
 

 

 

  

 

2022 
  

            
 

Republika e Kosovës 
            Qeveria 
 

Ministria e Arsimit, 
Shkencës, Teknologjisë 

dhe Inovacionit 

UDHËZUES PËR MËSIMDHËNËS 
Të kuptojmë Aftësinë e Kufizuar 



1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

HYRJA 

Ky udhëzues është hartuar për mësuesit dhe shkollat që ti bashkohen Shënimit të Ditës Ndërkombëtare të personave me aftësi të 

kufizuara, 3 Dhjetorit në VITIN E AFTËSISË SË KUFIZUAR (2022), të shpallur nga Qeveria e Kosoves, për vetëdijësimin e 

nxënesve në shkollat e Kosovës për Aftësinë e Kufizuar dhe shënuar nga Ministria e Arsimit, Shkences, Teknologjise dhe Inovacionit 

gjegjësisht të Divizionit për Arsim Gjithëpërfshirës. 

Me 2 dhjetor (e premte) në orën e parë të mësimit të gjithë edukatorët/mësimdhenesit/arsimtarët/profesorët, e të gjitha institucioneve 

edukativo-arsimore, do të shtjellojnë temën Aftësia e Kufizuar dhe janë të lirë të përdorin këtë udhëzues hartuar nga grupi punues i 

themeluar me vendim të sekretares së pergjithshme në MAShTI. 

Udhëzuesi ndahet në dy pjesë.  

Pjesa 1:  janë përkufizimet dhe çështje të tjera të rëndësishme për aftësinë e kufizuar.  

Pjesa 2: paraqet një grup aktivitietesh të cilat mësuesit mund ti përdorin në klasë.  

Këto janë aktivitete të sugjeruara dhe mësuesit janë të lirë të krijojnë, iniciojnë sipas kushteve në të cilat punojnë dhe mësojnë nxënësit 

e tyre. 

 Mësimdhënësit inkurajohen t’i bëjnë këto aktivitete gjithëpërfshirëse për të gjithë nxënësit duke përfshirë edhe ata me aftësi të 

kufizuara.  

Perspektivat e fëmijëve/nxënësve mund të nënvizojnë përpjekjet sfidat si dhe arritjet dhe sukseset që Personat me Aftësi të Kufizuara 

hasin dhe arrijnë në komunitetin ku jetojnë.  

Diskutimet, aktivitetet do të tregojë të kuptuarit dhe ndjenjat e tyre për aftësinë e kufizuar., ndryshueshmërinë, qasjen, 

gjithëpërfshirjen dhe diskriminimin. 
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PJESA 1 

  

Përkufizimi i Aftësisë së Kufizuar  

ermi persona me aftësi të kufizuara përdoret në Kushtetutën e Kosovës, dhe theksohet në parimet e barazisë dhe diskriminimit. 

Legjislacioni në fuqi në Kosovë jep këtë definicion: “Aftësia e kufizuar” është kufizimi i qasjes dhe kufizim i aktiviteteve të 

zakonshme në jetën e përditshme të një personi, si pasojë e dëmtimeve fizike, shqisore ose mendore, që e pengojnë atë për 

pjesëmarrje në aktivitetet e zakonshme  ditore.  

Çfarëdo terminologjie tjetër për aftësi të kufizuara nuk është e pranueshme për personat me aftësi të kufizuara dhe as për organizatat 

që i përfaqësojnë ata/ato.  

Aftësia e kufizuar është një koncept kompleks: faktorë të shumtë kulturorë, historikë, ligjorë, shoqërorë dhe filozofikë ndikojnë mbi 

interpretimin e saj. 

