
Trajnimi 2 

“Çrregullimet e spektrit të autizmit – fuqizimi dhe mbështetja e mësimdhënësve” 

Përshkrimi i trajnimit 

Nëpërmjet formave të edukimit të realizuara përmes ligjëratave, punëtorive, diskutimeve në grupe, 
studimeve të rastit dhe shembujve nga jeta e përditshme shkollore, fokusi i edukimit ASD-EAST fokusohet 
drejt: 

 zotërimit të dijeve të reja; 
 përmirësimit të të kuptuarit dhe  
 përmirësimit të shkathtësive praktike për zbatimin e strategjive adekuate në mësimin e nxënësve 

me çrregullime të spektrit të autizmit nga shkollat e rregullta fillore dhe shkollat speciale. 

Kjo kurrikulë është krijuar duke shfrytëzuar disa burime të ndryshme: shqyrtimin e literaturës, shqyrtimin 
e “praktikave më të mira” aktuale mbi autizmin dhe hulumtimin e dijeve, vetëbesimit dhe identifikimin e 
nevojave për trajnim të edukatorëve specialë dhe rehabilitatorëve që punojnë me fëmijë me autizëm. 

Qëllimet e edukimit janë: 

 Përmirësimi i dijes dhe mirëkuptimit për nevojat e ndryshme të nxënësve me Çrregullime të 
Spektrit të Autizmit (ÇSA); 

 Përmirësimi i shkathtësive të personave profesionistë që punojnë me fëmijë me ÇSA në kushte të 
ndryshme organizative; 

 Aftësimi i personave profesionistë për vendimmarrje të bazuar në fakte lidhur me përkrahjen e 
inkluzionit dhe pjesëmarrjes së nxënësve me ÇSA në shkollat e rregullta dhe në ato speciale. 

 Përkrahja e personave profesionistë në zhvillimin e shkathtësive të tyre të komunikimit dhe 
bashkëpunimit efektiv me prindërit dhe personat tjerë profesionistë, me ç’rast, njohuritë e tyre 
mbi nxënësit me ÇSA të ndahen me shkollat dhe komunitetet. 

 

 

 
  



Moduli 1: 

Përshkrimi i modulit  

Ky modul i hulumton sfidat me të cilat mund të ndeshen nxënësit me ÇSA në komunikimin e tyre ekspresiv 
dhe receptiv. 

Shkathtësitë komunikative të nxënësve mund të lëvizin që nga të folurit shumë të limituar apo edhe 
mungesë totale e të folurit e deri te artikulimi i mendimeve dhe nevojave të tyre nëpërmjet një vokabuari 
të gjërë. Prandaj, për të gjithë nevojitet mundësimi i përkrahjes në përpunimin e informatave verbale (të 
kuptuarit), kurse një numër i madh nxënësish të cilët flasin, kanë probleme në fushën e semantikës dhe 
pragmatikës dhe kanë nevojë për përkrahje në komunikimin dykuptimësh. Është me rëndësi të 
identifikohet, të ketë një mësimdhënie aktive dhe të kuptohet rëndësia e zhvillimit të shkathtësive të tilla, 
që nxënësit të mund ta arrijnë nivelin e tyre të potencialit akademik. 

Rezultatet e pritshme nga edukimi 

Pjesëmarrësit do të aftësohen për: 

 identifikimin e vështirësive të ndryshme në komunikimin ekspresiv dhe receptiv te disa nxënës të 
caktuar me ÇSA; 

 përdorimin e disa strategjive, procedurave dhe programeve për akomodimin dhe zhvillimin e 
shkathtësive komunikative te nxënësit. 

Temat kyçe 

 Hulumtimi i dallimeve në komunikim te nxënësit me autizëm dhe identifikimi i fushave të zhvillimit te 
disa nxënës; 

 Kërkimi i strategjive të implementueshme për t’u mundësuar nxënësve qasje në programet mësimore 
duke përfshirë përkrahjen vizuale, përdorimin e teknologjisë, individualizimin e programeve dhe 
përshtatjen e komunikimit të personave profesinonistë ndaj nxënësve me autizëm me qëllim të nxitjes 
së aftësive të tyre receptive. 

