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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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tradicional,
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shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Projekti: Bota e Tingujve

Realizohet nga Shoqata “Dora e Pajtimit” në partneritet me 
Organizatën LIBURNETIK dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën.

Projekti mbështetet nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile) dhe nga TIRANA Bank.

      

Synimi: 
Rritja e përfshirjes shoqërore e fëmijëve të grupeve të 
margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.

Objektivi i përgjithshëm: 
Zhvillimi i aftësive krijuese, artistike dhe përmirësimi i gjendjes 
emocionale të fëmijëve përmes terapisë së artit dhe aktiviteteve 
që ndihmojnë në integrimin e tyre në shoqëri.
Përmes këtij projekti ne synojmë, gjithashtu: 

• Minimizimin e diskriminimit të fëmijëve nëpërmjet rritjes së  
 përfaqësimit dhe pjesëmarrjes aktive të tyre.

• Gjithpërfshirjen dhe barazinë e mundësive të fëmijëve. 

• Promovimin dhe ngritjen e kapaciteteve kreative,     
 ndërpersonale dhe personale të target grupeve të synuara në  
 projekt. 

• Krijimin e një atmosfere miqësore dhe mbështetëse për   
 iniciativat e tyre sociale.

• Përmirësimin e procesit të integrimit dhe përfshirjes sociale. 

• Zbulimi dhe zhvillimi i aftësive artistike në muzikë i fëmijëve  
 me probleme në dëgjim dhe në të folur nga profesionistë të  
 artit.

• Zhvillimi i terapisë përmes artit.

• Përmirësimi i gjendjes emocionale të fëmijëve përmes    
 metodave të edukimit më të njohura të momentit.

• Zhvillimi i një qasjeje të re ndaj aftësisë së kufizuar, fokusimi  
 në vlerësimin e talenteve dhe jo tek mungesa e aftësisë, rritja  
 e ndjeshmërisë sociale, etj.

Nga ky projekt përfituan:
   
• 20 fëmijë e të rinj të Qendrës Ndihmoni Jetën të moshave   
 11-25 vjeç, Tiranë;

• 10 psikologë, logopedë e punonjës socialë;

• 4 persona të stafit të Shoqatës “Dora e  Pajtimit” dhe    
 Organizatës “LIBURNETIK”;

• 15 vullnetarë të Shoqatës “Dora e Pajtimit”;

• 10 vullnetarë të Organizatës LIBURNETIK;

• Të afërmit dhe familjet e këtyre fëmijëve;

• Shoqëria shqiptare e cila u sensibilizua përmes aktiviteteve të  
 zhvilluara dhe ekspozitës së organizuar.

Metodologjia

Metoda Orff, teknika Schulwerk

Muzika gjeneruar në metoden Orff është kryesisht muzike e  
improvizuar dhe përdor ndërtimet origjinale tonale që ndërtojnë 
një ndjenjë e besimit dhe të interesit në procesin e të menduarit 
kreativ. Studentët ne Qasjes Orff perdorin instrumentet, luajnë 
dhe valle, si vetëm ashtu edhe në grupe. Këngët janë zakonisht të 
shkurtëra, janë brenda rrezes të kënduarit, mund të manipulohen 
për të luajtur në një raund ose formë  ABA. "Muzika është 
zgjedhur me shije të fortë nacionaliste, duke u lidhur me këngë 
popullore dhe muzikë të trashëgimisë  se vetë fëmijës". Muzika 
mund të jetë çdo gjë duke filluar nga vjersha e deri të këngë që 
janë shpikur nga vetë fëmijët. 
Muzika Orff-Schulwerk është e bazuar kryesisht në variacione të 
thjeshta, por të dhunshme në modele ritmike. Kjo e bën qe forma 
te jete shumë e thjeshte dhe e bukur njekohesisht, të cilat mund 
te mësohen me lehtësi nga fëmijët e vegjël.

Mjetet e perdorura ne kete metode kane nje karkater kryesisht 
tradicional,
 Orff konsideron ritmin si një formë natyrale themelore të 
shprehise se njeriut. Tek femijet me aftesi te kufizuar ne te 
degjuar, kjo metode mund te adoptohet duke zgjedhur objekte te 
cila amplifikojne dridhjet si; këmbanat, maracas, trekëndëshat, 
cembale (gisht, përplasje ose pezulluar), dajre, timpani, gonget, 
bateri çeliku dhe bateri conga janë vetëm disa nga goditje 
instrumente të përdorura në metoden Orff.

