
Trajnimi: 1 

 
“Barazi dhe inkluzion social nëpërmjet prindërimit pozitiv” (Trajnim për trajnerë) 
PROGRAMI I TRAJNIMIT 
Programi i trajnimit prezentohet në kuadër të muduleve për trajnerë të cilët do të mund: 

 T’u ndihmojnë prindërve ta zhvillojnë të kuptuarit mbi natyrën, manifestimin dhe të jetuarit 
me autizmin; 

 T’i inkurajojnë prindërit për të zhvilluar një varg strategjishë të cilat mund të zbatohen. 

Përmbajtja e çdo moduli paraqet një praktikë më të re dhe më të mirë të konfirmuar nga praktikantët e 
autizmit dhe ekspertët e kësaj fushe, si dhe perspektiva dhe përvoja individuale të vetë personave me 
spektër autizmi. 
Ne shpresojmë se pjesëmarrja në këta module do ta zhvillojë vetëbesimin e profesionistëve në punën e 
tyre me prindërit, do t’u ndihmojë në krijimin dhe zbatimin e strategjive të ndihmës të cilat në njëfarë 
mënyre do të shkojnë drejt lehtësimit të zgjidhjes së kërkesave të mëdha të cilat i kanë prindërit e fëmijëve 
me autizëm. 
Çdo modul është i dizajnuar për ta rritur dijen, duke i përditësuar informatat e fituara nga modulet e 
mëparshme me zgjerimin e tyre të mëtejmë. Përmbajtja e moduleve promovon përdorimin e strategjive 
pozitive dhe bazohet në këto tema: njohje me çrregullimet e spektrit të autizmit, sjellja, përdorimi i 
strukturës vizuele, problemet sensore, sfidat e komunikimit, ndërtimi i shkathtësive sociale, hulumtimi i 
të ushqyerit dhe të fjeturit si dhe sfidat e adoleshencës dhe pubertetit. 

 

 
 
  



PËRSHKRIMI 

Moduli 1: NJOHJE ME ÇRREGULLIMET E SPEKTRIT TË AUTIZMIT 

Qëllimet e këtij moduli janë: 

 Të realizohet mirëkuptim i përbashkët dhe njohuri mbi çrregullimet e spektrit të autizmit; 
 Të trajnohen profesionistët se si t’u ndihmojnë prindërve për ta kuptuar profilin unikal të 

dallimeve, anëve të forta dhe vështirësive te fëmija i vetë. 

Moduli 2: STRATEGJI PRAKTIKE TË MENAXHIMIT TË STRUKTURËS VIZUELE TË OBJEKTEVE 

Qëllimet e këtij moduli janë: 

 T’u ndihmohet profesionistëve se si ta përdorin forcën e të nxënit vizuel të fëmijës për ta 
zmadhuar të kuptuarit dhe ta zvogëlojnë stresin; 

 Të zhvillohet vetëdija për llojet e ndryshme të strukturave vizuele që mund t’u ndihmojë fëmijëve 
dhe personave me autizëm; 

 Struktura fizike (mjedisi); 
 Oraret (çka të bëj dhe kur); 
 Sistemet e punës (si të bëhet, dekompozimi i detyrave individuale në hapa më të vegjël vizuelë); 
 Instruksione vizuele (sende, fotografi, vizatime dhe fjalë). 

Moduli 3: MENAXHIMI I NDJESHMËRIVE SHQISORE 

Qëllimet e këtij moduli janë: 

 Të identifikohen dhe të përshkruhen 7-të shqisat dhe si mund të tregohet hipersensitivitet dhe 
hiposensitivitet; 

 Të kuptohet se si mund të ndikojnë dallimet shqisore në sjellje; 
 Të mësohen strategji dhe të zhvillohen “mjete” për përballimin e ndikimit të çrregullimit të 

shqisave. 

Moduli 4: HULUMTIMI I KOMUNIKIMIT 

Qëllimet e këtij moduli janë: 

 Të eksplorohet zhvillimi dhe qëllimi i komunikimit; 
 Të kuptohet se si ndikon gjendja e çrregullimeve të spektrit të autizmit në komunikimin ekspresiv 

dhe receptiv; 
 Të mësohen strategji për përkrahjen e komunikimit dhe zhvillimin e komunikimit. 

Moduli 5. QASJE POZITIVE PËR ZHVILLIM SOCIAL DHE INTERAKSION 

Qëllimet e këtij moduli janë: 

 Të zhvillohet mirëkuptim për dallimet sociale që lidhen me autizmin; 
 Të kuptohet se si zhvillimi i shkathtësisë për lojë nënkupton një interaksion të suksesshëm social; 
 Të hulumtohen strategji praktike që i ndihmojnë zhvillimit të lojës dhe shkathtësive sociale. 



Moduli 6: TË KUPTUARIT DHE MENAXHIMI I SJELLJES SFIDUESE 

Qëllimet e këtij moduli janë: 

 Të shqyrtohet se si autizmi dhe karakteristikat e tij të ndryshme mund të ndikojnë në sjelljen e një 
personi; 

 Të hulumtohen shkaqet kryesore të dukurisë së sjelljes sfiduese; 
 Të identifikohen strategji praktike për pengimin, menaxhimin dhe deeskalimin e sjelljeve sfiduese. 

Moduli 7: HULUMTIMI I SFIDAVE TË TË USHQYERIT 

Qëllimi i këtij sesioni është të zhvillohet vetëdija për të gjitha problemet sensore, sociale, problemet e 
fleksibilitetit dhe të komunikimit të cilët mkund të ndikojnë tek të ushqyerit, dieta e balansuar dhe 
suksesshmëria e realizimit të vakteve. 

Moduli 8: HULUMTIMI I ÇRREGULLIMEVE TË GJUMIT 

Qëllimi i këtij sesioni është hulumtimi i ndikimit të anksiozitetit, dallimeve fizike, ushtrimeve dhe dietës te 
format e këqia të të fjeturit. Strategjitë e propozuara për ndihmë janë modifikimi i ambientit të dhomës 
së gjumit, rutinat gjatë kohës së fjetjes, menaxhimi i shkaqeve të shqetësimit dhe relaksimi. 

 

Moduli 9: HULUMTIMI I ÇËSHTJEVE MBI PUBERTETIN DHE ADOLESHENCËN 

Qëllimi i këtij sesioni është trajnimi i profesionistëve për atë se si t’u mundësohet prindërve që të fitojnë 
informata adekuate për t’i menaxhuar nevojat që lidhen drejtpërdrejtë me pubertetin në fillimet e tij te 
fëmijët e tyre autistë. Kjo përfshin tema shumë sfiduese siç janë problemet me higjienën dhe seksualitetin. 

 


