartimin e raportit dhe së fundi aspektet etike të përdorimit të të 
dhënave vëzhguese. Phelps, Sadoff, Warburton e Ferrara (2005) përshkruajnë 
vëzhgimin pjesëmarrës në studimin cilësor, duke theksuar në veçanti rolin e 
studiuesit, i cili bëhet vetë subjekt-objekti i kërkimit shkencor. 

Në studimet muzikore te fëmijët, objekt/subjekti i analizës vëzhguese kanë 
qenë jo vetëm sjelljet ose orientimet muzikore, por edhe tingujt e prodhuar (nga 
transkriptimet e analizave akustike), ashtu si dhe proceset e kompozimit dhe 
të improvizuara, e përsëri neuroimazhet ose  ndërthurjet muzikore. Studimi i 
neuroimazheve (me paradigma teknologjike si ERP, potencialet e lidhura me 
ngjarjet, dhe MMN, negativiteti i mospërputhjes së shumë tipareve) i ka lejuar 
grupit të studiuesve të universitetit të Helsinkit e të Jyväskylä, të drejtuar 
nga studiueset Minna Huotilainen e Mari Tervaniemi, për të hulumtuar, sipas 
shumë aspekteve, proceset audituese të fëmijës dhe fetusit (shih për shembull 
Huotilainen, Putkinen, Tervaniemi, 2009). Ne kujtojmë studimet e panumërta 
të kryera nga studiuesja kanadeze Sandra Trehub, nga e cila ne citojmë një 
artikull interesant ku ajo diskuton aspektet pozitive dhe negative të metodave 
të matjes së nervave ose sjelljes së përdorur në studimin mbi perceptimin 
muzikor të fëmijëve (Trehub, 2012). Sipas një perspektive të ndryshme të 
llojit psiko-dinamik, Imberty (1990) analizon organizimin e përkohshëm 
të mendimit muzikor të fëmijëve, duke individualizuar në improvizimet 
e fëmijëve një strukturë të bazuar në një ‘vektor dinamik’ dhe një ‘aks’ të 
zhvendosur	drejt	 	 fundit	 të	 improvizimeve	 se	 sa	në	fillim	 të	 tyre.	Mialaret	
(1997), duke përdorur qasjen metodologjike vëzhguese që vjen nga studimet 
etnomuzikologjike të S. Aromit, integron studimin e formave të gjesteve 
muzikore me studimin e parametrave muzikorë të përkohshëm, melodive dhe 
dinamikave, si edhe individualizon, në bazë të formave të gjesteve, të skemave 
të organizmit tingullor të improvizimeve instrumentale të fëmijëve. Sundin 
(1998) përshkruan metodën vëzhguese  (metodën e marrjes së kampionëve) 
të përdorur për të studiuar dëgjimin e  këngëve spontane të tridhjetë fëmijëve  
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4, 5 dhe 6 vjeç, në një shkollë suedeze (Tafuri (2007),  analizon vokalizat  
dhe këngët e fëmijëve për të studiuar se si fëmijët mësojnë të këndojnë dhe 
ndikimin e këngës amësore nga momenti i ngjizjes. Te Mazzoli, Deiu (2013), 
përdoret një regjistrues që zbatohet në një pellush arushi për të mbledhur, pra 
për të studiuar, vokalizat/këngët spontane të fëmijëve. 

Në hapësirën e mjeteve dallohen rrjetet për vëzhgimin apo vlerësimin e 
kompozimeve dhe improvizimeve muzikore të McPherson (1995, 2005) dhe 
Webster (1998). 

Së  fundi shfaqet rëndësia që zhvillimi i teknologjive ka marrë në këtë 
fushë të studimit në dhjetëvjeçarët e fundit. Ashtu si në fusha të tjera të 
studimit,	 edhe	në	muzikë,	 nëse	 në	fillim	vëzhgimi	 bëhej	me	 laps	 e	 letër	 e	
më pas me video-analiza (shih Yarbrough, 1972: një nga studiueset e para të 
përdorimit të video-analizës), vëzhgimi i përvojës muzikore të fëmijëve ka 
shërbyer edhe si mjet për analizën e dëgjimit ose transkriptimit (shih Imberty 
1990, Sundin 1998, Tafuri, 2006), për neuroimazhet (shih Huotilainen, 
Putkinen, Tervaniemi, 2009) për softwaret dhe për video-analizën shih (shih 
Addessi, Ferrari, Carugati, 2015), për analizën akustike të tingullit shih (shih 
Mal- loch, 1999; Gratier, Trevarthen, 2008), dhe së fundi për software-t, për 
vëzhgimin e kompjuterizuar (shih Browning, Porter, 2007).

2.  Shënime mbi historinë e vëzhgimit të përvojës muzikore 
     te fëmijët
 
2.1 Studimet e para vëzhguese 

Bresler (1992) dhe Tafuri (2007) i referohen Studimit të Fondacionit 
Pillsbury (Moorhead, Pond, 1941, 1942, 1944, 1951) si një nga studimet 
e para të përvojës muzikore të fëmijëve bazuar te vëzhgimi. Ky studim i 
ishte dedikuar zbulimit të zhvillimit të muzikës së fëmijëve përmes analizës 
së lojës muzikore të lirë. Objektivi i autorëve ishte të studionin si dhe pse 
fëmijët  bëheshin muzikalisht  shprehës. Autorët i kanë kushtuar vëmendje 
të veçantë për të mos përdorur konceptet, elementet dhe proceset muzikore  
të të  rriturve. Studimi u krye me fëmijët e moshës 3-6 vjeç në një kopsht 
fëmijësh të organizuar posaçërisht për kërkimin mbi krijimtarinë muzikore. 
Fëmijët kishin në dispozicion mjete të cilat mund t’i përdornin secili sipas 
muzikalitetit të vet. Disa të rritur ishin të pranishëm gjatë grumbullimit të të 
dhënave. Vëzhgimi përfshinte edhe të folurën dhe lëvizjet. Të gjithë tingujt 
e  prodhuar nga fëmijët u konsideruan muzikorë ose ‘embrionalisht me vlerë 
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muzikore’ (Bresler, 1992). Në disa shembuj, autorët përshkruajnë fëmijët që 
përdorin gjuhën verbale me ritme të veçanta ose intonacione për të shoqëruar 
veprimet	e	tyre.		Autorët	i	kanë	klasifikuar	produktet		muzikore	të	fëmijëve	
sipas kategorive të mëposhtme: zbulimi i instrumenteve muzikorë, ritmet, 
prodhimet zanorë spontane, këngët. Ka qenë gjithashtu i vëzhguar konteksti 
shoqëror/personal (për shembull si një këngë individuale bëhej këngë e grupit) 
Është interesante të vësh re se si Pound e vendoste problemin e marrëdhënies 
mes modeleve ritmike dhe ritmeve të lëvizjes. Raporti përfundimtar i këtij 
studimi përshkruan tre studimet e rastit të fëmijëve të zgjedhur për ndryshimet 
individuale dhe të qasjes së tyre. Të dhënat përfshijnë edhe informacione 
personale	dhe	biografike,	si	mosha,	familja,	historia	e	shkollës.	Përfundimisht,	
vëzhgimi u zhvillua në një perspektivë holistike, të orientuar nga rastet dhe jo 
nga perspektiva krahasimore, në të cilën autorët kishin për qëllim të studionin 
çdo fëmije, më shumë se sa ndryshimet mes  fëmijëve. Vëzhgimi zhvillohej në 
një kontekst natyror dhe autorët nuk ndërhynin por vëzhgonin, përshkruanin 
dhe mblidhnin atë që deri atëherë nuk ishte studiuar kurrë.

2.2 Qasja Piazhetiane dhe vëzhgimi i ‘drejtimeve’ muzikore

Në vitet shtatëdhjetë, perspektivat për edukimin muzikor kanë pësuar 
një ndryshim të thellë, të zhvilluara së bashku me rrymat e pararojës 
eksperimentale, të cilat në muzikën dhe artet në përgjithësi kanë përjetuar një 
periudhë	të	veçantë	zgjerimi	të	kufijve	disiplinorë	dhe	konceptualë.

Teoria epistemologjiko-gjenetike e Jean Piaget ka dhënë në këtë fushë 
kërkimore dhe eksperimentale didaktike një mbështetje shumë funksionale, 
sepse ka lejuar vlerësimin e atyre aspekteve shqisore-motorike dhe simbolike 
të vetë përvojës muzikore, të cilët ishin shndërruar tashmë më shumë thelbësore 
se sa kishte parashikuar vizioni ‘formalist’ i viteve të mëparshme. Studiuesja 
izraelite Cohen (1980), ka studiuar gjestet muzikore, se si fëmijët organizonin 
tingujt	në	‘ide	muzikore’	duke	mbërritur	të	klasifikonin	këto	sjellje	sipas	tri	
kategorive: vëzhgim, zotërim dhe shpikje e gjesteve muzikore. Puna e studimit 
është kryer te parashkollorët, në bashkëpunim me mësueset e në marrëdhënie 
të ngushtë me kurset universitare që këto  orientojnë. Siç edhe e thamë më 
lart, mendimi i Piaget është përdorur masivisht nga muzikologu francez 
Delalande (1984, 1993), i cili e ka riinterpretuar konceptin e ‘orientimit’ në 
hapësirën muzikore, duke hapur prespektiva të reja, edhe tani funksionale 
në studimet muzikore dhe edukuese muzikore; ai e ka zhvendosur në këtë 
mënyrë përqendrimin e vëzhgimit të veprimtarive muzikore të fëmijëve nga 
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sjellja e orientimeve, ose interpretimi i ‘përfundimit’ që drejton fëmijët në 
veprimtaritë e vëzhguara. Pyetja në bazë të vëzhgimit është: Çfarë e shtyn 
një fëmijë të zbulojë tingullin e një objekti? Në të njëjtat vite, grupi Inter 
Musica nisi në Bologna veprimtarinë muzikore eksperimentale me fëmijë, 
duke hyrë për herë të parë te parashkollorët, duke përdorur vëzhgimin natyral 
si veprimtari e privilegjuar nga edukatorja dhe nga studiuesja për të krijuar 
marrëdhënie me botën muzikore të fëmijëve (shih Baroni, 1978).

2.3.Ndërveprimet muzikore: fëmijë-të rritur,moshatarë, fëmijë-makina 
muzikore  

Vëzhgimi është gjithashtu thelbësor në studimet më të fundit të kushtuara 
muzikës dhe fëmijëve, të karakterizuara  sot nga një gjurmë e fortë dhe  e 
plotë zionista-vygotskijana: për  shembull, studimet mbi ndërveprimet 
muzikore mes fëmijëve dhe mësuesve, bazuar në vëzhgimin e mekanizmave 
të imitimeve muzikore mes fëmijëve dhe një të rrituri, ndërsa ata luajnë 
një ksilofon (Young, 2004) ose studimi i Koops (2012), i cili shqyrton 
faktorët që ndikojnë në muzikën e fëmijëve nga kopshti në shtëpi dhe në 
klasë, përmes përdorimit të videos të ndara mes prindërve dhe mësuesve 
në një kurs muzikor për fëmijë. Serra-Dawa (2009), ndërkohë, studiojnë 
marrëdhënien mes mësuesve dhe nxënësve gjatë leksioneve të instrumenteve 
dhe	të	këngës.	Në	fillim	të	viteve	2000,	filluan	të	dalin	në	pah	studimet	e	para	
të vëzhgimeve të jetës muzikore të fëmijëve në jetën e përditshme. Projekti 
‘Një ditë e Jetës’ (Young, Gillen, 2006), për shembull, tregon se si muzika 
dhe përvojat muzikore janë gjerësisht të pranishme në jetën e përditshme 
të fëmijëve, si në lojërat individuale si në ndërveprimet e përditshme me të 
rriturit dhe moshatarët. Në projektin mbi përmasat tinguj-muzikorë të rutinës 
së përditshme të fëmijëve nga 0-4 vjeç (Addessi, 2008; 2009), të dhënat e 
grumbulluara sipas një serie protokolli vëzhguese kanë ilustruar në mënyrë 
analitike se si rutina e përditshme, në mënyrë analitike, përfaqëson kornizat 
njohëse dhe emocionale për të stimuluar, zhvilluar dhe përforcuar përvojën 
muzikore të fëmijëve. Ilari (2005), Matsuda, Adachi (2008) dhe Addessi 
(2009) tregojnë se si roli profesional i prindërve mund të ndikojë në përdorimin 
e muzikës bashkë me fëmijët e tyre në jetën e përditshme. Malloch, Crncec, 
Adam dhe Bradley (2005) e Ferrari, Addessi (2009) vëzhgojnë ndërveprimet 
mes bashkëmoshatarëve dhe individualizojnë një sërë gjestesh dhe tingujsh të 
përdorura nga fëmijët në ndërveprimin e përditshëm gjatë lojës së lirë.               

Po aq i rëndësishëm është vëzhgimi i gjetur në studimin e zhvillimit të 
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muzikalitetit të fëmijëve te ndërveprimet e hershme nënë-fëmijë me të  
rriturit. Trainor (1996) dhe O’Neill, Trainor dhe Trehub (2001), vëzhgojnë 
që prindërit (si nënat edhe baballarët) janë më shprehës kur këndojnë në 
prani dhe për fëmijët e tyre. Trehub, Hill, Kamenetsky (1997) vëzhgojnë që 
prindërit janë më shprehës  kur këndojnë me fëmijën e së njëjtës gjini. Malloch 
(1999) dhe Gratier, Trevarthen (2008) përdorin analiza akustike të modeleve 
vokale në ndërveprimin nënë-fëmijë për të individualizuar një pulsim tregues 
në brendësi të të cilit zhvillohet loja vokale, duke arritur në hipotezën e një 
muzikaliteti komunikues të pranishëm në gjenet njerëzore (shih. Malloch, 
Trevarthen, 2009). Video-vëzhguese e kontrolluar në  ndërveprimin vokal 
mes fëmijëve tetë muajsh dhe të rriturve (nëna, babai, gjyshërit, edukatorët) 
zbulon se si fëmija është vokalisht më aktiv kur i rrituri imiton fëmijën dhe 
respekton alternimin me turne (Addessi, 2009). 

Një fushë e re studimi në të cilën vëzhgimi ka treguar se është veçanërisht 
funksional është ajo e teknologjive në përvojën muzikore të fëmijëve. Këtu 
gjejmë, për shembull, studimet e Mazzoli-t (2001), i cili hulumton, nëpërmjet 
vëzhgimeve natyrore, në veçanti marrëdhënien me gjuhën televizive dhe 
studimin e përmendur më parë të Young, Gillen (2006) të cilët vëzhgojnë 
praninë e teknologjive në jetën e përditshme të fëmijëve. Të dyja këto punë 
tregojnë se si teknologjitë janë shumë të pranishme dhe se si ato ripërpunohen 
në mënyrë krijuese në përvojën muzikore të fëmijëve. Merkow, Costa-Giomi 
(2014) kanë vërejtur kohët e fundit efektet e repertorëve të ashtuquajtur për  
fëmijë, të prodhuar me aranzhimet e veprave muzikore me sintezatorë, mbi 
preferencat muzikore të fëmijëve të moshës 12-13 muajsh. Një  origjinalitet 
të veçantë përbën përdorimi i vëzhgimit te studimet mbi ndërveprimin mes 
fëmijëve (2-10 vjeç) dhe një lloj i veçantë softwari muzikor, sistemet muzikore 
ndëraktive	 reflektuese	 (SMIR).	Aspekti	 risi	 	 i	 këtyre	 studimeve,	 i	kryer	në	
perspektivën e metodave të përziera, është përpunimi i rrjeteve vëzhguese 
origjinale për studimin e ndërveprimit të fëmijëve dhe makinave (shih 
Addessi, Ferrari, Carugati, 2015; Addessi et al.2016).Vëzhgimi në këtë rast 
është përdorur gjerësisht dhe sistematikisht si te studimet eksploruese, ashtu 
edhe te ato eksperimentale dhe  të kontrolluara, për të studiuar si ndërveprimin 
fëmijë-makinë (shih Addessi, Pachet, 2005), ashtu edhe  përdorimin didaktik 
të teknologjive të tilla dhe rolin e mësuesit (shih Ferrari, Addessi, 2014). Në 
brendësi të këtij projekti, vëzhgimi zbatohet sistematikisht edhe në vëzhgimin 
e	 marrëdhënieve	 në	 mes	 tingullit,	 lëvizjes	 dhe	 teknologjive	 reflektuese	
(Addessi,	Maffioli,	Anelli	2015),	sipas	një	perspektive	që	përpiqet	ta	bashkojë	
vëzhgimin me teoritë e analizës së lëvizjes së  njohjes së mishëruar muzikore 
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(Leman 2007), analizën e lëvizjes së  Labani-t (1951), tekstin mbi kreativitetin 
motorik të Torrance-it (1981) dhe analizën muzikore (Baroni, 2004). 

2.4 Një pikëpamje e veçantë: vëzhgimi i mirëqenies 

Me interes të veçantë për origjinalitetin e qasjes teorike dhe metodologjike, 
kanë qenë, në vitet e para të mijëvjeçarit të ri, studimet vëzhguese të mirëqenies 
në përvojën muzikore të fëmijëve (Custodero 2005; Addessi, Ferrari, Carugati, 
2015). Teoria e mirëqenies së Csíkszentmihályi (1991) i përket hapësirës së 
studimit	mbi	krijimtarinë.	Një	teori	e	tillë	supozon	se	gjendja	flow	(mirëqenia)	
është një gjendje e mirëqenies dhe e kreativitetit, e karakterizuar nga ekuilibri 
mes objektivave që subjekti synon të arrijë dhe aftësive të zotëruara për të 
arritur këto objektiva. Teoria përshkruan gjendje të tjera emocionale, të tilla 
si gjendja e tensionit kur qëllimet janë më të larta se mundësitë që zotërohen 
ose gjendja e mërzisë kur, përkundrazi, qëllimet janë më të ulëta se aftësitë e 
zotëruara nga subjekti. Në fushën e teorisë së mirëqenies, studimet e cituara 
shquhen se kanë përdorur vëzhgimin në vend të intervistës dhe Metodën e 
Përvetësimit	të	Përvojës.	Custodero	(2005)	identifikon	një	sërë	‘treguesish’	të	
mirëqenies dhe i grupon ato në tre kategori: treguesit e hulumtimit objektiv-
sfidës,	 treguesit	 e	 kontrollit	 të	 objektivit	 -sfidës	 dhe	 treguesit	 e	 kontekstit	
shoqëror. Në kategorinë e parë gjejmë vetënxitjen, e kuptuar si një veprimtari 
e ndërmarrë për nismën e fëmijës dhe jo të të rriturit, e shoqëruar me një ndjesi 
të kontrollit të fuqishëm dhe të perceptimit të vetes si agjent; vetëkorrigjimi, 
që tregon praninë e një reagimi të menjëhershëm dhe perceptimi i qëllimeve 
të	qarta	nga	ana	e	fëmijës;	gjeste	të	qëllimshme,	të	përkufizuara	si	një	cilësi	
e lëvizjes e shënjuar dhe e kontrolluar, lidhur me përvojën e mirëqenies. Në 
kategorinë	e	dytë	gjejmë	parashikimin,	të	përcaktuar	si	një	përpjekje	fizike	dhe	
verbale për të gjetur ose për të treguar ‘çfarë ndodh pastaj’ gjatë veprimtarive; 
zgjerimi,	 ose	 transformimi	 i	 materialit,	 shumëfishimi,	 ndryshueshmëria	
në formë, në paraqitje, etj.; zgjerimi, ose vazhdimësia e  veprimtarisë së 
propozuar nga mësimdhënësi, duke e mbajtur vëmendjen dhe pjesëmarrjen të 
lartë. Së fundi, në kategorinë e fundit gjejmë ndërgjegjësimin e marrëdhënies 
me të rriturit e me moshatarët. Custodero ka vëzhguar që këto sjellje të lidhura 
me mirëqenien janë të vëzhgueshme te fëmijët edhe shumë të vegjël si dhe në 
përvojat e para muzikore  të jetës. 

Rrjeti i vëzhgimit të mirëqenies që përshkruhet te Addessi, Ferrari, 
Carugati (2015) u përpunua për të studiuar statusin e rrjedhës te fëmijët që 
ndërveprojnë	me	MIROR-Impro,	e	aftë	të	përgjigjet	në	mënyrë	‘reflektuese’	
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fëmijëve që luajnë një tastierë, duke imituar stilin muzikor (për më shumë 
informacion mbi platformën MIROR, shih www.mirorproject.eu). Veçantia e 
këtij rrjeti është se ai nuk mundëson vetëm një analizë cilësore të përvojës së 
rrjedhës, por, sipas perspektivës së metodave të përziera (Teddlie, Tashakkori, 
2009), edhe një analizë sasiore të pranisë, frekuencës, zgjatjes dhe intensitetit 
të përvojës së rrjedhës. Rrjeti është zbatuar me programin Observer (Noldus).
Vëzhguesi regjistron praninë, kohëzgjatjen dhe intensitetin e pesë nga nëntë 
variantet e treguara nga Csíkszentmihályi (1991). Këto variante janë: vëmendja 
e përqendruar ose një orientim me intensitet të lartë i pranishëm kur fëmija 
përqendrohet në një ose më shumë elementë, si për shembull në disa pjesë të 
tastierës ose të ekipit, disa gjeste për të prodhuar tingullin, dëgjimi i përgjigjeve 
‘reflektuese’	të	sistemit;	‘reagime	të	menjëhershme’	ose	‘ndërkombëtarizimi	i	
kritereve të vlerësimit të tilla që një individ mund të reagojë në këmbim për veten 
e tij pa iu dashur të presë reagimin e një eksperti’ (Csíkszentmihályi, 1996, f. 
114), në rastin e ndërveprimit të fëmijës me sistemin, mënyra me të cilën fëmija 
vepron ndaj reagimit të  menjëhershëm si të sistemit ashtu edhe të shokëve me 
të cilët luan; objektiva të qartë, ose kur fëmija tregon se po ndjek një objektiv si 
për shembull të luajë një pjesë të veçantë me sistem, të eksplorojë një pjesë të 
instrumentit etj.; kontrolli i situatës, që sipas Csíkszentmihályi (1991) arrihet 
kur ‘jemi aq të përfshirë në një situatë aq sa nuk mund të shqetësohemi se 
gabojmë, kemi në dorë plotësisht kontrollin e situatës’ (p. 112); në fund, 
kënaqësia: fëmija, buzëqesh dhe argëtohet. Vëzhguesi software, përmes një 
programimi të veçantë, kryen përllogaritjen dhe kombinimet në të gjitha 
nivelet e pesë varianteve të regjistruara dhe  tregon se kur mirëqenia është 
e pranishme (të gjitha variantet me një intensitet maksimal) si dhe kur janë 
të pranishme edhe gjendje të tjera emotive (mërzia etj.). Në këtë mënyrë, 
mirëqenia	identifikohet	jo	nga	vëzhguesit,	të	cilët	regjistrojnë	ndryshoret	që	
përcaktojnë mirëqenien, por përmes një procesi të automatizuar të software-
it	vëzhgues.	Përdorimi	 i	këtij	 rrjeti	ka	mundësuar	verifikimin	që	mirëqenia	
është shumë e pranishme kur fëmijët luajnë (me tingujt) me sistemin dhe kur 
sistemi	prodhon	një	përgjigje	më	reflektuese.		

3.Vëzhgimi në edukimin ndaj tingujve të fëmijëve

Shumë  studiues që kanë përdorur vëzhgimin për studimin e muzikalitetit të 
fëmijëve, kanë propozuar në literaturë vëzhgimin si mjet didaktik. Vëzhgimi 
bëhet një nga etapat themelore për një rrugëtim të arsimit sipas tingullit 
dhe shpikjes muzikore. Rrjetet e vëzhgimit të mirëqenies, të paraqitura në 
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paragrafin	 e	 mësipërm,	 propozohen	 gjithashtu	 edhe	 si	 mjet	 mësimor	 për	
mësuesen e cila  ndërton situata të nxënies/mësimdhënies ku objektivat janë 
të balancuar me kujdes, krahasuar me aftësitë e zotëruara nga fëmijët, në 
mënyrë që fëmijët të mund të përjetojnë përvojat e mirëqenies, ose e thënë 
ndryshe të mirëqenies dhe krijimtarisë. Në këndvështrimin e Delalande-s 
(1983), vëzhgimi transformohet në vëzhgim të kushteve muzikore të fëmijëve 
(vëzhgimi,	dëgjimi,	përbërja,	shpikja)	nga	të	cilët	mësuesi	mund	të	rifillojë	
duke ‘rinisur’ një veprimtari për të forcuar dhe zgjeruar sjelljet muzikore të 
vëzhguara (Frapp, 1994). Për Delalande dhe Frapat, mësuesi që propozohet 
nga pikëpamja e orientimit nuk i kërkon fëmijës që sjellja të zbatohet, por i jep 
fëmijës një motiv me qëllim që ai  vetë  ta realizojë një sjellje muzikore krijuese. 
Në ‘rinisjen’, sipas Delalande dhe Frapat, mësuesi mund të përdorë ‘udhëzues’ 
të ndryshëm që përfaqësojnë mjetin përmes të cilit mësuesi udhëzon/motivon 
fëmijën drejt krijimtarisë muzikore (nga eksplorimi te shpikjet muzikore). Në 
këtë drejtim gjejmë propozimet e Mazzoli-t (2003), të realizuara veçanërisht 
në fushën e edukimit tingullor në grupin 0-3 vjeç dhe në grupin e  edukatorëve 
në shërbimet e kujdesit për fëmijët, bazuar te vëzhgimi dhe pastaj te teknikat 
e pasqyrimit, modelimit dhe shkallëzimit. Propozimi metodologjik i paraqitur 
te Addessi (2008) i ripërpunon linjat teorike dhe vepruese të Delalande-s 
(1993), Frapat-it (1994), Imberty-s (2005) dhe Mazzoli-t (2003), duke 
shtuar një rrjet të vëzhgimit për kategoritë tingullore-muzikore, të frymëzuar 
nga Baroni (2004), në funksion të  kontekstit të veçantë të praktikave të 
studentëve të diplomuar për Edukator në Shërbimet për Fëmijët në vitet e 
para të jetës, si udhëzues në fazën e parë të profesionalizimit. Propozimi 
parashikon katër fazat që mund të përsëriten si formë e një spiraleje: Përgatitja, 
Shqyrtimi/Vëzhgimi, Rinisja dhe Shpikja muzikore. Dokumentacioni video i 
veprimtarisë të kryer shoqëron çdo fazë. Në fazën e dytë, fëmijët janë të ftuar 
të zbulojnë materialet, tingujt, objektet, pa edukatorin, i cili  do t’u tregonte 
atyre si të veprojnë. Në këtë fazë, roli i edukatorit është ai i vëzhguesit të 
‘orientimit	 muzikor’	 të	 fëmijëve,	 duke	 përkufizuar	 kur,	 si,	 çfarë	 dhe	 ku.	
Për fazën e vëzhgimit sugjerohet një rrjet me kategoritë e mëposhtme: 
ndërveprimi fëmijë-i rritur si dhe ndërmjet bashkëmoshatarëve (përsëritje/
ndryshim, biseda foshnjash, këngë foshnjash, alternimi i turneve, rregullimi 
i turneve, harmonizimi; pasqyrimi, modelimi, shkallëzimi; roli i edukatorit; 
marrëdhënia e sistemit të koduar); zëri (lojëra ushtrimesh, imitime, tregime të 
hershme, muzikaliteti komunikues); vëzhgimi/zbulimi (nga objekti material’ 
te ‘objekti zanor’, përsëritja, variacioni, kontrasti, alternimi, bashkërendimi); 
dëgjimi (i vetë prodhimeve, i prodhimeve të të rriturit, i bashkëmoshatarëve), 
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mirëqenia (vëmendja e përqendruar, përqendrimi, reagimi i menjëhershëm, 
objektiva të qartë, tregues të mirëqenies); analiza muzikore e prodhimeve 
(sisteme të gjatësisë, të zgjatjes, të formës, të tingullit). Vëzhgimi ka si qëllim  
identifikimin	e	orientimeve	tingull–muzikor	për	t’u	rinisur	me	ndërhyrjet	që	
përforcojnë këto orientime, duke i përsëritur ato, duke i ndryshuar ato dhe 
duke përfshirë të gjithë fëmijët, me qëllim  drejtimin e rrugës së fëmijëve 
nga eksplorimi spontan i tingullit te gjetja  muzikore (të shihen shembujt e 
mbledhur	në	botimin	monografik	të	Infanzia,	nr.	2	të	vitit	2008).	Në	literaturën	
anglo-saksone, Kenney (2008) i drejtohet mësuesve në parashkollor (shkolla 
e	 fëmijëve	 dhe	 shkolla	 fillore),	 duke	 sugjeruar	 pesë	 lloje	 të	 përqendrimit	
vëzhgues të lojës muzikore të fëmijëve në klasë: konteksti arsimor, fëmija, 
loja ndëraktive, aktiviteti dhe së fundi një kategori vëzhgimi, e pesta, për 
të udhëhequr studentin, mësuesin e ardhshëm, përmes pyetjeve-përqendrimit 
dhe një marrëdhënieje me një përmbledhje të vëzhgimeve të kryera dhe 
teknikave vëzhguese të mësuara.

4. Video-analiza për trajnimin e edukatorëve dhe të mësuesve

Literatura gjithashtu tregon se si video-analiza, mund të përfaqësojë një 
mjet	efikas	për	trajnimin	e	edukatorëve	dhe	mësuesve	në	fushën	e	edukimit	
tingullor dhe të edukimit muzikor. Vëzhgimi mund të përdoret në rrugëtimet 
e trajnimit për të mësuar vëzhgimin e orientimeve muzikore të fëmijëve, për 
të zbatuar rrjetet e vëzhgimit dhe për të kryer vetvëzhgime. Në literaturë 
gjejmë shembuj interesantë mbi përdorimin e video-analizës në trajnimin e 
mësuesve/edukatorëve të muzikës. Të shumta në numër, për shembull janë  
përvojat e paraqitura në konferencën kombëtare SIEM kushtuar muzikës së 
fëmijëve (Addessi, Pizzorno, Seritti, 2007). 

Disa studime sistematike nxjerrin në pah me hollësi disa aspekte dhe 
përdorime të vëzhgimit te trajnimi i mësuesve. Androutsos (2010), për 
shembull, shqyrton aftësinë për të vëzhguar mësuesit në një klasë mësuesish 
parashkollorë në një shkollë greke. Rezultatet e studimit eksperimental 
tregojnë që të dy grupet e subjekteve (me pak/me shumë përvojë) komentojnë 
veçanërisht veprimet e mësuesve sesa vetë veprimtarinë dhe veprimet e 
fëmijëve. Të njëjtat rezultate janë marrë edhe nga studimet e mëparshme të 
kryera në Shtetet e Bashkuara (Berg, Woody, Bauer, 2002), të cilat tregojnë 
se si vëzhgimi i mësuesve mund të varet nga roli i tyre profesional, gjinia dhe 
mosha profesionale. Browning dhe Porter (2007) tregojnë se vetëvëzhgimi 
i vetë veprimtarisë si mësues mund të jetë i dobishëm në zhvillimin e 
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shkathtësive profesionale të mësimdhënies, veçanërisht kur vetëvëzhgimi 
udhëhiqet nga një reagim i një softwari vëzhgimi që tregon me nota pozitive 
kontaktin me vështrimin. Në Custodero, Zhuoya (2008), autoret përdorin 
video-analizën për trajnimin e edukatorëve në muzikalitetin për fëmijërinë e 
hershme, në perspektivën e trajnimit të mësues-studiuesve. 

Projekti i studim-veprimit mbi përmasën tingullore të rutinës së përditshme 
të fëmijëve nga 0 në 4 vjeç, i realizuar në hapësirën e kursit të Edukimit 
tingullor, pranë Degës të Diplomës për Edukator në shërbimet për Fëmijë 
(Universiteti i Bolognas) është një shembull se si vëzhgimi mund të përdoret 
si për studimin e përvojës muzikore te fëmijët, si për edukimin e tingullit te 
fëmijët, si për trajnimin e edukatoreve. Në këtë projekt, protokollet vëzhguese 
u realizuan në kontekste spontane gjatë rutinës së përditshme: ndërrimi, rënia 
në gjumë, dreka dhe loja e lirë. Realizimi i protokolleve dhe përdorimi i rrjeteve 
të vëzhgimit për orientimin tingull-muzikor të fëmijëve, vetëm apo edhe në 
bashkëveprim me të rriturit ose moshatarët e tyre, u ka lejuar edukatoreve-
studente të ndërgjegjësohen mbi rolin  e edukatorit në edukimin tingullor të 
fëmijëve, për të mësuar disa teknika për të vëzhguar orientimet muzikore të 
fëmijëve dhe disa instrumente për të bashkëvepruar muzikalisht me fëmijët, 
në një kontekst të kujdesit si ai i shërbimeve të kujdesit për fëmijët (shih esetë 
e mbledhura te  Addessi 2008; Addessi, Mazzoli,  2007;  Bedei, Addessi, 
2009; Piras, Addessi, 2008; Ferrari, Addessi, 2009, Volpi, Addessi, 2009). 

Së fundi, thuhet se në fushën e terapisë muzikore dhe vëzhgimit të terapisë 
muzikore për ata që po trajnohen si muzikoterapeutistë dhe muzikoterapeutë. 
Brooks (2002), për shembull tregon se si operatorët kanë qenë në gjendje të 
parashikojnë, përmes vëzhgimit të seksionit të muzikoterapisë, thellime dhe 
njohje mbi vetë aftësitë profesionale e mbi marrëdhëniet dhe pacientin. 

5. Përfundimet

Në përfundim të këtij shqyrtimi të shkurtër mbi vëzhgimin në përvojën 
dhe në edukimin tingullor të fëmijëve dhe duke treguar rëndësinë që vëzhgimi 
ka marrë në këtë fushë, nënvizohet se është mjeti i privilegjuar i disa prej 
projekteve të mëdha ndërkombëtare studimore  në muzikën e fëmijëve dhe në 
edukimin muzikor, siç është rrjeti AIRS- Studimi i Avancuar Ndërdisiplinor 
mbi	 Këndimin,	 i	 financuar	 nga	 Këshilli	 i	 Shkencave	 të	 Shoqërisë	 dhe	
Shkencave Humane të Kanadasë (www.airsplacete.ca) dhe projekti MIROR - 
Ndërveprimi	Muzikor	i	Mbështetur	te	Reflektimi,	i	financuar	nga	Komisioni	
Evropian (www.mirorproject.eu). Janë dëshmuar edhe një numër i pafundmë 
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studimesh vëzhgimore mbi zhvillimin muzikor të fëmijëve të paraqitura në 
konventat më të dëgjuara ndërkombëtare të kushtuara psikologjisë së muzikës 
dhe edukimit muzikor, si konferencat e ISME-Shoqëria Ndërkombëtare e 
Edukimit Muzikor, e ECME-Edukimi Muzikor në Fëmijërinë e Hershme, të 
MERYC-European Network për Edukatorë Muzike dhe Studiues të fëmijëve 
të vegjël, ashtu si të ICMPC-International Konferencë për Perceptimin e 
Muzikës dhe Orientimin e Muzikës e ESCOM-Shoqëria Evropiane për 
Shkencat Njohëse të Muzikës.
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nga  Michela Schenetti, Paolo Donati40

Kur jemi në mjedise të hapura, së pari ne kemi kryer një veprim të thjeshtë 
fizik:	jemi	përkulur,	ulur	...	kemi	ulur	artificialisht	lartësinë	tonë	për	ta	vënë	
veten në nivelin e syve, veshëve, hundëve, gojëve, duarve, e këmbëve të 
fëmijëve tanë. Nga kjo lartësi e re ne kemi parë një botë të re, më të madhe, 
më të pasur në detaje për t’u zbuluar ... (ID 156)41.

Këto fjalë paraqesin një fragment të shkurtër të dokumentacionit të 
prodhuar nga edukatoret dhe bashkëpunëtorët e Kopshtit Villa Teresa di 
Bologna, si pjesë e kursit të trajnimit në mjedise të hapura që po e përfshin 
stafin	në	qindra	shërbime	(çerdhet	dhe	kopshtet)	e	Bashkisë	së	Bolognas	dhe	
shumë komuna të tjera të provincave të Bolognas dhe Modenas.

Ajo që po lexoni, lind pikërisht nga kjo përvojë që i sheh të dy autorët të 
përfshirë në cilësinë e trajnuesve. 

 Është e dobishme të tregojmë me pak fjalë gjenezën dhe karakteristikat e 
rrugëtimit të trajnimit të tyre.

1-Edukimi në ajër të hapur

Rrugëtimi i trajnimit  “Edukimi në ajër të hapur”	ka	filluar	në	vitin	2013,	
falë një përvoje të ndërmarrë në Bologna në vitet e mëparshme dhe që vazhdon 
edhe sot: projekti  “Shkolla në pyll”.	Ky	projekt		i	bashkëfinancuar	fillimisht	
nga rajoni i Emilia-Romagnas, me lider fondacionin Villa Ghigi të Bolognas, 
lindi nga një ide shumë e thjeshtë: të ftohen disa seksione të kopshteve për 

9 Shikime në gjelbërim: kur edukimi 
takon natyrën 

40. Eseja është fryt i punës së përbashkët të të dy autorëve. Veçanërisht  paragrafët “Jo një mjet 
vëzhgimi i thjeshtë” dhe “Zoom”  janë të Michela Schenettit dhe paragrafët “Edukimi në ajër 
të hapur”  dhe  “Nga vëzhgimi në vëzhgim: të bërit e fëmijëve”, të Paolo Donatit. 

41. Identifikuesi ID i referohet protokolleve të studimit që  raportojnë vëzhgimet e shkruara 
nga mësuesit , me hapësirën natyrore dhe elementet e saj (bimët, kafshët e vogla, gurët, 
shkopinjtë, gjethet, dheun, ujin). 
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të kaluar pak kohë (në përgjithësi një javë ose edhe tri ditë që  përsëriten, 
ndoshta në stinë të ndryshme të vitit) në pyll, duke u mundësuar fëmijëve të 
vendosin një kontakt të drejtpërdrejtë.

Të rriturit që përfshihen në këtë përvojë e gjejnë veten duke ndarë një 
lloj pakti42: të rriturit hyjnë në pyll jo për t’u dhënë mësim ose për t’u treguar 
natyrën fëmijëve, as për të zbatuar ndonjë organizim të çfarëdoshëm të 
paracaktuar; ata janë atje për të vëzhguar dhe për të provuar të kuptojnë nëse 
dhe si organizohen fëmijët, se si e strukturojnë kohën e tyre dhe si ndërveprojnë 
me	pyllin	dhe	me	njëri-tjetrin	në	pyll.	Përvoja	e	zhvilluar	fillimisht	vetëm	nga	
katër seksione, ka pasur rezultate tepër interesante. 

Bërthamat e guximshme të eksperimentuesve u kthyen në shkollat   e tyre 
disi	të	ndryshuar,	ata	filluan	t’i	shihnin	oborret	e	shkollave	të	tyre	me	sy	tjetër:	
po rrinin më shumë aty edhe kur kushtet e motit nuk ishin vërtet të favorshme, 
si	edhe	filluan	të	ndërveprojnë	më	shumë	me	elemente	të	ndryshme	natyrore	
që ishin aty të pranishme. ‘Fryma e pyllit’ kishte mbërritur edhe në qytet, 
dhe këtë e vunë re menjëherë disa koordinatorë pedagogjikë të lagjeve të 
ndryshme bolonjeze. 

Kështu në vitin akademik 2013-2014, mori udhë një seri kursesh vjetore 
të trajnimit për edukimin në hapësira të hapura, nën kujdesin e Fondacionit 
Villa Ghigi (një nga qendrat e përsosura të rrjetit të edukimit me mbështetjen 
e Rajonit Emilia-Romagna), nga Departamentet e Shkencave të Edukimit dhe 
Shkencave të Cilësisë së Jetës në Universitetin e Bologna-s dhe Koordinimit 
Pedagogjik	të	Bashkisë	së	Bologna-s	dhe	i	drejtohet	të	gjithë	stafit	(rreth	250	

42.	Marrëveshja	për	të	cilën	po	flasim,	në	të	vërtetë,	i	referohet	një	kursi	trajnimi	të	detajuar	dhe	
të thelluar që ka shoqëruar vitin e parë të eksperimentimit dhe ka përfshirë rreth tridhjetë 
njerëz ndërmjet mësuesish, “dadove”, ndihmës, koordinatorëve pedagogjikë, edukatorëve 
të mjedisit, hulumtuesve dhe vëzhguesve të Departamentit të Shkencave të Edukimit të 
Universitetit të Bolognas.

43. Në vitet në vijim, rrugëtimi u zhvillua duke mbërritur në 48 shërbime në Bashkinë e 
Bologna-s (29 çerdhe dhe 17 kopshte, nga të cilët më shumë se sa gjysma janë të përfshirë 
në	një	modul	trajnimi	të	thelluar)	për	t’u	lidhur	përtej	kufijve	të	Bashkisë	duke	mbërritur	
territore të gjera të provincave të Bologna-s, Modena-s, Ferrara-s, Ravenna-s dhe lojës 
në parqe dhe oborre shkollash. Dhe ky imazh duket se përfaqëson rezultatin ndoshta më 
konkret të një rrugëtimi trajnimi që, ndër objektivat e tij ka, pikërisht atë të rikthimit 
të çuarjes së fëmijëve në gjirin e natyrës, duke përdorur gjithnjë e më shumë e me më 
shumë vetëdije hapësirat e gjelbërta të shkollave. Veprimi i fëmijëve nuk është asnjëherë i 
rastësishëm, por tradhton kërkesat e tyre si dhe dëshirat e tyre; me këtë supozim vëzhgimi 
i përvojave të tyre të lojës së lirë në mjediset jashtë ka rezultuar thelbësor për të njohur 
nevojat	 e	 fëmijëve	dhe	për	 t’i	 shoqëruar	 ata	 në	mënyrën	më	 efikase	në	 rrugën	 e	 tyre	 të	
zbulimit dhe të rritjes.
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edukatorë dhe bashkëpunëtorë) në 14 qendra urbane.43. Sot përvoja e trajnimit 
është zgjeruar dhe në vitin aktual shkollor (2015-2016) përfshihen mbi njëqind 
shërbime, rreth 1.100 mësues, edukatorë dhe bashkëpunëtorë, disa dhjetëra 
koordinatorë pedagogjikë dhe disa mijëra fëmijë, të angazhuar thuajse çdo 
ditë, në veprimtaritë e eksplorimit, vëzhgimit, hulumtimit, grumbullimit

Propozimi i trajnimit ndahet në katër takime. I pari, në vjeshtë, ofron një 
përvojë të zhytjes në mjedis, duke favorizuar zonat e virgjëra dhe ndjellëse 
(një	pyll,	shtratin	e	lumit...)	ku	është	i	mundur	eksperimentimi	dhe	përfitimi	
i një  mënyre e të vetëqenurit në mes të natyrës, duke u përpjekur të arrijë në 
një mënyrë shumë të drejtpërdrejtë dhe personale pasurinë dhe aftësinë e një 
përvoje të tillë. 