Edhe pse mësuesit Orff përdorin shumë libra si korniza, nuk ka 
nje manual te standardizuar Orff. Mësuesit te cilet perdorin 
metoden Orff, hartojne planet e tyre mësimore dhe I përshtatasin 
me madhësinë e klasës dhe moshën e nxënësve. Për shembull, 
një mësues mund të zgjidhi një poemë apo një histori për të 
lexuar në klasë. Studentëve u kërkohet më pas që të marrin pjesë 
duke zgjedhur instrumente për të përfaqësuar një karakter apo 
një fjalë në histori apo poemë. Mësuesi lexon tregimin apo poemë 
përsëri, studentet nderkohe luajne instrumente qe kanë zgjedhur. 
Mësuesi pastaj shton ritmin e leximit nderkohe qe nxenesit jane 
duke luajtur instrumente Orff. Me avancimin e mësimit, nxenesit 
shtojne instrumente të tjera. Për të mbajtur të gjithë klasën e 
përfshirë, kerkohet qe te gjithe dhe te shkembejne instrumentet.

Metodologjia

Metoda Kodaly

Metoda Kodaly është një mënyrë për të zhvilluar aftësitë 
muzikore dhe të mësuarit e koncepteve muzikore me fëmijët e 
vegjël. Kjo metodë përdor këngë popullore, shenjat Curwen dore, 
fotografi, video, simbole si dhe ritëm e rrokje. Kjo metode u 
prezantua të parë në Hungari, por tani është nje metode e 
përdorur në shumë vende, qoftë vetem ose në kombinim me 
metodat tjera. Metoda Kodaly është një qasje në arsim muzikor të 
bazuar në filozofitë e Zoltan Kodály. Zoltan Kodaly ishte një 
kompozitor hungarez, autor, edukator dhe ekspert i këngëve 
popullore hungareze. Edhe pse kjo metodë nuk ishte shpikur 
pikërisht nga Kodály, ajo është zhvilluar nga kolegët e tij dhe 
studentët në mesin e shekullit të 20-të bazuar në mësimet e tij. 
Kjo metode sherben per shume aspekte duke ndihmuar jo vetem 
nxenesit por dhe mesuesit. Ajo vendos ne qender te saj ngritjen e 
nivelit te trajnimit të mësuesve,  përmirësimin e procesit 
shkrim-lexim muzikor në shkolla. Çdo njeri është i aftë dhe ka të 

drejtën e arsimimit muzikor, te kenduarit është themeli i të 
mësuarit te muzikes si dhe edukimi ne muzike duhet te filloje ne 
nje moshe te vogel per tu skalitur me tej. Muzika e perdorur ne 
kete medote eshte kryesisht ajo popullore cka ben dhe qe te 
pershatet lehtesisht ne vende te ndryshme. Këngë  që mund të 
përdoren përfshijnë himne, vallëzimi këngë, ninulla, vjershave, 
këngë për lojëra rrethit dhe ato historike.
Kjo lloj metode nuk perdor instrumente te vecanta por ka qe 
qender kontrollin e notave me ate te levizjeve te duarve, per te 
treguar nje ritem te larte apo te ulet.

Metodologjia

Metoda Dalcroze

Metoda Dalroze, e identifikuar shpesh si ritëm, përbëhet nga tre 
komponentëve të lidhur. E para është Rhythmic Solfège, ose 
trajnim veshit. Jaques-Dalcroze besonte se nxënësit duhet të 
mësojnë aftësitë e sofistikuara të dëgjuarit dhe të zhvillojnë 
"dëgjimin e brendshme." Muzikantët duhet të jetë në gjendje për te 
ndjejne atë që ata shkruajnë dhe të shkruajnë atë që ata ndjejne. 
Simboli muzikes është i pakuptimtë nëse nuk realizohet në punën 
e vërtetë, ose në imagjinatën.. Nxënësit zhvillojnë ndjeshmërinë 
ndaj ritmit, lidhjen e tyre me njëri-tjetrin, dhe me kuadrin tonal. 
Çfarë e bën Rhythmic Solfège unik është se ajo është e 
kombinuar gjithmonë me ritmin e lëvizjes, si lokomotor dhe 
jo-lokomotor. Filozofia e ritmit përqendrohet në konceptin se 
sinteza e mendjes, trupit dhe emocionet e rezultuara jane 
thelbësore për të gjithë të mësuarit kuptimplotë. Platoni ka thënë: 
Edukimi ka dy degë, gjimnastika e cila është e lidhur me trupin, 
dhe  muzika, e cila është projektuar për përmirësimin e shpirtit. 