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara shënohet ndërkombëtarisht që nga viti 1992, kur Asambleja e Kombeve të 

Bashkuara e shpalli 3 dhjetorin si Ditë Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, me qëllim të ndërgjegjësimit mbi të 

drejtat e tyre dhe mobilizimit të shteteve për të garantuar përmbushjen e të drejtave të personave me aftësi te kufizuar, përkrahjen për 

mirëqenie dhe jetë të dinjitetshme 

Preambula e Konventës për të Drejtat e Njerëzve me Aftësi të Kufizuara thekson se: Aftësia e kufizuar është një koncept lëvizës 

dhe rezultat i bashkëveprimit midis individëve me dëmtime dhe pengesa, të cilat pengojnë pjesëmarrjen e tyre efektive në shoqëri, mbi 

baza të barabarta me të tjerët.  

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) jep përkufizimin e mëposhtëm: Aftësia e kufizuar është një term ombrellë, i cili 

mbulon dëmtimet, kufizimet e veprimtarisë dhe kufizimet e pjesëmarrjes. Një dëmtim përbën problem në funksionin ose strukturën 

trupore; kufizimi i veprimtarisë përbën vështirësinë me të cilën ndeshet një individ i caktuar në kryerjen e një detyre ose veprimi; 

ndërsa një kufizim i pjesëmarrjes është problemi i përjetuar nga një individ, lidhur me angazhimin e tij në situatat e jetës.  

T 
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Kësisoj, aftësia e kufizuar nuk është thjesht një problem shëndetësor. Ajo përbën një dukuri komplekse, që pasqyron ndërveprimin 

midis tipareve të trupit të një individi me tiparet e shoqërisë, ku ai ose ajo jeton. Tejkalimi i këtyre vështirësive nga ana e njerëzve me 

aftësi të kufizuara, kërkon heqjen e pengesave mjedisore dhe shoqërore.  

Cilët janë njerëzit me aftësi të kufizuara?  

Neni 1 i Konventës së të Drejtave të Njeriut me Aftësi të Kufizuara thekson se: Në kategorinë e personave me aftësi të kufizuara 

përfshihen ata njerëz që kanë dëmtime afatgjata fizike, mendore, intelektuale ose senzorike, të cilat në bashkëveprim me pengesat e 

ndryshme, mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri mbi një bazë të barabartë me të tjerët.  

Gjithashtu, në vlerësimin e OKB-së nënvizohet se: Një person me aftësi të kufizuara mund të konsiderohet si një individ me aftësi të 

kufizuara, në një shoqëri apo mjedis të caktuar dhe jo në një tjetër, në varësi të rolit që ky individ hamendësohet të marrë në këtë apo 

atë komunitet ku jeton.  

Perceptimi dhe realiteti i aftësisë së kufizuar varen gjithashtu nga teknologjitë, ndihma dhe shërbimet e disponueshme, si edhe nga 

konsiderata të natyrës kulturore.  

UNESCO vlerëson se: Në gjithë botën, më shumë se një miliard njerëz, pothuajse 15% e popullsisë botërore, jetojnë me ndonjë formë 

aftësie të kufizuar fizike ose mendore.  

Mungon një e dhënë konkrete lidhur me shkallën e vërtetë të përhapjes së aftësive të kufizuara në krejt botën. Sipas një vlerësimi, 93 

milionë fëmijë nën moshën 14 vjeçare, jetojnë me një aftësi të kufizuar të lehtë ose të rëndë. (EFA Global Monitoring Report 

2013/2014)  

Paraplegjiket dhe Tetraplegjiket 

Paraplegjikët dhe Tetraplegjikët janë personat më të rrezikuar në mesin e personave me aftësi të kufizuar, të cilat vijnë si pasojë e 

ndonjë aksidenti apo nga ndonjë sëmundjeje e që kanë edhe vështirësi në lëvizjen ekstremiteteve të poshtme por edhe të sipërme. Në 

grupin e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve hyjnë edhe personat me diagnoza tjera si: distrophy musculare, spina biphida, multiplex 

skleroza, paraliza cerebrale, tetrapareza etj. Si pasojë e lëndimit apo sëmundjes të tyre, të cilat janë të pa riparueshme dhe të 

