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Shënim për të rriturit 

Një person më aftësi të kufizuara (AK) është një person i cili mund të 
ketë një vështirësi fizike ose intelektuale, e cila kufizon një ose më shumë 
nga veprimtaritë jetike të vetë personit. Fëmijët me AK kanë nevojë për 
mbështetje përgjatë periudhës së fëmijërisë së hershme dhe gjatë moshës 
shkollore. Përkrahja aktive që i ofrohet nga bashkëmoshatarët me zhvillim 
tipik përmirëson ndjeshëm aftësitë e tyre sociale, përmirëson aftësitë 
komunikuese dhe nxit vetëbesimin, vetëvlerësimin dhe përfshirjen e tyre. 

Fëmijët me zhvillim tipik jetojnë në mjedise të ndryshme dhe të rrethuar 
nga njerëz të ndryshëm. Mënyra më e mirë për t’i mësuar fëmijëve durim 
dhe empati është t’i inkurajojmë ata që të përpiqen të kuptojnë sesi ndjehen 
të tjerët dhe t’i mbështesin ata. Kështu ata do të mësojnë empatinë, 
dhembshurinë dhe do të mësojnë t’i trajtojnë të tjerët duke u nisur nga 
pikëpamja e tyre. 

Kur fëmijët informohen rreth aftësisë së kufizuar, ata mësojnë të 
mbështesin shokët e tyre, të bëjnë miq të rinj dhe, mbi të gjitha, edukohen 
për të përqafuar larminë. 

Ky libër do t’i japë fëmijëve një mundësi për të eksploruar dhe përjetuar 
çfarë do të thotë të jesh ndryshe dhe sesi është të ndjehesh i kuptuar, 
i pranuar dhe i mbështetur.

Ky libër, me informacion dhe me këshilla, do t’i mbështesë fëmijët me zhvillim 
tipik në udhëtimin e eksplorimit të vetvetes, drejt vlerësimit dhe respektimit 
të dallimeve njerëzore. 
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Tabela e përmbajtjes: 

• Si ta përdorim këtë libër

• Përse dallojmë nga njëri-tjetri

• Çfarë do të thotë të kesh aftësi të kufizuara 

• Ta mbështesim njëri-tjetrin

• Veprimtari në grup për klasën dhe familjen
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• Si ta përdorim këtë libër

Ky libër do të ndihmojë fëmijët dhe prindërit e tyre të njohin, 
kuptojnë dhe mbështesin individët me aftësi të kufizuara. 
Nëpërmjet këtij libri lexuesi do të eksplorojë më shumë zhvillimin 
personal, do të njohë dhe kuptojë më mirë shokët dhe personat që e 
rrethojnë, si dhe do të pranojnë se të gjithë dallojmë 
dhe se të gjithë ne kemi nevojë për mbështetje për të patur arritje 
dhe suksese. 

Ky libër mund të lexohet nga fëmijët së bashku me prindërit 
e tyre dhe parashikon disa veprimtari të cilat mund të zhvillohen 
së bashku me prindërit apo edukatorët, veprimtari të cilat 
e ndihmojnë fëmijën në veteksplorim, ashtu sikurse në zhvillimin 
e empatisë dhe të menduarit kritik. 

Libri shpjegon larminë njerëzore nëpërmjet historive të shkurta 
dhe pasohet nga informacione të vlefshme dhe këshilla. 
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• Përse dallojmë nga njëri-tjetri

Historia e Erës
Unë jam Era, jam 5 vjeç dhe kam një motër të vogël e cila quhet 
Ana. Unë u gëzova shumë kur lindi motra ime. Pas lindjes së saj, të 
gjithë në familje kujdeseshin shumë për të, madje gjyshja ime filloi 
të vinte çdo ditë për 
të kaluar kohë me ne. 
Kur mami dhe Ana erdhën 
në shtëpi, unë vura re se 
nuk ngjanim fare me 
njëra-tjetrën. 
Ana pothuajse nuk kishte 
flokë, sytë e saj ishin 
ngjyrë blu dhe lëkura 
shumë e zbardhur.
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Unë dalloj shumë prej Anës. Unë kam 
flokë të gjatë dhe të zinj, sy ngjyrë 
kafe dhe lëkura ime nuk është aq e 

bardhë sa e Anës. Ne, vërtet nuk 
ngjajmë me njëra-tjetrën. 