Emile Jaques-Dalcroze besonte se çdo muzikant duhet të 
përpiqet të jete i ndjeshëm dhe ekspresiv, për të shprehur 
muzikën nëpërmjet lëvizjes së qëllimshme, të shëndoshë, të 
menduarit, ndjenjave dhe të krijimtarisë. Komponenti i dytë i kësaj 
metode është improvizimi. Aftësite improvizuese zhvillohen dhe 
perdoren ne shume mjedise. Një instruktor mund të luajë në 
piano, ndërsa nxënësit mund te improvizojnë lëvizje, të reagojnë 
në mënyrë spontane për udhëzime verbale, ose të ndryshojë në 
karakter muzikore apo nuancë. Në të kundërt, një student mund 
të improvizojnë lëvizje, ndërsa një tjetër studente e shoqëron me 
një daulle, në piano, ose me zë. Studentët shpejt zhvillojnë 
aftësitë për të improvizuar muzikor dhe shprehi te cilat jane te 
lidhura ngushte me instrumentet e veta. Këto aktivitete spontane 
të performancës janë të dizajnuara për të komunikuar synimin 
muzikor dhe për të përmirësuar nocionin “kohë-përgjigje”, i njohur 
gjithashtu si “temps perdu”. Komponenti i tretë është vetë ritmi. 
Shpesh konsiderohet si thelbi i metodes, ritmi eshte në të vërtetë 
pjesa e fundit që do të zhvillohet. Kjo ka një rëndësie të barabartë 
me solfège  dhe improvizimin. Ritmi eshte nje term qe vjen nga 
greqishtja qe do te thote “te besh. Kjo ide mishëron filozofinë 
Jaques-Dalcroze në dy mënyra. Së pari, njerëzit mund të 

përjetojnë simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në muzikën përmes 
simetri, bilanc, dhe saktësi ritmike në lëvizje. Së dyti, të tre 
komponentët e qasjes Dalcroze (solfège ritmike, improvizim, dhe 
ritëm) janë të ndërvarura dhe duhet të mësohen së bashku. Të 
treja plotësojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën, duke siguruar një 
edukim të plotë dhe të balancuar muzikor. Edukatorët moderne të 
muzikës dhe terapistët e muzikës shpesh identifikojnë qasjen si 
ritëm, edhe pse të treja aspektet nënkuptohen. Kjo medote ka ne 
thelb ndjekjen e nje vije e cila ka ne qender: Dëgjimin për të 
lëvizur, Lëvizjen për ndjenjën, Ndjenja për të ndjerë, Te ndjeshe per 
të analizuar, Duke analizuar të lexosh, Leximi për te shkruar, Duke 
shkruar për të improvizuar, Improvizuar për performuar.

• Ritmi trajnon trupin në ritem dhe dinamik;

• Solfege trajnon veshet, syte dhe ndesine në intonim, melodi  
 dhe harmoni;

• Improvizimi sjell të gjitha elementet së bashku në bazë të   
 shpikjes së vetë studentit, në lëvizje, me ndjesi dhe një    
 instrument.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjithëpërfshirja për të gjithë

Shumë kohë më parë edhe vetë Aristoteli i simpoziumeve të 
lashta, i cili sundoi mendimin dhe filozofët e Perëndimit, i quajti 
personat me aftësi të kufizuara “të pagdhendur e të paaftë për të 
mësuar”. (Bennett, Sh., Dworet, D., Weber, K., 2008). Po jetojmë në 
kohëra ndryshimesh të shpejta dhe shpesh e gjejmë veten të 
përfshirë në këtë vorbull dinamikash të reja të papërgatitur për 
rolin tonë si edukatorë e agjentë ndryshimesh gjithëpërfshirëse. 
“Në Francë, fillesat e përkujdesjes dhe të formave të arsimimit 
special për individët me aftësi të kufizuara datojnë shumë herët. 
Viti 1793 konsiderohet si datë simbolike e pikënisjes së 
reformave rehabilituese ndaj kësaj kategorie individësh. Është viti 
kur doktori Philippe Pinel mori lejen nga Komuna e Parisit për të 
liruar nga prangat 89 “të çmendur”. Deri në atë kohë “të 
çmendurit“ ishin përzjerë bashkë me të dënuarit dhe kriminelët. 
Për herë të parë ata u quajtën “të sëmurë“, që meritonin trajtim e 
kujdes dhe ky ndryshim në qëndrim shënoi rritjen e psikiatrisë 
moderne, e cila duhej të përhapej në Europë (Bouissou, 1967) .” 
(Ndrio, M, 2012) 

Tendenca drejt integrimit e përfshirjes së personave me aftësi të 
kufizuara në shoqëri filloi që në vitet 60 dhe shfaqet më e fortë 
dhe më e domosdoshme se kurrë në ditët tona. Po ta shohim 
historikisht legjislacionin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ka 
ardhur duke u zgjeruar, duke u bërë më përcaktues, i specifikuar 
dhe, mbi të gjitha, duke theksuar përgjegjësitë e çdo institucioni 
apo hallke të sistemit arsimor.