përjetshme, ata përballen çdo ditë me vështirësi të ndryshme. Te shumica e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve, përpos lëvizshmërisë te 

ta humben edhe shumë funksione të tjera fiziologjik, ndjeshmërinë e prekjes, në qarkullim të gjakut, eleminim të urinës, shprazjes së 

zorrëve, krijimin e familjes (jetës seksuale) zvogëlim të kapacitetit të frymëmarrjes, çrregullim i sistemit të rregullimit të temperaturës 

së brendshme të trupit, pra përpos humbjes së lëvizshmërisë dhe ndjeshmërisë së ekstremiteteve të poshtme (pa mundësisë së ecjes) 

dhe të sipërme (pa mundësinë edhe të ushqyerit) lëndimet dhe sëmundjet lenë pasoja të përjetshme edhe në funksionimin normal të 

shumicës së organeve vitale të oganizimit 
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Personat e shurdhër dhe gjuha e shenjave 

Gjuhët e shenjave janë gjuha e parë e personave të shurdhër, dhe për këtë arsye personat e shurdhër kanë të drejtë të shprehen me anë 

të gjuhës së shenjave dhe nuk duhet të detyrohen ta përdorin gjuhën e folur. Në botë, ka disa persona të shurdhër të cilët nuk e njohin 

gjuhën e shenjave, ka dhe nga ata të cilët e përdorin gjuhën e shenjave por shpesh nuk kanë informacione lidhur me gjuhën e shenjave, 

pasi që shumica e personave të shurdhër kanë prindër të cilët dëgjojnë dhe nuk e përdorin gjuhën e shenjave si dhe nuk kanë njohuri 

për gjuhën e shenjave.   

 

Fëmijët me Sindromën Down 

Diagnostikimi i saktë i sindromës Down mund të bëhet gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes së foshnjës.  

Fakti më i rëndësishëm që duhet ditur rreth individëve me sindromën Doën, është se me kujdesin dhe mbështetjen e duhur që në 

fëmijërinë e hershme, këta individë mund të arrijnë të përmbushin potencialin e tyre, fakt ky që çon në mundësinë për të jetuar një jetë 

të gjatë, gjithëpërfshirëse dhe të pavarur, pra të jenë pjesë aktive e komunitetit ku jetojnë.  

Sindroma Down është sindroma më e hasur në botë, 1 në 691 lindje. Në bazë të të dhënave të Shoqatës Down Syndrome Kosova, në 

Kosovë brenda vitit lindin rreth 35-40 foshnja me sindromë Down, ndërsa numri i përgjithshëm i individëve me sindromë Down në 

Kosovë është mbi 920. 
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Personat e verbër dhe me dëmtime në të pamur 

 

Verbëri do të thotë një çrregullim mjekësor që shprehet në paaftësinë e pjesshme ose të plotë të sistemit pamor për të transmetuar 

stimuj, dhe mund të shkaktohet nga faktorë trashëgues, dëmtime ose sëmundje. 

Siç shpjegohet, njerëzit e verbër mund të klasifikohen në dy grupe: ata që janë të verbër që nga lindja (të verbër kongenital), të cilët 

janë dukshëm më pak dhe ata që janë të verbër më vonë në jetë, të cilët e dinë se çfarë do të thotë të shohësh, kështu që ata e përdorin 

kujtesën e tyre edhe pas humbjes së shikimit. 

Spektri i Autizimit 

Autizmi është çrregullim neurobiologjik që veçohet me vështirësi në komunikim, ndërveprimi shoqëror dhe sjellje të përsëritura dhe 

rreze të kufizuar interesash. 

Simptomat e autizmit fillojnë të shfaqen para moshës dy vjeçare dhe shkalla e dëmtimit të këtyre tri fushave dallon nga individi në 

individ. 