Takimi i dytë, përgjithësisht në vjeshtë, ofron mundësinë për të përvijuar 
nga pikëpamja teorike, edukimin në mjediset e jashtme dhe u beson 
pjesëmarrësve një dorëzim të saktë. Përmes një mjeti të veçantë vëzhgues, 
në marrëveshje me grupet e punës, do të regjistrohen veprimtaritë e lojës 
spontane që fëmijët, vetëm ose në grupe të vogla, do të zhvillojnë në kopsht. 

Takimi	 i	 tretë	 (fillim	 pranvere)	 nis	 nga	 prezantimi	 dhe	 ndarja	 e	
vëzhgimeve të kryera, paraprakisht të analizuara nga  trajnuesit,  gjë që ofron 
në	përgjithësi	shumë	stimuj	për	të	filluar	një	përballje,	krahasuar	me	atë	që	
ndodh në situata të ndryshme. Përmes diskutimeve rroken pikat e forta dhe 
aspektet problematike të edukimit në mjedise të hapura, për të mbërritur deri 
te formalizimi i një dorëzimi tjetër: çdo shërbim, në dritën e vëzhgimit – dhe 
si pasojë  e mënyrave të kërkimit dhe e njohjeve të fëmijëve – do të duhet të 
përkufizojë	një	transformim	të	vogël	(ose	edhe	më	të	madh),	i	ndarë	brenda	
grupit të punës dhe i qëllimshëm, të hapësirës të jashtme ose të mënyrës së 
saj të përdorimit. 

Në raste të ndryshme u vendos të ndërfuten në oborr elementë natyrorë jo 
të pranishëm (trungje, copa drurësh, fruta të mbledhura, degë, gurë, rërë, ujë) 
ose,	anasjelltas,	u	mendua	të	hiqeshin	elementët	artificialë	të	cilët	ishin	të	aftë	
të nxisnin interesat e  fëmijëve (triçikla, rrëshqitëse, shtëpiza të  vogla, etj.), 
ose u kryen të dyja këto veprime. Shpesh  u bënë lirisht të përdorshme pjesë 
të kopshtit të ndaluara më parë (pjesa brenda rrethimit, kodrina, pellgu)  ose 
u rregullua   përdorimi i materialeve të ndaluara më parë, të tilla si shkopinj, 
baltë, ose gurë. Ndonjëherë në kopsht (shpesh me ndihmën e prindërve të 
tyre) janë ngritur zona të specializuara, të vogla, që i kushtohen veprimtarive 
të veçanta (zona e gërmimit, gurorja, lulishtja e bimëve aromatike, këndi i 
kërmijve dhe kafshëve të vogla...) ose janë zhvendosur jashtë disa veprimtari 
që normalisht kryhen brenda të tilla si: pritja, vaktet e ngrënies, leximi, 
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takimet me prindërit dhe në disa raste edhe gjumi. Në këtë mënyrë është bërë 
i  mundur  eksperimentimi, në përgjithësi i thjeshtë por jo i rëndomtë, pasi 
është fryt i një mendimi të lindur nga përvoja e jetuar në të vërtetë.  

Një mori transformimesh që kanë qenë objekt i një vëzhgimi të dytë 
individual (Si sillen fëmijët në zonën e re të gërmimit? Si e interpretojnë 
rifutjen në veprim të të rriturve? etj.) të pasuruar me imazhe dhe video që 
janë ndarë nga çdo shërbim gjatë takimit të fundit, një mundësi shkëmbimi 
dhe përballjeje jo vetëm të praktikave arsimore, por të kompleksitetit të 
marrëdhënies midis edukimit dhe natyrës, një çështje pedagogjike dhe 
didaktike domethënëse. 

2-Jo një mjet vëzhgimi i thjeshtë

Edukimi në mjedise të hapura nuk nënkupton vetëm rritjen e mundësive 
për përfshirje në natyrë, por do të thotë mbi të gjitha, vendosjen e një shenje 
me vlerë të rëndësishme në marrëdhënien me natyrën, si në edukimin e 
fëmijëve,  ashtu edhe në trajnimin e personelit. Dalja në natyrë ka treguar, 
se mund të zëvendësohet ajo ndjesi e humbjes së kohës (që shumë shpesh 
kushtëzon të përditshmen e të rriturve dhe fëmijëve që ndërtojnë dhe prishin 
në vazhdimësi) me një ndjenjë të ndryshme, të re, në një farë mënyre të 
papritur: atë të fitimit të kohës pa ndërhyrë, duke vëzhguar dhe duke dëgjuar.

Për t’i interpretuar sërish mjediset e jashtme dhe veprimtaritë edukuese 
në natyrë, është në fakt, e nevojshme të dimë se si të rrimë mënjanë duke 
penguar prirjen e të rriturve për t’u imponuar, përgatitur dhe realizuar në 
vendin e fëmijëve, për t’i lënë vend në një mënyrë tjetër, të qenit më të heshtur 
e më pak të rëndë, por në të njëjtën kohë, ndoshta edhe më aktivë.

Ajo mënyrë për të qenë pikërisht ai që di të vëzhgojë dhe të dëgjojë 
fëmijët, i cili di të presë dhe t’i japë një vlerë kësaj situate, megjithëse në 
dukje pak kundra rrjedhës, që di të përditësojë shikimin e vet mbi fëmijët dhe 
të krijojë vetëdije të reja se kush e kupton dallimin e madh midis përvojave të 
planifikimit	dhe	veprimtarive	të	planifikimit.	

Sytë dhe veshët nuk janë të mjaftueshëm,  duhet  aktivizuar pikërisht 
aftësia e të menduarit, duhen përdorur dhe ndarë mjete vëzhgimi  në gjendje 
të përpunojnë mendime, të emocionohen, të imagjinojnë, të jenë  të aftë të 
imagjinojnë gjurmë të projekteve të mundshme. 

Nuk jemi këtu për të propozuar një mjet vëzhgimi si model, por si dëshmi 
e asaj që besojmë si të rëndësishme për të vënë re me një gjuhë të qartë, të 
thjeshtë, përshkruese, të domosdoshme për të kuptuar gjestet, fjalët, lëvizjet, 
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veprimet e fëmijëve,  duke iu lejuar  atyre që mungojnë të ‘vizualizojnë’ 
përvojën44;	por	edhe	më	shumë,	çdo	edukatori	 të	reflektojë	mbi	veten	e	 tij,	
të gjejë, në letrën e shkruar, mundësinë për të parë jashtë dhe për të ndarë 
me	 të	 tjerët	kuptimin,	por	edhe	kufijtë	dhe	mundësitë	që	 fshihen	pas	atyre	
praktikave ripërtëritëse ditore, të kërcënuara në mënyrë të vazhdueshme nga 
rreziku i automatizmit të paqëllimtë. 

Gjatë rrugëtimeve të ndryshme hulumtuese-trajnimi45 u grumbulluan pak 
më shumë se një mijë skeda, nga të cilat, mbi gjysma, vijnë nga çerdhet e 
fëmijëve. Disa janë përpiluar me shpejtësi dhe/ose në formë stereotipi, 
shumë prej tyre janë shkruar me kujdes dhe përkushtim, duke treguar një 
kompetencë të dukshme në përdorimin e mjetit dhe përpjekjen për të treguar 
mikrohistoritë (shpesh argëtuese dhe madje emocionuese) të shoqëruara nga 
materiale	 fotografike	 interesante	 dhe	 veçanërisht	 shpjeguese.	 Bëhet	 fjalë	
për një dokumentacion të pasur dhe të çmuar, si nga pikëpamja sasiore dhe 
cilësore. 

Në	këtë	kontribut	dëshirojmë	 të	përpiqemi	 të	 reflektojmë	për	vlerën	që	
tekstet vëzhguese mund të marrin në brendësi të këtyre shërbimeve për 
fëmijët (çerdhe, por edhe shërbime integruese dhe eksperimentale) në të cilat 

44. Disa zëra janë të dobishëm për të kontekstualizuar vëzhgimin; është kërkuar treguesi 
i Bashkisë, i shkollave, i seksioneve, i të dhënave dhe i vëzhgimit, i datës dhe i orës së 
ditës në të cilën është kryer vëzhgimi, i numrit dhe i moshës së fëmijëve të vëzhguar. Një 
fushë tjetër fton në një përshkrim të shpejtë të mjedisit në të cilin zhvillohet vëzhgimi 
ndërsa zemra e skedës është e përfaqësuar nga dy fusha: përshkrimi sa më shumë që të 
jetë i mundur, i kujdesshëm dhe i përpiktë për aq sa po vëzhgohet  (duke u përpjekur të 
vihen re sjelljet, lëvizjet, pamjet, marrëdhëniet ...) dhe përshtypjet personale të vëzhguesit 
(mendimet e tij, emocionet e tij. ..) lidhur me atë që po vëzhgon. Fusha e fundit fton  të 
kthehemi	me	një	mendje	të	ftohtë	dhe	me	një	sjellje	të	qëllimshme	dhe	gjysmëreflektuese 
mbi atë që u përshkrua, për të marrë sugjerimet dhe zhvillimet e mundshme që aktiviteti 
i vëzhguar është në gjendje të sugjerojë. Gjithashtu janë ndarë edhe mënyrat e përpilimit:  
preferohet të vëzhgohet një grup i vogël fëmijësh (nga një në gjashtë) duke përshkruar 
aktivitetin e kryer për një kohëzgjatje prej dhjetë minutash, duke preferuar çastet në të cilat 
kopshti paraqitet i qetë dhe jo veçanërisht i mbushur plot me njerëz.

45. Nuk është ky vendi për të thelluar aspektet metodologjike por na duket e dobishme të 
saktësojmë zgjedhjen e aktivizimit të një studimi hermeneutik duke u nisur nga vlerësimi 
i përvojës së çdo edukatoreje dhe mësueseje, për vlerën e saj të fortë politike (Benner, 
1994). Kombinimi i një procesi studimi hermeneutik me një rrugëtim trajnimi na ka 
lejuar të ofrojmë rrugë hulumtuese të përshtatshme për të kuptuar njohuritë e ndryshme 
eksperimentale, duke inkurajuar një frymë të rëndësishme demokratike.  në natyrë por 
edhe motivimet që mund të kontribuojnë për t’i rimenduar rrënjësisht vetë mënyrat për të 
bërë arsimim te shërbimet e kujdesit për fëmijët.
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reagimi edukativ nuk synon të jetë një rezultat individual, por rezultat i një 
pune	kolektive	 të	një	grupi	që	reflekton	së	bashku,	për	 të	kuptuar	më	mirë	
shqisat dhe kuptimet që krijohen me dhe në marrëdhëniet arsimore.

Në veçanti, këto tekste vëzhguese, të prodhuara në pjesën më të madhe 
jashtë mureve të çerdheve të fëmijëve, me gjuhë të thjeshtë dhe narrative, 
na mundësojnë të nxjerrim në pah përparësitë arsimore dhe didaktike që 
mbështesin përvojat.

Por para se të vazhdojmë, si shembull, po risjellim një nga shumë 
vëzhgimet e mbledhura dhe të analizuara.

3-Të dhënat e kontekstit

Bashkia e Imolas, Çerdhja e fëmijëve të Campanellas. Vëzhguese: N.A.
Data 11/11/2013.
Orari: nga ora 10.05 në orën 10.15.  6 fëmijë të pranishëm në skenën e 

vëzhguar, me moshë ndërmjet 20 dhe 32 muajsh. 
Mjedisi ku zhvillohet veprimi dhe materialet në dispozicion të fëmijëve. 
Veprimi kryhet në hapësirën përpara seksionit. Dera e seksionit hapet 

nga oborri dhe menjëherë shihet një pjesë me çimento, pastaj tri shkallë dhe 
pjesa e barit, gjethet, një kasolle e vogël për të mbajtur lodrat: topat, lopatat, 
karrocat, enë të përmasave të ndryshme. 

Përshkrimi 
Fëmijët	dalin	nga	dera,	unë	kam	dalë	jashtë	më	parë.	Tre	prej	tyre	fillojnë	

të kërcejnë në pellgjet që janë formuar në trotuar. M. thotë: ‘bën shak!’. Qesh. 
K. merr një lopatë dhe gjithashtu edhe S.. Shohin M., duke buzëqeshur dhe 
fillojnë	edhe	ata	të	hidhen	mbi	pellg.	Qeshin	dhe	me	radhë	përsërisin:	‘hopa	
hopa’. Loja ngadalësohet dhe më të mëdhenjtë më shohin mua. Unë buzëqesh. 
Loja	rifillon.	Ata		kthehen	duke	u	hedhur	nëpër	pellgje	e	sa	më	shumë	stërkala	
bëjnë, aq më shumë qeshin. Pantallonat i ka të gjitha të lagura. K. ndalet, 
shkon drejt shkallëve, i zbret ato dhe shkon në oborr; merr gjethet. I lë të 
bien dhe shikon duart e bëra pis me dhé dhe me ujë. Shprehja e fytyrës është 
e lodhur. Më shikon e shikoj, nuk them dhe nuk bëj asgjë. Ai i pastron duart 
në xhaketën e tij dhe e merr përsëri lopatën. Duket shumë i përqendruar. Vjen 
D. dhe merr një karrocë. Vjen edhe C. dhe së bashku me K. marrin shkopinj 
druri dhe i vënë në karrocën e D. pastaj të tre mbledhin gështenja dhe i vënë 
në karrocë. C. shikon duart e veta pis, i hap dhe i mbyll. 
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 Konsideratat
Kërcimet në pellgje kanë shkaktuar të qeshura normale te fëmijët. Ka pasur 

edhe një çast që ka zgjuar tek unë kujtimin e ndjesisë së shkeljes së rregullave 
dhe atë të lirisë që provoja  kur isha fëmijë edhe  bëja të njëjtat përvoja.                            

Kënaqësia që lexoja në sytë e tyre më jepte gëzim.

Çfarë më sugjeron vëzhgimi?
Ajo	që	kam	mundur	të	vëzhgoj	më	bën	që	të	reflektoj	sërish	mbi	aftësinë	e	

nxënies autonome të fëmijëve.  Duhet të përpiqemi të dalim më shpesh. Duke 
i lënë atyre këto mundësi mbase ata do të arrijnë të mos jenë ‘të trembur’ nga 
hapësirat jashtë; ndoshta mund të jenë fëmijë që do të vlerësojnë më shumë 
një ecje në mes të natyrës se sa të luajnë me play station për  orë të tëra... 

    Siç është theksuar edhe më parë, është vetëm një shembull, një skedë 
ndër shumë të tjera, një pjesë e atij mozaiku më të madh që  do të përpiqemi 
të ndërtojmë në faqet në vijim. 

4- Zoom 

Të rriturit që kemi takuar në këto vite, kanë mësuar të përfshihen, jo pa 
vështirësi, pa hezitim dhe nganjëherë edhe rezistencë, por përmes angazhimit 
të tyre të përditshëm brenda dhe jashtë seksioneve,  besojmë se është e mundur 
të përvijohen tiparet e një procesi shumë interesant. 

Procesi që karakterizon atë që prej shumë vitesh punon në shërbimet 
arsimore, duke i menaxhuar me mençuri ditët midis zakoneve të konsoliduara 
dhe rregullave (shpesh të nënkuptuara dhe të dobishme për të mbrojtur veten 
nga ngjarjet e papritura) dhe, në një pikë të caktuar, vendos qëllimisht që ta 
zhvendosë mendjen dhe trupin në oborret e gjelbëruar shkollore. Qëllimi nuk 
është	vetëm	që	të	lexohen	përfitimet	për	fëmijët,	por të kthehemi e t’i kushtojmë 
vëmendje vetes, për të zbuluar atë që gjendet pas mënyrave, roleve dhe sjelljeve.

Për edukatorët dhe mësuesit e përfshirë, është propozuar një angazhim i 
dyfishtë;	pra		dalja	me	qëllim	për	të	planifikuar	dhe	monitoruar		procesin	e	
përgjithshëm nga brenda jashtë dhe nga jashtë në brendësi, nga ana e fëmijëve 
dhe e të rriturve, me qëllim zbulimin nëse edukimi në mjedise të hapura (me 
theks te edukimi) është vërtet i mundur në shërbimet tona të kujdesit për 
fëmijët dhe në çfarë kushtesh, pa kopjuar shumë citate të shërbimeve  të 
Evropës Veriore.  

Analiza e të dhënave është kryer përmes një metodologjie të kërkimit 
shkencor cilësor; në veçanti, metoda e përdorur është ajo hermeneutike 
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e analizës tematike (Leonard, 1994). Nga protokollet vëzhguese, janë 
identifikuar	njësitë	e	tekstit	të	cilave	iu	janë	veshur	domethënie	të	ndryshme.	
Paragrafët e mëposhtëm do të përpiqen të argumentojnë njësitë tekstuale 
kryesisht kuptimplote, për të nxjerrë në pah disa nga kategoritë interpretuese 
që	dalin	nga	analiza	objektiv	 të	guximshëm,	 tani	 është	 e	mundur	 të	fillojë	
ndonjë arsyetim që sigurisht ka të bëjë me përvojat që fëmijët jetojnë në ajër të 
hapur, por edhe, dhe mbi të gjitha, me rolin që edukatorët dhe bashkëpunëtorët 
kanë ose mund të kenë si jashtë, ashtu dhe brenda. Dhe kjo na duket se është 
aspekti më interesant: të kuptosh se çfarë ndodh me edukatoren, e cila përpiqet 
të marrë në konsideratë mjediset e jashtme si mjedise mësimore dhe të nxisë 
përvojat arsimore në kontakt me natyrën. 

Ato që vijojnë nuk janë ekstrakte të thjeshta të protokolleve të shumta të 
vëzhguara dhe të mbledhura, por janë rezultati i një analize të kujdesshme, 
që	 synon	 identifikimin	 e	 kategorive	 të	 tërthorta	 të	 cilat	 janë	 në	 gjendje	 të	
nxjerrin	në	pah	reflektimet	që	procesi	i	ndryshimit	të	aktivizuar	ka	kërkuar	
tek edukatorët e rritur

5. Shikime të reja

Ka qenë edhe për mua një mundësi e mrekullueshme, jam zhytur në natyrë 
dhe kam parë, me sy tjetër çfarë më rrethonte. Mësova  nga fëmijët vëmendjen 
për detajet, pashë ato thesare të vogla që vështrimi im, gjithnjë i shpejtë, nuk 
i kishte rrokur kurrë (ID 152). 

Kam pasur shumë dyshime dhe hutime. Të lagesh, të zhytesh në baltë, 
të dalësh  në ajër të hapur deri në ditët e sotme ishin sinonim me ftohjet dhe 
sëmundjet, por përmes kësaj përvoje dhe duke parë sytë e fëmijëve të mi, e 
ndryshova mendimin tim (ID 43). 

E kam përjetuar me një peshë të caktuar idenë e daljes në oborr [...] 
Përqendrimi i fëmijëve, vëzhgimi i marrëdhënieve të tyre dhe rolet që morën 
në lojëra, më lejuan të shihja aspekte të tjera; pas kësaj përvoje unë dukej se i 
njihja më mirë, ndoshta sepse i vura re në një kontekst të pazakontë (ID 15). 

Unë asnjëherë nuk i kisha vënë re më parë fëmijët të ndaleshin dhe të 
shihnin gjethet që binin, mrekullinë që kjo shkaktonte në syve e tyre. Më ka 
habitur vëmendja e tyre  ndaj erës. (ID 233). 

Kam kuptuar, në vështrimin e të gjithë fëmijëve, interesin dhe madje pak 
habinë për këtë përvojë të kontaktit të drejtpërdrejtë me elementet natyrale 
dhe më ka mahnitur aftësia e fëmijëve kaq të vegjël për t’u ndalur në detaje 
(dellëzimi i gjetheve, struktura ...) (ID 229). 
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Të mrekullon kërshëria me të cilën edukatorët, madje me shumë përvojë, 
vëzhgojnë fëmijët me të cilët kanë ndarë qindra ditë së bashku, si dhe habia 
për hapësirat e përshkuara me mijëra herë që papritur shfaqen ndryshe, thuajse 
të ishin të panjohura.

Të jesh në gjendje të kultivosh mënyra të reja është detyrë dhe burim për 
atë që zgjedh të zbatojë profesionalizmin arsimor. Duke frekuentuar oborret 
e gjelbëruara të shkollave, vetë mësueset kanë gjetur gjurmë që sugjeronin 
nevojën për të përforcuar dhe riinterpretuar disa praktika arsimore.

6. Të mendosh sërish jashtë  

Fëmijët në ajër të hapur janë më të pavarur dhe unë kam më shumë kohë 
për të vëzhguar atë që ata bëjnë e për t’i shoqëruar në zbulimet e tyre.  (ID 73). 

Mendoj se është e rëndësishme të rishohim ndërhyrjen tonë të fortë, 
veçanërisht në mjediset jashtë. Megjithëse janë të vegjël, fëmijët janë shumë 
të kushtëzuar nga prania jonë. Unë, që ndërkohë e dua vjeshtën, nuk e kisha 
ndarë kurrë me ta mahnitjen përballë mrekullisë së  natyrës,  edhe ata e kanë 
mirëpritur ashtu si unë.  (ID 62).

Të ndalemi për të vëzhguar jo vetëm grupin e madh, por një situatë të 
veçantë, na mundëson që të na paraqiten detaje të pasura, të cilat përndryshe 
nuk do t’i kishim rastisur asnjëherë. Duke marrë shënim fjalët e tyre e duke i 
përballur me fotot na ndihmon të kuptojmë më mirë mendimet e tyre. Dhe kjo 
na	bën	të	reflektojmë	[...]	Do	duhej	ta	përsërisnim	më	shpesh.	(ID	88).	

Më shohin me mosbesim, sepse unë nuk  them asgjë. Ata  presin të 
zakonshmen ‘mos e bëj’. (ID 95). 

Shumë shpesh, nga roli ynë si edukatorë, ne rrokim si aspekte qendrore, mbi 
të gjitha, aspektet më vepruese: stimulimin, përgatitjen, drejtimin, shpjegimin, 
gjallërimin... Nuk janë vetëm këto. Natyra, me pasurinë dhe dinamizmin e 
saj, është një burim i vazhdueshëm dhe i pashtershëm i stimujve gjithmonë të 
ndryshëm dhe duke qëndruar jashtë,  bëhet më e lehtë t’i kushtohet hapësirë 
aspekteve të tjera të profesionalizmit dhe kompetencës së një edukatori (po aq 
të rëndësishme, por shpesh të lëna në një plan të dytë): vëzhgimi, shoqërimi, 
mbështetja,	ndarja,	rifillim...		

Koreografitë	në	natyrë	kanë	ndryshuar	pjesërisht,	duke	i	bërë	më	pak	të	
frekuentueshme ato pamje  me të cilat jemi mësuar shumë, të cilat shohin të 
rriturin në qendër, duke mbajtur gjallë interesin e shumë fëmijëve përreth, për 
t’iu lënë hapësirë pamjeve të reja që na tregojnë grupe fëmijësh të zhvendosur 
natyrshëm në zonat e mjediseve të hapura për interesa të ngjashme. Mes këtyre 
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grupeve	figurat	e	të	rriturve	të	angazhuara	me	vëzhgimin	ose	dokumentimin,	
të vetëdijshëm se sa e rëndësishme është ta vësh veten në ‘lartësinë e fëmijës’ 
për të qëndruar në botë me të, teksa gjërat ndodhin.

7. Të kthehesh fëmijë

L. më dhuroi një lule të kuqe që e këputi pranë rrjetës. Për mua ishte 
një emocion i madh. Njoha bimën  me të cilën luaja në fëmijëri për të bërë 
shkumë. Mendoj se nuk e kam parë më që atëherë. (ID 237).

Të shohësh  S. dhe F. ‘të përlyhen’ me baltë më kthen në kujtimet e mia si 
vajzë e vogël, kur kam kaluar pasdite të tëra duke bërë rrëmujë dhe ndërtime 
të vogla me dheun e kopshtit (ID 333). 

E pabesueshme është fuqia ndjellëse e aromave; kur lulëzon voshtra, shoh 
gardhin para shtëpisë së gjyshërve ku kam gjetur shpesh brumbuj edhe ‘bletën 
mbretëreshë’ (ID 415). 

Të jesh një kontakt me natyrën shpesh na afron me fëmijërinë tonë dhe kjo 
është një situatë jashtëzakonisht interesante dhe stimuluese për një edukator 
që e risheh veten të aftë të mahnitet, të mrekullohet e të provojë një ndjesi të 
papritur lirie. Një pjesë e mirë e kujtimeve tona më të largëta ka të bëjë me 
natyrën, por nuk është e thënë që edhe në të ardhmen mund të jetë kështu. 
Fëmijëria që i lejojmë fëmijëve tanë shumë shpesh nuk parashikon momente 
dhe hapësira veprimtarish të lira dhe të pavarura në kontakt me natyrën, nxit 
përvojat dytësore në dëm të atyre parësore (Dewey, 1949) dhe humbja e 
kësaj përvoje rrezikon të ketë pasoja të thella në rritjen e tyre. Edhe nga ky 
këndvështrim, oborret e çerdheve përfaqësojnë një mundësi të rëndësishme 
dhe ia vlen barra qiranë që të përdoren sa më shumë të jetë e mundur. 

8. Natyrisht mirë

Bashkë me koleget e mia, kur kemi zgjedhur të dalim në ajër të pastër me 
fëmijët, pothuajse çdo ditë ndjehem më mirë, më e qetë dhe më e çlodhur. Jam 
edhe më pak e shqetësuar lidhur me rreziqet që fëmijët mund të hasin (ID 221).

Një anë e rëndësishme qënuk duhet nënvlerësuar, është fakti që të 
jetosh në mjedise të hapura natyrore shkakton një ulje të nivelit të stresit: 
mekanizmat negativë, që shpesh aktivizohen në seksion, në mjedise të hapura 
nuk vendosen (ID 127). 

Kopshti, gjelbërimi, duket se kanë një funksion terapeutik; disa probleme 
të sjelljes së shqetësuar, ngacmime...etj. në kopsht janë zbutur apo edhe janë 
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zhdukur fare. Ndërsa në mjedise të hapura gjithkush ndihet më mirë. (ID 166). 
Një mjedis më pak i zhurmshëm dhe më pak i mbushur me njerëz u 

jep	 fëmijëve	 (dhe	neve	 të	 rriturve)	kohë	për	 të	 reflektuar,	pë	 të	organizuar	
mendimet...një kohë e çmuar për fëmijët që shpesh e kalojnë shumicën e ditës 
në një mjedis të institucionalizuar (ID 244). 

R., ndërfutja e të cilit ka qenë veçanërisht e lodhshme, ka gjetur një lloj 
përmbajtjeje  emocionale në mjediset e jashtme; jashtë largohet nga edukatoret 
dhe tregohet më e qetë. (ID 111). 

I vetëm, duke organizuar lodrat e tij në oborr, dukej i qetë, me një shprehje 
të çliruar, por në të njëjtën kohë të vëmendshme për të vëzhguar atë ç’ka e 
rrethonte. Duhet ta pranoj se duke e parë  kaq të qetë (zakonisht është një fëmijë 
që kërkon shumë vëmendje nga edukatorët) më ka befasuar pozitivisht  (ID 18). 

Të përjetosh një përvojë edukimi në natyrë ka domethënie. Për  të rriturit, 
shton familjaritetin me mjedisin e jashtëm dhe me materialet natyrore. 
Perceptimi i tyre i rrezikut në pjesën më të madhe të rasteve, është zvogëluar 
dhe në  këtë rast kemi imazhe mirëqenieje. Nga dëshmitë e tyre mund të 
pohojmë që në natyrë rrihet më mirë, siç pohojnë disa studime të ndryshme 
ndërkombëtare  (Kahn, 1999; Clay, 2001; Gill, 2014). Ka më shumë hapësirë, 
më pak zhurmë, një dritë më e mirë, shqisat tona nxiten në një mënyrë që 
përgjithësisht është e vazhdueshme, por më e matur. Prania e bimëve dhe e 
shumë kafshëve duket se zhvillon, veçanërisht te fëmijët e vegjël, një shkallë 
të lartë të magjepsjes dhe ndjeshmëri ndaj të gjitha qenieve të gjalla dhe 
kjo, ndoshta, mund të jetë e dobishme për të vendosur marrëdhënie më pak 
konfliktuale		me	shokët	e	tyre.	

9. Më pak konflikte në qiell të hapur

Nuk	 pati	 situata	 të	 vështira	 ose	 konflikte,	 fëmijët	 ishin	 në	 gjendje	 të	
ndërmjetësonin dhe të prisnin. Loja u zhvillua pa pasur nevojë që i rrituri  të 
ndërhynte.  (ID 414).

Unë nuk e di nëse kjo ishte një rastësi, por debatet mes fëmijëve ishin të 
pakta, ata ‘u përhumbën’ duke eksploruar dhe duke luajtur me materiale të 
ndryshme pa u zënë me njëri-tjetrin.  (ID 300). 

Vetëm kontakti me natyrën, nga ana e fëmijëve, ka bërë që mes tyre të mos 
ketë	përplasje,	çaste	konflikti.	Secili	ka	luajtur	lirisht;	fakti	që	mund	të	gjenin	
një shkop pak a shumë të gjatë i ka bërë ata të lumtur  (ID 201). 

Mendoj se duke luajtur në natyrë, në një kontekst ku të gjitha dinamikat 
janë	më	 të	qeta,	do	 të	ndihmojë	në	 reduktimin	e	mundësive	 të	konfliktit	 e	
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dhe rrjedhimisht lojërat ose përvojat përjetohen me më shumë qetësi, me më 
shumë kënaqësi. (ID 81).           

Shumë kushte që janë burim i grindjeve në hapësirat e brendshme të 
shërbimeve të kujdesit për fëmijët nuk gjejnë të ngjashmet në mjediset jashtme, 
siç janë mosmarrëveshjet që shpesh zhvillohen për zotërimin e lodrave, për 
zënien e hapësirave ose për kërkesën e vëmendjes nga ana e një të rrituri. Këto 
elemente	konflikti		në	mjediset		e	jashtme	kanë	më	pak	mundësi	të	zhvillohen,	
në sajë të faktorëve të ndryshëm: nuk ka lodra, hapësira është mjaft e gjerë dhe 
natyra dhuron gjithmonë nxitje të ndryshme. Në momentin që ne largohemi 
nga	dera	e	seksionit	ne	shikojmë	drejt	 të	panjohurës.	Mjafton	një	fllad	ere,	
ndryshimi	i	sezonit,	fluturimi	i	një	fluture	dhe	vendi	i	frekuentuar	çdo	ditë	nuk	
është më i njëjti; nuk është kurrë i njëjti dhe kjo na shtyn në përballjen me atë 
që	është	e	re	për	ne,	ende	e	panjohur.	Dikush	flet	për	teorinë	e	rigjenerimit	të	
vëmendjes (Hertzog et al., 1997). Në këtë situatë të tjerët, shokët tanë, mund 
të na ofrojnë një ndihmë të rëndësishme: më mirë të bashkëpunojmë! 

10. Më shumë autonomi 

Koha e vëmendjes ka zgjatur më shumë sesa pritej. Ka qenë e rëndësishme 
të mos u jepeshin fëmijëve furnizime dhe materiale, sepse kanë treguar një 
shpirt që nuk pritej, përshtatës dhe autonom.  (ID 45).  

Fëmijët kanë treguar një aftësi të madhe  vetorganizimi në lidhje me 
dinamikat e lojës brenda shkollës, ku duket se kanë vështirësi të organizohen  
në mënyrë autonome dhe vazhdimisht kërkojnë të rriturit që të sigurojnë 
stimuj të rinj (veprimtari të reja materiale). (ID 69). 

Unë kam vërejtur te fëmijët aftësinë për të dhënë përgjigje dhe për të 
gjetur zgjidhje, aftësinë për të bashkëpunuar dhe për të ndarë një kusht  për 
t’u	ndërfutur	në	gardhin	e	dendur	ose	për	t’u	kacavjerrë	mbi	degët	e	dafinës	
ose mund të vendosësh se nuk je ende gati (ose nuk ke dëshirë) e të presësh.  

Edukatorja është pranë,  të vëzhgon, të mbështet, të përkrah por zgjedhja 
është e jotja. Të kesh shansin e zgjedhjes, për një fëmijë, është tashmë një 
mundësi e rrallë e gjithnjë e më e çmuar (ID 78). 

Më ka bërë shumë përshtypje angazhimi i tyre për atë që po bënin, mbi 
të gjitha dy prej tyre, që për gjatë gjithë kohës nuk e vranë mendjen fare për 
të tjerët dhe nuk u shqetësuan as nga ndonjë gjë tjetër. Ajo që po bënin ishte 
kaq e rëndësishme për ta sa dukej se ishin tërësisht të përshirë prej saj, por, në 
të njëjtën kohë, ajo gjë nuk ishte burim ankthi për ta.  Përkundrazi, shikimet 
ndërmjet tyre ishin të qeta dhe aty kishte një ajër kënaqësie dhe lirie. Liri për 
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të hyrë apo për të dalë nga përvoja për të bërë tjetër gjë (ID 91). 
Liria është një fjalë që përsëritet shpesh te vëzhgimet e mbledhura. Natyra 

të vë në provë, të fton të eksplorosh të panjohurën, të shtyn drejt aventurës 
e të kërkon disa zgjedhje. Mund të vendosësh të ndërmarrësh për krimbat e 
tokës,	për	t’u	futur	në	një	gardh	të	trashë	apo	të	kacavirresh	në	degët	e	dafinës,	
ose mund të vendosësh që nuk je ende gati (ose nuk ke dëshirë për to) dhe 
të presësh. Edukatorja është pranë, të vëzhgon, të jep siguri, të mbështet, të 
shoqëron, por zgjedhja është jotja. Të kesh mundësi të zgjedhësh, për një 
fëmijë, është tashmë një mundësi e rrallë dhe gjithmonë e më e çmuar si edhe 
është e rëndësishme, në këtë situatë, të paralajmërojnë se mund të mbështeten 
ende në ndihmën e shokëve të tyre. 

11. Jashtë ndihmohet njëri-tjetri

Kemi vënë re që fëmijët kanë prirje për të bashkëpunuar më së shumti kur 
janë në kopsht. Shumë shpesh, në lojën e lirë në seksion, shumë fëmijë priren 
të luajnë vetëm; në kopsht, përkundrazi, kanë prirje për bashkëpunuar më 
shumë me njëri-tjetrin (ID 269).

Për mua ka qenë e mrekullueshme të vëzhgoj se si nisma e një prej 
vogëlusheve	 mund	 të	 bëhej	 një	 pikë	 fillimi	 për	 eksperimentimin	 dhe	
kreativitetin e tjetrës  dhe anasjelltas  (ID 44).

Kam vëzhguar M. që me mundim ia doli mbanë të arrijë në majë të 
kodrinës. Për të zbritur, kërkoi ndihmën e R., i cili i dha një dorë asaj.  U 
ngjitën dhe zbritën së bashku dy herë dhe më pas M. e provoi, dhe ia doli 
mbanë të zbriste vetëm. E pa që unë po e shikoja dhe më tha “e bëj vetë” dhe 
ishte vërtet shumë e kënaqur (ID 63). 

Janë përpjekur duke bashkëpunuar së bashku dhe duke eksperimentuar 
teknika të ndryshme, deri sa e gjetën vetë gurin e zhdukur në pellg dhe kjo ka 
qenë pjesa që më ka përfshirë më shumë, emocionalisht (ID 155). 

Në disa vëzhgime, fëmijët  më të mëdhenj se 3 vjeç, ishin të aftë të 
konceptonin një projekt dhe më pas të organizoheshin për ta realizuar atë. 
Disa përshkrime, që tregojnë përpjekjen dhe angazhimin e shumë fëmijëve që 
kishin si qëllim ta tërhiqnin zvarrë një trung të madh apo të gjenin materialet 
për zjarrin ose që e bënë të rishfaqet gurin e zhdukur në pellgun me baltë, na 
zbulojnë rëndësinë dhe nevojën e lojës, të lojës së lirë dhe të menaxhuar në 
mënyrë të pavarur; ajo që për këlyshët e gjitarëve përfaqëson mënyrën me 
të cilën ata përgatiten për jetën (Gray, 2013). Dhe jeta dihet. Ajo përfshin 
domosdoshmërisht edhe një dozë të caktuar rreziku. 
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12. Rreziqet dhe frika

Kam frikë se do të vriten teksa luajnë në kopsht me shkopinj, pra nga ana 
ime ekziston prirja për të ndërhyrë vazhdimisht te loja e tyre  (ID 599).

Ngjitja në stivën e trungjeve më terrorizon. Nëse nuk do të kishin qenë 
koleget, nuk do ia kishin dalë asnjëherë. (ID 50). 

Duke parë fytyrat e lumtura e të buzëqeshura të fëmijëve u ndjeva sikur t’u 
kisha bërë atyre një dhuratë, kjo më bëri edhe mua të ndjehesha mirë. Mendova 
se sa u marrim fëmijëve me frikën tonë, i marrim edhe vetes (ID 642).  

Frika e e rastësishme  e lidhur me të ftohtin apo me bërjen pis mua nuk 
më ka prekur aspak, përkundrazi, duke u kthyer në seksion, qe shumë e bukur 
për mua dhe për fëmijët kur ndërruam çorapet e njomura dhe duart e bëra me 
baltë, të cilave më parë u morëm erë. (ID 346). 

Pas një jave të tillë, i vetmi dyshim i stërmadh është: sa përvoja  dhe 
emocione u kam privuar fëmijëve përgjatë 36 vjetëve punë edukuese, çdo 
herë që kam thënë ‘largoje shkopin se mund të lëndohesh!’ (ID 235) 

Qëndrimi në mes të natyrës sjell rreziqe, vetë jeta sjell rreziqe. Disa nuk 
ia vlen t’i provosh. P.sh.do të ishte pakujdesi e madhe të mbash në kopsht 
bimë helmuese, sepse është e vërtetuar që fëmijët kanë prirje  të provojnë 
me gojë gjithçka që kanë nëpër duar. Rreziqe të tjera mund të konsiderohen 
të tolerueshme ose edhe të dëshirueshme.  Prania e disa bimëve si hithra apo 
manaferra,  mund t’i shtyjë fëmijët të jenë më të vëmendshëm përballë asaj që 
kanë përreth; përvoja e një shpimi apo e një gërvishtjeje mund t’i bëjë ata më të 
vetëdijshëm për rreziqet të cilat edhe mund të hasin. Një person i vetëdijshëm 
është sigurisht i përgatitur më mirë përballë jetës. Disa frikëra janë të lidhura 
në thelb me injorancën: shpesh ka droje për atë që nuk njihet me  natyrën, 
për atë mënyrë gjithnjë të ndryshme e për pasojë vështirësish që njihen. Këto 
nxisin frikë. Edhe oborri i vogël dhe i këndshëm në një kopsht fëmijësh, falë 
veshjes me barëra dhe insekte të panjohura, mund të shndërrohet në një pyll 
nëse	krahasohet	me	gjendjen	statike,	të	sigurt	dhe	artificiale	të	mjediseve	të	
brendshme.

Nëse natyra na frikëson, një zgjidhje e mundshme është ta frekuentojmë 
atë më shumë e mbase mund të imagjinojmë një kurs edukativ për personelin, 
që mundëson edhe një alfabetizim të tipit natyralist, i cili do të vinte në dukje 
aftësitë që  dallohen nga raporti me organizmat e gjalla e nga marrëdhënia me 
elementët  e materialet natyrale. 

Mësueset e kontaktuara, janë ndërgjegjësuar për faktin se  gjërat që  kishin 
të ndaluara në shërbimet e tyre vareshin në pjesën më të madhe nga frika e 
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tyre sesa nga vetë rreziqet; ndonjëra ka nisur ta projektojë rrezikun si çelës  
edukues, duke kërkuar mënyra të reja organizative të shërbimit.  

13. Materiale të reja për nxënie të reja 

Besoj se përdorimi i materialeve natyrale, pra jo të strukturuara, ndihmojnë 
jo vetëm mësimin apo forcimin e ndërgjegjeve (mendo fërkimin e druve apo 
stivimin për zjarr), por edhe eksperimentimin dhe zhvillimin e mendimit 
krijues,	atë	që	bën	të	shohësh	në	një	degë	herë	një	flamur,	herë	 	një	pemë,	
herë  një shtëpi për kërmijtë (ID 37). 

Fëmijët arrijnë ta ‘transformojnë’ përvojën në bazë të risive që ndërhyjnë 
(krimbat, uji etj), duke krijuar një lojë gjithnjë e më interesante që organizohet 
duke e parë si thesar çdo gjë të papritur e risi që ndodh.  (ID 363). 

Është fantastike të shohësh se si elementë të varfër e kaq të thjeshtë mund të 
nxisin një interes të tillë te fëmijët duke rritur dëshirën për të zbuluar.  (ID 459).  

Loja me dheun i ngjan veprimtarive të tjera të manipuluara, por duke u 
zhvilluar në oborr fëmijët patën më pak pengesa e më shumë liri lëvizjeje, më 
pak ndërjyrje nga të rriturit, më shumë autonomi (ID 15).

Në lojën me gurët është vënë re një perfeksionim i tërheqjes motore e i 
manipulimit, si dhe një aftësi më e madhe e shpikjes dhe kreativitetit. (ID 81).  