Mami më ka thënë se kur unë kam qenë 
bebe si Ana, kam qenë shumë e qetë 

dhe nuk qaja kaq shumë 
sa motra ime.
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Siç tregon mami, kur unë fillova të rritesha pak, 
kisha shumë dëshirë të luaja me lodrat e mia prej 
pellushi të cilat tani nuk i parapëlqej por i kam 
ruajtur të gjitha. Tani, Ana po rritet por nuk i do 
lodrat e pellushit, ajo ka më shumë dëshirë të luajë 
me lodra me muzikë. Mua më pëlqen shumë të kërcej 
dhe të luaj me litar me shoqet e mia të pallatit, por 
tani po qëndroj më shumë në shtëpi për të ndihmuar 
mamin dhe motrën time.
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Unë kam shumë dëshirë të luaj me Anën por ajo as nuk ecën, as nuk 
flet – e si mund të luaj unë me të? U ndjeva shumë e lumtur një ditë 
kur e mora Anën në prehër, i këndova këngën e saj të parapëlqyer 

dhe ajo filloi të qeshte. Më në fund, unë dhe motra ime mund 
të rrinim akoma më shumë bashkë dhe të argëtoheshim. 
Filluam të luanim mbi krevat, dëgjonim muzikë bashkë 

dhe unë e shoqëroja, ndërsa mami e ushqente.
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Në kopshtin tim, unë kam shumë shokë dhe shoqe dhe shoqja ime 
e ngushtë quhet Siera. Në pjesën më të madhe të ditës luajmë 
bashkë, madje, edhe në oraret e ushqimit, ne ulemi gjithmonë pranë 
njëra-tjetrës. Unë dhe Siera i tregojmë njëra-tjetrës ngjarjet e 
përditshmërisë tonë. Një ditë, ndërsa po vizatonim, Siera më tregoi 
një ndodhi nga dita e mëparshme.
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Ajo kishte vajtur, bashkë me mamin dhe vëllain, në këndin e lojrave 
në lagjen e saj. Duke luajtur në lisharëse, ajo kishte vënë re një 
vajzë e cila po rrinte pa lëvizur, ishte krejt e vetme dhe kishte 
veshur disa rroba jo shumë të pastra. Madje, edhe flokët i kishte 
të pakrehura. Asnjë nga fëmijët nuk e kishte ftuar të luante, madje 
shumë prej tyre i ishin larguar. Mami i kishte thënë Sierës 
që t’i jepte disa biskota dhe Siera ia kishte 
dhënë. Në ato çaste vajza e përqafoi 
shumë fort Sierën, mirëpo Siera 
ishte larguar. Ajo nuk e ftoi 
që të luanin bashkë.



Kur ishin kthyer në shtëpi, mami i kishte thënë Sierës 
se sjellja e saj nuk kishte qenë e përshtatshme. Ajo as 
nuk i kishte kthyer përqafimin dhe as nuk e kishte ftuar 
të luante. Mami i kishte shpjeguar se të gjithë fëmijët 
janë të barabartë dhe se ne krijojmë miqësi me 
njëri- tjetrin pavarësisht dukjes.
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• Çfarë do të thotë të kesh aftësi të kufizuara

Historia e Jonit dhe e Majdës

Unë jam Joni dhe jam 5 vjeç. Unë kam një motër më të madhe 
që quhet Majda. Ajo është 7 vjeç dhe shkon në klasë të parë. 

Çdo mëngjes ne të dy nxitojmë për t’u përgatitur për në shkollë. 
Zakonisht unë bëhem gati i pari sepse motrës time i nevojitet 

më shumë kohë sesa mua për të ngrënë mëngjesin, për t’u veshur apo 
për të përgatitur çantën e shkollës. Motra ime flet shumë pak por, 
kur unë e ftoj të luajmë bashkë, ajo gjithmonë është e gatshme.
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Majdës i pëlqejnë shumë veglat 
muzikore dhe mami i ka blerë 

