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Fjalë përshëndetëse

Kur morëm përsipër realizimin e këtij studimi, ishim të ndërgjegjshëm për
sfidat me të cilat ndeshen personat me aftësi të kufizuara në përpjeket e tyre
për të qenë pjesë e sistemit të arsimit dhe formimit profesional në Shqipëri.
Por ndërkohë e dinim që ky studim ishte i domosdoshëm dhe ndoshta pak
i vonuar dhe e vlerësuam shumë që më së fundi vëmendja e qeverisë
shqiptare dhe PNUD-it po drejtohej drejt identifikimit të sfidave dhe ofrimit
të rekomandimeve për hapat që duhet të ndërrmarrë, në radhë të parë,
qeveria dhe institucionet publike përgjegjëse, si dhe gjithë aktorët e përfshirë
në sektorin e arsimit dhe formimit profesional, me qëllim ofrimin e mundësive
të barabarta dhe krijimin e një sistemi të arsimit e formimit profesional
gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara.
Autorja falënderon të gjitha institucionet shtetërore në nivel qendror dhe
vendor, si dhe të gjitha OJF-të dhe ofruesit e shërbimeve, të përfshirë në faza
të ndryshme të studimit, për dhënien e informacionit të detajuar mbi punën
që bëjnë në mbështetje të personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht për
mbështetjen e të rinjve që dëshirojnë të jenë pjesë e sistemit të arsimit dhe
formimit profesional. Falënderim i veçantë shkon për vetë nxënësit me aftësi
të kufizuara dhe prindërit e tyre, që ndanë me autoren dhe gjithë aktorët,
sfidat me të cilat janë përballur e vazhdojnë të përballen për të pasur akses
e më tej për të marrë një arsim cilësor e pa diskriminim në sistemin e arsimit
dhe formimit profesional, si edhe gjatë tranzicionit që do të bënte të mundur
përfshirjen e tyre në tregun e hapur të punës.
Falënderime i përcillen Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Agjencisë
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit
Profesional dhe Kualifikimeve, PNUD Shqipëri, por edhe të gjithë profesionistëve,
përfaqësuesve të institucioneve shtetërore dhe organizatave të shoqërisë
civile të përfshirë apo me interes në arsimin dhe formimin profesional, për
mbështetjen e dhënë për rishikimin e raportit të studimit gjatë procesit të
vlerësimit të tij.
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Mesazhet, veçanërisht ato të nxënësve me aftësi të kufizuara dhe prindërve
të tyre, gjatë mbledhjes së të dhënave si edhe gjatë seancave konsultuese,
tregojnë qartë se individët me aftësi të kufizuara kërkojnë të zbulojnë
mundësitë për të shpalosur aftësitë, për të cilat janë krenarë për të kontribuar
në shoqëri dhe në jetën e tyre të përditshme, duke qenë të ndërgjegjshëm
se jemi vetëm në fillimin e një një rrugëtimi afatgjatë, ku të gjithë duhet të
ndihen palë e të punojnë së bashku për të përmbushur detyrimet e shoqërisë
për të garantuar arsim e fomim profesional gjithëpërfshirës e cilësor, për të
hapur rrugën drejt punësimit të denjë të personave me aftësi të kufizuara.
Kontributi i PNUD-it, nëpërjmet programit “Zhvillimi i Aftësive për Punësim”,
kishte rol kyç në finalizimin e këtij studimi. Falënderime të përzemërta u
takojnë znj. Ada Shima dhe znj. Sonila Limaj, të cilat u angazhuan me shumë
përkushtim për realizimin e konsultimin e këtij studimi.
Falë punës së bërë, tashmë kemi në dorë një studim të parë të këtij lloji, i cili
shpresojmë se do të shërbejë si udhërrëfyes për shumë veprime për mbrojtjen,
garantimin e të drejtave dhe ofrimin e shërbimeve të domosdoshme e në
përputhje me standardet e kërkuara, për të gjithë djemtë e vajzat me aftësi
të kufizuara, të cilët janë apo dëshirojnë të jenë pjesë e një sistemi të arsimit
dhe formimit profesional gjithëpërfshirës në Shqipëri.
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Pjesa I – Përmbledhje ekzekutive
1.1. Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe aksesi i tyre në
sistemin e arsimit parauniversitar dhe të AFP-së
1.1.1. Përshkrim i shkurtër i situatës së fëmijëve me aftësi të kufizuara në
moshë shkollore
Sipas statistikave zyrtare, në Shqipëri ka 144,859 persona me aftësi të
kufizuara, të regjistruar si përfitues të pagesave apo shërbimeve shtetërore
për aftësinë e kufizuar, ose 4.9% e popullsisë. Sipas Census, 2011, janë 137 435
persona me aftësi të kufizuara mbi 15 vjeç (6.2% e popullsisë), prej të cilëve 75
239 ( 54,7%) janë femra. Ndërkohë që, sipas OBSh-së (2011) personat me aftësi
të kufizuara përbëjnë 15 % të popullsisë globale.
Në lidhje me fëmijët me aftësi të kufizuara, ka një mungesë të statistikave të
besueshme, pasi edhe vetë Censusi Kombëtar i vitit 2011 nuk arriti të ofrojë
të dhëna të qarta mbi fëmijët me aftësi të kufizuara (PNUD, 2015). Raporti i
World Vision (2018) evidentoi se 1 në 10 fëmijë në Shqipëri ka aftësi të kufizuar,
ndërkohë që vetëm 4% e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri janë
të pajisur me certificatë mjeko- ligjore dhe si rrjedhojë, njihen e trajtohen
si të tillë nga institucionet përkatëse shtetërore. I njëjti studim tregon se
fëmijët me aftësi të kufizuar lënë shkollën më herët sesa fëmijët e tjerë, në
veçanti shkollat ku nuk ka profesionistë për arsimin gjithëpërfshirës dhe të
cilave u mungon infrastruktura për përfshirjen sociale. Bazuar në rezultatet
e studimit, fëmijët me aftësi të kufizuara janë viktima të diskriminimit brenda
komunitetit (53%), janë viktima të diskriminimit në situatën arsimore (52%)
dhe janë viktima të diskriminimit ndërkohë që luajnë me fëmijë të tjerë (55%).
Fëmijët me aftësi të kufizuara përballen me shumë pengesa dhe nevojat e
tyre shpesh nënvlerësohen. Shumica e pengesave, me të cilat përballen këta
fëmijë dhe familjet e tyre, janë më tepër të shkaktuara nga shoqëria dhe
mjedisi ku jetojnë sesa pasojë e kufizimeve të tyre funksionale (Ambasada
Zvicerane, UNICEF dhe MMSR, 2014). Miratimi dhe hyrja në fuqi e Konventës për
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) ka qënë burimi kryesor i
ndryshimeve në kuadrin ligjor dhe politik, duke sfiduar njëkohësisht qëndrime
apo këndvështrime të shoqërisë mbi personat me aftësi të kufizuara që nga
momenti i ratifikimit. Kjo, dhe patjetër shumë faktorë, në mes të të cilëve
veçojmë mungesën e burimeve financiare dhe kapaciteteve njerëzore kanë
sjellë sfida dhe vështirësi në adresimin e problematikave me të cilat përballen
personat me aftësi të kufizuara, përfshirë fëmijët në moshë shkollore, në
përpjekjet e tyre për t’u arsimuar, aftësuar, punësuar, për të patur akses në
shërbime e për t’u përfshirë në shoqëri.
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1.1.2. Përshkrimi i shkurtër i situatës për gjithëpërfshirjen në arsimin
parauniversitar
Si rrjedhojë e ndërhyrjeve të realizuara nga MAS në kontekstin e gjithëpërfshirjes,
është rritur numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar që arsimohen në institucionet e
përgjithshme. Numri i nxënësve me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonshme
është rritur me 18.6% në vitin shkollor 2019-2020 krahasuar me 2016-2017. Gjatë
gjithë periudhës 2016-2020, ky numër ka ardhur gjithmonë në rritje, ndërsa
numri i nxënësve në shkollat speciale ka tendencë të bjerë. Kështu, në vitin
akademik 2019-2020, numri i fëmjëve me AK në shkolla jospeciale në arsimin
publik u rrit rreth 5%, krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 3858. Rreth
70% e fëmijëve me aftësi të kufizuara të regjistruar ndjekin arsimin bazë, 19%
arsimin parashkollor dhe pjesa tjetër, rreth 10% arsimin e mesëm/të lartë . Duket
qartë që përqindja e atyre që vazhdojnë arsimimin pasi mbarojnë atë bazë,
është shumë e ulët. Kjo tregon që përpjekjet për vazhdimin e edukimit edhe
pas arsimit bazë, për fëmijët me aftësi të kufizuara, duhet të intensifikohen.
Të dhënat administrative nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe nga
Ministria e Financave dhe Ekonomisë si edhe nga Agjencia Kombëtare për
Punësim dhe Aftësi për 2 vitet e fundit, 2019-2020 dhe 2020-2021, tregojnë se
numri i nxënësve me aftësi të kufizuara, të regjistruar në shkollat e mesme
profesionale, është 168, rreth 0,6 % të numrit të përgjithshëm të nxënësve që
ndjekin arsimin e mesëm të lartë profesional.

109,533

603

107,989

602

89,869

529(0.6%)

88,965

508(0,6%)

19,664

74(0,4%)

19,024

94(0,5%)

Tabela 1: Numri i nxënësve me aftësi të kufizuara, të integruar në shkollat e përgjithshme të arsimit të mesëm
të lartë dhe në shkollat e mesme të arsimit profesional.

Në anekset e këtij studimi (Aneks V) ka të dhëna mbi drejtimet e ndjekura nga
nxënësit me aftësi të kufizuara, të regjistruar në 23 nga 35 shkollat e mesme
të arsimit profesional, gjatë viteve shkollore 2019-2020 dhe 2020-2021.
Bazuar në të dhënat aktuale, degët më të ndjekura janë: Hoteleri-turizëm;
Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK), Pyje, Përpunim Druri, Mekanikë,
Elektroteknikë, Shërbime mjetesh transporti, etj. Ajo që evidentohet nga këto të
dhëna, është që në shkollat e mesme të arsimit profesional, të dhënat janë të
detajuara në lidhje me pjesëmarrjen e nxënësve me aftësi të kufizuara sipas
tipologjisë së aftësisë së kufizuar. Këto te dhëna nëse do të pasohen nga një
vlerësim i thelluar i nevojave, do të orientojnë drejt garantimin e përshtatjes
së arsyeshme për çdo nxënës me aftësi të kufizuara në këto shkolla.
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Ndërkohë, në 5 vitet e fundit 2017-2021, në qendrat e formimit profesional
publik janë regjistruar 387 persona me aftësi të kufizuara, ose vetëm 0, 6 % të
numrit të përgjithshëm të pjesëmarrësve në trajnime.
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Grafiku 1: Personat me aftësi të kufizuara të regjistruar në QFP, 2017-2021, në raport me numrin total të
kursantëve

Të dhënat statistikore për shpërndarjen e personave me aftësi të kufizuara
sipas kurseve të ndjekura kanë filluar të mblidhen nga viti 2012. E megjithatë,
edhe këto të dhëna nuk zbërthehen në të dhëna të pjesëmarrjes së personave
me aftësi të kufizuara në kurse sipas llojit dhe shkallës të aftësisë së kufizuar,
gjinisë, moshës, apo çdo klasifikimi tjetër që mundëson krijimin e bazës së
njohurive dhe bën të mundur vlerësimin dhe analizën e nevojave, ndërhyrjeve
apo edhe kostove.
Sipas të dhënave të ofruara për 6-të mujorin e parë të vitit 2021, kurset më
të ndjekura nga personat me aftësi të kufizuara, janë rrobaqepsi (n=12) dhe
kuzhinë (n=11). Gjatë vitit 2020, kurset më të ndjekura nga personat me aftësi
të kufizuara, kanë qenë: rrobaqepsi(n=16); kuzhinë(n=13); shërbime mikëpritje
hoteleri (n=5). Gjatë vitit 2019, kurset më të ndjekura nga personat me aftësi të
kufizuara, kanë qënë, start smart(n=42); rrobaqepsi(n=10); punime art/tekstil/
tezgjah) dhe punime të tjera artistike(n=16); kuzhinier(n=28); hidraulik(n=8);
berber(n=8).Nëvitin 2018, personat me aftësi të kufizuara, kanë treguar interes
për kurset e kuzhinës(n=13); instalues dhe riparues rrjeti elektrik(n=12), hidraulik
(n=8) dhe art design (n=8).Gjatë vitit 2017, kursi më i ndjekur nga personat me
aftësi të kufizuara ka qënë ai i rrobaqepsisë(n=10).
Në përfundim të procesit të gjurmimit të zhvilluar për nxënësit që kanë marrë
pjesë në kurse formimi profesional gjatë periudhës 2019-2020, për kategorinë
e personave me aftësi të kufizuara, rezulton se nga 37 PAK që kanë përfunduar
një kurs formimi profesional gjatë vitit 2020 (nga 56 të regjistruar), 4 janë të
punësuar; 13 janë të regjistruar si punëkërkues të papunë; 1 vijon studimet e
larta në universitet; të tjerët janë inaktivë.
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Të intervistuarit, përfaqësues të QFP, evidentojnë se që prej muajit Maj 2021,
QFP janë pajisur me kartelë regjistrimi, ku në rubrikën mbi statusin social të
kursantit, për personat me aftësi të kufizuara, kërkohen dhe detajohen të dhëna
për llojin e aftësisë së kufizuar(ka nevojë për një rishikim të terminologjisë këtu),
bazuar në Klasifikimin Ndërkombëtar të Aftësisë së Kufizuar/ICF , modelit biopsikosocial të vlerësimit të aftësisë së kufizuar që aktualisht po pilotohet në
Rajonin e Tiranës, në pritje të shtrirjes brenda këtij viti në Durrës dhe Elbasan,
për të vazhduar më tej në gjithë Shqipërinë. Sa më sipër, do të ndihmojë që në
vijimësi të kemi të dhëna të përfshirjes edhe në bazë të tipologjisë së aftësië
së kufizuar, duke shërbyer si pikënisje për vlerësim të thelluar të nevojave për
mbështetje gjatë zhvillimit të kursit, zhvillimit të praktikave mësimore pranë
subjekteve punëdhënëse e më tej gjatë gjetjes dhe vendosjes në një pozicion
pune.
Të dhënat tregojnë një rritje të pjesëmarrjes, veçanësisht në QFP, vetëm në
periudha të caktuara dhe jo në vijueshmëri apo në mënyrë të integruar dhe
të qëndrueshme, fakt ky që nga të intervistuarit lidhet me bashkëpunimin
dhe mbështetjen e dhënë nga organizata që punojnë në fushën e aftësisë
së kufizuar përmes projekteve të donatorëve. Përfaqësues të organizatave
pohojnë se ata kanë ndërmjetësuar dhe lehtësuar përfshirjen e personave
me aftësi të kufizuara në qendrat e formimit, nëpërmjet transmetimit të
informacionit, punës me familiarët, sigurimit të këshillimit në grup dhe
ndonjëherë edhe mbulimit të kostove të transportit për ta. Të intervistuarit
nga QFP gjithashtu konfirmojnë se partneriteti mes shërbimit të punësimit,
qendrave të formimit dhe organizatave në ndihmë të personave me aftësi
të kufizuar është një faktor kyç në rritjen e pjesëmarrjes në trajnime. Mirëpo
një partneritet i tillë nuk është i institucionalizuar dhe për pasojë ndërhyrjet
mbeten sporadike dhe pjesmarrja përsëri e ulët.

“Burimet e referimit janë, veç zyrave të punës, gjithashtu nga OJF. …. vetë OJFtë i përzgjedhin dhe i orientojnë në kurse të ndryshme. Nga shoqata MEDPAK,
FSHDPAK, Shoqata e të Verbërve, janë sjellë pranë qendrës tonë persona
me aftësi të kufizuara, të cilët kanë përfituar kurse kompjuteri, kuzhine,
rrobaqepsi…..gjithashtu raste janë referuar edhe nga qendra Balashe apo
Shkolla Speciale…” Instruktor, QFP Elbasan
Të dhënat e mësipërme, tregojnë që sistemi ekzistues i informacionit
statistikor, ndonëse në proces reformimi, është ende i pamjaftueshëm për
raportimin e situatës së përfshirjes së përsonave me aftësi të kufizuara në
AFP, gjë që bëhet pengesë në planifikimin e burimeve, në mënyrë të veçantë
përsa i përket procesit të identifikimit të nevojave në lidhje me përshtatjen
e arsyeshme, e cila ofrohet e individualizuar dhe në përputhje me llojin/
tipologjinë e aftësisë së kufizuar.
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Rekomandimet e Këshillit të Evropës, të përdorura për të vlerësuar përmirësimin
cilësor të sistemeve kombëtare dhe rajonale dhe të performancës në nivelin
e ofruesve të shërbimeve në AFP, kanë përcaktuar treguesin për numrin e
personave që kanë braktisur/përfunduar me sukses programet e AFP, sipas
llojit të programit dhe kritereve individuale. Rekomandimi do të shërbejë për
të marë informacione të rëndësishme mbi arritjet arsimore dhe cilësinë e
proceseve të trajnimit, për të llogaritur nivelet e braktisjes në krahasim me
shkallën e pjesëmarrjes, për të mbështetur përfundimin me sukses, si një
nga objektivat kryesorë për cilësinë në mbështetjen e AFP, përmes ofrimit
të AFP të përshtatur, përmendur këtu për grupet e përjashtuara, ku janë të
përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara.
Sfidat e nxënësve me aftësi të kufizuara në AFP
Një mori problemesh ende pengojnë pjesëmarrjen e fëmijëve me aftësi
të kufizuara në arsimin e mesëm, përfshirë AFP-në, të lidhura këto me
kapacitetet e kufizuara të mësuesve për çështjet që lidhen me aftësinë e
kufizuar, mungesën e mësuesve ndihmës, infrastrukturën jo-mikëpritëse dhe
të papërshtatshme për fëmijët me aftësi te kufizuara, mungesën e strukturave
të vlerësimit, transportit të përshtatur, diskriminimin dhe bullizmin nga fëmijë
më të mëdhenj, stafi i shkollës dhe prindërit e fëmijëve të tjerë. Bashkëpunimi
midis profesionistëve të disiplinave të ndryshme dhe midis sektorëve të
ndryshëm të qeverisjes në nivel qendror e vendor, mungesa e materialeve
të mësimdhënies dhe mungesa e programeve të përshtatura shkollore
për fëmijët me aftësi të kufizuara, mbeten pengesa të vazhdueshme për të
përmbushur të drejtën e tyre për arsim .
Megjithëse parimi i arsimit gjithëpërfshirës është pranuar gjerësisht në
institucionet arsimore dhe legjislacion, zbatimi i tij ndesh në pengesa të
shumta. Sfidat e mëtejshme të politikave për ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës
dhe cilësor për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara lidhen kryesisht me
funksionimin dhe fuqizimin e sistemit të gjithëpërfshirjes.Transformimi i
shkollave në një mjedis gjithëpërfshirës nënkupton planifikimin e shumë
aktiviteteve dhe është një proces që varet nga mbështetja e shoqërisë, krijimi
i një kulture, legjislacioni e politikash gjithëpërfshirëse, reformë të kurrikulës,
organizim të shkollës, trajnimet e mësuesve, ofrimin e shërbimit mbështetës
të specializuar, ku veçohet mësuesi/instruktori mbështetës etj.
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Qeveria duhet të angazhohet për të siguruar një arsim gjithëpërfshirës në
sistemin e arsimit dhe formimit profesional për të gjithë personat me aftësi
të kufizuara, përmes adresimit të sfidave që kërkojnë:
•
Fuqizim të sistemit të gjithëpërfshirjes dhe funksionimit të tij
•
Plotësim dhe harmonizim të kuadrit ligjor për të garantuar
gjithëpërfshirjen në arsim dhe formim profesional
•
Përshtatje të kurrikulave dhe rritje të kapaciteteve në lidhje
me eksperiencën dhe njohuritë për të punuar me persona me aftësi
të kufizuara të kategorive të ndryshme Hartim të instrumenteve
dhe moduleve të standardizuara për vlerësim e mësimdhenie
•
Pajisje me bazë materiale didaktike të përshtatshme për
gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara/personave me
aftësi të kufizuara në shkollat dhe qëndrat e arsimit dhe
formimit profesional
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1.2. Metodologjia
1.2.1. Kriteret e cilësisë për gjithëpërfshirjen në AFP
“Arsim dhe formim profesional gjithëpërfshirës për personat me aftësi
të kufizuara në Shqipëri” është një raport vlerësues i ndërmarrë me qëllim
evidentimin e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në sistemin
e arsimit dhe formimit profesional publik në Shqipëri. Metodologjia e këtij
studimi ka një qasje cilësore.
Hartimi i metodologjisë së studimit u mbështet në kritere dhe faktorë, të njohur
ndërkombëtarisht, faktorë të cilët mundësojnë një sistem të arsimit dhe të
formimit profesional gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara.
Për qëllime të analizës së çështjeve të studimit u morën në konsideratë tri
dimensione të Indeksit për Gjithëpërfshirje, një instrument i cili i vjen në ndihmë
institucionit arsimor për t’u zhvilluar, përmes modelit gjithëpërfshirës, duke
siguruar ndryshime afatgjata në strukturë, mësim dhe në fusha të ndryshme
të mësimdhënies. Tri dimensionet janë: (i) krijimi i kulturës gjithëpërfshirëse;
(ii) krijimi i politikave të përfshirjes; (iii) krijimi i praktikave të përfshirjes.
Po ashtu, metodologjia e studimit u mbështet në katër çështje, të cilat
ndikojnë në ngritjen e një sistemi të suksesshëm të AFP-së, të referuara këto
nga Agjencia Europiane për Nevojat e Vecanta dhe Arsimin Gjithëpërfshirës
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education/ex European
Agency for Development in Special Needs Education) , të fokusuara këto në: (i)
çështje të menaxhimit, të cilat fokusohen në drejtuesit, stafin e institucioneve
të AFP-së dhe organizatave që ofrojnë shërbime në këtë drejtim; (ii) çështje të
lidhura me trajnimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të mësuesve e instruktorëve
në AFP; (iii) çështje të fokusuara në vendosjen në qëndër të nxënësit/kursantit
me aftësi të kufizuara; (iv) çështje të lidhura me tregun e punës.
Të katërta këto çështje, gjenerojnë 20 faktorë kryesorë të një sistemi përfshirës
të AFP për personat me aftësi të kufizuara. Analiza e shumicës së këtyre
faktorëve të rëndësishëm dhe rekomandime për përmirësim e sistemit të
AFP në Shqipëri, ishte në fokus të këtij studimi.
20 faktorët kryesorë që çojnë në rezultate të suksesshme të AFP gjithëpërfshirës
për personat me aftësi të kufizuara, me një lidhje të qartë me mundësitë e
punësimit, janë:
1.
Kuadri ligjor
2.
Motivimi dhe angazhimi
3.
Udhëheqja/ Drejtimi
4.
Kualifikimi i vazhdueshëm
5.
Trajnime të mëtejshme dhe mundësi arsimore
6.
Ekipe multidisiplinare
7.
Partneritetit, Bashkëpunimi dhe rrjetëzimi
8.
Klasa të vogla
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vlerësimi
Qasjet me në qendër nxënësin
Planet individuale
Fleksibiliteti
Rrugët drejt AFP gjithëpërfshirës
Certifikimi
Sigurimi i cilësisë
Strategji të zvogëlimit të braktisjes
Përputhja e kërkesave të tregut të punës dhe aftësive të nxënësve
Mbështetje në tranzicionin drejt punësimit
Disponueshmëria e stafit dhe burimeve
Ndjekja e rastit (follow up)

Si udhërrëfyes të hartimit të metodologjisë e për rrjedhojë të analizës në
këtë studim, shërbyen edhe karakteristikat e përcaktuara nga ILO për të
mundësuar një sistem përfshirës të formimit profesional për personat me
aftësi të kufizuara. Karakteristikat që u studiuan për qëllime të këtij studimi
ishin: (i) mjedisi pa barriera; (ii) metodat e adaptuara të mësimdhënies;
(iii) udhëzimet për karrierën/vlerësimi dhe puna e individualizuar; (iv) qasja
e drejtuar nga nevojat e tregut dhe përfshirja e punëdhënësve në proces;
(v) nxitja e qëndrimeve pozitive nga nxënësit e tjerë dhe krijimi i kulturës
përfshirëse; (vi) kualifikimi i stafit të AFP-së.
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Sipas ILO (2013), sistemet gjithëpërfshirëse të arsimit dhe formimit profesional
kanë këto karakteristika:
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
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Përfshirja e personave me dhe pa aftësi të kufizuara në një sistem
të përgjithshëm;
Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në të gjitha aspektet
e këtij sistemi, përfshirë hartimin dhe zhvillimin e programeve
dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara si trajnerë
dhe mësues në këto programe;
Një mjedis pa pengesa - eliminim i të gjitha pengesave, përfshirë
ato fizike, mësimore, sociale dhe psikologjike;
Përshtatja e metodave të mësimdhënies, pajisjeve dhe
teknologjisë asistive, si dhe realizimi i përshtatjeve të tjera të nevojshme;
Ofrimi i udhëzimeve për karrierën, në mënyrë që personat me aftësi
të kufizuara të bëjnë zgjedhjet e duhura;
Një qasje e drejtuar nga tregu që siguron cilësinë e trajnimit
dhe maksimizon rezultatet e punësimit dhe përfshirjen aktive
të punëdhënësve për të siguruar që aftësitë të zhvillohen në
përputhje me nevojat e tyre;
Njohja e rëndësisë së kultivimit të qëndrimeve pozitive - përfshirë 		
qëndrimet e studentëve dhe personelit jo-me aftësi të kufizuara - për
të siguruar një atmosferë mikpritëse dhe mbështetëse për
personat me aftësi të kufizuara;
Stafi mësimor dhe personeli ndihmës, specialist i aftësisë së
kufizuar (mësuesi ndihmës), përshtatin metodat dhe teknikat
mësimore për të siguruar që të gjithë studentët, përfshirë ata me
aftësi të kufizuara, të zhvillojnë aftësitë profesionale për të cilat
kanë nevojë;
Sigurimi i burime të përshtatshme për të mbështetur trajnimin e
të gjitha llojeve të studentëve;
Përgatitja adekuate e personave me aftësi të kufizuara për të
siguruar që ata të kenë sukses në arsim dhe trajnim profesional.
Kjo përfshin fëmijët me aftësi të kufizuara që ndjekin dhe kanë sukses
në arsimin e tyre bazë dhe ndërtimin e lidhjeve midis shkollave të
mesme dhe sistemeve të arsimit dhe aftësimit profesional.