 

Sipas DSM-IV-R Autizmi përkufizohet si një çrregullim që karakterizohet nga: 

 Dëmtim cilësor i marrëdhënieve sociale 

 Dëmtim cilësor i komunikimit 

 Karakter të kufizuar dhe stereotipik të sjelljes 

 

Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe e drejta për Shkollim . 

Shkollimi është një e drejtë themelore njerëzore, thelbësore për arritjen e të gjithë të drejtave njerëzore. Në këtë kuadër, ai duhet të jetë 

i disponueshëm për të gjithë njerëzit pa dallim. Megjithatë, akoma sot, më shumë se 58 milionë fëmijë nuk kanë qasje në arsimim. 

Grupet të margjinalizuara, shpesh përjashtohen nga e drejta për arsimim të barabartë dhe cilësor. 
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Përfshirja shoqërore e Personave me Aftësi të Kufizuara  

Në pjesën më të madhe të vendeve ekzistojnë stereotipe dhe paragjykime lidhur me njerëzit që kanë gjendje apo ndryshime të 

caktuara. Këto qëndrime i japin trajtë asaj se kush duhet të konsiderohet një person me aftësi të kufizuar; gjithashtu ato kontribuojnë 

në krijimin e një imazhi negativ për personat me aftësi të kufizuara. Lidhur me krijimin e stereotipeve negative, një rol të rëndësishëm 

ka luajtur gjuha e përdorur.  

Terma të tillë si “sakat”, “topall”, “qorr” ose “njerëz të paaftë” janë veçanërisht të pavend, pasi ato nxjerrin në plan të parë paaftësinë 

dhe pastaj individin. 

Lëvizja për mbrojtjen e njerëzve me aftësi të kufizuara, ve në dukje se ajo ç’ka e bën një individ të paaftë është shoqëria dhe jo 

dëmtimi i tij ose i saj.  

Për shembull: 

 • Një individ në një karrocë me rrota mund të ketë vështirësi në punësimin e tij, jo për shkak të gjendjes së tij ose të saj, por sepse në 

vendin e punës ekzistojnë pengesa, që nuk e lejojnë atë të ketë qasje në të.  

• Një fëmijë me aftësi të kufizuara intelektuale mund te ketë vështirësi për të shkuar në shkollë, për shkak të qëndrimit të mësuesve të 

cilët nuk janë në gjendje t’u përshtaten mësimdhënies ndaj nxënësve me aftësi të ndryshme nxënie. 
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PJESA E DYTË 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE  

QË MUND TË SHËRBEJNË PËR MBAJTJEN E ORËS 

MËSIMORE KUSHTUAR AFTËSISË SË KUFIZUAR 
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Të bisedojmë për aftësinë e kufizuar 

Mosha 3-6 vjeç 

Si të bisedojmë për aftësinë e kufizuar në institucione parashkollore? 

 

Gjetja e fjalëve të duhura dhe koha e duhur për të folur me fëmijët  për aftësinë e kufizuar është  sfidë. Këtu janë disa këshilla për t'ju 

ndihmuar të filloni bisedën. 

1. Filloni bisedën 

Nëse nuk keni folur me fëmijët për aftësitë e kufizuara, tani është koha për ta bërë këtë, edhe nëse nuk jeni rehat ose nuk dini si ta 

filloni atë.  Filloni t'i mësoni fëmijëve dallimet midis njerëzve. Tregojuni atyre se dallimet janë normale, por ne të gjithë kemi shumë 

ngjashmëri – përqëndrohuni në ato.  

2. Udhëheq me shembull. ... 

Mënyra se si reagoni ndaj një personi me aftësi të kufizuara dërgon një mesazh të fortë për fëmijën. Nëse ata shohin se nuk keni frikë 

t'i afroheni një personi me aftësi të kufizuara  edhe ata do të ndjekin hapat tuaja. Mësoni fëmijëve të përdorin një gjuhë respekti kur 

flasin me një person me aftësi të kufizuara. Nxiteni të bëjë komplimente, jo kritika.  