një piano të madhe. Majda është 
aq e talentuar aq sa luan shumë 

pjesë në piano. Unë jam përpjekur 
shumë të mësoj pianon, por ende 

nuk di të luaj.
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Shpeshherë, Majda e ka shumë të vështirë të më tregojë mua çfarë 
i pëlqen të bëjë sepse flet shumë pak, por mami i ka përgatitur një 
libërth të vogël në të cilin ka llojlloj figurash. Te libërthi, Majda 
ka të vendosura të gjitha gjërat e parapëlqyera si pianon, kukullat, 
ushqimet që do të hajë, lëngjet e frutave, parkun e lojrave dhe 
shumë të tjera. Kur Majda do diçka por nuk na e thotë dot, 
ajo menjëherë na tregon figurën dhe ne të gjithë e kuptojmë çfarë 
do. Sa do të doja të kisha edhe unë një libërth të tillë! 
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Mami më ka thënë që Majda ka nevojë për mbështetjen tonë dhe, herë 
pas here, ne duhet ta ndihmojmë që ajo të bëjë gjërat që do. Një ditë, 
u kthyem në shtëpi dhe u ulëm menjëherë në tavolinë për të ngrënë. 
Unë isha aq shumë i uritur saqë e përfundova shumë shpejt vaktin por, 
kur u ktheva nga Majda, vura re që ajo sapo kishte ngrënë lugët e para. 
U ngrita dhe menjëherë vajta u ula në divan 
për të shfletuar një libër.
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Mami u afrua dhe më kërkoi 
të flisnim pak. Mami më shpjegoi që 

motrës time i duhet më shumë kohë sesa 
mua që të mbarojë ushqimin dhe se nuk 

është e përshtatshme që të ngrihemi 
nga tavolina nëse dikush nga ne nuk 

ka përfunduar ushqimin. Unë u ktheva 
përsëri në tavolinë dhe qëndrova me 
Majdën për pjesën tjetër të kohës. 

Majda ishte shumë e kënaqur që unë 
u riktheva në tavolinë dhe më ofroi të 

ndanim bashkë pjesën e saj të ëmbëlsirës.
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Në mbrëmje unë isha në dhomën time dhe po ngjyrosja disa figura në 
librin tim kur, papritur, dëgjova një zhurmë që vinte nga kuzhina. U 
ngrita dhe po afrohesha drejt kuzhinës ngadalë. Dritat ishin të fikura 
dhe nuk shihja dot qartë. Ndeza dritën dhe pashë Majdën e cila po 
qëndronte ulur në dysheme me një tas të thyer në dorë dhe po qante. 
Në dysheme kishte qumësht dhe disa biskota 
dhe vendi dukej vërtet pis.
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E pyeta Majdën se çfarë ndodhi, por ajo 
nuk e kishte me vete libërthin e saj dhe 

nuk po ma shpjegonte dot. Ajo u ngrit, 
mori libërthin dhe më tregoi që ishte çuar 
nga krevati ngase kishte uri. Kishte vajtur 

në kuzhinë dhe kishte mbushur një tas 
me biskota dhe me qumësht, por, kur po 
shkonte për te tavolina e ngrënies ishte 

penguar dhe ishte rrëzuar. Majda filloi të 
qante dhe unë nuk dija çfarë të bëja.
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Mendova të thërrisja mamin për të na 
ndihmuar, por më pas mendova për ditën 
e lodhshme të saj por edhe për gjitha 
këshillat e mamit për pastrimin e shtëpisë. 
Mora kovën dhe i tregova Majdës se si 
të pastronim vendin. Majda u ngrit dhe filloi 
të pastronte bashkë me mua. Ne ishim të dy 
shumë të shpejtë dhe brenda pak minutave 
kishim pastruar gjithçka.

 25



Më pas Majda më tregoi nga libërthi i saj me 
figura se kishte shumë uri dhe unë e ndihmova të 
përgatiste përsëri qumësht me biskota. Me këtë 
rast përgatita edhe një tas për veten time. Pasi 
hëngrëm, Majda më falënderoi dhe u largua për në 

dhomën e saj.
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Mëngjesin tjetër u zgjova shumë vonë dhe po nxitoja drejt kuzhinës. 
Mami dhe Majda po qëndronin të dyja aty duke më pritur. 