1.2.2. Instrumentat e përdorura për mbledhjen e informacionit
Për realizimin e analizës ligjore, pjesë e këtij studimi, u përdor një metodologji
e llojit cilësor, ku u kombinua rishikimi dhe studimi i dokumenteve ekzistuese
(desk review). Dokumentet e marra në konsideratë për qëllimet e kësaj analize
janë: (i) konventat ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së të drejtave të
personave me aftësi të kufizuara, me fokus në të drejtën për arsimin dhe
formim profesional; (ii) akte ligjore dhe nënligjore kombëtare në fushën
e arsimit dhe formimit profesional, parë nga perspektiva e përfshirjes të
çështjeve të personave me aftësi të kufizuara; (iii) akte ligjore e nënligjore që
rregullojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, në fushën e arsimit dhe
formimit profesional, arsimit, punësimit, aksesueshmërisë dhe diskriminimit;
(iv) dokumenta politike, strategji dhe plane veprimi për personat me aftësi të
kufizuara dhe në fushën e arsimit dhe formimit profesional. Këto dokumenta
u analizuan nën këndvështrimin e identifikimit të nevojave për plotësime të
mëtejshme të tyre, me qëllim garantimin e të drejtës së personave me aftësi
të kufizuara për t’u përfshirë në arsimin dhe formimin profesional.
Për të analizuar pjesëmarrjen reale të personave me aftësi të kufizuara në
sistemin e arsimit dhe formimit profesional, informacioni u përftua i bazuar
në pyetësorë, intervista gjysëm të strukturuara dhe fokus grupe, të cilat u
realizua nëpërmjet vizitave në terren. Çështjet që u përfshinë në instrumentat
e përdorur ishin: (i) statistika për nxënësit e kursantët me aftësi të kufizuara; (ii)
sistemi i referimit dhe i regjistrimit të personave me aftësi të kufizuara pranë
shkollës profesionale apo qendrës së formimit profesional; (iii) vlerësimi
fillestar me në qënder nevojat dhe Plani Individual; (iv) infrastruktura në
mësimdhënie (kurrikulat)/Aksesueshmëria dhe Akomodimi i Arsyeshëm); (v)
mësuesit/instruktorët dhe kapacitetet e tyre në fushën e aftësisë së kufizuar;
(vi) marëdhëniet e institucionit të AFP me subjektet punëdhënëse; (vii)
Përmbyllja e kursit/Certifikimi.
1.2.3. Aktorët e konsultuar
U organizuan pesëmbëdhjetë (n=15) fokus grupe me pjesëmarrjen e 106
aktorëve, si shpjegohet në vijim:
(i) 5 fokus grupe me mësues të shkollave të mesme të arsimit dhe
formimit professional. Pjesëmarrësit ishin mësues të lëndëve të formimit të
përgjithshëm dhe atij profesional, si edhe psikologë. Fokus grupet u zhvilluan
në Tiranë (n=2), Elbasan (n=2), Shkodër (n=1). Numri I pjesëmarrësve ishte 49,
nga të cilët 43 ishin gra;
(ii) 4 fokus grupe me instruktorë të QFP në Tiranë, Elbasan, Shkodër dhe Fier.
Numri I pjesëmarrësve ishte 18, nga të cilët 14 ishin gra;
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(iii) 3 fokus grupe me nxënës/ kursantë në kurset e formimit profesional në
Elbasan, Shkodër, Tiranë. Numri i pjesëmarrësve ishte 11, nga të cilët 6 ishin gra
e vajza;
(iv) 3 fokus grupe me përfaqësues të organizatave dhe ofrues të shërbimeve
për personat me aftësi të kufizuara në qytetet Elbasan, Shkodër dhe Tiranë.
Numri i pjesëmarrësve ishte 28, nga të cilët 25 ishin gra.
U realizuan gjithashtu njëzet (n=20) intervista gjysmë të strukturuara me
aktorët kryesorë të rëndësishëm në fushën e AFP. Intervistat u realizuan me:
(i) Përfaqësues në MFE (drejtues të sektorëve përgjegjës për hartimin e
politikave në fushën e AFP-së dhe punësimit); MASR; MSHMS; AKPA; AKAFPK
(ii) Drejtues të Zyrave të Punës në Elbasan, Shkodër dhe Tiranë
(iii) Drejtues të QFP në Tiranë, Elbasan, Shkodër, Fier
(iv) Drejtues të Shkollave të mesme të AFP-së (2 në Tiranë, 2 në Fier, 2 në
Shkodër, 2 në Elbasan)
(v) 6 përfaqësues nga komuniteti i biznesit
Informacioni për të njëjtat çështje, por i grumbulluar nga burime të ndryshme,
shërbeu si metodë krahasimi me qëllim rritjen e shkallës së besueshmërisë
së rezultateve.
Për validimin e gjetjeve dhe rekomandimeve të studimit, u organizuan 2
tryeza të rrumbullakëta ku morën pjesë 51 pjesëmarrës: (i) përfaqësues të
institucioneve në nivel qendror përgjegjës për hartimin e politikave dhe kuadrit
rregullator në fushën e arsimit dhe formimit profesional dhe shërbimve të
nevojshme mbështetëse për të garantuar atë; (ii) përfaqësues të ofruesve
të arsimit dhe formimit profesional. Pjesëmarrës në të dy tryezat ishin dhe
organizata që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar, nxënës me aftësi të
kufizuara dhe prindër të tyre, si një mundësi e mirë, për të ndarë eksperiencat,
por edhe ekspertizën e për të ofruar rekomandime të rëndësishme mbi nivelin
e ndërhyrjeve të domosdoshme për të realizuar ndryshime të qëndrueshme
e sistemike për të garantuar arsim cilësor gjithëpërfshirës për nxënësit me
aftësi të kufizuara.
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1.3. Përmbledhje e rezultateve dhe rekomandimeve
kyçe të studimit
Gjetjet e raportit flasin për një mori pengesash reale, të cilat e bëjnë të vështirë
përfshirjen në arsim e formim profesional të këtij komuniteti. Rezultatet
e studimit tregojnë se pengesat në përfshirje dhe çështjet që duhet të
përmirësohen janë të lidhura me kulturën përfshirëse të institucioneve të
AFP, prindërve, shkollës, komunitetit të biznesit. Po ashtu, studimi fokusohet në
analizën e kuadrit ligjor e politik të AFP në Shqipëri, diagnostikon problematikat
dhe rekomandon përmirësime të mundshme të ardhme në drejtim të
përmirësimeve për zbatimin e gjithëpërfshirjes në AFP.
Gjetjet orientojnë përmirësime në drejtim të procesit të identifikimit e
referimit, vlerësimit të aftësive për arsim e formim profesional, punës me
plane individuale, përshtatjes së kurrikulave, mjeteve e pajisjeve, planeve të
tranzicionit drejt punësimit, stafeve të shtuara dhe shërbimeve mbështetëse
si gjatë zhvillimit të procesit mësimor, ashtu edhe gjatë procesit të tranzicionit,
por edhe në vendin e punës. Raporti evidenton një gamë të gjerë të nevojave
për zhvillim të kapaciteteve të të gjithë aktorëve të përfshirë në arsim e formim
profesional, përmendur institucionet e AFP, prindërit e familjarët, komuniteti
i biznesit dhe ai i nxënësve. Po ashtu, ai e vendos theksin në realizimin e
koncepteve të ‘përshtatjes së arsyeshme’, koncept i cili ndihmon në vënien
në qendër të procesit të të mësuarit personin me aftësi të kufizuara. Studimi
evidenton mungesa të aksesueshmërisë në mjedise, informacion, komunikim,
transport, por edhe vendos theksin në qëndrimet që pengojnë pjesëmarrjen.
Gjetjet e raportit tregojnë se personat me aftësi të kufizuara mund të mos
përfshihen në AFP jo vetëm për shkak të diskriminimit me të cilin ato ndeshen,
por edhe sepse shërbimet mbështetëse të punësimit janë të munguara, ose
vendet e punës nuk i favorizojnë nevojat e tyre të veçanta. Një tjetër pengesë
janë stereotipet dhe supozimet e gabuara dhe shpesh qëndrimet negative
në lidhje me kapacitetin e personave me aftësi të kufizuara. Për pasojë
njerëzit me aftësi të kufizuara, sidomos ata me aftësi të kufizuara intelektuale,
humbasin mundësitë e përfshirjes në arsim dhe formim profesional si dhe të
pjesëmarrjes aktive në tregun e punës, dhe si rrjedhim edhe të pjesëmarrjes
si të barabartë në shoqëri.
Raporti analizon dhe identifikon mangësitë në institucionet e AFP-së si dhe
vlerëson ndërhyrjet e duhura për pjesëmarrjen e të gjitha grupeve të aftësisë
së kufizuar në arsim dhe formim profesional. Studimi argumenton nevojën
që arsimi dhe formimi profesional të jenë “të mundshëm, përfshirës dhe të
përshtatur”. Raporti hedh dritë mbi nevojat dhe drejtimet për ndërhyrje për të
gjitha çështjet e përmendura më sipër. Në vijim, në një kapitull të vecantë, do
të gjeni gjetjet dhe rekomandimet kryesore të studimit në drejtim të: (i) kulturës
përfshirëse; (ii) parimeve të gjithëpërfshirjes në kuadrin e politikave, kuadrin
ligjor dhe institucional të AFP-së; (iii) realizimit në praktikë të gjithëpërfshirjes
në AFP të personave me aftësi të kufizuara.
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Pjesa II – Kultura
2.1. Kultura në institucionet qendrore
E drejta për arsimim gjithëpërfshirës, edhe pse është e përfshirë në legjislacion,
duket se krijon një konflikt me praktikat dhe strukturat e rrënjosura të shoqërisë
shqiptare. Raporti studimor i Unicef (2016) mbi përballimin e sfidave të arsimit
gjithëpërfshirës në Shqipëri, evidenton se në ditët e sotme, strukturat dhe
qëndrimet arsimore që janë zhvilluar prej më shumë se pesë dekadash,
bashkëjetojnë me modelet e reja të përfshirjes së fëmijëve me aftësi të
kufizuara në shkollat e zakonshme. Qëndrimet negative janë zakonisht
pengesa më domethënëse, me të cilën përballen personat me aftësi të
kufizuara dhe shpesh qëndrojnë në bazë të dështimit për të adresuar barriera
të tjera, siç janë ato që lidhen me aksesueshmërinë, ligjet apo politikat. Ndaj
është domosdoshmëri, që një komponent i rëndësishëm i investimeve për
arsimin gjithëpërfshirës të adresojë ndryshimin e qëndrimeve dhe krijimin e
kulturave gjithëpërfshirëse. Krijimi i kulturave gjithëpërfshirëse është një nga
tre dimensionet bazë të realizimit të indeksit të gjithëpërfshirjes dhe kërkon
krijimin e komuniteteve, bashkësive dhe partneriteteve që nxisin dhe stimulojnë
gjithëpërfshirjen dhe krijimin e vlerave gjithëpërfshirëse. Ky dimension ka të
bëjë me krijimin e një komuniteti të sigurt, pranues, bashkëpunues, stimulues,
në të cilin gjithëseicili vlerësohet të ketë rol thelbësor për të bërë të mundur
arritje më të larta të të gjithëve. Ai kërkon të zhvillohen vlera të përbashkëta
përfshirëse të gjithë aktorëve kyç: stafit, studentëve, drejtuesve në të gjitha
nivelet, komunitetit të prindërve/kujdestarëve, komunitetit të biznesit, dhe
gjithë shoqërisë. Parimet dhe vlerat, në një kulturë gjithëpërfshirëse të
shkollës, udhëheqin vendimet në lidhje me politikat dhe praktikën në klasa,
duke garantuar një proces të vazhdueshëm të zhvillimit të shkollës .
Ndonëse institucionet në nivel qendror, përgjegjëse për hartimin e politikave
dhe legjislacionit në fushën e arsimit, përfshirë arsimin dhe formimin
profesional, kanë bërë pjesë të politikave dhe legjislacionit parimin e barazisë,
mosdiskriminimit, përfshirjes së nxënësve/personave me aftësi të kufizuara,
praktika tregon se përfaqësues të këtyre institucioneve, përmes qëndrimeve,
ende nuk e pranojnë dhe rrjedhimisht nuk veprojnë për të rregulluar dhe për
ta bërë përfshirës sistemin e arsimit dhe formimit profesional. Nga intervistat
del qartë, se një nga arsyet ka të bëjë me mungesën e informacionit dhe
qasjen paragjykuese që ata kanë për personat me aftësi të kufizuara, në
mënyrë të veçantë për personat me aftësi të kufizuara shqisore apo personat
me aftësi të kufizuara intelektuale.
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Përfaqësues të institucioneve në nivel qendror, pjesëmarrës në studim,
tregojnë se qasja që ata kanë ndaj aftësië së kufizuar është e bazuar në
modelin mjekësor, sipas të cilit problemi qëndron tek individi, dhe jo tek sistemi
dhe nevojat për përshtatjen e arsyeshme, gjë që evidentohet kur personat
e intervistuar shprehen për çështje të ndryshme të arsimit dhe formimit
profesional, përfshirë për aksesin e disa kategorive të aftësië së kufizuar, në
drejtime apo profile të ndryshme të arsimit dhe formimit profesional.
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2.2. Kultura në ofruesit e AFP-së
Krijimi i një kulture përfshirëse në institucionet e AFP-së shihet si një nga shtyllat
që mundësojnë një proces arsimi e formimi profesional gjithëpërfshirës për
nxënësit me aftësi të kufizuara . Një institucion përfshirës i arsimit dhe formimit
profesional, është ai që punon me stafin për të kapërcyer diskriminim dhe
stereotipet, vlerëson aftësitë dhe interesat e nxënësve dhe u jep atyre një
zgjedhje të mundësive për trajnim, përmes mbështetjes dhe përshtatjes së
arsyeshme, në mënyrë që ata të kenë sukses . Motivimi, angazhimi, dedikimi
i stafit të AFP-së, qëndrimet e tyre pozitive për të krijuar një mjedis që krijon
mundësi të barabarta në klasë, shihet si një nga 20 kriteret që ndihmojnë për
të krijuar një sistem të AFP-së përfshirës për personat me aftësi të kufizuara
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2012b).
Krijimi i një komuniteti përfshirës, si një nga dy dimensionet e krijimit të kulturës
gjithëpërfshirëse në institucionet e AFP-së, shihet me prioritet nga drejtuesit
dhe stafi i institucioneve të AFP-së, të cilët morën pjesë në këtë studim. Të
gjithë pjesëmarrësit pohojnë se çdo nxënës me aftësi të kufizuara është i
mirëpritur në institucionet e tyre, pavarësisht mungesave në staf, kapacitete,
mjete, aksesueshmëri, etj.
Pjesëmarrësit pohojnë së nxënësit me aftësi të kufizuara janë pjesë e klasës.
Ka një angazhim nga nxënësit e tjerë për t’i mbështetur e lehtësuar gjatë
zhvillimit të mësimit nxënësit me aftësi të kufizuara.
“… Marrëdhëniet e tyre me nxënësit e tjerë janë të mira … .” Mësues AFP, Shkodër
“F. është me aftësi të kufizuara intelektuale. Prindërit më thonë që ajo është
aq e lumtur në shkollën tonë. Shoqet e shohin që ajo po hyn në oborr dhe
nxitojnë t’i dalin përpara e ta presin. E shoqërojnë dhe e ndihmojnë ato gjatë
gjithë ditës.” Mësues AFP, Elbasan
Ekziston një bashkëpunim i mirë mes stafit në institucionet e AFP-së të
përfshira në studim, në lidhje me orientimin e problematikave të përditshme
të nxënësve me aftësi të kufizuara. Nëse vetë mësuesit lëndorë nuk i orientojnë
dot këta nxënës, kërkojnë ndihmë nga mësues apo instruktorë më me përvojë
ose nga psikologët.
Megjithatë, vihet re në disa intervista që, për shkak të mungesës së njohurive,
aftësive, informacionit rreth aftësisë së kufizuar, stafi i ofruesve të AFP-së sillet
në mënyrë jo etike ndaj personave me aftësi të kufizuara. Sjellje të tilla janë
të lidhura më tepër me terminologjinë e përdorur, përcjelljen e mesazhit se
personat me aftësi të kufizuara janë të ndryshëm nga të tjerët, ndjenjën e
keqardhjes për ta ose të parët si më pak të vlefshëm dhe pa shpresë për t’u
përfshirë në tregun e punës.
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Siç edhe të dhënat e parashtruara më sipër për pjesëmarrjen në AFP të
personave me aftësi të kufizuara tregojnë, atyre u jepet mundësia të ndjekin
disa degë apo kurse të përzgjedhura në mënyrë selektive në sistemin e AFPsë, bazuar në stereotipet e krijuara për tipologji të ndryshme të aftësisë së
kufizuar. Për shembull, personat me aftësi të kufizuara të lëvizjes, shpesh
inkurajohen të mësojnë aftësi kompjuterike, sepse ata mund të qëndrojnë
ulur para kompjuterit.

“… Nuk vijnë se janë profesione të vështira. Çfarë mund të bëjë një person me
aftësi të kufizuara në veterinari. Nuk e bën dot ai, është e vështirë….” Mësues,
AFP.
Kjo qasje i vendos personat në përfshirjen në AFP ose punësim, bazuar në
aftësinë e kufizuar të tyre, jo në bazë të aftësive dhe interesave të tyre.
Të intervistuarit, theksuan se nuk janë përfshirë deri tani në asnjë trajnim
zyrtar në lidhje me çështjet e aftësisë të kufizuar dhe barazisë.

“Unë mendoj se duhet të zhvillohen trajnime fillestare për stafin me tema të tilla
si çfarë është aftësia e kufizuar, legjislasionin dhe individualizimin e nevojave
në trajtimin e strukturës mësimore për personat me aftësi të kufizuara. Po
ashtu, duhet të dimë si të komunikojmë dhe si të sillemi me ta.” Mësues, AFP
“Ështe e nevojshme ngritja e kapaciteteve për etikën profesionale kur mëson
personat me aftësi të kufizuara intelektuale, pasi stereotipet lidhur me
kapacitete e tyre dhe fakti që pjesa dërmuese e instruktorëve kanë profil
teknik, ndikon në përceptimin dhe trajtimin e tyre.” Staf QFP
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2.3. Kultura në biznese
Një pjesë e të intervistuarve nga komuniteti i biznesit pohojnë se pranimin e
personave me aftësi të kufizuara për të kryer praktika profesionale, apo për
punësim, e kanë bërë për shkak se kompania e tyre është degë e kompanive
ndërkombëtare dhe gjithëpërfshirja dhe diversiteti është pjesë e politikave të
tyre të punësimit. Dy prej të intervistuarve theksojnë se stafi i tyre, duke qenë
pjesë e degëve të kompanive ndërkombëtare, ka informacion të përditësuar
dhe të vazhdueshëm për këtë kategori në sajë të trajnimeve të vazhdueshme
që kryejnë nga departamentet e personelit.
Jo në pak raste, punësimi i personave me aftësi të kufizuara, iniciohet edhe
si reklamë e biznesit, për ‘mëshirë’ apo edhe në ‘formë nderi’ në rrethana të
caktuara.
Të intervistuarit me aftësi të kufizuara shprehen se punëdhësit demonstrojnë
mungesë ndërgjegjësimi në lidhje me nevojat e veçanta të personave me
aftësi të kufizuara dhe, për këtë shkak, edhe qëndrimet dhe paragjykimet
përbëjnë një tjetër pengesë për punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

“Unë kam bërë shumë kurse, por nuk më punëson njeri. Është e vështirë të
punësohesh se nuk na pëlqen njeri. Edhe certifikatat dhe diplomat nuk vlejnë
për ne. Zyra e punës dhe institucionet e arsimit e formimit profesional duhet
të na ndihmojë për punësim.” Person me aftësi të kufizuara
Përfaqësues të institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, gjithashtu,
evidentojnë barrierat që krijohen nga bizneset për pranimin e personave me
aftësi të kufizuara për të realizuar pjesën e praktikës profesionale.

“… Nuk i çojmë dot në biznese, pasi nuk i pranojnë, i paragjykojnë. Personat me
aftësi të kufizuara fizike edhe pranohen në kompani, për personat me aftësi
të kufizuara intelektuale apo probleme psiko-sociale është më e vështirë.
Varet dhe nga procesi i punës, ne kemi profile inxhinierike dhe duan shumë
kujdes…” Drejtues, AFP
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2.4. Qëndrimet/pritshmëritë e prindërve dhe familjarëve
Qëndrimet e prindërve dhe familjarëve janë të rëndësishme për të siguruar
një proces të suksesshëm të AFP-së dhe çka është më e rëndësishmja, një
punësim të mundshëm në përputhje me shprehitë dhe aftësitë e fituara.
Pjesëmarrësit në studim pohuan se prindërit e personave me aftësi të
kufizuara më së shumti janë bashkëpunues me stafin pedagogjik dhe besojnë
se përfshirja në AFP është një mundësi e mirë drejt marrjes së një zanati që
do të ndihmojë në punësim. Disa prej tyre janë shumë aktivë, në kërkim të
përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies dhe sigurimit të infrastrukturës së
duhur për fëmijët e tyre.
Ndërkohë, pjesëmarrësit pohojnë se ka edhe raste kur prindërit dhe familjarët
janë paragjykues për të ardhmen që fëmija i tyre do të ketë pas përfshirjes në
AFP. Ndjekjen e ciklit të AFP-së, ata e shohin më tepër si një proces socializimi
dhe jo si një proces të mësuari në vijimësi, i cili e pasuron fëmijën e tyre me
një zanat të përshtatshëm me nevojat e tregut të punës. Një tjetër çështje që
u soll në vëmendje nga pjesëmarrësit, ishte ajo e mospranimit nga prindërit
të aftësisë së kufizuar të fëmijës, çka vështirëson procesin e mësimdhënies,
por edhe komunikimin me fëmijën e me prindin.

“… Komplekse kanë prindërit, që nuk e pranojnë që fëmija i tyre është me aftësi
të kufizuara. I tremben paragjykimeve….” Instruktor, QFP
“Problem shumë i madh për ne është kur nxënësit janë me aftësi të kufizuara,
por nuk janë të identifikuar si të tillë. Kemi një nxënës në vitin e parë. Nuk flet
dhe nuk shkruan. Familja nuk e pranon aftësinë e tij të kufizuar. Kemi nxënës
të tillë, sidomos nga zonat rurale.” Mësues AFP, Elbasan
Aty ku familja është e pranishme dhe mbështetëse, mundësitë për përfshirje
janë më të mëdha për personat me aftësi të kufizuara.

“… Shumica janë të mbyllur dhe të dekurajuar ... Nuk besojnë se kursi i çon
në punësim sepse ka pak shembuj punësimi. Dallimin e bën edhe familja,
sa mbështetëse është ajo. Më së shumti, familjet e personave me aftësi të
kufizuara kanë vështirësi ekonomike, çka e bën të vështirë shoqërimin e tyre
për në institucionet e AFP-së.” Instruktor, QFP
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Pjesa III – Qasja universale dhe parimet e e
gjithëpërfshirjes në kuadrin e politikave, kuadrin
ligjor dhe institucional të AFP-së
3.1. Analiza e politikave dhe kuadrit ligjor
Me hyrjen në fuqi të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e
Personave me aftësi të kufizuara (KDPAK) dhe ratifikimin e saj nga shteti
shqiptar në vitin 2013, personat me aftësi të kufizuara gëzojnë një mbrojtje
më efektive dhe të plotë, ndër të tjera edhe në fushën e arsimit dhe formimit
profesional. Kjo konventë ka potencialin për një transformim në kuadrin ligjor
shqiptar, i cili si pasojë mund të ndikojë në mënyrë të ndjeshme në rritjen
e mundësive për personat me aftësi të kufizuara në akses cilësor dhe të
barabartë në arsimin dhe formimin profesional. Për të analizuar legjislacionin
shqiptar nga pikëpamja e nivelit të përfshirjes së personave me aftësi të
kufizuara, u morën parasysh pikërisht kërkesat apo standardet që derivojnë
nga kjo konventë:
(i) përdorimi i qasjes së dyanshme, që do të thotë integrimi në maksimum i
të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në legjislacionin e zakonshëm
dhe kufizimin në minimum të çështjeve që duhen trajtuar më vete; (ii)
ekzistenca e strategjive të posaçme për personat me aftësi të kufizuara që
adresojnë çështje të AFP-së ose strategji për arsimin dhe formimin profesional
në vend që përfshijnë personat me aftësi të kufizuara si përfitues; (iii)
përmbajtja e përkufizimit të arsimit dhe formimit profesional gjithëpërfshirës;
(iv) përmbajtja e klauzolës mbi ndalimin e diskriminimit në bazë të aftësisë
së kufizuar dhe përshtatjes së arsyeshme, (v) parashikimi i detyrimit për të
siguruar aksesueshmëri (përfshirë dizenjim universal).
Vitet e fundit në Shqipëri janë hartuar dhe ndryshuar një sërë politikash dhe
ligjesh për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave me aftësi
të kufizuara. Megjithatë, dokumentet politike dhe ligjet në fushën e arsimit dhe
formimit profesional reflektojnë një nivel të ulët të përfshirjes së personave
me aftësi të kufizuara. Konkretisht, në kuadrin politik mund të përmendim
në mënyrë të veçantë Planin Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara
PVKPAK 2021- 2025, Strategjinë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022,
Strategjinë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2020-2023, Dokumentin politik
“Reforma e vlerësimit të aftësisë së kufizuar në sistemin e mbrojtjes sociale
dhe plani i veprimit 2019–2024 për zbatimin e tij” dhe Planin e veprimit të
aksesueshmërisë 2021-2025. Gjatë analizës së tyre rezultoi që ato përmbajnë
(i) disa masa të cilat synojnë personat me aftësi të kufizuara, në lidhje me
punësimin dhe AFP-në, (ii) por edhe kombinime masash të përfshirjes sociale,
vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara, aksesueshmërisë, shërbimeve
të punësimit dhe AFP-së.
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Në këtë kuadër vihen re përmirësime në drejtim të përfshirjes së personave
me aftësi të kufizuara, në lidhje me të drejtën e tyre për arsim dhe formim
profesional. Kështu, për shembull, në Planin Kombëtar të Veprimit për Personat
me Aftësi të Kufizuara, parashikohet zgjerimi i gamës së kurseve për personat
me aftësi të kufizura, reduktimi i pagesave për kurset, rritja e aksesueshmërisë,
përshtatja e kurrikulave, akomodimet në përgjithësi, etj.
Strategjia kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2020-2023 dhe veçanërisht
dokumenti politik “Reforma e vlerësimit të aftësisë së kufizuar në sistemin e
mbrojtjes sociale dhe plani i veprimit 2019–2024” vënë theksin tek vlerësimi
bio-psiko-social i personave me aftësi të kufizuara dhe orientimi në bazë
të tij drejt AFP-së. Këto dokumente parashikojnë koordinimin e zyrave të
vlerësimit me institucionet përgjegjëse për arsimin dhe formimin profesional
dhe bashkëpunimin mes tyre, çka përbën një risi pozitive në legjislacion, duke
pasur parasysh që ka mungesë të theksuar koordinimi dhe bashkëpunimi në
këtë aspekt për arsye të ndryshme.
Megjithatë, pavarësisht përmirësimeve, sërish mbetet shumë për të bërë
në drejtim të një përfshirjeje cilësore dhe efektive. Kjo nënkupton, përveç
parashikimeve të posaçme për personat me aftësi të kufizuara, që masat
apo veprimet e parashikuara edhe pse synojnë personat me aftësi të
kufizuara, nuk mbulojnë të gjithë zinxhirin e nevojshëm të masave që duhen
ndërmarrë, sidomos ato që kanë të bëjnë me sigurimin e aksesueshmërisë,
përshtatjet e arsyeshme dhe sigurimin e arsimit dhe formimit profesional
gjithëpërfshirës. Gjithashtu, këto parashikime nuk janë harmonizuar me
kuadrin ligjor, i cili rezultoi edhe më pak përfshirës ndaj personave me aftësi të
kufizuara. Kështu, Ligji për Arsimin dhe Formimin Profesional i miratuar në vitin
2017, ligji kryesor në vend për arsimin dhe formimin profesional, ka një nivel
të ulët të përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, por edhe grupeve
të pafavorizuara në përgjithësi. Ai përmban disa dispozita të përgjithshme
që garantojnë mosdiskriminimin (edhe të personave me aftësi të kufizuara,
ndër grupime të tjera, por pa i përmendur në mënyrë të drejtëpëdrejtë), si:
parimet e gjithëpërfshirjes, pjesëmarrjes dhe diversitetit. Në këtë ligj mungon
parimi i aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara, i cili gjen zbatim
jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në procedura, kurrikula, mjete, asistencë
etj. Gjithashtu, ligji nuk përmban një përkufizim të qasjes gjithëpërfshirëse në
arsimin dhe formimin profesional dhe personave me aftësi të kufizuara, apo
koncepte të tilla si përshtatja e arsyeshme dhe dizenjimi universal. Përfshirja
e këtyre koncepteve në ligj dhe elaborimi i mëtejshëm i tyre në udhëzime
apo vendime do të mundësonte një kuadër ligjor realisht përfshirës dhe
efektiv pwr personat me aftësi të kufizuara. Ligji përmban një parashikim për
institucione të specializuara për grupe të veçanta si ofrues të AFP-së.
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Megjithëse nuk është e qartë çfarë kuptohet me këto institucione “të
specializuara”, është e rëndësishme të theksohet që kjo mund të bjerë në
kundërshtim me qasjen e KDPAK-së, e cila kërkon që personat me aftësi të
kufizura të gëzojnë përfitimet apo të marrin shërbimet (përfshirë edhe AFPnë) aty ku i merr e gjithë popullsia dhe të minimizohet në maksimum rregullimi
i çështjeve të tyre më vete.
Në ligj nuk gjenden mekanizma që të parashikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë,
nën përgjegjesitë apo detyrat që ata kanë, koordinimin e institucioneve të
ndryshme në çështjen e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, si
për shembull institucionet që kryejnë vlerësimin e personave me aftësi të
kufizuara, ndër tjera edhe për orientimin e tyre në punësim dhe AFP.
Harmonizimi i këtij ligji me parashikimet në dokumentat politikë të
sipërpërmendur në këtë aspekt, do të krijonte mundësi reale për përfshirjen
e tyre.
Nga analiza rezulton se ligji për arsimin parauniversitar ka avancuar dukshëm
me një nivel shumë më të lartë përfshirjeje, por pozicionimi i arsimit profesional
brenda tij është disi i paqartë. Duke pasur parasysh lidhjen historike mes të
dy ligjeve, për arsimin parauniversitar dhe formimin profesional, e gjejmë me
vend që të bëjmë një analizë krahasimore, e cila mund të ndihmojë avancimin
e legjislacionit për arsimin dhe formimin profesional drejt gjithëpërfshirjes,
duke marrë si shembull pikërisht ligjin për arsimin parauniversitar. Ligji për
arsimin parauniversitar ka një sërë parashikimesh të posaçme për nxënësit
me aftësi të kufizuara si sigurimi i mësuesit ndihmës, vlerësimi i përcaktuar me
procedura të qarta dhe plane individuale, shërbime rehabilitimi, përkufizimet
e nxënësit me aftësi të kufizuara dhe diskriminimit në arsim, si dhe një trajtim
apo kujdes të veçantë në përgjithësi. Edhe pse në nenin 24 janë listuar shkollat
profesionale si pjesë e sistemit parauniversitar, në objektin e ligjit, ato janë të
përjashtuara nga fusha e zbatimit të ligjit për arsimin parauniversitar, duke
thënë që fusha e ligjit (për arsimin parauniversitar) është sistemi arsimor
parauniversitar, përveç aspekteve të strukturës, veprimtarisë dhe qeverisjes
së arsimit profesional, që rregullohen me ligj të veçantë. Shkollat e mesme
profesionale listohen gjithashtu në ligjin për arsimin dhe formimin profesional.
Në praktikë, kjo ndarje është realizuar më qartë, pra ndarja mes arsimit të
përgjithshëm dhe atij profesional në sistemin parauniversitar, ndarje sipas
të cilës, institucionet përgjegjëse për arsimin e përgjithshëm (në varësi të
MAS-së) mbulojnë lëndët e përgjithshme në sistemin e arsimit profesional
(kriteret përcaktohen nga MFE), ndërsa institucionet përgjegjëse për arsimin
profesional (MFE) mbulojnë lëndët teknike ose profesionale. Në këto kushte,
nuk është e qartë se si mbështeten nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat
e mesme profesionale, të cilat janë pjesë përbërëse e sistemit parauniversitar
sipas nenit 24, por të përjashtuar për aspektet e qeverisjes, veprimtarive
dhe strukturës. Për shembull, vlerësimi i nxënësve (që realizohet në arsimin e
përgjithshëm) si realizohet në kushtet kur nuk janë përcaktuar specifikat dhe
nevojat e një nxënësi me aftësi të kufizuara në shkollat profesionale?
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Mësuesi ndihmës, i cili gjithashtu në profilin e tij nuk ka specifikime për nxënësit
që ndjekin arsimin profesional (miratuar me VKM në zbatim të ligjit për arsimin
parauniversitar), si mund të ndihmojë këta nxënës? A mbështeten vetëm në
zhvillimin e lëndeve të përgjithme nxënësit me aftësi të kufizuara? Si zgjidhet
mbështetja në lëndët teknike ose profesionale, ku kërkohen njohuri specifike?
Nxënësit me aftësi të kufizuara në sistemin e AFP-së mbeten të padukshëm
pikërisht për shkak të mugesave të parashikimeve ligjore të posaçme për
ta. Sigurisht, që mungesa e parashikimeve të tilla sjell edhe mosmarrjen e
masave për buxhetimin e duhur të kostove që lidhen me aksesueshmërinë,
përshtatjet e nevojshme, sigurimin e mësuesve mbështetës, etj. Është e
domosdoshme që Ligji për AFP-në, të plotësohet me një seksion apo kapitull
të veçantë për nevojat e nxënësve me aftësi të kufizuara dhe adresimin e
tyre si për shkollat profesionale por edhe në qendrat e formimit profesional
dhe ato shumëfunksionale, të cilat mbeten të parregullurara në këtë drejtim.
Për këto qendra, që janë subjekte të ligjit për AFP-në, duhet gjithashtu të
përfshihet një parashikim i posaçëm përsa i përket sigurimit të mësuesve
(instruktorëve) mbështetës, i cili gjithashtu mungon.
Një tjetër ligj i rëndësishëm që mbulon edhe aspekte të formimit dhe arsimit
profesional është Ligji 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, i cili përbën një ndër
shembujt e mirë të përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara. Ai i dedikon
masa të veçanta nxitëse personave me aftësi të kufizuara, duke parashikuar
përkufizimet e personave me aftësi të kufizuara, duke mbuluar disa kategori
personash njëherazi, duke përfshirë konceptet e përshtatjes së arsyeshme,
diskriminimit, trajnimin dhe të tjera. Edhe vendimet e miratuara në zbatim të
tij përmbushin parimet dhe kërkesat e këtij ligji për rrjedhojë, edhe ato janë
gjithëpërfshirëse dhe në përgjithësi të ndjeshme ndaj aftësisë së kufizuar në
çështjet e AFP-së.
Nga analiza e akteve nënligjore që rregullojnë aspekte të ndryshme të arsimit
dhe formimit profesional vihet re gjithashtu që mungojnë elementet kryesore
të përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, megjithëse shihen disa
përmirësime në drejtim të grupeve të disavantazhuara (të veçanta) në tërësi
si për shembull në Udhëzimin nr. 14, datë 27.5.2021 “Për mënyrën e organizimit
dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe
aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit
të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar
profesional të personelit” apo Vendimit 554 të Këshillit të Ministrave, datë
31.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, ku ka përpjekje për të përfshirë në
mënyrë të përgjithshme grupe të cilësuara si të veçanta dhe për të cilat
parashikohet studime dhe vlerësime të nevojave dhe programeve që mund
të ndjekin. Në mënyrë të natyrshme, këto akte reflektojnë mungesat në ligjin
kryesor për AFP-në.
29