 
Dallimet ndërmjet shkollave të rregullta dhe shkollave speciale 

Shkollat e rregullta Shkollat speciale 

Fokusi i orientuar drejt shkathtësive verbale 
 Komunikim social, shkathtësi 

konkludimi; 
 Zhvillim i shkathtësive të të folurit 

receptiv (të kuptuarit);  
 Përdorimi i përkrahjes vizuele dhe 

mjeteve për mundësimin e përkrahjes 
në zhvillimin e shkathtësive p.sh. “The 
Conversation Train”; 

 Përdorimi i shembujve dhe anekdotave 
nga shkollat e rregullta. 

Fokusi i orientuar te shkathtësitë paraverbale 
 Zhvillimi i komunikimit  

=> Njohja me metodën e shkëmbimit të 
vizatimeve; 
=> Njohje me gjuhën e thjeshtë të 
shenjave; 

 Të folurit receptiv:  
=> Hulumtimi i dallimeve komunikative dhe 
strategjive të përkrahjes. Nëpërmjet 
përdorimit të shembujve dhe anekdotave 
nga shkollat e speciale. 



 Përdorimi i përkrahjes vizuele dhe 
resurseve me të cilat do të stimulohej 
zhvillimi i shkathtësive. 

 

Moduli 2: Rregullimi emocional 

Përshkrimi i modulit 

Nxënësit me ÇSA shpesh kanë vështirësi që t’i njohin dhe t’i komunikojnë ndryshimet në gjendjen e tyre 
emocionale, por dhe si t’i identifikojnë emocionet tek të tjerët. Këta shkathtësi duhet të mësohen në 
mënyrë eksplicite pa u bërë supozime mbi vetëdijen dhe të kuptuarit emocional real të tyre. Niveli i tyre i 
të kuptuarit emocional nuk është patjetër të krahasohet me nivelin e komunikimit verbal. 

Ky modul e sqaron rëndësinë e programit i cili zhvillon vetëdije emocionale dhe aplikim të sukseshëm të 
strategjive për ndihmë gjatë rregullimit të ndryshimeve të gjendjeve emocionale. 

Rezultatet e pritshme nga edukimi 

Pjesëmarrësit do të aftësohen për: 

 Përdorimin e strategjive të inkurajimit të nxënësve që t’i identifikojnë dhe t’i komunikojnë 
ndryshimet emocionale; 

 Identifikimin dhe implementimin e strategjive për përkrahjen e nxënësve gjatë përjetimit të 
emocioneve të pakëndshme. 

Temat kyçe 

 Përkrahja e personave profesionistë në njohjen e gjendjeve emocionale të nxënësve të tyre; 
 Përkrahja e nxënësve në identifikimin e gjendjeve emocionale tek vetja dhe tek të tjerët; 
 Realizimi i programeve të cilët do të zhvillonin “shkrim-lexim emocional” dhe të kuptuarit dhe 
 Realizimi i strategjive për zvogëlimin e gjendjeve të pakëndshme emocionale. 

 
Dallimet ndërmjet shkollave të rregullta dhe shkollave speciale 

Shkollat e rregullta Shkollat speciale 

 Njohja e emocioneve kryesore (të lumtur, të 
pikëlluar, etj); 

 Identifikimi i gjendjes emocionale nëpërmjet 
gjuhës së trupit, intonacionit të zërit dhe 
ekspresionit të fytyrës; 

 Shkallëzimi i ndjenjave; 
 Njohje me kurrikulën “Zona rregullatore” 
 Njohje me strategjinë e vetërregullimit të 

gjendjes emocionale. 