Arsyeja kryesore është e qartë: numri i nxënësve me aftësi të 
kufizuara është në rritje dhe shoqëria e, në veçanti, shkolla janë 
përgjegjësit kryesorë për  të respektuar të drejtën e tyre për arsim 
cilësor. Nga izolimi ose varianti “larg syve të botës” është dashur 
shumë mund e përpjekje për të ardhur deri tek “Jam mes jush, i 
ndryshem, i ngjashëm, i barabartë”.

Shumëkush mund të pyesë nëse shoqeria dhe shkolla shqiptare 
janë gati për gjithëpërfshirjen.Po jua lëmë juve ta gjeni përgjigjen, 
pasi të keni lexuar e përdorur këtë manual në klasën tuaj.
Të gjithe jemi të ndërgjegjshëm për qëllimin e sistemit arsimor 
parauniversitar, që është formimi i çdo individi e, në rastin e 
nxënësve me aftësi të kufizuara, nxitja e pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive ndërpersonale, vetëndihmëse, vetëvlerësuese 
duke synuar pavarësinë e të menduarit dhe të të vepruarit, 
gjithëpërfshirjen, integrimin dhe zhvillimin e potencialit të plotë të 
nxënësit në jetën shkollore dhe jashtë saj. Përgjigjja që do të gjeni 
prej të gjithë studiuesve pa përjashtim, institucionevetë 
specializuara ndërkombëtare e kombëtare është “gjithëpërfshirja”.
Sipas UNICEF-it, “Persona me aftesi te kufizuara janë ata që për 
një kohë të gjatë kanë vështirësi fizike, mendore, intelektuale ose 
të të ndjerit, e cila, në bashkëveprim e ndërvarje me barriera të 
tjera, mund të pengojë pjesëmarrjen e tyre të plotë e aktive në 
shoqëri, pabarazisht me të tjerët.”  (Artikulli 1)
 
Kuptimi ynë për “paaftësinë” bazohet në modelin social, i cili 
përqëndrohet në të drejtat e njeriut dhe pengesat e krijuara nga 
mjedisi ku përfshihen mënyra e sjelljes së shoqërisë, kulturës, 
paragjykimet, mitet e keqtrajtimet. Gjithashtu një vend të 
rëndësishëm zenë dhe politikat shtetërore dhe zbatimet e tyre në 
sistemin arsimor dhe shëndetësor. Në këtë kontekst, 
gjithëpërfshirja nuk është vetëm integrimi në shkollë i nxënësve 
me aftësi të kufizuara, por është edhe transformimi e reformimi i 
gjithë shoqërisë. Ne besojmë se shkolla gjithëpërfshirëse, si 

qendër edukimi, ka në vetvete potenciale që do të shërbejnë si 
institucion e model reflektimi për transformimin e komunitetit e të 
gjithë shoqërisë shqiptare në një shoqëri gjithëpërfshirëse.
 
Sipas “Strategjisë kombëtare të arsimit”, qeveria shqiptare 
mbështet “Arsimin për të gjithë” (Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës, 2004). Edhe në kuadrin ndërkombëtar, Marie-Pierre 
Poirier, drejtor rajonal i UNICEF-it për Europën Qendrore e 
Lindore,shprehet: “Gjithëpërfshirja është përcaktuar në 
përkufizimin e Salamankës si nxitëse e punës drejt një “shkolle 
për të gjithë”, e cila përfshin, vlerëson ndryshimet e mbështet të 
mësuarin në bazë të nevojave të secilit individ…” (Pierre Poirier, M., 
2012)
”Gjithëpërfshirja është një e drejtë, që shoqëria shqiptare dhe, 
akoma më ngushtë, shkolla po synon të mirëpresë fëmijët që 
kanë nevoja të veçanta duke hapur mikpritshëm dyert e klasave. 
Gjithëpërfshirja eshte parakusht për zhvillimin e mundësive të 
barabarta, për edukim demokratik dhe për përfshirje sociale.” 
(Radoman, V., Nano, V., Closs, A., 2006) Eshte kopjuar nga autoret.
Sipas udhëzuesit të UNESCO-s, përgatitur për të ndihmuar 
proceset e gjithëpërfshirjes kudo në botë, “gjithëpërfshirja” është 

konsideruar si një mirëpritje morale, etike, shoqërore e 
shumëllojshmërive, nga e cila përfitojnë të gjithë nxënësit pa 
përjashtim. Gjithëpërfshirje do të thotë, gjithashtu, barazi në të 
drejta dhe aksese e përdorime në varësi të nevojave individuale të 
çdo nxënësi. 
Po në këtë hulli vazhdon edhe përkufizimi i “Save the Children”. 
“Arsimi gjithëpërfshirës nxit në mënyrë të veçantë respektimin e 
të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe është njëri prej 
hapave, mbase më i rëndësishmi, për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse. …Gjithëpërfshirja është ngushtësisht e lidhur 
me konceptin e qytetarisë dhe synon t’u japë fund dallimeve në 
akses dhe status mes qytetarëve dhe përcaktimeve të qytetarëve 
në “të dorës së parë dhe të dytë” dhe në “të aftë e të paaftë”.