Habilitimi dhe rehabilitimi janë pjesë e rëndësishme e një zinxhiri të drejtash
dhe lidhen ngushtësisht me të drejtën për arsim dhe formim profesional. Në
Shqipëri, këto të drejta janë krejtësisht të parregulluara në legjislacion, e për
rrjedhojë të mungesës së një hallke të tillë, personat me aftësi të kufizuara
penalizohen për përfitimet që mund të kishin nga sistemi i AFP-së.
Gjatë analizës ligjore nuk u identifikuan kurrikula të mirëfillta, guida apo
udhëzues për përfshirjen në AFP të personave me aftësi të kufizuara, edhe
pse nga Plani 2021- 2025 rezultojnë masa, të cilat planifikojnë hartimin
e dokumenteve të tilla. Këto kanë një rëndësi thelbësore për mësuesit,
instruktorët dhe administratën në përgjithësi të sistemit të AFP-së për të
kuptuar më mirë personat me aftësi të kufizuara, personat me aftësi të
kufizuara të caktuara, për të identifikuar barierrat që ata hasin, qëndrimet,
koncepte të diskriminimit, aksesueshmërinë, përshtatjen e arsyeshme, një
vlerësim më të mirë dhe të tjera.
Më tej, aktet nënligjore në bazë të të cilave janë krijuar agjencitë kryesore që
mbulojnë çështjet e arsimit dhe formimit profesional, duhet të përmbajnë
referenca të drejtpërdrejta për çështjet e barazisë në përgjithësi dhe aftësisë
së kufizuar në veçanti, përsa u përket kompentencave dhe detyrave që këto
agjenci ushtrojnë. Këtu, përmendim veçanërisht Vendimin “Për Organizimin
dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe
Kualifikimeve”, Vendimin “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit
të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, por edhe Udhëzimin “Për
mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe
formimit profesional”.
Nga analiza ligjore u evidentua gjithashtu se ende nuk ka një kuadër
institucional efektiv, i cili të mundësojë bashkërendimin dhe bashkëpunimin
e institucioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara, shërbimeve
sociale dhe shërbimeve të AFP-së apo të punësimit. Edhe pse dokumentat
politikë si Strategjia e Mbrojtjes Sociale apo ai për reformimin e vlerësimit
janë miratuar, ende nuk ka një harmonizim mes tyre dhe ligjeve që mbulojnë
shërbimet sociale apo punësimin dhe dhe arsimin e formimin profesional të
personave me aftësi të kufizuara. Në këtë drejtim është e rëndësishme të ketë
një rregullim të bashkëpunimit në kuadrin ligjor të mekanizmave koordinues
mes institucioneve të vlerësimit (SHSSH, KVPAK, KMCAP dhe të tjera) dhe
institucioneve të AFP-së e punësimit.
Në përfundim të analizës rezulton se kuadri ligjor dhe politik shqiptar mbetet
i munguar dhe joefektiv në drejtim të përfshirjes së personave me aftësi të
kufizuara në AFP-në. Edhe pse i miratuar pas hyrjes në fuqi të KDPAK, ky kuadër
nuk ka marrë parasysh standardet e vendosura nga KDPAK. Legjislacioni
mjaftohet me parimet e përgjithshme të mosdiskriminimit, të cilat në fakt
kanë rezultuar joefektive në drejtim të përfshirjes së plotë dhe efektive të
personave me aftësi të kufizuara.
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Edhe kuadri politik, i cili rezultoi disi më i ndjeshëm ndaj përfshirjes së personave
me aftësi të kufizuara, mbetet sërish problematik, pasi edhe pse ka masa
të përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, ato janë shpeshherë të
përgjithshme, ose nuk mbulojnë të gjithë zinxhirin e nevojave për t’u zbatuar.
Edhe pse janë miratuar ligje të rëndësishme në vend, si ai për mbrojtjen nga
diskriminimi, për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi
të kufizuara dhe vendime të tjera që rregullojnë aksesueshmërinë, ato nuk
kanë gjetur reflektim përmes referencave në kuadrin ligjor që mbulon AFPnë. Nisur nga mosnjohja e tyre në sistemin e AFP-së, është e rëndësishme që
të ketë referenca të drejtëpërdrejta në këtë sistem. Koncepte si përshtatjet
e arsyeshme gjatë arsimit dhe formimit professional gjithëpërfshirës
mungojnë. Nevojat e nxënësve me aftësi të kufizuara në sistemin e AFP-së nuk
adresohen përmes kuadrit ligjor e si rrjedhojë nxënësit me aftësi të kufizuara
në këtë sistem nuk mund të vlerësohen siç duhet e të përmbushen nevojat
për plane, mbështjetje, ndihmë, kurrikula, mjete dhe të tjera.
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3.2. Analizë e kornizës institucionale
Nga rishikimi i kornizës institucionale vihet re se në institucionet kryesore
përgjegjëse për arsimin dhe formimin profesional, përgjegjësitë për
gjithëpërfshirjen e nxënësve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara janë thuajse
të padukshme, ta papërcaktuara.
•
Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe institucionet në varësi të
saj, që kanë përgjegjësinë për të garantuar arsim e formim profesional,
nuk kanë të artikuluara përgjegjësi përsa i përket AFP-së gjithëpërfshirëse
për personat me aftësi të kufizuara. Mungojnë akte normative, VKM, urdhra,
udhëzime, rregullore që do të bënin të mundur këtë. Kjo krijon një situatë,
ku institucionet nuk marrin përgjegjësi dhe detyrime për zbatim. Arsimi
dhe formimi profesional gjithëpërfshirës vazhdon të trajtohet në nivel
parimesh, me zgjidhje ad hoc, të pastrukturuara, nisur nga dëshirat, vullneti
dhe motivimi dhe jo si pjesë integrale e një sistemi të ndërtuar në të gjitha
hallkat për të garantuar gjithëpërfshirjen. Ndryshimet e duhura në nivel
legjislacioni duhet të kenë në vëmendje rishikim, shtim të përgjegjësive
institucionale, shtim të burimeve njerëzore, shtim të strukturave, përfshirë
ato që kanë të bëjnë me sistemin e pritjes, orientimit, këshillimit, vlerësimit
(përfshirë vlerësimin hyrës, të vazhduar dhe në përmbyllje të arsimit),
shërbimeve dhe infrastrukturës mbështetëse, garantimit të cilësisë
përmes inspektimit, vlerësimit dhe monitorimit të vazhdueshëm, etj.
•
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Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe institucionet në varësi të saj, që
kanë përgjegjësinë për të garantuar formimin e përgjithshëm në shkollat
e mesme profesionale, kanë krijuar një kuadër rregullator institucional,
sa i përket arsimit parauniversitar, për të garantuar gjithëpërfshirjen e
nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin bazë 9-të vjeçar dhe arsimin
e mesëm të përgjithshëm. Vihet re që ky kuadër rregullator nuk është
shtrirë ne shkollat e mesme profesionale. Është domosdoshmëri plotësimi
i një kuadri rregullator që do të ngarkojë me përgjegjësi MARS dhe
institucionet në varësi të saj, për të garantuar që për lëndët e formimit të
përgjithshëm, të ofrohet arsim dhe formim profesional gjithëpërfshirës
për nxënësit me aftësi të kufizuara. Duke pasur një praktikë tashmë të
konsoliduar të sistemit të vlerësimit, hartimit të planeve PEI, përmes
marrëveshjeve institucionale, por edhe ndryshimeve të nevojshme ligjore,
është e rëndësishme të rishikohet struktura e Komisioneve të vlerësimit të
ngritur pranë DRAP/ZVAP për të mundësuar edhe vlerësimin e nxënësvë
sa i përket garantimit të përfshirjes edhe në arsim e formim profesional.
Praktika e komisioneve të vlerësimit të ngritura pranë institucioneve
arsimore të arsimit të përgjithshëm parauniversitar, duhet të transferohet
edhe pranë institucioneve të arsimit profesional.

•

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MShMS) dhe institucinet
në varësi të saj duhet të përmirësojnë kuadrin institucional, duke
përcaktuar qartë përgjegjësitë dhe departamentet përgjegjëse, për të
kordinuar me sistemin që garanton AFP-në, në mënyrë të veçantë sa
i përket orientimit dhe vlerësimit të nxënësve dhe të rriturve me aftësi
të kufizuara, për t’u bërë pjesë e AFP-së. Komisioni i vlerësimit bio-psikosocial, është e rëndësishme të garantojë referimin e më tej koordinimin
në vlerësim mes dy institucioneve: Shërbimit Social Shtetëror (ShSSh
dhe Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) dhe komisionit
që duhet të ngrihet pranë AKPA-së dhe institiucioneve të saj të varësisë.
Bashkëpunimi institucional duhet të jetë i vazhduar edhe për të koordinuar
rrjetin e shërbimeve mbështetëse në AFP për nxënësit dhe të rriturit me
aftësi të kufizuara.

•

Institucionet private që ofrojnë arsim dhe formim profesional, organizata
të shoqërisë civile që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar dhe për
arsim, formim profesional e punësim, të gjithë palët e intersuara të krijojnë
partneritete që duhet të institucionalizohen, dhe aty ku ekzistojnë duhet
të rishikohën për të qenë gjithëpërfshirëse për të kordinuar dhe kontribuar
për AFP gjithëpërfshirës për PAK. Partneriteti duhet të përfshijë forma të
forta, të qëndrueshme dhe të vazhdueshme bashkëpunimi dhe dialogu
me prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara si partnerë të barabartë.

33

Pjesa IV – Zbatimi i gjithëpërfshirjes në AFP

4.1. Aksesi në sistem
4.1.1. Referimi dhe Regjistrimi
Sistemi i informimit, referimit dhe regjistrimit përbën një element të
rëndësishëm në procesin e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara
në institucionet e arsimit dhe formimit profesional, në shkollat e mesme
profesionale apo në qendrat e formimit profesional. AKPA, shkollat e mesme
të Arsimit dhe Formimit Profesional si edhe Qndrat e Formimit Profesional,
kanë përgjegjësinë për të informuar dhe referuar nxënësit dhe personat me
aftësi të kufizuara drejt mundësive që ato ofrojnë për aftësim profesional.

“… Bëjmë fushatë promovimi gjatë gjithë vitit, kryesisht në klasat e 9-ta, edhe
përmes të njohurve. Kemi bërë vizita promovimi në gjithë rajonin. Pasi të
mbarojnë arsimin 9-vjeçar, të gjithë mund të regjistrohen.” Drejtues, AFP
“…. Grupi ynë i synuar janë punëkërkuesit e papunë, ne lidhemi me zyrat e
punës, dhe me qytetarë te ndryshëm që duan të marrin formim profesional.
Aplikimi bëhët përmes e-albania, prioritet janë punëkërkuesit e papunë, për
të cilët kurset e formimit profesional ofrohen falas.” Drejtues QFP
Nga vëzhgimi u identifikuan edhe raste të shkollave, të cilat, për shkak të
mungesës së infrastrukturës apo për shkak të mungesës së njohurive të
mjafueshme për aftësinë e kufizuar, nuk bëjnë fushata promovimi për
përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara.

“… Nxënësit tek ne vijnë nga sistemi 9-vjeçar, nga shkollat speciale apo nga
arsimi gjithëpërfshirës. Për këta fëmijë, ne nuk bëjmë marketing apo informim
të mjaftueshëm, pasi profesionet kanë pak vëshirësi dhe rrezikshmëri, kuzhina,
psh. Mësuesi duhet të jetë shumë i kujdesshëm, nëse ka nxënës me aftësi të
kufizuara … ” Drejtues, AFP
Të gjitha metodat aktuale për informimin, referimin dhe regjistrimin e nxënësve
janë të vlefshme edhe për personat me aftësi të kufizuara. Por ato, nuk ofrojnë
qasje të veçanta dhe të përshtatura për të garantuar aksesueshmërinë në
informacion për personat me aftësi të kufizuara, nisur nga detyrimi që këto
instutucione kanë, bazuar në legjislacionin për aksesueshmërinë .
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Informacioni i ofruar në portalet e institucioneve, p.sh në faqen e internetit
të AKPA-së, shkollave të mesme profesionale apo të qendrave të formimit
profesional, por edhe informacioni i përgatitur dhe i shpërndarë në formë
të printuar prej tyre, nuk ofrohet në formate alternative (shkrim i zmadhuar, i
regjistruar në audio, me kontrast, në gjuhën e shenjave, në formate lehtësisht
të lexueshme e të kuptueshme (easy read) për të qenë lehtësisht i arritshëm
dhe i kuptueshëm për personat me aftësi të kufizuara shqisore (dëmtim
apo humbje të shikimit, dëmtim apo humbje të dëgjimit), aftësi të kufizuara
intelektuale etj., çka e bën të pamundur që ata të jenë në gjendje për të
përfituar prej tij e për rrjedhojë të bëjnë zgjedhje të informuara. Mungojnë
tërësisht platformat e aksesueshme të informimit/referimit/apo aplikimit
online për regjistrim.

“ … Jo, faqja e internetit nuk është e aksesueshme dhe nuk prodhojmë
informacion në formate të aksesueshme për nxënësit/ kursantët me aftësi
të kufizuara….” DrejtuesShMAFP
Ndërkohë vihen re përpjekjet e para për krijimin e faqeve të internetit të
aksesueshme, në një nga shkollat e mesme profesionale të përfshira në
studim.

“ … Ne po punojmë për ta bërë faqen e internetit të aksesueshme (turn text
to speech), leximin e tekstit në format audio…” Mësues, shkollë e mesme
profesioanle
Gjetja e rrugëve efektive të dhënies së informacionit dhe komunikimit me
personat me aftësi të kufizuara është kusht i rëndësishëm për pjesëmarrjen
e personave me aftësi të kufizuara në arsim dhe formim profesional.

“… Për personat me aftësi të kufizuara me probleme të shikimit dhe dëgjimit
nuk kemi fare mundësi të japim informacion. Stafi është i papërgatitur per
dhënien e informacionit për personat me aftësi të kufizuara...” Drejtor, QFP
Të dhënat e mbledhura evidentuan se zyrat e punësimit që i regjistrojnë dhe më
tej i referojnë punëkërkuesit e papunë drejt formimit profesional, institucionet
arsimore të arsimit profesional dhe qendrat e formimit profesional të cilat
intervistojnë dhe regjistrojnë nxënësit me aftësi të kufizuara, ende ndeshen
me një sërë vështirësish sa i përket procesit të regjistrimit dhe intervistimit të
personit me aftësi të kufizuara punëkërkues i papunë apo nxënës, konkretisht:
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Zyrat e punësimit dhe shkollat e mesme profesionale kanë punonjës për
pritjen e punëkërkuesve/ nxënësve që paraqiten pranë këtyre institucioneve,
por ende asnjë nga këto institucione nuk ka punonjës të dedikuar dhe të
profilizuar për intervistimin dhe orientimin në përputhje me nevojat që kanë
kategoritë e ndryshme të personave me aftësi të kufizuara. Të intervistuarit
në të gjitha rastet theksuan se nëse do të paraqitej personalisht një person
me aftësi të kufizuara, pa qenë i shoqëruar nga kujdestari i tij apo nga një
familjar i tij, do të ishte shumë e vështirë dhe në disa raste gati i pamundur
komunikimi me të. Në mënyrë të veçantë, këtu theksohet vështirësia në
komunikim me personat me aftësi të kufizuara në dëgjim dhe në të folur,
për shkak se specialistët nuk njohin gjuhën e shenjave për të komunikuar
me këtë kategori. Gjatë intervistave, rezultoi se AKAFPK në bashkëpunim me
Shoqatën Kombëtare të personave që nuk flasin e nuk dëgjojnë, po punojnë
për të hapur pranë QFP-ve, kursin e përgatitjes së përkthyesve të gjuhës së
shenjave.

“ Kemi përgatitur kurrikulën dhe në shtator fillojmë kursin e parë të përgatitjes
së përkthyesve të gjuhës së shënjave, të cilët mund të ofrojnë shërbimin
e interpretit të gjuhës së shënjave në institucionet që ofrojnë shërbime”.
Përfaqësues, OJF
Në mesazhet promovuese, mungojnë mesazhet inkurajuese për personat me
aftësi të kufizuara, të cilat mund të ofrohen përmes citimit: “Nxiten të aplikojnë
personat me aftësi të kufizuara... Shkolla garanton akses dhe përshtatje të
arsyeshme për çdo individ me aftësi të kufizuara në masën më të mirë të
mundshme” ose duke evidentuar dhe përdorur shembuj të nxënësve me
aftësi të kufizuara që kanë arritur sukses si modele të suksesshme .
Personat me aftësi të kufizuara janë shpesh të izoluar dhe të painformuar.
Shumë prej tyre, si pasojë e aftësisë së kufizuar, kanë vlerësim të ulët për
veten dhe aftësitë që zotërojnë dhe janë pesimistë për të ardhmen. Prandaj,
këshillimi ka një rol shumë të rëndësishëm, aq më tepër kur ai është i orientuar
drejt një objektivi të përcaktuar siç është arsimi dhe formimit profesional.
Orientimi dhe këshillimi drejt arsimit dhe formimit profesional përfshin dy
plane: (1) këshillim paraprak dhe (2) këshillim gjatë procesit të arsimit dhe
formimit profesional. Këshillimi paraprak dhe më kryesori thyen pengesat e
para të individit dhe e pajis atë me informacion, shprehi dhe aftësi për të
zbuluar dëshirat për një profesion të caktuar në përputhje me mundësitë.
Studimi evidenton se shumë nga rastet e suksesit të përfshirjes së personave
me aftësi të kufizuara në arsim dhe trajnim profesional janë falë këshillimit
dhe mbështetjes psiko-sociale që u është bërë këtyre personave apo
pwrkushtimit dhe ndjekjes nga vetë mësuesit e tyre.
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“ .... referimin e një nxënësi që po ndjek me sukses arsimin pranë shkollës sonë,
e ka bërë vetë drejtoresha e një shkolle 9-vjeçare, e cila e shoqëroi atë për t’u
regjistruar, dhe, më tej, ofroi informacion për mësuesit e shkollës mbi aftësitë
dhe kërkesat e veçanta të tij, në mënyrë që nxënësi të mund të përfshihej
realisht në procesin mësimor......” Drejtues, SHMAFP.
“…..Për fëmijët që mbarojnë klasën e 9 duhet të kenë një edukim karriere, të
marrë informacion prindi dhe fëmija. …..” Përfaqësues organizate, Fokus gup
me organizata.
Është shumë e rëndësishmeqë prindi/kujdestari i një fëmije/personi me aftësi
të kufizuara të përfshihet në këtë fazë të orientimit të karrierës së fëmijës/
personit me aftësi të kufizuara. Studimi evidentoi se më së shumti, prindërit
e fëmijëve me aftësi të kufizuara, kanë pritshmëri shumë të ulta, dhe shumë
shpesh i orientojnë fëmijët e tyre drejt arsimit e formimit profesional, vetëm
për ti nxjerrë nga izolimi, për të krijuar mundësi shoqërizimi për ta.

“... Prindërit duan thjesht që fëmija të socializohet , të fitojë disa shprehi dhe jo
profesion.” Instruktor në QFP, Drejtues ShMAP
Nuk ishin të pakta rastet e përmendura, kryesisht nga përfaqësues të ofruesve
të AFP-së, që prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe vetë personat me
aftësi të kufizuara, shpesh ndiqnin kurset apo arsimin profesional për shkak
të incentivave financiare të ofruara nga shteti.

“…Ato vijne edhe te motivuar nga pagesa që ato marrin. Nëse ndjekin një
kurs formimi ato marrin 200% të pagesës që marrin për shkak të aftësisë së
kufizuar. Kryesisht zgjedhin kurse që zgjasin më gjatë, që të kenë mundësi ta
marrin pagesën për më shumë muaj…” Instruktor, QFP
Nëse kjo incentivë, që duhet evidentuar si ndërhyrje pozitive, e ofruar jo
vetëm në Shqipëri, do të pasohej nga një sistem përfshirës cilësor dhe efektiv
për nxënësit/personat me aftësi të kufizuara, që i qasen këtij sistemi, do të
bëhej e mundur që ata të të fitonin, përmirësonin kompetenca dhe aftësi
profesionale në një drejtim të caktuar, duke rritur mundësitë për përfshirjen e
tyre në tregun e punës.
Një rol të veçantë në informim dhe këshillim kanë luajtur OJF-të apo ofruesit
publikë apo privatë të shërbimeve të specializuara për personat me aftësi të
kufizuara, sikurse mund të përmenden shkollat publike speciale, organizata
që ofrojnë shërbime terapeutike, ergoterapi, terapi okupacionale, trajnime
për jetesë të pavarur për personat me aftësi të kufizuara, shoqata prindërish,
shoqata që zbatojnë programe me fokus punësimin e personave me aftësi
të kufizuara , të cilat ofrojnë në mënyrë shumë të strukturuar dhe profesionale
këshillim dhe orientim për grupe personash me aftësi të kufizuara, me qëllim
orientimin në kurse të formimit profesional, si dhe në tregun e punës.
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“….. Bashkëpunojmë me shkollën “Zëra jete”(shkollë speciale për fëmijët me
aftësi të kufizuara) Bëjmë aktivitete të përbashkëta, i ndihmojmë, di numrin e
nxënësve aty dhe kam informacion për ta…..” Drejtuese, ShMAP.
“… Disa vijnë të referuar nga organizatat. Ata vijnë me një dëshirë, por edhe
mund të ndryshojnë zgjedhjen e tyre. Ne i informojmë për kurset. Psh. dikush
me probleme levizshmërie të theksuara nuk mund të ndjekë kursin e kuzhinës
...” Fokus-grup me instruktorë në QFP.
“... Ne i kemi orientuar në formim profesionale, stafet tona i kanë vlerësuar
dhe i kanë orientuar për drejtimet që ata mund të ndjekin. I kemi udhëhequr
ku ata kanë dëshirë dhe mundësi, por duke parë dhe tregun…” Përfaqësues
OJF, Fokus-grup me Organizata
“…. Në rastet kur fëmijëwt me aftësi të kufizuara, në institucionet e arsimit
9-vjeçar, punojnë mbi bazën e planit të edukimit individual (PEI), një nga
elementet e planit PEI është Plani për jetën, i cili duhet të përbëjë një pikënisje
dhe orientim për drejtimin që një fëmijë me aftësi të kifizuara duhet të
ndjekë pas përfundimit të arsimit të detyrueshëm 9-vjeçar. Pyetja shtrohet
se sa ndiqet dhe kush e ndjek më tej në realitet këtë segment të PEI-t…….”.
Përfaqësues Organizate
Në shumicën e vendeve evropiane, një program orientimi/monitorimi
normalisht u ofrohet të gjithë nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në
AFP, përpara se ata të kenë qasje në një institucion arsimor.
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4.1.2. Procesi i vlerësimit dhe planifikimi
Vlerësimi për arsim dhe formim profesional për një person me aftësi të
kufizuara është një element shumë i rëndësishëm si në momentin përpara
përfshirjes në AFP, por edhe gjatë çdo faze ndryshimi në proces, deri tek
tranzicioni nga AFP në tregun e punës.
Agjencia Europiane për Arsimin Special dhe atë Gjithëpërfshirës / European
Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2012b, thekson se tre nga
njëzet faktorë të suksesit të AFP-së, janë të lidhur me (i) vlerësimin, (ii) qasjen
me në qendër nevojat e nxënësit me aftësi të kufizuara dhe (iii) planet e
individualizuara.
Vlerësimi për nevoja arsimore i nxënësve me aftësi të kufizuara në Shqipëri
rregullohet përmes Ligjit të arsimit parauniversitar , i cili orienton vlerësimin
të kryhet nga Komisionet e Vlerësimit të ngritura pranë DRAP-ve, përmes
një procesi multidisiplinar vlerësimi, porse nxënësit me aftësi të kufizuara, të
cilët duan të përfshihen në shkollat e mesme të AFP-së janë të përjashtur
nga vlerësimi në këto komisione. Për përfshirjen në formim profesional, si
për çdo punëkërkues të papunë, edhe për personat me aftësi të kufizuara,
realizohet procesi i intervistimit me qëllim profilizimin e tij pranë Zyrave të
Punës. Gjatë procesit të intervistimit, specialisti i Zyrës së Punës bën një
profilizim të punëkërkuesit, mbi bazën e të cilit harton edhe Planin Individual të
Punësimit (PIP). Ky plan përmban hapat që do të ndërmerren për përfshirjen
e punëkërkuesit sa më shpejt në tregun e punës, përfshirë edhe nevojat për
formim profesional, për të cilat hartohet një Plan Individual i Trajnimit (PIT).
Vlerësimi fillestar i njohurive dhe aftësive të personave me aftësi të
kufizuara është faktor kyç për t’i orientuar ata në përputhje me aftësitë dhe
dëshirat e tyre. Procesi i vlerësimit fillestar duhet të marrë në konsideratë
të gjithë elementët e zhvillimit si: aftësitë njohëse, të sjelljes, të komunikimit,
lëvizshmërisë, të shkruarit dhe lexuarit, etj. Të gjitha këto dhe të tjera, të
detajuara sipas llojit të aftësisë së kufizuar, bëjnë që personi me aftësi të
kufizuara të vlerësohet saktë për aftësitë që ka me qëllim ndjekjen e një
drejtimi, profili apo kursi të formimit profesional, ku rezultatet e pritshme prej
tij të arrijnë nivele të kënaqshme. Rezultatet e përftuara gjatë intervistave për
realizimin e këtij raporti tregojnë se ky proces, megjithë rëndësinë që ka në
mbarëvajtjen e kualifikimit profesional të nxënësve/kursantëve me aftësi të
kufizuara, në asnjë nga shkollat apo qendrat e AFP-së nuk realizohet si i tillë.

“… Nuk realizohet një vlerësim i mirëfilltë. Shohim dokumentin që vjen nga
KMCAP, i cili nuk ofron informacion. Me pas, kërkojmë ndihmë tek ndonjë mjek,
i cili na orienton. Pyesim edhe prindërit për të pasur më shumë informacion.”
Mësues, fokus-grup me mësues të SHMAP, Shkodër
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“… Nuk e kuptoj përse vlerësimi për të qenë nxënës në shkolla të mesme të
arsimit professional nuk kryhet nga komisioni që funksionon në DRAP.” Mësues,
fokus-grup me mësues të SHMAP, Shkodër
“… Nëse do të bëhej ashtu si duhet vlerësimi fillestar, ne do ta kishim shumë
më të lehtë për t’i drejtuar në kurset, ku ata mund të mësojnë vetëm për një
proces pune.”, Instruktor, QFP
“… Mungon vlerësimi. Kemi krijuar ne, por thjesht nuk kemi një informacion nga
Ministria e Arsimit për vlerësimin. Jemi anashkaluar në shumë gjëra në këtë
drejtim. Nuk kemi asnjë informacion se si vlerësohen nxënësit me aftësi të
kufizuara për të qenë pjesë e AFP-së.” Mësues, shkollë e mesme profesionale
Nga përgjigjet e dhëna, si prej drejtuesve ashtu edhe prej mësuesve dhe
instruktorëve, rezulton se në institucionet e AFP-së nuk ka struktura formale
dhe procedura të miratuara për vlerësimin e aftësive të personave me aftësi
të kufizuara. Po ashtu mungon vlerësimi i struktuar nga një hap në tjetrin,
si edhe vlerësimi përfundimtar që e lidh individin me tregun e hapur të
punës. Në një nga qendrat e formimit profesional ka një grup instruktorësh
të cilët bëjnë vlerësimin. Në përbërje të grupit të vlerësimit janë instruktorë
me eksperiencë dhe aftësi pedagogjike. Rolin vlerësues dhe atë orientues të
personave me aftësi të kufizuara në kurset e ofruara nga qendrat e formimit
profesional e kanë strukturat e punësimit të AKPA-së. Të dhënat tregojnë se
ky rol kryhet pjesërisht prej tyre në rastin e personave me aftësi të kufizuara,
të cilët kanë nevojë për një vlerësim të detajuar të funksionalitetit, aftësive
dhe përshtatjes së arsyeshme. Edhe në rastet kur personat janë orientuar
prej këtyre strukturave në një kurs të caktuar, drejtuesit e QFP-ve evidentojnë
se ata rivlerësohen nga stafi me qëllim që të përputhin sa më mirë aftësitë
e individit me programin e kursit. Vlerësimi i bërë nga stafi i QFP-ve është
më tepër një vlerësim i përgjithshëm, i realizuar në formën e intervistës
me personin me aftësi të kufizuara dhe shpeshherë edhe në prezencë të
familjarëve të tij.
“… Për personat me aftësi të kufizuara duhet një vlerësim paraprak, se ne nuk
kemi ekspertë për këshillim apo vlerësim. Për personat me aftësi të kufizuara
duhet të kemi metodologjinë e vlerësimit, një specialist shërbimesh punësimi
apo psikolog që ka njohuritë e duhura në fushë. Duhet bërë vlerësimi më i
thelluar.” Zyra e punës, Tiranë
Në shumë raste, stafi i AFP-së konsultohet me familjarët për të njohur më
mirë pikat e forta dhe ato të dobëta të personit me aftësi të kufizuara e për
t´i orientuar ata në drejtimin / profilin apo kursin e formimit profesional më të
përshtatshëm.
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Në shkollat e mesme të arsimit profesional, psikologu bën një vlerësim të
parë dhe e ndjek nxënësin me aftësi të kufizuara, sipas njohurive që ai ka.
“… Nxënësit me aftësi të kufizuara vijnë këtu që të mund të marrin një profesion.
Bëhet një vlerësim nga dokumentacioni që ata sjellin, por dhe unë si psikologe
bëj takime me nxënësit për të parë se në çfarë niveli janë. Vlerësimin e ndaj
edhe me mësuesit. Instrumenta ligjore për vlerësimin nuk ka, por thjesht të
dhënat e mia. Po të kishte diçka të strukturuar, do të ishte më në të mirë të
nxënësit.” Psikolog, shkollë e mesme profesionale, Tiranë.
Për identifikimin e aftësive të personit me aftësi të kufizuara, përpara së
të përfshihet në AFP, nevojiten formate të vlerësimit, mjete didaktike të
përshtatura dhe trajnim i personelit përgjegjës.

“… Na mungojnë formularët e vlerësimit, por edhe mjete didaktike të
përshtatura për të bërë ashtu si duhet vlerësimin e aftësive të personave
me aftësi të kufizuara...” Drejtues, QFP

“Nevojitet staf i përgatitur që bën vlerësimin. Duhet një person që të merret
vetëm me problematikën e personave me aftësi të kufizuara, që të jetë i
trajnuar për këtë qëllim. Nevojitet edhe një psikolog në strukturë...” Drejtues,
QFP
Disa nga pjesëmarrësit janë të mendimit së vlerësimi fillestar dhe rekomandimi
për llojin e mundshëm të AFP-së, të bëhet nga institucione më të specializuara.
“Mendoj se vlerësimin dhe referimin ta bëjnë OJF-të ose institucionet e
specializuara për këtë qëllim.” Drejtues, QFP
Vendi ynë po zbaton vlerësimin e aftësisë së kufizuar, bazuar në rekomandimet
e OBSH-së, përmes përdorimit të ICF-së, në sistemin e mbrojtjes sociale.
Procesi është shtrirë në Rajonin e Tiranës dhe do të vazhdojë më tej shtrirjen në
rajonet e Durrësit dhe Elbasanit deri në fund të vitit. Nga intervistat e realizuara
me institucione qendrore, rezulton se nuk ka momentalisht ndërveprim mes
sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar me sisteme të arsimit, formimit
e punësimit. Në vendin tonë, mund të krijohet modeli i bashkerendimit të dy
vlerësimeve: vlerësimi funksional i aftësisë së kufizuar, mund të përdoret nga
institucione të tjera për të vijuar me vlerësimin e nevojave arsimore, atyre
për përfshirje në AFP-së, rehabilitim, shërbime dhe punësim.
Mungesa e vlerësimit të specializuar, ndikon në procesin e hartimit të planeve
individuale të punës së mësuesve /instruktorëve me nxënësit me aftësi të
kufizuara. Plane individuale të hartuara mbi bazën e vlerësimit, i cili është i
munguar, nuk janë prezente në të gjitha institucionet e AFP që u kontaktuan
për qëllim të këtij studimi. Rezultatet tregojnë se pavarësisht mungesës së
planeve individuale të standardizuara, mësuesit dhe instruktorët e AFPsë kanë marrë nisma individuale për përshtatje të programit, të cilat kanë
konsistuar më së shumti në modelimin që ata i kanë bërë punës individuale
me nxënësit me aftësi të kufizuara.
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Qasjet dhe teknikat e përzgjedhura dhe të përdoruara për personat me
aftësi të kufizuara kanë konsistuar kryesisht në: (i) zgjatjen e orëve të mësimit;
(ii) punën individuale jashtë orës së mësimit; (iii) thjeshtëzimin e përmbajtjes
së temave të lëndës; (iv) përdorimin e mjeteve si video apo materiale të
shkruara për nxënësit që nuk dëgjojnë.