  Njohja e emocioneve kryesore; 

  Krijimi i shkallës vizuele të emocioneve 

  Identifikimi dhe implementimi i strategjive 
për rregullimin e emocioneve nën 
mbikëqyrjen e personit të rritur;  

  Njohje me relaksin. 

 



Moduli 3: Shkathtësitë sociale 
 
Përshkrimi i modulit 

Çrregullimet e spektrit të autizmit karakterizohen me vështirësi në të kuptuarit e situatave sociale dhe 
interaksion, mendimet, ndjenjat dhe motivet e të tjerëve. Shkathtësitë sociale janë të lidhura ngushtë me 
të kuptuarit emocional, të shprehurit dhe me komunikimin social. 
Është me rëndësi të identifikohen, të ligjërohen në mënyrë aktive dhe të theksohet rëndësia e zhvillimit 
të shkathtësive sociale që nxënësve t’u mundësohet maksimalizimi i aftësive sociale. 
Ky modul përmban strategji të përkrahjes së nxënësve me ÇSA për ngritjen kompetencës së tyre sociale 
dhe pjesëmarrjen e tyre në interaksione sociale. 

 
Rezultatet e pritshme nga edukimi 

Pjesëmarrësit: 

 Do t’i kuptojnë sfidat e shkathtësitë sociale te nxënësit me autizëm; 
 Do të aftësohen për identifikimin e metodave dhe mjeteve të mësimdhënies së shkathtësive të 

ndryshme sociale; 
 Do të fitojnë dije mbi teknikat dhe mjetet kryesore të mësimdhënies dhe përkrahjes së zhvillimit 

të shkathtësive sociale. 

 
Temat kyçe 

 Të kuptuarit e shkathtësive sociale kryesore. 
 Zbatimi i shkathtësive në praktikë: për shembull, loja dhe interaksioni me të tjerët, zënia e rradhës së 

vetë gjatë lojës, bashkëpunimi, etj. 
 Teknikat dhe mjetet e mësimdhënies së shkathtësive sociale: tregimet sociale, stripet, analiza e sjelljes 

sociale, përkrahja nga ana e moshatarëve, loja dhe shkathtësitë e interaksionit. 

 
Dallimet ndërmjet shkollave të rregullta dhe shkollave speciale 

Shkollat e rregullta Shkollat speciale 

 Qasje dhe strategji të mësimdhënies së shkathtësive sociale: koncepte 
të të menduarit social që përfshijnë “Detektivin social” dhe “Mapimin 
e sjelljes sociale”, tregime sociale, bisedë për stripet dhe përkrahje 
moshatarësh. 

  Zhvillimi i 
shkathtësive të lojës 
së hershme. 

  Njohje me 
teknikën e 
interaksionit intensiv. 

  Shkruarja dhe 
përdorimi i tregimeve 
sociale. 

 

Moduli 4: Nevojat sensore 
                     



Përshkrimi i modulit 

Fëmijët me ÇSA botën e përjetojnë ndryshe nga të tjerët për shkak të vështirësive në interpretimin dhe 
integrimin e stimujve shqisorë nga mjedisi i jashtëm dhe trupi i vetë. Këta ndryshime shfaqen që në moshë 
shumë të hershme dhe ndikojnë në sjelljen, komunikimin social, shkathtësitë motore, mbajtjen e trupit, 
të folurit dhe në zhvillimin kognitiv. Zgjidhja e problemeve shqisore te fëmija mund të ketë efekt në të 
gjitha fushat. 
Strategjitë sensorike mund ta rrisin motivimin e brendshëm dhe dëshirën e fëmijës për të komunikuar 
nëpërmjet aktiviteteve të këndshme të bazuara në lojë. Nëpërmjet këtij moduli, edukatorëve specialë dhe 
rehabilitatorëve do t’u demonstrohet se si të përdorin disa strategji të ndryshme sensorike dhe aktivitete 
për stimulimin dhe rregullimin e funksionimit shqisor. 