Por Cfarë kuptojmë me gjithëpërfshirje?
Për të gjithë ata qe mund të kenë ndonjë vështirësi për t’i dhënë këtij 
koncepti një përkufizim sa më të plotë:

Gjithëpërfshirja është proces, dinamikë, lëvizje, përpjekje, 
bashkëpunim, sfidë, provë, integrim, pranim, barazi, e drejtë, 
përgjegjësi, mundësi, nevojë, barazi, ndryshueshmëri, gjallëri, risi, 
shumëllojshmëri, ndërhyrje, akses, ndërthurje, rëndësi, aftësi, 
fokus, ndikim, kulturë, qytetari, ëndërr, mësimdhënie, nxënie, 
deinstitucionalizim, liri, identitet, pavarësi, përfshirje…

Gjithëpërfshirja bazohet në parimet e edukimit pa paragjykime e 
përjashtime sociale. E vetmja gjë që ajo përjashton, janë 
paragjykimet. Shkencërisht ato njihen nga psikologjia sociale si 
forma regresive e mekanizma mbrojtëse që plotësojnë apo 
zëvendësojnë mosnjohjen e paditurinë me mite e koncepte të 
gabuara, që nuk reflektojnë të vërtetën, faktet e studimet 
shkencore.  (Gordon Willard Allport)

Konceptet apo pedagogjitë e “përjashtimit, të distancave, 
ndarjeve, veçimit, kategorizimit e kufijve shoqërorë” 

kundërshtojnë dhe dëmtojnë proceset gjithëpërfshirëse në arsim 
veç e veç apo, akoma me keq, të gjitha bashkë, sepse nxisin 
diskriminim e cënojnë të drejtën themelore për mundësi të 
barabarta për të gjithë nxënësit. Po ashtu, vëzhguesit, 
indiferentët, mëshiruesit e, akoma më keq, mohuesit nuk kanë 
asgjë të përbashkët me gjithëpërfshirjen. “Mëshira është 
paradhoma e neverisë”, shprehet prindi i një fëmije autik në Tiranë 
në intervistën e tij në janar 2013.

Teorikisht gjithëpërfshirja bazohet në teorinë e zhvillimit të 
ndikimeve sociale, hartuar nga psikologu rus Vigotski. 
“Ndërveprimi dhe bashkëpunimi shoqëror luajnë një rol vendimtar 
në zhvillimin e plotë të aftësisë njohëse. Çdo funksion i zhvillimit 
të fëmijës shfaqet dy herë: herën e parë, midis bashkëveprimit 
ndërmjet qenieve shoqërore dhe, më vonë, si zhvillim i brendshëm 
i aftësive njohëse. Kjo aplikohet barabar si në formimin e 
vëmendjes, kujtesës logjike, ashtu edhe në formësimin 
ekoncepteve. Të gjitha funksionet e tjera të një stadi më të lartë 
apo të ndërlikuar ndërveprimi rrjedhin nga marrëdhëniet mes 
individëve.” (Vigotski, L.S., 1978, f.57)

Po ashtu, koncepti i formimit të “zonës së zhvillimit më të afërt” 
nga Vigotski shpjegon se si kjo “zonë” rritet e zhvillohet e 
ndihmuar apo e nxitur nga bashkëpunimi, pjesëmarrja e 
komunikimi ndërverprues shoqëror. Pikërisht këtu mbështeten 
parimet e mbartura tek secili nxënës.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.



30

Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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Gjuha dhe roli i saj

Gjuha luan rol kryesor në krijimin e klimës së ngrohtë dhe 
mikpritëse në shkollë e shoqëri. Termi “fëmijë me aftësi të 
kufizuara” përdoret teorikisht për ata nxënës, të cilët janë 
identifikuar dhe vlerësuar si të tillë nga institucioni i specializuar i 
quajtur “Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 
(KMCAP)”.
 
Siç e përmendëm dhe në hyrje, terminologjia e parapëlqyer prej 
nesh është “fëmijë me vështirësi apo nevoja të veçanta” për të 
theksuar kështu vendosjen e fëmijës, nxënësit, në fillim dhe 
“paaftësinë apo vështirësinë” mbas. Gjithashtu, në Strategjinë 
Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara thuhet se “aftësia 
e kufizuar nuk qëndron tek individi; ajo që ka individi, është 
dëmtimi.”
 