“Planet PEI duhen parë me shumë kujdes. Ka plane individuale në shkolla
9-vjeçare, por nxenësit me aftësi të kufizuara trajtohen me objektiva minimale
përmes këtyre planeve individuale. Nëse nxënësi me aftësi të kufizuara do
të vazhdojë më tej në një cikël të AFP-së, atëherë ka një hendek midis asaj
që është trajtuar dhe si duhet të trajtohet. Duhet ndërhyrje e standardizuar
për hartimin e planeve të individualizuara për nxënësit që vazhdojnë ciklin e
arsimit të mesëm të AFP-së dhe po ashtu, kur personat me aftësi të kufizuara
përfshihen në një kurs të formimit profesional.” Organizatë që punon në
fushën e aftësisë së kufizuar, Elbasan
“… Sa i përket planeve individuale, mësuesit bëjnë një diferencim kur punojnë
me këta nxënës, por plan të mirëfilltë nuk ka” Mësues, ShMAFP, Tiranë
Gjatë punës individuale me nxënësit ose kursantët me aftësi të kufizuara,
mësuesit dhe instruktorët vërejnë dallime (dallime në kohë dhe qasje
pedagogjike), të kushtëzuara nga lloji i aftësisë së kufizuar, por edhe nga
niveli i funksionimit të tyre. P.sh personat me aftësi të kufizuara fizike, përfshirë
ata të cilët janë përdorues të karrigeve me rrota dhe aftësi të kufizuara në
lëvizje, janë një grupim të cilëve nëse do t’u sigurohet aksesi i plotë fizik në
ambientet e qendrës, mund të përfshihen plotësisht dhe të përfitojnë njohuri
dhe aftësi njësoj si kursantët e tjerë.
“B. është në karrige me rrota. Është nxënësi më i mirë e më i ndjeshëm në
klasë. Nuk më sjell asnjë problem, kurrë, gjatë orës së mësimit.” Mësuese,
ShMAFP Elbasan
Me qëllim lehtësimin e vendosjes së marëdhënies dhe ndërveprimit në
punën individuale me personat me aftësi të kufizuara, nevojitet mbështetje
nga profesionistë. Prezenca e psikologut ka ndihmuar në punën me personat
me aftësi të kufizuara dhe me familjarët e tyre, pavarësisht se psikologu
është në dispozicion të disa shkollave. Psikologu bën një vlerësim në bazë të
dokumentacionit që zotëron dhe hap një dosje për çdo nxënës me aftësitë
kufizuara. Gjatë gjithë ciklit mësimor, ai është në krah të mësuesve dhe të
personit me aftësi të kufizuara për të siguruar përfshirjen sa më mirë të jetë
e mundur të tij në klasë.

“Psikologu na ka ndihmuar shumë kur e kemi patur të vështirë të komunikojmë
me personat me aftësi të kufizuara.” Mësues, ShMAFP Elbasan

42

Për realizimin e moduleve apo lëndëve, mësuesit e instruktorët nuk hartojnë
plane pune të individualizuara. Ata i vlerësojnë shumë të nevojshme, por as
nuk i kanë dhe as nuk janë trajnuar që t’i hartojnë. Ata shprehen se për të
punuar individualisht në varësi të nivelit dhe tipit të aftësisë së kufizuar duhet
të pajisen me formate të planeve individuale të hartuara nga specialistë të
fushës.

“Nuk punojmë me plane individuale me kursantët. Do të ishte mirë që të na
jepeshin formate të planeve individuale dhe të trajnohemi se si të punojmë
në mënyrë të diferencuar me ta.” Drejtues QFP
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4.2. Çfarë shërbimi dhe si e merr shërbimin nxënësi me
aftësi të kufizuara në sistemin e AFP-së?
4.2.1. Përshtatja e arsyeshme në arsimin dhe formimin profesional të
personave me aftësi të kufizuara
Koncepti i ‘përshtatjes së arsyeshme’ gjen vend në kuadrin ligjor shqiptar .
Përshtatja e arsyeshme në arsimin dhe formimin profesional për personat me
aftësi të kufizuara është një term që aplikohet për të modifikuar mjedisin ku
zhvillohet mësimi, apo ndryshime të tjera të duhura gjatë mësimit e trajnimit
për të ndihmuar një nxënës me aftësi të kufizuara.
Përshtatja e arsyeshme në sistemin e arsimit dhe formimit professional është
e rëndësishme të aplikohet, me qëllim që nxënësit me aftësi të kufizuara
të kenë: (i) të njëjtat mundësi të nxëni si nxënësit pa aftësi të kufizuara; (ii)
të njëjtat mundësi vlerësimi në fund të kursit si edhe nxënësit pa aftësi të
kufizuara.
Përshtatja e arsyeshme përfshin: (i) përshtatjen e materialeve dhe
aktiviteteve brenda një kursi apo një lënde; (ii) modifikimin e mënyrave të
paraqitjes së materialeve dhe aktiviteteve; (iii) mbështetje për nxënësit me
aftësi të kufizuara; (iv) përdorimin e teknologjive asistive ; (v) përgatitjen e
informacionit të aksesueshëm përpara përfshirjes në AFP dhe gjatë zhvillimit
të AFP-së; (vi) monitorimin në vijimësi për t’u siguruar se nevojat e nxënësit
me aftësi të kufizuara po plotësohen dhe nuk ka nevojë për adaptime të tjera
në vijim . Qëllimi është të ndihmojë nxënësin me aftësi të kufizuara të marrë
pjesë dhe nuk është ta favorizojë atë, krahasuar me nxënësit e tjerë, apo
të ndryshojë standardet dhe rezultatet e pritshme nga një lëndë apo kurs i
caktuar.
Përshtatja e arsyshme, aksesueshëmëria dhe dizenjimi/projektimi
universal përbëjnë standarde bazë, parakushte që duhet të përmbushen
për të garantuar arsim dhe formim profesional gjithëpërfshirës. Ndërsa
aksesueshmëria dhe dizenjimi universal mund të realizohen paraprakisht
për të eleminuar pengesat kryesisht në ndërtim, ambjente, informacion
dhe komunikim, përshtatja e arsyeshme është qasje e individualizuar dhe
realizohet rast par rasti.
Garantimi i aksesueshmërisë në mjedise, informacion, komunikim e transport,
nëse garantohet për të gjithë institucionet, lehtëson edhe procesin e
përshtatjes së arsyeshme.
Elementët e përshtatjes së arsyeshme në AFP për personat me aftësi të
kufizuara janë analizuar për qëllimin e realizimit të këtij studimi në kushtet e
Shqipërisë.
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4.2.2. Aksesueshmëria në mjedise, informacion, komunikim e transport
Funksionimi efikas i të gjithë zinxhirit, duke filluar me atë infrastrukturor,
urbanistik dhe ndërtimor, për të vazhduar më pas me elementët mbështetës
gjatë gjithë procesit të përfshirjes në arsim e formim deri tek punësimi, janë
një parakusht shumë i nevojshëm për përfshirjen e personave me aftësi të
kufizuara në arsim e formim profesional. Pjesa e aksesit fizik të institucioneve
të arsimit e formimit profesional ka mbetur ende e kufizuar në përmbushjen e
detyrimit të vendosjes apo përshtatjes së një rampe për lëvizjen e personave
me aftësi të kufizuara fizike dhe në disa raste të shkollave të mesme
profesionale edhe ashensor.
Aktualisht sistemi publik i AFP-së përbëhet nga 34 shkolla të mesme
profesionale dhe 10 qendra të formimit profesional. 27 shkolla janë të pajisura
me rampa dhe 12 shkolla janë të pajisura me rampa dhe ashensorë. Ndërkohë,
1 QFP është e pajisur me rampa dhe ashensor; 1 QFP është e pajisur vetëm me
ashensor; 4 QFP janë të pajisura vetëm me rampa, dhe 4 QFP nuk disponojnë
asnjë facilitet për PAK.
Ndërkohë që, ende asnjë nga institucionet publike, nuk ka pasur në vëmendje
përshtatjen e ambienteve të brendshme të institucioneve, konkretisht
ambienteve të përbashkëta, klasave, holleve, tualeteve për të qenë të
arritshme nga të gjitha kategoritë e tjera të aftësisë të kufizuar, intelektuale
apo shqisore (personat që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin dhe personat e verbër),
si edhe përcaktohet në Rregulloren “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e
personave me aftësi të kufizuara”.
Pikërisht nëpërmjet kësaj rregulloreje kërkohet eliminimi i pengesave dhe
përshtatja e të gjitha objekteve ekzistuese dhe të reja që ofrojnë shërbime
publike, në të cilat jepen në mënyrë të detajuar standardet që duhet të
garantojë çdo institucion i administratës publike qendrore apo vendore në
vendosjen e sinjalistikës dhe tabelave orientuese si në ambientet e jashtme
dhe të brendshme të godinës por edhe për sigurimin e ambienteve të
përshtatshme të pritjes, të intervistimit apo nyjet higjeno-sanitare.
Megjithatë, drejtues të AKPA-së thanë gjatë intervistës se janë bërë
parashikime të duhura që në rikonstruksionet e fundit që janë bërë në
shkollat e mesme profesionale të përfshihen të gjitha elementët që lidhen
me sigurimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara.
“Nuk kemi rampë dhe infrastrukturë të përshatur.” QFP Shkodër
“… Kemi dhe problemin e infrsatrukturës, për persona që nuk shohin. Po ashtu,
godina ka shkallë, kemi pasur kurs për PC që e kemi zhvendosur në kat të
pare, sepse ka qenë një person me aftësi të kufizuara fizike” QFP Fier
“Shkolla është e përshtatur, por për të verbërit mungojnë shiritat.” Mesues
ShMAFP, Tiranë
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“Nuk kemi ashensor. Ka rampë në hyrje. Laboratorë janë në kat të dytë.”
ShMAFP, Fier
Aksesueshmëria në informacion dhe në komunikim është e parealizuar në
të gjitha institucionet e AFP-së në Shqipëri. Ende, asnjë nga institucionet nuk
ofron informacionin publik të përshtatur për të gjitha kategoritë e personave
me aftësi të kufizuara, si edhe përcaktohet në Vendimin 1074, datë 23.12.2015 të
Këshillit të Ministrave dhe konkretisht: (i) interpretin e gjuhës së shenjave apo
informacion të thjeshtuar për personat me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe
në të folur; (ii) formatet e përshtatura (në braill, me germë të zmadhuar apo
në audio) për personat me aftësi të kufizuara në shikim apo me vështirësi në
shikim; (iii) informacionet me gjuhë apo formate të thjeshtuara për personat
me aftësi të kufizuar mendore.
“Ne ofrojnë informacion vetëm për ata persona me aftësi të kufizuara, që
vijnë direkt në zyrat tona. Informacioni nuk bën dallim nga ai që ofrohet për
gjithë nxënësit e tjerë. Për personat me aftësi të kufizuara me probleme
të shikimit dhe dëgjimit nuk kemi fare mundësi të japim informacion. Stafi
është i papërgatitur per dhënien e informacionit për personat me aftësi të
kufizuara.” Drejtues, QFP
Personat me aftësi të kufizuara përmendin si pengesa për pjesëmarrjen në
arsim e në formim profesional edhe mungesën e burimeve financiare për
transport drejt institucioneve të AFP, si edhe transportin e përshtatur.

“Transporti ka qenë i vështirë ... Nëse do të kishte transport, do të kishte numër
më të madh.... Shumë janë nëpër fshatra ... e kanë të vështirë për të dalë
nga shtëpia....nuk vjen dikush nga fshati pa transport.” Person me aftësi të
kufizuara
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4.2.3. Kapacitetet e burimeve njerëzore: drejtues, mësuesve dhe
instruktorëve, mësues ndihmës
Dy nga njëzet faktorët për të realizuar një sistem të sukseshëm të AFP-së për
personat me aftësi të kufizuara, janë të lidhur me: (i) kualifikimin e duhur të
mësuesve dhe instruktorëve në sistemin e AFP-së; (ii) trajnime dhe zhvillim
i vazhdueshëm profesional i mësuesve dhe instruktorëve për të siguruar
cilësinë e AFP-së me në qendër nxënësin me aftësi të kufizuara.
Intervistat e realizuara për qëllime të hartimit të këtij studimi tregojnë se
drejtuesit, mësuesit, specialistët dhe instruktorë në ofruesit e AFP-së janë
specialistë të fushave përkatëse, formimi akademik i të cilëve përputhet me
programet e miratuara. Mbështetur në dijet e tyre teorike dhe praktike, si dhe
në përvojën pedagogjike të fituar, ata zhvillojnë dhe përshtasin programin
me qëllim aftësimin e çdo nxënësi, deri në përfundim të kursit, përfshirë këtu
edhe nxënësit apo kursantët me aftësi të kufizuara. Pavarësisht nga sa më
sipër, të pyetur për nevojat e tyre për kapacitete të shtuara, me qëllim rritjen e
efektivitetit të mësimdhënies për nxënësit me aftësi të kufizuara, ata shprehen
se kanë shumë mungesa dhe se nevojat e tyre janë të mëdha në këtë aspekt.
Mësuesit dhe instruktorët e AFP-së u shprehën se ata kanë nevojë për trajnime
specifike në fushën e aftësisë së kufizuar, që nga mënyrat e komunikimit,
ndërveprimit e deri tek metodologjia e diferencuar në mësimdhënie për
kategori të ndryshme të personave me aftësi të kufizuara. Pjesëmarrësit
nga institucionet e AFP-së theksuan se që puna me personat me aftësi të
kufizuara të ketë rezultat, atyre u nevojitet informacion për aftësinë e kufizuar,
për metodat e këshillimit dhe orientimit, vlerësimin e njohurive dhe aftësive të
tyre në vijimësi, mënyrat e përshtatjes së programeve, hartimin dhe zbatimin
e planeve të individualizuara, përdorimin e teknikave në punën direkte, mjetet
e përshtatura për ndjekjen dhe vlerësimin si në aspektin teorik ashtu edhe
praktik.

”Kemi marrë pjesë në trajnime afatshkurtra ndërgjegjësuese, kemi marrë
njohuri bazë për të drejtat, por nuk kemi marrë njohuri se si mund të punojmë
drejtpërdrejt me personat me aftësi të kufizuara”. Instruktor, QFP
“Stafi ynë nuk ka marrë trajnime të tilla, por e shohim të domosdoshme të
kemi në vijim” Drejtore, ShMAFP Tiranë
“Ne kemi shumë nxënës me aftësi të kufizuara dhe duhet trajnim për gjithë
stafin. Klasifikimi i aftësisë së kufizuar është aq i gjerë dhe ne nuk kemi njohuri,
për më tepër këto njohuri duhen pasuruar vazhdimisht.” FG me mësues,
ShMAP Elbasan
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Asnjëri nga institucionet e AFP-së në fokus të këtij studimi nuk ka në organikë
personel të veçantë për të mbështetur në mënyrë profesionale përfshirjen
e personave me aftësi të kufizuara në arsimin dhe formimin profesional,
kryesisht për nxënës apo kursantë me aftësi të kufizuara të rënda apo të
thella. Të gjithë pjesëmarrësit njohin nevojën e mbështjes dhe nevojën e
rritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe e argumentojnë këtë me vështirësitë
që hasin në punën me personat me aftësi të kufizuara që nga pritja, vlerësimi
i aftësive, përshtatja e programeve dhe teknikave të punës, mbarvajtja e
marëdhënies dhe ndërveprimi me ta; përdorimi i teknikave dhe mjeteve të
përshtatura si dhe mbështetja për t’i orientuar në tregun e punës.
Bazuar në Ligjin e Arsimit Prauniversitar dhe eksperiencat pozitive që ky ligj ka
sjellë për përfshirjen e mësuesit ndihmës në sistemin e arsimit parauniversitar,
pjesëmarrësit, të cilët kanë pasur raste të nxënësve me aftësi të kufizuara,
theksuan nevojën e aplikimit të këtij koncepti edhe në AFP, aty ku vlerësimi e
dikton. Në shkollat e mesme të arsimit profesional, psikologu luan shpeshherë,
kur është e nevojshme, rolin mbështetës për nxënësin me aftësi të kufizuara,
por koha që ai ka në dispozicion është e kufizuar, përfshi këtu edhe morinë
e problematikave që kanë edhe nxënësit e tjerë në shkollë. Në QFP nuk ka
në strukturë psikolog dhe stafi menaxhon situatat me personat me aftësi të
kufizuara përmes mbështetjes së instruktorëve më me përvojë.

“Vetëm mësuesi nuk e mbulon çdo aspekt e ndaj duhet mësuesi ndihmës, si
në aspektin e formimit të përgjithshëm, ashtu edhe atij profesional.” Mësues,
ShMAFP Elbasan
“… Kemi nevojë për mësues ndihmës dhe e kemi përfshirë këtë në planin
vjetor të shkollës.” Drejtuese, ShMAFP Tiranë
“ …. Ka rënë zilja e orës për mësues ndihmës…” Drejtuese, ShMAFP Tiranë
“Nuk ka plan individual e për rrjedhojë as mësues mbështetës. Ka një problem
me vendosjen e mësuesit ndihmës në shkollë të mesme, përfshirë edhe në
AFP” OJF, Elbasan
“Nuk kemi as psikolog.” QFP Tiranë
“Sot një psikolog është domosdoshmëri në shkollë, por jo një psikolog për
tre shkolla. Shkollat profesionale janë më miks dhe është i domosdoshëm
psikologu. Në Spanjë, mentori qëndronte aty së bashku me mësuesin, e
shoqëronte kudo që ai do të shkonte, por nuk mixoheshin rolet e mësuesit të
lëndës me mësuesin ndihmës.” OJF, Shkodër.

48

4.2.4. Kurrikulat, Baza materiale dhe didaktike
Në të 12 institucionet arsimore, që ofrojnë arsim dhe formim profesional (8
shkolla publike të arsimit të mesëm profesional dhe 4 qëndra publike të
arsimit dhe formimit profesional), të cilat u përfshinë dhe ofruan informacion
në ndihmë të realizimit të këtij studimi, evidentohet se nuk ofrohen kurrikula
të përshtatura për nxënësit/ kursantët me aftësi të kufizuara.
Përfaqësues të MASR konfirmojnë se:
“… MASR është përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulës së formimit të
përgjithshëm edhe për shkollat e mesme të arsimit e formimit profesional,
dhe për trajnimet e mësuesve të formimit të përgjithshëm, përgjegjësi të
cilën e ushtron përmes ASCAP-it, ….”
Vëzhgimi në terren, tregoi se në ShMAP, nuk kanë një kurrikul të përshtatur
apo udhëzime për të përshtatur kurrikulën. E njëjta situatë evidentohet edhe
për kurrikulën e lëndëve të formimit profesional
“…Instruktori përshtat dhe përdor kurrikulën në mënyrë individuale, por jo të
standarizuar dhe të miratuar…” Instruktor, Fokus grup me stafe të QFP-ve

“… Të paktën në kursin tim të rrobaqepsisë, ka pasur persona me aftësi
të kufizuara të lehta. Nuk më pëlqen të punoj veçmas, p.sh. një person
me çrregullime të autizmit, nuk më pëlqen ta veçoj, pasi ai vjen edhe për
shoqërizim. Instruktorët janë të aftë, që të veçojnë pjesët që ata mund të
kapin. Unë e bëj këtë. Ne nuk i kemi pasur persona me aftësi të kufizuara të
rënda. Kurrikulën mundohem ta zhvilloj të gjithë ….” Instruktor, Fokus grup me
stafe të QFP-ve
“Përshtatja e programit bëhet bazuar në përvojën dhe dëshirën tonë, por jo
sipas ndonjë standarti për aftësinë e kufizuar. … Ne nuk jemi kompetentë për
të përshtatur programet” Instruktor, Fokus grup me stafe të QFP-ve
Sipas të intervistuarve në këtë studim, kurrikulat mësimore aktuale nuk janë
të standartizuara, të përshtatura dhe në pjesën më të madhe janë shumë
teknike dhe në pamundësi për t’u ndjekur nga kategori të caktuara të
personave me aftësi të kufizuara.
Nevoja e standardizimit të kurikulave në lidhje me personat me aftësi të
kufizuara, sipas të intervistuarve, është domosdoshmëri, pasi ka ndodhur që
një pjesë e personave me aftësi të kufizuara kanë braktisur kursin për shkak
të mospërputhjes të kursit të formimit profesional me aftësitë e tyre fizike apo
mendore. Në këto kushte, pjesëmarrësit theksuan nevojën për t’u mbështetur
në këtë drejtim, në lidhje me ngritjen e kapaciteteve për përshtatjen e
kurrikulave mësimore, në funksion të formimit profesional të personave me
aftësi të kufizuara, duke mbajtur në vëmendje të gjitha kategoritë që ata
përfaqësojnë.
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“… Kam bërë kurs për hidraulik, disa gjëra i kuptoja, disa jo, në kurs…” Kursant
me aftësi të kufizuara intelektuale.
Kursantët me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre shprehin interes për
kurse të caktuara si rrobaqepësi, kuzhinë dhe kompjuter, kurse të cilat u ofrojnë
atyre më shumë mundësi për t´u punësuar apo vetëpunësuar. Instruktorët
janë të mendimit se kursi duhet të modelohet në mënyrë që ata të mund
të ndjekin vetëm module të veçanta, të cilat i korespondojnë proceseve të
caktuara të punës së një profesioni. Kjo bën të mundur që kursanti të përfitojë
dije dhe aftësi në përputhje me aftësitë e tij.
Hartimi dhe miratimi i një kurrikule fleksibël në përmbajtje dhe kohëzgjatje,
si dhe certifikimi për modulin përkatës do të rriste numrin e nxënësve dhe
kursantëve me aftësi të kufizuara në shkolla dhe në kurse, të cilat ata dhe
familjarët e tyre hezitojnë t’i frekuentojnë.
Një nga 20 faktorët që garanton suksesin për AFP-në gjithëpërfshirëse, është
edhe fleksibiliteti, sipas të cilit suaza e AFP-së duhet të jetë fleksibël, duke
siguruar që struktura dhe kohëzgjatja e programeve të AFP-së, t’i përgjigjen
nevojave të nxënësve (p.sh. duke zgjatur kohëzgjatjen e kursit, duke ofruar
praktika më të gjata në klasat përgatitore, etj.).
Sa më sipër evidentohet edhe nga pjesëmarrësit në studim.

“Nevojitet përshtatja e programit sipas specifikave të aftësisë së kufizuar, duke
reduktuar modulet, thjeshtëzuar tematikën, si dhe duke rritur kohëzgjatjen e
zhvillimit të tyre”. Instruktor QFP
“…. Specialistët që do të hartojnë modulet e përshtatura duhet të kenë
parasysh se deri ku mund ta mësojë atë profesion një i verbër apo një person
me aftësi të kufizuara intelektuale….” Drejtues, QFP
“… Ne kemi zhvilluar për gati 1 vit kurse PC me module të përshtatura për fëmijët
me aftësi të kufizuara intelektuale. Përshtatja e modulit, na mori shumë kohë,
Ndërkohë, na u desh gati një muaj e gjysmë që personat me aftësi të kufizuara
intelektuale të orientoheshin me kompjuterin, pjesët e tij, etj. Ne u mësuam
aspektet bazë, një hyrje, që e kishin shumë të nevojshme….” Përfaqësues OJF/
ofruese shërbimesh për personat me aftësi të kufizuara intelektuale
Një tjetër faktor që evidentohet nga European Agency for Special Needs and
Inclusive Education, që garanton suksesin në AFP dhe që lidhet me kurrikulat
dhe programet, është sigurimi i cilësisë, sipas të cilit palët e interesuara janë
të përkushtuara për sigurimin e cilësisë dhe strategjive për përmirësim të
vazhdueshëm. Programet zbatohen dhe certifikohen për të rritur cilësinë
e AFP -së dhe për të përmirësuar vazhdimisht përgatitjen e nxënësve për
tregun e punës.
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Studimi tregoi se baza materiale dhe didaktike për zhvillimin e kurseve është
shumë e kufizuar. Ka mungesa të materialeve dhe mjeteve që shërbejnë për
demonstrimin e proceseve të ndryshme gjatë kursit dhe zhvillimit të provave.
Në rastin e personave me aftësi të kufizuara, kjo çështje është edhe më e
ndjeshme pasi përshtatshmëria e mjeteve dhe e materialeve duhet të shihet
në funksion të specifikave individuale dhe llojit të aftësisë së kufizuar që ata
kanë. Në të gjitha qëndrat mungojnë mjetet didaktike për personat me aftësi
të kufizuara si tekstet në shkrimin brail për personat me aftësi të kufizuara
në shikim, tekste të përshtatura/të thjeshtuara për kursantët me aftësi të
kufizuara intelektuale etj.
“... Problemet me personat me aftësi të kufizuara në shikim hasen gjatë
programit të aftësimit për punë, si për shembull, në ndjekjen e demonstrimeve
për aftësimin praktik, materialet video vizuale, materialet didaktike etj....” Staf,
QFP

”Mungesa e mjeteve dhe materialeve të përshtatura bën që kursantët me
aftësi të kufizuara të mos marrin pjesë aktivisht në punën praktike gjatë orës
së mësimit, ndërkohë që praktika është edhe baza e njohjes me profesionin.”
Instruktor, QFP
“…. Paralelisht me rishikimin e kurrikulave ekzistuese në AFP, për të përfshirë
elemente për t’u përshatatur për personat me aftësi të kufizuar, duhet të
përcaktohen edhe llojet e materialeve që duhen përdorur në këto raste,
për të menduar më tej për sigurimin, shpërndarjen dhe përdorimin e tyre...”
Përfaqësues, AKPA
Një ndër vështirësitë kryesore vlerësohet të jetë mungesa e udhëzuesve që
përfshijnë klasifikimin e detajuar të veçorive, karakteristikave të personit me
aftësi të kufizuara, sipas llojit të aftësisë së kufizuar. Kjo do t´i ndihmonte ata
të orientonin drejt nevojat e institucionit arsimor për mjete dhe materiale të
nevojshme. Hartimi i udhëzuesve sipas tipologjisë së aftësisë së kufizuar dhe
karakteristikave të secilës kategori, kombinuar edhe me sigurimin e mjeteve
dhe materialeve të nevojshme për vlerësimin e njohurive dhe aftësive, është
e domosdoeshme për punën me kursantët me aftësi të kufizuara.
Drejtuesit shprehen për mungesën e fondeve si një tjetër faktor i rëndësishëm
që ka penguar pajisjen e qendrave me mjetet dhe materialet e përshtatura
për të realizuar procesin e trajnimit profesional për personat me aftësi të
kufizuara.
”Mungesa e mjeteve dhe materiale është evidente… Na mungojnë ato edhe
për kursantët e tjerë, kjo për mungesë të fondeve”. Drejtues QFP