3. Diskutoni llojet e ndryshme të aftësisë së kufizuar. 

Zbërtheni dallimet midis aftësive të kufizuara të dukshme dhe të padukshme, si dhe sëmundjeve dhe kushteve kronike. Ndihmojeni të 

kuptojnë se një person me aftësi të kufizuara fizike nuk ka domosdoshmërish një paaftësi intelektuale dhe anasjelltas.  

4. Mësoni së bashku për aftësitë e kufizuara 

Merrni kohë për të lexuar me fëmijët dhe për të mësuar rreth aftësive të kufizuara për të kuptuar më mirë përvojën e një personi. Ka 

shumë burime në internet për këtë temë, duke përfshirë libra, artikuj, faqe interneti, kanale në YouTube dhe video. Lexoni libra me 

figura me fëmijët e vegjël dhe më pas diskutoni rreth tyre.  
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P.sh.: Libri “Hana në karrocën e saj” e shkruar nga Kismete Hyseni 
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Të vizatojmë aftësinë e kufizuar  

Klasat 1-5 

Vizatime me temë “Aftësia e Kufizuar”  

Ai ose ajo u shpjegon nxënësve se ata janë pjesë aktivitetit ne Shënimin e VITIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR në 

vendin tonë. 

Mesimdhënësi/ja i motivon nxënësit të marrin pjesë në të, duke u thënë atyre se vizatimet e tyre mund të ndryshojnë jetën dhe 

fëmijërinë e shumë fëmijëve me aftësi të kufizuara në vendin tonë.  

Fëmijët duhet ta dinë se përse ky aktivitet është i rëndësishm dhe në ç’mënyrë ata do të ndikojnë mbi ndryshimin e stereotipeve dhe 

qëndrimeve. Vizatimi paraqitet si një mjet rrëfimi për ndryshim shoqëror.  

Në vizatimet e tyre ata do të japin se si e kuptojnë dhe e përjetojnë ata aftësinë e kufizuar si edhe çështjet që lidhen me të, të tilla si të 

qenurit ndryshe, qasja, përfshirjen dhe diskriminimin. 

 Këndvështrimet e fëmijëve mund të nxjerrin në pah betejat, sfidat si edhe realizimet e sukseset që njerëzit me aftësi të kufizuara 

(PAK) kanë hasur dhe realizuar në komunitetet e tyre.  

Veçanërisht, mësimdhënësi/sja duhet të përpiqet të krijojë te nxënësit një vetëdije të veçantë lidhur me “aftësitë e kufizuara të 

padukshme”, dhe t’i ndihmojë ata në gjetjen e rrugëve krijuese për portretizimin e krejt spektrit të aftësive të kufizuara, dëmtimeve 

dhe gjendjeve të ndryshme (p.sh. dëmtime të dëgjimit, aftësi të kufizuara intelektuale, etj.).  

 Nxënësit ftohen të përdorin një letër format A4, dhe përdorimin e ngjyrave. 
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Të kuptojmë aftësinë e kufizuar  

Klasat 6-9 

1. Mësimdhënësi tregon në klasë foto (përdorëni foto nga shtojca, ose ato që ju i gjeni) me fëmijë me aftësi të kufizuara.  

 Ai ose ajo bën pyetjet e mëposhtme, për të nisur një diskutim:  

 

a. Çfarë shihni në këto foto?  

b. Çfarë mendoni se po bëjnë këta fëmijë në foto? 

c. Pse ai ose ajo po përdorin një karrocë me rrota, aparatin e dëgjimit, shkopin e bardhë, ose janë në përcjelle të asistentit ..etj?  

 

Mësimdhënësi vazhdon të bëjë pyetje të rëndësishme, me synimin për të nxitur debatin, deri sa në diskutim të hyjë tema e aftësisë së 

kufizuar. 

