
Arsimi për të Gjithë – Së Bashku:  Duke përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuar 
 
Shumë prej 115 milionë fëmijëve që nuk vazhdojnë shkollën kanë nevoja të veçanta arsimore.  
Arsimi Gjithëpërfshirës është një strategji kyçe për punën me këta fëmijë.  Parimi themelor i 
Arsimit Gjithëpërfshirës është që të gjithë fëmijët duhet të kenë mundësinë për të mësuar – së 
bashku.  Kjo do të thotë që shkollat e zakonshme duhet të pajisen për t’i njohur dhe për t’iu 
përgjigjur nevojave të nxënësve të ndryshëm, duke përfshirë ata që tradicionalisht janë 
përjashtuar – si nga ndjekja e shkollës, ashtu edhe nga pjesmarrja e barabartë në shkollë.  
 
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar është i madh – shumë më i madh se ç’mund të mendojnë 
njerëzit.  Megjithatë, shumica më e madhe e fëmijëve me aftësi të kufizuar kanë dëmtime 
mesatare që shpesh nuk vihen re ose nuk diagnostikohen lehtë.  Fëmijët me aftësi të kufizuar 
përfshijnë ata me vështirësi në të mësuar, me vështirësi në të folur, me vështirësi fizike, njohëse, 
ndijuese dhe emocionale.  Fëmijët me aftësi të kufizuar kanë shumë më tepër gjasa se fëmijët e 
tjerë që të mos kenë shkuar asnjëherë në shkollë, që ta kenë ndërprerë atë, ose që të kenë 
përsëritur klasën.  Një raport i vitit 1991 i përgatitur nga UN Rapporteur (Raporti i OKB-së) mbi 
Të drejtat e njeriut dhe Aftësia e Kufizuar, ka gjetur se të paktën një në dhjetë persona në 
shumicën e vendeve ka një dëmtim fizik, njohës ose ndijues (i shurdhët/i verbër).  Dhjetë përqind 
do të thotë rreth 50-55 milionë fëmijë të moshës së shkollës fillore në vendet në zhvillim, prej të 
cilëve më pak se 5% mendohet se arrijnë qëllimin e Arsimit për të Gjithë për të përfunduar 
shkollën fillore.  Ky numër mund të jetë në rritje, për shkak të kushteve globale të varfërisë në 
rritje, të konfliktit të armatosur, të praktikave të punës së fëmijës, të dhunës dhe abuzimit dhe të 
HIV-it/SIDËS.  Meqënëse këta fëmijë janë pjesë e një njësie të familjes, llogaritet se të paktën 
25% e popullsisë së botës është ndikuar drejtpërdrejt nga prania e aftësi së kufizuar. 
 
Arsimi Gjithëpërfshirës përqëndrohet në fuqitë individuale që sjellin fëmijët në shkollë, dhe jo në 
mangësitë e tyre të dukshme, duke parë në veçanti nëse fëmijët e kanë mundësinë për të marrë 
pjesë në jetën normale të komunitetit ose shkollës, apo nëse ka pengesa fizike dhe sociale në 
mjedis.  Ashtu siç thekson Judith Heumann, Këshilltare e Bankës Botërore mbi Aftësinë e 
kufizuar në dhe Zhvillimin: “Nëse u mohoni njerëzve me  aftësi të kufizuar mundësitë e 
arsimimit, atëherë është mungesa e arsimit dhe jo aftësia e kufizuar e tyre ajo që kufizon 
mundësitë e tyre”.   
 
Arsim Gjithëpërfshirës do të thotë që shkollat dhe mësuesit krijojnë mundësi përshtatjeje dhe u 
përgjigjen nxënësve në baza individuale; kjo gjithëpërfshirje vetë sjell përfitime për shkollën, 
mësuesit dhe të gjithë nxënësit.  Ai i vlerëson shkollat si komunitete të njerëzve që marrin dije, 
edukimin si një aktivitet që kryhet gjatë gjithë jetës dhe qëllimin përfundimtar të qytetarëve të 
shëndetshëm, produktivë që kontribuojnë plotësisht në jetën ekonomike, sociale dhe kulturore të 
vendeve, komuniteteve dhe familjeve.  
 