“… Nuk kemi pasur pajisje. Kemi punuar 2 kursantë me një pajisje.” Ish-kursant
me aftësi të kufizuara, fokus-grup me persona me aftësi të kufizuara.
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Në Francë, nxënësit me nevoja të veçanta arsimore përfitojnë nga materialet
e adaptuara mësimore, përshtatja e organizimit të AFP-së dhe vendeve ku
ofrohet trajnimi, si edhe transporti specifik i krijuar për të lehtësuar arsimimin
e tyre. Në Poloni, programi i financimit PFRON ka ndihmuar në blerjen e gati
87,000 kompleteve të pajisjeve kompjuterike dhe ka mbështetur më shumë
se 26,100 persona me blerjen e karrikeve elektrike. Në vitin 2009, ky program
dha ndihmë financiare për afërsisht 13,000 nxënës dhe mbështeti blerjen e
makinave të adaptuara për të transportuar njerëz me aftësi të kufizuara. Më
shumë se 8100 persona të verbër dhe me shikim të dobët kanë përfituar nga
trajnimi kompjuterik.
Nga të intervistuarit u theksua problematika e mospërputhjes së kurrikulave
me tregun aktual të punës.“… Kurrikula nuk ishte e përshtatur me programet
që përdorin hotelet në recepsion… Recepsionistja më orientonte por nuk ishte
shumë i integruar sistemi i tyre me ato që ne kishim mësuar në kurs. Praktikën
doja ta bëja në një hotel që t’i kishte të gjitha ato që mësuam në kurs.”
Ish-kursant me aftësi të kufizuara, fokus-grup me kursantë me aftësi të
kufizuara.
Disa nga kurset që aktualisht ofrohen dhe ku janë të përfshirë personat
me aftësi të kufizuara janë kurse për kuzhinier, rrobaqepës dhe mësim për
përdorimin e kompjuterit. Ndërkohë që tregu i punës kërkon aftësi të reja që
kërkojnë përshtatjen apo zgjerimin e kurrikulave. Tashmë pjesa më e madhe
e punëve ofrohen online apo janë punë që lidhen me programacionet
informatike. Pikërisht këtu duhet të përqëndrohen më shumë ofruesit publikë
të formimit profesional për forcimin e kapaciteteve për zgjerimin e kurrikulave
të mësimdhënies dhe përshtatjen e tyre me kërkesat që paraqet sot tregu
i punës dhe rrjedhimisht duke pasur në fokus specifik personat me aftësi të
kufizuara.
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4.2.5. Përfundimi i kursit/shkollës, vlerësimi dhe certifikimi
Rezultatet tregojnë se vlerësimi i vazhduar bëhet nga mësuesit apo
instruktorët, ashtu si edhe për nxënësit/kursantët e tjerë, duke i ndjekur
ata në realizimin e detyrave dhe modeleve të punës të dhëna si provë.
Mësuesit dhe instruktorët pohojnë se kursantët me aftësi të kufizuara janë të
angazhuar, kanë dëshirë të mësojnë dhe janë bashkëpunues me kursantët e
tjerë. Megjithatë, ka prej tyre që nuk arrijnë të plotësojnë detyrat, kërkojnë më
shumë kohë, nuk përqëndrohen, duhet të provojnë disa herë për të realizuar
detyrën. Ndërkohë, për zbatimin në praktikë të njohurive mungojnë mjetet
dhe materialet e mjaftueshme. Këta janë disa faktorë që e vështirësojnë
vlerësimin e njohurive të nxënësve/kursantëve me aftësi të kufizuara.
Ndërkohë që mësuesit/instruktorët nuk janë të pajisur me udhëzime specifike
për vlerësimin e tyre.
“......Udhëzimi nr. 14, datë 14.05.2021 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, në
Kreun X ‘Vlerësimi i nxënësve/ kursantëve në arsimin dhe formimin profesional’
nuk ka asgjë të parashikuar mbi procedurën e vlerësimit të nxënësve me
aftësi të kufizuara. Duhet të bëhet një parashikim ligjor për këtë qëllim siç edhe
është përcaktuar në Rregulloren për funksionimin e institucioneve arsimore
parauniversitare në Republikën e Shqiërisë, miratuar me Urdhrin nr.31, datë
28.01.2020 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për miratimin e rregullores
për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e
Shqipërisë”, Përfaqësues, AKPA
“… Kam një nxënëse që nuk flet. Është nxënëse shumë e mirë. Ajo në praktikë
është shumë e shkathët, vazhdon teknologji ushqimore. Mundohet shumë,
aktivizohet. Kur kishim provim, unë përgatita test të veçantë për të, por
ajo u shqetësua, donte të njëjtin test si shokët. Dhe vërtet doli shumë mirë.
Por mësuesit e lëndëvë të përgjithshme e kanë problem vlerësimin, pasi u
kërkohet vlerësimi me gojë dhe vlerësimi me shkrim. Ato nuk dinë se çfarë të
bëjnë për vlerësimin me gojë….” Mësuese, ShMAP.
Vlerësimi përfundimtar i ndjekjes së një programi të AFP-së është elementi
përmbyllës dhe shumë i rëndësishëm i githë procesit, pasi nxënësi/kursanti
me aftësi të kufizuara pajiset me “certifikatën” përkatëse që do t’i shërbejë për
procesin e punësimit apo arsimimit të mëtejshëm. Certifikimi konsiderohet si
një nga 20 faktorët kryesorë për sukses në AFP-në gjithëpërfshirëse për nxënësit/
kursantët me aftësi të kufizuara dhe kërkon që të mbahen dokumentet/
portofolet për aftësitë dhe arritjet e nxënësve dhe për mbështetjen që ata
kërkojnë në vendin e punës.
Të intervistuarit në jo pak raste shprehën shqetësimin se vlerësimi
përfundimtar, sikurse vlerësimi i vazhduar, për nxënësit me aftësi të kufizuara
përgjithësisht bëhet formalisht pa u bazuar në aftësitë reale të përfituara
nga ata, gjatë ndjekjes së një drejtimi / profili në shkollë profesionale apo një
kursi të formimit profesional në QFP.
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“....Nuk kemi kurrikula të përshtatura dhe vlerësimin në përfundim të programit,
për personat me aftësi të kufizuara, e bëjmë mbi baza “humane“ për t’i
dhënë një mundësi........pasi vlerësimin ende e kemi të pastandardizuar për
këtë kategori.......” Staf, QFP
Përfshirja e tyre në module të caktuara të kursit, të përshtatura për ta, dhe
certifikimi vetëm për atë modul, do të ishte një mundësi që kursanti me aftësi
të kufizuara të vlerësohej për atë proces pune që mund ta kryejë plotësisht
në rast se punësohet. Ky lloj vlerësimi/certifikimi sipas aftësive, ende nuk
ofrohet sepse mungojnë mungojnë kapacitetet profesionale dhe procedurat
përkatëse ligjore për ta mundësuar atë realisht në praktikë.
“… Po të kishin kurrikulën e tyre do ishte më i lehtë edhe vlerësimi.” Fokus-grup
me instruktorë në QFP
Në Norvegji, kur nxënësit synojnë të arrijnë një arsim të lartë ose një kualifikim
profesional, por nuk arrijnë të kalojnë të gjitha lëndët, ata shpesh marrin
vetëm një transkript të notave. Dokumenti është i vlefshëm për të vërtetuar
kompetencat e fituara.
Rezultatet e studimit evidentuan mënyra të ndryshme vlerësimi.
“Shpesh e bëjmë vlerësimin duke e përshkruar hollësisht kompetencat që ka
përfituar kursanti me aftësi të kufizuara”. Instruktor QFP
“…Vlerësimin e japim duke e stimuluar. Nuk kemi pasur persona me aftësi të
kufizuara të gradës së vështirë...” Instruktore, QFP
“.... Kemi dhe një lloj diskriminimi në procesin e vlerësimit me anë të notës,
ne i kalojmë edhe kur nuk duhet të kalojnë dhe nxënësit e tjerë ndihen të
diskrminuar pasi ata ne nuk i tolerojmë në nota...” Drejtues, ShMAP
Vlerësimi gjatë ndjekjes në shkollat e mesme profesionale dhe qendrat e
formimit profesional duhet të kryhet bazuar në vlerësimin fillestar dhe të
vazhdueshëm, bazuar në kurrikulën/ programin dhe planet individuale.
Sipas përfaqësuesit të MAS “… për fëmijët me aftësi të kufizuara, në aktet
ligjore të Maturës Shetërore parashikohet që të ketë test të veçantë, bazuar
në kurrikulën me të cilën ato punojnë. Çdo vit, QSHA merr informacion nga
shkollat për nxënës me aftësi të kufizuara dhe për kurrikulën me të cilën ato
punojnë dhe përgatit testin për to. Nëse punohet me kurrikul të përshatur
apo me PEI, përgatitet test i veçantë bazuar në kërkesat e PEI. Vlerësimi i testit
bëhet bazuar në kërkesat e testit të veçantë.”
Sa më sipër konfirmohet vetëm nga disa prej të intervistuarve.
“… Ata veçohen në klasa të veçanta, dhe kanë mbikëqyrje nga psikologu, testi
nuk dimë si ishte se e kemi të ndaluar ta shohim. Mund të ishte i thjeshtuar ...”
Psikologe, ShMAP
Ndërkohë që përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnënë
fushën e aftësië së kufizuar theksojnë se “Komisionet pranë shkollave të
mesme janë të ngritura. Në shkollën e mesme të Librazhdit janë 7 nxënës me
aftësi të kufizuara dhe ata kanë plane individuale. Vlerësimi bëhet bazuar në
plane individuale, në nota në bazë të objektivave të planit. Testi i përgjithshëm
nuk është i vecantë…”
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4.3. Si garantohet dalja në tregun e punës? Potenciali i
AFP-së për lehtësimin e tranzicionin në tregun e punës
të personave me aftësi të kufizuara
4.3.1. Të nxënit me bazë punën si periudhë përgatitore për punësimin

Arsimi dhe formimi profesional luan një rol të rëndësishëm në arritjen e
rezultateve pozitive drejt punësimit për personat me aftësi të kufizuara,
pasi përmes tij, jo vetëm që ata fitojnë aftësi të reja, por ndihen pjesë e një
skuadre, çka i ndihmon në rritjen e vetëvlerësimit dhe pavarësisë (Cavanagh
et al. 2017). Për të minimizuar efektet e braktisjes së AFP-së nga personat me
aftësi të kufizuara, si edhe tranzicionin drejt punësimit, janë të rëndësishëm
ngritja dhe ofrimi i programeve mbështetëse të këshillimit për punësimin,
menaxhimit të rastit, shërbimeve të këshillimit, ndihmës së vazhdueshme në
gjetjen e punës dhe këshillim për punëdhënësit.
Studimet tregojnë se aftësitë e marra në AFP duhet të jenë të koordinuara
me aftësitë që duhen për një vend pune, porse shumica e nxënësve me
aftësi të kufizuara nuk dinë se si t’i aplikojnë njohuritë e marra në vendin e
punës (Little 2011). Transferimi nga AFP në tregun e punës duhet të jetë pjesë e
ciklit të formimit profesional dhe individi që mbaron atë duhet të ndiqet deri
në gjetjen e punës, pasi shpesh pasi mbarojnë ciklin e formimit profesional,
personat me aftësi të kufizuara kthehen në përfitues pasivë të pagesave të
aftësisë së kufizuar (ILO, 2008; OECD, 2009). Një tjetër faktor që duhet patur në
konsideratë është përgatitja, njohuritë dhe trajnimi i drejtuesve të kompanive
mbi përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara nga AFP në tregun e punës,
pasi janë ata që marrin vendime, adaptojnë strategjitë organizative për të
rritur mundësitë për punësim të personave me aftësi të kufizuara (Bartram,
T. & Cavanagh, J. 2019)
European Agency for Development in Special Needs Education (2012b)
ka formuluar njëzet drejtime kryesore që orientojnë zhvillimin e arsimit
dhe formimit profesional të personave me aftësi të kufizuara, katër prej të
cilave e vendosin theksin tek realizimi i procesit të tranzicionit të nxënësve
me aftësi të kufizuar, drejt tregut të punës: (i) përputhjen e institucioneve të
AFP me kërkesat e tregut të punës; (ii) mbështjen e personave me aftësi të
kufizuara gjatë tranzicionit drejt tregut të punës; (iii) parashikimin e stafit dhe
burimeve të nevojshme për te mbështetur personat me aftësi të kufizuara
gjatë tranzicionit (këshilluesit për punësim, këshilluesit e karrierës, mentorët si
edhe mbështetja e programeve specifike formale të këshillimit për punësim,
udhëzues për karrierën dhe shërbime mbështetëse, përfshirë ato në vendin
e punës dhe trajnim apo informacion për punëdhënësit; (iv) ndjekjen në
vijimësi nga stafi profesionist edhe në vendin e punës, për të adresuar të
gjitha nevojat dhe për të qëndruar sa më gjatë i punësuar.
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Ashtu si në vende të tjera, edhe në Shqipëri arsimi dhe formimi profesional
mund t’i ndihmojë personat me aftësi të kufizuara të përgatiten për një
punë, por ajo që është më e rëndësishme është se sa kjo i ndihmon ata
të punësohen dhe të qëndrojnë në punë afatgjatë. Të dhënat gjurmuese
për punësimin e personave me aftësi të kufizuara që ndjekin institucionet e
arsimit dhe të formimit profesional në Shqipëri në dy vitet e fundit, flasin për
shifra të ulëta të atyre që kanë përfunduar institucionet e AFP-së dhe janë
përfshirë në tregun e punës paskësaj. Në përfundim të procesit të gjurmimit të
zhvilluar për nxënësit që kanë përfunduar arsimin e mesëm profesional apo
kanë marrë pjesë në kurse formimi profesional gjatë periudhës 2019-2020, në
kategorinë e personave me aftësi të kufizuara rezulton se: (i) nga 4 nxënës
maturantë, 1 është aktualisht në marrëdhënie pune, 1 person është i regjistruar
si punëkërkues i papunë dhe 2 nxënës kanë vijuar me studimet e larta në
universitet; (ii) nga 37 persona me aftësi të kufizuara që kanë përfunduar një
kurs formimi profesional gjatë vitit 2020, 4 rezultojnë të punësuar, 13 janë të
regjistruar si punëkërkues të papunë, 1 vijon me studimet e larta në universitet,
19 të tjerët janë inaktivë.
Procesi i tranzicionit nga AFP drejt tregut të punës për personat me aftësi
të kufizuara ende ka mangësi. Përfundimi i një nga drejtimet e arsimit apo
formimit profesional, përmirëson shanset që personat me aftësi të kufizuara
kanë për t’u punësuar, e megjithatë të dhënat nga intervistat vërtetojnë
se në fakt shanset e tyre për t’u punësuar mbas përfundimit të arsimit e
formimit profesional janë shumë të pakta në mos aspak. Procesi i shërbimeve
mbështetëse për të lehtësuar tranzicionin drejt tregut të punës nuk është i
aplikueshëm në përfundim të proceësit të AFP. Të gjitha institucionet e AFP të
intervistuara theksuan se nuk kanë struktura që mund të mbështesin nxënësit
apo kursantët me aftësi të kufizuara drejt tregut të punësimit. Si zyrat e punës,
ashtu edhe ofruesit e AFP-së, nuk kanë kapacitetet dhe stafin e nevojshëm
për të mbështetur procesin e tranzicionit drejt punës të personave me aftësi
të kufizuara.
Drejtues të AKPA-së theksuan se ata ishin të vetëdijshëm për mungesën
e shërbimeve të mbështetjes së shtuar, shërbime të cilat do të përfshinin
personat me aftësi të kufizuara në tregun e punës. Ata theksuan gjithashtu se
po përpiqen t’i adresojnë këto problematika përmes programeve specifike
të nxitjes së punësimit me mbështetje dhe menaxhim të integruar të rastit,
programe të cilat ky institucion ka hartuar dhe po tenton të zbatojë.
“Problem mbetet punësimi pas kursit, për të gjithë kursantët e për më tepër
për personat me aftësi të kufizuara.” QFP, Fier
“Personat me aftësi të kufizuara intelektuale është shumë e vështirë të
referohën në një praktikë profesionale që mund të lehtësojë më pas punësimin
e tyre. Kanë nevojë për staf që t’i ndjekë e t’i orientojë dhe kanë nevojë për më
shumë kohë në dispoziocion që të bëhen gati për tregun e punës.”
Drejtuese SHMAFP, Tiranë
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“Gjurmimi është i detyrueshëm. i kontaktojmë pas 6 muajsh përsëri. Jemi pak
staf për numrin e punëkërkuesëve. Nuk i orientojmë dot nevojat e personave
me aftësi të kufizuara (niveli i tretë i shërbimeve të punësimit) në thellësi. Ose
na duhet staf shtesë i kualifikuar ose duhet të nënkontraktojmë shërbimet në
organizata e institucione të specializuara.” Zyra e Punës, Tiranë
Në lidhje me pengesat pas përfundimit të AFP-së, pjesëmarrësit raportuan
se shpesh përballen me kërkesat e pakapërcyeshme të punëdhënësve, gjë
që zvogëlon mundësinë e punësimit dhe, në mënyrë të tërthortë, vepron
si pengesë në krijimin e përvojës profesionale aq të domosdoeshme për
punësim.
“.... Më parë duhet punë për t’i nxjerrë nga shtëpia dhe pastaj për t’i përfshirë
në kurse...mosha të ndryshme, histori të ndryshme.... Janë trajnuar persona
me aftësi të kufizuara, por asnjë nuk është punësuar. Ne kemi ndërrmarrë
hapa për punësimin, por është shumë e vështirë.” Instruktor, QFP Elbasan
Përfundimi i njërit nga drejtimet e arsimit apo formimit profesional varet shumë
nga një individ tek tjetri. Nga intervistat e kryera rezulton se mundësitë për
punësim ndikohen fort nga lloji dhe shkalla e aftësisë së kufizuar, informacioni
apo edhe mbështetja e nevojshme prej strukturave ndihmëse apo edhe
familjes. Mungesa e të dhënave e bën të pamundur krahasimin e rezultateve
të punësimit sipas llojit të aftësisë së kufizuar. Pengesat dhe vështirësitë që
janë përmendur për pjesëmarrjen e tyre në arsimin e formimin profesional,
vlejnë njëlloj edhe për punësimin e tyre. Pjesëmarrësit rendisin që nga
aksesueshmëria në mjedise, informacion e komunikim, transporti i përshtatur,
e deri tek pengesat si diskriminimi apo mungesa e mbështetjes shoqërore e
familjare. Të intervistuarit pohojnë se gjasat për punësim shtohen edhe më
tej në rastet kur formimi profesional zhvillohet në vendin e punës, pra përfshin
njohuri të thelluara praktike, çka është ende një proces i parealizueshëm për
personat me aftësi të kufizuara.
“…Nuk i çojmë dot në biznese pasi nuk i pranojnë, i paragjykojnë. Personat me
aftësi të kufizuara fizike edhe pranohen në kompani, ndërsa për personat
me aftësi të kufizuara intelektuale apo probleme psiko-sociale është më e
vështirë. Varet dhe nga procesi i punës, ne kemi profile inxhinjerike dhe duan
shumë kujdes...” Drejtues, ShMAP
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4.3.2. Koordinimi me Zyrën e Punës
Partneriteti midis institucioneve të arsimit e formimit profesional, zyrave të
punës dhe punëdhësve është shumë i rëndësishëm në nxitje të punësimit të
personave me aftësi të kufizuara. Vetëm një partneritet i mirë midis tyre mund
të ndihmojë në mbështetjen personave me aftësi të kufizuara për të zhvilluar
aftësitë e tyre profesionale në drejtim të punësimit. Studimi evidenton nevojën
e krijimit dhe shkëmbimit të vazhdueshëm të informacionit midis shërbimeve
të punësimit, atyre të arsimit e formimit profesional, punëdhënësve dhe
organizatave në mbështetje të personave me aftësi të kufizuara. Shërbimet
e punësimit duhet të luajnë një rol kryesor në ndihmë të përfshirjes së
personave me aftësi të kufizuara nga formimi profesional në tregun e punës.
Por punonjësit e shërbimeve të punësimit janë të papërgatitur për ofrimin e
këtij shërbimi, ndaj edhe cilësia e shërbimit të ofruar prej tyre në ndihmë të
personava me aftësi të kufizuar mbetet në pikpyetje.
“Nuk i orientojmë dot nevojat e personave me aftësi të kufizuara (niveli 3 i
shërbimeve të punësimit) në thellësi. Ose na duhet staf shtesë i kualifikuar
ose duhet të nënkontraktojmë shërbimet në organizata e institucione të
specializuara.” Zyra e punës, Tiranë
“… Këta nxënës duhet të integrohen diku në punë. Mund të punësohen tek azili
të moshuarve, çerdhet apo kopshtet, në kuzhina, që janë punë të thjeshta.
Aty mund të punësohen si ndihmës- kuzhinierë fillimisht. Janë ndjerë mirë në
shkollë, po pastaj? Jo të gjithë i pranojnë nxënësit me aftësi të kufizuara, pasi
edhe në biznese kërkojnë punonjës që punojnë sa më shpejt. Por nuk duhet
t’u kërkojmë vetëm bizneseve, pasi edhe shteti ka detyrimet e tij për të marrë
në punë persona me aftësi të kufizuara.” Drejtues, ShMAFP Shkodër
Ndonëse ka një legjislacion të mirë mbi promovimin e punësimit të personave
me aftësi të kufizuara, zbatimi i tij është i diskutueshëm për shkak se mungon
besimi dhe informacioni nga institucionet përgjegjëse për vlefshmërinë
e lehtësirave, mungesës së kapacitetit të institucioneve për të vlerësuar
aftësitë për punë të punëkërkuesve me aftësi të kufizuara dhe për të ofruar
shërbime mbështetëse sipas nevojave.
Rastet e suksesit në punësimin e personave me aftësi të kufizuara janë kur
ekziston një bashkëpunim i mirë midis punëdhënësve dhe institucioneve
përgjegjëse për arsimin e formimin profesional dhe zyrave të punësimit.
“Zyra e Punës më ndihmoi me planin e biznesit. Tani kam biznesin tim.” Person
me aftësi të kufizuara
“Kemi dy nxënës me aftësi të kufizuara, histori suksesi, njëri me aftësi të
kufizuar mendore dhe tjetri me çrregullime të spektrit të autizmit. Te dy po
vazhdojnë shkollën e lartë për teknologji informacioni, por edhe kryejnë
praktika profesionale në të njëjtën kohë.” Drejtore, ShMAFP Tiranë
“Kemi rregullore për praktikat profesionale në biznes, zgjedhim bizneset afër
qendrës e lidhim marrëveshje me ta. Personat me aftësi të kufizuara janë
pjesë, nuk janë ndarë asnjë herë nga nxënësit/kursantët e tjerë.” QFP Tiranë
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4.3.3. Mekanizmat e Fondit Social të Punësimit
Sipas European Agency for Development in Special Needs Education (2012a),
vende të ndryshme, kanë ligje dhe strategji të ndryshme për të mundësuar
procesin e tranzicionit të personave me aftësi të kufizuara nga sistemi i
AFP-së në tregun e hapur të punës. Ky proces tranzicioni realizohet përmes
mbështetjes financiare të shërbimeve të shtuara, shërbime këto në nxitje
të punësimit me mbështetje, apo programeve te bazuara në ofrimin e
asistences psiko- sociale, programe të cilat i ndihmojnë personat me aftësi të
kufizuara të përfundojnë AFP, të kërkojnë punë e mbështesin punësimin e tyre,
apo mbështetje përmes praktikave të punës, shoqërim të individit në vendin
e punës dhe ndihmë në trajnime, adaptime të vendit të punës, ndihmë në
kryerjen e detyrave në vendin e punës, deri në përshtatjen e personit me aftësi
të kufizuara në një vend pune.Vende si: Hollanda, Mbretëria e Bashkuar dhe
Norvegjia ofrojnë një program tranzicioni për personat me aftësi të kufizuara
të rënda që konsiston në gjetjen dhe mbajtjen e punës përmes ofrimit të
shërbimeve mbështetëse, që mund të jenë pranë shkollave të AFP-së si
në Hollandë apo në organizata të financuara që ofrojnë një gamë të gjerë
shërbimesh mbështetëse, në varësi të nevojave të punëkërkuesit me aftësi
të kufizuara. Në Spanjë, këshillues të posaçëm janë punësuar për të ndihmuar
tranzicionin drejt punësimit të personave me aftësi të kufizuara. Në Zvicër ka
këshillues brenda programeve të AFP-së, të cilët ndihmojnë nxënësit të kenë
akses në tregun e punës. Në Belgjikë, ka një qendër të posaçme që ofron
udhëzime për të gjithë nxënësit në AFP, përfshirë ata me aftësi të kufizuara.
Ligji Për Nxitjen e Punësimit , përmes mekanizmit të Fondit Social të Punësimit,
është një mundësi e mirë për të nxitur procesin e tranzicionit në punë të
personave me aftësi të kufizuara, përmes mbështetjes së programeve
që synojnë rehabilitimin për punë, orientimin dhe këshillimin për punësim,
shërbime mbështetëse për punësimin, përfshirë edhe përshtatje të vendit
të punës, si edhe programe të riintegrimit social.Mbështetja e programeve
përmes Fondit Social të Punësimit është një mundësi e mirë për përmirësimitn
e kapaciteteve dhe zgjerimin e strukturave të AFP-së në drejtim të tranzicionit
drejt punës të personave me aftësi të kufizuara. Po ashtu, Fondi Social i
Punësimit mund të mbështesë edhe organizata që ofrojnë shërbimet e
lartpërmëndura, për t’u ardhur në ndihmë sa më shumë personave me aftësi
të kufizuara të përfshihen në AFP dhe më pas në tregun e hapur të punës.
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Pjesa V - Gjetjet dhe rekomandimet

Të dhënat e mbledhura përmes këtij studimi, evidentuan problematika që
ende mbart sistemi i arsimit dhe formimit profesional në Shqipëri. Pjesëmarrja
e nxënësve/të rinjve me aftësi të kufizuara në shkollat e mesme profesionale
dhe në qendrat e formimit profesional vazhdon të jetë në nivele të ulta.
Personat me aftësi të kufizuara, pavarësisht se mund të jenë pjesë e sistemit,
nuk janë realisht e cilësisht të përfshirë në arsim dhe formim profesional.
Mungesa e aksesueshmërisë në informacion, komunikim, transport, ambjente,
teknologji asistive, mjete e pajisje të posaçme, e bën të pamundur përfshirjen
e personave me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit dhe formimit
profesional publik. Mungesa e vlerësimit dhe punës individuale, kurrikulave
të përshtatura, mjeteve apo pajisjeve të përshtatura, mungesa e këshillimit
dhe orientimit paraprak të personave me aftësi të kufizuara drejt formimit të
duhur profesional, mungesa e kapaciteteve të stafeve dhe mësimdhënësve
për të komunikuar e punuar me persona me aftësi të kufizuara, mungesa e
lidhjeve dhe bashkërendimit me institucione të shërbimeve sociale, mungesa
e ofrimit të shërbimeve mbështetëse, pa të cilat ky grupim e ka të vështirë të
përfshihet në tregun e hapur të punës, përbëjnë disa nga faktorët e evidetuar
nga studimi si frenues për një arsim dhe formim profesional gjithëpërfshirës
për personat me aftësi të kufizuara. Koncepti i përshtatjes të arsyeshme
është ende një koncept i ri, i cili nuk njihet e nuk zbatohet në sistemin e AFP-së
në Shqipëri.
Studimi ofron rekomandime për institucionet përgjegjëse të AFP-së në
drejtim të përmirësimeve ligjore, kulturës gjithëpërfshirëse, planifikimit më
të mirë dhe përmirësimit të performancës, me synim përfshirjen e sa më
shumë personave me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit dhe formimit
profesional.
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5.1. Rekomandime për përmirësimin e kulturës
gjithëpërfshirëse në sistemin e AFP-së
Konkluzione
•

Kultura e veçimit që e ka bazën në praktikat e veçimit të krijuara në
vite, ende ndikon vendimarrjen në institucionet në nivel qendror dhe
vendor në lidhje me gjithëpërfshirjen e personave/nxënësve me aftësi
të kufizuara në sistemin e arsimit dhe formimit profesional, e ndikuar kjo
edhenga mungesa e informacionit, njohurivedhe shpjeguesve përkatës
mbi qasjen e re të trajtimit të aftësië së kufizuar, sikurse parashikuar në
KNDPAK.

•

Pavarësisht numrit të kufizuar të personave me aftësi të kufizuara,
mungesave në staf, programe, kualifikime, etj., institucionet e AFP-së janë
mikpritëse dhe mundohen të krijojnë një frymë pranimi mes mësuesve,
instruktorëve, komunitetit të nxënësve.
Komuniteti i nxënësve është i hapur, bashkëpunues dhe pranues ndaj
bashkëmoshatarëve me aftësi të kufizuara të përfshirë në AFP.
Ndodh që nxënësit me aftësi të kufizuara të etiketohen nën frymën e
keqardhjes dhe mungesës së besimit mbi përfundimin me sukses të AFPsë dhe punësimit të tyre më tej.
Komuniteti i biznesit, veçanërisht bizneset lokale, në dallim nga kompanitë
ndërkombëtare ende nuk e pranojnë dhe përqafojnë diversitetin, një fakt i
evidentuar që lidhet kryesisht me mungesën e njohurive dhe informacionit
mbi aftësinë e kufizuar.
Prindërit dhe familjarët e personave me aftësi të kufizuara përpiqen të
bashkëpunojnë, por shpesh edhe ata nuk besojnë se përfshirja në AFP
e fëmijëve të tyre do t’i fuqizojë ata drejt një pune të sigurt në tregun e
hapur të punës. Në raste të tjera, për shkak të stigmës e paragjykimeve,
mundohen të mos e pranojnë dhe bëjnë të dukshme aftësinë e kufizuar
të fëmijës së tyre.

•
•
•

•
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Rekomandime
•

•
•
•
•

•
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Përfshirja e institucioneve qendrore në programe ndërgjegjësimi, përfshirë
ndarje dhe promovim i praktikave të mira, të krijuara brenda dhe jashtë
vendit, si domosdoshmëri për krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse për
personat me aftësi të kufizuara.
Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara si këshilltarë, ekpertë, trajnerë,
pjesë të stafit të institucioneve në nivel qendror, për të rritur ndikimin e
tyre në krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse brenda institucioneve.
Trajnime të stafeve të AFP-së mbi aftësinë e kufizuar dhe barazinë, etikën,
komunikimin, terminologjinë.
Ditë të hapura informacioni me nxënësit, prindërit, komunitetin.
Organizimi i seancave informuese dhe ndërgjegjësuese me komunitetin
e biznesit mbi aftësinë e kufizuar, modelin psiko-social të trajtimit të
aftësisë së kufizuar, ndarjen e praktikave të mira të pjesëmarrjes dhe
përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara si praktikantë, staf etj., nga
biznese apo institucione të tjera në vend.
Trajnime me prindërit, organizatat e personave me aftësi të kufizuara për
t’i njohur ata me të drejtën dhe me rëndësinë që ka arsimi dhe formimi
profesional në punësimin e personave me aftësi të kufizuara.

5.2. Rekomandime për ndërhyrje në kuadrin ligjor dhe
institucional
Konkluzione
•

•

•

•

•

Kuadri ligjor ka njohur përmirësime të ndjeshme në drejtim të përfshirjes
së personave me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor parauniversitar.
Ky përmirësim vihet re veçanërisht në dokumenta të natyrës politike
si strategji apo plane veprimi, në të cilat dukshëm angazhimet e
institucioneve shtetërore për përfshirjen e personave me aftësi të
kufizuara apo bërjen gjithëpërfshirëse të aktiviteteve, janë përforcuar.
Habilitimi dhe rehabilitimi, që janë pjesë e rëndësishme e një zinxhiri të
drejtash dhe lidhen me arsimin dhe formimin profesional, janë në Shqipëri
të parregulluar, e për rrjedhojë të mungesës së një hallke të tillë, personat
me aftësi të kufizuara penalizohen për përfitimet që mund të kishin nga
sistemi i AFP-së.
Nga analiza rezulton që përfshirjen efektive në legjislacion e ka marrë
sistemi arsimor parauniversitar i përgjithshëm, ndërkohë që pozicionimi
i arsimit profesional brenda tij është disi I paqartë. Ligji për arsimin
parauniversitar përmban parime të përfshirjes, tëmosdiskriminimit,
tëpjesëmarrjes dhe tëdiversitetit në mënyrë të zgjeruar dhe gjithashtu
përmban parashikime të posaçme për nxënësit me aftësi të kufizuara
që ndjekin arsimin parauniversitar. Nga ana tjetër, nëse deri diku
shkollat profesionale janë të përfshira dhe subjekte të ligjit për arsimin
parauniversitar (të paktën për lëndët e përgjithshme në këto shkolla) për
lëndët profesionale këto parashikime mungojnë.
Nëse në arsimin e përgjithshëm parauniversitar rezultojnë procedura më
të qarta dhe të përforcuara tashmë të vlerësimit të nevojave të nxënësve
me aftësi të kufizuara, të caktimit të mësuesve mbështetës, të planeve
individuale dhe në përgjithësi është garantuar një mbrojtje dhe trajtim i
favorshëm për nxënësit me aftësi të kufizuara, në ligjin e AFP-së mungon
një qasje e tillë.
Ligji i AFP-së, mishëron disa parime, të cilat nuk janë zbërthyer mjaftueshëm
më tej në ligj dhe në akte të tjera nënligjore e për rrjedhojë personat me
aftësi të kufizura në këtë fushë kanë mbetur të padukshëm. Në ligj nuk janë
përmendur personat me aftësi të kufizuara, aksesueshmëria, dizenjimi
universal apo përshtatjet e arsyeshme të nevojshme rast pas rasti.
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•

•

•

Mungon një mekanizëm, i cili të mundësojë koordinimin më të mirë të
institucioneve të ndryshme në çështjen e përfshirjes së personave me
aftësi të kufizuara, por edhe të grupimeve të tjera, të cilat konsiderohen
si të pafavorizuara në AFP. Një mekanizëm i tillë duhet të mundësohet në
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, ku një sektor i dedikuar të merret
me çështjet e personave me aftësi të kufizuara.
Aktet nënligjore, në bazë të të cilave janë krijuar agjencitë kryesore që
mbulojnë çështjet e arsimit dhe formimit profesional, nuk përmbajnë
referenca të drejtpërdrejta për çështjet e barazisë në përgjithësi dhe
tëaftësisë së kufizuarnë veçanti, në lidhje me kompentencat dhe detyrat
që ato ushtrojnë.
Akoma nuk ka një koordinim efektiv të institucioneve të vlerësimit të
personave me aftësi të kufizuara, të shërbimeve sociale me shërbimet
e AFP-së apo të punësimit. Edhe pse reforma e vlerësimit të personave
me aftësi të kufizuara ka filluar të zbatohet prej disa vitesh, akoma ajo
nuk është efektive në orientimin për punësim dhe formim profesional të
personave me aftësi të kufizuara.