 
Rezultatet e pritshme nga edukimi 

Pjesëmarrësit: 

 Do të fitojnë dije dhe kuptim mbi shkallët e ndryshme të funksionimit shqisor; 
 Do të aftësohen t’i njohin problemet e funksionimit shqisor te fëmijët; 
 Do të aftësohen të përdorin strategji sensorike dhe të zhvillojnë aktivitete. 

Temat kyçe 

 Njohja me shtatë shqisat dhe pragun e stimulit; 
 Identifikimi i nevojave shqisore dhe  
 Sigurimi i strategjive sensorike. 

  

 

 

 

Dallimet ndërmjet shkollave të rregullta dhe atyre speciale – përzgjedhni një prezentim i cili më së 
miri korrespondon me dijet dhe përvojat e pjesëmarrësve 

Niveli themelor Niveli i avansuar 

 Njohja e mundësisë se nevojat sensore (hipersensitiviteti) 
mund të shkaktojnë mbingarkim, shqetësim apo sjellje 
sfiduese; 

 Njohje me hipopasivitetin, hiperpasivitetin dhe me 
aktivitetin e dallimeve sensore të të gjitha shqisave 
(Dunn, 1977) dhe strategjive për përkrahjen e fëmijës;  

 Kuptimi i rëndësisë së analizës së informatave shqisore, 
me ç’rast fëmija do të mundej ta përqëndrojë vëmendjen 
në diçka; 

 Adaptime të thjeshta në klasë. 

  Studimi i modelit të Dunn-it 
me pragun neurologjik; 

  Përcaktimi i zonës optimale të 
të nxënit; 

  Përdorimi i sistemit vestibular 
për rregullimin e nivelit të 
aktivitetit; 

  Përdorimi i propriocepcionit 
për qetësim dhe ndalimin e 
lëndimit të vetes. 

 

Moduli 5: Adaptimi i mjedisit dhe kurrikulës 



 
Përshkrimi i trajnimit 

Mësimi me nxënës me ÇSA, nga personat profesionistë kërkon të jenë fleksibilë me metodat e tyre. 
Adaptimet dhe modifikimet e metodave për punë, përmbajtja, hapësira fizike dhe materialet mësimore 
mund të jenë faktorë kyçë të pjesëmarrjes efikase të nxënësve me ÇSA në mësim. Personat profesionistë 
ndoshta do të duhet t’i ndryshojnë rezultatet e pritshme nga të nxënit dhe format e matjes së rezultateve 
të të nxënit në bazë të mirëkuptimit të nevojave të ndryshme individuale të nxënësve me ÇSA. 
Njohja e rëndësisë së parashikueshmërisë dhe rutinave adekuate për fëmijët me ÇSA në mjedisin shkollor 
mund të kontribuojë për suksesin e tyre. 

 
Rezultatet e pritshme nga edukimi 

Pjesëmarrësit: 

 Do të jenë të aftë të përdorin metoda dhe sisteme të ndryshme të mësimdhënies;  
 Do ta strukturojnë kohën, do të fitojnë dije mbi përdorimin e orareve dhe strukturës vizuele; 
 Do të identifikojnë adaptime adekuate për nxënës të caktuar.  

 

Temat kyçe  

 Adaptimi i metodave të mësimdhënies; 
 Adaptimi i përmbajtjeve; 
 Adaptimi i hapësirës dhe materialeve dhe  
 Adaptimi i rezultateve të të nxënit. 

Dallimet ndërmjet shkollave të rregullta dhe shkollave speciale 

Shkollat e rregullta Shkollat speciale 

 Struktura vizuele në 
shkollën fillore me 
adaptime adekuate; 

 Adaptimi i përmbajtjeve 
mësimore dhe detyra të 
pavarura; 

 Minimizimi i distraktorëve. 

  Përdorimi i të gjitha elementëve të mësimdhënies së 
strukturuar me qëllim të përmirësimit të rezultatit të të nxënit 
dhe zhvillimit të pavarësisë gjatë kryerjes së detyrave; 

  Krijimi i një ambienti pa tërheqës të vëmendjes dhe një 
mjedisi të strukturuar.  