Tërheqja dhe empatia që fëmijët duket se provojnë përballë organizmave 
të gjallë46 (Wilson 2002) në një masë duket se na transmeton të gjithëve ato 
materiale që kanë pasur  e mbase edhe kanë të bëjnë me jetën. Një degë, një 
gjethe, pjesa e një trungu, një frut, por edhe uji, toka, një gur, bora…,janë 
burime	 interesi	 dhe	mahnitjeje.	Çdo	 degë,	 gur	 apo	 flokë	 dëbore,	mban	 në	
vetvete	 një	 sasi	 kaq	 fisnike	 informacionesh,	 për	 cilësinë,	 karakteristikat,	
ngjarjet (frut i miliona viteve evolucion, të një gjeneze që ka përshkuar 
orët gjeologjike, të ndërveprimit me organizma të tjerë të panumërta), aq sa 
rezulton absolutisht unik, i pariprodhueshëm dhe shumë interesant (Miklitz, 
2001). Ka gjasa që të gjithë këtë, fëmijët e vënë re në mënyrë më të qartë 
krahasuar me ne të rriturit e atëherë materialet natyrale, edhe nëse janë të 
vështira	për	t’u	sistemuar,	do	duhej	të	fillonin	të	zinin	vend	edhe	në	mjediset	
e brendshme, si të vërtetë e jo ndërmjetës banalë në mësimmarrje. 

46. Wilson në	vitin	1984	propozoi	teorinë	e	biofilisë	që	shfaq	në	mënyrë	empirike	në	qenien	
njerëzore prirjen e lindur për të përqendruar interesin e tij në jetën e proceseve jetësore. 
Në	vitin	2002	përpunon	një	 tjetër	përkufizim,	sipas	 të	cilit	biofilia	është	 ‘prirja	e	 lindur	
për të përqendruar vëmendjen tonë në format e jetës e mbi gjithçka që e kujton atë, në disa 
rrethana, duke u përfshirë emocionalisht’ (Wilson, 2002, fq. 134)
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14. Jashtë-Brenda 

E shoh shumë interesante dhe të pëlqyeshme pamjen e fëmijëve që me 
objekte natyrale realizojnë lojërat e tyre në seksion në zonën e kuzhinës, me 
objekte krejtësisht të ndryshme.  (ID 344). 

Në oborr fëmijët kanë mundësi t’u  japin ritme të ndryshme lojërave të 
tyre, për shembull për të gatuar tortën janë krijuar shumë situata, disa të 
izoluara vetëm në një vend e të tjera që parashikojnë vrapime e hedhje nëpër 
oborr në kërkim të përbërësve. Nëse e gjitha kjo do ishte zhvilluar në një 
mjedis	të	mbyllur,	do	kishte	qenë	shumë	më	e	kufizuar,	jo	vetëm	për	shkak	të	
pranisë së barrierave arkitektonike, por edhe për rregullat e shumta të cilave 
do të duhej t’u bindeshin. (ID 301). 

Mënyra sipas së cilës kanë bërë përçapje në dy përvojat e ndryshme 
‘shtëpi’ dhe ‘oborr’ nuk janë shumë të ndryshme nga ajo që vihet re  kur 
luajnë në kuzhinë apo kur i japim miell misri; kalimi nga një situatë në një 
tjetër është në të vërtetë absolutisht e rrjedhshme, gjë që e bën të gjithën më 
të kënaqshme e më të lehtë. Më duket se kjo është qasja e drejtë për t’u nisur 
e	parë	mjediset	e	jashtme	si	një	vazhdimësi	e	përvojës	edukative	që	fillimisht	
e kam maturuar në mjediset brenda. (ID 222). 

Dallimet që ekzistojnë midis  brenda dhe jashtë nuk duhet të përkthehen 
domosdoshmërisht	në	dikotomi	ose	pengesa.	Një	lojë	mund	të	fillojë	brenda 
dhe të vazhdojë jashtë ( ose anasjelltas) , duke përdorur materiale të ngjashme 
ose të ndryshme.  Të nisesh nga ideja e një projekti pedagogjik si kornizë 
me një kuptim të vetëm dhe global na mundëson që të përqendrohemi dhe 
të ndjekim sugjerimet e ofruara nga fëmijët për të eksperimentuar sinergji 
dhe depërtime të përbashkëta: gjethet hyjnë në klasë, ndërsa dinozaurët dhe 
krokodilët kolonizojnë lëndinën.  Herët a vonë, të gjithë do të takohen nëpër 
hapësirat e shtruara të një verande (terreni i mesëm) dhe kjo do të përfaqësojë 
rastin	që	të	rriturit	të	mund	të	reflektojnë	për	pragjet,	ose	për	ato	hapësira	dhe	
kohë shumë shpesh të harruara në hartimin e shërbimeve arsimore.

15. Si përfundim, gjithçka mirë? Pothuajse gjithçka mirë

E ritheksojmë që sidoqoftë kjo veprimtari e të dalit ‘outdoor’ (jashtë), duhet 
të	ketë		për	ne	disa	kufizime	(p.sh.,	në	qoftë	se	bie	shi	nuk	dilet	jashtë)	(ID	510).

Mua më shqetëson pak fakti që një baba e ka shprehur me tone shumë 
të forta kundërshtimin e tij për ta lënë djalin e tij që të bëhet pis. Si duhet ta 
qetësojmë atë? (ID 431).
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Jashtë, në dimër, bën me të vërtetë shumë ftohtë. Mezi prisja të futesha 
brenda dhe, edhe fëmijët më dukeshin të gjithë të ftohtë (ID 227). 

Dalje në vijimësi, dallimi i mundësive edukuese në hapësirat e jashtme, të 
kapësh e të dish të jetosh kompleksitetin e marrëdhënies me natyrën, është një 
proces i përsosur, i artikuluar jo çdoherë njësoj dhe jo njëlloj për të gjithë. së 
pari duhet të rrokësh kuptimin dhe vlerën, të eksperimentosh, për të kuptuar 
që përvoja në mjediset natyrale nuk është e përkryer, e ndonjëherë edhe e 
ngarkuar, therëse, jo e ëmbël, por pikërisht për këtë, është origjinale, e vërtetë, 
domethënëse për rritjen e fëmijëve, e dobishme edhe për të rriturit, sepse u 
lejon	atyre	të	‘të	bëjnë	një	hap	mbrapa	në	termat	e	afirmimit	dhe	një	pranë	në	
termat e pranisë’. (Guerra, 2015, p. 55). (Luftë, 2015, p. 55). 

16. Nga vëzhgimi në vëzhgim: të bërit e fëmijëve  

Deri tani kemi kërkuar të përdorim fjalët e edukatoreve për të vënë në 
dukje	 zbulimet	 e	 rëndësishme	 dhe	 reflektimet	 e	 çmuara	 të	 të	 rriturve	 të	
përfshirë në përvojat e edukimit në natyrë, me qëllim nënvizimin sesi aktiviteti 
vëzhgues	është	fillimi	në	çdo	marrëdhënie	edukative	që	do	ta	meritojë	titullin	
bazë themeluar në mënyrë të veçantë dhe pedagogjike. Mjeti vëzhgues ishte 
funksional edhe për të grupuar në vendin e parë aktivitetin e fëmijëve, e duke 
u nisur nga këtu, për të frymëzuar projektin edukues. Nuk është e mundur të 
krijohet një kuadër shterues si ai që vjen nga shumë vëzhgime; do të ndajmë 
vetëm disa pikënisje. 

Së pari vëzhgimet tregojnë se fëmijët në mjedise të hapura janë të kënaqur, 
e në përgjithësi, aktivë, të angazhuar dhe të përfshirë. Në të vërtetë jo të 
gjithë e jo në të njëjtën mënyrë. Ata shumë të vegjlit (8-12 muajsh) janë 
shpesh të çorientuar  dhe ndonjëherë shfaqen të ndrojtur. Do  kishte shumë 
për të thënë mbi procesin e përshtatjes së tyre në çerdhe, mbi nevojën për të 
qenë të mirëpritur në hapësira me përmbajtje, edhe në periudhën në të cilën 
mblidhen vëzhgimet, por nuk është kjo selia për t’u thelluar. Fëmijët më të 
mëdhenj manifestojnë mënyra e kohë qasjeje të ndryshme. Ka  që aktivizohen 
menjëherë, ka që presin dhe vëzhgojnë e vlerësojnë sjelljet dhe përvojat e 
shokëve etj. Në shumë vëzhgime edukatoret gjejnë në sjelljet e praktikuara 
në	mjedise	të	hapura	një	konfirmim	siç	ndodh	zakonisht	edhe	në	mjedise	të	
mbyllura. Ndonjëherë, rrallë, mbesin të habitura sepse zbulojnë në fëmijë të 
veçantë sjellje e aftësi të papritura. Në përgjithësi, e kjo mund të konsiderohet 
si e qëndrueshme, herët e para që dilet me idenë për t’i lënë fëmijët të lirë për 
ta përjetuar lidhjen e tyre me natyrën në autonomi, këta sigurisht, vazhdojnë 
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të sillen siç janë mësuar të sillen: u drejtohen triçiklave dhe lojërave të tjera 
tradicionale (në disa faza shërbimet janë detyruar t’ua largojnë fëmijëve këto 
lojëra), kështu vëmendja e fëmijëve është pushtuar nga elementët natyralë. 

Kur para syve të tyre shfaqet tashmë e qartë (pas shumë vëzhgimeve 
verifikuese	të	orientuar	nga		edukatoret)	se	është	e	mundur	të	luajnë	me	shkopa	
e të gërmojnë në baltë, fuqia e tërheqjes nga elementët natyralë rezulton shumë 
e dukshme, deri në atë pikë sa lojërat klasike ose braktisen, por më shpesh 
ndodh	që	zëvendësohen	nga	një	formë	e	përzier	natyral-artificiale	(gjethe	mbi	
rrëshqitëse, shtëpizë e groposur nga krasitjet e gardheve, triciklave të përdorur 
për transporte të mëdha të gurëve e rondelave… ). Shpesh aktiviteti në mjedise 
të hapura është i karakterizuar nga alternimi i fazës motore (vrapime, ndjekje 
apo zhvendosje) e i momenteve me më shumë qëndrim statik (vëzhgim, 
mbledhje, ndërtim) e në terma të përgjithshëm, aktiviteti motor ka prioritet 
përballë atij vëzhgues, pothuaj sikur të ishte një lloj domosdoshmërie e 
marrjes së hapësirave. 

Ndryshimet  gjinore në marrëdhënie me përdorimin e materialeve natyrale 
e të modaliteteve me të cilat krijohen këto marrëdhënie me elementët e 
natyrës (stereotipi vogëlushe-tufë lulesh e vogëlush-kafshë nuk ka rezultuar 
me qartësi të dukshme) nuk janë shfaqur në mënyrë të veçantë e të dukshme, 
ndërsa duket e pangatërrueshme situata që janë vajzat më të mëdhatë, më 
të aftat për të imagjinuar, organizuar dhe menaxhuar projektet që sjellin 
përfshirjen e shumë fëmijëve dhe shpesh një ndryshim të roleve të  tyre. Siç 
edhe u përmend dhe u nënvizua nga kërkimi shkencor, veprimtaria e lojës në 
mjedise të hapura duket se stimulon një vëmendje që zgjat më shumë në kohë, 
favorizon veprimtaritë në grup, ndihmën reciproke dhe problemi zgjidhet kur 
ulet	shkalla	e	konfliktualitetit.	Në	disa	vëzhgime	duket	qartë	se	si	fëmijët	janë	
në gjendje të futen në lojë e tyre, të prishin e të kthehen ta ribëjnë, shfaqin 
një mënyrë eksplorimi e kërkimi shkencor, që lejon përvetësimin e gjërave 
të drejtpërdrejta, me shumë rëndësi për atë që do të vijë më pas, shpesh, e 
ndarë dhe e diskutuar edhe me shokët47. Në krijimin e marrëdhënieve me 
elementë të ndryshëm të natyrës duket thelbësore ambicia dhe kapaciteti i 
një eksplorimi multishqisor; vogëlushët prodhojnë në vazhdimësi tinguj 

47. Nuk është e mundur të thellojmë në këtë rast lidhjet mes kategorive të shfaqura nga 
vëzhgimet dhe rezultatet shkencore nga kërkimi i fundit, por po nënvizojmë portalin (e 
cituar tashmë Gill 2014) www.children andnature.org,  ku përmbajtja përfshin një mbledhje 
të	 mirë	 të	 dhjetë	 viteve	 të	 fundit	 të	 publikimeve	 shkencore	 për	 lëndën	 e	 efikasitetit	 të	
edukimit natyral.  
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(godasin drurë, thyejnë gjethe, qëllojnë tokën, nënvizojnë me vokaliza faza 
të ndryshme të veprimtarisë së tyre) fusin në gojë, veçanërisht më të vegjlit, 
kryesisht gjethe, degë, gurë e dhe tentojnë të përdorin pjesë të ndryshme 
të trupit për të kuptuar, përmes shqisave, përbërjen dhe karakteristikat e 
materialeve të ndryshme. Në të vërtetë, prekja e baltës apo e ujit të ndenjur 
nuk ka rezultuar një sjellje e zakonshme ose i mirëqenë, meqenëse në raste 
të	ndryshme	është	vënë	re,	të	paktën	në	fillim,	frikë	apo	neveri	nga	bërja	pis.	
Në këto raste shkopinjtë e drurëve kanë rezultuar një instrument ekstremisht i 
dobishëm dhe i gjithanshëm, të përdorur për të gërmuar, përzier apo vizatuar. 

Lidhur me shkopinjtë e drurit dhe elementëve të tjerë natyralë të 
pranishëm	në	oborr	jemi	thelluar	paksa	(në	mënyrë	të	kufizuar	në	rreth	200	
skeda vëzhguese të plotësuara në periudhën vjeshtë-dimër). Në to paraqitej 
frekuenca me të cilën materiale të ndryshme shfaqeshin në përshkrime 
të lojërave të kryera nga fëmijët në oborr e pastaj, për çdo material, është 
përpiluar një listë me mënyrat e ndryshme të përdorimit. 

    
Ky	klasifikim	i	takon	sigurisht	stinës	në	të	cilën	janë	zhvilluar	vëzhgimet,	

por sjell një listë artikujsh të mënyrave të ndryshme sipas të cilave fëmijët 
kanë krijuar marrëdhënie me materialet natyralë të vëna në dispozicion, në 
mënyrë të mahnitshme. 

Degë e degëza: fëmijët i kanë kërkuar, mbledhur dhe grumbulluar; 
përdorur dhe këputur për të ndezur zjarrin, i kanë sistemuar bukur në radhë, i 
kanë futur në cepin e një kthine, i kanë përdorur si shpata, për të bërë shenjat 

Elementë natyralë të shfaqur në vëzhgimet e analizuara

 Degë Gjethe Dhe Ujë Lojëra Kafshë Lule Fruta Borë Gurë
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në tapetin e gjetheve apo në dëborë, për të të përzier ujin në  rërëmbajtëse, për 
të peshkuar, për të gërmuar e shpuar tokën dhe baltën, për të prodhuar tinguj. 
Me degët janë realizuar tenda dhe çarqe dhe ndërtime të tjera, në disa raste me 
shumë	fantazi.	Janë	përdorur	si	objekt	shkëmbimi	e	konflikti.				

Gjethet: janë protagoniste të domosdoshme të shumë vëzhgimeve. Fëmijët 
i kanë kërkuar, mbledhur me karrocë dore, sistemuar në thasë, shkarkuar 
në një rërëmbajtëse plot me ujë, përzier me shkopinj, grumbulluar me disa 
fshesa, hedhur e ajër për të imituar një shi të ngjyrosur, i kanë bërë  grumbuj 
e i kanë shkelmuar pastaj, i kanë përdorur për t’u mbuluar e për  mbrojtje, i 
kanë fërkuar e grimcuar, zhvendosur nga një vend në një vend tjetër, i kanë 
mbledhur në një tufë për t’ia dhuruar nënës (ato të bukurat dhuruar nga 
Ginkgo), i kanë përdorur për beteja.

Në mes të gjetheve mund të hidhesh, të vraposh, mund të shtrihesh edhe 
të fshihesh. Hapat e zhurmshëm mbi grumbujt e gjetheve të thara kanë qenë 
shpesh objekt i mahnitjes dhe i haresë. 

Toka, dheu, është burim i eksplorimeve të mëdha, me duar, me shkopinj apo 
lopata mbase në kërkim të krimbave. Dheu futet në një kovë për t’u derdhur e 
përzier me purteka dhe gjethe; janë mbledhur, grumbulluar, spostuar, marrë erë, 
futur në gojë, rrëshqitur nëpër duar, duke luajtur me topthat e saj apo duke fryrë 
për ta larguar ose ngarkuar nëpër skrepa e karroca. Balta kërkohet e ndonjëherë 
‘ndërtohet’ duke lagur dheun dhe përdoret për të lënë shenja me gishta dhe 
shkopa mbi trungjet ose sipërfaqet e sheshuara edhe në muret e ndërtesës së 
shkollës. Në përgjithësi u pëlqen të “llokoçiten” edhe pse shumë vogëlushë 
e	shohin	me	pak	bezdi	(të	paktën	fillimisht)	kur	bëjnë	pis	duart	apo	çizmet.	

Uji: Ai i parezistueshmi pellg për t’u futur brenda (pasi kanë pyetur me sy 
edukatoren për të kuptuar vërtet nëse është e mundur); ajo forma e papritur që 
formon një tis mbi lojërat dhe tavolinat në mjediset jashtë; ai që bie me pika 
mbi degët e pemëve kur shkunden, ai qe lag çizmet dhe e bën të lagësht tokën 
dhe barin. Uji, që pas shiut mbush fundin e vaskave dhe rërëmbajtëseve, 
eksplorohet me vëmendje, duke e derdhur, duke e përzier me një shkop, duke 
peshkuar brenda të pajisur me një degë të gjatë ose duke hedhur dhe, gurë dhe 
gjethe për të parë se çfarë ndodh. 

 Lojëra: në shumë vëzhgime fëmijët përdorin lojërat dhe disa mjete. Si 
ato	të	fiksuara	në	një	vend	(shilarth,	rrëshqitëse,	rreth…)	edhe	ato	me	lëvizje	
(triçiklat kovat, paletat, karrocat…) që përdoren për të mbledhur e për të 
transportuar. Interesante dhe të përsëritshme janë ndërthurjet mes lojërave 
dhe elementëve të natyrës: shtëpitë për shembull, mund të mbajnë si miq 
ekspozime natyraliste ose të bëhen banesa kërmijsh apo nuse pashkësh. 
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Kafshët: Sigurisht stina e dimrit nuk favorizon vëzhgimin dhe kontaktin 
me kafshët por, pavarësisht kësaj, këta janë shumë të pranishëm në vëzhgime 
të ndryshme. Krimbat, nuset e pashkës, çimkat, mizat e mëdha, kërmijtë, 
merimanga kërkohen, vëzhgohen, shpesh kapen; ndonjëherë martirizohen 
ndonjëherë kurohen me shumë vëmendje; objekt mrekullie e frike, për t’ia 
treguar miqve dhe dados, për t’u përdorur si dhuratë ose material shkëmbimi. 
Në një vëzhgim, një fëmijë, ndalet për të folur gjatë me një pëllumb. 

Lulet. Margaritat mblidhen dhe sillen në dollap si një dhuratë për nënën. 
Qumështoret e mbledhura dhe pushet e tyre të shpërndara në erë me një të 
fryrë. Bari i lëndinës preket dhe shkulet, edhe nga shumë të vogëlushë që 
perceptojnë përmbajtjen dhe aromën. 

Frutat: përdoren për t’u kërkuar, vëzhguar, mbledhur, sistemuar në një 
kovë me dhé gjethe ose rregullohen në një ekspoze të bukur mbi një tavolinë 
bashkë me degëzat; fruta për t’u shkëmbyer, dhuruar, për t’ua dërguar si 
dhuratë nënave të tyre. Në çdo rast janë një thesar i vogël që meriton kujdes 
dhe vëmendje.

Bora: Ditët e para të shkurtit ka rënë borë dhe ishte një surprizë shumë e 
bukur. Oborret e kopshteve të fëmijëve u mbuluan nga një shtresë dëbore e cila 
duhej eksploruar dhe përshkruar, të cilën fëmijët e kanë përdorur për ta gërmuar, 
si	fletë	për	të	shkruar	me	një	shkop,	për	të	ndërtuar	pirgje,	torta	dhe	topa	për	
të luajtur me njëri-tjetrin. Akulli pastaj është burim i një mrekullie të madhe: 
pluskon mbi ujë, shkëlqen si një gur i çmuar dhe i vënë në xhep shkrihet. 

Gurët: kërkohen, mblidhen, grumbullohen, spostohen, kapërcehen; 
ndonjëherë përbërës gjelle dhe trazimi. Shpesh zhduken nëpër xhepa, shpesh 
shndrrohen në gurë të çmuar për t’ia dhuruar dados ose nënës. 

17. Synimet për të ardhmen e afërt 

Lidhur me të ardhmen e shpejtë, fushata e fundit e skedës së vëzhgimit 
ftonte edukatoret dhe bashkëpunëtoret të linin gjurmë të ideve, propozimeve, 
projekteve që fëmijët, me aktivitet e tyre spontane në oborr, kishin qenë në 
gjendje të sugjeronin. Ja disa: 

Vendosja e një mbajtëseje rëre në mospërdorim, sjellja e gurëve të llojeve 
e materialeve të ndryshëm natyralë (ID 495).

Krijimi i brendësisë së oborrit si një vend ku të zhvillohen lojërat simbolike, 
duke përdorur elementë të natyrës (ID 442). 

Realizim i një këndi për t’u përdorur për kopshtarinë dhe bimët e lulet. 
(ID 466). 
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Organizimi në oborr i një rruge që mund të shtojë mundësinë që fëmijët të 
eksperimentojnë kërcime e ngjitje (ID 487). 

Reflektimi	dhe	organizmi	në	mënyra	të	ndryshme	i	hapësirave,	veçanërisht	
për kthimin te lojërat në mjedis të hapur. Kam parasysh dhomën e zhveshjes. 
Të gjesh një komo speciale ose një tapet mbi të cilin të presësh fëmijët e në 
këmbim do të ishte mbajtja e këpucëve të ndotura (ID 478). 

Do doja të aktivizoja një kënd të eksploruesit në seksion. Mund të mbledhim 
gjëra të vogla e pastaj t’i studiojmë në mikroskop, me lente zmadhuese…(ID 
470). 

T’i ripropozojmë grupit, edhe në brendësi të seksionit, përvoja të mëtejshme 
dhe lojëra me materiale të varfra e natyrale, në mënyrë që të afrohen gjithnjë 
e	më	shumë	fëmijët	me	natyrën;	 t’u	flitet	prindërve,	sidomos	atyre	që	 janë	
të preokupuar për takimet pozitive që mund të ndodhin nga përvojat e kësaj 
natyre… (ID 499). 

Natyra dhuron shumë mundësi kërkimesh, mbledhje, zbulime, që mund 
të ndërtojnë një lidhje shtëpi-shkollë: prindërit së bashku me fëmijët mund 
të përfshihen në mbledhjen e materialeve që duhen sjellë më pas në shkollë.  
(ID 455). 

Duhet gjendur mënyra për të edukuar edhe prindërit duke i përfshirë në 
laboratorë ose çaste festash në mjedise të hapura  (ID 426). 

Do doja t’ia dilja t’i strukturoja gjithnjë e më pak takimet e fëmijëve me 
natyrën (ID 401). 

Do doja të mësoja të dilja shpesh, duke i lënë fëmijëve kohën e duhur për 
të eksploruar. T’ia dilja të ndërhyja vetëm nëse thirresha për ndihmë (ID. 382) 

Përsëritja e vëzhgimit të N. në shoqërinë e fëmijëve me të cilët është e 
zakonshme	të	hysh	në	konflikt	e	garë.	A	do	t’i	rigjej	të	njëjtat	dinamika	në	
marrëdhënie edhe në mjedise të hapura? (ID 389).

Të jetosh oborrin me grupe të vogla e pa lojëra. (ID 377). 
Të arsyetojmë mbi ndërhyrjen tonë, veçanërisht në mjedise të hapura.  (ID 

406). 
Bëhet fjalë për një listë interesante, të aftë të përshkojë një perspektivë  

rritjeje e ndryshimi që nuk na intereson vetëm për karakteristikat e hapësirave, 
mënyrat me të cilat do të përdoren, mënyra për të ndërvepruar me fëmijët në 
mjedise të hapura por kjo detyron edhe një analizë të krejt modelit edukativ, 
në kopsht si në familje, me objektivin për t’ua zëvendësuar natyrën fëmijëve 
e	për	të	reflektuar	mbi	cilësinë	e	mjediseve	që	u	ofrojmë	atyre	përditë.

Të shoqërojmë të rritur edukatorë në këtë proces mendojmë se nuk është 
e ekzagjeruar, veçanërisht sepse për të edukuar në këtë mjedis është para së 
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gjithash e nevojshme që i rrituri të njohë nevojën dhe vlerën e të jetë i gatshëm 
të ndryshojë rolin e tij në brendësi të marrëdhënies edukative. Nuk bëhet fjalë 
për t’i lënë të dalin, të veprojnë, të presin, të ruhen…Për më tepër bëhet fjalë për 
të marrë kohën e të kuptojmë vlerën, kuptimin dhe karakteristikat e veçanta të 
atij edukimi natyral që mund të konsiderohet thelbësor për fëmijët, si brenda 
ashtu edhe jashtë. Për të edukuar në mjedise të hapura është e nevojshme që të 
rriturit të jenë në gjendje të vënë në qendër nevojat zhvilluese të fëmijëve, të 
rritur të ndërgjegjshëm për nevojën e një projektimi ekzistencial më të gjerë, 
që të jetë në gjendje të përpunojë kultura mbi problemet më urgjente të kohës 
tonë, që të edukojë në mjedise për t’u edukuar me mbështetjen.48
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Përvoja e Qendrës së Lindjes Montessori të 
Isabella Di Giandomenicos dhe Maria Giovanna Iavicolit.

1. Origjina e Qendrës së Lindjes Montessori 

Në fjalën vëzhgim është vetë origjina e Qendrës së Lindjes Montessori. 
Në Qendrën e Lindjes Montessori (CNM), në fakt, që nga themelimi i saj, 

përfitohet	prej	përvojës	dhjetëvjeçare	në		Shkollën		Asistentët	e		Fëmijërisë	
Montessori, e ngritur në vitin 1952 nga Adele Costa Gnoch, nxënëse e Maria 
Montessorit,	që	kishte	filluar	ta	drejtonte	vëmendjen	e	saj	kundrejt	fëmijëve	
nga lindja deri në vitet e para të jetës (Honegger Fresco, 2001a). 

Pas fundit të luftës, në marrëveshje me Maria Montessorin, Costa Gnochi 
vendosi	të	hapë	një	shkollë	kursesh,	në	fillim	private,	për	Asistentë	Fëmijësh,	
e hapur edhe për gratë e reja të motivuara dhe të afta për t’iu përgjigjur 
kërkesave	fizike	dhe	psikike	të	sapolindurve	e	të	fëmijëve	në	tre	vitet	e	para	
të jetës. (AA.VV., 1995). Ishte një përvojë e mrekullueshme, pasi aso kohe 
për të porsalindurit dihej pak ose aspak, lidhur me evolucionin e tyre; ishte 
zbatuar kujdesi sanitar dhe higjenik që e kishin reduktuar shumë vdekjen 
foshnjore, por fusha e shëndetit mendor ishte e paeksploruar, veçanërisht në 
Italinë e izoluar nga fashizmi. 

Kjo	figurë	e	re	profesionale	dallonte	nga	dadot,	të	cilave	në	ato	periudha	u	
besohej	kujdesi	thelbësisht	fizik	dhe	higjiena	e	të	porsalindurve	si	dhe	atyre	në	
gji, në familjet e borgjezisë së mesme e të lartë. Detyra e asistentes së fëmijëve 
ishte ajo e mbështetjes së të porsalindurit  në qasjen e tij me mjedisin extra-
uterin, interpretimi dhe shënimi i shprehjeve dhe ritmeve të tyre, nevojave 
individuale për të cilat kërkohej përgjigje, vëzhgim i reagimeve, preferencave 
apo kundërshtive, mbrojtja e psikës delikate të trashëguar, me të cilën çdo 
qenie njerëzore lind, duke reaguar në respekt të identitetit të çdo fëmije.

Vëzhgimet sistematike, të mbledhura gjatë praktikave intensive pranë 

10 Të vëzhgosh për të riparë  
kontekstin material.
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Shtëpisë	së	Fëmijës	të	Romës,	spitaleve	dhe	familjeve,	konfirmojnë	aftësinë	
e ‘orientimit aktiv’49 të të porsalindurit  përkundrejt mjedisit, natyrën e 
‘mendjes përthithëse’, mënyrën e vëmendshme përkundrejt tingujve dhe 
imazheve, shfaqjen e natyrës ‘kreative’ të zhvillimit njerëzor.  Vëzhgimet u 
lejuan nxënëseve të njohin të porsalindurit e fëmijët në vitet e para dhe shumë 
delikate të jetës, nevojat në rritje për të ndërtuar në mënyrë aktive funksionet 
bazike njerëzore: kompleksin  zhvillues motorik, gjuhën verbale, rolin e dorës 
në ndërtimin mendor, aftësinë njohëse dhe intuitive në kërkimin për krijimin 
e	marrëdhënieve,	rregullimin	dhe	klasifikimin	e	realitetit	objektiv,	shfaqjen	e	
një shtyse të brendshme ‘për të ndërtuar’  zhvillimin përkatës dhe realizimin 
e autonomive progresive. 

Një	 koeficient	 i	 shkollës	 romane	 “Asistentë	 të	 Fëmijëve”	 ishte	 ai	 i	
mbajtjes së një karakteri gjithnjë në kërkim, përmes mbledhjes dhe diskutimit 
të vëzhgimeve të sjella nga edukatoret që gjejnë në këtë ushtrim një motiv të 
rritjes e të vetëformimit vijues. 

Shkolla më pas u bë shtetërore e mori në mënyrë progresive karakterin e 
saj origjinal dhe orientimin pedagogjik që kishte shënjuar rrugëtimi i kursit; u 
reduktua së tepërmi praktika e cila ishte vlera e vërtetë e ‘transformimit’ dhe 
aftësia operative,  gjatë viteve ‘90, kursi praktikisht u mbyll.       

Adele Costa Gnochi kishte vendosur t’i jepte jetë edhe Qendrës së Lindjes 
Montessori tashmë që në 1960 me qëllimin që të mos humbte trashëgiminë 
e marrë nga Shkolla për Asistencë e Fëmijëve dhe të trajnonte një personel 
të specializuar në shoqërimin e në mbështetjen që në lindje e në aftësitë 
mëmësore, në organizimin e një ‘mjedisi’ në përmasat e fëmijës në të cilën 
ai mundet në mënyrë graduale e shqisore ‘të përballet’, ‘të përthithë’, ‘të 
ndërtojë’ ‘përshtatjen’ përkatëse. 

Në kuadër të kësaj pune të mëparshme, Qendra e Lindjes Montessori 
është dalluar në mënyrë të veçantë për shoqërimin nga shtatëzania deri në 
lindje, me idenë për t’i kthyer të gjithë vlerën e tij një ngjarjeje që përfshin 
dy protagonistë, nënën dhe fëmijën, të bashkuar, por të destinuar për t’u 
shkëputur, por jo të ndahen, përkundrazi, të gjenden në kushte të reja që 
mbeten ende për t’u njohur.

Përtej shoqërimit në shtatëzani dhe në lindjen natyrale, Qendra e Lindjes 
Montessori për shumë vite ka trajnuar asistente shtëpie me një qëllim të 
dyfishtë:	

49. Termat mes presjesh bëjnë pjesë e leksikut montesorian, duke qenë se shpesh janë përdorur 
nga studiuesja në shkrimet e saj



196

a) të aktivizojë aftësitë  mëmësore në nivel interpretimi për sinjalet 
e të sapolindurit me qëllim për t’i dhënë përgjigjet e duhura dhe të 
individualizuara për të favorizuar ‘besimin’ e fëmijës, të atij fëmije 
që  hapet kështu ndaj njohjes shqisore të botës nga një bazë e 
sigurt e në rregull  (periudhë shqisore e treguar nga Motessori), në 
qëndrueshmërinë e në vijimësi relacionale; 

b) inkurajimin e nënës për të vëzhguar para se të reagojë, duke preferuar 
të reagojë me fëmijën e jo mbi fëmijën-objekt të zëvendësuar, të huaj, 
të padëgjuar. 

Kjo metodë e dëgjimit e të ‘përgjigjes ndaj nevojës kur kjo manifestohet’ 
ka treguar sesi fëmija është menjëherë në gjendje të reagojë duke e ulur të 
qarën e aktivizuar thirrje paraprake zanore përkundrejt nënës. 

Me bindjen që çdo fëmijë është një Person i Veçantë, nuk ka rregulla të mira 
për të gjithë, është e nevojshme të vijojë vëzhgimi, studimi dhe për të kuptuar. 

Me kohën, me evoluimin e kërkesave të shoqërisë kështu që edhe të 
familjeve, Qendra e Lindjes Montessori ka parë rritjen e veprimtarive të 
saj në menaxhimin e kopshteve të fëmijëve e në formimin e personelit të 
shërbimeve edukative për fëmijët, duke shtuar kështu pikërisht hapësirën e 
studimit e të përvojës  përgjatë të gjithë periudhës evolutive nga lindja deri në 
tre	vjeç,	edhe	në	kontekstin	e	ri	në	numrin	shumës	që	vendoste	sfida	e	zbulime	
të reja. 

2. Mjedisi montesorian 

Vëzhgimi	është	mjeti	fillestar	që	e	disponon	i	rrituri	ka	në	dispozicion	për	
‘zbulimin’ e çdo fëmije si person, për të njohur dhe reaguar në organizimin 
e mjedisit, që modulohet në funksion të zhvillimit e të përvojave të reja që 
fëmija kryen. Çfarë thekson një ‘mjedis montesorian’ i konceptuar dhe i 
realizuar për fëmijë që nga muajt e parë të jetës deri në tre vjeç? 

Ky mjedis, mbi të gjitha është një hapësirë që u njeh fëmijëve aftësi 
vetërregulluese dhe vetëndërtuese, që dalin në pah në mënyrën dhe në 
qëndrueshmërinë me të cilën ndjekin objektivat e autonomive në rritje, por 
edhe nevojat ‘jetësore’ për të ndërtuar funksionet përkatëse përmes përvojës 
së drejtpërdrejtë e mënyrave të tyre të njohjes, duke ndjekur ritme dhe kohë 
individuale.     

Mjedisi si pikëmbështetja e vërtetë e përvojës së zbulimit dhe zhvillimit, 
është i organizuar dhe i përgatitur. Ai  i ofron fëmijës mundësinë e  realizimit të 
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rrugës së tij autonome, në lirinë e zgjedhjes, reagimit, përsëritjes, respektimit 
të	kohëve	të	përvetshme	të	vëmendjes	e	të	verifikimit,	zbulimit	dhe	aktivizimit	
të burimeve të veta,  duke u ndjerë i  mbrojtur nga vështrimi e nga prania 
e një të rrituri aty afër, por jo protagonist, i mbrojtur gjithashtu edhe nga 
rregullat që garantojnë lirinë e tij e atë të të tjerëve. Mjedisi konceptohet për të 
favorizuar përvojën individuale, për sa kohë fëmija i vogël është i angazhuar 
në ndërtimin e funksioneve bazike të zhvillimit human, por kjo nuk ndalon 
një socializim në rritje gjë që vjen si zgjedhje spontane e marrëdhënieve, 
pëlqim spontan në grup. 

Materialet e përzgjedhura nga edukatorja50 janë shumë të rëndësishme, 
ato aktivizojnë përvojat  shqisore, eksplorimin e karakteristikave të objekteve 
e të marrëdhënieve të mundshme mes tyre, zbulimin e pushtetit të veprimit 
të vet për të transformuar, prodhuar efekte, për të ndërtuar. Në këtë mënyrë 
përdorimi i duarve realizohet, kombinohet, zhdërvjelltësohet, si një mjet i 
vërtetë i inteligjencës njerëzore (e i ndërtimit të qytetërimit human). 

Përmbajtjet nuk janë të imponuara nga i rrituri që ‘jep mësim’, por nga 
përvojat që ofrohen. Në fakt nuk ndodh një ‘stërvitje’ në bindjen që zhvillimi 
nuk përfaqëson një shumë të mekanizmave të kuptuar si bindje, por realizon 
ndërveprimin harmonik të proceseve në të cilat fëmijët janë autorë. 

Edukatorja, megjithëse e ndërfutur, shfaqet si një prani thelbësore, regjisori 
që	zgjedh	hapësirat,	 i	mobilon,	 i	pasuron,	 i	përkufizon	në	zona	 referimi	 të	
rregullta e të qëndrueshme, në mënyrë që fëmijët të jenë të lirë të ‘ndizen’ 
në çdo hapësirë të organizuar e të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Kjo i lejon 
edukatores t’i përkushtohet çdo fëmije në mënyrë individuale ose në grupe 
të vogla, shpesh duke ndenjur ulur e duke vëzhguar  pikën e referimit dhe 
stabilitetit për fëmijët e cila është në qendër të vëzhgimeve të saj pra, ajo 
zgjedh materiale të reja, një propozim të ri apo një aset të ri hapësire, më të 
përshtatshmin për të ardhmen, në vijim. 

Vëzhgimi për ne drejtohet drejt njohjes për të ditur si duhet bërë, çfarë 
duhet	 bërë.	 Vëzhgimi	 lejon	 në	 fakt	 regjistrimin	 e	 	 nevojave,	 verifikimin	
nëse përgjigjet e të rriturit janë të kënaqshme, nëse dhe kur duhen pasuruar, 
ndryshuar, thjeshtësuar kushtet e mjediseve në hapësira, në mobilie e në 
materialet e përzgjedhura për të favorizuar përvojën (jo mësimdhënien) në 
formë zbulimi apo konsolidimi. 

50. Duke konsideruar që pothuajse në të gjitha rolet edukative në brendësi të shërbimeve për 
fëmijët kanë qenë gra, është vendosur të përdoren në tekst terma profesionale në gjininë 
femërore.
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Më në detaje, vëzhgimi është drejtimi ynë i punës në përgatitjen e 
mjediseve i marrë si organizim i: 

•			 hapësirave: zgjedhja dhe destinacioni i arsyetuar i hapësirave në 
përmasa	fizike	e	psikike	të	fëmijëve,	arritja	dhe	rruga	e	tyre,	studimi	
i afërsive të qarta, koherenca në materialet që lidhen me njëra-tjetrën, 
vendet e shprehjes së vetë kohëve të zbulimit dhe përsëritjes; 

•		 rregulli	 (brenda	 këtyre	 hapësirave):	 për	 të	 thjeshtëzuar	 orientimin	
brenda/jashtë të fëmijëve, zgjedhja e lirë, mbajtja, autonomia; 

•		 materialet: objektet për zbulimet shqisore dhe veprimtaritë eksploruese, 
të seleksionuara për të favorizuar përvojat domethënëse, gjithnjë në 
marrëdhënie me çastin  evolutiv të çdo fëmije i cili shpreh preferenca 
për hulumtimin dhe mënyrat e tij. Vëzhgimi i përdorimit të materialeve 
nga	 ana	 e	 fëmijëve	 ‘na	 flet’,	 na	 sugjeron	 në	 heshtje	 nëse	 duhet	
ndryshuar diçka dhe si duhet ndryshuar. Edukatorja montesioriane 
përdor ndërhyrjen ‘e tërthortë’ përmes organizmit të mjedisit, në fakt 
jo vetëm ofron përvoja, por tregon dhe rregulla për t’u respektuar për 
lirinë e të gjithëve. 

•		 marrëdhënie në hapësirë, në kohë, në përkujdesje, në rastet e shkëmbimit. 

Bëhet falë për një projekt pedagogjik që vë në qendër fëmijën, investon 
në aftësinë e tij për të treguar nevoja, zbuluar mjetet e nevojshme, përmbush 
përvoja me materialin e zhvillimit të përdorur. 

Vëzhgimi: dominon ndryshimet dhe asetet përmes të cilëve ne të rriturit 
ndërhyjmë në strukturimin e mjedisit si vend për t’u zbuluar në vetvete e i 
marrëdhënieve në të cilat është fëmija që reagon, zgjedh, zhvillon aksionin 
e tij. Në terma të tjerë, bëhet fjalë për të analizuar se ku duhet vepruar lidhur 
me realizimin e një vendi kompleks, në të cilin vlerësohen shumë aspekte, 
nga hapësira e cila është e varur në funksion të tipologjisë së veprimtarisë, në 
paraqitje, në karakteristikat (vend kalimtar apo vend në të cilin fëmija mund 
të qëndrojë i qetë), në mundësinë e shprehjes së një kohe personale ku e si të 
provohen mënyrat përkatëse të njohjes. 

3. Ndërhyrja jo e drejtpërdrejtë 

Vëzhgimi është një instrument i çmuar të cilin e zotëron edhe vetë fëmija  
që nga marrëdhëniet e para me mjedisin e jashtëm. Vëzhgimi  edhe minimal, 
është një sjellje  dëgjimi shqisor që i paraprin aksionit që do të ndërtohet 
për	 të	 njohur	 mënyrat	 përkatëse	 dhe	 botën	 e	 jashtme,	 	 i	 përkufizuar	 nga		
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Montessori  “ Mjedisi Super-natyral”, ai kompleks i qytetërimit human. ‘Zëri 
i gjërave’ është thirrja që fton fëmijën në eksplorim përmes shqisave dhe 
lëvizjeve, zbulimi i marrëdhënieve të mundshme mes objekteve të veprimit 
të tij, rezultatet që veprimi ka bërë të mundur përmes kryerjes, mosveprimit, 
riveprimit e pastaj ndryshimit. 

Vetëm atëherë vëzhgojmë fëmijën që vështron për të zbuluar atë ç’ka 
shqyrton, cila pyetje merr formë në atë që ai bën, e cilën përgjigje mund ta 
bëjmë ta gjejë për të mbrojtur e ushqyer vëmendjen e tij që rrjedh para kohe 
si mjet hulumtimi e njohjeje të realitetit të brendshëm (efektet e ndjesive,  të 
përvojave) e të jashtëm. 

Në optikën montesoriane, në fakt, privilegjohet ndërhyrja e tërthortë 
- ndërmjetëse në organizimin e mjedisit, për të shoqëruar dhe favorizuar 
zbulimin, më shumë sesa ndërhyrja e drejtpërdrejtë që shpesh mbizotëron  
një përgjigje të njëkuptimtë e të paramenduar të personit të rritur. 