Majda i kishte treguar mamit për ndodhinë e një nate më parë dhe 
ndjehej shumë e lumtur që unë e kisha ndihmuar. Mami gjithashtu më 

dha një përqafim dhe më përgëzoi që i kisha ardhur 
në ndihmë motrës time.
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Cilat ishin aftësitë e Majdës?

Cilat ishin vështirësitë e Majdës?
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Cilat janë aftësitë e tua?

Cilat janë vështirësitë e tua?
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Mungesë gjymtyre

Pr
ap

am
betje fi zike dhe mendore

Vë
shtirësi në lëvizje
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Mungesë gjymtyre

Vë
shtirësi në shikim

Vë
shtirësi në dëgjim

Vë
shtirësi në të folur

Vë
shtirësi në të nxënë

Pr
ap

am
betje fi zike dhe mendore



Unë kuptoj që një person është me aftësi të kufizuara kur: 

• Ka vështirësi në _______________________________________

• Ka vështirësi në _______________________________________

• Ka vështirësi në _______________________________________

• Ka vështirësi në _______________________________________

• Ka vështirësi në _______________________________________



• Ta mbështesim njëri-tjetrin
Historia e Mirës dhe e Benit

Unë jam Mira dhe shoku im i bankës quhet Beni. Ditën e parë të shkollës 
asnjëri nga ne nuk e njihte njëri-tjetrin dhe mësuesja vendosi që unë 
dhe Beni të qëndronim bashkë në bankën e parë. Kur unë vajta, Beni ishte 
aty, më përshëndeti dhe unë ja ktheva përshëndetjen, por në fytyrën 
time dukej qartë zhgënjimi sepse prisja që në bankën time të ishte 
shoqja ime e kopshtit, Ela. Beni, pa humbur kohë, filloi të më tregonte 
librat e tij dhe kuletën e madhe të mbushur plot e përplot me lapsa me 
ngjyra. Të dy bashkë filluam të ngjyrosnim disa libra pa këmbyer 
asnjë fjalë. 
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Kur të gjithë ishim ulur në vendet tona, mësuese Suzana na kërkoi 
të gjithëve ta dëgjonim me vëmendje. Mësuesja filloi të dëftonte se 
si ne mund të ndihmojmë njëri-tjetrin kur ndodhemi në vështirësi 
dhe sa e vlefshme është të angazhohemi në komunitetin tonë.  
Madje, mësuesja na tregoi edhe disa mënyra se si ta bëjmë këtë 
gjë. Kur përfundoi, ajo na tha se në klasën tonë ne kemi dikë i cili 
ka nevojë për ndihmën tonë dhe iu afrua Benit. Në ato momente ne 
vërejtëm se ai ishte i ulur në një karrige me rrota 
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Mësuesja e ftoi të dilte përpara klasës dhe Beni filloi të lëvizte 
ngadalë drejt dërrasës së zezë, por nuk ia doli sepse bankat ishin 
shumë ngjitur me njëra-tjetrën. Ela, e cila ishte ulur aty pranë 
tavolinës, u ngrit me shpejtësi dhe largoi tavolinën që Beni të 
kalonte. Mësuesja menjëherë e përgëzoi për veprimin e saj në 
ndihmë të Benit. Kur Beni doli përpara klasës, ne sërish vumë re 
se në rrotat e karrocës së tij kishte disa drita me ngjyra blu të 
cilat ishin shumë shumë të bukura. Mësuesja na kërkoi të ngriheshim 
të gjithë dhe të rregullonim bankat në mënyrë që Beni të lëvizte 
lirisht në klasë. Të gjithë ne, së bashku 
me Benin, rregulluam klasën dhe 
filluam mësimin. Beni u gëzua shumë 
kur na pa që të gjithë rregulluam 
vendin për të.
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Një ditë Beni na ftoi të shkonim në shtëpinë e tij. 
Mami i tij kishte përgatitur disa ushqime shumë 
të shijshme por më të mirat ishin ëmbëlsirat e 
shumëllojshme dhe lëngjet e frutave. 
Beni na tregoi se nuk kishte ecur dot asnjëherë 
dhe se, herë pas here, kishte vështirësi për të 
arritur gjërat që donte, por prindërit kishin blerë 
mobilje të posaçme që Beni të vendoste sendet 
e tij dhe që mund t’i merrte pa shumë përpjekje. 
Kur ne hymë në dhomën e tij u mahnitëm sepse 
ishte vërtet e madhe, me shumë lodra dhe vetëm 
me një raft të vendosur lart. 
Ela i kërkoi Benit një lodër të vendosur në raft 
dhe Beni menjëherë mori një shkop të gjatë dhe 
me ngadalë e afroi pranë vetes dhe ia dha Elës. 
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Më pas, ne filluam të luanim të gjithë së bashku në 
këndin e basketbollit në të cilën luante më së shumti 