Përpos barrierave apo deri diku zgjidhjeve që ofron gjuha verbale, 
një tjetër aspekt me shumë rëndësi ka të bëjë me komunikimin jo 
verbal dhe përdorimin e Artit si një mjet apo makro element 

terapeutik për përmirësimin e kushteve fizike e psiko-sociale tek 
fëmijët me aftësi të kufizuara. Projekti “Bota e tingujve” synon 
pikërisht këtë, rritjen e përfshirjes shoqërore të fëmijëve e të 
grupeve të margjinalizuara përmes praktikimit të veprimtarive 
kreativo-artistike.
Aftësia e kufizuar përkufizohet kështu: “Personat me Aftësi të 
Kufizuara” janë ata persona, te të cilët funksionet fizike, kapaciteti 
mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më 
shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, 
gjë që sjell për pasojë kufizime të pjesëmarrjes së tyre në jetën 
shoqërore.” (Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të 
Kufizuara, f. 6).
Para 1990-s, fëmijët/individët me aftësi të kufizuara cilësoheshin 
me epitete, mbiemra e përcaktorë përçmues e me ngjyrime 
negative e perjashtuese, si p.sh. i vonuar, nxënës i keq, debil, idiot, 
jonormal, budalla, i shëmtuar, i sëmurë, i çmendur, me të meta 
mendore, i mangët, në dallim nga të saktët, normalët, të bukurit. 
“Përdorimi i këtyre termave buronte më së shumti edhe nga 
modeli mjekësor i trajtimit të aftësisë së kufizuar, pasi edhe 
komisionet e përcaktimit të aftësisë së kufizuar operonin po me 
këto përcaktime.” (Ndrio, M. 2012) .

Duke besuar që gjuha, si pjesa më e rëndësishme e 
bashkëveprimeve shoqërore, pasqyron proceset e ndryshimit dhe, 
akoma më ngushtë, lidhjet me normat shoqërore, patjetër që do 
të reflektojë gjuhësisht elemetet e reja të proceseve 
gjithëpërfshirëse. Pra, gjuha me ligjet e saj do të ndjekë dhe 
mbështesë procesin në të gjithë elemetet e tij si në formë, ashtu 
dhe në përmbajtje. Gjuha, fjalori e qëndrimet gjithëpërfshirëse do 
të zëvendësojne gradualisht etiketimet e kategorizimeve 
përjashtuese. Praktikat në fushën e edukimit kanë treguar që 
emërtimet e reja gjithëpërfshirëse janë njëkohësisht dhe 
konceptet e reja që lidhen me sjelljet dhe qëndrimet e hapura, 
pranuese dhe dashamirëse të komunitetit të shkollës dhe me 
gjerë.
Studimet mbi “ndikimet gjuhësore në zhvillimet e shoqërisë” kanë 
treguar që gjuha në vetvete është e njohur si mjet zhvillimi, që 
mbart në vetvete potenciale të fuqishme, të cilat përcjellin 
mesazhe mikpritëse,  dashamirëse dhe gjithëpërfshirëse ose, e 
kundërta, veçuese e përjashtuese.
Zhbërja e këtyre koncepteve përjashtuese e paragjykuese bëhet 
akoma më sfiduese për shkollën, klasën apo mësuesin 
gjithëpërfshirës sidomos në rastin kur këto imazhe, stigma e 

paragjykime fatkeqësisht kanë zënë rrënjë në etikën e shoqërisë 
shqiptare. Shpesh këto paragjykime ndodhin në mënyrë pasive 
dhe jo qëllimisht, prandaj “Është e domosdoshme për çdo individ 
të ndërhyjë në mënyrë aktive, të sfidojë dhe të kundërshtojë 
sjelljet personale dhe institucionale të cilat e përjetësojnë 
shtypjen.” (Ikonomi & Sula, 2012)
Që të ndodhë kjo, të gjithë ne edukatorët duhet të jemi të hapur 
dhe të pranojmë ndryshimin që vlerëson shumëllojshmërinë dhe 
nxit barazinë. Të pranosh ndryshimin, do të thotë të mësosh. 
Është detyrë e shkollës të krijojë për mësuesin një mjedis ku të 
gjithë së bashku mësojnë nga njëri-tjetri. Shembujt tregojnë që 
mesuesi që e quan veten “nxënës” në klasën e tij dhe mëson e 
reflekton nga eksperiencat, qofshin këto të suksesshme ose jo, 
është më efektiv në mësimdhënie e në arritjen e rezulateve të 
pritshmërisë së nxënësve. 
Shumë studime shqiptare (Ndrio. M, 2012) apo të huaja 
(Pomplun, 1997) e kanë konsideruar shembullin dhe modelin e 
shfaqur nga fëmijet e kopshtit, të cilët përdorin gjuhë “jo 
etiketuese”, pranojnë e demonstrojnë sjellje kujdesi e 
përshatshmërie ndaj shokëve të tyre me aftësi ndryshe, si tregues 
të faktit që diskriminimi dhe përjashtimet janë sjellje të huazuara 