Pikat themelore të ndërhyrjes së tërthortë nga ana e të rriturit, lakohen në 
brendësi	të	marrëdhënies	fizike,	të	fjalëve	ose	të	gjesteve	apo	mimikës,	ose	
ndërmjetëse të ambientit e mund të tregohen kështu: 

•		 të vëzhgosh fëmijën para se të reagojë, për të mos ndërhyrë ose 
shmangur apo zëvendësuar; 

•		 vëzhgimi i vetvetes në termat e: 
- gjesteve, ose vëzhgimi i vetë lëvizjes, të lëvizësh me mirësjellje e 

ngadalë; të shmangësh kalimin përmes mjedisit; të rriturit janë të 
gjatë, të mëdhenj e të rëndë, pra është e këshillueshme të ulen në 
gjatësinë	e	fëmijëve	kur	flitet	me	ta,	t’i	shohësh	e	të	të	shohin	në	sy,	
të buzëqeshësh 

-  toni	dhe	vëllimi	i	zërit:	nëse	i	flitet	ngadalë	çdo	fëmije	e	në	mënyrë	
individuale, krijohet një atmosferë qetësie dhe mirëqenieje; t’i 
kushtosh vëmendje çdo fëmije duke e thirrur me emrin e vet, të 
shmangësh shtrirjen e të folurës mbi çdo gjë ndodh. Kjo për faktin 
se në brendësi të bindjes së tyre fëmijët kanë nevojë për qetësi që të 
përqendrohen e të dëgjojnë;

- qëndrimi: të vëzhgojmë ku pozicionohemi dhe si rrimë. Edukatorja, 
e ulur në një pikë të qëndrueshme tejçon një imazh qetësie dhe 
mbështetjeje; fëmijët mund ta shohin në fytyrë, mund të rrinë përbri 
saj, të mbështeten tek ajo para se të nisen ‘drejt zbulimit’ të tyre; 

- komentet: të dëgjosh komentin e brendshëm për të shmangur rënien 
në sjellje automatike dhe vetëreferuese që shprehin vlerësim apo 
zhgënjim. Fëmija është i kënaqur me atë që bën pasi do ta bëjë: 
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lavdërimet nga ana e të rriturit nuk kanë kuptim nëse nuk tërheqin 
vëmendjen e fëmijëve tek të rriturit; përkundrazi, mbështetja për 
fëmijët qëndron në të qenit pjesëmarrës dhe të vëmendshëm, për t’i 
vënë në dispozicion atë që ata kanë nevojë për të ndërtuar zhvillimin 
e tyre. 

•		 vëzhgimi i vetëndërhyrjes: së drejtpërdrejtë apo të tërthortë; të dobishme 
apo të padobishme; të parespektueshme apo të respektueshme; 
pjesëmarrëse apo të hutuar. Vëzhgimi shfaqet jo si zëvendësues i 
aftësive të vetëformimit dhe të vetërregullimit, i lidhur me ritmet e 
fëmijës. Çdo   ndihmë e padobishme është një pengesë për zhvillim në 
një vlerësim korrekt të vështirësive, ose ndihma, kur është e kërkuar, 
mund të përfaqësojë një nxitje. 

Duhet pra të bëhemi të aftë e të presim para se të reagojmë, duke shmangur 
që të vihemi në qendër të skenës së ç’ekuilibruar, ndonjëherë, me një fjalë atë 
që duhet jetuar, eksperimentuar, përsëritur e emërtuar. Ta lëmë që fëmija ta 
jetojë marrëdhënien me përvojën e të ketë kohë të dëgjojë ndjesitë e veta, të 
mbajë	kontaktin	me	veten	e	tij	përmes	vëmendjes,	atë	fije	që	lidh	vazhdimësinë	
e kohës, të përvojës e të integrimit.

4. Praktika vëzhguese

Vëzhgimi, në terma deri këtu të qartë, rezulton të jetë pra jo vetëm një 
praktikë episodike por një prirje, që e bën edukatoren në vazhdimësi të 
vetëdijshme për rolin e saj, për zgjedhjet e veta, për praktikat e veta, dhe 
jo të fundit, të aftësive e të nevojave të secilit fëmijë: ‘ajo shihet si sjellje 
e brendshme para se ta shohim si teknikë të shënuar: një vështrim i 
vazhdueshëm por me respekt, pjesëmarrës dhe jo instruktues, objektiv e 
jo gjykues. Vëzhgimi është gjithnjë ai që na lejon të përcaktojmë mënyrat 
dhe cilësitë e ndërhyrjeve’. (Honegger Fresco, 2001b, 87). Në mënyrë të 
dukshme bëhet fjalë për një kompetencë që edukatorja mund ta zotërojë si 
ndjeshmëri personale, aftësi empatike, motivim dhe vullnet për të kuptuar e 
qëndruar në situata. Megjithatë, këto aftësi sigurisht që mund dhe duhet të 
ushtrohen, ushqehen, konsolidohen me përvojën e përditshme e me përballjen 
në brendësi të grupit edukues.  Siç  pohon Grazia Colombo, të kujdesesh është 
të dish, megjithëse ndodh thellimi në dijen mëmësore, mbetet nevoja për t’u 
përkufizuar	në	kompetencën	profesionale	me	qëllim	që	kjo	të	ushtrohet,	por	
edhe për hapësirën ku ndodh, për shembull kopshti i fëmijëve, si kontekst 
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edukativ kolektiv, kërkon saktësimin e objektivave organizativë të themeluar 
në një trup vlerash etike e morale si ruajtja e marrëdhënieve e identiteteve të 
ndryshme të subjekteve në këtë fushë.(Colombo, 2004, 129). 

Me termin ‘përvojë’ kemi parasysh punën e përditshme me grupin e 
fëmijëve për të cilin edukatorja kujdeset. Është marrëdhënia  që vendoset dhe 
konsolidohet me ata e që lejon të njihen shijet, preferencat, antipatitë, kohët, 
mënyrat.  (Honegger Fresco, 2000). Por siç thuhet, përvoja e një edukatoreje 
nuk mbaron këtu. Ajo bazohet në fakte dhe në punën e shkëmbimit, përballjes 
dhe	reflektimit	që	ajo	kryen	me	koleget	e	grupit	arsimor.	Kopshti		është	një	
vend në të cilin përmasa e grupit bëhet vendimtare në të gjithë nivelet: grupi i 
vogël i fëmijëve, grupi i seksionit, grupi i prindërve, grupi edukativ,- pra nuk 
mund ta imagjinojmë punën e edukatores si një udhëtim të vetmuar. Përballja 
në brendësi të grupit arsimor lejon të pyeten ndarazi rreth idesë që kemi për 
fëmijën, rreth objektivave që janë qëllim për t’u ndjekur, rreth koherencës së 
zgjedhjeve të vëna në punë, rreth përshtatshmërisë së praktikave që vihen në 
veprim, në sintezë, rreth projektit edukativ. 

Pra është shumë e rëndësishme që në harkun kohor të një viti arsimor, 
krahas çasteve formalë të shkëmbimit, janë të  parashikuar raste sistematike 
dhe të organizuara përballjeje. Me këtë qëllim, mund të aktivizohen procedura 
dokumentesh që ndërmjet përdorimit të mjeteve praktike, të mbështesin 
reflektimin	e	ndarë	në	brendësi	të	grupit	edukativ.	

Qendra e Lindjes Montessori, përgjatë viteve, ka pasur qëllim të nxisë e 
të	mbështesë	reflektimin	profesional	(Schon,	1993)	në	brendësi	të	kopshteve	
të fëmijëve për të cilat kujdeset, përmes një oferte të vazhdueshme kursesh të 
cilat	i	drejtohen	paralelisht	personelit	në	kopshte.	(kurse	bazike	për	fillestarët,	
kurse tematike thellimi, mbikëqyrëse). Ato   aktivizohen çdo vit si prodhimi 
sistematik i llojeve të ndryshme të dokumenteve që përdoren në mënyrë të 
integruar dhee që përfshijnë në shumë çaste edukatoret, koordinatoret dhe 
ekspertët e Qendrës së Lindjes  Montessori. Dokumentacioni prodhohet përmes 
përdorimit të disa mjeteve të veçanta, disa të përshtatura  sipas një gjurme të 
caktuar që përfaqëson një drejtim në përpilim, secila prej tyre bazohet te çastet 
vëzhguese, meqenëse është ndërmjetësues vëzhgimi që bën edukatorja e cila e 
njeh fëmijën dhe nevojat e tij e në të njëjtën kohë sheh rezultatet e punës së saj. 
Vëzhgimi i lejon edukatores të jetë e kujdesshme lidhur me nevojat e fëmijëve 
duke e bërë të ketë një sjellje të ndërgjegjshme në marrëdhënien që instalon 
me ata e jo të udhëhiqet nga instinktet. (Cocever, 1990, fq. 110). 

Mjetet e dokumentacionit të përshtatura në brendësi të kopshteve të 
Qendrës së Lindjes Motessori janë: 
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•		 rrjeta	tematike;	
•		 ditari	i	edukatores;	
•		 raporti	vëzhgues;	
•		 video-regjistruesi.

5. Rrjetet tematike 

Rrjetat tematike të vëna nga një ekip pune QLM, Qendra e Lindjes 
Montessori, (e koordiuar nga Maria Giovanna Iavicoli dhe Gaetana Norcia) 
marrin në shqyrtim elementë të ndryshëm ndërtues të kopshtit, duke propozuar 
një përshkrim të kujdesshëm, me shkrim, dhe duke ndjekur treguesit e një 
gjurme përkatëse. 

Elementët janë: hapësira, mobilet dhe materialet; mjedisi dhe veprimtaritë 
e veçanta që zhvillohen; çastet e kujdesit (gjumi, higjiena, vaktet). Çdo rrjetë, 
për çdo argument, është e organizuar në: pjesën e parë që kërkon një përshkrim 
më të përgjithshëm të aspekteve të kontekstit, për më tepër të atij organizativ; 
pjesa e dytë që fton të marrë në shqyrtim me më shumë detaje elementët e 
pranishëm dhe mënyrat e zhvillimit të aktivitetit të lojës e të kujdesit.  Siç 
pohon A. Tardos ‘gjithçka qëndron te detajet: falë tyre ndihmohesh dhe 
favorizohesh për t’u hapur ndaj botës’. (Tardos, 1995, 135). 

Plotësimi i rrjetës është i artikuluar në mënyrë që të përfshijë 
koordinatoren dhe edukatoren e kopshtit, si në grup ashtu edhe individualisht. 
Në fakt, koordinatorja plotëson rrjetën plotësisht pikërisht për llogarinë51; 
ndërsa edukatoret plotësojnë në grup pjesën e parë më të përgjithshme dhe 
individualisht pjesën e dytë më të detajuar. Pretendojmë se fakti që edukatoret 
do	të	kenë	mundësi	dyfishe	të	vëzhgojnë	në	grup	e	të	vëzhgojnë	individualisht,	
pastaj do të procedojnë me përpilimin, kjo do t’u ofrojë atyre rastin të arrijnë 
perspektiva të ndryshme duke mos u kristalizuar vetëm tek e vetja,  por në një 
pasurim reciprok  në brendësi të grupit edukativ. 

Në përfundim të përpilimit të çdo rrjete, procedohet me një takim në 
të cilin secili paraqet shqyrtimin e vet; pastaj këto përballen duke pyetur 
përreth mbi pikat e forta dhe mbi kritikat e spikatura apo edhe mungesave të 
rastësishme, si  dhe supozohen  ndërhyrje të mundshme për të përmirësuar 
cilësinë e ofertës edukuese.

51. Deri tani plotësimi i rrjetës nga ana e koordinatorëve të Qendrës së Lindjes Montessori ka 
parashikuar gjithnjë përkrahjen e  M.G. Iavicoli. 
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Ekstrakti i rrjetës tematike 

Rrjeta e vëzhgimit për mjedisin e gjumit  

SEKSIONI:________________________________________________
Ku është vendosur mjedisi i gjumit krahasuar me mjediset e tjera?_______
Përshkruani mjedisin  dhe përmasat e tij____________________________
A shërben mjedisi i përdorur edhe për veprimtari të tjera? Nëse po, 

cilat?______
Mobilet	dhe	mobilimi	që	e	përbëjnë:	identifikojini	kriterin	e	zgjedhjes____
A janë të pandryshueshëm apo të pandryshueshëm?___________________
A është mjedisi i arritshëm nga fëmijët? A mund të ngrihen ata në çdo çast  

për ta përdorur lirisht apo është i rrituri që vendos?__________________
Shtretërit si janë vendosur? A kanë një anë kryesore apo janë shpërndarë 

sipas rastit?__________________________________________________ 
Shtretërit, a janë personalë apo të ndërrueshëm?_________________ 
Afër njëri-tjetrit?Sa? ________________________________________ 
Ka mbulesa, jastëkë?_________________________________________ 
Shtretërit, a paraqiten të rregulluar apo procedohet dorë-dorë?__________
A ka mobilie për të mbajtur gjërat personale?_______________________ 
Ku janë vendosur? Çfarë  përmbajnë?____________________________ 
Fëmijët,	a	flenë	të	veshur	apo	zhvishen	pjesërisht?__________________	
Ku vendosen këpucët gjatë gjumit?_____________________________ 
Në mjedise cilat ngjyra kanë përparësi?__________________________
A ka dritare dhe perde?_______________________________ 
A ka  mobilie që varen në ajër?  ________________________________ 
Nga sa fëmijë njëherësh përdoret mjedisi?   ____________ 
Edukatorja, a bën gjeste që i drejtohen secilit fëmijë në aktin e të vënit në 

gjumë, buzëqeshje, shikim, përkëdhelje, fjalë… ______________________ 
Fëmijët, a janë të shoqëruar gjatë vajtjes në krevat? Nëse po, si?________
Nëse jo, përse? ____________________________________________ 
Në vëzhgimin e mjedisit ai duket: i sigurt e i qetë, mikpritës i shkujdesur 

i improvizuar apo tjetër. 
A	flenë	të	gjithë	në	të	njëjtën	orë?	_______________________________	
A	qëndron	një	edukatore	në	mjedis	kur	fëmijët	flenë?______________	
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6. Ditari i edukatoreve 

Në Ditar edukatoret përshkruajnë,  me ritëm javor, ngjarjet që vihen re 
gjatë asaj jave. Ky dokument propozohet për të treguar me vijimësi historinë 
dhe përvojat e secilit grup fëmijësh dhe edukatoresh në kopsht (grupi seksion) 
duke mundësuar kështu shfaqjen e  evoluimit dhe të ndryshimeve që ndodhin 
me	kohën;	në	fakt	çdo	Ditar	e	fillon	tregimin	me	ngjarjet	e	javës	së	shkuar.	

Veçantia qëndron në faktin që dukuritë e treguara nuk renditen në 
mënyrë kronologjike, pra sipas sekuencës në të cilën janë prodhuar, por janë 
organizuar sipas gjashtë hapësirave tematike: gjendja mes shërbimit dhe 
familjes, dinamikat shoqërore, veprimtaritë e fëmijëve, çastet e kujdesit, 
përdorimi i hapësirës, përdorimi i kohës. 

Përpilimi i ditarit është thjeshtësuar nga një gjurmë e posaçme që orienton 
vështrimin përgjatë javës dhe e drejton tregimin përreth gjashtë hapësirave 
tematike (Di Giandomenico, Musatti, Pichio, 2011). Edhe për ditarin merr 
një vlerë të rëndësishme përmasa  kolegjiale. Në fakt përpilimi i dokumentit 
duhet	të	jetë	gjithnjë	rezultati	i	reflektimit	të	ndarë	mes	të	gjitha	edukatoreve	
që punojnë në të njëjtin seksion. Lidhur me këtë mbetet interesante marrja në 
konsideratë dhe qartësimi i mosmarrëveshjeve të mundshme mes kolegesh në 
ndërtimin e tregimit të ngjarjeve të javës. Ditari, përveçse paraqet kujtesën 
historike të atij grupi fëmijësh e të rriturish, lejon transmetimin e përmbajtjeve 
dhe përvojave në brendësi të seksionit si edhe mes seksionesh, favorizon 
reflektimin	dhe	ndarjen	në	grupe	edukuese.

    Leximi në mënyrë periodike i Ditarit bëhet nën kujdesin e koordinatores, 
po ashtu edhe këshillimi për një rivendosje të edukatoreve duke diskutuar së 
bashku përmbajtjet, gjithnjë në një perspektivë përmirësimi. Leximi periodik 
i Ditarit mund të përfshihet bashkë me përpilimin e një dokumenti tjetër, 
Raportin vëzhgues52, i konceptuar si mjet i dokumentacionit për përdorim së 
pari nga koordinatoret.

52. Përshtatja e Ditarit të edukatoreve dhe i Raportit vëzhgues është aktivizuar pranë kopshteve 
të Qendrave të Lindjes Montessori, tashmë prej shumë vitesh për meritë të një bashkëpunimi 
të dobishëm me Insitutin e Shkencave Teknologjike të Njohjes dhe Këshillimit Kombëtar 
për Kërkim. Për një trajtim më të gjerë mbi Ditarin dhe Raportin  vëzhgues i drejtohemi 
a: I. Di Giandomenico, T. Musatti, M. Pichio (2011), Analizimi i cilësisë së përvojave të 
përditshme të fëmijëve në shërbimet për kujdesin për: dokumentacioni i shkruar në EADAP 
(nën kujdesin e), Drejtimi metodologjik ERATO. Miratimi i ndryshimeve të shërbimeve 
edukuese për fëmijët (0-6 vjeç), Botimi Junior-Spaggiari, Parma, faqe. 49-61. Të shihet 
faqja	e	mëposhtme	http:	//www.istc.cnr.it/sites/default/files/u101/guida_erato_0.pdf 
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7. Marrëdhënia e vëzhgimit   

Raporti vëzhgues përshkruan dhe analizon zhvillimin e një dite të tërë të 
një seksioni në kopsht. 

Përpilimi i tij parashikon së pari përqendrimin në vëzhgim përgjatë gjithë 
ditës në brendësi të një seksioni në kopsht; më tej riorganizimin, për Ditarin 
edhe, të ngjarjeve të vëzhguara sipas  rendit gjashtë hapësirat tematike, 
së fundi është shkrimi i vërtetë e i saktë i dokumentit. Edhe në këtë rast, 
përpilimi është thjeshtësuar me një gjurmë, por për çdo hapësirë tematike 
është propozuar një tipar i dallueshëm mes përshkrimeve të ngjarjeve dhe 
vlerësimit të tyre. Kjo aktivizon te vëzhgimi një vështrim më të vëmendshëm 
mbi	dukuritë		që	realizohen	dhe	një	reflektim	më	të	thellë	mbi	domethënien	e	
ngjarjeve të përshkruara; në fakt çdo vlerësim duhet të jetë i mirë argumentuar 
jo sipas një gjykimi personal ‘pozitivo-negativ’ por sipas një përshtatjeje sipas 
vëzhgimit, referuar objektivave të projektit edukues të kopshtit. (Musatti et 
al., 2005; Di Giandomenico, Musatti, Pichio, 2011).  

Organizimi i Ditarit dhe i Raportit vëzhgues sipas hapësirave tematike 
favorizon përballjen dhe integrimin mes dy dokumenteve. Ky pasazh rezulton 
veçanërisht interesant dhe i mundur duke konsideruar që të dy dokumentet 
sjellin pikëvështrime të ndryshme: nga një anë ai i edukatoreve që jetojnë 
në vetë situatat që përshkruajnë e janë pjesë aktive; nga ana tjetër është 
perspektiva e koordinatores që, megjithëse e njeh grupin e fëmijëve dhe 
atë të të rriturve të vëzhguar, nuk është e përfshirë në situatën e përditshme, 
duke ruajtur pothuajse një distancë funksionale për shprehjen e vlerësimit të 
kërkuar të në Raportin e vëzhgimit. 

8. Video-incizimet 

Në kopshtin e Qendrës së Lindjes Montessori përdorimi i video-regjistrimit 
është promovuar gjithnjë dhe është shumë i përhapur.

Ndodh shpesh, në fakt, që koordinatorja ndonjëherë edhe edukatoret, të 
ndalen e të regjistrojnë çaste, situata, zona, edhe pa një qëllim të paracaktuar 
ose anasjelltas, me një qëllim të saktë për të hulumtuar dhe aktivizuar 
reflektimin	përreth	një	kritike	ose	për	një	temë	të	përkufizuar	që	në	fillim.	

Natyrisht, edhe videoja, si edhe mjetet e tjera, nuk konsumohen  në të 
njëjtin çast regjistrimin, por rishikohet dhe diskutohet në mënyrë kolegjiale.   

Avantazhi i madh i video-regjistrimi qëndron në mundësinë e vëzhgimit 
dhe	analizimit	pafundësisht	i	të	njëjtës	skenë,	duke	mundur	kështu	të	përfitohen	
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të gjithë aspektet dhe, për më tepër detajet.  Kamera lejon që edukatorja apo 
edukatoret e përfshira, të vëzhgohen nga jashtë, duke marrë një pozicion në 
largësi që lejon një qasje kritike ndaj stilit të tyre të sjelljes. Videot janë në të 
vërtetë	shpesh	të	përdorura	në	mënyrë	efikase	në	rastet	e	kurseve	në	brendësi	
të vetë kopshteve, ose edhe në hapësirën e kurseve të informimit, të zhvilluara 
jashtë. 

9. Një shembull: reflektimi rreth propozimit të lojës heuristike 

Propozojmë në vijim një shembull që ilustron mënyrën sipas së cilës 
praktika	vëzhguese,	e	përdorur	si	ndërmjetëse	për	disa	instrumente	specifike,	
është përdorur në kopshte të Qendrës së Lindjes Montesori. 

Në kursin e njërit prej takimeve të kontrollit periodik të koordinatoreve 
të kopshteve është shfaqur dëshira për të debatuar  rreth propozimit të lojës 
euristike duke nisur nga nevoja për të riparë të ashtuquajturat teori-praktikë 
e perspektivës së Elinor Goldschmied (Goldschmied, Jackson, 1996; Ongari, 
2010). 

Me bashkëpunimin e informatorëve më eksperte të Qendrës së Lindjes 
Montesori	është	bërë	gati	një	plan	pune	që	do	të	lejonte	një	reflektim	të	thelluar	
të gjësë, duke vendosur disa pyetësorë: sipas cilave mënyra loja euristike 
propozohet dhe zhvillohet në kopshtet e Qendrës së Lindjes Montesori? Janë 
të arritshme mënyrat  në të gjithë kopshtet? 

Secila	koordinatore	ka	paramenduar	të	filmojë,	përfshi	kopshtin	e	fillimit,	
një seksion të plotë të zhvillimit të lojës euristike, si dhe ka analizuar njëherësh 
Ditaret e seksionit të  interesuar, të përpiluar me ritme javore nga edukatoret, 
për të ndërtuar përgjatë disa muajve, propozimin e lojës euristike sikur të jetë 
përfshirë	e	propozuar,	si	dhe	për	të	individualizuar	modifikimet	e	rastësishme	
në vend, në material, në mënyra dhe në pjesëmarrës. 

Paralelisht, në çdo kopsht, grupet edukuese kanë plotësuar rrjetën e cila 
i dedikohet në hapësira dhe materialeve relativisht zonave ku përgatitet dhe 
propozohet loja auristike. 

Në takimin tjetër të mbikëqyrjes, duke nisur nga vizioni i ndarë i të gjitha 
materialeve të mbedhura përçdo kopsht, është aktivizuar një takim nga e 
cila kanë dalë: ngjashmëritë dhe dallimet mes kopshteve; dëshmia e disa 
kritikave;	 reflektimi	 përreth	 kërkimit	 të	 koherencës	 dhe	 efikasitetit.	 Është	
shfaqur e nevojshme, në këtë pikë, të aktivizohet një rilexim i një studimi 
të thelluar me të gjithë ekspertët e CNM (QLM), duke nisur nga shkrimet 
e E. Goldschmied e nga shënimet që secili prej tyre kishte përpiluar me 
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rastin e takimeve informuese të bëra personalisht me Goldschmied edhe pse 
në momente të ndryshme. Në veçanti, vëmendja ka qenë përqendruar mbi 
moshën e fëmijëve, mbi mënyrat e propozuara e mbi ndërhyrjen e edukatores. 

Takimi që ka rrjedhur, i gjallë dhe shumë aktiv, ka lejuar të dalë në dritë 
dinamizmi dhe aktualiteti i mendimit të Goldschmied, për më tepër edhe 
pikat e shumta të takimit mes pedagoges britanike dhe Maria Montessorit; 
nga debati edhe kanë dalë disa pika-kyçe rreth të cilëve është parë i mundur 
rimendimi i propozimeve të lojës euristike në kopshte. 

Prandaj, çdo koordinatoreje i është dashur të risjellë pranë grupit edukues 
referues	 si	 dhe	 ka	 vijuar	 bashkë	 me	 të	 reflektimin,	 duke	 u	 pyetur	 mbi	
përshtatshmërinë, mbi kohët mbi mënyrat e ofertës, duke aktivizuar rivizita 
dhe korrigjime në organizmin e propozimit të lojës euristike. Kjo bëhet me 
qëllim	 që	 të	 mbështeten	 edukatoret	 në	 kërkimin	 e	 në	 përkufizimin	 e	 një	
mënyrë koherente, që ndahet në brendësi të të njëjtit grup edukativ, por edhe 
ndër kopshte të ndryshëm të CNM. 

Pra	është	proceduar	me	një	verifikim	video	duke	regjistruar	sërish	jetën	e	
çdo kopshti e duke e konfrontuar këtë në selinë e mbikëqyrjes.  

Puna e realizuar në këtë mënyrë ka lejuar të përpilohen ato që kemi quajtur 
se janë pikat bazike mbi të cilat duhet përqendruar vëmendja në propozimin 
e lojës euristike.  

Shënime rreth lojës euristike 

Mjedisi në të cilin propozohet:  
•		 Përmasa	(jo	e	ngushtë,	që	favorizon	lëvizjen)	
•		 Përkufizim		i	kufijve	(evitim	i	zonës	cul-de-sac)	
•		 Prania	e	materialeve	apo	mobilieve	si	akt	dhe	veprimtari	të	tjera	

(mjedise të dedikuara: të evitojmë pengesën, me gjasë të ketë 
tapete) 

Fëmijë:
•		 Numri	
•		 Mosha	edukatore:	

Pozicioni i edukatores 
•		 (e	pranishme	por	në	hije;	e	ulur	por	jo	në	dysheme;	vështrim	që	

shoqëron) 
•		 roli	 gjatë	 zhvillimit	 të	 lojës	 (rregullim,	 herë	 pas	 here,	 për	 të	

ripropozuar aktivitetin) 
•		 mënyra	e	ndërveprimit	me	fëmijët	



208

Materiale: 
•		 për	të	mbajtur	
•		 për	të	prezantuar	
•		 për	të	eksploruar	

o të ndryshme (forma, pesha, lënda, përmasa) 
o sasia për të ofruar

– sa tipologji
– sa objekte për secilën tipologji 

Koha: 
•		 e	zhvillimit	(të	rehatuar,	por	jo	të	shkujdesur)	
•	 	ridimensionim	(jo	të	nxituar,	të	presim	momentin	e	duhur	në	të	

cilin të nisim ridimensionimin)  
•		 mënyra	 e	 ridimensionimit	 (propozimi,	 roli	 dhe	 pozicioni	 i	

edukatores; përfshirja e fëmijëve) 

 Mund të konkludojmë duke nënvizuar edhe një herë rëndësinë e vëzhgimit 
si praktikë e përditshme: mirëkuptimi si prirje e dëgjimit, e vëmendjes, e 
pranisë	këtu	e	tani,	por	edhe	si	instrument	specifik	të	hetimeve	e	reflektimeve	
rreth eksperiencës që zhvillohet në kopsht, në cilësinë e ofertës edukative, 
edhe për përmirësimin e saj. 

Të vëzhgosh lejon të shtosh projektueshmërinë dhe ndërgjegjësimin 
pikërisht të rolit edukativ. 
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Një përvojë trajnimi me edukatoret 
e Çerdhes të Paola Manuzzit

Konteksti Çerdhe sjell një lloj afërsie me përvojën e trupit, të gjuhës së tij 
dhe domethënieve që duhen zhvilluar në atë që operon në shërbimet edukuese 
për	 fëmijërinë.	 Ai	 ofron	 gjithashtu	 kapacitete	 të	 	 kualifikuara	 vëzhguese	
të shprehjes trupore, sepse në takimin mes trupit dhe fëmijës, i hapur dhe i 
shtrirë përballë botës, edhe trupat e rritur, të ngarkuar me jetë personale dhe 
kushte social-kulturore, luhet një lojë edukuese e rëndësishme, por për më 
tepër edhe e pandërgjegjshme. Në fakt në praktikat edukative të përditshme, 
ekziston një zhvendosje mes komunikimit trupor dhe ndërgjegjes profesionale 
të	asaj	që	ai	aktivizon	ose	frenon,	konfirmon	ose	nuk	konfirmon,	mbështet	ose	
frenon në bashkëbisedime. (Manuzzi, 2000; 2002; 2005). Nga konstatimi i 
këtij çekuilibrimi vjen kërkesa për të favorizuar një vëmendje të veçantë në 
dimensionin trupor të marrëdhënies edukative përmes rrugëve informuese mbi 
vëzhgimin e shprehjes trupore të subjekteve, si te fëmijët ashtu edhe te të rriturit. 

Në këtë temë trajtohet ky kontribut, duke marrë vlera referimi në studimet 
e neuroshkencës mbi lidhjen trup-tru, në pedagogjinë e trupit, në zhvillimin 
psikomotor, me gjithë përvojat e mia si informuese në shërbimet edukative për 
0-6 vjeçare dhe Masterit tim në Psikomotorizëm  edukativ dhe parandalues 
“Psikomotricita educativa e preventiva”53. Në  këtë rast është propozuar një 
rrugë informuese mbi vëzhgimin, duke pasur parasysh lidhjet ekzistuese dhe 
profesionale, me qëllim zhvillimin e aftësisë së leximit të shprehjes së trupit 
të subjekteve, si dhe zëvendësimin e  kontaktit spontan me qëllim mbështetjen 

11 Vëzhgimi i shprehjes trupore si 
praktikë reflektimi  mbi veprimin dhe 
nëpërmjet veprimit. 

53. Aktivizimin nga Departamenti i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Bologna-s në vitet 
2009 në 2015, Drejtori Roberto Farne’, jam kujdesur për koordinimin didaktikoshkencor; 
ai është ripropozuar në vitet 2015-2016, sipas një formule të rinovuar, të drejtuar nga Lucia 
Balduzzi, si Master në Komunikimin trupor në edukimin e strategjive psikomotore.  
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përgjatë rritjes. Kjo është një hapësirë që të gjithë, në mënyra të ndryshme, 
kanë	identifikuar	në	praktika reflektuese mbi aksionin dhe përmes aksionit, një 
orientim	veçanërisht	imprehtë	dhe	me	karakteristika	me	efikasitet	profesional	
në formimin e aftësive vëzhguese (Schon, 2006). Përshkrimi i një përvoje 
formuese	 në	 brendësi	 të	 një	 çerdheje	 do	 të	mbështesë	 reflektimin	 teoriko-
metodologjik, duke parë reagimin formues. 

1. Trupi, përbërja e trupit, përfshirja e trupit 
 
Termi trup është i ngarkuar me shumë kuptime, dyvlerësi dhe afërsi 

me	 dije	 të	 ndryshme,	 gjë	 që	 bën	 verifikimin	 e	 rrëshqitjeve	 domethënëse	
nga një mjedis në një tjetër. Për t’u kuptuar themi trup, por mendojmë për 
organizmin. Pra, nuk është dytësore ideja e përshkrimit se cilin trup ka në 
qendër	perspektiva	pedagogjike:	jo	për	trupin	si	fizik	(vetëm	organizmin),	as	
për trupin-imazh estetik apo trupin e botës mediatike masive, as për trupin e 
ndarë dhe të analizuar nga shkenca mjekësore, as prej mishit të shpenguar sipas 
besimit fetar. Në një koncept tjetër, termi trup/trupor/ ka të bëjë me atë subjekt, 
i cili merret atë ndërthurjen e funksioneve, emocioneve dhe lidhjeve që përmes 
lëvizjes dhe me bashkëlëvizjen e tij, vihet në ndërveprim me botën; pra jo me 
trupin që kemi, por për trupin-ekzistencë që jemi  (Galimberti, 1983). 

Që nga shekulli i shkuar studimet fenomenologjike54 (Husserl, Merleau-
Ponty, Sartre et alias) kanë evidentuar këtë aspekt, megjithatë është një 
pozicionim mendor që e humbim thjesht nga memoria vizuale, siç shtyhemi 
nga mendimi për ta reduktuar trupin në një kuti biologjike-kimike, për ta 
identifikuar	me	organizmin,	për	ta	shndërruar	në	mall,	për	t’ia	larguar	mishin	
në përfaqësimin e tij, dhe të mos e konsiderojmë në fakt në domethënien e 
tij, teprimin, transhendencën. Transhendenca, në kuptimin e përvojës trupore, 

54. Nëse trupi, si hije, nuk na braktis kurrë, pyet Merleau-Ponty, a është vërtet një objekt? 
Unë nuk e lëviz trupin tim në hapësirë, duke e marrë nga një pikë e caktuar, për ta dërguar 
në	një	tjetër:	ai	është	në	të	vërtetë	si	unë,	ai	është	unë,	i	pranishëm	që	nga	fillimi	është	i	
prirur drejt qëllimshmërisë. Unë nuk kam një trup, unë jam trupi im. Në shekullin XX 
paradigma dualiste trup-mendje, është vënë në diskutim, përtej fenomenologjisë, nga punët 
klinike të Schilder mbi lidhjen mes perceptimit trupor dhe organizimit hapësirë- kohë, të 
Ajuriaguerra mbi marrëdhëniet mes tonit trupor dhe afeksionit, të Wallon mbi lidhjen mes 
pjesës trupore dhe formacionit të karakterit, të Dupré që krijon termin psikomotor për të 
nënvizuar paralelizmin mes zhvillimit motor dhe zhvillimit mendor, të vetë Piaget që i 
njeh shpërthimit shqisor-motor një rol thelbësor për zhvillimin intelektual të fëmijës. Pa 
harruar që me psikanalizën trupi thyhet në skenën klinike me demonstrimet pa koshiencë 
dhe ëndërrimtar. 
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duke u lidhur në planin paragjuhësor, e tejkalon dhe i paraprin simbolit; 
pra  është e pamundur të përkthehet plotësisht përmes fjalëve. Përkundrazi,  
përvoja trupore shfaqet e mbushur shumë më shumë brenda, aq sa koncepti 
i shtatëzanisë. Vetëm  gjuha e metaforës, e poezisë dhe ajo e artit duket se e 
vënë atë më pranë domethënies. 

Pedagogjia e trupit ka qëllim të shpejtojë e të përvijojë konturet, me qëllim 
tejkalimin e vizionit reduktues të një trupi hardware, performues dhe me 
hierarki inferiore, krahasuar me një mendje software, e cila hipotetizon për 
më tepër një trup-mendje ose, për ta thënë sipas Walter Fornasa, një sjellje 
trup-mendje (Zatti, 2013). Rishikimi duhet propozuar në këtë mënyrë, në 
mënyrë kritike dhe në dritën e kësaj lidhjeje, si skenarë edukues, ku trupi 
rezulton një lloj ‘bagazhi përbri’, i heshtur, për të integruar dijet e fjalës e 
të trupit. Trupi i drejtohet një trupësie mendjeje, të mirëkuptuar edhe nga 
kërkesat e hulumtimit neuro-shkencor që në këto vite kanë rivlerësuar rolin e 
trupit dhe përqendrimin e aksionit e proceset e të kuptuarit. 

Funksionet perceptive-motore të trurit, sot rezultojnë në fakt më të gjera 
sesa mendoheshin në shekullin e kaluar, ku këto funksione shënoheshin në 
substancë, një funksion që ishte thjesht ushtrim kontrolli i lëvizjeve. Sot 
është treguar që hapësira motore kryesore ka funksione në  nivele të larta, 
të ngjashme me ato të hapësirës shoqërore; truri motor është seli e një 
“mirëkuptimi pragmatik” të objekteve (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006, faqe. 49). 
Për shkak të veprimtarisë perceptuese, organizmi ynë përgatitet t’u përgjigjet 
situatave mjedisore përmes zgjedhjeve të tij vepruese. Neuronet në fakt, 
aktivizojnë imazhe motore të brendshme, gati për të përgatitur individin për 
aksion, na bëjnë të kuptojmë domethënien dhe të reagojmë ndaj subjekteve 
të tjera. Ato ndërfusin përmasën e shoqërisë dhe të imitimit, hedhin bazat 
shkencore të fenomenit empatik. Truri është një organizëm shoqëror që 
ushqehet nga mjedisi në të cilin jeton edhe nga lëvizja si rrugë kryesore e 
njohjes. Jeta  jonë mendore është fruti i një dialogu me mendjet e të tjerëve. 

Nga pikëpamja mësimore, kjo prezanton implikimin e një prurjeje të 
madhe. Mjafton  të mendojmë mbi kohën kur është zbuluar, mbi rëndësinë 
tashmë të treguar vizualo-motore në zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë 
me manipulimin e objekteve në hapësirë. Sot   për shembull ne mundemi të 
pohojmë se nëse një skiator, pasi ka shqyrtuar me vëmendje pistën e garave të 
skive, e rikalon në mendje, ai nuk po kryen thjesht një akt imagjinate, por një 
ekzekutim të vërtetë të stimuluar. Në  fakt ‘perimetrat e përfshirë në dishezën 
e stimuluar janë të njëjtët që do të përfshihen në dishezën reale’. (Rivoltella, 
2012, faqe. 104). 
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Kush vepron në fushën e edukimit duhet të ketë parasysh rëndësinë e 
veprimit, të imitimit, të stimulimit, të socializimit në proceset e mësimit,  
që sipas përvojave mjedisore dhe ofertave kulturore, do të ndihmojë në 
zhvillimin e disa shqisave dhe disa kategorive njohëse më shumë se të tjerave.  

Për këtë ai duhet të vlerësojë kapacitetet njohëse dhe krijuese të ofruara nga 
hapësirat dhe nga materialet në dispozicion, ose kur një mjedis e thjeshtëson 
ose jo thithjen e dijeve, eksperimentimin e marrëdhënieve mes fëmijëve, me 
objektet, me të rriturit.

Njohja mishtore (Varela, Thompson, Rosch, 1991; Damasio,1995; 
Rizzolatti-Sinigaglia, 2006; Siegel, 2009) është sot ndër hipotezat më të 
akredituara në mënyrat e funksionimit të sistemit nervor qendror, të të kuptuarit 
e	nisjes	së	procesit	të	adoptimit,	në	bazë	të	të	cilit	proceset	e	njohjes	figurojnë	
si proces përfshirjeje e si të tilla, mënyrat njohëse shkojnë jo aq për distancim 
progresiv të gjërave, sesa të përshkruara në mënyrë të përbërë.55 Kjo është sikur 
të thuash që një lule njihet nga dallimi i emrit të petaleve dhe nga kërcelli, por 
duke i nuhatur aromën, duke e parë të rritet e të lulëzojë, duke e mbledhur për 
ta dhuruar, ose jemi të ndërgjegjshëm për trupin jo sepse dimë të ngjyrosim 
pjesët	në	fletët	e	një	libri	ose	të	një	tabele,	por	sepse	realizohet	një	përvojë	e	
drejtpërdrejtë, personale, përmes eksplorimit të lojës së fëmijërisë. 

Kur Francisco Varela, një  ndër neurobiologët dhe epistemologët më të 
njohur	të	shekullit	XX,	ishte	ftuar	të	prezantonte	në	vitin	1999	linjat	fillestare	
edukuese për shekullin XXI56, shënoi si më parë dhe në mënyrë të veçantë 
mishërimin e mprehtë, njohjen si proces përfshirjeje, duke nënvizuar se çdo 
veprimtari mendore është gjithnjë e nevojshme të gjithëpërfshihet. Pohimi i 
tij de ‘Mendja nuk është në kokë’,  tingëlloi atëherë e pazakontë dhe gabim, 
meqenëse sipas mendimit të zakonshëm, mendja është në tru, në fashën e 
neuroreve, rastis pothuajse me të. Fjalët  e tij ftonin ndërkohë se duhet mbajtur 
në vëmendje që ai, nga ana e tij është i lidhur me muskulaturën, me ekuilibrat 
hormonalë, me sistemin imunitar, i cili aktivizon dhembjen time të kokës ose 
të	barkut,	simptomat	fizike	imunitare,	neurologjike	dhe	psikike	së	bashku.		

    Duke kritikuar qasjen e kallëpit të njehsimit që e sheh mendjen si software 
dhe trurin/trupin si hardware, Varela theksonte se nuk mund të ketë diçka të 
ngjashme në një mendje, pa qenë plotësisht e mishëruar dhe vetëkuptuar në 

55. Gjuhët  e tij, përmes termave si asimilimi, metabolizimi, na kujtojnë se njohja ka të bëjë me 
një	lloj	procesi	fiziologjik,	në	gjendje	të	bëhet	i	tillë	kur	arrin	nga	jashtë	e	të	përjashtohet	
kur nuk asimilohet.

56. XXV botimi i Ditëve Ndërkombëtare të studimit të Qendrës kërkimore Pio Manzu’, Rimini, 
16/17/18 Tetor 1999, me titull “Argonautë në Noosferë” (Cit. Akti  nr. 118/1999 faqe.  66-73)
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botë: “Lidhja, deri edhe në ato që duken shprehjet e saj në nivelin më të lartë, 
është gjithnjë e themeluar mbi aktivitetin konkret të të tërë organizmit, pra 
mbi çiftëzimin ndjesi-motor’.(Varela,1992, faqe. 14). 

Në vend të një ngjizjeje përfaqësuese të perceptimeve,  studimet 
parashikojnë një model dinamik dhe ndërkombëtar të mendjes, të themeluar 
mbi pandashmërinë mes veprimeve dhe perceptimeve: cilado gjë që ne 
e përcaktojmë si objekt të pavarur në mënyrë të pashmangshme nga një 
bashkëveprim shqiso-motorik mes atij objekti dhe subjektit që e vëzhgon, 
i	cili	nga	ana	e	tij	është	brenda	kontekstit	të	vëzhguar	dhe	e	modifikon.	Por	
nëse nuk është në kokë, ku ndodhet mendja? As brenda as jashtë trupit; ajo 
nuk është në vendin e bashkëmbizotërimit të brendshëm dhe jashtë tij57 ose 
siç do të thoshte disa vite më vonë Damasio, me teorinë e shenjave somatike, 
është e shpërndarë në të gjithë trupin (Damasio, 2003). Siç shkruan Mortari: 

Njohja nuk është as përfaqësimi i një bote të dhënë, as kërkesa për një 
proces ndërtimi e vënë në jetë nga ana një mendje tashmë e strukturuar 
dhe e  ndarë nga një botë e tillë; njohja është konceptuar si rezultat i 
një çiftëzimi strukturor subjekt-objekt.Të flasësh për ciftëzim strukturor 
do të thotë të tregosh se kur subjekti krijon marrëdhënie me objektin, 
e përngjason me format e tij mendore, por në të njëjtën kohë mbetet i 
ndikuar nga vetë format e objektit të cilat e detyrojnë drejt një rishikimi 
të formave të veta epistemike.  (Mortari, 2007, faqe 42).