Rekomandime
•

•

•
•
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Ndërhyrje në Ligjin për AFP-në duke përfshirë një kapitull të veçantë për
nxënësit me aftësi të kufizuara, i cili mbulon pranimet në institucionet e
AFP-së, vlerësimin e nxënësve, planet individuale për lëndët teknike dhe
të përgjithshme, caktimin e mësuesve mbështetës, mjetet e nevojshme
didaktike dhe të punës, përshtatjen e arsyeshme, si edhe elemente të
tjeratë nevojshme për pjesëmarrjen efektive të nxënësve me aftësi të
kufizuara në shkollë dhe në aktivitetet jashtë saj.
Përfshirje në legjislacionin për AFP-në të përkufizimit të arsimit dhe
formimit profesional gjithëpërfshirës, të koncepteve të aksesueshmërisë
në arsim dhe të konceptit të përshtatjes së arsyeshme ose referenca të
drejtëpërdrejta në ligjet përkatëse.
Ndërhyrje paralele në Ligjin e Arsimit Parauniversitar duke parashikuar
një rregullim më të qartë për nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat
profesionale dhe harmonizim me Ligjin e AFP-së.
Miratimi i guidave apo udhëzuesve (në formën e vendimeve apo
udhëzimeve) të cilët përbëjnë standardet kryesore në sistemin e AFPsë dhe duhet të shërbejnë në disa nivele, nga niveli qendror e deri në
nivelin e ofruesve të AFP-së. Standardet të shërbejnë për mësuesit,
instruktorët dhe administratën në përgjithësi të sistemit të AFP-së, për të
kuptuar konceptet e diskriminimit, të aksesueshmërisë dhe përshtatjes
së arsyeshme, për të realizuar një vlerësim më të mirë, për të kuptuar më
mirë personat me aftësi të kufizuara, tipologjinë e aftësisë së kufizuar, për
të identifikuar dhe adresuar barierrat;

•

•

•

Ngritje e një seksioni të posaçëm për arsimin dhe formimin profesional
të personave me aftësi të kufizuara duke e përcaktuar këtë në kuadrin
ligjor që mbulon funksionet e institucioneve kryesore për AFP-në në vend,
si MFE, AKPA, AKAFPK, si edhe zgjerimin e përgjegjësive që këto institucione
kanë në drejtim të personave me aftësi të kufizuara.
Përfshirje në kuadrin ligjor (akte ligjore ose nënligjore) të parashikimeve
për bashkëpunim me institucione të vlerësimit të personave me aftësi
të kufizuara dhe shërbimeve sociale, me qëllim koordinimin e rasteve të
orientuara drejt AFP-së ose rasteve potenciale që mund të përfitojnë nga
arsimi profesional për të rritur cilësinë e shërbimit që u ofrohet.
Aplikimim i qasjes së dyfishtë në legjislacionin për arsimin dhe formimin
professional, duke minimizuar hartimin e akteve të posaçme për personat
me aftësi të kufizuara (përveç rasteve kur kjo është e pamundur) dhe
duke i përfshirë ata në legjislacionin e zakonshëm për AFP-në.
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5.3. Rekomandime për rritje të kapaciteteve të ofruesve
të AFP-së për t’u përgatitur për ofrimin e AFP-së cilësore
dhe në përputhje me kriteret e cilësisë dhe parimet e
gjithëpërfshirjes për nxënësit me aftësi të kufizuara
5.3.1. Procesi i referimit dhe regjistrimit
•

•

•
•

•
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Ende është shumë i ulët numri i personave me aftësi të kufizuara që
regjistrohen dhe ndjekin shkollat e mesme profesionale dhe kurset e
formimit profesional publik, pavarësisht incentivave financiare (kurse
falas në QFP dhe 200% e pagesës që marrin për shkak të aftësië së kufizuar
kur ndjekin arsim dhe formim profesional).
Referimi dhe orientimi drejt shkollave të mesme profesionale dhe kurseve
të formimit profesional bazohet në qasjen mjekësore dhe shpesh frenon
qasjen e tyre në këto kurse, pasi orienton përcaktimin e një drejtimi të
gabuar, bazuar në aftësinë e kufizuar dhe jo në aftësitë dhe pikat e forta
të një personi me aftësi të kufizuara.
Në fushatat e informimit dhe orientimit mungon, thuajse tërësisht,
promovimi i pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara, në mënyrë
të veçantë personave me aftësi të kufizuara shqisore dhe intelektuale.
Këshillimi paraprak, për të rritur vetëvlerësimin, për të evidentuar pikat
e forta dhe për të garantuar një zgjedhje të informuar të drejtimit
profesional, është thuajse tërësisht i munguar në sistemin aktual të
arsimit dhe formimit profesional.
Ende stafi i zyrave të punësimit, shkollave të mesme profesionale dhe
qendrave të formimit profesional, kanë mungesë njohurish profesionale,
teknike dhe ligjore për të pritur, intervistuar dhe regjistruar personat me
aftësi të kufizuara, me qëllim orientimin e tyre për regjistrim në drejtimet
/ profilet apo kurset e përshtatshme të formimit profesional.

Rekomandime
•

•

•
•

Informimi dhe orientimi drejt AFP-së duhet të përmbajë mesazhe
promovimi të përfshirjes së nxënësve dhee të rriturve më aftësi të
kufizuara në arsim dhe formim profesional, duke ofruar edhe modele të
suksesshme.
Metodat aktuale që institucionet e AFP-së përdorin për promovim/
informim dhe referim drejt AFP-së duhet të rishikohen, për t’i bërë ato të
aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara, në përmbushje edhe
të detyrimeve ligjore që e kërkojnë këtë.
Këshillimi paraprak që orienton e garanton zgjedhje të informuar drejt
AFP-së, duhet të jetë pjesë e sistemit të AFP-së, duke përcaktuar rrugë
dhe alternativa për ta garantuar atë.
Duhet të fuqizohen partneritetet me: a) institucionet arsimore të arsimit
të mesëm të ulët, të cilat iu shtojnë psikologëve dhe punonjësve socialë si
pjesë të përgjegjësive të tyre edhe orientimin për karrierë; b) organizata
dhe ofrues shërbimesh në fushën e aftësisë së kufizuar, të cilët ofrojnë
shërbime këshillim karriere si edhe c) zyrat e punësimit dhe QFP-të që e
kanë pjesë të përgjegjësive dhe detyrave operacionale.
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5.3.2. Procesi i vlerësimit për arsim dhe formim profesional dhe puna
përmes planeve individuale

Konkluzione
Procesi i vlerësimit për arsim dhe formim profesional për personat me aftësi
të kufizuara vazhdon të paraqesë një sërë problematikash, si në sistemin e
arsimit profesional, ashtu edhe në sistemin e formimit profesional.
Gjetjet janë si më poshtë:
•

•
•
•

•

Në shkollat e mesme profesionale, QFP-të dhe zyrat e punës ka mungesë
ekspertize, kapacitetesh të duhura profesionale dhe instrumentesh të
standardizuara për të bërë të mundur vlerësimin e plotë dhe të duhur të
personave me aftësi të kufizuara, në përputhje me aftësitë, pritshmëritë
e të funksionuarit e tyre.
Vlerësimi për nevoja arsimore, i kryer në sistemin e arsimit parauniversitar,
sa i përket arsimit të përgjithshëm, nuk është i aplikueshëm në sistemin e
arsimit të mesëm profesional.
Ka mungesa të bashkërendimit të punës ndërmjet institucioneve të AFPsë dhe institucionet që kryejnë vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së
kufizuar.
Stafi i institucioneve të AFP-së nuk punon me plane të individualizuara
për çdo person me aftësi të kufizuara, pjesëmarrës në AFP. Institucionet
e AFP-së nuk kanë në dispozicion një instrument të standardizuar për të
hartuar planin individual të përfshirjes në AFP.
Institucionet e AFP-së nuk kanë staf mbështetës për të mbështetur
nxënësin me aftësi të kufizuara gjatë procesit të përfshirjes së tij në AFP.

Rekomandime
•

•
•
•
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Të bëhen rregullime ligjore për të shtrirë vlerësimin për nevoja arsimore,
të realizuar pranë komisioneve shumëdisiplinore të vlerësimit në DRAP
edhe tek nxënësit me aftësi të kufizuara që duan të përfshihen në arsimin
profesional.
Të ndërmerren rregullime ligjore për zgjidhjen e vlerësimit për arsim
dhe formim profesional përmes ngritjes së një ekipi shumëdisiplinor të
vlerësimit për punësim dhe formim profesional pranë zyrave të punës.
Të hartohet e standardizohet instrumenti për vlerësimin e nevojave të
individëve me aftësi të kufizuara, të cilët do të ndjekin arsimin dhe formimin
profesional dhe të trajnohen aktorët përgjegjës për zbatimin e tij.
Të vendoset bashkëpunimi i strukturuar ndërmjet AKPA-së dhe Shërbimit
Social Shtetëror, me qëllim përdorimin e të dhënave të përftuara nga
vlerësimi bio-psiko-social i aftësisë së kufizuar, realizuar nga SHSH, në
vlerësimin për përfshirje në AFP apo dhe punësim.

•
•

Të hartohen e standardizohen instrumentet për hartimin e planit individual
të AFP-së, në përputhje me nevojat e secilës kategori të personave me
aftësi të kufizuara.
Të integrohet funksioni i mësuesit mbështetës, rekomanduar kjo edhe nga
vlerësimi fillestar, bazuar në kuadrin ligjor dhe eksperiencën ekzistuese
për shkollat e mesme të përgjithshme në tërësi.

5.3.3. Kurrikulat dhe mjetet didaktike

Konkluzione
•
•

•

Në sistemin aktual të arsimit dhe formimit profesional mungojnë kurrikulat
e përshtatura për nxënësit/kursantët me aftësi të kufizuara.
Baza materiale dhe didaktike për zhvillimin e kurseve/lëndëve teorike dhe
praktikave profesionale, është shumë e kufizuar. Në rastin e personave
me aftësi tëkufizuara, kjo çështje është edhe më e ndjeshme, pasi
përshtatshmëria e mjeteve dhe materialeve duhet të shihet në funksion
të specifikave individuale. Në të gjitha institucionet arsimore, mungojnë
mjetet didaktike të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara.
Evidentohet se mjediset ku kryhen orët praktike si: klasat, laboratorët si
dhe mjetet didaktike nuk janë të përshtatura për t’u përdorur nga të gjitha
kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

Rekomandime
•

•

Institucionet përgjegjëse për hartimin e kurrikulave duhet të pajisin
institucionet arsimore të sistemit të AFP-së me udhëzues, formate, por
edhe me kapacitete, për të zhvilluar kurrikula të përshtatura për nxënësit/
kursantët me aftësi të kufizuara.
Hartimi i udhëzuesve sipas tipologjisë së aftësisë së kufizuar, kombinuar
me sigurimin e mjeteve dhe materialeve të nevojshme dhe të përshtatura
për përvetësimin dhe vlerësimin e njohurive dhe aftësive, janë të
domosdoshme për të garantuar realizimin e procesit mësimor, teorik
dhe praktik me kursantët/nxënësit me aftësi të kufizuara.
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5.3.4. Kapacitetet e stafit të AFP për të përfshirë personat me aftësi të
kufizuara

Konkluzione
•
•

•
•

Stafi i AFP-së, pavarësisht dëshirës së mirë, është i papërgatitur të punojë
me persona me aftësi të kufizuara, sidomos ata me aftësi të kufizuara të
rënda e të thella.
Njohuritë mungojnë që nga procesi i pritjes, referimit, vlerësimit fillestar,
kurrikulat e përshtatura, vlerësimi i vazhduar dhe përfundimtar deri në
realizimin e procesit të tranzicionit drejt punësimit, aksesueshmërisë e
përshtatjes së arsyeshme.
Ka mungesë njohurish dhe informacioni për etikën, komunikimin,
bashkëveprimin me kategori të ndryshme të personave me aftësi të
kufizuara.
Institucionet e AFP-së kanë mangësi në kapacitete njerëzore dhe
profesionale për të vlerësuar dhe rekomanduar “përshtatjen e arsyeshme
gjatë ciklit të AFP-së”, në përputhje me nevojat individuale dhe profesionale
të personit me aftësi të kufizuara.

Rekomandime

Ngritja e kapaciteteve të ofruesve publikë të arsimit e të formimit profesional
nëpërmjet organizimit të sesioneve të trajnimit në fushat e mëposhtme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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etikë dhe komunikim me personat me aftësi të kufizuara;
aftësia e kufizuar dhe barazia; kuadri ligjor qw e garanton këtë;
vlerësim për arsim dhe formim profesional të personit me aftësi të 		
kufizuara;
vlerësim i nivelit të funksionimit dhe nivelit të aftësive për arsim e
formim profesional të personave me aftësi të kufizuara;
hartim i planeve individuale për përfshirjen në AFP të personave
me aftësi të kufizuara;
përshtatje e kurrikulave mësimore;
konceptet e “jetesës së pavarur” për personat me aftësi të kufizuara;
mundësitë që ekzistojnë për nevojat për mjete dhe teknologji
ndihmëse për formim profesional për personat me aftësi të kufizuara;
koncepti i përshtatjes së arsyeshme në AFP për personat me aftësi
të kufizuara;
ofrimi i sesioneve/trajnimeve praktike apo organizimi i vizitave studimore
për t’u njohur nga afër me praktikat më të mira rajonale, europiane
apo botërore në funksion të arsimit e formimit profesional gjithëpërfshirës
të personave me aftësi të kufizuara.

5.3.5. Procesi i Tranzicionit nga AFP drejt tregut të punës

Konkluzione
•
•
•

•
•
•

Personat me aftësi të kufizuara të përfshirë në AFP kanë vështirësi të
përfshihen në tregun e punës pasi mbarojnë ciklin e AFP-së.
Institucionet e AFP nuk kanë staf të dedikuar për ta realizuar tranzicionin
e personave me aftësi të kufizuara drejt tregut të punës.
Mungesa e vlerësimeve të duhura gjatë gjithë ciklit të AFP-së, mungesa e
planeve individuale dhe përshtatjeve të tjera të arsyeshme e vështirësojnë
procesin e përputhjes së njohurive të nxënësve me aftësi të kufizuara me
njohuritë, për të cilat një punëdhënës ka nevojë për një punë të caktuar.
Nuk mbështeten iniciativa të punësimit me mbështetje, të cilat do ta
shoqëronin tranzicionin e individit nga përgatitja për punë, punësimi e
deri tek ndjekja në vendin e punës.
Komunikimi me punëdhënësit është i vështirë në rastet e realizimit të
praktikave profesionale apo edhe punësimit të nxënësve me aftësi të
kufizuara.
Punëdhënësit janë të papërgatitur dhe të pandërgjegjësuar të
akomodojnë nevojat e punëmarrësve me aftësi të kufizuara.

Rekomandime
•
•
•

•
•
•

Përputhja e institucioneve të AFP-së me kërkesat e tregut të punës,
specifikisht në drejtimet që më së shumti ndiqen nga personat me aftësi
të kufizuara.
Mbështja e personave me aftësi të kufizuara përgjatë tranzicionit drejt
tregut të punës.
Parashikimi i stafit dhe burimeve të nevojshme (ose mbështetja e
organizatave të specializuara) për të mbështetur personat me aftësi të
kufizuara gjatë tranzicionit (këshilluesit për punësim, këshilluesit e karrierës,
mentorët si edhe mbështetja e programeve specifike formale të këshillimit
për punësim, udhëzues për karrierën dhe shërbime mbështetëse, përfshirë
ato në vendin e punës dhe trajnim apo informacion për punëdhënësit.)
Ndjekja në vijimësi nga stafi profesionist edhe në vendin e punës (ose
mbështetja e organizatave të specializuara), për të adresuar të gjitha
nevojat dhe për të qëndruar sa më gjatë i punësuar.
Vendosja dhe mbajtja e marrëdhënieve mes institucioneve të AFP-së
dhe punëdhënësve.
Rritja e kapaciteteve të punëdhënësve për të përmirësuar politikat e
procedurat për punësimin, por edhe sigurimin e përshtatjes së arsyeshme
dhe të aksesueshmërisë në mjedise, informacion e komunikim për
personat me aftësi të kufizuara.
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5.3. 6. Aksesueshmëria në mjedise, informacion, komunikim dhe transport

Konkluzione
•
•
•
•

Në institucionet e AFP-së është e realizuar pjesërisht aksesueshmëria e
ambienteve të jashtme dhe të brendshme për të siguruar lëvizje të lirë të
personave me aftësi të kufizuara aty ku zhvillohet AFP-ja.
Në të gjitha institucionet e AFP-së mungon aksesueshmëria në komunikim
dhe në informacion, sipas nevojave të kategorive të ndryshme të
personave me aftësi të kufizuara që duan të përfshihen në AFP.
Nevojat për teknologji ndihmëse, në kryerjen e procesit mësimor (teorik
dhe praktik) janë gjithashtu të papërmbushura.
Transporti në drejtim të institucioneve të AFP-së është i vështirë, madje i
pamundur për një kategori individësh, të cilët nuk lëvizin dot në mungesë
të transportit të përshtatur.

Rekomandime
•
•
•
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Të hartohet plani i aksesueshmërisë në mjedise, informacion, komunikim
dhe transport nga të gjitha institucionet e AFP, bazuar edhe në kuadrin
ligjor në fuqi ;
Të kërkohen buxhete për aplikimin e planit të aksesueshmërisë dhe të
fillojë menjëherë zbatimi i tij;
Të ndiqen parashikimet për sigurimin e transportit të përshtatur të bëra
në PVPAK 2021-2025 dhe të kërkohet aplikimi i transportit të përshtatur, aty
ku është i nevojshëm.
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Aneks I: Praktika të mira 1

Arsim dhe Formin Profesional Gjithëpërfshirës për Studentët me Aftësi
të Kufizuara në Hollandë
Në Hollandë, rreth 68 përqind e të rinjve zgjedhin një karrierë arsimore në AFP (OECD,
2008). Numri total i nxënësve në AFP, në çdo kohë është mbi 500,000. Në këtë numër,
përfshihen dhe nxënësit me aftësi të kufizuara. Në Holandë, nxënësit me aftësi të
kufizuara mund të klasifikohen që në moshë të hershme, nëse janë pjesë e ndonjërit prej
katër grupimeve që lidhen me llojet e shkollave dhe tipet e financimit. Kjo, kryhet përmes
“qendrave rajonale të ekspertizës” (QRE-ve).
Grupimi 1:

Fëmijë me aftësi të kufizuara në shikim; fëmijë me aftësi të kufizuara të shumëfishta;

Grupimi 2:

Fëmijë me aftësi të kufizuara në dëgjim; fëmijë me kufizime të rënduara komunikuese;
fëmijë me aftësi të kufizuara të shumëfishta (si dhe me aftësi të kufizuara në dëgjim
dhe/ose komunikimi).

Grupimi 3:

Fëmijë me aftësi të kufizuara fizike; fëmijë me kufizime të rënduara në nxënie (Koefiçenti
inteligjencës nën 70); fëmijë me sëmundje kronike me një aftësi të kufizuar fizike; fëmijë
me aftësi të kufizuara të shumëfishta (dhe gjithashtu me aftësi të kufizuara fizike,
vështirësi në nxënie ose me një sëmundje kronike dhe me një aftësi të kufizuar fizike).

Grupimi 4:

Fëmijë me mospërshtatje të rënduar; fëmijë me çrregullime sjelljeje dhe/ose psikiatrike si
çrregullimet e mungesës së vëmendjes, çrregullimet e sjelljes antisociale, autizëm, me
sindromën Gilles de la Tourette, çrregullime të afrimitetit.

Në arsimin fillor dhe pjesën më të madhe të arsimit të mesëm, nxënësit mund të marrin
pjesë në “arsimin special” të përshtatur sipas nevojave të veçanta të grupimeve
specifike. Ekzistojnë 23 shkolla për Grupimin 1, 41 shkolla për Grupimin 2, 179 shkolla për
Grupimin 3 dhe 200 shkolla për Grupimin 4.
Megjithatë, nuk ka “arsimim special” të barasvlershëm në AFP në arsimin e mesëm,
arsimin e lartë dhe universitete. Tek tri burimet e fundit arsimore, nxënësit/studentët
mund të marrin pjesë vetëm në arsimin e zakonshëm ose të mos marrin pjesë fare në të.
Kur nxënësit/studentët me aftësi të kufizuara (në të gjitha burimet arsimore) ndjekin
arsimin e zakonshëm, kjo shoqërohet shpesh me asistencë të specializuar dhe/ose me
financim shtesë.

Praktikat e mira jane marw nga: 1. The National Council for Special Education in
Australia (2013) A Review of the Literature Duggan, C and andByrne, M, WRC Social and
Economic Consultants Ltd , What Works in the Provision of Higher, Further and
Continuing Education, Training and Rehabilitation for Adults with Disabilities? 2.
Meijden, A, and Cox, A, Murray,B and K, Anna,GLADNET and ILO, 2015, Students with
disabilities in Dutch VET An exploratory study.

1
Ligji dhe sistemi arsimor Hollandez
Ndalimi i diskriminimit mbi bazën e aftësisë së kufizuar është shtjelluar në ligjin për
“Ndalimin e diskriminimit mbi bazën e aftësive të kufizuara apo sëmundjeve kronike”. Ky
ligj deklaron se diskriminimi ndalohet, mes të tjerash, për: aksesin në arsim; ofrimin e
arsimit; kryerjen e testeve; përfundimin e arsimit; aksesin dhe ofrimin e udhëzimit
profesional dhe në karrierë (vetëm në AFP).
AFP në Holandë është bërë më i aksesueshëm për njerëzit me një aftësi të kufizuara apo
me sëmundje kronike përmes “Aktit të Trajtimit të Barabartë” (miratuar në 2003), që
mbulon punësimin dhe arsimin profesional. Transporti i studentëve me aftësi të kufizuara
për në shkollë dhe nga shkolla është përgjegjësia financiare e autoriteteve lokale. Sipas
ekspertëve, prindërit, studentët dhe shkollat nuk janë gjithmonë të vetëdijshëm për këtë
dhe nganjëherë e sigurojnë vetë transportin e tyre.
Në Gusht të vitit 2006, hyri në fuqi Ligji mbi Profesionet në Arsim (“Wet op de Beroepen in
het onderë ijs”, ose “Akti APA”). Bashkë me të u prezantua dhe “Dekreti i Standardeve të
Kompetencës (tek Stafi Mësimdhënës)” që përshkruan standardet e kërkuara të
mësimdhënies për sektorët e ndryshëm arsimor.

Studentët në AFP që kanë nevojë për përkujdesje shtesë, gëzojnë të drejtën e mbështetjes
në tri lloje financimi shtesë.
• Shkollat që marrin fonde për studentët e Nivelit 1 që kanë nevoja për përkujdesje shtesë,
quhen fonde APM (Aktivitete Përgatitore dhe Mbështetëse). Qeveria rezervon një total
prej 140 milion euro në vit për të gjitha shkollat.
• Shkollat marrin fonde për të zhvilluar një srukturë sistematike për përkujdesje shtesë, të
quajtur fondet KPN (Kërkimet e Politikës Ndërinstitucionale). Qeveria rezervon një total
prej 75 milion euro në vit për të gjitha shkollat.
• Nxënësit/Studentët individualisht që “tregojnë “ se bëjnë pjesë në një nga katër
grupimet e aftësisë së kufizuar (shih Tabelën më lart) sjellin me vete obligimin për një
buxhet për studentin në shkollë, të njohur si “FDS” (leerling gebonden financiering –
financimi i detyrueshëm lidhur me studentin). Qeveria rezervon një total prej 30 milion
euro në vit për të gjitha shkollat. Në vitin 2006, AFP u mundësua në mënyrë te efektshme
për studentët me aftësi të kufizuara, duke prezantuar financimin e detyrueshëm lidhur
me studentin (FDS) për AFP. Këto fonde mund të përdoren për shembull për materiale të
veçanta studimore, ose për udhëtim dhe këshillim shtesë (Rijksoverheid, 2013). Kjo shumë
parash është individualisht e synuar për një student dhe mund të përdoret nga shkolla
dhe ofruesit e kujdesit për të siguruar, për shembull, asistencë shtesë dhe/ose materiale
të përshtatura shkollore për të mundësuar studentët që të ndjekin arsimin e zakonshëm.
Nëse studentët me një FSD kanë nevojë për përkujdesje shtesë ndërsa janë në shkollë,
atëherë bëhen të disponueshme fonde shtetërore shtesë apo financime për familjet që
kanë fëmijë me aftësi të kufizuara. Megjithatë, sipas Këshillit Holandez të të Sëmurëve
Kronikë dhe me Aftësi të Kufizuara, mungesa e qartësisë mbi rregulloret lidhur me këto
fonde e bën pothuajse të pamundur për t’i përdorur ato siç duhet.

1
FDS synon fëmijët me aftësi të kufizuar, të cilët pa këtë subvencion shtesë nuk do të ishin
në gjendje të përfitonin nga arsimi i zakonshëm, dhe synon të stimulojë arsimin
përfshirës. Prindërit mund të kërkojnë FDS pranë një “komisioni përcaktues”. Ky është një
komision i pavarur që “përcakton” nëse një fëmijë ka nevojë për ndihmë shtesë. Komisioni
përbëhet nga profesionistë si një mjek, një psikolog, një ekspert arsimi dhe një punonjës
social. Studentët me dëmtime pamore mbështeten në një mënyrë të ndryshme; shkollat
mund të kërkojnë fonde shtesë, ashtu siç përshkruhet tek Akti Arsimor dhe i Arsimit
Profesional (Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës, 2009). Sistemi financiar i FDS mund
të ketë nxitur sa më shumë nxënës që kanë nevoja të veçanta arsimore (NVA), madje dhe
atëherë kur kjo nuk është në interesin e nxënësit. Mes vitit 2003 dhe 2009, numri i
nxënësve me një “portofol” financiar (FDS) u rrit nga 11,000 në 39,000. Një shpjegim i dhënë
nga ministria tregon se sistemi i “përcaktuesve” është një situatë që ofron gjithçka-ose-asgjë.
Nxënësit ose marrin një FDS (një shumë relativisht e lartë) ose nuk marrin asgjë. Nuk ka
hapësirë të ndërmjetme për financim të përshtatur. Për më tepër, kjo çon në burokraci të
panevojshme (Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës, 2011). Qeveria Holandeze për
këtë arsye ka zgjedhur një sistem të ndryshëm që mbështetet mbi arsimin përfshirës
(passend onderë ijs), të karakterizuar nga decentralizimi i shkollave me më pak rregullore
(Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës, 2011). Ky sistem është prezantuar në Gusht 2014
dhe çon drejt një ndryshimi në rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve arsimore, ku secili
do të marrë financimet e tyre si një shumë totale. Disa shkolla po e përshtasin praktikën
e tyre drejt situatës së ardhme financiare: ato tashmë punojnë mbi një bazë kolektive,
duke përdorur financimet individuale. Shembulli në vijim e ilustron këtë.
Shembull: Stimuli Financiar në vitin 2014.
Deri në vitin 2014, shkollat AFP financoheshin për përkujdesjen shtesë që nevojitej nga
studentët me aftësi të kufizuara mbi bazën e ‘FDS’, një buxhet individual për student
(zakonisht e quajtuar “çanta e shpinës”), që mund të përdorej nga shkolla dhe
organizatat mbështetëse. Duke filluar nga viti 2014, këto fonde FDS nuk bazohen
individualisht, por u jepen shkollave AFP si një shumë e tërë. Për më tepër, që prej 2014
shkollat AFP në Holandë financohen jashtë buxhetit kombëtar, që shpërndahet mes
institucioneve AFP. Kjo, kryhet mbi bazat e tre kritereve kryesore: numrit të studentëve,
kohëzgjatjes së kohës së studimit (modeli kaskadë) dhe numrit të diplomave. Modeli
kaskadë është si vijon: për vitin e parë të studimeve të të gjithë studentëve, shkolla merr
një buxhet vjetor studenti të shumëzuar me 1.2, për të investuar në fillim; nga viti i dytë deri
në vitin e katërt merr një buxhet vjetor të shumëzuar me 1; për vitin e pestë dhe të gjashtë
me 0.5; dhe për vitin e shtatë e në vazhdim me zero. Me fjalë të tjera, nëse studenti është
në vitin e tij apo saj të pestë (ky është gjithashtu rasti për kurset me një kohëzgjatje të
zakonshme prej katër vitesh), shkolla merr vetëm gjysmën e buxhetit vjetor. Pas gjashtë
vitesh, shkolla nuk merr asgjë për trajnimin, dhe vetëm një buxhet për diplomën – nëse
arrin ta marrë atë. Kështu, studentët që parashikohet se mund të marrin më shumë kohë
për të përfunduar studimet e tyre se sa kohëzgjatja e zakonshme, rrezikojnë të paraqiten
si një humbje financiare për atë institucion arsimor.