2. Përmes përdorimit të fotografive, mësimdhënësi u kërkon nxënësve të ndajnë së bashku përcaktimin ose mendimet e tyre 

lidhur me aftësinë e kufizuar. Ai ose ajo i nxit nxënësit të reflektojnë lidhur me konceptin e diversitetit, të parë më tepër si një 

vlerë, sesa si një pengesë. 

 Mësimdhënësi përmbledh përgjigjet e dhëna nga klasa, duke nxjerrë në pah një përkufizim të thjeshtë lidhur me aftësinë e kufizuar. 

3.  Mësimdhenesi prezanton një veprimtari, e cila synon t’i japë mundësi nxënësve të klasës, të përjetojnë aftësi të kufizuara të 

natyrave të ndryshme, që nxënësit shohin në komunitetin e tyre. Kjo veprimtari ka një karakter simulues dhe realizohet në 

grupe. Qëllimi i saj është t’u japë mundësi nxënësve të eksplorojnë aftësitë e kufizuara të natyrave të ndryshme dhe të kuptojnë 

se aftësitë e kufizuara janë njëherazi ‘të dukshme’ dhe ‘të padukshme’. Pas simulimit, mësuesi shpenzon 15 minuta për debat 

me nxënësit, gjatë të cilave pasqyrohet qëllimi i veprimtarisë. 

 Mësimdhënësi duhet të presë prej fëmijëve përgjigje si: ‘Na pëlqeu ajo që bëmë’. Pastaj, ai ose ajo i fton nxënësit të reflektojnë lidhur 

me impaktin afatgjatë që disa dëmtime mund të kenë mbi jetën e tyre. 
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Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara-3 Dhjetori 

Klasat  10-12 

Hyrje: Mësimdhënësi/ja shtron disa pyetje nxënësve si në vijim: 

- A e dini se cila datë është sot? 

- Pse është ditë e veçantë në këtë datë? 

- Po a ka dicka tjetër të veçantë në këtë datë? 

(Mund të merrni disa mendime dhe sqarime nga nxënësit deri sa të vini tek ideja…) 

 

Pra, sot është Dita Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara. A kemi njohuri rreth kësaj date? (Mund të merrni disa mendime dhe 

sqarime nga nxënësit) 
Pastaj sqaroni se: 

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara shënohet ndërkombëtarisht që nga viti 1992, kur Asambleja e Kombeve të 

Bashkuara e shpalli 3 dhjetorin si Ditë Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, me qëllim të ndërgjegjësimit mbi të 

drejtat e tyre dhe mobilizimit të shteteve për të garantuar përmbushjen e të drejtave të personave me aftësi te kufizuar, përkrahjen për 

mirëqenie dhe jetë të dinjitetshme. 

5 minuta 

Marrja e mendimeve nga nxënësit rreth temës mësimore 

 

Aktiviteti 1. Sa i njohim të drejtat e personave me aftësi të kufizuar 

 

 Shtroni një varg pyetjesh!  Merrni përgjigje! 

1.   

A dimë mjaftueshëm për 

aftësinë e kufizuar? 

Nëse jo, çka duhet të mësojmë 

që të jemi në gjendje t`u 

ndihmojmë personave në 

nevojë? 

 

 

10 min. 
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2.  Çfarë duhet të ketë shkolla e 

çfarë komuna që 

fëmijët/nxënësit me aftësi të 

kufizuar të mbështeten 

plotësisht? 

 

3.  Çfare duhet të bëjmë ne që 

shokët/shoqet tona  të ndihen 

të barabartë në mesin tonë? 

 

 

Aktiviteti 2. Sa i njohim të drejtat e personave me aftësi të kufizuar 

Punoni në grupe të vogla. Lexoni dhe komentoni përmbajtjen e Konventës së Kombeve të Bashkuara 

për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.  Vlerësoni njohuritë tuaja dhe kontekekstin e 

vendit tone karshi obligimeve ndaj kësaj konvente! 