Një koncept i tillë për përfshirjen është realizuar edhe nga Antropologjia 
Mjekësore (Csordas, 1994; Scheper; Hughes, 2000), që e shtyn kuptimin, si 
në	 specifikën	 e	 trupit	 ashtu	 edhe	 në	 qenien	 e	 tij	 të	 formuar	 nga	 konteksti	
shoqëror, si në kapacitetin performues për të prodhuar përfaqësime të tjera 
e të ndryshme të trupit, ashtu edhe në botën dhe në realitetin shoqëror. Pra 
përfshirja	shihet	në	kuptimin	e	dyfishtë	të	përshkrimit	në	trup	të	proceseve	
shoqërore e kulturore dhe si rezultat i veprimeve individuale të trupit dhe të 
reagimit të tij të qëllimshëm në botë.

57. Për të ilustruar konceptin e pronësisë emergjente, Maturana dhe Varela tregojnë vizatimin 
e Escher, ‘Galeria e shtypit’, në të cilën një djalë shikon një foto që tregon pamjen e qytetit, 
e një foto e tillë transformohet në pjesën e qytetit që ajo vetë përfaqëson: ‘Nuk dimë të 
vendosim pikën e nisjes. Jashtë apo Brenda? Qyteti apo mendja e djalit? Njohja e këtij rrethi 
njohës nuk ndërton megjithatë një problem për kuptimin e fenomenit të njohjes, por në të 
vërtetë vendos pikën e nisjes duke lejuar kështu shpjegimin shkencor’. (1992, faqe. 78). 
Shfaqet një qarkullim i vërtetë njohës i koklavitur, kështu siç edhe errësohet mbetja duke e 
konsideruar njohjen në terma të përfaqësimit ose të dualizmit subjekt-objekt.   



215

2. Shprehja e ‘trupit, mendjes, emocioneve’. 

Nëse përvoja e trupit për të kuptuarit është qendrore dhe truri perceptivo-
motor me natyrën e tij mimetike të pasqyrimit është thelbësor, është e 
nevojshme të pasqyrohet se si është propozuar, kërkuar, penguar ose devijuar 
përvoja e trupit dhe e lëvizjes tek fëmijët.

Pa	dyshim	në	këto	 vite	 është	 përkufizuar	 një	 botë	 e	 pafajshme	gjithnjë	
e më e institucionalizuar, e rregulluar dhe e mbushur nga të rriturit, në të 
cilën kënaqësia e vëzhgimit të lirë përmes të gjitha shqisave e të lëvizjeve 
dinamike, është devijuar, kanalizuar, detyruar nga aktiviteti për të vepruar 
brenda vendeve të caktuara për këtë. Kjo ndodh pothuaj gjithnjë në mënyrë të 
rregullt dhe e kontrolluara nga të rriturit që përdorin kodet e veta interpretuese. 
Padyshim që ekziston një rëndim i kohëve dhe hapësirave për format e lojës 
spontane fëminore, i realizuar me mundësi vrapimi, hedhjeje ose ndeshjeje 
me top ‘falas’ pa një prind në bord, fushë, i cili bën tifo si një ultra tifoz i 
stadiumit ose një trajner që vlerëson performancat.  

Të përjetosh me trupin tënd, duke luajtur lirshëm, duke tërhequr  hundët, 
duke u hedhur përpjetë, duke u zhytur në ujë, duke u rrotulluar, duke u fshehur, 
duke u kacavjerrë, duke e lënë veten në rënie të lirë, është transformuar, në 
shkollë, në kryerjen e veprimtarive të qëllimshme pak a shumë në mjedise të 
mbyllura dhe sipas orientimeve të sakta; në shtëpi me lojërat sedentare, që 
rrotullohen pak a shumë rreth organit të vështrimit (sy të ngjitur pas ekranit të 
televizorit,  në një tablet…), pas  shqisave të tjera. Kështu ushqehet ajo që Le 
Breton e quan ‘hipertrofia e syrit’, kulturë okulocentriste, sipas së cilës pjesa 
më e madhe e botës së ditur themelohet mbi përvojën e shikimit, por shikimi 
është gjithnjë edhe një metodë dhe një mendim mbi botën58.

Përdorimi aktual i konceptit ‘vizion i botës’ pasqyron një sistem përfaqësimi 
ose sistem simbolik, pikërisht të një lloj shoqërie, tregon hegjemoninë e 
pamjes në shoqëritë tonë perëndimore, vlerën e saj, për të cilën bota ekziston 
vetëm për sa është parë.  (Le Breton, 2006, faqe. 27).     

Duhet	 pyetur	 se	 cilat	 perceptime	 të	 kufijve	 truporë,	 të	 distancave	
hapësinore, të zgjatjes kohore, projektojnë fëmijët, cilat aftësi zhvilluan 
e cilat humbën, nëse përvoja e momentit është gjithnjë e më shumë hetero 

58. Çdo shoqëri përpunon një model të vetin-viziv, i prekshëm, i provuar, i dëgjuar- dhe banon 
universe shqisorë të ndryshëm. Dega e Antropologjisë shqisore kërkon të dominojë botën 
me të cilën strukturimi i një eksperience të tillë të ndryshme nga një kulturë nëtjetrën, 
sipas domethënies së rëndësisë relative që çdonjëra nga shqisat merr përsipër në brendësi të 
kulturës që i referohemi
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drejtimshme dhe loja fëminore super e kontrolluar. Duhen rimenduar mënyrat 
tona të të nxënit dhe të mësuarit. Cilët universë të rinj të dijes do të hapeshin, 
duke ofruar një perceptim më të gjerë, përtej pamjes së një mundësie më të 
madhe të eksperimentimit e të veteksperimentimit? 

Këto konsiderata të shkurtra, të bashkuara me ndërgjegjen e të pazgjidh-
shmes, që gërshetohen mes trupit dhe mendjes, që konsiderohen veprim dhe 
mendim, procese emotive dhe njohëse, natyrë dhe kulturë, ndërtojnë arsyet dhe 
sfondin për një formacion të vëzhgimit e të shprehjes trupore që propagandon 
praktika dëgjimi të trupit në 360 gradë, në të cilat trupi është:

•		 i	rënë	në	kontektin	shumëshqisor	
•	 subjekti	i	ndërmarrëdhënies	dhe	jo	makinë	performance;	
•	 shprehje	e	identitetit	personal,	që	është	më	së	pari	trupor;	
•	 pashmangshmërisht	emocional	dhe	strukturalisht	relacional,	megjithëse	

‘trupi është ai që mbyllet dhe njëherësh ai që hapet në botë dhe vihet në 
lidhje me të tjerët’.(Galimberti, 1987, faqe. 83). 

Bëhet fjalë për propozime informuese në të cilat trupi-mendja-emocioni 
i vëzhgimit sensibilizohet duke dëgjuar me dhe të gjitha shqisat dhe duke 
e ditur ndjesinë tënde, duke u distancuar nga ajo (gjysmëkomunikim), 
duke perceptuar marrëdhënien me tjetrin, hapësirat, kohën dhe gjërat, 
në të cilat eksperimentohet një sjellje empatike e ndërgjegjshme, por jo e 
varur nga përjetimi emocional në të cilin ka rënë. Një proces të menduari, 
që më shumë se amullisë dhe individualitetit, i besohet vetë referencave 
analoge, rezonancave kinestatike, multishqisave, përmasave ndërsubjektive, 
mënyrave të procedimit tipik për inteligjencën hapësinore, të ndryshme nga 
ato të inteligjencës përfaqësuese. Një mendim nuk është asnjëherë linear, i 
shtresëzuar, ‘si fletët e qepës’, i bërë me vajtje-ardhje mes vetes dhe të tjerëve, 
mes vëzhguesit dhe kontekstit, me plane personale dhe profesionale, që të con 
tek atributet e domethënieve.  

Duke nisur nga qendërzimi i veprimit, psikomotoriteti edukues ka zhvilluar 
instrumente analize dhe mirëkuptimi që bazohen në hetimet semiotike, 
veçanërisht përmes treguesve të lidhur me matricat tone-emocionale dhe 
tone-pozicionale. Lëvizja, toni trupor, qëndrimi, tregojnë paraprakisht 
mënyrën	shprehëse	 të	 subjektit	dhe	 reflektojnë	në	 trupin	e	vet,	vështrimin,	
mimikën,	gjestet	që	e	reflektojnë	më	shumë	në	jetë	se	në	ndërsubjektivizëm.	
Në kontributin e Cartacit mund të lexohen përshkrime domethënese. 

Vëzhgimi mbi përdorimin e hapësirave, të kohëve, të ritmit të lojës, të 
materialeve në dispozicion, të vështrimit, të zërit të fëmijëve, në brendësi 
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të sekuencave te lojës spontane përmes instrumenteve tipike të vëzhgimit 
përshkrues dhe pjesëmarrës59, lejojnë mbledhjen e të dhënave domethënëse 
përmes përdorimit të rrjetave vëzhguese, për t’u kuptuar jo në sensin përpilues, 
por si mbledhje gjurmësh. 

Përdorimi sistematik dhe në kohë i instrumenteve të tillë çon në 
individualizimin e lidhjeve të mundshme mes veprimeve të lojës, që arrijnë 
në këtë mënyrë formën e vërtetë dhe reale të tregimit që bën vetë fëmija; 
tek investimet emotive, tërheqjet, pengesat, dëshirat, mundësitë. Megjithatë 
nuk duhet harruar që domethënia e veprimit fëminor është për t’u risjellë jo 
vetëm në rindërtimin e qëllimit të tij, por edhe në mënyrën në të cilën veprimi 
është përvetësuar nga vëzhgimi i përfshirë me emocionet përkatëse, gjykimet, 
pritshmëritë. Mundësia për t’i shtuar një narracioni të ndarë mes të rriturit 
dhe fëmijës, që i jep vlerë dhe kuptim shprehjeve të jetuara në rrugën motore, 
mbështet procesin global të zhvillimit psikomotor, është në mbështetje të 
brishtësisë emotive fëminore, për pengesat në skemat e veprimit. Për këtë 
kërkohet vëzhgim e jo mbledhje të dhënash për të favorizuar rrugën e rritjes. 
Në këtë kuptim veprimi vëzhgues duhet të jetë një aksion i gjallë: “Për të 
vëzhguar nuk mjafton vëzhgimi me vëmendje i dukurisë, por ai duhet të 
mbahet gjallë, duke u ruajtur me ngulm para syve”. (Ambrosini, 1996). 

Pra	të	vëzhguarit	konfigurohet	me	një	kthim	te	domethënia	etimologjike	
e fjalës: Ob ser bare (lat. të vëzhgosh), të ruash diçka që, nëse nuk e sheh 
mund edhe ta humbësh (Manuzzi, 2002). Nga praktika, që do të pretendohej 
neutrale, bëhet vështrimi, i cili thërret në çështje fushën emotive dhe njohëse 
të atij që vëzhgon (ob serba), presupozon qëllimshmërinë, të dish të dëgjosh 
përmes	ndjesive	të	shpërndara,	që	lihet	të	impresionohet	si	lastra	fotografike	
e	dritës	nga	një	univers	zanor,	prekës,	viziv,	reflektiv.	Pra	si	të	ushtrojmë	një	
mënyrë dëgjimi të këtij lloji empatik dhe në distancën e duhur? 

3. Nga vëzhgimi te shikimi … dhe kthim 

Galimberti shkruan (1987, faqe. 32): “Të përkëdhelësh nuk është të 
prekësh, të shohësh nuk është të vështrosh, të dëgjosh nuk është të ndjesh”. 

Çfarë bën ndryshimin mes binomeve të veprimit? E thënë në sintezë 
të përgjithshme, kjo është aftësia e pranisë (jam vërtet, shoh, dëgjoj) dhe 
qëllimshmëria e qenies në veprim. I orientuar drejt tjetrit si prekje, gjesti i 
përkëdheljes tregon një pozicionim marrëdhënieje dhe shpreh një tension 

59. Dërgohet te kontributet e tjera në brendësi të vëllimit për thellim
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komunikues që në prekjen e thjeshtë nuk duket, por bën që të shkurtohen 
largësitë, sepse një përkëdhelje nuk është vetëm ‘prekje’, por duhet të ketë 
një marrëdhënie. 

Fjala qëllim tregon diçka të hollë. Ai është një proces mendor që shprehet, 
në kuptimin e ngushtë të fjalës, me tensione dhe aludon për një ngjarje të 
brendshme. Pra  ai nuk shihet, prezantohet si ngjarje trupore përmes tensionit 
të qëndrimit përkundrejt dikujt (në lëvizje, në vend! ).Të jesh i pranishëm 
te vetja jote dhe të jesh i tensionuar përkundrejt  tjetrit janë në bazë të një 
marrëdhënieje, e cila është në gjendje të krijojë një lidhje, të hedhë një urë 
mes dy subjekteve. 

Sa mënyra ka për ta parë? Të pafundme. Këtu dy shënime shembujsh 
letrarë përshkruajnë dy qasje më vete. 

Në një tregim të Calvinos (1983), bota shikon botën, zotëria Palomar, një 
njeri i vetmuar dhe i heshtur, me dëshirën për të mbërritur në një përfaqësim 
që është më besniku i mundshëm i realitetit, ka vendosur që veprimtaria e tij 
kryesore të jetë vështrimi i gjërave nga jashtë,  analizimi i tyre një për një, pa 
lejuar t’i shpëtojë asgjë. E gjejmë të shtrirë në një plazh në përpjekjen për ‘të 
parë valën’ duke mbledhur të gjithë përbërësit thelbësorë, ose të shtrirë në një 
lëndinë,	duke	vënë	re	dhe	klasifikuar	fijet	e	barit.	Ai	heton	gjërat,	i	regjistron	
të gjithë detajet, por nuk merr asnjë kënaqësi. Kështu, pas pak, në mënyrë të 
pashmangshme e ndërpret. Është grija e zakonshme që e rrethon,- shkruan 
Calvino. Bota nuk zbulohet, por duhet parë në një mënyrë tjetër. ‘Mbase,- 
mendon ai,- gjërat për t’u parë janë disa e jo disa të tjera’, por e kupton që kjo 
nënkupton zgjedhje, krijon hierarki mes gjërave, vë në lojë veten, unin dhe 
vetja e tij shkatërron gjithnjë gjithçka. Duhet  gjetur mënyra për të parë pa 
unin, por si i bëhet? Nëse uni sheh botën përmes syve-dritare të tij, në anën 
tjetër të dritares është bota e këtej çfarë është? Është ai, zotëria Palomar, i cili 
po	reflekton.	A		nuk	është	edhe	ai	një	pjesë	e	botës	që	po	sheh	pjesën	tjetër	të	
botës? Atëherë, është bota e këtej dritares dhe bota e andej dritares. ‘Ndoshta 
uni nuk është gjë tjetër veçse dritarja përmes së cilës bota sheh botën’. 

Në këtë pikë zotëria Palomar tenton një rrugë të re: nuk është ai që 
sheh, por bota e jashtme që sheh jashtë. Kjo, e marrë si e mirëqenë, 
rrotullon vështrimin përreth në pritje të një shformimi. Po çfarë realiteti nuk 
shpërfaqet…? Calvino e shoqëron gjatë zotërinë Palomar përmes mijëra 
dyshimeve ‘epistemologjike’ që çdo herë prekin të pamundurën për të arritur 
në një model besnik të së vërtetës. Për pjesën tjetër tregimi në fund përfaqëson 
fitoren	e	realitetit	që	gjithnjë	ikën	krahasuar	me	pretendimet	e	modelizimit,	
kategorizimit, të abstraksioneve intelektuale, por përfaqëson edhe tensionin 



219

njerëzor (mrekullisht calvinian) për të veshur  realitetin, duke e marrë në 
pyetje. Zotëria Palomar thotë edhe një gjë tjetër të rëndësishme. ‘Nga shtrirja 
memece e gjërave duhet të niset një shenjë, një thirrje, një picërrim syri, sepse 
bota kërkon gjithnjë të shihet e vështrohet’. Mbase në takimin mes vështrimit 
të atij që vëzhgon dhe gjërave që duan të shikohen, mund të ndizet kuptimi i 
së vërtetës. 

Qasja vëzhguese është e ndryshme në romanin “Syri i ujkut” të Pennac 
(1984). Një  ujk plak me një sy, në kopshtin zoologjik, tashmë jeton vetëm, që 
kur ka vdekur shoqja e tij. Një ditë një djalë u ndal para hekurave të kafazit, 
duke qëndruar pa lëvizur për orë të tëra duke e parë, si i ngirë, pa thënë asgjë 
e pa bërë asgjë.  

‘Ç’të dojë nga unë?’- pyet veten, me durimin e humbur nga njerëzit që e 
mërzisin njësoj. Shpreson që të largohet sa më shpejt, por djaloshi qëndron 
aty,	për	një	kohë	pa	kufi,	duke	parë	ujkun	plak,	që	gjithnjë	e	më	nervoz	ecën	
sa para mbrapa nëpër kafazin e tij. Ulet ballë për ballë, me qëndrimin drejt 
me djalin. Tani po shihen, por ujku plak me syrin e tij të vetëm, nuk e di se 
cilin sy të tjetrit të shohë. Kërcen  i acaruar nga një vend në një tjetër, ndërsa 
djali nuk lëviz as qerpikun. Ujku me një sy ndjehet aq shumë në siklet për 
zemërimin dhe ndjesinë e pamundësisë, saqë i bie një lot nga shenja e syrit 
të plagosur. Por në këtë moment ndodh një situatë e rrallë. Djali  mbyll me 
ngadalë njërin sy. 

Gjesti, i papritur, ka efektin e shuarjes së zemërimit dhe të dy qëndrojnë 
duke u parë në kopshtin e shkretuar e të heshtur për një kohë të papërcaktuar,- 
shkruan Pennac. Gjesti empatik, i pastër, nuk gjykon as është indiferent. 
Duke dalë nga kodet komunikuese tipike dhe të zakonshme, ai ia del që në 
ngjarjen e papritur krijon një urë mes ujkut dhe djalit, duke kaluar përmes 
kërkimit të lodhshëm e irritues, në një marrëdhënie të realizueshme. Aftësia 
për të pasur qëndrimin e duhur përballë tjetrit, së bashku me qëllimin dhe 
mënyrën e komunikimit mund të çojnë në një rezonancë që i jep një kuptim 
afrie	ekzistenciale	(e	në	fakt	do	të	flitet	jeta	e	tyre	aventureske).	

Empatia vërteton mundësinë e qarkullimit dhe komunikimit të eksper-
iencës jo pse subjektet bëhen një, përzihen dhe gjejnë një analogji e një 
identitet misterioz, por sepse është e mundur të kesh akses në realitetin e 
jetuar të një tjetër qenieje njerëzore  (Boella, 2006 p. XII). 

Calvino e Pennac përshkruajnë dy mënyra të kundërta të të vëzhguarit 
të botës. Njëri analitik dhe racional, dyshues dhe ndërpyetës, shkon drejt 
çmontimit të çdo pretendimi të përfaqësisë besnike të realitetit. Tjetri, duke 
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besuar në komunikimin analogjik, në gjuhën e trupit, në gjestin intuitiv dhe 
të papritur, nuk kërkon të njohë ‘realitetin’, por një komunikim me tjetrin. 
Përfundimet e ndryshme ‘martohen’ në mënyrë perfekte me dy modalitetet 
e sjelljes, meqenëse mënyrat e ndryshme të vëzhgimit sjellin mënyra të 
ndryshme ndërhyrjeje. 

Kështu për një mësuese, të vëzhgojë dy fëmijë që luajnë me  top mund 
të ketë domethënien e zbulimit dhe matjes së kapacitetit të gjestit, duke e 
shpërbërë veprimin në mënyrë analitike (di të gjuajë e di të presë topin, e bën 
me shumë/mjaftueshëm/pak saktësi etj…), por edhe mund të dojë të thotë 
dhe vëzhgojë nivelin e kënaqësisë ose të gjuajtjes së topit sii  bashkautorë 
reciprociteti mes fëmijëve, duke u vendosur në një regjistër jo të tipit 
funksional, por marrëdhënieje, si dhe duke rezultuar nga mënyrat e ndryshme 
në vëzhgime të vlerave dhe ndërhyrjeve të ndryshme. Secili nga ne, në 
marrëdhënie me edukimin e vet sheh për të parë-gjënë dhe stërvitjen e syzeve. 
I  pari është vështrimi me të cilën shohim dhe varet nga shumë faktorë që në 
kohë i japin formë lenteve tona shumë personale. Pra, realiteti që vëzhgojmë 
është ajo situatë që vë re dhe regjistrojmë, por është edhe mendimi im mbi të, 
janë lentet që marr me vete për ta vëzhguar. 

Normalisht, një edukatore apo një mësuese ndjek një praktikë tipike: sheh, 
gjykon, ndërhyn, por mund të ndërmarrë edhe një linjë tjetër arsyetimi (pra 
ndërhyrjeje). Nëse   është e ndërgjegjshme se ajo që sheh është vetëm njëra nga 
botët e mundshme, që realiteti i dy fëmijëve që luajnë me top është përfaqësimi 
në mënyrën më të zgjeruar. E di që, megjithëse i duhet të operojë zgjedhje 
edukuese në kohë, duhet pyetur mbi reagimin përkatës profesional, duke pyetur 
cilat	përparësi	po	fikson	dhe	cilat	përparësi	ose	vlera	po	ndjek.	Të	vëzhgosh	një	
gjest nuk vlen asnjëherë vetëm për këtë fakt. Ai  merr vlerë brenda një historie: 
(ai fëmijë atë ditë, më në fund, ia ka dalë ‘të luajë me’ ose të gjuajë topin pa ecur 
mbrapsht, ose…). Pas çdo gjesti, ka një kontekst që e bën domethënës, por që 
një edukatore mund edhe të mos e shohë nëse nuk di të vëzhgojë, mund edhe të 
mos marrë diçka që nëse nuk shihet, mund ta humbasësh.

4.  Kamera dhe loja e shikimeve. Një praktikë trajnimi 
     ndaj ndjeshmërisë psikomotorike në çerdhe  

Siç	 e	 kam	 parashikuar,	 praktikat	 reflektuese	 në	 veprim	 dhe	 përmes	
veprimeve përbëjnë një orientim veçanërisht nxitës me karakteristikat e 
efektivitetit profesional në formimin e aftësive vëzhguese.  Përvoja në çerdhe, 
për	të	cilën	do	të	flasim,	përshkruan	një	trajnim	në	situatë,	synon	të	trajnojë	
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një	 ndjeshmëri	 psikomotore	 përmes	 përmes	 qarkullimit	 përvojë-reflektim,	
plan individual/plan në grup, përjetim personal/ndërhyrje profesionale. 
Impianti metodologjik i propozuar është themeluar mbi principin e ndryshimit 
pjesëmarrës, përmes pajisjeve të bazuara mbi të kuptuarit përmes përvojave, 
që përmes implikimit të trupit dhe materialit të reagimit edukues, thjeshtëson 
ndërlidhjen mes emocioneve dhe njohjes. 

Një Çerdhe60 kërkon të kuptojë diçka më shumë për format e lojës spontane 
të fëmijëve nga 18 muajsh deri në 3 vjeçarë, në veçanti: si, ku e kur duhet 
propozuar loja shqiso-motore që shumë pjesë i ka në zhvillimin e identitetit 
trupor, duke vendosur baza solide në proceset e të mësuarit.      

Shtyrja drejt lëvizjeve të fëmijëve është diçka që në përgjithësi fut 
ankth dhe preokupon edukatorët, të cilët druhen se diçka mund t’u ikë nga 
kontrolli, që fëmijët mund të lëndohen, prandaj i orientojnë më shumë drejt 
veprimtarive në tavolinë, të cilët rezultojnë më të sigurt. E njëjta gjë ndodh 
në shtëpi: fëmijët shpesh vihen para TV, tabletit, bëhen ekspertë të vërtetë 
digjitalë, por kështu lihet pas dore funksioni thelbësor trupor dhe motor në 
proceset e të kuptuarit e në zhvillimin e mendjes së fëmijëve, të cilët mësojnë 
përmes lojës, trupit, lëvizjes. 

Rruga informuese e cila zgjat dy vjet, ka vlerësuar këto tre motorë 
të zhvillimit, duke forcuar kompetencat projektuese të edukatoreve në 
këto hapësira, përmes vëzhgimit të formave të lojës e të shprehjes trupore 
të fëmijëve. Pas takimeve të para mbi domethënien dhe aftësinë e lojës 
spontane fëminore, edukatoret kanë projektuar dhe realizuar një rrugë të lojës 
psikomotore	për	fëmijët.	U	koordinuan	disa	kushte	efikase:	

•	 rruga	do	kishte	qenë	e	filmuar	me	telekamera	dhe	e	mbikëqyrur	
•		 do	ishte	ndarë	me	të	gjithë	personelin	e	çerdhes	
•		 propozohej	 të	 tërhiqeshin	 nga	 laboratori	 elementë	 	 të	 rikthimit	 në	

përditshmërinë e çerdhes. 

Pjesëmarrja e pedagoges në kurs bëhet thelbësore: përballja konstante 
përgjatë etapave të rrugës informuese do të zëvendësonte format e 
bashkëveprimit. 

Klima e besimit në grup siguronte mbajtjen e një rruge që ishte paralajmëruar 
mjaft e mundimshme. Përgatitja në mënyrën e përshtatshme të hapësirave, t’u 

60. Bëhet fjalë për Çerdhen ‘Harabelat’ shërbimi edukues privat i vendosur me Komunën e 
Bolognas. I lindur në 1999 su Hapësirë Fëmijësh, sot është pjesë e Polit të Fëmijërisë 0-6 
‘Harabelët’ bashkë me shkollën e fëmijërisë në mjedise të hapura. 
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ofrosh materiale të reja fëmijëve, të mirëpresësh dhe të mbështetësh lëvizjen 
e gjallë të tyre, shtysën e tyre eksploruese, por mbi të gjitha të rrish përpara 
telekamerës, kishte një ndikim emocional të fortë. Situata thyente qetësinë 
rutinë,	bënte	që	 të	 lindnin	 ide	për	punën,	 refleksione,	por	edhe	ankthe	dhe	
frikë. Zhvendosja e futur nga rruga e re laboratorike e lojës senso-motore 
nxiste tek edukatoret një alarm të ndjeshmërive për t’u riorientuar e vëzhguar 
se si fëmijët po përgjigjeshin, si krijonin marrëdhënie me lojërat, me kërkesat, 
me	konfliktet	e	mundshme.	

Laboratori stërviste aftësinë e edukatoreve për t’u pyetur dhe reagonte 
si një lente e madhe, zmadhuese, mbi mënyrat  eksploruese të fëmijëve, 
perfeksiononte një ndjeshmëri psikomotore, duke kërkuar përgjigje ndaj 
pyetjeve të tipit:

•		 si	një	çerdhe	mund	të	mirëpresë	dhe	mbështesë	kënaqësinë	e	lëvizjeve	
së fëmijëve? 

•		 si	të	organizojmë	një	hapësirë	të	sigurt,	por	të	hapur	ndaj	eksperimentimit	
të aftësive të tyre motore dhe komunikuese? 

•		 cilat	materiale	duhen	propozuar?		
•		 çfarë	duhet	vëzhguar?	
•		 ç’lloj		dokumentesh	janë	funksionale	me	nevojën	për	të	ruajtur	gjurmë?

Vëzhgimi nuk ishte më një detyrë e caktuar nga informuesja, por rruga 
metodologjike me idenë e gjetjes së përgjigjeve. Ai përkthehej në një sjellje 
mendore, në dëgjim aktiv dhe shndërrohej një instrument operativ:

•		 si	për	atë	që	drejton	aktivitetin	dhe	duhet	t’i		japë	një	kuptim	reagimeve	
të fëmijëve, të kuptojë nevojat, drejtimin ku po shkojnë; 

	•		 edhe	 për	 një	 grup	 që	 e	 gjen	 telekamerën	 si	 një	 instrument	 të	
ndërmjetësimit profesional. 

Është folur për një rrugë të pasur dhe të “ngarkua”, veçanërisht në planin 
emocional: nëse mund të rishihen dhe të diskutohen veprimtaritë e lojës dhe 
marrëdhëniet me fëmijët, duke lejuar rimendimin në mënyrë kolektive me idenë: 
‘le të shohim’, por që paraqiste edhe frikë mbi gjykimin e reagimit profesional. 

Rrugëtimi i vitit të parë ka çuar në një rezultat jo të sigurt: një rishikim 
të përgjithshëm të hapësirave dhe materialeve që u vihen në dispozicion 
fëmijëve dhe për të ndërfutur në çdo seksion në mënyrë të stabilizuar, një 
hapësirë për lojën senso-motore. 

Nuk dua të lartësoj përdorimin e telekamerave, (siç thoja, jemi zhytur në 
një	 hipertrofi	 të	 pamjes	 në	 kurriz	 të	 ndjesive	 të	 tjera),	 por	 duke	 nënvizuar	
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vlerën e procesit të një grupi pune, atëherë dihet se si duhet të kërkojmë e 
pyesim pikërisht reagimin profesional. Një punë delikate, e luajtur në vijën 
e hollë të referencave reciproke, në një raport besimi që nuk është kurrë i 
përhershëm por zëvendësohet, nganjëherë është thjesht e pritshme. Loja e 
vështrimeve mes subjekteve të ndryshme të përfshira, kanë bërë të mundur 
transferimin në të përditshmen, në  kuptimin se sa ishte pjekur në rrugën e 
informimit: 

•		 një	 sjellje	mendore	më	 e	 gatshme	 për	 të	mirëpritur	 dhe	mbështetur	
kënaqësinë e lëvizjes së fëmijëve; 

•		 përdorimi	 i	 instrumenteve	 vëzhgues	 (video)	 si	 vlerë	 e	 shtuar	 e	
ndërmjetësimit profesional;  

•			 modeli	për	të	drejtuar	vëmendjen	drejt	instalimeve	në	hapësirë,	për	t’i	
shndërruar në elemente më të përshtatshme, me dëshirën për eksplorim, 
marrëdhënie dhe komunikim të fëmijëve. 

Bollëku i materialeve-video, të prodhuara në vitin e parë të informimit, ka 
sjellë, në vitin e dytë, idenë për t’i marrë në dorë, për të thelluar temën e shprehjes 
trupore të fëmijëve (dhe të të rriturve), përmes një pune mikrovëzhguese. 
Takimet e drejtuara, shihnin edukatore, pedagogë, menaxherë, të vëzhgonin së 
bashku rreth një ekrani, disa sekuenca, që hapeshin  për  pyetje mbi dinamikat 
e lojës së fëmijëve apo  mbi mënyrat e marrëdhënieve të aktivizuara, të cilat 
gërshetoheshin pika vështrimi, shfaqnin pritshmëritë e nënkuptuara, emocionet 
e testuara, rezonancat subjektive përpara një gjesti. Pra, një punë vëzhguese, 
jo vetëm në shprehjen e fëmijëve, por edhe të marrëdhënies mes të rriturit 
dhe fëmijës, në gërshetimin e pashmangshëm mes përjetimeve personale dhe 
ndërhyrjes	profesionale,	itinerare	reflektimi	mes	veprimit	dhe	fjalës.	

Në të njëjtën kohë disa edukatore po frekuentonin një kurs informimi mbi 
dokumentacionin, i realizuar nga Qendra e Dokumentacionit të Komunës së 
Bolognas (RiESco) gjë që ka sjellë që çerdhja të dojë të prodhojë një video që 
do zëvendësonte kuptimin e rrugës informative të realizuar deri tani. 

Mbetem çdo herë e prekur, megjithëse e di tashmë se kur puna e skenarit 
dhe e montazhit të sekuencave është e mundimshme dhe përfshirëse, kërkon jo 
vetëm një sasi të madhe orësh për të riparë të gjithë materialin në dispozicion, 
por edhe orë të tjera për të kryer zgjedhje. Kërkon  mbi të gjitha një punë me 
shumë zëra me domethënie të re, që të prodhojnë një gërshetim tregues të 
ndarë dhe koherent. Të montosh një video do të thotë të tregosh një trajektore 
të përbashkët, të ofrosh syze me të cilat të shohësh një rrugë, por jo të gjithë 
subjektet e përfshira kanë ndjekur të njëjtën rrugë. Sigurisht që një edukatore 
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ka gjetur disa elemente, por jo të gjitha. Një  tjetër i ka bërë përshtypje 
një fëmije nga ai material loje, ose është habitur nga mënyra racionale e 
një koleges së saj. Të kuptosh se cilat lente ishin krijuar në kryqëzimin e 
vështrimeve gjatë rrugës së trajnimit është një operacion gjithnjë kompleks, 
i pjesshëm, frut i zgjedhjeve mes elementëve të vënë në sfond ose në plan të 
parë. Kemi provuar falë mbështetjes së çmuar të Qendrës së Dokumentacionit 
të Komunës së Bolognas dhe rezultati mund të shihet ‘online’60. Produkti i 
realizuar nga edukatoret, nga menaxherët, nga pedagogjistët, nga unë, i lindur 
nga pasioni për të provuar dokumentimin e rrugës, përtej çdo formalizimi të 
një kursi informativ, është përkthyer në të vërtetë në rezultatin më të dukshëm 
të trajnimit: video! 

Imazhet tregojnë mënyrat e njohjes tipike të fëmijëve, në të cilat duart 
dhe këmbët, emocioni dhe njohja, përqendrime dhe shpërqendrime veprojnë 
së bashku. Si shkencëtarë të vërtetë që janë, ata duan të eksperimentojnë e 
të eksperimentohen, të njohin objektet dhe marrëdhëniet mes tyre, largësitë 
dhe afërsitë, lartësitë dhe thellësitë, ngurtësinë dhe butësinë e kështu me 
radhë, duke u penguar, duke riprovuar, duke ndarë një objekt, duke njohur 
veten e tyre dhe të tjerët, duke mësuar pritjen, duke mësuar kohën, kërkojnë 
vështrimin e një të rrituri gjatë dëgjimit. 

Duke dashur të nxjerrim disa konsiderata të urdhrit teoriko-metodologjik:
	•		 përvoja	përfaqëson	një	trajnim	joaktiv,	që	e	njeh	aftësinë	auto-poetike	

të sistemeve komplekse të mësimit dhe riorganizimit, përmes veprimit  
mes	veprimit	dhe	refleksionit,	që	 lidh	 të	 thënët	me	 të	bërit.	Praktika	
nuk është propozuar si hapësirë e zbatuar e një teorie, por është vetë ajo 
hapësirë prodhuese e mendimit; një mendim i ndërfutur, një mendim 
në	lëvizje,	i	cili	propozon	si	praktikë	reflektimin	mbi	veprimin	ndërsa	
ajo zhvillohet. Qëllimi  është rritja e niveleve të ndërgjegjes dhe e 
përgjegjësisë profesionale të edukatoreve, dy objektiva kryesorë të 
zhvillimit profesional. Në rastin tonë, ndërfutja e çdo seksioni në një 
hapësirë	 fikse	 për	 lojën,	 ndjesia	 motore	 e	 fëmijëve	 dhe	 rishikimi	 i	
hapësirave komplekse në çerdhe kanë ndërtuar dy rezultate profesionale 
në një drejtim të tillë: 

•		 përdorimin	 e	 telekamerave	 në	 seksione	 për	 t’u	 kthyer	 me	 pas	 në	
një moment të dytë në brendësi të kolektivit me sekuenca të tilla ka 

61. Videoja- një qëndrim ndaj dëgjimit. Informimi ndaj sensibilitetit psikomotor në 
përditshmërinë e Kopshtit është i disponueshëm në satitin e Qendrës së Dokumentacionit të 
Komunës së Bologna-s RiESco.  https://www.youtube.com/user/CentroRiESco. 
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treguar	se	është	një	instrument	efikas	i	ndërmjetësimit	profesional.	Ai		
ka trajnuar atë ndjeshmëri psikomotore, të përbërë nga vëmendja ndaj 
shprehësisë së fëmijëve, të aftësisë për t’u vetëvëzhguar në metodat 
e tyre komunikuese-relacionale, aftësinë për të aktivizuar strategjitë 
psikomotorike për menaxhimin e grupeve edukuese;

•		 krijimi	 i	 asaj	ndjeshmërie	psikomotore	përfshin	daljen	nga	një	 ide	e	
psikomotricitetit “me orë”, të kryer nga ekspertë të jashtëm në një 
“sallë	 psikomotore,	 me	 një	 mjedis	 fiks.	 Fëmijët	 janë	 gjithë	 ditën	
psikomotorë, edhe kur hanë apo vrapojnë në oborr, prandaj në çerdhe 
duhet shkuar si ashtu në jetën e përditshme psikomotore, me qëllim që 
kjo të bëhet një vlerë e shtuar për profesionalizmin. 

•		 Vëmendja,	 gjatë	 dy	 viteve	 të	 trajnimit,	 përkundrejt	 pritshmërive,	
emocioneve, qëndrimeve të edukatorëve, ka dashur t’i japë peshë atij 
plani mësimor të fshehur që ndonëse i përbërë nga elementë të heshtur, 
ndikon shumë në zhvillimin e kompetencave profesionale. (Schon, 
1983).

•		 Vlerësimi	i	veprimit	ka	promovuar	një	mësim	transformues.	Edukatoret,	
nëse	 janë	 profesioniste	 reflektuese	 dhe	 mbajnë	 një	 qëndrimin	 prej	
studiuesesh dhe jo vetëm përdoruese të njohurive të siguruara nga të 
tjerët, aktivizojnë veten në proceset që gjenerojnë njohuri.
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nga Ferrucio Cartacci

Merremi me dëgjimin dhe me rëniet e tij pedagogjike dhe formative, duke 
filluar	nga	një	mjet	vëzhgimor	specifik,	si	ai	i	“mikro-vëzhgimit”.		Ky		është	
termi	që	preferoj	të	përdor	për	mënyrën	specifike	se	si	përdoret	ky	mjet	në	
fushën edukative, ndërsa në kontekstin klinik dhe në kërkimin e zhvillimit 
rezulton më i përshtatshëm termi “mikro-analizë”.

Bëhet fjalë për një analizë përshkruese e orientuar drejt veprimit, më së 
shumti	e	përdorur	me	fëmijë	të	moshës	para	se	të	fillojnë	të	flasin	 ,	por	që	
në të vërtetë përshtatet me efektshmëri me subjekte të çdo moshe. Analiza 
zhvillohet në sajë të mikro-sekuencave, edhe prej pak sekondash. I  drejtohet 
bashkëveprimit në lojëra në kontekste të ndryshme dhe është e orientuar për 
të njohur proceset e qëllimshme të subjekteve në fushë.

“Mikro-analiza” (Daniel Stern, 1987, Colwyn Trevarthen, 1998; Edward 
Tronick, 2008; Crittenden, 2008) orienton kujdestarin për t’u përqendruar në 
“këtu dhe tani”, ku është më frytdhënëse të kërkosh rrënjët e përvojës. “Momenti 
i tanishëm”, ashtu siç parapëlqen ta quajë Daniel Stern (2005) është koha më e 
përsosur për ndryshim, të cilin Terapia e Gestaltit dhe Terapi të tjera të prerjes 
humanistike zgjedhin si vend të privilegjuar të praktikës klinike.

Në vëzhgimin e fëmijës dhe të zhvillimit të tij “ndërkohë që makro-
analiza merret me kategori më globale, kategoritë me të cilat merret mikro-
analiza, lejojnë pikasjen e kategorive të imëta të sjelljes, që janë më të afërta 
me veprimet e caktuara, qëndrimet, shprehitë e fytyrës, me mundësinë e 
mëtejshme të një analize shumë të detajuar” (Lis, Venuti, 1996).

Me mikro-analizën rreziku që i kanoset atij të cilit angazhohet me vëzhgimet 
e gjata video dhe protokollet e shumta përshkruese është se mund të humbasë 
në të dhënat e paraqitura.  Në  të njëjtën kohë, në analizën “makro” mund të 
fshihet	edhe	kleçka	që	rezultati	të	pasqyrojë	tepër	opinionin	fillestar	vetjak,	
duke	gjetur	në	një	farë	mënyre	një	formë	justifikimi.	Një	qasje	shqyrtuese	në	
të vërtetë nuk përjashton tjetrin, madje përballja dhe integrimi midis pamjes 
globale dhe asaj të analizës përshkruese rezulton shumë frytdhënëse 

12 Të vëzhgosh për të riparë kontekstin 
e lidhjeve 
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Ndërmarrja e metodës mikro-analitike përfaqëson një kthesë të rëndësishme 
në kërkimet mbi zhvillimin. Bëhet fjalë për kalimin nga një qasje vetëm të 
sjelljes në prirjen e marrjes në konsideratë të atyre fenomeneve ndërpsikike si 
synimet dhe përfaqësimet, duke pranuar se janë pjesë të sjelljes sociale edhe 
të fëmijëve shumë të vegjël.(Schaffer, 1973, f. 10).

Sipas Bertit dhe Comunellos (1995, f.43) qëllimi i parë i mikro-analizës 
është	që	të	identifikojë	dhe	kuptojë	cilët	përbërës	dhe	rregulla	karakterizojnë,	
analizojnë	 dhe	 sjellin	 variante	 të	 bashkëveprimit	 specifik.	 Qëllimi	 i	 dytë	
është “të gjejnë segmente të sjelljes bashkëvepruese, që në varësi të rasteve, 
lejojnë	në	bashkëveprime	të	mëtejshme,	të	konfirmohen,	artikulohen	ose	të	
ndryshohen ato rregulla”.

Në shembullin e parë që pason, i cili trajton rastin e bashkëveprimit të 
Elenës së vogël 4 muajshe me mamanë e saj, vendndodhja e hapësirës të 
kësaj të fundit, ndryshe nga e zakonshmja, nxiste një hap të qëndrimit të 
rëndësishëm në zhvillimin motorik të vajzës.