nga shoqëria, të cilat shfaqen në më të shumtën e rasteve te këta 
fëmijë vetëm kur ata rriten. Prandaj është shumë e rëndësishme 
që ta kuptojmë gjithëperfshirjen si nje gjuhë e kulturë të gjithë 
sistemit arsimor e komunitetit, si një e tërë lineare pa moshë, 
limite kohe e hapësire. Çdo shkollë duhet të përqafojë, të 
përshtasë e të adoptojë fjalorin përfshirës, si dhe strategji e 
praktika gjithëpërfshirëse, që mirëpresin, përfshijnë dhe nuk 
përjashtojnë.

Arti dhe rëndësia që ai mbart

Logjika të çon nga A-ja te B-ja, ndërsa imagjinata të çon kudo – A. 
Einstein

Arti është një tjetër mënyrë të mësuari. Edukimi nëpërmjet artit 
dhe terapia e artit u jep edhe nxënësve me nevoja të veçanta 
mundësi e shanse që të shprehin vetveten. Mësues të ndryshëm 
tregojnë se, pa patur nevojë të flasin apo të shpjegojnë gjendjen 
dhe emocionet e tyre, ata, në mënyrë krijuese, mes elemteve të 
artit vizatimor, muzikor, fotografik, kercimit, skulpturës, qendisjes 
etj., mund të shprehin vetëveten dhe të vendosin marrëdhënie 
komunikimi sipas nevojave dhe parapëlqimeve individuale. Me 
pak fjalë, nxënësit me nevoja të veçanta mund të 
komunikojnëpërmes artit atë që nuk e shprehin dot me fjalë. “Vetë 
fakti që arti në vetvete ka potenciale të thyejë barrierat dhe 
pengesat midis nxënësve me apo pa talente, me apo pa aftësi të 
kufizuara mendore e fizike, i jep artit dhe terapisë së artit një rol 
jashtëzakonisht të rëndësishëm në klasat gjithëpërfshirëse.” 
(Remaçka, 2012)

Edukimi nëpërmjet artit mund të realizohet kudo, kurdo e nga 
kushdo… Duke mos guxuar që t’i vëmë pikë përkufizimit, po e 
lemë të hapur fjalinë dhe çdo lexues mund të shtojë përkufizimin 
dhe perceptimin e tij për artin në shkollën gjithëpërfshirëse. “Arti i 
bën nxënësit e mi të përdorin duart, trurin dhe zemrën e tyre”, 
thotë drejtuesja e klasave të artit për fëmijët me sindromën Daun 
në Tiranë. Historia e Rudinës, gjithashtu, mund të përdoret si 
«përkufizimi i jetuar, autentik» mbi rolin e artit në edukimin 
gjithëpërfshirës.
Konferenca e Përgjithshme e 36 e UNESCO-s,  që u mbajt vjet në 
maj për herë të parë,e shpalli javën e tretë të çdo muaji maj si 
muajin kushtuar festimit të arteve në shkollë dhe edukimit 
artistik. «Të rinjtë duhet të mësohen si ta duan artin; ai do t’i 
ndihmojë ata të njohin e 
duan njëri-tjetrin…Ai ndihmon në formimin e qytetarëve tolerantë 
e aktivë të tërë botës ». (I.Bokova,2012)
Shekulli që po jetojmë dhe jeta me të cilën po përballemi, 
dëshmojnë çdo ditë se sa jemi të lidhur dhe sa nevojë kemi për 
njeri-tjetrin. Duke qenë se shkolla është një institucion që 
zhvillohet e ndryshon çdo ditë, duke rritur potenciale njerëzore, 
është e domosdoshme që arti dhe roli i tij të konsiderohen si 