 

 Shihni nenin e Konventës dhe 

identifikoni ato që ndërlidhen 

me arsimin  

Çfarë mund të bëjë vendi ynë në 

zbatimin e së drejtës për arsim për 

personat me aftësi të kufizuar ( PAK)!    

4.  Të drejtat 

 

 

 

Mundësitë  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…… 5.  Nevojat  

 

 

 

 

15 min. 

 

 

Si mundet shkolla të nisi një fushatë ndërgjegjësuese për të drejtën për arsim dhe 

mosdiskriminimin e personave me aftësi të kufizuar? 
 

15 min. 
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  Vendosni emrin e projektit që mund ta inicioni në kuadër të shkollës! 

 

 

 

Titulli i projektit:  

 

 

 

 

 

Video nga web i “Handikos-it” 

https://handi-kos.org/4168-2/ 

 

 

 

 

https://handi-kos.org/4168-2/
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Helen Keller ishte një shkrimtare, lektore dhe aktiviste e njohur Amerikane. Kur ishte 

vetëm 19 muajsh, prindërit e saj konstatuan se ishte e shurdhët dhe e verbër prandaj dhe 

e çuan në Institutin e të Verbërve në Boston, rastin e së cilës e mori përsipër edukatorja 

Anne Sullivan. 

Historia e saj u bë e njohur në të gjithë botën për shkak të një skenari teatral që bazohej 

në autobiografinë e saj, brenda të cilit përshkruheshin përpjekjet e Sullivan për të 

zhvilluar një kod kumunikimi me të në mungesë të plotë të fjalës. Përfundimisht, mësoi 

gjuhën e shenjave dhe më 1888 u kthye në Boston, ku u konsiderua si fëmijë-mrekulli. 

 

 

Stephen Hawking Një fizikan teorik, astrofizikan, kozmolog dhe shkencëtar i shquar, 

Stephen Hawking u diagnostikua me ALS në moshën 21-vjeçare: atij iu dhanë edhe 2 

vjet jetë. Ai jetoi deri në moshën 76-vjeçare.Ai kishte qenë i paralizuar nga koka te 

këmbët për më shumë se tridhjetë vjet dhe përdorte një sintetizues zëri për të qenë në 

gjendje të komunikonte, dhe një karrocë që e përdorte me lëvizje të lehta të kokës dhe 

syve.. Duke u bërë një nga personazhet e famshëm më të njohur të kohës sonë, historia e 

tij u dërgua në kinema në filmin "Teoria e gjithçkaje". 
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 Halit Ferizi 

Duke qenë vetë person me aftësi të kufizuar dhe duke e parë gjendjen e rëndë të 

personave me aftësi të kufizuara, si dhe nevojën për fuqizimin e këtyre personave në 

Kosovë, Ferizi, bashkë me disa qytetarë të tjerë, e themeloi Shoqatën e Paraplegjikëve 

dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës në vitin 1983. Që nga themelimi i shoqatës e deri 

kur ndërroi jetë, Ferizi ishte kryetar i shoqatës. Me punën dhe angazhimin e tij, ai ka 

arritur ta shtrijë shoqatën në të gjitha komunat e Kosovës gjatë viteve të 90’ta. Shoqata 

gjatë kësaj periudhe ka vepruar përmes avokimit dhe lobimit për personat me aftësi të 

kufizuara. Falë tij, shoqata ka dhënë kontribut të madh edhe gjatë luftës së fundit në 

Kosovë, duke ofruar shërbime, pajisje ndihmëse, barëra dhe mjete tjera mjekësore për të 

plagosurit dhe qytetarët në përgjithësi. 

 

 
 

 

Rijad Mehmeti  

është një djalë 18 vjeçar i lindur në fshatin Bardhosh në Prishtinë. Ai jeton me paralizë 

cerebrale dhe është në vitin e fundit të shkollës së mesme në gjimnazin Gjin Gazulli në 

Prishtinë. Dëshira e Rijadit është të vazhdoj shkollimin në fushën e programimit dhe të 

zhvilloj karrierën e tij në këtë fushë. Edhe pse me aftësi të kufizuar, Rijadi është njëri 

ndër avokuesit më të mëdhenj për gjithëpërfshirjën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 

Kosovë. 

