Instrumenti 1.1: Fletë-Identifikimi – Instrumenti Klasor (Sistemi i Hershëm i Identifikimit)
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i
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Niveli i
rrezikut

Përkufizimi i treguesve
(a) Vijimi: nxënësi ka munguar më shumë se 18 orë në muaj pa ndonjë arsye të vlefshme
(b) Performanca akademike: nxënësi nuk di të lexojë, shkruajë ose numërojë si duhet për moshën e tij/saj ose nxënësi ka nota shumë të ulëta në
lëndët kryesore
(c) Sjellja: Nxënësi vazhdimisht sillet keq ose vazhdimisht është shumë agresiv në shkollë
(d) Mosha: Nxënësi është dy vjet ose më shumë mbimoshë
(e) Shëndeti: Nxënësi është me aftësi të kufizuar ose ka nevojë për arsim special ose sëmundje kronike ose sëmundje tjera serioze fizike/ çështje
shëndetësore psikologjike (duke përfshirë traumën e mëparshme)
(f) Rrethanat familjare: Nxënësi përballet me rrethanat kompleks familjare siç janë: (i) nxënësi është bonjak ose nuk jeton me prindër; (ii)
prindërit e nxënësit janë me aftësi të kufizuara ose sëmundje mentale, (iii) familja e nxënësit përballet me varfëri të skajshme ose ndonjë
rrethanë tjetër ekstreme, (iv)nxënësi është i martuar punon ose është prind, (v) nxënësi punon.
(g) Angazhimi familjar: Familja e nxënësit nuk e çmon arsimin; refuzon të angazhohet në shkollë ose angazhohet shumë pak në shkollë
(h) Presioni i moshatarëve: Vëllezërit/motrat/kushërinjtë/ prindërit e nxënësit e kanë braktisur shkollën ose nuk kanë shkuar rregullisht në
shkollë ose rrjeti kryesor i moshatarëve të nxënësit përfshinë fëmijë ose të rinj jashtë shkolle (të rinj më në moshë, braktisës) ose njerëz të
njohur me sjellje anti-shoqërore
(i) Siguria: Nxënësi është viktimë ose në rrezik të: (i) dhunës familjare, (ii) formave tjera të abuzimit ose braktisjes ose eksploatimit
Llogaritja e nivelit të rrezikut
0 dhe 1 faktor rreziku= E GJELBËR
2 faktorë rreziku= NË RREZIK – E PORTOKALLTË
3 ose më shumë faktorë rreziku= NË RREZIK TË LARTË- E KUQE