shumë të rëndësishëm në shkollën gjithëpërfshirëse shqiptare. 
Në këtë rrjedhë ndryshimesh, edhe edukimi artistik synon: 1) të 
transformojë jo vetëm arsimin apo, në veçanti, kuadrin kurrikular,  
por kërkon gjithashtu, 2) të emancipojë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare duke paraqitur vlerën e artit si thyes i barrierave e i 
stereotipeve përjashtuese, 3) të konsiderohet si nxitës i 
zhvillimeve intelektuale tek nxënësit me nevoja të 
veçanta, si nxitës i talenteve artistike të nxënësve me 
aftësi të kufizuara e, për më tepër, 4) të përshpejtojë 
reformat sociale gjithëpërfshirëse e praktikat toleruese e 
pranuese nga të gjithë. 
J. Dewey, në mbyllje të faqes së manifestit të tij “Arti si 
përvojë”, thekson se “imagjinata është instrumenti 
kryesor për çdo arritje”. Është pikërisht arti e, nëpërmjet 
tij, imagjinata personale (jo ajo kopjuese e modelit që 
paraqet mësuesja), e cila  nxit dhe ndërgjegjëson 
suksesin dhe ndjenjën e vetë realizimit e të pavarësisë 
së mendimit e të veprimit tek nxënësit me nevoja te 

veçanta. E nevojshme është përfshirja e artit që nxit 
imagjinatën dhe jo riprodhimin, sado i përkryer të jetë ai.
Një strategji tjetër mund të ishte «Integrimi ndërlëndor i 
artit», i cili kërkon të trajtohet si një iniciativë me vlera 
cilësore etike, qytetare e reformuese që po kërkon të 
futet në arsimin shqiptar. Edukimi nëpërmjet artit duhet 
të kuptohet si i tillë për çdo fëmijë shqiptar pa asnjë 
dallim. Etiketime të tilla, si «me ose pa talent» cënojnë 
rëndë e pa të drejtë të kuptuarit dhe vlerat e artit e, për 
më tepër, dinjitetin e çdo fëmije. (“Mbaj mend sa keq 
jam ndjerë kur mësuesi i vizatimit nuk e pëlqeu «artin» e 
djalit tim autik, duke e kritikuar se nuk ka «dorë» dhe se 
punimet e tij nuk janë të denja për në stendën e shkollës, 
pasi  janë vetëm zhgaravina. Po të njëjtën ndjesi pati 
vajza ime (joautike) kur e hoqën nga kori, sepse nuk 
kishte «vesh». Prind, Tiranë)
Edukimi nëpërmjet artit meriton të konsiderohet si një 
mendësi, mundësi e alternativë me vlera transformuese 

e progresive jo vetëm për “të shquarit” dhe “të aftit” në 
klasë e shkollë, por barabar për të gjithë. Për më tepër, 
artet mund të evoluojnë botëkuptimet e shoqërisë 
shqiptare të fillimit të shekullit XXI në tërësi duke 
paraqitur vlera edukative artistike, që përputhen me 
ritmin dhe zhvillimet globale e kombëtare të 
bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes.  Shembulli i suksesit 
të madh që pati vënia në skenë e përrallës klasike 
“Hirushja”, si një nismë e përbashkët e “Shkollës së 
nxënësve që nuk shikojnë e nuk dëgjojnë” dhe e 
shkollave tetëvjeçare të Tiranës, tregoi fuqishëm se sa “i 
paaftë” ishte publiku për të identifikuar se cili nga 
aktorët dëgjonte e cili jo. Emocionet e ndjera ishin të 
forta dhe domethënëse për të gjithë. (Remaçka.L., 2012)

Fotografia
Si një formë tjetër arti, fotografia është një mënyrë 
eksplorimi, shpehjeje dhe frymëzimi. Të gjitha fotot në 
manual janë përzgjedhur me të drejta të plota nga 
ekspozita e fëmijëve me aftesi te kufizuara mbështetur 
nga projekti “Photo Voice” World Vision, 2012, zbatuar 
në Elbasan me fëmijë të zonave Shushicë dhe Shirgjan 
me qëllimin:
”T’i japë zë dhe shpresë të ardhmes së fëmijëve 
meaftësi të kufizuara” .
Fotografia është një mundësi tjetër për t’u shprehur, e 
cila ofron forma të tjera përfshirjeje më lehtë se disa 
arte të tjera. Në veçanti fotografimi fuqizon çdo njeri të 
ndajë e tregojë përvojat dhe perspektivat e tij përmes 
paraqitjes së përvojave të vërteta. Kombinimi i 
momentit të vërtetë të kapur në aparat dhe arsyes së 
zgjedhjes personale, është një mundësi komikimi e 

pafund. Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, 
fotografimi e fotografia mund të përdoren si mjet 
shprehjeje në çdo kohë e hapësirë. 
Përvoja e projektit “Zëri i fëmijëve nëpërmjet fotove” në 
qershor të vitit 2012 dhe ekpozitat në tre rrethe të 
Shqipërisë treguan forcën dhe ndikimin e artit fotografik 
në proceset gjithëpërfshirëse.
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