Siç mund të vërehet, teksti ofron një përmbledhje dhe reduktim të tregimit 
të vëzhgimit mikro-analitik të ndërmarrë, duke integruar qasje të ndryshme 
vëzhguese dhe të ndërtimit kuptimor, që në faqet e ardhshme do të shpjegohen.

Është rehatuar në tokë, e shtrirë në shpinë, mbi një tapet të butë me ngjyra. E 
vërejmë tek zhvillohet moment pas momenti nisma e saj nëpërmjet devijimeve 
të	tonit,	si	përgjigje	ndaj	skemave	motorike	të	fituara	dhe	ndërtimit	të	të	tjerave.	
Mamaja, e ulur në tokë, është vendosur në krah të saj, në të djathtë, në një 
largësi të vogël, por që nuk lejon kontaktin e drejtpërdrejtë dhe i kushton një 
mori buzëqeshjesh të ndryshme, shikime, vërejtje që përçonin siguri, nxitje, 
shenja kënaqësie për arritjet progresive. Një telekamera regjistron disa çaste 
të veprimit dhe bashkëveprimit. Vajza eksploron me shikim rreth vetes dhe 
ngadalë	orienton	kokën	në	drejtim	të	mamasë,	fikson	vështrimin	dhe	për	rreth	
gjysmë ore nuk do ta lëshojë këtë rrokje komunikuese. Kthimi i mirë i qafës 
lejon që të mbështetë kokën në anën e saj dhe të vendosë atë shtrirje vizuale, 
në të cilën do të artikulohen nismat e mëvonshme. 

Duart e lëvizshme mbyllen për një kohë të gjatë në qendër, shtrëngohen 
me njëra tjetrën dhe afrohen shpesh me buzët që i puthin dhe i eksplorojnë. 
Ndonjëherë, me disa ulërima, i zgjat duart në mënyrë të menjëhershme 
para vetes, si për të treguar më shumë dëshirën e madhe për t’u afruar me 
mamanë ose për të kërkuar një kontakt, vetëm që më pas të mblidhen përsëri 
pranë kraharorit dhe gojës, qendra e përkohshme e pamjes trupore të vetes. 
Ashtu	si	shikimi	 i	orientuar	na	flet	me	qëndrueshmëri	për	qëllimin	e	saj	 të	
privilegjuar komunikues, ky kryqëzim i duarve na tregon nevojën e saj për 
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një qendër nëpërmjet bashkimit të gjysmave të trupit.  Për  këtë motivim 
të	 dyfishtë	 biologjikisht	 e	 fiksuar,	 në	 terma	 të	 “rregullimit	 diadik”	 dhe	 të	
“vetërregullimit”,	do	të	flasim	më	vonë.	

Ndërkohë është në zhvillim një kërkim tjetër i ndërlikuar, i orientuar për të 
lidhur pjesën tjetër të trupit të saj me vendndodhjen e kokës dhe të shikimit, 
për t’u vendosur plotësisht në brinjë.

Imagjinojmë veten tonë në shtrat, duke kthyer shikimin drejt njeriut të 
shtrirë në anë dhe duke mbledhur gjithë trupin për të arritur atë pozicionin e 
ri.	Elena,	na	pëshpërit	mamaja	e	saj	gjatë	vëzhgimit	dhe	fatmirësisht	filmimit	
me video, është hera e parë që  e kryen plotësisht këtë arritje. Një  kontakt të ri 
të trupit në tokë, ndjesi të reja, një pamje më të gjerë të hapësirës rikuperohet 
për shikimin. Kjo na bën ne vëzhguesit edhe më të habitur dhe të motivuar 
për të regjistruar ngjarjen. 

Si për të rikthyer devijimin e qafës, nga koka niset si “kamxhik” një lëvizje 
e vazhdueshme dhe progresive e shtyllës, që arrin deri tek beli dhe këmbët. 
Këmba e majtë, më parë e mbështetur mirë në tokë nëpërmjet bazës së saj, 
duket tek valëvitet në ajër dhe e kthyer nga ana e djathtë e trupit. 

Harkimet e kurrizit të këmbës, përparimi i këmbës drejt drejtimit të 
zgjedhur dhe shtytja në tërësinë e saj për t’u kthyer në brinjë, prodhojnë 
përmbysjen e trupit në brinjën e djathtë pothuajse në 180 gradë.

Tani vogëlushja ndodhet në një pozicion të panjohur, pothuajse në prirje 
dhe krahu i djathtë është i bllokuar poshtë shpatullës. Pas disa përpjekjesh për 
t’u	liruar	fillon	të	qajë	dhe	mamaja	ngadalë	e	merr	pranë	vetes,	e	vendos	ne	
prehër duke i fërkuar butësisht krahun, të skuqur pak nga presioni. 

1. Pozicioni i vëzhgimit 

Në  disa sekuenca kryesore, kemi treguar shkurtimisht këtë histori, por me 
përdorimin	 e	 regjistrimit-video,	me	ngadalësimin	 e	filmimeve,	 duke	ndaluar	
pamjen dhe duke shqyrtuar vazhdimisht nëse është e mundur të zhvillohet një 
analizë shumë më e detajuar, e artikuluar në mikro-sekuenca të shumta, prej disa 
sekondash secila. Nëse në një vëzhgimi të vetëm të drejtpërdrejtë zhvillojmë një 
përzgjedhje të materialit që mund të shqyrtohet, ku humbasim shumë elemente 
të rëndësishme dhe ndërtojmë një kuptim të përgjithshëm duke u mbështetur 
më së tepërmi mbi interpretimet tona subjektive, mbi skemat tona teorike të 
nisjes dhe mbi ndjesitë e çastit, në rrethanat e përshkruara, përzgjedhshmëria 
natyrale e syve tanë zvogëlohet shumë. Mund  të mbajmë në konsideratë dhe 
të përfshijmë një numër të  konsiderueshëm parametrash shqyrtues (koha, 
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hapësira, gjesti, qëndrimi, toni, vështrimi, mimika, zëri...) dhe një faktor shumë 
i rëndësishëm, pamjen e ngjarjes mund ta ndajmë me të tjerët dhe kështu të 
shumëfishojmë	pikëpamjet.	Vëzhgimi	në	grup,	në	të	cilin	shikime	të	ndryshme	
nuk konsiderohen alternative, “përbën” apo prodhon një pasuri materialesh, të 
dobishme për dijen dhe leximin “ e thellë” të subjekteve të shqyrtuara.

Krijimi	i	tyre	dhe	i	kushteve	të	tjera	më	specifike	na	afron	me	karakteristikat	
e një kërkimi eksperimental, por formimi ynë na shtyn drejt bindjes se të 
paturit një qëndrim objektiv të “laboratorit shkencor-eksperimental” si i 
vetmi drejtim për kërkime. Kjo na çon në një zvogëlim dhe në një përgjigje 
të	pamjaftueshme	 të	pyetjes	 sonë	fillestare,	që	në	 rastin	 tonë,	duke	punuar	
në fushën pedagogjike, është “të kuptuarit të të tjerëve” për t’iu përgjigjur 
në një formë të përputhshme me detyrën tonë edukative. Në kërkimin e 
zhvillimit, Daniel Stern (2005) vë në dukje nevojën për të përfshirë qasjen 
eksperimentale me atë “inferenciale”(qasje që karakterizohet ose përfshin 
konkluzione të arritura në bazë të provave dhe arsyetimit). Pra,  të përfshish 
është një objektivizim relativ i ngjarjes nëpërmjet gjetjes së elementeve të 
përbashkëta me një hapësirë subjektive leximi të të dhënave. Ky është më 
shumë një formulim hipotezë sesa përfundim i mbaruar, praktikë e dyshimit 
më shumë se ajo e së vërtetës objektive. Shpesh e “vërteta” e shkencës ekzakte 
qëndron e depozituar mbi libra ose mbi katedra të ndryshme akademike, por 
ne nuk kemi nevojë ta bëjmë bagazhin tonë të njohurive të zbatueshëm, ta 
vendosim	në	duart	e	punonjësve	që	kanë	një	formim	të	veçantë,	por	efikasiteti	
i të cilit puqet me një përmasë të madhe humanitare dhe rritjeje subjektive.

Pra, pranë një udhëtimi që çon në një shkëputje përshkruese të 
mjaftueshme, në një çqendërzim të frytshëm, në një pezullim të gjykimit, në të 
dëgjuarin tonë nxitim zhvillimin e njohurisë në vetvete, të limiteve vetjake të 
vëzhgimit, të rezonancave tona emotive në shqyrtim, ajo që quajmë “vëzhgim 
me pjesëmarrje”. Përfshirja ose bashkëbisedimi midis vëzhgimit përshkrues 
dhe pjesëmarrës çon sipas nesh në një proces njohurie që ripërtërihet dhe nuk 
rresht kurrë, që bëhet me rregullime progresive më shumë se me “receta” të 
përgjithësuara.	Ajo		na	zhyt	në	fluksin	e	jetës,	në	vend	që	të	prodhojë	përgjigje	
standarde të mbledhura në historinë e subjekteve, nga kontekstet e tyre të 
ndryshme dhe të ndryshueshëm,  nga ndërlikimi natyral i atyre harmonizimeve 
dhe riharmonizimeve që përfaqësojnë lidhjet tona më origjinale pedagogjike.

Sipas Bertit dhe Comunellos (2011, f.140-141), “interpretimi është 
gjithmonë një proces rrethanor dhe rrjedhimisht i rrezikshëm” , por edhe 
“përshkrimi shqyrtues është një hartë dhe jo territor” (duke cituar shprehjen e 
famshme të Bateson), nuk është realiteti, por një përfaqësim i tij.
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Edhe Agnès Szanto-Feder (2014, f. 143), duke iu referuar Emma Pikler-it, 
pohon: “Për atë vëzhgimi nuk është mjeti për të zbuluar realitetin, por vetë 
përjetimi i marrëdhënies: është cilësia e të përjetuarit së fëmijës dhe jo hapat 
që arrin [...]; është ajo që fëmija do që të thotë, ajo për të cilën ka nevojë”

Pavarësisht përpjekjes për të pezulluar gjykimin, perceptimet tona lindin 
gjithsesi tashmë “të ngurtësuara” me kuptim, prandaj nuk na mbetet gjë tjetër 
veçse	të	fitojmë	maksimumin	e	njohjes	së	vështrimit	tonë	subjektiv.		“Cilido	
të jetë subjekti i hetimit, metodave ose mjeteve, vëzhgimi është një veprim 
eksplorues” domethënë një “kërkim i përgjigjes së një pyetjeje të drejtpërdrejtë 
ose të nënkuptuar dhe qëllimi parësor është orientimi në kohë i hetimit që i 
përket natyrisht subjektit eksplorues dhe jo subjektit që eksplorohet” (Berti, 
Comunello, 2011, f. 139-140). Nga këtu del rëndësia për shqyrtuesin, për të 
marrë parasysh edhe një dëgjim të thellë të vetvetes në momentin që shqyrton. 

Këtu renditet një përmbledhje e parimeve të përgjithshme të vëzhgimit të 
cilit i jemi referuar deri tani:

•	 pikëpamja përcakton të shqyrtuarin, si nga ana hapësirë-kohë si nga ana 
motivuese. Risjellim shembullin e Umberto Galimbertit që thoshte pak 
a shumë kështu: “Poeti dhe gjahtari që shkojnë në pyll do të shqyrtojnë 
gjëra plotësisht të ndryshme nga njëra tjetra”.

•	 gjendet ajo që kërkohet, domethënë se si të jemi apo mos jemi në dijeni; 
kemi një pikësynim për vëzhgimin dhe mundohemi të orientojmë 
vështrimin (kush kërkon një gjilpërë në tokë do ketë shumë më shumë 
mundësi ta gjejë, ndryshe nga ai që ka synime plotësisht të ndryshme), 
por në të njëjtën kohë kërkimi është edhe plot me zbulime tërësisht të 
rastësishme: prandaj kush e zgjeron vështrimin dhe e orienton me kujdes, 
mund të zbulojë shumë gjëra të tjera të papritura (kush kërkon gjilpërën 
në tokë mund të zbulojë shumë njolla të cilat s’i kishte vërejtur më parë);

•	 ai që percepton nuk është vetëm një përthithës pasiv i të dhënave 
shqisore, por struktura nxit rregull dhe kuptim të ndjesive dhe i 
organizon brenda vetes sipas hartave të veta të referimit mendor. 

Vite  më parë në fshat gjendesha me një mik fermer dhe papritur nga lugina, 
nga arat ngjitet një kope e madhe dhe buzëqesha nga bukuria e pamjes, por 
kur kthehem nga miku im e shoh të skuqur nga inati sepse kopeja po kalonte 
pa leje mbi arën e tij të mbjellë, 

•	 kush shqyrton e tjetërson të shqyrtuarin: domethënë i shqyrtuari 
nuk është  realiteti, por produkti i subjektit, i cili nëse ndryshon 
vendndodhjen e jashtme dhe të brendshme do të prodhojë një kornizë 
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të përgjithshme ndryshe. Më  ndodh të rrëfej shpesh çfarë i ndodh një 
edukatori	të	zënë	duke	reflektuar	mbi	një	fëmijë	që	i	shkakton	vështirësi	
dhe merr pjesë në një mbikëqyrje me rezultat, raporton vëzhgimet e 
veta, punon mbi çështjen dhe kur kthehet, sheh që fëmija ka ndryshuar 
tashmë (në të vërtetë ka ndryshuar pikëpamja e tij!);

•	 objekti i shqyrtimit në fushën pedagogjike është një subjekt: duke 
pasur parasysh që vështrimi ynë më real dhe origjinal është një 
vështrim subjektiv, konstatojmë se edhe objekti është një subjekt, i 
ndryshueshëm dhe i ndryshuar si ne në bërjen e vet, i vështirë për t’u 
ndaluar në një çast (ndoshta në atë foto rezulton me sy të mbyllur ose 
me disa pjesë të mjegulluara).

2. Vëzhgimi i marrëdhënies 

Në këto nisma të artikuluara shkrihen “vetërregullimi” (përgjigje 
autonome e trupit të saj ndaj nevojave që paraqiten) dhe “rregullimi diadik” 
(të ndërtuarit e një dialogu reciprok me mamanë e saj, e përbërë kryesisht nga 
ndryshime “tone-emocionale”).

Jemi mësuar që në fushën psikologjike të dallojmë planin funksional 
nga ai i marrëdhënieve, por një dukuri e tillë nuk gjen vend në vëzhgimin e 
drejtpërdrejtë, përveçse në terma të polit mbizotërues dhe kërkimi më i fundit 
mbi zhvillimin pohon integrimin e gjerë midis planeve të paramenduara, ashtu 
siç	kapërcehet	antagonizmi	tradicional	midis	të	trashëguarës	dhe	të	fituarës	
(fusha epigjenetike është pikërisht ndërlidhja e thellë dhe e padepërtueshme 
e të dyjave) ose midis biologjikes dhe psikologjikes. Edhe në lindje, ku edhe 
i vogli ndryshon mjedis, lind pyetja nëse thyerja është kaq mbizotëruese ose 
sa e bën të voglin “të sigurt dhe të përgatitur” për ta ndërmarrë këtë hap, 
vazhdimësia e garantuar nga qëndrueshmëria e trupit amësor dhe nga aftësitë 
e zhvilluara në uterus.

Fig.1 – Duke e rrotulluar plotësisht fytyrën në të djathtë, vendos me 
mamanë një lidhje të qëndrueshme me shikim.



233

Fig. 2 – Hap krahët në drejtim të mamasë 

Fig. 3 – Bashkon dy gjysmat e trupit me kontaktin e duarve me njëra 
tjetrën dhe i afron me gojën. 

                                                                 

Fig. 4 -  Një mendje e trupëzuar

   

 Kërkimi i ri mbi zhvillimin paraqet një fëmijë-subjekt më pak të varur 
nga sa mendohej dhe të aftë për qëllime. Kjo lind edhe nga qenia e tij në 
vazhdimësi ose një mbivendosje mendje/trup (mendje e trupëzuar) dhe  jo një 
lidhje midis elementesh të ndarë dhe të lidhur në mënyrë hierarkike.

MENDJA
 

TRUPI  



234

3. Vëzhgimi i sistemit 

Zgjedhim tani një kontekst më të ndërlikuar dhe të lidhur ngushtë me një 
shërbim edukues për fëmijërinë e hershme, ku tetë edukatore të një çerdheje 
gjenden përkohësisht me koordinuesen e tyre për të caktuar një projekt për vitin 
që do të nisë ose për të vlerësuar ecurinë e punës së tyre në progres. Zgjidhet se 
si do të organizohen hapësirat, si do të rinovohen materialet, do të rivendosen 
ritualet dhe veprimtaritë ose duke vënë në dukje në grup situatat problematike 
të lidhjeve midis kolegesh ose keqkuptime me disa prindër apo marrëdhënie të 
vështira me disa fëmijë. Le të përqendrohemi tani për tani te ky rast i fundit. 
marrim dhe zgjerojmë një shembull që kemi përshkruar tashmë në një tekst 
tjetër (Cartacci, 2013, f. 59-60): bëhet fjalë për dy fëmijë rreth 2 vjeç.

Tobia i vogël hyn në sallë i mbajtur prej dore nga mamaja. Edukatoret 
e shikojnë dhe përgatiten për ta mirëpritur, por ai e hedh vështrimin 
te fëmijët tashmë të pranishëm. Kur  sheh Alicen qesh, lëshon papritur 
dorën e mamasë dhe vrapon me nxitim drejt saj me krahët e hapura. 
Pothuajse është sipër saj, nuk ngadalëson dot vrapin dhe e merr para. 
Të dy, një çast më vonë gjenden, në tokë mbi njëri tjetrin. Vajza fillon të 
qajë dhe Tobia ngrihet dhe e sheh me një vështrim serioz.

Natyrisht që kompleksiteti i kësaj ngjarjeje nuk qëndron në numrin e 
fëmijëve të përfshirë (vetëm dy) ose në kohëzgjatjen e ngjarjes (disa sekonda). 
Bashkëveprimi është i ndërlikuar sepse, përveçse përfshin mamanë e Tobias, 
e cila është e pranishme dhe do të ndihet në siklet për sjelljen e fëmijës së saj, 
por përfshin edhe mamanë e Alices, së cilës ngjarja i është raportuar nga një  
edukatore	për	të	justifikuar	gjendjen	emotive	të	vajzës	tek	dalja.	Ajo	përfshin	
dhe dy edukatore të tjera që janë dëshmitare dhe në të njëjtën kohë të përfshira 
në një rol edukues, por që japin një dëshmi të ndryshme rreth asaj që ka 
ndodhur: njëra prej tyre (L.) tregon se Tobia është hedhur drejt Alices dhe e ka 
marrë  përpara, “me agresivitetin e zakonshëm, të treguar disa herë më parë”; 
tjetra (B.) ka kapur buzëqeshjen e djaloshit dhe e njeh tërheqjen e veçantë për 
shoqen	dhe	flet	për	një	dëshirë	për	ta	përqafuar,	por	për	një	qasje	të	nxituar	
pak të llogaritur që i çoi të dy në tokë dhe ka prirjen për ta mbrojtur me zell 
të voglin para koleges, duke pohuar se Alice është tepër delikate dhe duhet të 
mësojë të mbrohet.

A është L. tepër e ndjeshme për sa i takon temës së agresivitetit, për 
çështje të lidhura me historinë e saj? A është vetë ajo një njeri i ashpër dhe 
agresiv dhe projekton këtë karakter te fëmijët më euforikë, apo ndoshta 
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është një shqyrtuese e mirë, studion psikologji dhe ka qenë e aftë të kapë një 
qëllim provokues paraprak, një ambivalencë që fëmija zotëron, që lidhet me 
ambivalencën mëmësore, shumë e afërt më fëmijën e saj, por që ndonjëherë 
shprehet në forma mjaft të ashpra... 

A zotëron B. një ndjeshmëri të thellë dhe a ka arritur ta  kuptojë qëllimin 
“e	mirë”	të	djalit,	apo	priret	për	t’i	privilegjuar	disa,	t’i	mbrojë,	t’i	justifikojë	
dhe të mos u kushtojë kurrë një vërejtje ose një jo? Mos vallë është mjaft 
reaguese ndaj koleges, mënyrat trashanike dhe paragjykuese të së cilës nuk i 
parapëlqen? 

Kjo renditje, shumë e shkurtër, do t’i përshtatej më mirë një mikro-
vëzhgimi, që do të na shpinte tek një lexim i dobishëm për të kuptuar qëllimet 
dhe dinamikat, por nuk kemi një regjistrim video të ngjarjes, dhe as të dhëna 
mbi mënyrën se si u zgjidh çështja. Lexuesit nuk do e dinë kurrë të vërtetën 
mbi këtë ngjarje! Ne e kemi risjellë për të treguar se si përbërës të ndryshëm 
subjektivë mund të ndërhyjnë për të mjegulluar vështrimin tonë apo ta bëjnë të 
qartë dhe të vëmendshëm atë, për të treguar se si formimi ndaj dëgjimit mund 
dhe duhet të gjejë një vend në qendër të aktivitetit në çerdhe dhe në formim.

Kthehemi tek ai grup edukatoresh për të cilat kemi hedhur hipoteza më 
parë dhe bëjmë sikur tek ky grup bëjnë pjesë L. dhe B. Mes punonjëseve të 
çerdhes hidhen interpretime të ndryshme, fëmijët “e vështirë” nuk mungojnë 
dhe vendoset një rrugëtim formues pikërisht mbi vëzhgimin.

Praktika e dëgjimit të përbashkët, me interpretimin e sekuencave-video, 
i drejton ngadalë që të marrin distancat nga ndodhitë dhe i “përpunojnë pak 
brenda vetes ato, i japin hapësirë përshkrimit të asaj që ndodh duke pezulluar 
gjykimin, kuptojnë që të “kompozosh” shikimet është më e vlefshme se sa 
të vendosësh kush ka të drejtë dhe kush është gabim. Njëkohësisht  bëhen 
më të vetëdijshme për mënyrën e vet për të “parë gjërat”, se si ajo ndryshon 
me kohën dhe i lejon ato të japin përgjigje të ndryshme nga e zakonshmja, 
të zgjaten duke parë fëmijët e vet më shumë se më parë, pra, të kenë një 
prani	më	 të	matur	 dhe	 reflektuese,	 të	 ndiejnë	 emocionet	 që	 provojnë	 para	
të vegjëlve të tyre (tërheqje, sintoni, inat, lodhje...) dhe të mos i  përkthejnë 
menjëherë në përgjigje impulsive, por të marrin përgjegjësinë e gjendjeve të 
veta	shpirtërore	dhe	t’i	filtrojnë	në	ndërveprimin	me	fëmijët...

Ato mund të ndiejnë kënaqësi, duke i konsideruar gjithmonë e më shumë 
si subjekte, unike, origjinale, secili me mënyrën e vet të rritjes, si dhe mund të 
mësojnë të shoqërojnë këto procese të jetës të shprehen plotësisht. 

Jo të gjitha edukatoret do të arrijnë të njëjtën ndjeshmëri dhe në të njëjtën 
kohë, por në grup do të krijohet një klimë, ndoshta një etikë, një kompetencë 
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profesionale në rritje dhe, me shumë mundësi, do të kuptojnë që vëmendja e 
madhe që fëmijët kërkojnë tani i lodh më pak ato, i motivon, i bën të ndihen të 
afta për të dhënë më shumë se një ndihmë të thjeshtë ose një standard edukues 
të propozimeve stereotipike. 

Mund të zbulohet se roli kryesor i një edukatoreje nuk është ai i të “bërit” 
apo i “të bërit që të bëhet”, por që të konceptojë dhe krijojë një mjedis që 
favorizon shprehjen e secilit, ndërveprimin dhe shkëmbimin, autonominë.  
Mund  ta rivlerësojnë rolin e lëvizjes, të kënaqësisë shqisë-motorike, të 
shprehjes së emocioneve, të aftësisë së fëmijëve për ta shfaqur me origjinalitet 
imagjinatën e vet dhe duke ndërtuar historinë e tyre nëpërmjet “lojës së 
tregimeve”, të shprehura nëpërmjet veprimeve simbolike dhe tregimeve.

4. Ndërveprime të hershme 

Kemi përmendur faktin se “lidhjet ndërpersonale do të luanin një rol 
qendror në përcaktimin e zhvillimit të strukturave psikike në fazat e para 
të jetës” dhe që  “fëmija duket i caktuar biologjikisht që nga lindja për të 
bashkëvepruar në mënyrë aktive me botën, duke treguar një parapëlqim për 
disa stimuj, si njohja e fytyrës njerëzore, tingulli dhe ndryshimi i toneve të 
zërit, dhe duke dalluar sipas këtyre parametrave nënën nga një e panjohur që 
nga java e dytë e jetës” (Valder, 2006, f. 22).

Autorë të ndryshëm, për ta bërë më të kuptueshëm këtë komunikim të 
veçantë	 në	 fillimin	 e	 jetës	midis	 fëmijës	 dhe	 nënës	 së	 vet,	 përdorin	 terma	
muzikorë, si për shembull përdorimi i termit “valle”: një “valle ndërvepruese” 
e përbërë nga ritme dhe karakteristika të tjera muzikore që krijon “një sistem 
rregullimi emocional të llojit pa fjalë, që supozon se mund të shërbejë si matricë 
e aftësive të ardhshme të marrëdhënieve të fëmijës, si edhe të nocioneve të 
para të personalitetit”(Beebe, Lachmann, Iaffe, 1997, fq. 133-182).

Pra fëmijët zotërojnë që nga lindja dhe që para lindjes disa predispozita 
për t’iu përgjigjur në mënyrë autonome nevojave vetjake: nevojës për të 
aktivizuar trupin e vet për të mbajtur një gjendje harmonie dhe ekuilibri, duke 
shkarkuar për shembull një tension të tepërt; shmangies së një burimi  të 
fortë drite duke e kthyer kokën apo duke mbyllur sytë, për tu mbrojtur nga 
përkujdesje jo të dashura, për t’u liruar me forcë ose për të kundërshtuar një 
pasivitet të tepërt dhe shumë aftësi të tjera potenciale.

Zotërojnë një aftësi të lindur për t’u koordinuar me tjetrin në një 
“pasqyrim” reciprok, në një bashkëkrijim të improvizuar. Rajoni “ekskluziv” 
i këtij komunikimi është fusha e përvojës  së nënkuptuar ose parasimbolike, 
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gjuha e trupit, gjithmonë duke e marrë trupin si vendndodhjen e parë të 
mendjes, rrënjë e zhvillimit ndërsubjektiv (prej nga vjen koncepti i mendjes 
së trupëzuar!).

Pushtimi i shpejtë i kompetencave motorike të fetusit (në muajin e katërt 
tashmë është zotërues i skemave motorike kryesore më të rëndësishme që 
do të mbështesin gjithë lëvizjen në të ardhmen) dhe zhvillimin e ndjesive po 
aq të shpejta, që në uterus, për të ndërvepruar me botën e jashtme nëpërmjet 
trupit të nënës, e cila nga ana e saj mëson në mënyrë progresive të njohë 
praninë e tij aktive dhe t’i përgjigjet, me frymëmarrje, ledhatime, alternime të 
pushimeve dhe lëvizjeve, mesazhe zanore si fjalët dhe këndimet. Pra, krijohet 
një proces harmonizimi që përcaktohet si reciprok, në të cilin janë të përfshirë 
të dy temperamentet, ai i nënës dhe ai i fëmijës.

Dimë tani se si fetusi bashkëpunon për lindjen, duke shkaktuar me lëvizjet 
e veta kontraktimet e para dhe ngjarjet në vazhdim. Dimë se nëse nuk nxitohet 
për prerjen e kordonit të kërthizës dhe për vendosjen e fëmijës në gjirin e 
nënës, ai në orën e parë të jetës është i aftë të përshtatet me mjedisin e ri 
“duke u ngjitur” deri në gji, është i aftë të njohë gjirin mëmësor nga të tjerët, 
fal prirjes së nuhatjes me lëngun amniotik, të ngjitet pas kokës së gjirit etj.

Dimë se qumështi i nënës përfaqëson ushqimin ideal për fëmijën, që 
ndryshon në kohë duke iu përshtatur ndaj nevojave ushqyese progresive deri 
pothuajse dy vjeç. Dimë se si në momentin e lindjes, si në atë të ushqyerit 
me gji, si në kontaktet e orientuara nga përkujdesjet mëmësore, sekretimi i 
oksikotinës përmban kimikisht intimitetin dhe dashurinë e çiftit nënë-fëmijë, 
ashtu si në vazhdimësi do të ndërhyjë në shkëmbimin emocional dhe seksual.

Shumë	 prej	 funksioneve	 që	 konsiderohen	 fillestare	 tek	 individi	 dhe	
prandaj studiohen vetëm duke iu referuar ndërsubjektit, në të vërtetë do 
të zhvilloheshin në rrethana ndërsubjektive, domethënë si fryt i proceseve 
ndërpersonale (Berti, Comunello, 1995, f. 29)

Për shembull, aftësitë  e të porsalindurit, që kërkojnë kompetencat 
mëmësore, mund të shprehen dhe të zhvillohen nëse aktivizohen (“ndizen”) 
nga një përgjigje e ndjeshme e nënës. Në çiftin nënë-fëmijë njëri nuk mund të 
bëjë pa tjetrin dhe mes tyre pohohet më tepër procesi i sinkronizimit që, siç e 
kemi	parë,	ka	filluar	që	në	uterus:	marrëveshjet	e	lehta	apo	më	pak	të	lehta,	në	
varësi të karakteristikave të takimit midis dy temperamenteve të ndryshme.

Përtej predispozitës biologjike shkëmbimi i tyre zhvillohet nëpërmjet 
gjuhëve që si të rritur shpesh është e vështirë të kuptohen, sepse janë të 
vështira	 për	 t’u	 përkthyer	 simbolikisht	 dhe	 që	 bashkojnë	 fiziologjinë	 dhe	
dashurinë. Në  këtë dialog kemi përmendur tashmë funksionin me të cilin 
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vishet toni, që në të njëjtën kohë mbështet veprimin e të dyve dhe ndodh 
nëpërmjet shkëmbimit emocional. Muzikaliteti që karakterizon dialogun 
është ai që gjejmë në një kërcim, në një orkestrim, në variacionet ritmike të 
shkëmbimit dashuror.

Kjo kornizë, fryt i kërkimit teorik dhe të zbatuar, duhet të jetë ofruar nga 
analiza kritike e edukatorëve dhe do të ndikojë në dëgjimin e tyre dhe në 
praktikën shqyrtuese. Dikush mund të kundërshtojë se ata kështu drejtohen 
për të hedhur një sy në vend të një tjetri. Po, është pikërisht kështu, sepse po të 
mos drejtoheshin për të përshtatur perspektiva të ndryshme (ajo e përshkrimit, 
ajo tërësisht emocionale, ajo e kërkimit teorik...), do të jepnin “kornizën” e 
tyre të pavetëdijshme teoriko-kulturore. Kjo e fundit mund të vihet në dijeni 
dhe të krahasohet me të tjera duke prodhuar një proces kritik frytdhënës.

5. Vëzhgimi për të dhënë kuptim

Nëse në këtë rrugëtim të fushës shqyrtuese jemi përqendruar në pyetjet 
“çfarë bën?”, “si e bën?” dhe “çfarë lidhje kam unë me gjithë këtë?”, tani, 
në kërkimin për një kuptim të përbashkët, në sajë të një projekti edukativ, 
duhet të njihemi me dy koncepte të reja: ai i “qëllimit” dhe ai i “motivimit”, 
që do të na ndihmojnë për ta vazhduar rrugëtimin drejt kuptimit të nevojave 
të fëmijëve, leximit të botës së tyre të brendshme që i përmbahet sjelljeve të 
tyre dhe njohjes së proceseve të jetës së tyre personale.

Çfarë  kishte në mendje Elena, në sekuencën e veprimeve që njihni;  çfarë 
qëllimesh kishte? Dikush mund të thotë “donte të merrej në krahë nga e ëma 
dhe të kishte përkujdesjen e saj”, por për këtë mund të kishte lëshuar një 
sinjal-të qarën me disa tonalitete që, falë përvojës së mëparshme vajza e di si 
funksionon,		por	përqafimi	erdhi	pas	30	minutash,	kur	sinjali	i	të	qarës	erdhi.	
Dikush mund të thotë: “donte të luante me trupin e vet para syve të së ëmës”.

Në	një	seminar	formimi,	para	këtij	filmimi,	nxënësit	kanë	përpunuar	këto	
dy hipoteza kryesore:

1) të tërheqë vëmendjen e të ëmës, të vendosë dhe të mbajë një kontakt 
me të;

2) të eksplorojë mundësi të reja të lëvizjes, të zhvillojë kërkimin e saj të 
qëndrimit trupor;

Hipoteza e parë vë në dukje se si veprimet e vajzës janë të prirura për 
të kërkuar dhe mbajtur një kontakt “aktiv” dhe “të këndshëm” me nënën 
(rregullim diadik)
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E dyta vë në dukje tensionin drejt zhvillimit të funksioneve të organizmit 
dhe “kënaqësinë” e të ndjerit “aktiv” drejt zotërimit të botës që e rrethon 
(vetë-rregullimi)

Në atë përvojë grupi ka përpunuar edhe me shumë leksionet e veta duke u 
munduar t’i bëjë të përputhen, në vend që t’i parashtrojë si alternativë.

Në fakt zhvillimi i qëndrimit të trupit të E., që për herë të parë ka drejtuar 
trupin e vet në brinjë që më pas pothuajse të arrinte pozicionin e prirë, duket 
sikur është udhëzuar nga vështrimi i orientuar drejt mamasë dhe sikur është 
mbështetur në projeksionin e vështrimit të saj. Kemi dashur me qëllim që të 
nënvizonim termat “aktiv” dhe “të këndshëm” në të dyja hipotezat, sepse fakti 
i të qenit subjekt veprues dhe, në këtë mënyre, arritja e një gjendjeje harmonie 
dhe kënaqësie, duket sikur është baza për çdo ndërmarrje të fëmijës.

Kështu pohohet se si lidhja parësore vepron dhe mbështet mundësitë e 
fëmijës. Ndonjërit kjo mund të mos i duket një përgjigje dhe pjesërisht kështu 
është: nuk bëhet gjë tjetër veçse ndillet fundi i një teorie të përgjithshme për 
të lexuar një përvojë të veçantë. Atëherë duhet të vazhdojmë në përpunimin 
tonë të të dhënave shqyrtuese për të dëshmuar mbi përvojën e Elenës dhe jo 
të fëmijëve në përgjithësi, në atë hapësirë dhe kohë, në atë kontekst racional.

Mbi bazën e vëzhgime të zhvilluara nga grupe të ndryshme të punonjësve 
të specializuar kemi vërejtur se E. i ka dhënë një rol kryesor vështrimit të saj. 
Ka shumë mënyra për të kërkuar një kontakt me nënën në atë moshë: mënyra 
më e thjeshtë, meqenëse kishte një prind të gatshëm dhe të kujdesshëm, ishte 
të qante që ta bënte mamanë të afrohej dhe ta merrte në krahë, të kthehej dhe 
të mbante krahët dhe shikimin të drejtuara drejt saj.

Por E. nuk ka qarë. Ka  kthyer ndonjë çast krahët, të dyja ose të alternuara, 
drejt prindit, por duke i mbledhur shpejt, si një parashtrim të të treguarit ose 
një rreshtim automatik i menjëhershëm i krahëve me vështrimin: e kemi parë 
të tendosur në kontakt, por një kontakt ndryshe, në largësi, i organizuar në 
mënyrë superiore ndaj shkëmbimit vizual. E dimë mirë se si kontaktit trupor 
i shtohen në mënyrë progresive forma të tjera shkëmbimi, nga varianti oral 
i kontaktit të drejtpërdrejtë, që lind nga ushqyerja me gji, te dialogët me 
tonin e zërit dhe të qëndrimit trupor, nga vështrimi te mimika, nga zëri me 
ritmikën dhe meloditë e veta dhe më pas te ndarja e objekteve dhe e fjalëve 
me prindërit etj. Qëllimi i veçantë i E-së është kapur pas vështrimit dhe kjo 
ka bërë të mundur për trupin e saj ta shëronte keq renditjen “vështrim-fytyrë-
pjesa tjetër e trupit” dhe të eksplorojë mundësi të reja koordinimi, të hapjes së 
hapësirës, apo duke u ndier subjekt veprues.

Përpunimi i mundshëm natyrisht nuk mbaron këtu, por është pothuajse i 
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pafund. Në rrethana edukuese si ato që kemi imagjinuar,  nuk kanë rëndësi e 
“vërteta e fakteve” ose “përgjigja e saktë” ose “shmangia e gabimeve”, por 
procesi i sensibilizimit të përbashkët në grup, që mund ta pasurojë çdo edukatore 
dhe institucion në përgjithësi. Mos harroni se çdo lidhje njerëzore bazohet te 
një kërkim i harmonisë, i përbërë nga përpjekje-gabime-rregullimet. Duhet  
të dini se kërkime të përcipta kanë zbuluar se edhe një i porsalindur është i 
aftë të durojë deri në 60% të gabimeve në procesin e harmonizimit që luhet 
midis tij dhe nënës. Pikërisht për këtë arsye parapëlqejmë t’u besojmë vlerave 
të ndryshme në formim dhe në praktikën edukuese në çerdhe. Kërkimi  i 
përbashkët, ndjeshmëria, njohja për veten, elasticiteti (aftësia për të rregulluar 
hedhjen dhe përshtatja e shpejtë), kënaqësia dhe mirëqenia personale pranë 
mundimit të pashmangshëm (dhe ndonjëherë të ushqyeshëm).

Na janë dashur më shumë regjistrime të kërkimit teorik për të shërbyer si 
një kornizë referimi: edhe ajo dinamike, e metodologjisë së vëzhgimit dhe 
kuptimit të të vepruarit të fëmijës dhe na mbeten për të sqaruar dy koncepte, 
që tashmë i kemi paraqitur disi, por që kërkojnë një përcaktim: qëllim dhe 
motivim.

6. Veprimi, qëllimi, kuptimi 

	Rifillojmë	nga	pyetjet	e	paragrafit	të	kaluar	në	një	formë	më	të	përgjithshme.	
A ka fëmija (këtu zgjedhim t’i referohemi për pak orë një epoke para-

simbolike) një plan të vetin, një kuptim, një qëllim kur vepron? 
Si t’ia bësh që të kuptosh qëllimet e tij, dëshirat e tij, synimet që do të 

arrijë?
Pikësëpari, kërkimi i fundit i të ashtuquajturës neurobiologji ndërpersonale 

përcakton se sistemi motorik, me të cilin shprehemi, nuk ka vetëm një funksion 
ekzekutiv, por zotëron në vetvete qëllimin dhe kuptimin. Për  të qartësuar këtë 
përmbledhje përdorim termin “veprim”. Vëzhgimet për të cilat kemi rrëfyer 
në këtë tekst, kanë si objekt veprimet të cilat rregullohen brenda një konteksti 
dhe prandaj janë gjithmonë ndërveprime. Veprime dhe ndërveprime janë 
të përcaktuara si të qëllimshme. Edhe “perceptimi nuk është një zbërthim i 
thjeshtë që vjen nga ndjesitë, por është mbahet nga një shigjetë e drejtimit” 
(Berti, Comunello, 2011, f. 101).

Qëllimi është një cilësi e veprimit, për të cilën ai është gjatë gjithë kohës 
i orientuar, i drejtuar, i pasuruar me kuptim. Ai përmbledh shtytjet që lindin 
aty-këtu nga rrethanat, nga  temperamenti i fëmijës dhe nga historia personale, 
domethënë nga ndërveprimet e para. Bëhet fjalë për një orientim parasimbolik 
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dhe të pavetëdijshëm, nëse i referohemi një njohjeje të arsyeshme, një “drejtim 
i	fillimit,	parakonceptues,	 të	cilit	nuk	 i	nevojitet	domosdoshmërish	njohja”	
(Berti, Comunello, 2011, f. 101).

Pra një fëmijë që vepron dhe ndërvepron në brendësi të një përvoje të 
nënkuptuar, jo- verbale dhe as simbolike, të ushqyer nga një njohje trupore, 
shpreh një drejtim, në të dyja kuptimet e fjalës: drejtim dhe kuptim. Në 
paragrafin	e	kaluar	kemi	hetuar	në	 fushën	 e	qëllimit	 duke	pyetur	veten	mbi	
orientimin dhe kuptimin e veprimeve të Elenës dhe përfundimi i përkohshëm 
i	cili	u	arrit,	flet	për	një	bashkim	midis	kërkimit	të	kontaktit	me	mamanë	dhe	
eksplorimit të një raporti trup-hapësirë me përfshirjen mbizotëruese të shikimit 
dhe qëndrimit të trupit, midis të njohurës dhe të resë, rrokjes dhe aventurës.

7. Sistemet motivuese

Qëllimi e karakterizon subjektin dhe procesin e tij personal, por të qenit 
njerëzor është i orientuar pasi si i tillë jep vlera natyrale të përbashkëta të 
ngjashmëve të tij. Këto vlera, më saktë të quajtura “motivime të qenësishme” 
janë disa parashtrime universale të lindura, “të mundësuara nga evolucioni 
për të gjithë anëtarët e një lloji” (Liotti, Monticelli, 2008, f. 3).

Në të qenit njerëzor sistemet motivuese janë të përbashkëta. E përsërisim, 
të gjitha subjektet, paraprijnë pajisjet gjenetike individuale të vendosura nga 
konceptimi dhe me përvojat e individëve dhe mund të imagjinohen si një 
hartë e përgjithshme nga e cila veçohen rrugëtimet e qëllimshme individuale. 
Si të gjitha burimet e mundshme, pra si pajisje gjenetike, mund edhe të 
jenë të mbështetura ose të rregulluara, të fuqizuara ose të dobësuara,  nga 
ndërveprimet me mjedisin: nga ndërveprimet parësore në veçanti.

 “Këto prirje për të vepruar drejt objektivave të veçanta, të zgjedhura nga 
evolucioni, nuk janë konceptuar si shkarkime të pulsit ose si skema mekanike 
të veprimit, por si ftesa, madje urgjente për të vazhduar forma të veçanta të 
ndërveprimit midis organizmit dhe mjedisit, duke përfshirë mjedisin shoqëror” 
(Liotti,	Monticelli,	2008,	f.	3-4)	dhe	konfigurohen	biologjikisht	si	“aftësi”	bazë.