Financimi dhe decentralizimi 
Në të kaluarën, shumë qeveri dhe donatorë kanë shmangur përkrahjen e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar, duke besuar se programe të tilla janë tepër të shtrenjta dhe japin përfitimeve mjaft të 
vogla arsimimi.  Por vendosja e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në klasa të zakonshme ka 
një kosto mjaft të leverdisshme.  Një raport i vitit 1994 i OKZHE-së (Organizatës së Kooperimit 
dhe Zhvillimit Ekonomik) vlerëson se vendosja e fëmijëve në klasa të arsimit të përgjithshëm 
kushton shtatë deri në nëntë herë më pak se vendosja në shkolla speciale.  Kur zbatohet Arsimi 
Gjithëpërfshirës, studimi shkencor i tanishëm tregon një arritje dhe efektshmëri në rritje për të 
gjithë fëmijët.  Shumë zona të botës raportojnë përfitime personale, sociale dhe ekonomike kur  
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arsimojnë fëmijët e moshës së shkollës fillore me nevoja të veçanta në shkolla të zakonshme; 
shumica e fëmijëve mund të përshtaten me sukses dhe me kosto më të ulët në këtë mënyrë.  
Megjithatë, disa përjashtime të një sistemi të integuar mund të jenë të përshtatshme.  Pothuajse të 
gjitha vendet anëtare të OKZHE-së (Organizatës së Kooperimit dhe Zhvillimit Ekonomik) ende u 
shërbejnë një numri mjaft të konsiderueshëm nxënësish të shurdhër dhe të verbër në njësi të 
veçanta.  Për popullsinë e shurdhët, vetëimazhi pozitiv që zhvillojnë fëmijët në një mjedis “të 
gjuhës me shenja” mund të ketë vlerë më të madhe se përfitimet e gjithëpërfshirjes në klasa të 
zakonshme.  Mundësia që prindërit të zgjedhin caktime në ambiente të bashkuara ose të veçuara 
është mjaft e rëndësishme. 
 
Kostot e përjashtimit janë të larta përsa i përket produktivitetit të humbur, potencialit njerëzor të 
humbur dhe shëndetit dhe mirëqënies së humbur:   
 
Vlera e Përgjithshme Vjetore e PPV-së (Prodhimit të Përgjithshëm të Vendit) që ka pësuar 
humbje për shkak të aftësi të kufizuar 
Vlera e PPV-së (Prodhimit të Përgjithshëm të Vendit) 
që ka pësuar humbje (Miliardë dollarë amerikanë) 

Llogaritje 
përafërsisht e lartë 

Llogaritje 
përafësisht e ulët 

Vende me të ardhura të larta 1,300  900 
Vende me të ardhura të mesme 480 339 
Vende me të ardhura të ulta 192 135 
TOTALI 1,936 1,365 
Marrë nga:  R. L. Metts (2000) Fq. 71 
 
 
Ekziston një numër specifik masash që ndihmojnë bashkimin dhe mbajtjen e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar në klasa të zakonshme.  Këtu përfshihen: 1) strategji trainimi para-shërbimi dhe gjatë 
shërbimit për mësuesit dhe administratorët; 2) qendra dokumentacioni të centralizuara, programe 
dhe bashkëpunime të zgjeruara; 3) mobilizimi dhe trainimi i prindërve si burime ndihmëse; dhe 4) 
bashkëpunimi i sektorëve të shumëfishtë dhe shtimi i mundësive të programeve të rehabilitimit të 
bazuara në komunitet. 
 
Këto masa kërkojnë siguri të centralizuar të cilësisë dhe garanci të të drejtave të njeriut, dhe fonde 
të decentralizuara për të nxitur nisma dhe praktika përtëritëse që arrijnë nevojat e nivelit specifik 
lokal.  Formulat e bazuara në burimet e ndihmës duhet të përdoren për të akorduar fonde në 
nivele lokale, bazuar në nevoja të një programi të vlerësuar, duke specifikuar nivelet e përkrahjes 
(p.sh. numrin e nxënësve në klasë, mësuesit ndihmës) dhe parametra të tjerë të lidhur me 
arsimimin cilësor.  Akordimet që nxisin një sistem të unifikuar të dhënies së shërbimit të 
arsimimit dhe që specifikojnë standardet e përparimit kanë dhënë prova se japin efektin më të 
lartë. 
 