Moduli 6: Sjellja sfiduese                 
 
Përshkrimi i modulit 

Sjellja sfiduese ndonjëherë duket se paraqitet befas dhe pa shkak, disa madje e shikojnë si simptomë të 
ÇSA, por, çdo sjellje sfiduese ka një qëllim dhe domethënie si për individin si për të gjithë. 
Sjellja sfiduese mund të ketë shumë forma, por dallimet dhe vështirësitë te personat me ÇSA është me 
rëndësi të vëzhgohen nëpërmjet “thjerrëzave” të ÇSA-së: si një ajsberg, sjellje e dukshme është vetëm ajo 
që e shohim, dhe kjo do të jetë e mbështetur nga shkaqet fundamentale autike. 



Është me rëndësi të shikohet bekgraundi i asaj që vërehet dhe të studjohen funksionet dhe shkaqet 
kryesore të sjelljes sfiduese. Qëllimi i këtij moduli është përkrahja e personave profesionistë për t’i kuptuar 
shkaqet kryesore të sjelljes sfiduese dhe të zhvillojnë plane për përkrahjen e personave të cilët shfaqin 
një sjellje të tillë. 

 
Rezultatet e pritshme nga edukimi 

Pjesëmarrësit do të mund: 

 T’i kuptojnë shkaqet e sjelljes sfiduese;  
 T’i kuptojnë dallimet ndërmjet fenomenit dhe funksioneve të sjelljes sfiduese;  
 Të implementojnë vlerësime direkte dhe indirekte mbi analizën e funksionit të sjelljes sfiduese; 
 Të zhvillojnë strategji preventive (adaptimi i mjedisit, procedura të veçanta të mësimdhënies së 

shkathtësive të reja, përkrahje vizuele);  
 Të zhvillojnë strategji të intervenimit të cilat përfshijnë përshkrimin e gjendjes kur shfaqet sjellja 

dhe përshkrimin e sjelljes alternative e cila mund ta zëvendësojë atë sfiduese.  

Temat kyçe 

 Çka është sjellja sfiduese? 
 Pse nxënësit shpërfaqin sjellje sfiduese – funksionet e sjelljes sfiduese? 
 Metodat indirekte të analizës funksionale. 
 Metodat direkte të analizës funksionale. 
 Zhvillimi dhe vlerësimi i planeve të mbështetjes. 

 
Vërejtje: Ky prezentim zbatohet për edukim edhe në shkolla të rregullta edhe në shkolla speciale. Gjatë 
prezentimit dhe fokusimit të disa strategjive përdoren materiale të ndryshme nga praktika dhe nga jeta 
e përditshme. 

Dallimet ndërmjet shkollave të rregullta dhe shkollave speciale 

Shkollat e rregullta Shkollat speciale 

 Diferencimi i strategjive të prevenimit të 
bazuara në module tjera (p.sh. Adaptime 
të programeve mësimore, pauza, këndi i 
qetë, adaptimi i stacioneve punuese, 
tregime sociale etj.). 

 Diferencimi i strategjive të intervenimit 
(p.sh. Riorientimi, strategji të 
vetërregullimit, sisteme të përditësimit, 
sisteme shenjash...). 

 Diferencimi i strategjive të prevenimit 
(p.sh. Përkrahje vizuele 
gjithëpërfshirëse, AAC, vend sensor i 
reduktuar dhe adaptime). 

 Diferencimi i strategjive të intervenimit 
(p.sh. Ndërprerja dhe riorientimi, 
ndërprerja e stimulit sensor, strategji të 
vetërregullimit vizuel, sistem 
përditësimi). 

Vërejtje: pjesëmarrësit do t’i shfrytëzojnë dijet dhe shkathtësitë e mësuara në modulet e mëparshëm 

për të krijuar strategji të prevenimit dhe intervenimit. 