Orientimi për të vendosur marrëdhënie me të tjerët (dhe aftësi ndaj 
“rregullimit diadik” dhe ndaj komunikimit) është një shembull. Ai merr 
format e një kapjeje (kërkim për përkujdesje dhe afërsi mbrojtëse), të kujdesit, 
të bashkëpunimit etj.

Një shembull tjetër përbëhet nga orientimi i pohimit dhe ruajtja e vetes 
(dhe nga aftësia që lidhet me “vetërregullimin”), që merr format e pohimit, 
eksplorimit dhe mbrojtjes/ konkurrimit  ose përcaktimit të klasës.
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Tab.1.
RREGULLIM DIADIK VETËRREGULLIM

Rrokja Rregullimi	fiziologjik

Kujdesi Mbrojtja Konkurrimi Përcaktimi i klasës

Bashkëpunimi i barabartë Eksplorimi i të rejave në mjedis

Ndërsubjektiviteti

Ndërtimi i strukturave me kuptim
Burimi: Liotti, Monticelli, 2008, f. 1162

Nga pikëpamja e evolucionit të trurit njerëzor arkitektura e motivimit 
mund të përfaqësohet nga skema që pason. (Tab. 2).

Tab. 2

Burimi: Liotti, Monticelli, 2008, f. 16

Shohim se si vëzhgimi dhe kuptimi i qëllimit mund të pasurohen nga 
dispozita e hartës së motivimeve të qenësishme.

Elena vendos me vështrim një kontakt të vazhdueshëm me nënën që përfa-
qëson edhe lidhjen hapësinore që lejon zgjerimin e skemave të saj motorike.

Mund të njihen nga një anë disa tipare të sjelljes që lidhen me “kapjen”: të 
fitosh	një	këndvështrim	të	qëndrueshëm	në	figurën	mëmësore,	që	të	shërbejë	
si bazë e sigurt për zhvillimin dhe formimin e identitetit të saj.

Kemi zbuluar tashmë mungesën e sinjaleve të qarta dhe këmbëngulëse në 
këtë kuptim. Motivimi drejt ngjitjes është i karakterizuar nga separation call 
(thirrja e ndarjes, që këtu nuk e gjejmë). “Struktura zanore e këtij sinjali, e 
përqendruar mbi tonet e mprehta është e përsëritur me intervale të shkurtra, 

Niveli reptilian Rregullimi	fiziologjik	Mbrojtja
Eksplorimi

Niveli limbik Kapja Përkujdesja Konkurenca Bashkëpunimi

Niveli neokortikal Ndërsubjektiviteti 
Ndërtimi i strukturave me kuptim

62. Format e  Tab. 1 e 2, dhe vendosja e pikave, është vepër e autorit të këtij teksti.
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qëndron e pandryshueshme në të gjitha speciet e pajisura me një sistem 
motivues të ngjitjes”(Liotti, Monticelli, 2008, f. 13). Kërkimi i një referimi 
te nëna duket, më shumë si një fakt jo vetëm dashuror, por edhe orientues. 
Marrëdhënia  F-N (fëmijë-nënë) bëhet baza e përkohshme (ose për raste të 
jashtëzakonshme) për një eksplorim të mëtejshëm, e prirur drejt ndërtimit të 
një marrëdhënieje autonome F-H (fëmijë-hapësirë) (shiko Tab. 1).

Në fakt, përveç vënies në dukje, një kërkim i imët për qëndrimin trupor të 
prirur për t’u vendosur në brinjë në drejtim të nënës, njohim një mjet motivi 
drejt	“rregullimit	fiziologjik”,	të	qëndrueshëm	me	prirjen	herë	pas	here	për	të	
kërkuar një drejtim të trupit të vet dhe në të njëjtën kohë një motivim drejt 
“eksplorimit”. Kjo konsiderohet si një derë e hapur drejt së resë nga pikëpamja 
hapësinore (hapësira anësore) dhe të qëndrimit trupor (qëndrimi në brinjë), si 
dhe një qasje e re e marrëdhënieve (kontakti në distancë) (shiko Tab. 1).

Nëse i referohemi Tab. 2, deri tani kemi njohur motivimet e nivelit 
reptilian, por mund të supozojmë edhe mbi aktivizimin e motivimeve të 
nivelit limbik, më saktësisht ato ndërpersonale dhe të lidhura me dashurinë 
dhe emocionet. Duke përjashtuar një nevojë të fortë për t’u ngjitur apo për 
të marrë përkujdesje, hipoteza jonë përqendrohet mbi praninë e një shtytjeje 
drejt “bashkëpunimit të barabartë”, e cila është kërkimi i një vëmendjeje 
të përbashkët. Edhe  në mungesë të veprimeve të vërteta të të treguarit, që 
karakterizojnë këtë shtytje motivuese, na duket interesante të supozojmë se 
kapja e vështrimit mëmësor nga ana e Elenës mund të ketë funksionin, përveç 
se të jetë një pikë referimi në hapësirë, që jep dashuri dhe siguri paraprake 
(një lloj “garancie”), si dhe për të kërkuar një vëmendje të përbashkët, jo mbi 
një objekt të jashtëm, por mbi trupin e vet. Mesazhi në formë verbale mund 
të ishte: “shiko mami!...”. Përmbledhja eksplorim-bashkëpunim është pika 
jonë e mbërritjes së përkohshme, dhënia e kuptimit nga ana jonë, që mund të 
përkthehet si prani e dëgjimit të përditësuar.

Po Tobia? Po Alice? Për Alicen nuk dimë shumë në terma veprimi, 
përveçse	“ia	plas	 të	qarës”,	 	prandaj	 reflektimi	ynë	përqendrohet	 i	gjithi	 te	
Tobia, që...

•	 lëshon	dorën	e	nënës;
•	 vrapon	drejt	A.	duke	hapur	krahët	dhe	buzëqeshur;
•	 vjen	në	kontakt	me	trupin	e	A.,	e	merr	para	dhe	rrëzohet	bashkë	me	të;
•	 ngrihet	dhe	e	shikon	me	një	vështrim	serioz;
Në terma motivimi del me fuqi tema “ngjitje” (shiko Tab. 1 dhe 2) dhe e 

ndarjes që pason. Tobia duket nga ata fëmijë, ndarja e të cilëve nuk është e 
ndrojtur, por drastike dhe e shpejtë (ndoshta fryt i një lidhjeje dyvlerëshe?). 
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Më  shumë se sa një ndarje e pjekur, duket  si një vrap drejt ngjitjes së dikujt 
tjetër, nga nëna tek vajza e parapëlqyer, po pa atë pjekurinë, çqendërzimin dhe 
aftësinë rregulluese që mund të çojë drejt një “bashkëpunimi të përbashkët” 
më të zhvilluar (shiko Tab. 1 dhe 2).

“Pasi fëmija çaktivizon sistemin e ngjitjes, bëhet e mundur të largohet 
nga FDA63 për shembull, për të eksploruar në mënyrë autonome mjedisin 
rrethues)” (Liotti, Monticelli, f. 13). Është e qartë se nuk është ky motivimi 
i parë i Tobias. Ndoshta  është ai i dëshiruari, por jo ai që ka vepruar. Nga 
ana tjetër vrulli i tij dhe kërkimi i tij i hapur për intensitet emocional, nëse e 
papërshtatshme	në	planin	e	marrëdhënieve	bashkëpunuese,	mund	të	rifitohet	
brenda lojës sensomotorike, në një mjedis të përshtatshëm (“rregullim 
fiziologjik”	dhe	“eksplorim”	trupor).

8. Disa përfundime pedagogjike

Procesi i gjatë që kemi gjurmuar, i orientuar drejt dhënies së kuptimit dhe 
njohjes së subjekteve të shqyrtuar si të tillë, në ndërveprimet e përditshme 
ndodh në pak çaste, prandaj është i zbatueshëm vetëm në kohën e zgjeruar të 
kërkimit dhe mund të qartësohet vetëm në një rrugëtim trajnues.  Një  edukatore 
ose edukator, i cili zotëron një bagazh njohurish të formuara, që veprojnë në 
brendësi të një grupi profesional,  të aftë për të kompozuar pikëpamje dhe që 
përdor çaste të herëpashershme të përditësimit trajnues, kanë brumin e duhur 
për t’u vendosur në mënyrë frytdhënëse brenda asaj rrjete marrëdhëniesh të 
improvizuara, me baza truporo-emocionale, siç është çerdhja.

Kujdes, në këto faqe nuk është folur vetëm për çerdhen, sepse, nëse 
marrim parasysh epokën 0-3 (ose ndërtimin e themeleve të njeriut), shumë 
konsiderata të bëra dhe parimet pedagogjike që ndjekin mund të shtrihet me 
lehtësi mbi të gjithë ciklin e zhvillimit dhe moshës madhore. 

Në fakt vështrimi mbi tjetrin dhe mbi veten, që kemi vënë në qendër të 
vëmendjes sonë, përcakton praninë tonë, vënien tonë në kontakt me tjetrin 
dhe si rezultat, shprehitë tona (gjestet, qëndrimet, tonet, mimikat, kohët...), 
përgjigjet tona, në çdo epokë të jetës. Këtu mund të përmendim vetëm se si 
disa vlera të procesit të vëzhgimit dhe të ndërtimit të kuptimit mund të jenë 
të barasvlershme me ato të një pedagogjie të bazuar mbi dëgjimin. Në  këtë 
mënyrë vëzhgimi bëhet më shumë se një mjet, bëhet paradigmë edukuese dhe 
mund të përmblidhet në disa pika kyçe

63. Figura e ngjitjes
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•		Një mjedis për të dëgjuar
Sidomos në çerdhe, por edhe në rrethana të tjera edukative dhe trajnuese, 

detyra e parë e punonjësve është ajo e të konceptuarit dhe të përgatiturit 
një mjedis hapësirë-kohë-rituale-rregulla, që të përmbajë me elasticitet dhe 
qartësi në shkëmbimin emocional dhe krijues brenda grupit, të japë limite 
dhe në të njëjtën kohë të lejojë lirinë e shprehjes të subjekteve dhe të mos 
përcaktojë miratimin e sjelljeve.

•		Të dëgjosh
Një hapësirë që thjeshton dëgjimin përfaqëson bazën mbi të cilën vendos 

një “prani” dëgjimi ai që edukon. Flitet  për një subjekt profesional, që përveç 
aktivizimit të ndjeshmërisë së vet, të jetë i trajnuar ndaj njohjes së  burimeve 
të	veta	dhe	ndaj	aftësisë	për	të	reflektuar	dhe	përpunuar	përvojat	personale.

•		Përmbajtja dhe dialogu
Shumë shpesh, i rrituri që punon në një kontekst edukues, zgjedh midis të 

pasurit një pozicion të jashtëm (udhëzim dhe normativë të domosdoshme) ose 
pozicion të përgjithshëm duke luajtur bashkë me fëmijën. Më e vështirë, por 
e detyrueshme, është të kesh aftësinë për të përmbajtur dhe për t’u vënë në 
dispozicion si një breg elastik përballë shfaqjes së ndjesive të fëmijëve, duke 
u dhënë jetë në të njëjtën kohë proceseve bashkëbiseduese, shkëmbimeve të 
barabarta.

•		Të bëhesh pasqyrë dhe të tjetërsosh
Në	fund	të	fundit	është	e	rëndësishme	të	mos	kufizohesh	për	të	vendosur	

kontakte dhe harmoni, por të nxitësh ndryshimet, tjetërsimet në varësi të 
moshës, por edhe të rrugëtimeve zhvilluese të veçanta. Në  këtë kuptim 
pasqyrimi i ofruar nga i rrituri duhet të mbështesë elementet dinamike të 
këtyre proceseve, që janë subjektive në strukturë, prandaj çdo subjekt do të 
këtë njohjen e vet në veçanti dhe vështrimin e vet personal, dëgjimin e vet!
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nga Lucia Balduzzi dhe Elisa Truffelli64

Prolog

Ky kontribut gjen vend në debatin mbi vlerat dhe funksionin e praktikës 
trajnuese, duke u marr parasysh nga këndvështrimi i mësuesve dhe edukatorëve 
të ardhshëm, duke hetuar përjetimet dhe përfaqësimet që një përvojë e tillë 
ka përfaqësuar gjatë rrugëtimit universitar formues në Kursin e diplomës për 
Edukator	shërbimesh	për	fëmijët	e	Bolognas.	Veçantia	e	profilit	profesional	
të referimit e vendos studimin në një lloj toke të mesme midis fushave të 
ndryshme të hetimit. Fakti që çerdhet, shërbime për fëmijët 0-3, janë tashmë 
të njohura si pjesë integruese e sistemit edukues, edhe pse jo të detyrueshme, 
lejon vendosjen e hetimit në një linjë hulumtimi – ajo e studimeve mbi 
përfaqësimin dhe mbi përjetimet e mësuesve në kursin e formimit të tyre 
fillestar	–	mjaftueshëm	i	formuar	në	planin	kombëtar	dhe	ndërkombëtar.

Në		të	njëjtën	kohë,	figura	e	edukatorit,	sot	nuk	njihet	si	ajo	e	mësuesit,	
edhe pse vihet në vazhdimësi të saj, si në planin institucional, ashtu dhe në 
planin e identitetit, mbi të gjitha në kontekstet ku eksperimentohet me sukses 
vazhdimësia në një prospektivë 0-6 vjeç. Aty ku ky lloj investimi rezulton më 
pak	i	formuar,	figura	e	edukatorit	mund	të	jetë	e	vendosur	në	një	fushë	më	
të gjërë të formimit të profesionistëve (edukatorë dhe punonjës)  në fushën 
edukuese dhe shoqërore, fushë që ka shprehur më pak studime dhe kërkime, 
sidomos me natyre empirike. Në fakt, nëse supozohet formimi universitar 

13 Një hulumtim eksplorues mbi kuptimet e 
praktikës në degën për edukatorë në shërbimet 
për fëmijë të Universitetit të Bolognas

64. Kontributi  i pranishëm është fryt i një pune të përbashkët nga ana e autoreve, megjithatë 
për sa i përket atributeve ne veçanti ato janë të ndara kështu: Lucia Balduzzi (Prologu 
dhe paragrafët 1 dhe 2); Elisa Truffelli (paragrafet3, 4, 5). Përfundimet janë redaktuar në 
mënyre të përbashkët
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për	mësuesit	e	shkollës	fillore	dhe	të	kopshtit,	duke	qenë	në	ripërkufizim	të	
vazhdueshëm struktura dhe përmbajtja e kurrikulës që i përket, jemi ende 
në pritje të një normative kombëtare që të parashikojë detyrimin e titullit 
universitar për edukatorët në përgjithësi dhe sidomos për ata të shërbimeve 
për fëmijët. Mungesa e një kërkese të tillë ka bërë që, në planin kombëtar, 
pak universitete të kenë nisur kurse të posaçme për edukatorë në shërbimet 
për fëmijët në harkun 0-3 vjeç, duke bërë, si pasojë, që kjo fushë analizash 
të kthehet në një fushë që ka qenë dëshmitare e zhvillimeve të një sasie më 
të vogël kërkimesh dhe literature përkatëse. Për të njohur dhe vlerësuar 
kompleksitetin dhe pasurinë e kësaj fushe studimi, besojmë se është e 
rëndësishme t’i referohemi një kornize teorike të ushqyer nga një literaturë 
që vendoset në udhëkryqin e tre fushave të ndryshme analize: studimet e 
perceptimeve të mësuesve në formim, ato mbi rolet e praktikës në formimin 
e	profesionalizmit	edukativ	dhe	ato	specifike	mbi	formimin	e	edukatorëve	të	
fëmijërisë së hershme.

1.   Praktika në kurrikulën e arsimit të profesioneve 
      në fushën e edukimit 

Veprimtaritë e praktikës në fushën edukuese dhe shkollore dhe ndihmesa 
e	 tyre	 në	 fitimin	 e	 një	 habitus-i profesional, në formën e një trajnimi 
fillestar,	përfaqësojnë	një	fushë	interesi	për	studiuesit,	për	mësuesit	dhe	për	
një shumëllojshmëri punonjësish të sistemit të interesuar nga dhe për këto 
praktika (Frabboni, Guerra, Lodini, 1995; AA. VV., 1998; Palmeri et al., 2009; 
Giovannini, 2009°; Giovannini, 2009b). Siç u përmend në hyrje, pavarësisht 
aktualitetit dhe rëndësisë së temës, në këtë fushë janë ende të pakta kërkimet 
emirike në fushën edukuese. Ato që janë kryer përqendrohen më shumë në 
kontekste edukuese formale, dukë lënë në plan të dytë fushën e shërbimeve 
socio-edukuese, qofshin ato të drejtuara ndaj fëmijërisë së hershme apo në 
sajë të sektorit jashtëshkollor.

Prania	e	dobët	në	literaturë	është	habitëse	nëse	mendojmë	se	nga	fillimi	
i viteve ‘90 të shekullit të kaluar, edhe në nivelin universitar, është përdorur 
praktika e integrimit të metodologjive didaktike për të zhvilluar rrugëtimet 
trajnuese	që	vlerësojnë	fitimin	e	dijeve	dhe	të	kompetencave	edhe	në	planin	e	
kërkimit,	të	vetëdijenisë	dhe	të	reflektimit.	Theksi	i	vendosur	mbi	kontekstin	
universitar është dhënë nga fakti se tradicionalisht universitetet përfaqësojnë 
vende në të cilat rekordet e përmbajtjes mbi metodat vazhdojnë të jenë të 
vështira për t’u bërë probleme, me pasojën e vështirësisë së përthithjes së 
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proceseve didaktike ndaj përditësimit dhe eksperimentimit. Në të njëjtën 
kohë, në momentin që universitetet kanë ndërmarrë të tilla eksperimentime, 
këto u bënë objekt i kërkimeve empirike që kanë monitoruar dhe dokumentuar 
përvojat dhe kanë çuar drejt teorizimeve të rëndësishme në sektor.

 Pavarësisht vështirësive kulturore të vëna në dukje, në më shumë vende, 
ndaj përçimit të përmbajtjeve, zakonisht e lënë në dorë të leksionit, me kalimin 
e kohës u është bashkuar një shumëllojshmëri strategjish didaktike aktive që 
kanë lejuar njohjen e rrugëtimeve trajnuese të të shumta në ndërveprim. U  
referohemi, veçanërisht mënyrave të ushtrimit, të seminarit, të laboratorit, 
të kërkimit dhe të praktikës të cilat, të integruara me leksionin ballor më 
klasik, duhet t’i lejojnë studentët të lakojnë në mënyrë më të vetëdijshme dhe 
qëllimore	njohuritë	e	fituara	në	kurset	e	ndryshme	të	studimit	dhe	zhvendosjen	
e tyre (dhe shndërrimin) në kontekste të ndryshme zbatueshmërie. 

Duke iu referuar përdorimit të integruar të përçuesve të ndryshëm, 
Frabboni që në 1995 pohonte:

Kjo (integrimi i përçuesve) do t’u siguronte lëndëve të ndryshme të 
mësimdhënies, t’u jepnin frymë morfologjive të veta (gjendjes së vetë 
disiplinore), jo më të gjendura vetëm në ato përmbajtje (që gjejnë 
në “leksion” një përçues të besueshëm), por e gjetur dhe e vlerësuar 
edhe për veçantitë në gjuhën e vet (që gjen te “ushtrimi” një përçues 
të besueshëm), jo më pak se logjikën e vet hermeneutike (që gjen te 
“seminari” një përçues të besueshëm), ndërdisiplinore (që gjen tek 
“laboratori” një përçues të denjë), hetuese (që gjen te “kërkimi” një 
përçues të besueshëm) dhe deduktive (që gjen te “praktika” një përçues 
të besueshëm) (Frabboni, 1995, p. 27).

Pra, nëse e me ushtrimin dhe seminarin i drejtohemi thellimit të masave 
epistemologjike të njohjes, me laboratorin dhe praktikën këmbëngulim mbi 
ato të zbatueshmërisë dhe transferueshmërisë. Laboratori  vlerësohet si vend 
takimi midis dijes dhe të dish të bësh	,	kurse	praktika	kualifikohet	si	udhëkryq	
midis të dish të bësh dhe të diturit; të ndërveprosh te profesionalizmi në 
vendin	 e	 trajnimit.	 Të	 ndash	 përkufizimin	 e	 mundësuar	 nga	 Frabboni	 për	
praktikën si pikë në të cilën të dish të bësh takon të dish të ndërveprosh në një 
fushë	specifikë	profesionale,	nxit	disa	reflektime	të	mëtejshme	për	sa	i	përket	
këtij përçuesi. E  para i përket mënyrës në të cilën struktura dhe organizimi 
i praktikës orientojnë dhe refuzojnë takimin midis dijes, të dish të bësh dhe 
dijes profesionale në rrugëtimin trajnues. E  dyta vjen nga e para dhe zgjerohet 
më në përgjithësi, në mënyrën si të reklamohet leximi dhe pjesëmarrja në 
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njohjen	specifike	të	institucionit	dhe	të	organizimit	që	mirëpret	praktikantët,	
duke shndërruar praktikën në një hap të parë drejt ndërtimit të komuniteteve 
të praktikave (Wenger, 2006, Fabbri, 2007).

 Për sa i përket modeleve teoriko-operuese të praktikës, Guerra sugjeron 
një konceptim që njeh tre parime organizuese të cilët kujtojnë respektivisht 
nocionin e ndarjes, të varësisë dhe të integrimit problematik (Guerra, 1195, 
f.50). Modelet që i referohen konceptit të ndarjes janë ata që parashikojnë 
një ndryshim të qartë në planin strukturor dhe organizues midis çastit të 
trajnimit brenda universitetit  dhe atij të formimit në vendin e punës, duke 
sugjeruar një ndryshim të dukshëm midis trajnimit me karakter teorik dhe atij 
trajnimi. Autori tregohet mjaft kritik për sa i përket modeleve që i referohen 
ndarjes pasi, siç thotë ai, rrezikojnë të mos sigurojnë një integrim të vërtetë të 
kompetencave që rrugëtimi trajnues do të sigurojë:

Përfshirja e praktikës në rrugëtimin e trajnimit, i cili mund të jetë 
vendosja e tij e përkohshme dhe kohëzgjatjes së tij, përfaqëson 
një zgjidhje vetëm formale ndaj problemit të profesionalizimit të 
punonjësit, por për sa kohë nuk vë në diskutim qëndrimin tradicional 
të studimeve, nuk përbën rimendimin e kornizës së kompetencave që 
vetë punonjësit duhet t’i garantohen (Guerra, 1995, p. 50).

Modelet që i referohen konceptit të varësisë nuk parashikojnë, si ata të 
mëparshmit, një ndarje midis planit teorik dhe atij praktik, por një marrëdhënie 
varësie të të dytit nga i pari, një optikë që interpreton përvojën si zbatim, në 
fushën e asaj se sa është mësuar në kontekstin universitar. Praktika  në këto 
raste, bëhet vendi i dhënies së shembujve të atyre aftësive të studiuara dhe 
të	fituara	në	një	vend	tjetër	dhe	del	e	vetmja	depozitë	e	kulturës	të	asaj	fushe	
profesionale. Rreziqet e përfaqësuara nga këto modele nuk janë më pak të 
vlefshme se ata që kishim gjetur te të mëparshmit, edhe pse me karaktere te 
ndryshme. Siç pohon Guerra (1995, p.52):

Marrëdhënia e varësisë kulturore, por e detyrueshme, edhe në pjesën 
funksionale, e këtyre modeleve kundër universitetit, rrezikon të çnatyrëzojë 
realitetin origjinal të shërbimeve apo ndërhyrjeve. Ato  tentojnë të bëhen 
shërbime për trajnerët në të cilët kontradiktat dhe problemet rrezikojnë të 
sterilizohen për qëllime edukimi Kjo nënkupton që ato bëhen instrumente të 
çmuara të kuptimit “të zbatuar” të teorive të ndryshme, rrezikojnë të ndiqen 
përmes veprimeve për të zvogëluar kompleksitetin që karakterizon shërbimet 
reale socio-arsimore.

Modelet që duket sikur u përgjigjen më shumë nevojave trajnuese të një 
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profesionisti, që ka mbi shpinë një kurrikul trajnuese cilësore, duket sikur 
janë ato që i referohen masës së tretë, ose asaj të integrimit problematik. 

Bërthama qendrore e kësaj perspektive mbron drejtimin që synon të 
mbajë vazhdimisht aktiv procesin dialektik që karakterizon marrëdhënien 
e nevojshme të ndërvarësisë në sferën e arsimit midis teorisë, kërkimit dhe 
praktikës; një  marrëdhënie që nuk mund të parashikojë mbizotërimin ose 
përparësinë e një plani nga ana tjetër, por integrimin e tyre të vazhdueshëm, 
të	hapur	për	kërkimin	dhe	identifikimin	e	konceptualizimeve	të	reja,	si	dhe	
të proceseve inovative që integrojnë ndarjen dhe varësinë (Bertolini, 1988).

Në këtë proces të hapur dhe përsëritës, institucionet dhe organizatat 
e përfshira, si në fushën universitare, ashtu edhe në fushën e shërbimeve, 
luajnë një rol kryesor, sepse duhet të jenë në gjendje të bëjnë të lexueshëm 
dhe të rrjedhshëm, pra të integrueshëm, elementët kulturorë që tendosen si 
ndaj zgjedhjeve teorike, si ndaj atyre metodologjike dhe që janë të lidhura 
me praktikat, në mënyrë që të thjeshtojnë takimin dhe shkëmbimin midis 
profesionalizmit të trajnuar dhe në trajnim.

Ja pra,  aftësimi ndaj kërkimeve mbi përjetimet dhe përfaqësimet ndaj 
profesionalizimit arsimtar nga njëra anë dhe ndaj studimeve mbi organizatat 
nga ana tjetër, bëhet e domosdoshme dhe në rrugën drejt këtyre dy të 
vërtetave,	bëhet	kryesore	temat	e	trajnimit	të	figurës	së	trajnuesit	mikpritës	
dhe të zhvillimit të rrugëtimeve të mikpritjes. Në  fakt, nuk është një rastësi, 
që kërkimet e zhvilluara në fushën shkollore çojnë drejt këtyre masave. 
Në qëllim-analizën e tyre të fundit, për sa u përket kërkimeve mbi temën 
e praktikës për mësuesit në trajnim, Lawson, Çamak, Gunduz, Busher 
(2015), nënvizojnë se si studimet janë orientuar më së shumti ndaj hetimit 
të	 strukturave	 organizuese	 dhe	 të	 figurës	 së	 trajnuesit	 mikpritës	 dhe	 se	 si	
ai zhvillon funksionet e veta të mikpritjes dhe të udhëheqjes në kursin e 
praktikës. Kërkime  të tjera janë të orientuara drejt studimit të mësuesve të 
ardhshëm dhe edukatorëve, të përfaqësimeve të tyre dhe përjetimeve, për sa i 
përket praktikës gjatë ose pas zhvillimit të saj. Në fund, studime të tjera kanë 
kërkuar	të	analizojnë	mjetet	didaktike	dhe	reflektuese	me	të	cilat	të	mbështesin	
mësuesit	e	ardhshëm	dhe	edukatorët	për	të	bërë	veçanërisht	efikas	procesin	e	
të mësuarit në situata. Në realitetin italian është e mundur të gjurmohen fushat 
e	kërkimeve	nga	 studimet	mbi	figurat	 trajnuese,	 (Mbikëqyrësit	 e	Bolognas	
dhe Modenas, Reggio-Emilias, 2006; AA. VV., 1997; AA.VV., 1998), me ato 
mbi përfaqësimet e mësuesve (Gattullo, 1981; Gattullo, Moscati, 1992), me 
ato	të	mjeteve	në	mbështetje	të	reflektimit	dhe	të	vetë	vlerësimit	në	rrugëtimin	
(Palmeri et al., 2009; Salerni, Sposetti, Szpunar, 2013).
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Që prej një leximi të parë të teksteve të sektorit mund të vërehet se 
si termi “praktikë” përfaqëson një bashkësi praktikash që u referohen 
konceptimeve shumë më të ndryshme mes tyre, që mund të lidhen gjithsesi 
me kategorizimin e sugjeruar nga Guerra në varësi të përvojave praktike të 
punonjësit socio-edukues. Nga një krah, në fakt, del një pamje më tradicionale 
e kësaj tipologjie të rrugëtimit trajnues, në të cilin mbizotëron ajo çka gjen 
te trajnimi në një çast të eksperimentimit; “vënia në praktikë” e mësimeve të 
fituara	gjatë	studimit	dhe	qasjes	 teorike.	Një	model	 i	ndryshëm,	 të	cilit	sot	
shpesh	i	referohemi,	është	ai	që	mundohet	të	tejkalojë	dyfishin	e	lidhjes	teori/
universitet-praktikë/shkollë, nëpërmjet një shumëllojshmërie sugjerimesh 
didaktike me vendndodhje universitare (për shembull me karakter laboratorik) 
dhe një marrëdhënieje më dinamike midis institucioneve të ndryshme. Kjo e 
dhënë na lejon të marrim në konsideratë dy kontekstet  (trajnimi i mësuesve 
dhe të edukatorëve në shërbimet për fëmijët) në vazhdimësi dhe prandaj të 
përdoret literatura përkatëse si referencë shkencore. Siç u vu në dukje në atë 
vendndodhje,	 nevoja	 për	 të	 reflektuar	mbi	marrëdhëniet	mbi	mësuesit	 dhe	
praktikantët na lejon të rikthehemi mbi temën e praktikës, sepse mundësia e 
ofruar për të analizuar temën e mikpritjes së pjekur në konsideratën që mësuesit 
(e trajnuar dhe në trajnim), janë në mënyrë reciproke burime të rëndësishme 
për	zhvillimin	profesional	dhe	për	fitimin	e	kompetencave	dhe	aftësive	të	reja	
(Balduzzi, 2011, 2014; Grion,  2008).   Kjo  bëhet edhe më e rëndësishme sot 
nën dritën e ndryshimeve si kurrikulare, ashtu edhe organizuese, që kanë të 
bëjnë me botën e arsimit dhe edukimit dhe që kërkojnë pjesëmarrjen aktive të 
të gjithë pjesëtarëve të komuniteteve profesionale.

Është fakt që puna e edukatorëve dhe mësuesve në vitet e fundit ka 
vazhduar të ndryshojë, duke tejkaluar derën e seksioneve ose të klasave. 
Mësuesit nuk mbulojnë më vetëm detyra të lidhura me organizimin dhe 
realizimin e veprimit edukues dhe didaktik (detyrë që në vetvete mjaft e 
pasur dhe e ndërlikuar), por i kushtojnë kohë, energji dhe profesionalizëm 
organizimit dhe menaxhimit të institucioneve, pra, me fjalë të tjera shkollave 
ose shërbimeve.

Detyra të tilla rezultojnë mjaft komplekse dhe mbulojnë fusha shume të 
largëta dhe të ndryshuara, që shkojnë nga mbështetja te funksioni prindëror, 
te menaxhimi i normave të sigurisë së brendshme dhe të jashtme të ndërtesës 
shkollore,	nga	pjesëmarrja	në	takime	trajnimi	dhe	reflektimi	mbi	tematika	të	
veçanta, te takimet me profesionistë të tjerë për diskutimin e rrugëtimeve të 
pikasura dhe për mbështetjen ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta (Ongari, 
Molina,	Schadee	1998).	Së	fundmi,	fleksibiliteti	i	kërkesës	së	tregut	të	punës	
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shfaq	nevojën	e	zgjerimit	të	aftësive	të	veta	autoreflektive	në	mënyrë	që	të	bëjnë	
veprimtaritë e ndryshme profesionale të kryera, ose që do të realizohen pas 
mbarimit të kursit të trajnimit universitar, raste të vërteta rritjeje profesionale, 
më shumë se sa elementë të parakohshëm të zhgënjimit dhe përuljes 
profesionale (Balduzzi, 2009; Faggioli, 2011). Praktika pra mund të mësojë 
trajnuesve dhe praktikantëve që marrëdhëniet e mira me kolegët përbëjnë 
rrugën e privilegjuar për pjesëmarrjen ndaj komunitetit të vet profesional, 
edhe në një prespektivë të trajnimit të përhershëm, por që kjo të ndodhë, ai 
duhet të organizohet në një prespektivë integrimi, si ndaj rrugëtimit teorik dhe 
eksperimental të kryer gjatë rrugëtimit universitar, ashtu edhe ndaj kulturës 
që shkollat dhe shërbimet kryejnë çdo ditë. Praktika e Kursit të Diplomës në 
Edukatorë	të	shërbimeve	për	fëmijët	dhe	akoma	më	parë,	ajo	e	klasifikimit	
të mëparshëm në Edukatorë çerdheje dhe të komunitetit të fëmijëve, janë 
munduar të realizojnë një model të tillë teorik duke punuar mbi tre nivele 
të ndryshme: atë të kurrikulës, të mjeteve që u mundësohen studentëve për 
të dokumentuar rrugëtimin e tyre dhe atë të marrëveshjes ndërinstitucionale.

2.  Dega e Studimit për Edukator në shërbimet për fëmijë 

Kursi i Diplomës për Edukatorë në shërbimet për fëmijët përfaqëson 
evolucionin natyror të kursit për Edukatorë çerdheje dhe të komunitetit të 
fëmijëve që rezulton nga reforma e urdhrit universitar të diktuar nga D.M. 
270/2004.	Një	nga	veçantitë	e	Kursit	të	Diplomës,	që	nga	projektimi	fillestar,	
është për t’u kërkuar në faktin që është mbështetur me zell jo vetëm nga 
Fakulteti i atëhershëm i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Bolognas, 
por edhe nga shoqëria dhe nga mjedisi. Në fakt, pak vite pas aktivizimit të 
paraardhësit, Kursit të diplomës për edukatorë çerdheje dhe të komunitetit të 
fëmijëve, të nisur në vitin 2001/2002, Departamenti i Shkencave të Edukimit 
të Universitetit të Bolognas dhe Fakultetit të Shkencave të Edukimit, kanë 
nënshkruar një konventë me ANCI-ER, UPI-ER, Lega Autonomie, Rajoni 
i Emilia-Romagnas. Firmosja e kësaj marrëveshjeje është veçanërisht e 
rëndësishme pasi sanksionon marrëdhënien e qëndrueshme midis Kursit 
të Diplomës  dhe Autoriteteve Lokale dhe në veçanti me një rajon, Emilia 
Romagnan,	me	 kohë	 e	 dëgjuar	 për	 reklamimin	 e	 kualifikimit	 të	 personelit	
edukues të shërbimeve, si publike ashtu dhe ato private shoqërore në një 
optikë formimi të përhershëm (Benedetti, 2007). Presidentja e atëhershme e 
KtD, Francesca Emiliani, theksonte rëndësinë e një lidhjeje të tillë jo vetëm 
në planin politik dhe institucional, por edhe kulturor dhe pedagogjik:
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Kursi nxjerr në pah nga këto marrëdhënie me Autoritetet Lokale dhe 
me	shërbimet,	një	element	krahasimi	që	kualifikon	origjinalitetin	e	vet	dhe	
veçantinë në pamjen e kurseve të diplomimit për edukatorët e çerdhes dhe të 
komunitetit të fëmijëve. Zgjedhja e një marrëdhënieje të drejtpërdrejtë dhe 
kualifikuese	me	autoritetet	rrjedh	nga	besimi	se	prej	pothuajse	tridhjetë	vitesh	
mendimi dhe kërkimi shkencor mbi zhvillimin e fëmijëve në vitet e para të 
jetës	kanë	fituar	një	 impuls	dhe	elemente	 të	 reja	nga	studimi	 i	 fëmijëve	në	
çerdhet e fëmijëve (Emiliani, 2007, f. 21).

Konventa midis KtD-s dhe Rajonit artikulohej në veprime të ndryshme të 
destinuara për të mbështetur si veprimtari kërkimesh dhe risish, ashtu si dhe 
profesionalizmin	e	edukatorëve	në	formimin	fillestar,	por	edhe	në	shërbim,	
mes të cilave gatishmëria e shërbimeve për mikpritjen e praktikantëve, për 
të shkëputur personelin pranë universitetit me funksione trajnuese, drejt 
projektimit	dhe	 realizimit	 të	 rrugëtimeve	 të	 trajnimit	specifik	për	 trajnuesit	
mikpritës, ose për edukatoret e shërbimeve që do të ndiqnin studentët në 
përditshmërinë e përvojës së tyre dhe, jo e fundit, institucioni i një çmimi që 
i përket tezave më të mira të Diplomës.

Edhe pse Konventa nuk është më aktive, bashkëpunimi midis universitetit 
dhe shërbimeve të territorit është edhe sot një privilegj i mirënjohur që 
mbështet ofertën formuese  të KtD për Edukatorë në shërbimet për Fëmijët. 
Marrëdhënia e ngushtë me territorin na ka lejuar të njohim pasurinë e 
modeleve dhe të sugjerimeve edukuese që karakterizojnë historikisht Rajonin 
e Emilia Romagnas dhe pikërisht, kjo shumëllojshmëri ka përbërë një 
referencë	për	 riplanifikimin	e	vazhdueshëm	të	rrugëtimit	 të	planit	mësimor	
të KtD dhe të organizimit të tij. Për sa i përket planit mësimor, ndër vite 
janë munduar të lidhin hapësirën teorike (më së shumti psiko-pedagogjike), 
hapësirën metodologjiko-didaktike dhe atë të përvojës që te laboratori dhe 
praktika arrin të shprehet në mënyrën më të plotë. Ushtrimet e vëzhgimit, në 
planin e mjeteve ashtu si dhe të mendimit që mund të rrjedhin nga kjo dhe nga 
projeksioni, janë bërë pikat më të forta të një projekti trajnues që sheh se si 
të dish të jesh bashkë me tjetrin një nga karakteristikat profesionale kryesore. 
Së bashku me Concever:

Çdo subjekt, cilado të jetë mosha e tij, duhet të takohet me një edukator 
ose një edukatore aty ku ndodhet dhe projekti edukues, duhet të bjerë 
sipas	 disa	 kushteve	 që	mundësojnë	 takimin	 që	 të	 bëhet	 fillimi	 i	 një	
vazhdimi së bashku, pa të cilin qëllimet më të mira dhe teknikat më 
të përpunuara nuk çojnë askund, ose më keq. Të pohosh këtë nuk 
do	 të	 thotë	 të	mohosh	dobësinë	e	shumë	 thirrjeve	ose	 të	 justifikohet	
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mospërmendja në emër të spontanitetit apo të shpresohet për paaftësinë. 
Çdo punonjës duhet të njohë teori referencash dhe metodash, mjetesh, 
teknikash të favorshme për të shoqëruar drejt pavarësisë dhe mirëqenies 
së mundshme subjektet me të cilat merret. Kujdesi  për marrëdhënien 
me individët dhe artikulimi individ-shoqëri, duhet të realizohet si një 
qëndrim institucional, por veprimi i duhur i kompetencës në punën e 
një edukatori duhet të bazohet mbi një inteligjencë që nuk shteron në 
skema të përsëritura dhe duhet të shprehet gjithmonë si diçka e re, në 
varësi të çështjeve dhe të bashkëbiseduesit (Concever, 2014, f. 176).

Për sa u përket laboratorëve dhe veprimtarive të praktikës, puna e KtD 
është orientuar drejt zbatimit të hapësirës së mendimit të përvojës, duke i 
shtyrë veprimtaritë nga viti i dytë te i treti (konkretisht, duke vendosur 
praktikën drejt mbylljes të rrugëtimit formues) dhe duke mbështetur lidhjen e 
përvojës me hartimin e provës përfundimtare të të gjithë rrugëtimit formues. 
Ky ndryshim ka parashikuar edhe rishkrimin e materialit shoqërues të 
veprimtarive të praktikës, duke zgjeruar hapësirën që i përket vëzhgimit, 
si të kontekstit ashtu dhe të marrëdhënieve. Hulumtimi i paraqitur në këtë 
kontribut ka nisur për të monitoruar ndryshime të tilla të planit mësimor.

3. Metodologjia

Këtu jepet llogari për rezultatet e një studimi eksplorues mbi temën e 
praktikës së studentëve të Kursit të Studimit për Edukatorë në shërbimet për 
Fëmijët,	duke	analizuar	karakteristikat	strukturore,	të	mirat	dhe	kufizimet	e	
përvojës. Duke u nisur nga të dhënat empirike të gjetura, vihen në dukje disa 
mendime kritike dhe sugjerime zhvillimi.

Hulumtimi është kryer në pjesën e dytë të vitit 2014-2015 dhe ka 
parashikuar përfshirjen e një pyetësori të përbërë nga pyetje me përgjigje të 
hapura, të qenësishme ndaj përvojës së praktikës, pasi është përfunduar nga 
studentët. Nuk jemi përqendruar vetëm te pikat e forta dhe ato kritike përsa 
i përket organizimit të praktikës, por edhe te përfaqësimet e së njëjtës nga 
ana e praktikantëve, mbi lidhjen me lëndët e pranishme në planin mësimor 
të	studimeve,	me	njohuritë	e	fituara	nga	studentët,	duke	mbajtur	parasysh	së	
fundmi sugjerimet për sa u takon atyre.

Mbledhja e informacioneve të tilla përbën fazën paraprake të nisjes së 
një procesi ndryshimi të sistemit të praktikës dhe të organizimit të saj, në 
marrëveshje me dëshirën e shprehur nga Këshilli i Kursit të Diplomës.
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Kjo ndërmarrje kërkimore shkencore dhe mendimi kritik që e pason, 
është bërë e mundur falë shtyrjes së praktikës nga viti i dytë te i treti i planit 
mësimor së studimeve të Kursit në vitet 2013-2014, kusht që ka krijuar një 
pezullim	fiziologjik	të	një	viti	të	praktikës.

Këtu për arsye të shkurtimit, propozohet një përqendrim mbi dy pyetje 
që	u	përkasin	të	mirave	dhe	kufijve	të	përvojës	(të	sjella	më	poshtë),	që	do	të	
formulohen me qëllim që të japin një ndihmesë për të kompozuar një kornizë 
informuese	të	vlefshme	për	të	udhëzuar	riplanifikimin	e	vetë	praktikës.

- Cilat janë aspektet pozitive që ke hasur në përvojën tënde të praktikës 
në lidhje me këtë kurs diplomimi?

- Nëse do të mundeshe, a do të ndryshoje diçka për sa i përket përvojës 
së praktikës që realizove? Nëse po, çfarë dhe përse?