Rijadi që nga viti 2022 është njëherazi edhe udhëheqës i inciativës Team Rijad që ka për 

qëllim mundësimin e kushteve të barabarta për shkollim për të gjithë fëmijët. Gjatë këtij 

viti, që u shpall nga qeveria e Kosovës si vit i personave me aftësi të kufizuara, 

iniciativa Team Rijad avokoi dhe bashkë me bizneset private mundësoi ndërtimin e 9 

tualeteve dhe 4 pjerrinave në shkolla publike të Kosovës. 
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Mimozë Musliu 

Mr.sc. Pedagoge 

Pedagoge  në  Qendrën  Burimore për Mësim dhe  Këshillim  ,, Përparimi’’ në  

Prishtinë, në qendrën ku ka përfunduar shkollën fillore dhe të mesme. 

Recensente  e  teksteve  shkollore  të  lëndës  mësimore  Matematikë  për  klasë  të   3 -  

të   për  vitin  shkollor  2021/2022!                                                                                                      

Menaxhere  ne  festivalit  të  parë  të  filmit  në  ballkan  ,,  Art  Without  Limit  

International   Film  Festival’’  dhe  e  OJQ – së  ,, Art  Without  Limit’’!                                                                                                                                                                      

Bashkëpuntore  OJQ - ve,   në  projektin ,,Fëmijët  Jashtë Shkolle”  Monistoruese e 

projektit:,, Gjithëpërfshirja  -  Shkolla  Mike  për  të  Gjithë”   Projektit  kërkimore  

,,Creative activities within elementary  school students towards inclusive education’’   

(autore  e   doracakut   të  projektit  me  titull:  Doracak  informativ  për  njohurit  e  

nxënësve  rreth  procesit  të  gjithëpërfshirjes)!                                                           

Projektit  kërkimor  ,,Qasja  ndaj  fëmijëve  me  nevoja  të  veçanta  në  procesin  

mësimor  në  shkollat  fillore  në  Prishtinë’’!                                                                       

anëtare  e  grupit  të  Prishtinës ,, GLOBAL MOTION’’   të  OJQ -  së   ndërkombëtare  

GPDC  (Global  Perspective  Development  Centre). 
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Grupi punues që kontribuoi në hartimin e “Doracak për mësues” për shënimin e 3 Dhjetorit: 

 

Bujar Kadriu, Forumi i Aftësisë së Kufizuar,  

Afrim Maliqi, Handikos,  

Rukije Gashi, Shoqata e të shurdhëve, 

Bekim Krasniqi, Shoqata e të Verbërve,  

Jetëbardha Selmani, Shoqata “Sindroma Down”,  

Mendime Kosumi, Shoqata “Autizmi” 

Luljeta Kabashi, z.v Udhëheqëse e Divizionit të Arsimit Gjithëpërfshirës; MAShTI 

Merita Jonuzi, Koordinatore për të Drejtat e Njeriut; MAShTI 

Besmira Thaqi, zyrtare për fëmijë me nevoja të veçanta; MAShTI 

Elhame Llapashtica, zyrtare për fëmijë në nevoja të veçanta, MAShTI 

Imrane Ramadani, zyrtare për edukim në fëmijërinë e herëshme, MAShTI  

Ahmet Mahmutaj, mësues udhëtues në Qendren Burimore “Xheladin Deda” në Pejë 

Vjollca Osmani, mësuese udhëtuese në Qendrën Burimore “Nënë Tereza” në Mitrovicë, 

Dafina Ademi, mësuese udhëtuese ne Qendren Burimore “Përparimi” në Prishtinë 

Shpresa Dobroshi, edukatore në Qendren Burimore “Nënë Tereza” në Prizren 