Çështje të cilësisë 
Për sa i përket strategjive të mësimdhënies dhe të të mësuarit, Arsimi Gjithëpërfshirës në klasa 
thekson grupimin e nxënësve me aftësi të shumëllojshme për udhëzime, përkrahje të shokëve, të 
mësuarit bashkëpunues, forma të shumëllojshme të vlerësimit (p.sh. të standardizuara, të bazuara 
në program), pjesmarrje aktive ku nxënësi është në qendër të procesit të të mësuarit, përshtatje 
për stile të ndryshme të të mësuarit dhe përqasje kritike reflektive të zgjidhjes së problemeve në 
programe dhe udhëzime.  Të gjitha këto strategji përbëjnë praktikën më të mirë të modernizuar në 
lidhje me mësimdhënien efektive për të gjithë nxënësit.  Këto strategji reflektohen në materialet e 
reja të ndihmës së trainimit të mësuesit të prodhuara nga UNESCO dhe të përdorura gjerë në 
programet e trainimit brenda vendit. 
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Në një shkallë të gjerë, UNESCO ndihmoi që të fillojnë Programet e Shkollave Gjithëpërfshirëse 
dhe Përkrahja e Komunitetit nëpërmjet një Projekti Global për të rritur në maksimum ndihmën 
njerëzore dhe materiale në përkrahjen e Arsimit Gjithëpërfshirës.  Deri tani është angazhuar një 
pjesë e gjërë e botës ku përfshihen rreth 30 vende.  Bazuar në kërkesat e paraqitura nga vendet që 
ishin zotuar në zhvillimin e programeve mbështetëse të Arsimit Gjithëpërfshirës, UNESCO 
zgjodhi katër vende për përqëndrim të mëtejshëm, duke përfshirë Indinë që ka filluar një projekt 
drejtues në shkollat fillore dhe tetëvjeçare në Mumbai dhe Çenai.  ESCAP-i (Komisioni 
Ekonomik dhe Social i Azisë dhe Pacifikut) ka përkrahur gjithashtu projekte të shumta në Indi, si 
pjesë e programit të tij drejtues për aftësinë e kufizuarnë.  Trainimi intensiv i mësuesit 
përqëndrohet në strategjitë e mësimdhënies dhe të të mësuarit, në qendër të të cilave është fëmija, 
dhe në sesionet e bashkuara të përqëndruara në praktikë dhe në reagime vlerësuese.  Si pjesë e 
trainimit, çdo shkollë pjesmarrëse zhvillon propozime kërkimi dhe vlerësimi për zbatim.  U 
dokumentuan efekte pozitive përsa u përket ndryshimeve në qëndrimet e mësuesit dhe nxënësit 
ndaj mësimdhënies dhe procesit të të mësuarit, dhe në arritjet e nxënësit.  Me 16.7% të popullsisë 
së botës, sukseset e Indisë na kanë dhënë mësime të shumë të rëndësishme. 
 
Mësimet e nxjerra 
 
1) Arsimimi i mësuesit luan një rol tepër të rëndësishëm në Arsimin Gjithëpërfshirës efektiv.   
 
2) Ndërhyrja e hershme në grupe të vogla, me aftësi të shumëllojshme është e rëndësishme kur 

fëmijët janë ende në periudhën formuese të zhvillimit 
 
3) Strategjitë duhet të nxisin mundësitë e përdorimit dhe pjesmarrjes – si për projektime 

universale për mundësi fizike të përdorimit të shkollave, ashtu dhe për mundësi mësimore të 
përdorimit të programeve dhe udhëzimeve shkollore nëpërmjet përkrahjes së përshtatshme 

 
4) Arsimi Gjithëpërfshirës duhet të shihet si një reformë integrale gjithë-shkollore 
 
5) Fondet e decentralizuara mund të përkrahin praktikat përtëritëse brenda një sistemi të njësuar 

të dhënies së shërbimit arsimor 
 
6) Ligjet dhe rregulloret që përkrahin të drejtat universale të përdorimit dhe pjesmarrjes, duhet 

të zbatohen në mënyrë të barabartë tek të gjithë nxënësit, duke përfshirë edhe ata me aftësi të 
kufizuar 

 
Pavarësisht nga përparimi drejt Arsimit Gjithëpërfshirës dhe Arsimit për të gjithë, ende ka nevojë 
të bëhet shumë punë në këtë drejtim.  Mohimi i të drejtave bazë të njeriut dhe pabarazitë ekstreme 
të mundësive ende ekzistojnë për fëmijët me aftësi të kufizuar.  Eksperiencat e vendit japin 
evidenca në rritje që Arsimi Gjithëpërfshirës duhet të jetë parimi udhëheqës për të arritur 
Qëllimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit nëpërmjet Arsimit për të gjithë –Së bashku.    
 