Zgjedhja e propozimit të pyetjeve të hapura lidhet me stadin paraprak 
të përparimit të planit të ri të organizimit të veprimtarisë së praktikës, të 
vendosur nga Këshilli i Kursit, në të cilin vendoset pyetësori i opinionit 
për studentët. Në një fazë të tillë, ajo çfarë duhet më shumë përbëhet nga 
eksplorimi i pritshmërive, pikëpamjeve dhe sugjerimeve nga ana e atyre që 
sapo kishin kryer praktikën, pa kategori të paramenduara.

Hulumtimi ka arritur një numër të mirë përgjigjesh: u mblodhën 149 
pyetësorë mbi një popullatë referimi (një grup i mirë studentësh të kursit) prej 
198 studentësh të regjistruar në vitin e dytë të kursit të lartpërmendur.

Pas mbledhjes dhe digjitalizimit të të dhënave është vazhduar me një 
analizë të përmbajtjes të llojit tematik dhe jo leksikologjik, ose e shtypur mbi 
gjetjen dhe përdorimit të kategorive të koncepteve. Hapësira e korpusit, në 
fakt, është më e vogël se  limiti i kërkuar në literaturë si minimum (Bolasco, 
1990; La Torre, 2005) për të vazhduar me përdorimin e softwarëve të analizave 
sasiore të tekstit.

4. Pikat e forta të praktikës së përjetuar nga studentët

Përfshirja në planin mësimor të Kursit të Studimeve të veprmtarisë së 
praktikës i përgjigjet nevojës për të bërë që studentët të zbatojnë në një mjedis 
profesional, çfarë kanë mësuar  në një kontekst formal (Frabboni, Guerra dhe 
Lodini	1995);	të	fitojnë	aftësi	të	tërthorta	të	vlefshme	në	fusha	të	ndryshme	
dhe të bëjnë të kuptojnë çfarë janë të aftë të bëjnë dhe çfarë janë të motivuar 
për të bërë (Salerni, Sposetti, 2009).

Nga analizat e përgjigjeve të pyetjes së parë të pyetësorit është kërkuar të 
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kontrollohet	pikësëpari	se	sa	ishin	në	dijeni	studentët	për	përparësitë	e	fituara	
nga praktika, si edhe sa të mirëpritur janë ndier nga shërbimet dhe së bashku, 
çfarë problemesh organizuese kanë pikasur. Në përgjigjet kemi gjurmuar 
gjashtë nyje tematike: mikpritja që studentët kanë marrë pranë shërbimeve; 
lidhjen midis teorisë dhe praktikës që studentët kanë hasur; vlerën orientuese 
të përvojës së praktikës në lidhje me zgjedhjen e rrugëtimit universitar dhe 
të zgjedhjes së ardhshme profesionale; vlerat trajnuese të praktikës; efektin 
mbi planin motivues dhe së fundmi, aspektet organizuese të lidhura më një 
përvojë të tillë.

Duke marrë në shqyrtim secilin nga këto tema do të jetë e mundur jo 
vetëm të kuptohet cilat aspekte kanë funksionuar deri tani, por të përpunohen 
reflektime	për	sa	i	përket	konceptimit	të	veçantë	të	praktikës	që	merr		formë	
nga deklaratat e studentëve.

Në brendësi të kategorisë mikpritje (që shfaqet në 18 përgjigje) nuk 
gjejmë vetëm referencën ndaj gatishmërisë të treguar nga personeli arsimor 
me të cilin praktikantët/praktikantet kanë qenë në kontakt, por edhe disa 
referenca për faktin se studentët janë ndjerë të pranuar dhe të ndjekur 
gjatë gjithë rrugëtimit. Të pakta janë studimet empirike mbi këtë temë, por 
rezultati i lartpërmendur vërehet edhe në Perla, Schiavone, Vinci (2014). Nuk 
mungojnë për më tepër referencat ndaj vërtetimit të besimit që praktikantët 
kanë marrë. Mes këtyre është gjykuar si interesante të risillen disa prej tyre 
që përçojnë në të njëjtën kohë një konsideratë të pashprehur me fjalë të 
aktivitetit të praktikës si aktivitet profesional. Në fakt, pohime si “më kanë 
ofruar mundësinë të shprehem si edukatore e ardhshme” (14), ose si “personel 
çerdheje në gatishmëri: më bënin pjesëmarrëse të çdo aktiviteti” (22), nxisin 
për	të	reflektuar	mbi	kuptimet	e	ndryshme,	ndonjëherë	të	lëna	të	nënkuptuara,	
që dy institucionet (universitetet dhe shërbimet) dhe individët i caktojnë kësaj 
periudhe trajnimi. Një rrugëtim i tillë është projektuar nga universiteti si një 
çast lidhjeje midis teorisë dhe praktikës, që gjen vlefshmëri të plotë teorike 
në lidhjen midis përvojës dhe edukimit të memories deweiane (Dewey, 1938) 
dhe si mundësi e ofruar studentëve për të integruar njohuritë me të diturit të 
bësh.

Kjo na prezanton me një temë të dytë që del në pah nga analizat, dhe 
që është lidhja midis teorisë dhe praktikës, e prekur nga 68 të intervistuar. 
Praktika mund të interpretohet konceptualisht nga studentët, edhe pse jo 
plotësisht në dijeni, si një çast zbatimi i rasteve teorike të mësuara gjatë 
studimit	ose	përsëri	si	një	çast	reflektues	dhe	interpretues	që	lidh	teorinë	me	
praktikën, ose e fundit, si një lloj stërvitjeje në punë.
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Për sa i përket rastit të hulumtuar, janë të shumta përgjigjet që vënë në 
dukje se si praktika ka lejuar t’i jepet vërtetësi pune asaj që u studiua vetëm 
mbi një plan teorik dhe se si ka mundësuar rastin për të krijuar një lidhje 
midis teorisë dhe praktikës. Megjithatë nënkategoritë e hasura në këtë grup të 
ushqyer përgjigjesh marrin drejtime të ndryshme. Në shumë raste studentët 
kanë vënë në dukje dobishmërinë e përmbajtjeve të prekura në leksion, në 
dijeni që për të përmbushur një përvojë të fortë si ajo e praktikës është e 
nevojshme të vish i përgatitur:  “Të vësh në praktikë teorinë e studiuar: të jesh 
në kontakt me fëmijët nuk është e thjeshtë, një trajnim është thelbësor” (132); 
dhe përsëri:  “Teoria e studiuar dhe kurset e frekuentuara kanë treguar se janë 
shumë të vlefshme” (12).

Në brendësi të kësaj nënteme vlejnë për t’u theksuar disa komente që 
identifikojnë	një	rreth	virtuoz	midis	teorisë	dhe	praktikës,	që	nuk	konsumohen	
vetëm gjatë rrugëtimit të praktikës. Lëvizja e koordinuar midis dy hapësirave 
të njohurisë dhe të dish të bësh nuk shkon vetëm nga teoria te praktika: 
“leksionet mundësojnë ide të shkëlqyera teorike dhe janë po aq përgatitore për 
përvojën e praktikës” (144), por vazhdon edhe në kah të kundërt : “Praktika 
ka qenë e vlefshme për të konkretizuar konceptet abstrakte” (44), “Falë kësaj 
përvoje kam arritur të kuptoj ato çështje të studiuara në mënyrë teorike, pasi 
kam pasur mundësinë t’i shoh të vëna në jetë. Duke  ndjekur më tej leksionet 
ka qenë më e thjeshtë të kuptoj shembujt e sugjeruar nga profesorët” (90).

Në raste të tjera, më të pakta (gjithsej 5), është vënë në dukje se si ajo 
që është shqyrtuar është e ndryshme nga ajo që është studiuar: “Ndryshim i 
madh midis asaj që studiohet dhe praktikës” (15) dhe përsëri:  “Ndonjëherë 
realiteti nuk është ashtu siç studiohet” (47). Kjo mund të nënkuptojë se disa 
studentë nuk kanë përvetësuar mirë mjetet kulturore për të lexuar realitetin 
me të cilin janë në kontakt,  duke përdorur kategoritë teorike të prekura në 
leksion, si dhe kontekstin me të cilin janë takuar  për të përdorur mënyra pune 
që janë shumë larg nga modelet edukuese të reklamuara në universitet.

Në thelb, duke rikujtuar çfarë teorizohet nga Frabboni, Guerra dhe Lodini 
(1995), në përgjigjet del qartësisht një kornizë e përbërë që gërsheton tri 
modele të ndryshme të praktikës së ndarjes (ku praktika shihet si një çast 
në vetvete), atë të varësisë (ku praktika shihet si mjedis mësimi dhe mjedis 
në varësi të autoritetit të akademisë) dhe atë të integrimit problematik (që 
parashikon një integrim të vazhdueshëm në mos të menjëhershëm midis 
teorisë dhe praktikës).

Zhvillimi i praktikës ka kryer pa dyshim edhe një funksion orientimi në 
zhvillimin e studentëve (temë e hasur me 37 përgjigje), kanë treguar se kanë 
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përdorur	 këtë	mundësi	 trajnuese	 për	 të	 reflektuar	 një	 herë	më	 shumë	mbi	
vlefshmërinë e zgjedhjes së tyre në fushën e studimeve:  “E duhura” (118); 
“Pohon vendimin tim për të vazhduar kursin tim të diplomës”(143). 

Szpunar, Salerni, Sposetti, Renda (2015) për këtë çështje thonë se:
Një	 nga	 mjetet	 më	 efikase	 të	 orientimit	 në	 brendësi	 të	 rrugëtimit	
universitar dhe aktivitetit të praktikës, nëse paraqitet jo vetëm si një 
çast alternimi midis trajnimit teorik dhe punës dhe si një mundësi 
mësimi nëpërmjet përvojës, por edhe si mjet për të lehtësuar zgjedhjen 
profesionale dhe për të lehtësuar shoqërimin në rolin profesional (f. 4).

Një nuancë ndryshe merr ai grup përgjigjesh që nxjerr në pah një 
projeksion të studentëve drejt hapësirës profesionale: “Të prekësh me dorë 
profesionin e ardhshëm” (6). Vlen të theksojmë se një praktikë prej 200 orësh, 
e zhvilluar në një situatë të mbrojtur, në të cilën funksionet e zhvilluara janë 
të	kufizuara	ashtu	si	duhet	në	një	veprimtari	që	tregon	ende	karakter	formues,	
nuk kthen përbërjen e aspekteve që e karakterizojnë profesionin e edukatores. 
Megjithatë studentet formulojnë përgjigje si këto: “Të përballem praktikisht 
me punën” (14); “Lejon të kuptosh, pasi ka mbaruar kjo përvojë, nëse është 
vërtet ajo që do doja të bëja” (25); “Shpresoj të mund të punoj në një çerdhe 
sapo të mbaroj studimet” (50).

Një rol parësor, ndoshta luan aspekti i kënaqësisë që rrjedh nga aspektet 
e dukshme dhe të perceptueshme, si marrëdhënia me fëmijët dhe pjesëmarrja 
në	veprimtari	(për	më	tepër	të	planifikuara,	të	strukturuara	dhe	të	formuara):	
“Një mundësi shumë e madhe për të kuptuar nëse kjo pune të tërheq dhe të 
pëlqen” (20). Kjo ndodh në dëm të hapësirave të tjera të lidhura me ushtrimin 
e këtij profesioni, si ndërtimi i një klime pune nëpërmjet bashkëpunimit 
midis kolegeve, puna e projektimit, pjesëmarrja në kolektiv, rënia dakord me 
pedagogen, rreziqet e lidhura me konsumimin tipik në profesionet arsimore etj.

Praktikantet kanë lidhur me këtë përvojë  edhe një shifër trajnimi të 
veçantë (kategori e hasur në 71 përgjigje), e cila është e lidhur jo vetëm 
me	 dialektikën	 midis	 teorisë	 dhe	 praktikës:	 “Kam	 fituar	 më	 shumë	 aftësi	
(komunikimi me fëmijët, kuptimi i nevojave të tyre, emocionet)” (13); “Të 
jetosh përditshmërinë në kontekstin çerdhe, të ndërveprosh me fëmijët dhe të 
përballesh me stile edukuese si të ndryshme mes tyre ashtu edhe të ndryshme 
nga i imi” (21). 

Situata të tilla përfaqësojnë një nxitje ndaj zhvillimit dhe vënies në 
praktikë të aftësive të ashtuquajtura transversale, që në kontekste të tjera nuk 
do të ishin të përfshira. Të intervistuarit kanë deklaruar edhe se kanë zgjeruar 
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edhe bagazhin e tyre të njohurive, si nëpërmjet vëzhgimit të praktikave: 
“Të mësosh nga dikush që ka më shumë përvojë, të vëzhgosh marrëdhënien 
edukator-fëmijë, të shqyrtosh të zakonshmen” (28); “Vëzhgimi i drejtpërdrejtë 
i punës së edukatores dhe i ditës edukative, mëson edhe praktikën, kujdesin se 
si të ndërrosh një pelenë ose të ushqesh një fëmijë” (25); por edhe nëpërmjet 
pyetjeve të drejtpërdrejta të drejtuara ndaj edukatoreve, që konsiderohen si 
eksperte dhe vend ku gjendet një njohuri që jo gjithmonë mund të mësohet 
në libra: “Praktika si veprimtari është thelbësore për mësimin praktik; ajo që 
mësohet në terren dhe jo në libra” (135); “Edukatoret kanë motivuar gjithmonë 
arsyet për të cilën bëhej një gjë e caktuar; kam mundur t’u bëj edukatoreve çdo 
pyetje që kam patur” (60).   Mirënjohja  dhe vlerësimi i njohurive që qarkullojnë 
në brendësi të shërbimeve janë pozitive. Të mësosh përmbajtje në pjesë të 
ndryshme dhe nëpërmjet mënyrave të  ndryshme (vëzhgimi i drejtpërdrejtë, 
imitimi, bashkëbisedimi dhe shkëmbimi) i shpie praktikantët në disa raste të 
mbivlerësojnë këtë lloj qasjeje ndaj dijes, që ndonjëherë shënohet si e vetmja, 
e aftë për të dhënë një trajnim të mirëqenë në kontekstin edukues: “Praktika 
është më e vlefshme sesa teoria” (40); “Vetëm me përvojën e drejtpërdrejtë në 
çerdhe arrihet të kuptohen vërtet fëmijët” (81).

Mendime  të rëndësishme nxit edhe përvoja interesante e sjellë nga një 
studente, fakt që ajo e thekson duke bërë dallimin midis një trajnimi të 
zhvilluar brenda kursit të planit mësimor, ndaj të cilit studentja ka mundur 
të marrë njohuri teorike të veçanta dhe një tjetri të kryer pa këtë përgatitje në 
fushën e shërbimit qytetar vullnetar:

Para kësaj përvoje kam pasur mundësinë për të qenë në kontakt të 
drejtpërdrejtë me mjedisin e punës të çerdhes duke kryer shërbimin 
qytetar, prandaj dija pak a shumë çfarë duhet të prisja. Kësaj radhe 
sidomos kam pasur mundësinë për ta parë të gjithën nga një këndvështrim 
më në dijeni duke qenë se gjithsesi kam zgjeruar njohuritë e mia teorike 
në krahasim me kohën kur kryeja shërbimin qytetar (107).

Një shembull i tillë të shtyn të mendosh se disa konceptime naive mbi 
trajnimin, të prira për të mbivlerësuar efektin që veprimtaria praktike ushtron 
mbi	 mësimin,	 ndryshe	 nga	 studimi	 teorik,	 mund	 të	 fitojë	 një	 shenjë	 të	
ndryshme nëse do të ishte e mundur të merreshin si objekt krahasimi përvoja 
të tjera më pak të strukturuara dhe jo të përqendruara mbi një plan trajnimi 
të qëllimshëm. Prandaj nuk është për t’u nënvlerësuar mundësia për të kryer 
veprime	në	këtë	drejtim,	me	qëllim	që	të	nxitë	te	studentët	një	reflektim	më	të	
thellë mbi marrëdhënien midis teorisë dhe praktikës në trajnim.
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Përsëri, midis nëntemave të dala në dritë në këtë kategori, gjejmë një prirje 
të qartë nga ana e studenteve për të mbivendosur planin e hapësirës formuese 
me atë të hapësirës profesionale. Rreth aspekteve pozitive të përvojës së 
trajnimit, merret si shembull ky pohim:  “Të marr pjesë në të gjitha dhe t’u 
paraqitem fëmijëve si një prej edukatoreve” (49). 

Deri këtu ka dalë që vlera formuese e trajnimit prek si planin e 
përmbajtjeve, ashtu edhe atë të praktikave. Por përgjigjet bëjnë të kuptohet 
edhe	se	 si	kjo	veprimtari	ka	nxitur	çaste	 reflektimi:	“Ka	qenë	një	mundësi	
e	veçantë	reflektimi:	më	duket	sikur	jam	më	e	informuar	për	rreziqet	që	ky	
profesion ka në planin e marrëdhënieve me koleget” (16) dhe rritjeje dhe 
pjekjeje personale: “Ndihmon të tejkalosh frikën; mundëson të vihesh në lojë 
në vetën e parë” (1); “Mundëson  të njihemi më mirë; na vë në provë” (8); “Të 
mos ngec në vështirësitë e para dhe të mos mërzitem nëse has në pengesa” 
(101); “Të jetoj përditshmërinë në çerdhe; të njoh veten si edukatore” (53).

Trajnimi ka arritur efekte pozitive mbi motivimin. Disa studentë kanë 
theksuar kënaqësinë që rrjedh nga kjo situatë, që padyshim ka vepruar 
pozitivisht mbi motivimin: “Kam ndjerë lumturi të madhe duke jetuar me 
ata	(fëmijët)	dhe	zhvillimin	e	tyre,	arritjet	e	tyre,	duke	marrë	përqafimet	dhe	
buzëqeshjet e tyre” (49); “Të lidhesha me fëmijët çdo ditë për një periudhë 
pothuajse dy mujore ka qenë diçka unike” (50); “Me të mbaruar trajnimi ke 
një energji të re që të nxit të përkushtohesh në mënyrë më të mirë vitin e 
ardhshëm” (110).

Duke përfunduar, një numër i vogël i përgjigjeve (6), ka përmendur edhe 
një aspekt të qenësishëm në planin organizues, duke shënuar midis të mirave 
për shembull që: “Kanë qenë shumë të dobishme takimet që u kryen para 
trajnimit sepse më kanë qetësuar shumë” (60); “Në momentin që kam pasur 
disa dyshime i jam drejtuar “zyrës C në rrugën Filippo Re 6”, si me anë të 
telefonit ashtu dhe me e-mail”; “Më kanë dhënë gjithmonë sqarime praktike 
dhe që më kanë ndihmuar, në një kohë të shkurtër” (102); “Koha prej 200 
orësh, e dobishme për të jetuar vetë në çdo çast të ditës” (136)

Kuadri i përmbledhjes të saporaportuar me imtësi më sipër tregon se vlera 
e trajnimit të përvojës është rrokur në mënyrë të hapur dhe të vetëdijshme 
nga	 ana	 e	 praktikantëve,	 edhe	 falë	 nxitjes	 ndaj	 reflektimit	 të	 parashikuar	
në udhëzimet e hartimit të marrëdhënies përfundimtare, në drejtim të asaj 
që theksohet në literaturë (Zabalza Beraza, 2004; Salerni, Sanzo, 2013; 
Perla Schiavone, Vinci, 2014). Ky është një rezultat nxitës dhe qartësisht 
tregues i zhvillimeve të mëtejshme nëpërmjet veprimeve të strukturuara nga 
ana	 e	Kursit	 të	Diplomës	 i	 orientuar	 për	 të	 fuqizuar	 hapësirën	 reflektuese,	



262

pikërisht për të shmangur që trajnimi të rrjedhë në mënyrë paralele dhe të 
shkëputur në lidhje me leksionet, pa lidhje midis këtyre çasteve të ndryshme 
të parashikuara në rrugëtimin e nxënies. Në të njëjtën kohë, megjithatë, duket 
sikur janë mbështetur dhe shpërndarë mes studentëve edhe interpretime të 
trajnimit vetëm si një veprimtari profesionale.

6. Praktikë dhe studim: integrim apo mbivendosje? 

Në	paragrafin	e	mëparshëm	ka	dalë	në	pah	pasuria	e	përvojës	së	trajnimit	
në aspektet e saj të ndryshme trajnuese. Edhe analiza e përgjigjeve ndaj 
pyetjes rreth kritikës së trajnimit na shpie,në mënyrë thuajse paradoksale, te 
elementët pozitivë të përvojës, duke qenë se kritika të tilla shprehen më së 
shumti si sugjerime të një kornize gjerësisht pozitive.  

Analiza ka nxjerrë në dritë shtatë kategoritë pasuese: asnjë nevojë për 
ndryshim; kritika në varësi të pajtimit midis trajnimit dhe veprimtarisë së 
studimit; aspektet organizuese (të cilat janë p.sh. kohëzgjatja, periudha e 
zhvillimit, mënyrat e zgjedhjes së shërbimeve); qëndrimi i vetë studenteve 
shpesh i vetëgjykuar prej tyre si i pamjaftueshëm, ambicioz; mënyra e 
vëzhgimit dhe së fundmi, aspekti i projektimit arsimor. 

Kategoria më e përfaqësuar varet nga aspektet organizuese me 57 
referenca të hasura në përgjigjet e analizuara. Janë pikasur në brendësi disa 
nëntema qartësisht të ndryshme mes tyre. Frekuenca (n16), kohëzgjatja (13) 
dhe periudha e zhvillimit (11) janë nga nëntemat më të prekura: 16 studente 
shprehin dëshirën për ta zgjeruar këtë përvojë gjatë harkut kohor të tri viteve 
të studimit për të pasur mundësinë që ta forcojnë atë që mësohet në nivelin 
teorik nëpërmjet kontaktit me praktikën, pa e reduktuar përvojën në një çast 
të vetëm. Ja disa shembuj:

“Po sipas meje, një praktikë vetëm në një vendndodhje nuk mjafton. 
Do të duhej të bëhej në dy vende të ndryshme (ndoshta me më pak 
orë) duke mundësuar kështu një pamje më të gjerë mbi shërbimet. 
Mendoj se praktikantët duhet të kenë sa më shumë përvoja që të jetë 
e mundur (për këtë në harkun e tri viteve) në terren për të kuptuar që 
në	fillim	nëse	ka	prirje,	si	edhe	kufij	dhe	aftësitë	e	veta”	(38);	“Sipas	
meje do të ishte më e dobishme të zhvilloheshin trajnime të ndryshme 
për të njohur më shumë mjedise dhe për të përfshirë nga viti në vit të 
gjitha	përkufizimet	e	mësuara	në	provime.	Nëse	është	e	nevojshme	të	
zvogëlohet numri i orëve” (145).
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13 të tjerë pohojnë që do ta zgjeronin kohëzgjatjen e përvojës, pasi një 
veprimtari e tillë u është dukur shumë i këndshëm dhe shpërblyes. Përqindja 
e përgjigjeve nuk është aq pranë nevojave të llojit trajnues, për sa i përket një 
hapësire emotive që përfshin kënaqësinë dhe të ndjerit të shpërblyer:

“[...] nëse do të mundesha do ta zgjasja sepse ka qenë me të vërtetë 
një përvojë fantastike” (102); “Përvoja ime ka qenë shumë pozitive, 
sepse jam mirëpritur me entuziazëm, por gjëja e vetme që do mund të 
këshilloja është t’i shtohej çdo viti një përvojë si kjo, sepse të formon 
dhe ndihmon studentët të kuptojnë rrugën e vet” (4).

Aspekti emotiv është thelbësor në trajnim (Hastings, 2004, Zabalza 
Beraza, 2011) pikërisht për faktin se siç theksojnë vetë autorët, në një kontekst 
mësimi në fjalë, përfshirja e personale rezulton padyshim më e madhe se 
ajo e frekuentimit të një leksioni. Edhe kjo hapësirë, sipas nesh, duhet të 
mbahet parasysh dhe të nxisë veprime të caktuara në mbështetje të studentëve 
praktikantë.

Përsa i përket periudhës së zhvillimit, dhënësit e përgjigjeve e shtyjnë 
zgjedhjen e zhvendosjes së praktikës për vitin e tretë, duke dhënë arsye të 
lidhura me rrugëtimin e studimeve (në vitin e tretë zotërohet një bagazh 
njohurish më i madh dhe do të ishte kështu e mundur të kryheshin lexime 
me një përvojë të tillë më të artikuluara dhe të dobishme) dhe me rrugëtimin 
profesional të ardhshëm (do të ishin më afër me përfundimin e studimeve dhe 
do e kishin më të thjeshte për punësimin):

“Nëse do të mundesha ta ndryshoja vitin e zgjedhur për të kryer 
praktikën do ta zhvendosja në vitin e tretë akademik. Thjesht për faktin 
se diploma jonë është trevjeçare dhe na shtyn të studiojmë për një punë 
të caktuar. Kjo do të thotë se mund të na integrojë në një fushë pune. Në 
fakt shumë studentë pas  praktikës nuk frekuentojnë më leksionet dhe 
nisin të ndërmarrin një rrugëtim pune duke i lënë pas dore studimet” 
(37); “E vetmja gjë për të cilën më vjen keq është që është zhvilluar në 
vitin e dytë të studimeve, kur ende mungonin shumë lëndë të veçanta 
për didaktikën dhe nuk kam mundur t’i shqyrtoj dhe kuptoj aspektet e 
rëndësishme” (112).

Prandaj shfaqet një pohim nga ana e studentëve për dobinë e ndryshimit 
organizues që është realizuar në pjesë tashmë, por që do të vazhdojë në 
procesin e shndërrimit për mirë edhe mbi bazën e rezultateve të këtij studimi 
eksplorues.
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Midis kategorive më të përfaqësuara gjejmë edhe temën e kënaqësisë të 
shprehur në terma “jo ndryshimi” (55 përgjigje shprehin këtë pikëpamje). Ja 
dy shembuj:

“Nuk do të ndryshoja asgjë nga përvoja ime e praktikës pasi jam ndjerë 
shumë mirë si kontekst, më kanë mirëpritur menjëherë dhe më kanë 
ndihmuar nëse kisha nevojë” (12); “Nuk besoj se do të ndryshoja diçka 
nga përvoja ime e praktikës; ka qenë shumë pozitive dhe sidomos 
shumë e dobishme” (29).

Kjo e vë theksin mbi bazën e gjerë të kënaqësisë për përvojën e praktikës 
së kryer.

Një pjesë e studentëve (21) është ankuar për vështirësinë e pajtimit midis 
veprimtarive të praktikës dhe studimit. Sugjerimi i tyre i përparuar (jo i 
zbatueshëm për arsye organizuese dhe logjistike) shkon në drejtimin e gjetjes 
së një periudhe gjatë trevjeçarit të studimeve të kushtuar posaçërisht praktikës, 
në të cilën veprimtaritë e tjera (leksionet dhe provimet për shembull) duhet të 
pezullohen për atë kauzë:

“Po, do ta ndërroja sidomos periudhën në të cilën e kam zhvilluar, 
sepse e kam pasur të vështirë të menaxhoja studimin dhe praktikën 
në të njëjtën kohë, me provimet duke u afruar. Për pjesën tjetër ka 
qenë një përvojë shumë e bukur që do e përsërisja pa dyshim” (27), 
“[...] pranoj vështirësinë që kam pasur për të pajtuar 6 orë e gjysmë 
të “punës” në ditë me studimin” (117); “Duhet të ishte një periudhë e 
kushtuar për të zhvilluar praktikën pa leksione dhe laboratorë, sepse 
gjatë praktikës nuk kam mundur të frekuentoj lëndët sipas meje shumë 
interesante” (23); 
 “Një gjë tjetër që do duhet të ndryshohej: mund të pezulloheshin 
për një periudhë edhe të shkurtër, përndryshe rrezikohet që provimet 
të shkojnë keq” (39); “[...] për mendimin tim do duhej të ishte një 
periudhë e paracaktuar për të zhvilluar praktikën (p.sh. janar-shkurt) 
pa leksione në mënyrë që të mos lihen kurset” (116).

Mund të jetë e dobishme të merren parasysh këto pikëpamje për të zhvilluar 
një veprimtari përgatitore ndaj zhvillimit të praktikës, që të nxisë dallimin 
e kuptimit dhe përfundimet trajnuese të kësaj. Kjo do të lejonte ndërhyrjen 
në mënyrë paraprake mbi bindjet e studentëve në fjalë dhe do t’i ndihmonte 
për t’u rregulluar me përfundimet e ndërmarra nga Kursi i Diplomës, duke 
shmangur krijimin e zhgënjimeve gjatë procesit.
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Për sa i përket pikave të errëta, te përgjigjet gjenden edhe referenca 
për veprimtarinë e projektimit. Kjo temë shfaqet në 11 përgjigje, por nga 
këndvështrime të ndryshme. Në fakt ndërkohë që disa studentë mbështesin 
mundësinë për të zhvilluar një projekt të krijuar nga ata vetë për t’u vënë në 
provë, të tjerë theksojnë pamundësinë për ta gjetur veten në një detyrë të tillë, 
me rrezikun për t’u mbivendosur padrejtësisht në rolin e edukatoreve. 

Në favor të mundësisë për të reklamuar projektimin sjellim këto pjesë:
“Më ka zhgënjyer fakti që nuk kam mundur të marr pjesë, ose të 
ndihmoj, një projekt arsimor, që fatkeqësisht nuk ishte i parashikuar” 
(21); “[...] projekti, që në rastin tim kam menduar dhe vënë në praktikë, 
mendoj se, në marrëveshje me shërbimet pranë të cilave mund të kryhet 
praktika, duhet të bëheshin “të detyrueshme” në vënien në praktikë” 
(120).

Më poshtë sillen argumente kundër:
“[....] i vetmi problem që kam hasur ka qenë mungesa e mundësisë për 
të vënë në praktikë projektin tim” (139), “Më është dukur vetëm pak “i 
bezdisshëm” detyrimi për të vënë në zbatim një projekt të krijuar nga 
unë sepse edukatoret janë mjaftueshëm të zëna me veprimtaritë e tyre” 
(31); “Besoj se për një praktikante në hapat e parë është e vështirë të 
projektojë një projekt, sidomos në kohë jo dhe aq të gjata dhe nuk është 
e thjeshtë duke mos pasur mjaftueshëm përvojë” (130).

Përgjigje të tjera lidheshin me tema më pak të përfaqësuara, më tej të 
prekura shkurtimisht. Tema e quajtur shërbimet dhe personale përmban 
kryesisht referenca ndaj vështirësive që praktikantët kanë hasur gjatë 
ndërveprimit me trajnuesit e tyre ose me habinë që kanë ndjerë në sjelljen 
e prindërve. Disa pika të errëta u përkisnin edhe temës së vëzhgimit: tre 
praktikantë ankohen për faktin se duhet t’i përkushtojnë shqyrtimit një numër 
orësh që sipas tyre është i tepërt, ndërkohë që një praktikante qartëson se 
rezulton e vështirë të shqyrtosh çastet e rëndësishme në jetën e çerdhes si ato 
të përshtatjes me mjedisin.

Të rralla janëpakënaqësitë me karakter organizues, jo më pak se sugjerime 
dhe këshillat për ndryshim. Për  shembull zëvendësimi i tezës me një 
mbledhje; të integrohet një notë pas krediteve trajnuese; të rishikohet numri i 
orëve, të rimendohet teza për t’u dorëzuar pas trajnimit dhe zbatimi i projektit 
për t’u sugjeruar në kontekstin e çerdhes.
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7. Përfundimet

Studimi eksplorues i ndërmarrë i ka mundësuar nxitje të pasura Komisionit 
të praktikës në Kursin e Diplomës për Edukatorë në shërbimet për fëmijët 
të	Universitetit	 të	Bolognas	për	të	rimenduar	për	efikasitetin	e	mjeteve	dhe	
veprimtarive përgatitore ndaj praktikës dhe për të paraqitur të reja. Në fushën 
e	veprimtarisë		të	riprojektimit,	pjesërisht	të	filluar	që	më	parë,	është	realizuar	
një Udhëzues ndaj praktikës, i vlefshëm jo vetëm për të përcjellë nga java 
në javë praktikantët, por për t’u mundësuar atyre mjetet për të shqyrtuar 
kontekstin dhe fëmijët, përveçse nxitjet për të nisur një mendim të drejtuar 
në	mbërritjen	te	hartimi	i	tezës	përfundimtare.	Për	më	tepër	janë	planifikuar	
dhe realizuar takime të veçanta trajnuese të drejtuara ndaj trajnuesit mikpritës 
që punojnë në shërbimet arsimore, në kursin e të cilëve ka qenë e mundur të 
gjendeshin aspektet e rëndësishme të hapësirës trajnuese të një përvoje kaq të 
çmuar në terren.

Ky aspekt i ri, i shoqëruar nga zhvendosja e praktikës nga viti i dytë tek i 
treti gjatë rrugëtimit të studimeve, ka nxitur  zbatimin e hapësirës mendimtare 
rreth përvojës praktike dhe ka lejuar mundësi më të mëdha lidhjeje midis 
praktikës dhe tezës së diplomës.

Nga analizat e zhvilluara mbi përgjigjet e studentëve është shfaqur në 
më shumë pika që mund të bëhej strategjike të projektoheshin çaste pune në 
prani të studentëve para zhvillimit të praktikës. Këto takime duhet të gjejnë 
në radhë të parë konceptimet e hapura për sa i përket praktikës për të cilën 
studentët janë kujdestarë. Kjo mund të sjellë në reduktimin e pakënaqësive të 
lidhura me praktikën dhe nisjen e proceseve mendimtare rreth kësaj përvoje, 
që t’u lejojnë studentëve zgjerimin e bagazhit të tyre në terma njohurish dhe 
aftësish.

Në lidhje me aspektin e fundit sugjerojmë që të jepen mendime të veçanta 
nga ata studentë që janë pjekur më përpara me një përvojë praktike, me 
qëllim që nga njëra anë të vlerësohet dispozita që këta studentë mund t’u 
mundësojnë moshatarëve të tyre të ardhur nga rrugëtime shkollore në të cilat 
nuk u ofrohej kjo mundësi dhe nga ana tjetër të ndihmojë studentët për të 
kuptuar, nëpërmjet një procesi krahasimi, veçantitë që karakterizojnë qëllimin 
formues të trajnimit.

 Në marrëveshje me sa u nënvizua në literaturë sugjerojmë edhe përfshirjen 
e trajnuesve universitarë, duke parashikuar mbështetjen e praktikantëve, 
ndërhyrje të veçanta që të përgatisin studentët për të njohur dhe menaxhuar 
emocionet në mënyrë më të vendosur. Përsa i përket çfarë ndodh në klasë 
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gjatë leksioneve, një rol të rëndësishëm në përvojën e një praktike luan një 
trajnues aq i vendosur, saqë mund t’u rezultojë shumë i dobishëm studentëve 
për të mësuar që të marrin parasysh emocionet si një mjet i vërtetë mësimi në 
të tashmen dhe si mjet punë në të ardhmen e afërt.

Në fund na duket strategjike të fuqizojmë rrethin virtuoz, të dëshmuar 
edhe në përgjigjet e studentëve, midis veprimtarive të ndryshme të planit 
mësimor (leksione, laboratorë dhe praktika). Konsiderohet e rëndësishme 
për këtë qëllim t’i kushtohet rëndësi vargut kohor të këtyre veprimtarive dhe 
funksioneve të mundshme përgatitore të disave në krahasim me të tjerat, me 
qëllim që të thjeshtojnë dhe nxisin thirrje të përshtatshme dhe reciproke, 
që mund të përbëjnë një strukturë të qëndrueshme për ndërtimin e një 
profesionalizmi mendimtar të edukatorit në shërbimet e fëmijëve.
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ndaj Tingujve, mes interesave të saj të kërkimit janë zhvillimi i muzikalitetit 
të fëmijëve, ndërveprimi fëmijë-makineri, teoria e Flowt, trajnimi i mësuesve. 
Ka reklamuar dhe organizuar projektin EU-ICT MIROR-Musiçal Interaction 
Relaying	 On	 Reflexion	 dhe	 është	 partnere	 në	 projektin	 europian	 LINK-
Learning In a New Key. Tashmë zëvendës drejtoreshë e ESCOM, anëtare e 
komitetit shkencor të ICMCP dhe MERYC. Është autore e më shumë se 150 
botimeve	kombëtare	dhe	ndërkombëtare	mbi	tema	që	reflektojnë	rrezen	e	saj	
të interesit midis muzikologjisë sistematike dhe edukimit muzikor.

Michela Schenetti është studiuese e njohur dhe profesoreshë e Didaktikës 
së përgjithshme pranë Shkollës së Psikologjisë dhe Shkencave të Edukimit të 
Universitetit të Bolognas. Prej vitesh punon për të reklamuar në shërbimet e 
fëmijëve rrugëtime edukuese natyrale me një vëmendje të veçantë për rolin 
që mbulon në këto fusha i rrituri nga një pikëpamje edukuese dhe didaktike. 
Vëmendja ndaj formimit dhe mendimit mbi profesionalitetin e mësuesit kanë 
dalluar gjithmonë perspektivën e saj, për këtë arsye është anëtare e Qendrës 
së Kërkimeve arsimore për profesionalitetin e mësuesit (CRESPI). Midis 
interesave të saj është edhe edukimi emocional në shërbimet për fëmijët dhe 
aftësitë emocionale të profesionalizmit të kujdesit. Është autore e shumë 
botimeve mbi temat e përmendura.

Paolo Donati është agronom dhe edukator mjedisor dhe punon pranë 
Fondacionit	 Villa	 Ghigi	 në	 Bologna.	 Nga	 fillimi	 i	 viteve	 ’80	 merret	 me	
edukimin edhe në natyrë, duke organizuar dhe menaxhuar veprimtari të 
ndryshme edukuese dhe trajnuese me një vëmendje të veçante ndaj fëmijëve 
dhe ndaj marrëdhënieve që fëmijët më të vegjël krijojnë me natyrën që i 
rrethon. Nga 2014, kujdeset për një laborator edukimi natyror pranë Shkollës 
së Psikologjisë dhe Shkencave të Formimit të Universitetit të Bolognas.

Isabella Di Giandomenico, psikologe e zhvillimit, studiuese pranë 
Institutit të Shkencave dhe Teknologjive të Njohjes së Këshillit Kombëtar 
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të Kërkimeve, ku është përfshirë në projekte të dokumentimeve, analizave 
dhe vlerësimeve të cilësisë së shërbimeve edukuese për fëmijët. Prej vitesh 
bashkëpunon me Qendrën e Lindjes Montessori duke u kujdesur për trajnimin 
e personelit arsimor.

Maria Giovanna Iaviocoli është e interesuar ndaj mendimit të Maria 
Montessorit, duke zhvilluar kërkimin shkencor dhe punën, pranë shkollës 
historike romane, e themeluar nga Adele Costa Gnocchi  dhe pranë Qendrës 
së Lindjes Montessori të Romës. Ka dhënë mësim për më shumë se njëzet 
vite për trajnim dhe psikometodologji Montessori në shkollën për Asistentë 
për fëmijët. Për Melogranon në Romë dhe për Qendrën e Lindjes Montessori, 
ka udhëzuar grupe nënash dhe fëmijësh nga lindja deri në vitin e parë të jetës 
për të shqyrtuar dhe nxitur aftësitë vetëkrijuese të çdo fëmije në një “mjedis 
të përgatitur” merret me trajnimin e personelit arsimor për Qendrën e Lindjes 
Montessori të Romës.

Paola Manuzzi, tashmë profesoreshë me kontratë e Pedagogjisë së trupit 
dhe të komunikimit pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit 
të Bolognas, merret me trupin dhe proceset trajnuese. Mes botimeve të saj: 
I corpi e la cura, Educare alla dimensione corporea della relazione nelle 
professioni educative e sanitarie, 2009; Non di solo cervello. Educare alle 
connessioni corpo mente significati contesti, con M. Contini e M. Fabbri, 
2006; Pedagogia del gioco e dell’animazione, 2002. Psiçomotricità educativa 
e preventiva. Në	bashkëpunim	me	Eliana	Porretta-n	të	Numrit	monografik	të	
Infanzia 4/5, 2016.

Ferruccio Cartacci është psikoterapist, psikomotricist dhe krijues 
i Psikomotricitetit nga viti 1978. Në 15 vitet e fundit ka bashkëpunuar 
me mësimdhënien e Pedagogjisë së trupit pranë Universitetit Të Milano 
Bicoccas; ka qenë profesor pranë Masterit të Psikomotricitetit edukues dhe 
parandalues të Universiteteve të Bolognas dhe Bergamos. Është autor i 
teksteve që pasojnë: Bambini che chiedono aiuto, 2002; Movimento e gioco al 
nido, 2013. Është redaktor nga viti 1997, dhe prej dy vitesh drejtor përgjegjës 
i revistës Psiçomotricità të edukimit-Anupi dhe Anupi-tnpee.

Lucia Balduzzi  është profesoreshë e Didaktikës dhe pedagogjisë së veçantë 
pranë shkollës së Psikologjisë dhe Shkencave të Edukimit të Universitetit të 
Bolognas. Kërkimet e saj përqendrohen në sektorin e shërbimeve edukuese 
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të fëmijërisë së parë dhe të dytë duke kërkuar të kombinojë  planin politiko-
institucional me atë pedagogjik, didaktik dhe organizues, duke u përqendruar 
mbi analizën e modeleve organizuese të shërbimeve mbi kulturën profesionale 
të edukatoreve dhe mësueseve. Është autore e botimeve të shumta mbi temat 
e përmendura.

Elisa Truffelli është studiuese në Pedagogjinë Eksperimentale pranë 
Shkollës së Psikologjisë dhe Shkencave të Edukimit të Universitetit të 
Bolognas. Merret me teori, procedura dhe mjete vlerësimi në fushën edukative 
të fëmijërisë së parë, metodologji të kërkimit empirik dhe të problematikave 
të qenësishme për edukimin në përgjithësi. Midis botimeve te saj: Prove 
di accesso all’università. Un’indagine empirica sul rapporto tra prove di 
ingresso e profitto accademico nei corsi di laurea triennali della Facoltà 
di Scienze della Formazione di Bologna, 2011; (con A.A.V.V.) Generi in 
relazione, 2013; Professionalità degli insegnanti ed educazione di genere, 
in Mantovani D., Balduzzi, et al. (a cura di ) La professionalità dell’inse- 
gnante. Valorizzare il passato, progettare il futuro, 2014.
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