motra e Benit, por Beni nuk po luante me ne, vetëm 
po na shikonte. Rei, një shok i yni, mori topin, ia 

dha Benit dhe me shumë shpejtësi filloi të shtynte 
karrocën e Benit drejt koshit. Beni hodhi topin dhe 

shënoi. Në ato çast filloi loja vërtet, secili prej 
nesh herë pas here ia hidhte topin Benit dhe dikush 

tjetër me vrap e shtynte 
drejt koshit. 
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Të nesërmen në klasë, ne i treguam mësueses të gjithë ndodhinë 
dhe mësuesja na përgëzoi të gjithëve. Ne u bëmë shumë shokë me 
Benin dhe ai vazhdimisht na ndihmonte në matematikë kur ne hasnim 
vështirësi. Beni mund të zgjidhte shumë ushtrime të vështira 
matematikore, të cilat ishin të vështira për ne. Ai na mësoi shumë 
gjëra përgjatë gjithë vitit, por edhe ne mësuam sesi ta ndihmonim 
kur ai kishte nevojë.
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Si i ndihmon ti shokët e tu?

Si të ndihmojnë shokët ty?
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• Veprimtari në grup për klasën dhe familjen
Veprimtari për edukatorët/mësuesit në klasë: 

Veprimtaria 1: 

Hapi 1: Ndajini fëmijët në grupe me nga 2 vetë për të paktën 2 ditë dhe 
jepuni të bëjnë sëbashku një detyrë në grup sipas parapëlqimeve të tyre, 
për shembull,  nëqoftëse pëlqejnë avionët, atëherë detyrë e grupit do të jetë 
të vizatojnë apo të formojnë një avion prej letre. 

Hapi 2: Shpjegojuni fëmijëve se, për të realizuar detyrën, ata duhet 
të ndihmojnë njëri-tjetrin. 

Hapi 3: Në fund, kërkojuni fëmijëve të shpjegojnë se në cilën pjesë 
kanë dhënë kontributin e tyre.  

Veprimtaria 2: 

Hapi 1: Ndajeni klasën tuaj në 2 grupe. Njërit prej grupeve jepuni rolin e 
“mbështetësit” dhe grupit tjetër jepuni një detyrë në lidhje me një temë 
specifike. 

Hapi 2: Secili nga fëmijët në grupin e parë duhet të mbështesë një fëmijë 
të grupit të dytë për zhvillimin e detyrës. 

Hapi 3: Jepuni fëmijëve një orë kohë për të kryer detyrën dhe vëzhgoni 
qasjen dhe sjelljet e tyre. 

Hapi 4: Pyetini fëmijët e secilit grup se si u ndjenë në rolin e mbështetësit 
dhe në rolin e të mbështeturit. 



Veprimtari për prindërit:

Vemprimtaria 1: 

Hapi 1: Krijoni një situatë të natyrshme në familje, ku njëri nga anëtarët 
e familjes tuaj nuk mund të kryejë një aktivitet të caktuar. 

Hapi 2: Kërkojuni fëmijës tuaj që, për rreth 20 minuta, t’ju vijë në ndihmë 
në situata të natyrshme të krijuara aty për aty. 

Hapi 3: Shkoqisni së bashku me fëmijën vështirësitë tuaja dhe ndihmën 
e tij/saj, si dhe paralelizoni situatën për raste fëmijësh të cilët mund 
të kenë vështirësi. 
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Mendimet e shprehura në këtë publikim janë të autorit të tekstit dhe nuk reflektojnë qëndrimin e UNICEF.

Ky botim u realizua me mbështetjen e Komisionit Evropian, në kuadër të projektit IPA-II "Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe promovimi i gjithëpërfshirjes sociale i 
fëmijëve me aftësi të kufizuara në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi”.
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