Sfidat që duhet të përballojmë:  Thirrje për veprim 
 
1)  Mbledhja e të dhënave dhe kategorizimi i popullsisë 
Ekziston një nevojë tepër e madhe për të kategorizuar qartë, për të përcaktuar vendndodhjen dhe 
për të mbledhur të dhëna të sakta për popullsinë e fëmijëve me aftësi të kufizuar me qëllimin e 
përfshirjes së tyre në shkollë.  Për më tepër, studimet tregojnë se shumë fëmijë që braktisin 
shkollën dhe fëmijë rrugësh mund të vuajnë nga aftësi të kufizuara të paregjistruara dhe të 
padiagnostikuara.  
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2)  Planifikimi 
Planifikuesit duhet ta pranojnë që çështjet e aftësise së kufizuar janë tërësore për zhvillimin, të 
tilla si trainimi i mësuesve për të qënë të suksesshëm në arsimimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuar dhe rritja e mundësisë fizike të përdorimit të shkollës, duke përfshirë teknologjitë 
udhëzuese, mundësinë fizike të hyrjes dhe përdorimit dhe mundësinë e përdorimit për nxënësit e 
verbër dhe të shurdhët.  Kjo aplikohet njëlloj si për planifikuesit brenda vendit, ashtu edhe për 
komunitetin donator ndërkombëtar.  Për shembull, deri më sot, Banka Botërore nuk ka asnjë 
rregullore të aftësisë së kufizuar për ndërtimin e shkollave, këtij sektori që i është akorduar sasia 
më e madhe e fondeve të arsimit nga Banka Botërore.  Mbi të gjitha, planifikimi i Arsimit për të 
Gjithë duhet të përfshijë në mënyrë të qartë komunitetin me aftësi të kufizuar.  Planifikuesit 
gjithashtu duhet të kërkojnë për zgjidhje teknologjike dhe të tjera me kosto të ulët për arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar që gjithashtu do të sigurojnë barazi.  Planifikuesit duhet të punojnë 
me Grupin Ndërkombëtar të Punës mbi Aftësinë e kufizuar të OKB-së dhe me Drejtimin e 
Zhvillimit për ta mbajtur aftësinë e kufizuar në programin e Arsimit për të Gjithë. 
 
3)  Përqasja e të drejtave të njeriut 
Ekziston një nevojë tepër e madhe për të ndihmuar qeveritë të zhvillojnë, zbatojnë dhe imponojnë 
zbatimin e rregulloreve kombëtare mbi aftësinë e kufizuar dhe Arsimin Gjithëpërfshirës.  Ndërsa 
çështjet që kanë lidhje me aftësinë e kufizuar duhet të bazohen në të drejtat e njeriut, ato janë të 
pajtueshme me atë që dimë për zhvillimin ekonomik dhe çrrënjosjen e varfërisë.   
 
4)  Mirëinformimi dhe zotimi 
Është e nevojshme që të rritet mirëinformimi dhe ndërgjegja rreth çështjeve të aftësisë së 
kufizuar.  Njerëzit duhet të shikojnë mundësinë për ndryshim si nga pikëpamja e të drejtave të 
njeriut, ashtu edhe nga pikëpamja ekonomike.  Duhet të punohet më tej në rritjen e kapacitetit dhe 
edukimin e Organizatave të Njerëzve me Aftësi të kufizuar dhe grupeve të prindërve, të cilat do të 
rrisin mirëinformimin e popullsisë së përgjithshme dhe do të përmirësojnë edukimin në nivel 
lokal.  Duhet të krijohen zgjidhje praktike që bëhen shembull, së bashku me mënyra të reja për të 
komunikuar, mes atyre që tashmë po japin efektin e duhur për të arsimuar fëmijët me aftësi të 
kufizuar në vendet në zhvillim. 
 
 
 
Kjo seri shënime ka për qëllim që të përmbledhë mësimet e nxjerra dhe zbulimet kyçe të 
rregulloreve në punën e Bankës Botërore për arsimin.  Pikëpamjet e shprehura në këto shënime 
janë ato të autorëve dhe nuk do të thotë që detyrimisht reflektojnë pikëpamjet e Bankës Botërore.  
Për kopje shtesë të Shënimeve mbi arsimin, ju lutem kontaktoni Shërbimin Konsultativ Arsimor 
me email në eservice@worldbank.org ose vizitoni faqen e internetit: 
www.worldbank.org/education/ 
 
Autorja kryesore: Susan Peters 
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