Opsionet e trajnimit për studentët me aftësi të kufizuara
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Në këto tre burime arsimore (AFP, arsimi i lartë dhe universitete) studentët mund të
marrin pjesë vetëm në arsimin e rregullt ose të mos marrin pjesë aspak. Kur studentët
me aftësi të kufizuara (në të gjitha burimet arsimore) ndjekin arsimin e rregullt, kjo shpesh
ndodh me ndihmën e specializuar dhe/ose financimin shtesë. Dy (2) perqind e
studentëve holandezë të AFP, janë studentë me aftësi të kufizuara (Smits, 2010). Fakti që
institucionet AFP dytësore janë përfshirëse, kërkon një përshtatje për studentët dhe për
edukatorët. Për qëllime financiare, grupimi në të cilin caktohet një student me aftësi të
kufizuara regjistrohet nga DUO, një organizatë qeveritare që regjistron të gjithë studentët
në arsimin e financuar nga qeveria holandeze.
Duke u mbështetur mbi të dhënat nga një monitorim kombëtar vjetor që bën kërkime
mbi kënaqësinë e studentëve në AFP dytësor holandez (monitori JOB), vlerësohet se në
një kurs AFP studiojnë afërsisht 9,000 fëmijë me dëmtime pamore, afërsisht 6,500 fëmijë
me dëmtime dëgjimi dhe rreth 3,000 nxënës me një dëmtim fizik.
Si përgatiten mësuesit në sistemin holandez të AFP-së për të punar
me personat me aftësitë kufizuara?
1
“Dekreti i Standardeve të Kompetencës (Stafi Mësimdhënës)” u miratua në vitin 2006 dhe
jep hollësi mbi standardet për sektorë të ndryshëm arsimor, duke përfshirë arsimin
profesional. Gjashtë kompetencat kryesore për mësuesit janë përshkruar me hollësi,
duke dhënë edhe listat e treguesve/ indikatorëve/kritereve që duhet të përmbushen
(Ministria e Bujqësisë, Natyrës dhe Cilësisë së Ushqimit, dhe Ministria e Arsimit, Kulturës
dhe Shkencës, 2005). Asnjë prej këtyre treguesve nuk lidhet drejtpërdrejtë me studentët
me aftësi të kufizuara, arsimin përfshirës, diversitetin, etj. Pavarësisht nga kjo,
kompetencat që duhet të kenë mësuesit, sipas “Aktit APA”, mund të përshkruhen si të
përshtatshme për ta, pasi aty synojnë që mësuesi ti japë çdo studenti në mënyrë
individuale një mjedis në të cilin ai ose ajo mund të zhvillohet në mënyrë të sigurtë.
Monitorimi kombëtar JOB (2012) anketoi studentët të cilët raportuan që kanë një aftësi të
kufizuar, lidhur me mënyrën se si vepron shkolla e tyre. Studentët që i përkisnin nivelit 1
nëAFP më së shumti u përgjigjën pozitivisht pyetjes nëse “shkolla merr në konsideratë
aftësinë time të kufizuar”. Studentët në nivele më të larta AFP janë më pak të kënaqur. Kjo
nuk është e habitshme, duke qenë se studentët e Nivelit 1 shpesh konsiderohen se kanë
nevojë për më shumë përkujdesje, dhe për këtë arsye marrin më tepër vëmendje. Kërkimi
tregon se mësuesit në Nivelet 1 dhe 2 janë më të vetëdijshëm dhe më të pajisur për t’u
marrë me studentët me nevoja të veçanta (Groeneberg, 2012; Glaudé & van Eck, 2011).
Megjithatë, nuk ka asnjë tregues se kurrikula e trajnimit të mësuesit (në përgjithësi) i
kushton vëmendje të veçantë punës me studentët me aftësi të kufizuara.
Mënyra se si përgatiten mësuesit për punë brenda AFP ndryshon. Mësuesit mund të
marrin rrugë të ndryshme drejt kualifikimit, ku tre mënyrat kryesore janë:
• Grada 1 diplomë e nivelit MA (mësues për arsimin e lartë dytësor);
• Grada 2 diplomë e nivelit BA (mësues për arsimin e ulët dytësor);
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• “Licenca didaktike pedagogjike”, shpesh e përftuar nga individë me përvojë
profesionale në profesionin specifik. Disa mësues nuk janë aspak (zyrtarisht) të
kualifikuar; një sërë mësuesish vijnë nga biznesi për të dhënë një njohuri të drejtpërdrejtë
të profesionit.
Këto mësues mund të fillojnë pa patur asnjë trajnim zyrtar, edhe pse ata duhet të ndjekin
një kurs për të marrë “licensën didaktike” siç përshkruhet më sipër (van der Meijden et al,
2012). Përkrah mësimeve të përditshme, të cilat jepen nga mësuesit, profesionistë të tjerë
bëjnë një pjesë të konsiderueshme të punës së “specialistit” me studentë me aftësi të
kufizuara; marrjen përsipër, mbështetjen dhe kështu me radhë. Kjo nuk është e rregulluar
në mënyrë qendrore, por varet tek politikat që vendosen nga institucionet AFP.
Pjesa më e madhe e institucioneve AFP janë të orientuara dhe të organizuara në nivel
rajonal, dhe njihen si QRA (Qendrat Rajonale të Arsimit). Përsa i përket studentëve me
aftësi të kufizuara, çdo rajon në Holandë gjithashtu ka një “Qendër Ekspertize Rajonale”
(QER/ qendra burimore). Këto qendra janë të ndara sipas katër grupimeve, dhe sjellin së
bashku njohurinë dhe ekspertizën nga shkollat e veçanta në rajon. QER ofrojnë arsim
special, por gjithashtu ofrojnë asistencë ambulante për shkollat e “zakonshme” (duke
përfshirë institucionet AFP) ku arsimohen studentët me aftësi të kufizuar. Në disa raste
QER gjithashtu ofrojnë forma të diagnostikimit/vlerësimit dhe vëzhgimit. Megjithatë, të
gjitha isntitucionet AFP në Holandë kanë një “sistem përkujdesje”. Një “EPK” (Ekip
Përkujdesje dhe Këshillimi) është pjesë e “strukturës së përkujdesjes” së çdo shkolle. Ky
është një ekip profesionistësh multidisiplinar që përfshin një përfaqësues të arsimit
special, një punonjës përgjegjës për pjesmarrjen (leerplicht ambtenaar), një punonjës
social (ë elzijnsë erk), një punonjës të përkujdesjes për të rinjtë (jeugdzorg), një punonjës
të kujdesit shëndetësor apo shëndetit mendor, dhe një punonjës i policisë. Ky ekip është
përbërë për të punuar së bashku në mbështetje të fëmijëve dhe të rinjve me vështirësi
emocionale, sjelljeje, zhvillimi dhe nxënie, përkrah me prindërit/kujdestarët dhe shkollat e
tyre. Profesionistët në EPK vlerësojnë komunikimet me mësuesit rreth nevojave shtesë të
një studenti. EPK ofron mbështetje, apo i referon studentët drejt (dhe vë në veprim)
mbështetjen (Nederlands Jeugd Instituut, 2012). Ekipi EPK është i gjërë në gamën e vet të
ekspertizës, duke qenë se është i projektuar për të gjithë studentët që kanë nevojë për
përkujdesje, pra një grup më i gjërë interesi se sa thjesht ato me aftësi të kufizuara.
Megjithatë, ky sistem është në fakt duke u fokusuar tek “rastet e vështira”. Këshilli AFP
Holandez (MBO Raad) ofron një platformë për studentët me aftësi të kufizuara AFP
dytësor. Platforma ofron, për një kontribut të vogël financiar, ditë studimi për mësuesit.
Gjithashtu ofron përkrahje promovuese për interesat e studentëve me aftësi të kufizuara
në Holandë.
Arsim dhe Formin Profesional Gjithëpërfshirës per Nxënësit
me Aftësi të Kufizuara në Gjermani
Gjashtëmbëdhjetë shtetet federale kanë pushtet eksluziv legjislativ në arsimin shkollor.
Në fakt ekzistojnë gjashtëmbëdhjetë sisteme të ndryshme shkollore. Në përgjithësi,
sistemi gjerman i AFP-së karakterizohet nga “sistemi i dyfishtë/dual” i fortë. Për shkak të
kësaj, theksi qendron tek studimi i lehtësuar, në vendin e punës. Në sistemin AFP ekzistojnë
ligje të veçanta, instrumente të reja të vlerësimit dhe asistencës, programe të ndryshme
në nivele kombëtare dhe federale, dhe përgjithësisht shumë vullnet i mirë. Ka tregues se
të paktën në një nga fazat, punonjësve të zakonshëm mësimdhënës shtetëror u jepet (do
t’u jepen) kurse përgatitore, për të punuar me studentë me aftësi të kufizuara.
Përgjithësisht, dhe krahasuar me vende të tjera janë bërë përpjekje për të përfshirë
nxënës me aftësi të kufizuara në AFP.

1
Arsim dhe Formin Profesional Gjithëpërfshirës per Studentët
me Aftësi të Kufizuara në Australi
Në nivelin federal, brenda Australisë, Akti i Diskriminimit të Aftësisë së Kufizuar (1992) është
i rëndësishëm duke qenë se promovon pranimin prej komunitetit të parimit që njerëzit
me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat të drejta themelore si të gjithë pjesëtarët e tjerë të
komunitetit. Ai kërkon të garantojë për aq sa është e mundur që personat me aftësi të
kufizuara të gëzojnë barazi para ligjit.
Në vitin 2010, qeveria prezantoi një strategji të aftësisë së kufizuar që mbron pavarësi më
të madhe ekonomike për personat me aftësi të kufizuara. Strategjia përshkruan një
kornizë 10-vjeçare për të orientuar veprimtarinë e qeverisë në gjashtë fusha kryesore,
përfshirë arsimin.
Për arsimin, objektivi i strategjisë për njerëzit me aftësi të kufizuara është që ata të arrijnë
potencialin e tyre të plotë duke marrë pjesë në një sistem arsimor gjithëpërfshirës me
cilësi të lartë që u përgjigjet nevojave të tyre, si dhe që të kenë mundësi të vazhdojnë të
mësojnë gjatë gjithë jetës së tyre.
Dispozitat e Aktit mund të përforcohen nga futja e standardeve, brenda kornizës së vetë
Aktit. Standardet specifikojnë të drejtat dhe përgjegjësitë në lidhje me qasjen e
barabartë tek mundësitë për njerëzit me aftësi të kufizuara, me më shumë hollësi dhe me
më shumë siguri sesa parashikon vetë Akti. Standardet mund të aplikohen në disa fusha,
përfshirë punësimin dhe arsimin.
Një Rishikim i Ligjit Federal të Shkrim-Leximit në 2005, përcaktoi detyrimet e siguruesve të
arsimit për të ndihmuar studentët me aftësi të kufizuara.
Qëllimi i tyre kryesor është t'u japin studentëve me aftësi të kufizuara të drejtën për të
marrë pjesë në kurse arsimore dhe programe në të njëjtën bazë me ato pa aftësi të
kufizuara dhe ato mbulojnë dispozitat dhe pë rshtatjet e arsyeshme për t'i lejuar ata të
marrin pjesë në arsim.
Këto standarde janë të detyrueshme për të gjithë ofruesit e arsimit duke përfshirë
parashkollorët dhe kopshtet, shkollat publike dhe private dhe institutet e trajnimit,
universitetet dhe organizatat që përgatisin ose drejtojnë programe trajnimi dhe edukimi.
Këto standarde janë të detyrueshme për të gjithë ofruesit e arsimit, duke përfshirë nivelin
parashkollor dhe kopshtet, shkollat publike dhe private, si dhe institutet e trajnimit,
universitetet dhe organizatat që ofrojnë programe aftësimi dhe edukimi.
Këshilli Ministror për Arsimin, Zhvillimin e Fëmijërisë së Hershme dhe Çështjet e Rinisë
(KMAZhFHÇR) krijoi kornizën e shërbimeve të karrierës dhe tranzicionit, e cila ofron
programe për të mbështetur të rinjtë që lëvizin nëpër dhe midis destinacioneve shkollore
dhe atyre pas-shkollore.
Më i rëndësishmi prej tyre është Programi Kombëtar i Koordinimit të Aftësisë së Kufizuar
(PKKAK), i cili shënjestron pengesat me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara
në qasjen me sukses si dhe në përfundimin e arsimit dhe trajnimit pas-shkollor dhe
punësimit.
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Një rrjet i PKKAK punon në 31 rajone në të gjithë Australinë për të përmirësuar
bashkërendimin dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse për ta bërë më të lehtë
regjistrimin ose pjesëmarrjen në arsimin pas shkollor, trajnimin dhe punësimin. Qëllimet
e programit përfshijnë shtimin e pjesëmarrjes së studentëve me aftësi të kufizuara në
arsimin e lartë, aftësimin profesional dhe punësimin, si dhe përmirësimin e lidhjeve midis
shkollave dhe ofruesve të tjerë të arsimit dhe trajnimit.
Financimi përmes Fondit Australian të Aftësisë së Kufizuar dhe Arsimit të Popujve
Indigjenë, u ofron studentëve grante të vogla për mbështetjen e të mësuarit. Prioriteti i tij
është të mbështesë studentët indigjenë me aftësi të kufizuara, por e bën këtë edhe për
jo-indigjenët. Në vitin 2000, u prezantua një strategji kombëtare për të përmirësuar
pjesëmarrjen në arsimin dhe aftësimin profesional.
E quajtur “pathways”, kjo strategji u përpoq të rrisë nivelet e pjesëmarrjes midis njerëzve
me aftësi të kufizuara në atë të popullatës jo-me aftësi të kufizuara në mënyrë që të
sigurojë integrimin e tyre në punësimin e përgjithshëm. Për më tepër, “Formësimi i së
Ardhmes Sonë” (Strategjia Kombëtare e Australisë për Arsimin dhe Trajnimin Profesional
2004-2010), ka si qëllim të përgjithshëm sigurimin e aksesit dhe arritjen e rezultateve të
barabartanë arsim, si dhe aftësimin profesional për grupe të disavantazhuara, përfshirë
njerëzit me aftësi të kufizuara. Akti i Shërbimeve të Aftësisë së Kufizuar (1986), me qasjen e
tij të koordinuar për të ndihmuar njerëzit me aftësi të kufizuara për të marrë dhe mbajtur
punë, ofron një kornizë legjislative dhe financuese për një sërë shërbimesh të aftësisë së
kufizuar, më të rëndësishme mes tyre, shërbimet e punësimit. Për rehabilitimin
profesional, CRS Australia, i njohur më parë si Shërbimi i Rehabilitimit të Komonuelthit,
funksionon brenda kontekstit të Aktit të Shërbimeve të Aftësisë së Kufizuar (1986) dhe
është ofruesi kryesor i shërbimeve të rehabilitimit profesional për qytetarët Australianë.
Një sërë shërbimesh janë në dispozicion, përfshirë për arsimin, trajnimin profesional dhe
punësimin me mbështetje, të cilat janë të përshtatura individualisht. Një model i
menaxhimit të rastit vlerëson dhe plotëson nevojat e rehabilitimit dhe punësimit të
individit.

Arsim dhe Formin Profesional Gjithëpërfshirës për Nxënësit me
Aftësi të Kufizuara në Kanada
Në Kanada, personat me aftësi të kufizuara mbrohen nga Ligji Kanadez për të Drejtat e
Njeriut (1985) i cili ndalon diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar dhe garanton
përfitim dhe mbrojtje të barabartë para ligjit.
Zyra për Çështjet e Aftësisë së Kufizuar, e cila operon në nivel kombëtar, është e
mandatuar të promovojë përfshirjen dhe pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të
kufizuara në të gjitha aspektet e komunitetit dhe jetës shoqërore. Përgjegjësia për
arsimin u është dhënë qeverive provinciale dhe territoriale dhe secila qeveri e tillë
vendos legjislacionin dhe praktikën brenda juridiksionit të saj.
Për shërbimet e tranzicionit për shembull, Ligji për Rritjen e Fëmijëve, Rinisë dhe Familjes
(2004) është legjislacioni kryesor në Alberta dhe parashikon që punëtorët/menaxherët e
çështjeve/rasteve, të punojnë me të rinj me aftësi të kufizuara dhe profesionistë të tjerë
për përgatitjen e një plani tranzicioni drejt pavarësisë. Objektivi i tij është të ndihmojë
këta të rinj të kalojnë me sukses në moshën madhore.
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Zbatimi i Ligjit mbështetet nga një grup pune ndër-departamentesh/ ndërsektoriale, nën
mandatin e Nismës së Fëmijëve dhe të Rinjve Alberta (NFRA), e cila krijoi një protokoll të
planifikimit të tranzicionit për të rinjtë me aftësi të kufizuara në 2007. Në nivelin federal në
Kanada, detyra për të garantuar akomodimin/përshtajen e arsyeshme buron nga dy
ligje: Akti Kanadez për të Drejtat e Njeriut (1976-1977) dhe Akti i Barazisë në Punësim (1986).
Detyra për të akomoduar/ përshtatur vlen për punëdhënësit, pronarët e pronave,
pronarët e bizneseve, ofruesit e shërbimeve publike, institucionet arsimore, shoqatat
profesionale, sindikatat dhe të tjerët. Ajo i detyron këto organe të ndërmarrin hapa për të
eleminuar disavantazhin për punonjësit aktualë, punonjësit e ardhshëm ose klientët që
rezultojnë që për shkak të një rregulli, praktike ose pengese fizike, të kenë pasur ose
tëmund të kenë ndikim negativë, ndërkohë që ata u përkasin individëve ose grupe të
mbrojtura sipas Aktit Kanadez për të Drejtat e Njeriut, apo Aktit të Barazisë në Punësim. Ky
legjislacion zbatohet në Provinca ku mund të përforcohet nga ligjet/ aktet vendore.
Për shembull, udhëzimet e Komisionit për të Drejtat e Njeriut në Ontario, mbi aftësinë e
kufizuar,dhe detyrat për të akomoduar/ garantuar përshtatjen e arsyeshme, konfirmojnë
detyrimin për ofruesit e arsimit për të qenë proaktivë në çështjet e aftësisë së kufizuar
dhe për të strukturuar programet dhe politikat e tyre në mënyrë që të jenë
gjithëpërfshirëse dhe të arritshme.
Mbështetjet financiare, të vëna në dispozicion nga qeveria federale, përfshijnë grante
për studentë me aftësi të kufizuara të përhershme dhe grante për shërbime dhe pajisje.
Qeveria federale ofron dhenjë program kredie studentore me përfitues persona me
aftësisë të kufizuar të përhershme. Në pjesën më të madhe të provincave sigurohet kjo
mbështetje. Për shembull, Ontario ka bursën për studentët me aftësi të kufizuara dhe
fondin e aksesit për studentët me aftësi të kufizuara. Së bashku me legjislacionin që
mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, çdo krahinë gjithashtu zbaton
programe të veçanta për të mbështetur pjesëmarrjen e personave me aftësi të
kufizuara në trajnimin profesional. Në Alberta, Ligji për Mbështetjen e të Ardhurave dhe
Punësimit (2004) garantonpërhapjen e Programit Profesional Kalimtar. Kjo siguron
trajnim pas nivelit të gjimnazit për të rriturit me aftësi të kufizuara të lehta zhvillimore
(intelektuale), për t'i ndihmuar ata të përgatiten për punë dhe jetë të pavarur.
Mbështetjet që lidhen me punësimin për personat me aftësi të kufizuar ofrojnë gjithashtu
mbështetje për kërkimin e një vendi pune, mbështetje në vendin e punës dhe mbështetje
për arsim e formim profesional (për arsimim pas arsimit të mesëm, trajnimit për aftësi
bazë, azhurnimit akademik ose për programe të tregut të punës).
Programet e financuara në shkallë federale ofrojnë gjithashtu trajnime për të rinjtë me
aftësi të kufizuara. Programet e rehabilitimit profesional janë gjithashtu të disponueshme
në Kanada. Programi i Pensionit Kanadez për Programin e Rehabilitimit Profesional për
Aftësinë eKufizuar, ofron këshillim profesional, mbështetje financiare për trajnim dhe
shërbime të kërkimit të punës për përfituesit e përfitimeve të aftësisë së kufizuar. Kjo
është nën kornizën e Aktit të Rehabilitimit Profesional të Personave me Aftësi të Kufizuara
(1961). Ky Akt përforcohet më tej në nivelin provincial. Për shembull, në Ontario, Ligji i
Shërbimeve të Rehabilitimit Profesional (1997) thotë se çdo person me aftësi të kufizuara
që banon zakonisht në Ontario dhe që për rrjedhojë është i kualifikuar sipas përcaktimeve
nga rregulloret mund të përfitojë shërbime të rehabilitimit profesional.
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Arsim dhe Formin Profesional Gjithëpërfshirës per Studentët me
Aftësi të Kufizuara në Irlandë
Trajnimi profesional përcaktohet si "plotësues i trajnimit fillestar, i cili është pjesë e një
procesi të vazhdueshëm, i krijuar për të siguruar që njohuritë dhe aftësitë e një personi
janë të lidhura me kërkesat e punës së tij/saj dhe që azhurnohen vazhdimisht" (CEDEFOP,
Glossarium: Vocational Training, f. 63) Aftësimi profesional ofrohet nga ofruesit e sektorit
privat dhe brenda sektorit publik nga FÁS, Failte Ireland dhe Teagasc. FÁS siguron aftësim
profesional për të papunët dhe ri-hyrësit në fuqinë punëtore përmes trajnimeve
specifike për shprehi dhe aftësi dhe trajnime për ata që janë të punësuar përmes
stazheve dhe trajnimeve brenda ndërmarrjes. Personat me aftësi të kufizuara
inkurajohen të përfitojnë nga të gjitha opsionet e aftësimit profesionaltë FÁS. Sipas
Akteve të Barazisë është përgjegjësia e FÁS dhe cilitdo prej kontraktorëve të saj të ofrojnë
“përshtatjen e arsyeshme” për nxënësit me aftësi të kufizuara. Sigurimi i ndihmës dhe
mbështetjes me mjete ose pajisje teknike bëhet me marrëveshje me menaxherin e
shërbimit përkatës të trajnimit FÁS. Sondazhi më i fundit mbi ndjekjen e ecurisë së
pjesëmarrësve të FÁS lidhet me ata që përfunduan programet gjatë verës 2010 (FÁS,
2012). Gjetjet tregojnë se vetëm 3 përqind e kursantëve me kohë të plotë kanë aftësi të
kufizuara. Nëpër programe, nivelet më të ulëta janë në qendrat e trajnimit në komunitet
(zero përqind); trajnim për aftësi të veçanta (2 përqind) dhe stazh (2 përqind). Shkalla më
e lartë, prej 6 përqind, u pa në trajnimin për aftësi bazë. FÁS gjithashtu kontrakton me
ofruesit e shërbimeve të posaçme për të ofruar programe trajnimi posaçërisht për
njerëzit me aftësi të kufizuara. Kjo bazuar në faktin që këta njerëz do të kenë nevojë për
mbështetje dhe akomodime/përshtatje shtesë. Trajnimi ofrohet ekskluzivisht për
personat me aftësi të kufizuara brenda një mjedisi të veçuar dhe kurset përfshijnë artin,
hotelierinë, botime zyre dhe dizajn grafik. Vlen të përmendet një zhvillim i fundit në
trajnimin profesional, megjithëse është një masë afatshkurtër dhe jo një iniciativë e
përhershme: Projekti i Aktivizimit të Aftësisë së Kufizuar (DACT) i cili financohet bashkërisht
nga Fondi Social Evropian dhe Departamenti i Mbrojtjes Sociale. Dukeshënjestruar
zonatkufitare, ato të quajturat “Midlands”, si dhe rajonet perëndimore, ai ndjek katër
drejtime: • Fusha 1: Përmirësimi i Aksesit në Punësim • Fusha 2: Programet e Përparimit për
të Rinjtë • Fusha 3: Mbështetja për Përparimin dhe Mbajtjen e Personave me Aftësi të
Kufizuara: Fusha 4: Veprimtari të Nismave Inovative të Punëdhënësve. PAAK(DACT), filluan
në Tetor 2012. Programet do të shpërndahen nga komuniteti dhe organizata të tjera për
të përmirësuar shërbimet për të rinjtë me aftësi të kufizuara.
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Rehabilitimi profesional
Rehabilitimi profesional është një term i përdorur gjerësisht, por zakonisht pa u
përkufizuar. Si rezultat, ai ndryshon shumë nga njëri juridiksion shtetëror tek tjetri.
Megjithatë, në shumë vende, është marrë si një qasje e menaxhimit të integruar të rsatit,
për ofrimin e shërbimeve të koordinuara, të formuluara sipas nevojave individuale. Kohët
e fundit ato janë konsideruar nën termin menaxhim i aftësisë së kufizuar (ËHO, 2012). Ky
model specifik i rehabilitimit profesional nuk ekziston në Irlandë, megjithëse disa
elementë të tij sigurohen përmes Rrjetit Kombëtar të të Mësuarit. Në përgjithësi,
programet e aftësimit rehabilitues janë përgjegjësi e Departamentit të Shëndetësisë/HSE
dhe kanë si objektiv transmetimin e shprehive shoqërore dhe jo profesionale. Programet
e trajnimit rehabilitues janë krijuar për të pajisur pjesëmarrësit me shprehitë themelore
personale, sociale dhe të lidhura me punën që do t'i mundësojnë ata të avancojnë në
lidhje me nivelin e pavarësisë dhe integrimit në komunitet (http://www.nda.ie/w
ebsite/nda/cntmgmtnew.nsf/0/091BDD567113418180257B050032020C/$File/autism_pape
r. htm). Dokumenti i politikës së HSE (Drejtime të Reja, 2012) parashikon ndryshime të
mëtejshme në rolin e tij përkundrejt aftësimit rehabilitues, veçanërisht përsa i përket
transferimit të përgjegjësisë për punësimin e mbështetur dhe të mbrojtur tek
Departamenti i Punësimit dhe Ndërmarrjeve.

Aneks II: Fjalorth

Persona me aftësi të kufizuara : Janë individët që kanë dëmtime afatgjata fizike,
mendore, intelektuale ose ndijore, dëmtime të cilat, në bashkëveprim me pengesat e
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ndryshme, përfshirë ato mjedisore
dhe të qëndrimit, mund të pengojnë pjesëmarrjen e
plotë dhe efikase të këtyre personave në shoqëri, në kushte të barabarta me të tjerët.
Nxënës me aftë si të kufizuara: Janë ata nxënës që kanë dëmtime afatgjata fizike,
mendore, intelektuale ose ndijore, dëmtime të cilat, në bashkëveprim me pengesat
mjedisore dhe ato qëndrimit, mund të pengojnë pjesëmarrjen e plotë dhe efikase të
këtyre personave në shoqëri, në kushte të barabarta me të tjerët.
Barierra: Janë pengesa, të cilat nuk lejojnë që personat me aftësi të kufizuar të jetojnë në
mënyrë të pavarur, të punojnë, të udhëtojnë apo të kenë qasje në ndërtesa.
Diskriminim: Është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo
shkak të përmendur në ligjin ‘Për Mbrojtjen nga Diskriminimi’, që ka si qëllim apo pasojë
pengesën apo bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të
drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me
aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi.
Ndër shkaqet e renditura në këtë ligj, është dhe aftësia e kufizuar.
Përshtatje e arsyeshme: është modifikimi dhe rregullimet e domosdoshme e të
përshtatshme, atëherë kur është e nevojshme, pa vendosur barrë të tepruar, për t’u
garantuar personave me aftësi të kufizuara gëzimin ose ushtrimin, në kushte të
barabarta me të tjerët, të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të njeriut .
Përshtatja e arsyeshme në arsimin dhe formimin profesional për personat me aftësi të
kufizuara është një term që aplikohet për të modifikuar mjedisin ku zhvillohet 2mësimi, apo
ndryshime të tjera të duhura gjatë mësimit e trajnimit për të ndihmuar një nxënës me
aftësi të kufizuara. Përshtatja e arsyeshme në AFP është e rëndësishme të aplikohet, me
qëllim që nxënësit me aftësi të kufizuara të kenë: (i) të njëjtat mundësi të mësuari, si edhe
nxënësit pa aftësi të kufizuara; (ii) të njëjtat mundësi vlerësimi në fund të kursit si edhe
nxënësit pa aftësi të kufizuara.
Aksesueshmëria sipas ligjit “ Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë ”, nënkupton shmangien
e pengesave nga të gjitha llojet dhe pengesat do të kenë kuptimin e mëposhtëm: a)
pengesat sociale, në veçanti qëndrimet, stereotipet dhe tutelazhet; b) pengesat
mjedisore, përfshirë vështirësitë në komunikim të përjetuara nga personat me dëmtime
shqisore, veçanërisht ato me dëmtim të shikimit dhe dëgjimit, ata për të cilët komunikimi
verbal është i kufizuar ose i pamundur, për personat që kërkojnë forma të thjeshta vetëm
për lexim për të komunikuar; c) pengesat në infrastrukturë, përfshirë ato në hapësira dhe
shërbime publike; d) pengesat institucionale, përfshirë ato në legjislacion dhe politikë.
Disa nga termat e paraqitur janë pjesë e Fjalorthit të Aftësisë së Kufizuar, botuar nga
FSHDPAK, 2014, Tiranë.
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Projektim universal (Universal Design): Do të thotë projektim i mallrave, mjedisit,
programeve dhe shërbimeve për t’i bërë ato të përdorshme nga të gjithë njerëzit, në
masën më të madhe të mundshme, pa pasur nevojë për përshtatje apo projektim të
veçantë. “Projektimi universal” nuk duhet të përjashtojë paisjet që ju vijnë në ndihmë
grupeve të veçanta.
Projektim Universal për të Mësuarin/Mësim (Universal Design for Learning (UDL))
është një qasje ndaj mësimdhënies dhe të nxënit që u jep të gjithë studentëve mundësi
të barabarta për të pasur sukses.
Braille: Është një sistem shkrimi dhe printimi për persona të verbër, i bazuar mbi një
sistem pikëzimi.
Screen reader: Lexues i ekranit
Gjuha e shenjave: Është sistemi i shenjave me lëvizje duarsh që njihet dhe përdoret nga
personat me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe në të folur.
Sisteme/aparate të dëgjimit: Janë pajisje që multiplifikojnë tingujt ose zërin, në mëyrë
që të ndihmojnë personat me aftësi të kufizuar në dëgjim.
Jetesë e pavarur: Do të thotë që personat me aftësi të kufizuara kanë mundësinë për të
zgjedhur vendin e tyre të banimit, ku dhe më kë do të jetojnë në baza të barabarta me të
tjerët, dhe nuk janë të detyruar të jetojnë në një mënyrë të veçantë, ndryshe nga të tjerët.
Pajisje ndihmëse: janë instrumente ndihmëse, aplikacione, teknologji dhe sisteme të
tjera mbështetëse që shërbejnë për të lehtësuar të nxënit e fëmijëve me aftësi të
kufizuara në veçanti dhe atyre me nevoja të veçanta arsimore në përgjithësi.
Modeli mjekësor/Qasja mjekësore: Modeli mjekësor e shikon aftësinë e kufizuar si
problem të personit, të shkaktuar në mënyrë të dejtëpërdrejtë nga sëmundja, trauma
apo gjendja mjekësore, dhe që kërkon kujdes mjekësor të vazhdueshëm nga
profesionistë të mjekësisë. Sipas modelit mjekësor, aftësia e kufizuar duhet të kurohet.
Modeli social/Qasja sociale: Modeli social e shikon aftësinë e kufizuar si problem
shoqëror dhe çështje të integrimit të personave me aftësi të kufizuar në shoqëri. Sipas
këtij modeli, aftësia e kufizuar nuk është një cilësi e personit, por janë disa kushte dhe
rrethana, shumë prej të cilave janë të krijuara nga ambjenti rrethues. Sipas këtij modeli,
kërkohet ndryshimi i shoqërisë dhe është detyrim i saj të bëjë modifikimet e nevojshme,
në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara të jenë pjesëmarrës në të gjithë fushat.
Modeli bio-psiko-social/Qasja bio-psiko-sociale: Modeli bio-psiko-social e paraqet
aftësinë e kufizuar si një ndërveprim të gjendjes shëndetësore apo dëmtimit të individit
me faktorët mjedisorë dhe ato personalë.
Përfshirja sociale: I referohet përfshirjes në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike
dhe shoqërore të grupeve të disavantazhuara (personat me aftesi të kufizuar, të
moshuarit, të varfërit, personat LGBTI, pakicat etnike, personat që vuajnë nga HIV/SIDA,
etj.), të cilat, si rregull, përjetojnë diskriminim e përjashtim nga shoqëria.
Përfshirje e çështjeve të aftësisë së kufizuar: I referohet përfshirjes sistematik të
prioriteteve dhe nevojave të personave me aftësi të kufizuara në të gjitha politikat dhe
masat, nga faza e planifikimit, përgjatë zbatimit, monitorimit dhe deri në vlerësim.

Përfshirja e aftësisë së kufizuar në AFP i referohet promovimit dhe sigurimit të
pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara në arsim, trajnim dhe punësim dhe të
gjitha aspektet e shoqërisë, sigurimin e mbështetjeve të nevojshme dhe përshtatjeve të
arsyeshme në mënyrë që ata të munden tw marrin pjesë plotësisht.3
Arsim gjithëpërfshirës: mjedis mësimor që mundëson akses, akomodim dhe
mbështetje për të gjithë nxënësit. Arsim gjithëpërfshirës do të thotë që shkollat duhen
përshtatur për të gjithë fëmijët, pavarësisht kushteve të tyre fizike, intelektuale, sociale,
emocionale, gjuhësore ose kushte të tjera.
Shkollë speciale: Janë shkolla të posaçme për fëmijë me aftësi të kufizuara, kryesisht me
me aftësi të kufizuar mendore, por edhe forma të alternuara të aftësisë së kufizuar
mendore dhe asaj fizike. Këto shkolla, funksionojnë në bazë të kurrikulave të veçanta; një
shkollë që mundëson arsimim vetëm për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe përbëhet nga
mësues të kualifikuar në arsimin special si dhe punonjës të specializuar në aftësinë e
kufizuar që ofrojnë shërbime mbështetëse të specializuara (mjekë, punonjës të shërbimit
psiko-socialë, terapistë), si dhe mësues ndihmës.
Terapi okupacionale: Është një shërbim profesional shëndetësor i fokusuar tek personat
me aftësi të kufizuar dhe që ka për qëllim kryesor promovimin e shëndetit permes zënies
me punë të tyre. Qëllimi kryesor i terapisë okupacionale është që të bëjë të mundur që
personat me aftësi të kufizuara të marrin pjesë në aktivitetet e jetës së përditshme.
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Aneks III: Kuadri ligjor dhe politik
1. Ligji Nr. 108/2012 datë 15.11.2012, “Për ratifikimin e konventës për të drejtat e
personave me aftësi të kufizuara”
2. Komenti Nr. 4, Komiteti për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, E drejta për
arsim
3. Ligj Nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional (AFP) në Republikën e
Shqipërisë”
4. Ligji Nr.10 247, datë 4.3.2010 Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve (ndryshuar
meLigjin nr. 23/2018“Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.10 247, datë 4.3.2010,
“Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”)
5. Udhëzim Nr. 11, datë 3.3.2020 Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve
publikë të arsimit dhe formimit profesional
6. Urdhri Nr. 31, datë 28.01.2020,Rregullore "Për funksionimin e institucioneve arsimore
parauniversitare në Republikën e Shqipërisë"
7. Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022 dhe të planit të veprimit për
zbatimin e saj
8. Ligji për “Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”
9. Vendim Nr. 89, datë 14.2.2018 “Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e
rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit parashkollor, profesional
parauniversitar dhe të studentëve”
10. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 98, datë 27.2.2019 "Për krijimin, mënyrën e
organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit
Parauniversitar (ASCAP)"
11. Ligji 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”
12. Kodi i punës së Republikës së Shqipërisë Ligji nr. Nr.7961, datë 12.7.1995
13. Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara2021- 2025
14. Plani i veprimit të aksesueshmërisë 2021-2025
15. Ligji Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar
16. Ligji Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”,
i ndryshuar
17. Udhëzimi Nr. 26, datë 25.11.2019 “Për mësuesin ndihmës për fëmijët me aftësi të
kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar”

18. Vendim Nr. 673, datë 16.10.2019 Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë
Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
19. Vendim Nr. 554, datë 31.7.2019 Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të
funksionimit të agjencisë kombëtare të punësimit dhe aftësive
20. Udhëzim Nr. 14, datë 27.5.2021 Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së
institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të
burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe
formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”
21. Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 27, datë 30.6.2018 “Për formatet
dhe procedurat kurrikulare të arsimit dhe formimit profesional”
22. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 98, datë 27.2.2019 "Për krijimin, mënyrën e
organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit
Parauniversitar (ASCAP)"
23. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1074, datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave
për mënjanimin e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e
shërbimeve publike për personat me aftësi të kufizuara”
24. Vendimi i Këshillit të Ministrave Numër 17/2020 “Për procedurat, kriteret dhe
rregullat për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit,
formimit në punë dhe praktikave profesionale”
25. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 535/2020 "Për procedurat, kriteret dhe rregullat
për zbatimin e programit të punëve publike në komunitet"
26. Vendim Nr. 11, datë 11.1.2016 "Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të arsimit
parauniversitar, për periudhën 2014–2020"
27. Strategjia kombëtare e mbrojtjes sociale 2020-2023
28. Vendim Nr. 380, datë 5.6.2019 Për miratimin e dokumentit politik “reforma e
vlerësimit të aftësisë së kufizuar në sistemin e mbrojtjes sociale dhe plani i veprimit
2019–2024 për zbatimin e tij”
29. Ligji për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë
30. Ligji Nr. 93/2014 Për Përfshirjen dhe Aksesueshmërinë e Personave me Aftësi të
Kufizuar
31. Ligj Nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore
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Aneks IV: Korniza Institucionale në arsim dhe
formim professional

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përgjegjëse për AFP-në, Agjencia Kombëtare e
Punësimit dhe Aftësive dhe Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe
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Kualifikimeve janë institucionet kryesore
përgjegjëse për AFP-në në Shqipëri. Roli i këtyre
institucioneve, në kuadër të sistemit të AFP-së, përcaktohet nga Ligji për arsimin dhe
formimin professional dhe aktet nënligjore të tij. Për shkak të funksioneve të AFP-së, dhe
ndërlidhjes mes punësimit, arsimit dhe shërbimet shoqërore, sidomos në rastin e arsimit
dhe formimit profesional gjithëpërfshirës për nxënësit dhe të rriturit me aftësi të
kufizuara, MFE ruan një bashkëpunim, bashkërendim dhe konsultim të vazhdueshëm me
Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe institucionet në varësi të saj, si edhe me
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MShMS) dhe institucionet në varësi të
saj. Kjo qasje është në përputhje edhe me OSNABRÜCK DECLARATION 2020 on vocational
education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green
economies, e cila ndër të tjera deklaron që duhet të eksplorohen stimuj financiarë dhe
jo-financiarë për IVET dhe CVET për nxënësit dhe të rriturit, programe promovimi me
fonde publike për AFP-në e vazhduar dhe stimuj të tjerë financiarë, të lidhur me
marrëveshje kolektive të negociatave, kur është e përshtatshme, për të inkurajuar të
mësuarit individual, duke marrë parasysh sinergjitë ndërmjet fushave të ndryshme të
politikës p.sh. politikat e punësimit, përfshirjes sociale dhe arsimit, si dhe specifikat
kombëtare dhe rajonale.
MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE
Minsitria e Ekonomisë dhe Financave ka përgjegjësinë dhe kompetenca që të hartojë
kuadrin ligjor dhe politik që të jetë gjithëpërfshirës për të garantuar arsim 2 dhe formim
professional për personat me aftësi të kufizuara. Më specifikisht, përmes një qasje duale)
MFE:a) harton politika në fushën e AFP-së, si dhe monitoron zbatimin e tyre; b) harton dhe
propozon bazën ligjore e nënligjore në fushën e AFP-së; c) monitoron dhe garanton
cilësinë në sistemin e AFP-së; ç) siguron burimet e nevojshme njerëzore, financiare e
logjistike për funksionimin e AFP-së; d) bashkëpunon me partnerët socialë në fushën e
AFP-së; dh) koordinon bashkëpunimin me institucione të tjera qendrore, të cilat janë
përgjegjëse për aspekte të veçanta të AFP-së; e) miraton hapjen, riorganizimin dhe
mbylljen e ofruesve publikë të AFP-së, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me
vendim të Këshillit të Ministrave; ë) bashkëpunon me Qendrën Kombëtare të Biznesit në
procesin e licencimit të ofruesve privatë të AFP-së; f) miraton hapjen dhe mbylljen e
programeve, bazuar në kualifikimet kombëtare, të ofruara nga ofruesit publikë të AFP-së;
g) miraton procedurat për njohjen e njohurive të mëparshme; gj) koordinon partnerët
vendorë e ndërkombëtarë që veprojnë dhe kontribuojnë në fushën e AFP-së; h) miraton
dokumentet themelore të kualifikimeve profesionale kombëtare; i) përcakton procedurat
për njohjen e mësimnxënies dhe kualifikimeve profesionale të niveleve 2 deri në nivelin 5
të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, përfshirë ato të përftuara jashtë vendit; j) përcakton
procedurat për njohjen e kualifikimeve profesionale për profesione të rregulluara, sipas
direktivave të Bashkimit Europian.
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MINSTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË
Si Ministria përgjegjëse për arsimin e përgjithshëm ka këto kompetenca dhe përgjegjësi
sa i përket arsimit dhe formimit profesional gjithëpërfshirës për nxënësit me aftësi të
kufizuara: a) miraton programet e kulturës së përgjithshme në bazë të kompetencave
kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës; b) organizon testimin dhe certifikimin e lëndëve
përkatëse të Maturës Shtetërore Profesionale, nëpërmjet institucioneve të specializuara;
c) organizon aftësimin e vazhdueshëm profesional për mësuesit e kulturës së
përgjithshme që janë të angazhuar në AFP; ç) përcakton kriteret e përgjithshme për
kualifikimin e mësuesve të lëndëve të arsimit të përgjithshëm në AFP
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
MSHMS është ministria lider që koordinon politikat për personat me aftësi të kufizuara.
Vitet e fundit, MSHMS ka punuar në drejtim të një reforme të shërbimeve shoqërore duke
synuar drejt krijimit të shërbimeve të integruara në nivel qendror dhe lokal. Sipas ligjit të
ri 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror” sistemi i menaxhimit dhe referimit për
shërbimet sociale për grupin e synuar, garanton të drejtën e personave me aftësi të
kufizuar, për të përfituar shërbime. Bazuar mbi këtë ligj është miratuar VKM 518/2018 “Për
shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, procedurat, kriteret për përfitimin
e tyre për përfituesit e shërbime sociale”. Po ashtu, pilotimi i reformës së vlerësimit
bio-psiko-social të personave me aftësi të kufizuara është i fokusuar në referimin e tyre
drejt shërbimeve, çka dikton marrjen e shpejtë të masave për inicimin e shërbimeve
mbështetëse dhe rehabilituese të të gjitha tipologjive dhe për të gjitha kategoritë e
personave me aftësi të kufizuara. MSHMS ka përgatitur dhe miratuar kuadrin ligjor e
politik në këtë drejtim, I cli vec të tjerash parashikon edhe marrëveshje institucionale me
Ministri dhe institucione të tjera që garantojnë shërbime arsimore, ato të AFP dhe
punësimit etj, por ende nuk ka filluar zbatimi i tij.
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE
AKAFPK është krijuar dhe rregullon veprimtarinë e saj bazuar në Ligjin nr. 15/2017 “Për
arsimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, si edhe me Vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 673, dt. 16.10.2019 “Pёr krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të
Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”.
AKAFPK ka këto përgjegjësi dhe kompetenca: a) harton dhe mirëmban Listën Kombëtare
të Profesioneve; b) harton dhe mirëmban Katalogun Kombëtar të Kualifikimeve
Profesionale për nivelet 2-5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve; c) harton programet
kombëtare dhe materiale mbështetëse për kualifikimet profesionale të niveleve 2-5 të
Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve; ç) harton programet e kurseve të unifikuara të
formimit profesional publik; d) monitoron kualifikimin e vazhduar tё personelit mёsimdhё
nёs të kulturës profesionale tё ofruesve tё AFP-së; dh) harton standardet, kriteret dhe
procedurat e akreditimit të ofruesve të AFP-së; e) akrediton ofruesit e AFP-së për
kualifikimet profesionale të niveleve 2-5 të KSHK-së; ë) përcakton kriteret e vlerësimit dhe
certifikimit për nxënësit në sistemin e AFP-së.
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AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE (AKPA)
AKPA është krijuar dhe rregullon veprimtarinë e saj, bazuar në dispozitat e Ligjit Nr. 15/2019
”Për nxitjen e punësimit“, si edhe Ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin profesional në Republikën e
Shqipërisë”, si edhe me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 554, dt.31.07.2019 “Pёr krijimin,
mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe
Aftësive”.
AKPA ka përgjegjësi: a) të garantojë nivelin e cilësisë së shërbimeve të ofruara për
punësimin, vetëpunësimin dhe arsimin e formimin profesional, nëpërmjet monitorimit
dhe vlerësimit; b) të organizojë punën për administrimin dhe zbatimin e programeve
aktive e pasive të tregut të punës; c) të organizojë punën për administrimin e ofruesve
publikë të arsimit dhe formimit profesional (AFP), sipas legjislacionit në fuqi për arsimin
dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë; ) të organizojë punën për
menaxhimin, ndjekjen dhe kontrollin e drejtorive rajonale, të zyrave vendore dhe të
ofruesve publikë të arsimit e formimit profesional; d) të sigurojë se funksionet e lidhura
me planifikimin, zbatimin, kontabilitetin dhe raportimin financiar për drejtoritë rajonale,
zyrat vendore dhe ofruesit publikë të arsimit dhe formimit. e) Agjencia Kombëtare e
Punësimit dhe Aftësive është e ngarkuar me mbajtjen e një regjistri me certifikatat
përfundimtare dhe me suplementet e certifikatave të lëshuara nga ofruesit e AFP-së dhe
kryerjen e studimeve për gjurmimin e të diplomuarve të AFP-së. AKPA krijon, manaxhon
dhe mirëmban sistemin e të dhënave dhe statistikave për nxënësit dhe të rriturit që
ndjekin AFP, përfshirë të dhënat dhe statistikat për personat me aftësi të kufizuara.
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BORDI I ADMINISTRIMIT TË FONDIT SOCIAL TË PUNËSIMIT
Bordi administron Fondin Social të Punësimit, në përputhje me ligjin nr.15/2019, “Për nxitjen
e punësimit”, dhe rregulloren e funksionimit të bordit, planet e veprimit duke përfshirëdhe
financimin e projekteve për nxitjen e punësimit të personave me aftësi të kufizuar,
miraton programet që financohen nga Fondi Social i Punësimit, analizon impaktin të
projekteve të financuara.
KËSHILLI KONSULTATIV PËR PUNËSIMIN
Këshilli Konsultativ për Punësimin është organ këshillimor që ngrihet pranë AKPA-s me
përfaqësimin e organizatave të punëdhënësve, organizatave sindikale, si dhe
institucioneve shtetërore. Këshilli kryesohet nga ministri dhe përbëhet nga 11 anëtarë. (1
përfaqësues nga ministria përgjegjëse për financat;1 përfaqësues nga ministria
përgjegjëse për çështjet sociale;1 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për arsimin;1
përfaqësues nga inspektorati shtetëror që mbulon fushën e punës;1 përfaqësues nga
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve; 1 përfaqësues nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore; 2
përfaqësues nga organizatat më të përfaqësuara sindikale;2 përfaqësues nga
organizatat më të përfaqësuara të punëdhënësve.
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DREJTORI RAJONALE E PUNËSIMIT e AKPA-së është struktura që ka kompetencën
territoriale në zonën e vendbanimit të personit apo selisë/degës së punëdhënësit, i cili
pretendon të përfitojë nga një ose disa shërbime apo programe të ofruara nga kjo
strukturë.
ZYRA VENDORE E PUNËSIMIT E AKPA-së është struktura, pjesë e rrjetit të shërbimeve
publike të punësimit, në varësi të institucionit përgjegjës për punësimin dhe aftësitë. Në
lidhje me Arsimin dhe Formimin Professional të personave me aftësi të kufizuara, ka rolin
dhe përgjegjësinë për informinin, vlerësimin, këshillimin dhe orientimin e personave me
aftësi të kufizuara drejt arsimit dhe formimit profesional, si edhe më tej për të bërë
gjurminin e gjithë pjesëmarrësve në sistemin e AFP-së. ZVP dhe Drejtoritë Rajonale të
Punësimit, ofrojnë incentiva për punëkërkuesit e papunë me aftësi të kufizuar dhe për
punëdhënësit, për të nxitur pjesëmarrjen në arsim e formim professional të Pu-Pa me
aftësi të kufizuara, përmes programe aaktive të nxitjes së punësimit (VKM nr 17)
Në nivel kombëtar, funksionojnë 12 Drejtori Rajonale dhe 24 Zyra Vendore të Punësimit.
OFRUESIT E AFP-SË janë institucione publike dhe jopublike, të cilat sigurojnë programe
ose/dhe kurse të AFP-së në Republikën e Shqipërisë. Ato kanë përgjegjësinë që të ofrojnë
programe ose/dhe kurse gjithëpërfshirëse për personat me aftësi të kufizuara.
SHKOLLAT E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK
Në territor janë ngritur dhe funksjonojnë 35 shkolla të Arsimit të Mesem Profesional Publik.
Ofruesit e AFP-së ofrojnë shërbime të cilat duhet të jenë gjithëpërfshirëse për PAK:
a)programe të arsimit dhe formimit profesional për të rinjtë dhe të rriturit; b) trajnim
sipas kërkesës për ndërmarrjet; c) trajnim për aftësitë bazë, trajnim për kompetencat
specifike kyçe; ç) njohjen e të nxënit të mëparshëm; d) shërbime të tjera që lidhen me
profilin e ofruesit.
QENDRAT E FORMIMIT PROFESIONAL (QFP) janë institucione ku ofrohen kualifikime
(trajnime) afatshkurtër (deri në 2 vjet) në profesione të kërkuara nga tregu i punës.
Qendrat e Formimit Profesional ndahen në, Publike dhe Private. Gjithsej, në nivel
kombëtar janë 10 Qendra të Formimit Profesional.
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BORDI DREJTUES I OFRUESVE PUBLIKË TË AFP-SË
Bordi Drejtues i ofruesve publikë të AFP-së është një organ kolegjial, i cili merr vendime
për drejtimin e përgjithshëm strategjik, planifikimin e përgjithshëm dhe përdorimin e
burimeve njerëzore, financiare, materiale e fizike dhe mbështetjen e aktivitetit të
administrimit të ofruesve publikë të AFP-së, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm.
Bordi përbëhet nga përfaqësues të sektorit publik dhe privat: a) dy përfaqësues të
sektorit privat që lidhet me profilin e institucionit të AFP-së; b) një përfaqësues i njësisë
arsimore vendore (drejtorisë rajonale/zyrës arsimore), që mbulon institucionin arsimor
publik, ofrues të AFP-së (shkollat publike profesionale;c) një përfaqësues i këshillit të
qarkut, që mbulon institucionin arsimor publik, ofrues të AFP-së; ç) një përfaqësues i zyrës
rajonale/vendore të punësimit, që mbulon institucionin arsimor publik, ofrues të AFP-së;
d) një përfaqësues i personelit mësimdhënës të institucionit publik, ofrues të AFP-së; dh)
një përfaqësues i nxënësve për shkollat publike të arsimit profesional ose një
përfaqësues i punëmarrësve për qendrat publike të formimit profesional. Po prindi?????
Bordi zgjedh kryetarin prej anëtarëve përfaqësues të sektorit privat.
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe
sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë
kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e
plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.
DPAP-ja e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo
organizohet në: a) nivel qendror, nëpërmjet drejtorisë qendrore; b) nivel rajonal,
nëpërmjet drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar(DRAP); c) njësitë e ofrimit direkt
të shërbimeve, të cilat përfshijnë zyrat vendore të arsimit parauniversitar (ZVAP) dhe
d)institucionet arsimore të sistemit parauniversitar publik. Krahas institucioneve
arsimore gjithëpërfshirëse, ekziston edhe arsimi special i përbërë nga shtatë shkolla të
arsimit special për fëmijët me aftësi të kufizuara intelektuale. Qeveria synon që këto
shkolla të kthehen në qendra burimore për të mbështetur shkollat e zakonshme me
arsim gjithëpërfshirës. Këtij numri i duhen shtuar edhe dy shkolla të tjera speciale, Instituti
i Nxënësve të Verbër dhe ai i nxënësve që nuk dëgjojnë. Për të dy këto institute ka plane
për transformimin e tyre, por akoma ato nuk janë vënë në zbatim
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ASCAP)
ASCAP, i cili është institucion me qëllimin të përmirësojë cilësinë e arsimit në arsimin
parauniversitar dhe të mesëm dhe të inspektojë zbatimin e kërkesave ligjore në arsimin
parauniversitar dhe arsimin e lartë. ASCAP-i është e organizuar në nivelin qendror,
ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe është
përgjegjëse për inspektimin në të gjithë vendin. Një nga përgjegjësitë kryesore të
ASCAP-it është të zhvillojë metodologji për sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin e
institucioneve arsimore parauniversitare, si dhe kurrikulën e tyre.
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QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE
Roli dhe përgjegjësitë e Qendrës së Shërbimeve ARsimore në lidhje me arsimimin e
fëmijëve me aftësi të kufizuara AKP fokusohen në hartimin e testeve të standardizuara të
provimeve kombëtare. Ajo është gjithashtu përgjegjëse për të gjithë procesin e
provimeve kombëtare, që nga hartimi, korrigjimi dhe shpallja e rezultateve. Aktet
nënligjore dhe rregulloret e ngarkojnë QSHA-në me përgjegjësinë të marrë masat që
provimet për nxënësit me aftësi të kufizuara të zhvillohen në përshtatje me veçoritë e
tyre.
KOMISIONET MULTIDISIPLINARE PRANË ZVAP
Vlerësimi i nevojave arsimore të fëmijëve me AK, bëhet nga Komisionet Multidisiplinare
që ngrihen dhe funksionojnë pranë cdo njësie arsimore vendore. Këto komisione
vlerësojnë në fillim të cdo viti shkollor, si dhe herë pas here gjatë vitit, nevojën e fëmijës
me AK për mësues ndihmës dhe për plan individual edukativ. Ky komision ngrihet nga
DAR/ZA dhe në përbërje të tij ka mjek pediatër, psikolog, punonjës social, mësues.
Komisioni fton të paktën një prind gjatë vlerësimit të fëmijës, dhe po të jetë e nevojshme,
të afërm të tij. Kur fëmija është në kopsht/shkollë, përveç prindit marrin pjesë: punonjësi i
shërbimit psiko-social në institucionin arsimor, mësues të fëmijës të caktuar nga drejtori
i institucionit arsimor.
Përgjegjësitë e këtij komisioni janë të shprehura kryesisht në nenin nr. 93 të DN-ve. Sipas
këtij neni ky komision: me kërkesën e prindit të fëmijës ose të drejtorit të institucionit
arsimor, ku fëmija është regjistruar, vlerëson nevojat arsimore e shoqërore të fëmijës dhe
ecurinë e tij; mblidhet 3 herë në vit, para fillimit të vitit shkollor, në fund të semestrit të
parë dhe në fund të vitit mësimor; njofton prindin për gjendjen dhe ecurinë e fëmijës; i jep
me shkrim personit që ka paraqitur kërkesën, rekomandimin për ndjekjen nga fëmija të
shkollës së zakonshme ose të specializuar ose kalimin nga shkolla e specializuar në
shkollën e zakonshme apo anasjelltas; sugjeron kopshtin/shkollën me kushtet më të
përshtatshme për nxënësin; rekomandon shërbimet shtesë që duhet të marrë fëmija në
qendra ditore ose në institucione të tjera të specializuara për shërbimet rehabilituese;
rekomandon pajisjen e fëmijës me raportin mjeko-ligjor kur fëmija nuk e ka; njofton me
shkrim drejtorin e institucionit të zakonshëm arsimor se cilët nga fëmijët me AK do të
mësojnë me plan mësimor dhe programe lëndore të zakonshme, të përshtatura ose
individuale; udhëzon komisionet e institucioneve arsimore për punën me nxënësit me AK;
mban dokumentacionin e gjendjes fillestare të fëmijës me AK dhe përditëson ecurinë e
tij në bashkëpunim me komisionin në institucionin arsimor. Si produkt të vlerësimit dhe
rekomandimeve të tij, ky komision ka Profilin Dinamik Funksional (PDF) . PDF ka të njëjtat
rubrika kryesore përbërëse si PEI. Në vlerësimin e tij komisioni bazohet në modelin ICF (The
International Classification of Functioning, Disability and Health) të Organizatës Botërore
të Shëndetësisë.
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KOMISIONI I INSTITUCIONIT ARSIMOR TË ZAKONSHËM
Drejtori i IA-së së zakonshme ngre komisionin për nxënësit me aftësi të kufizuar, në
përbërje të të cilit janë tre mësues të lëndëve të fushave të ndryshme të të nxënit dhe
psikologu/punonjësi social. Në komision merr pjesë të paktën një) nga mësuesit e
nxënësit me aftësi të kufizuar dhe mësuesi ndihmës (kur ka). Kryetar i komisionit është
punonjësi i shërbimit psiko-social. Komisioni i shkollës, i cili harton planin individual, ndjek
zbatimin e tij dhe ecurinë e fëmijës.
NJËSIA E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL
Kjo njësi e ngritur në çdo DRAP/ZVAP ka në përbërje të saj psikologë dhe punonjës socialë.
Çdo psikolog e punonjës social caktohet nga drejtuesi i DRAP/ZVAP-së në institucion
arsimor publik e mund të mbulojë një ose disa kopshte ose shkolla në varësi të numrit të
nxënësve të këtyre institucioneve arsimore. Në lidhje me fëmijët me aftësi të kufizuara kjo
njësi: - komunikon rregullisht me organizma qeveritare dhe joqeveritare për rastet e
fëmijëve në rrezik dhe me vështirësi sociale dhe ekonomike - me anë të specialistëve të
saj, në bashkëpunim me mësuesit dhe prindërit, identifikon e vlerëson, sa më herët,
nxënësit me probleme të sjelljes ose me vështirësi në të nxënë, dhe harton e zbaton për
këta nxënës plane individuale parandaluese ose rehabilituese - ndihmon punonjësit
arsimorë, prindërit dhe nxënësit në parandalimin ose eliminimin e abuzimeve të
punonjësve arsimorë ndaj nxënësve, të nxënësve ndaj nxënësve dhe abuzimeve të vetë
nxënësve nga duhani, alkooli, droga etj. - informon, nëpërmjet bisedave e leksioneve,
punonjësit e institucioneve arsimore për zhvillimet moshore tipike të nxënësve dhe
problemet tipike që nxënësit hasin gjatë të mësuarit dhe të nxënit - ndihmon mësuesit
kujdestarë dhe mësuesit lëndorë për integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në
klasat e institucioneve arsimore të zakonshme. -këshillon nxënësit për karrierën e tyre,administron dhe interpreton teste psikologjike (nga psikologu) - plotëson dosjet
individuale për rastet e nxënësve që kanë përfituar nga shërbimi psikosocial - raporton
me shkrim te drejtuesi i njësisë së shërbimit psiko-social çdo fakt për abuzim të nxënësve
nga punonjës arsimor dhe prindër të nxënësit -informacioni për nxënësit edhe familjet e
tyre, të marra për shkak të detyrës nga psikologu/punonjës social, ruhet në dosje. Dosja
është e siguruar nga përdorimi i saj prej personave të paautorizuar. - Dosja e nxënësit, e
hartuar nga psikologu/punonjësi social mund të lexohet vetëm nga prindërit e tij dhe
vetë nxënësi mbi moshën 16 vjeç.
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KOMISIONET PËR VLERËSIMIN E AFTËSISË SË KUFIZUAR
DHE NEVOJAVE PËR NDIHMË E MBËSHTETJE
Vlerësimi i aftësisë së kufizuar realizohet nga komisionet multidisiplinare të ngritura
pranë Drejtorive Rajonae të Shërbimit Social Shtetëror. Komisionet bëjnë vlerësimin e
gjendjes së aftësisë së kufizuar, nevojave për shërbime, mjete dhe përkujdesje, me
synimin për të minimizuar pengesat e përfshirjes dhe për të rritur në maksimum
autonominë dhe jetesën e pavarur për personat me aftësi të kufizuara. Këto komisione
ngrihen dhe administrohen nga ministria përgjegjëse për çështjet e aftësisë së kufizuar.
Stafi i komisioneve përbëhet nga 1 mjek dhe 1 punonjës social dhe çdo komision asistohet
nga 1 operator për hedhjen e të dhënave. Gjithashtu, është krijuar edhe komisioni
shumëdisiplinor i nivelit të dytë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH për shqyrtimin
e ankesave. Ky komision përbëhet nga 1 mjek dhe 2 punonjës socialë. Është trajnuar i
gjithë stafi i komisioneve gjatë vitit 2019 dhe janë organizuar trajnime për rreth 500 mjekë
(mjekë familje dhe mjekë specialistë) lidhur me modelin bio-psiko-social të vlerësimit të
aftësisë së kufizuar.
Gjithashtu është miratuar Udhëzimi nr. 667, datë 01.10.2019 i Ministrit të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale “Për metodologjinë e kontrollit të vlerësimit bio-psiko-social të aftësisë
së kufizuar”. Kjo metodologji kontrolli është një udhëzues, që standartizon, unifikon
procedurat, rregullon veprimtarinë e kontrollit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar sipas
modelit bio-psiko-social si dhe drejton sjelljen profesionale të punonjësve të njësive të
kontrollit në këtë institucion. Zbatohet vetëm për modelin e ri bio-psiko-social të
vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Si pjesë e përpjekjeve për mirëmenaxhimin e fondeve
publike dhe për të siguruar qëndrueshmërinë financiare të skemës, po bëhet
ristrukturimi i disa pagesave, përfitimeve dhe shërbimeve të aftësisë së kufizuar në
përputhje me nevojat e përfituesve. Ky ristrukturim përfshin (a) ristrukturimin e pagesës
me para në dorë (cash); (b) ristrukturimin e pagesës së ndihmësit personal dhe (c)
kthimin e pagesave cash në pagesa në natyrë (shërbime).

Këtu përfshihen edhe KMCAP, KMPV, edhe pse këto kanë mënyra të tjera vlerësimi.

Aneks V: Tabela me të dhëna mbi pjesëmarrjen
e nxënësve /personave me aftësi të kufizuara në
sistemin e AFP
Tabela 1. Personat me aftësi të kufizuara të regjistruar në QFP, 2017-2021 1

AKPA, 2021

Tabela 2. Kurset e formimit profesional të ndjekura nga PAK në 2017-2021
Viti 2021

Viti 2020

Viti 2019

Viti 2018

Viti 2017

Tabela 3.Pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në shkollat e mesme të
arsimit dhe formimit profesional, sipas shkollave, gjatë vitit shkollor 2019-2020

Tabela 4 Pjesëmarrja e personave me aftësi të kufizuara në shkollat e mesme të
arsimit dhe formimit profesional, sipas shkollave, gjatë vitit shkollor 2020-2021

Tabela nr 5. Pjesëmarrja e nxënësve me aftësi të kufizuara në ShMAP, sipas degëve,
për vitin shkollor 2019-2020

Tabela nr 6. Pjesëmarrja e nxënësve me aftësi të kufizuara në ShMAP, sipas degëve,
për vitin shkollor 2019-2020

Aneks VI: Pjesëmarrësit në studim

MINISTRIAE FINANCAVE DHE EKONOMISË(MFE)
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE (MSHMS)
MINISTRIA E ARSIMIT, RINISË DHE SPORTEVE(MARS)
AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE (AKPA)
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK)
DREJTORI RAJONALE E PUNËSIMIT E AKPA-S TIRANË
DREJTORI RAJONALE E PUNËSIMIT E AKPA-S ELBASAN
DREJTORI RAJONALE E PUNËSIMIT E AKPA-S , SHKODËR
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK, HOTELERI TURIZËM, TIRANË
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK, “ SALI CEKA”, ELBASAN
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK, MEKANIKE, ” ALI MYFTIU”, ELBASAN
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK, TEKNOLOGJIKE, “HAMDI BUSHATI”, SHKODER
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK , “NDRE MJEDA”, BUSHAT, SHKODER
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK ,” PETRO SOTA”, FIER
SHKOLLA E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK, BUJQËSORE “ RAKIP KRYEZIU”, FIER
SHKOLLAT E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL PUBLIK, TEKNIKE ELEKTRIKE, TIRANË
DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL (DRFP) NR 4 TIRANË
DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL, ELBASAN
DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL , SHKODER
DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL, FIER
NXËNËS ME AFTËSI TË KUFIZUARA
PRINDËR TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
PËRFAQËSUES TË KOMUNITETITIT TË BIZNESIT
KEA SHPK
MELGUSHI SHPK

SILVANA SHPK
MEGATEK
VODAFONE, ALBANIA
INTESA SAN PAOLO BANK
BANKA KOMBËTARE TREGETARE
ORGANIZATA DHE OFRUES SHËRBIMESH NË FUSHËN E AFTËSISË SË KUFIZUAR
TIRANË
QENDRA JONATHAN;
SHOQATA KOMBËTARE E NJEREZVE QË NUK DËGJOJNË
MEDPAK
DOËN SYNDROME ALBANIA
KLUBI I PRINDËRVE
ACT NOË
CARITAS, ALBANIA
ËORLD VISION, ALBANIA
SAVE THE CHILDREN, ALBANIA
ELBASAN
QENDRA E AUTIZMIT “FLUTURO PER JETËN”
QSHINJNV QENDRA SHQIPTARE PER INTEGRIMIN E NJEREZVE ME NEVOJA TE VECANTA
FUTURE FOR YOU
SHKOLLA SPECIALE “ZËRA JETE”
SHOQATA E TË VERBËRVE, DEGA ELBASAN
AID TO THE BALLKANS
SHKODER
SHOQATA E PARA-TETRAPLEGJIKËVE SHKODËR
SHOQATA KOMUNITETI "PAPA XHOVANI XXIII", SHKODËR
SHOQATA PROJEKTI SHPRESA - SHKODËR
SHOQATA “OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA”
MALTESSER
SHKOLLA SPECIALE, SHKODER

