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 Edukim i hershëm kurativo-pedagogjik për fëmijët me nevoja 
 të veçanta

Ka shumë shenja që tregojnë kur një fëmijë nuk zhvillohet ashtu siç pritej. Loja që bën 
fëmija nuk përkon me moshën që ka.  Vërehet se fëmija ka ngecur në të folur krahasuar 
me fëmijët e moshës së njëjtë. Në trajtimin tij me gjësendet dhe me njerëzit vërehet 
sjellje e çuditshme. I tërë zhvillimi i tij është i vonuar ose joharmonik. 

Në këto momente edukimi i hershëm kurativo-pedagogjik mund të mbështesë, të kësh- 
illojë dhe të shoqërojë fëmijën. Ky edukim zbatohet në jetën e përditshme të fëmijës si 
edhe përfshin mjedisin dhe mundësitë familjare. 

Për të gjitha ofertat për edukim të hershëm kurativo-pedagogjik është i nevojshëm udh- 
ëzimi mjekësor.

 Saqarim

Shpesh, prindërit ose pediatri- dhe pediatrja konstatojnë vonesë zhvillimi te fëmijët. 
Por edhe udhëheqëset e grupeve të lojërave, konsulentet e nënave- / baballarëve ose 
punonjëset në çerdhet ditore mund të jenë të vëmendshme ndaj fëmijës dhe japin 
sqarim të dobishëm. Si plotësim për diagnozën e mjekëve dhe mjekeve ofrojmë sqarim 
psikologjiko-zhvillimor. 

Ky sqarim përfshin

• Biseda rreth situatës aktuale dhe të historisë së mëparshme
• Vëzhgimin e sjelljes fëmijërore  
• Teste të standardizuara
• Zbatimin e shkallës për matjen e zhvillimit
• Pyetësorin për prindërit

Ky sqarim tregon fazën e zhvillimit të fëmijës dhe ofron një pasqyrë të përgjithshme të 
personalitetit me resurset dhe me vështirësitë që ka. Në bazë të këtij sqarimi merret 
vendimi se a kërkohet edukim i hershëm kurativo-pedagogjik.   



 Mbështetje me qëllim të caktuar për fëmijën 

Ne mbështesim zhvillimin e fëmijës në fushën e perceptimit, gjuhës, lëvizjes, si edhe në 
mësimin e sjelljes në lojë dhe në shoqëri. 

Fëmija i vogël jeton në botën e lojës. Pra, loja shërben kryesisht si mbështetje e hersh-
me. Ne punojmë me metodat që janë të bazuara në njohurit pedagogjike, psikologjike, 
mjekësore dhe sociologjike. 

Edukimi i hershëm kurativo-pedagogjik  në mënyrë të vazhdueshme i adaptohet pro-
cesit të mësimit e të përvojës. Prandaj, bashkëpunimi aktiv i edukatorëve është i dë- 
shiruar dhe i nevojshëm. Bashkërisht i përpilojmë planet mbështetëse dhe i vlerësojmë 
ato, në mënyrë që të kemi mundësi edhe përparimet t‘i kontrollojmë.  

Mbështetja kurativo-pedagogjike zhvillohet në mjedis të besueshëm në shtëpi ose te 
ne në hapësirat tona. Varësisht nga situata, japim edhe mësim individual ose me lojëra 
në grupe kurativo-pedagogjike. Intensiteti i edukimit të hershëm kurativo-pedagogjik 
i përshtatet nevojave të fëmijës dhe të familjes së tij. 

 Mbështetja dhe shoqërimi i prindërve  

Për prindërit dhe për kujdestarët, kur ndodhen në situata të vështira edukuese, u of-
rojmë këshilla dhe shoqërim. Së bashku me ju i trajtojmë pengesat dhe çdo gjë që ka të 
bëjë me to. Ne përpiqemi t‘i hetojmë këto pengesa, t‘i interpretojmë, t‘i shpjegojmë dhe 
pozitivisht t‘i ndryshojmë. Në këtë mënyrë, dëshirojmë të forcojmë besimin e prindërve 
dhe kujdestarëve në mundësitë e tyre dhe të zgjerojmë kompetencat e tyre që kanë të 
bëjnë me edukimin e fëmijës.

Në këshilla përfshihen ndihmat dhe rekomandimet për shkollim.  

Ndërhyrjet terapeutike familjare ose trajtimi i çështjeve të martesës dhe të partnerite-
tit nuk përfshihen në ofertën e edukimit të hershëm kurativo-pedagogjik.

 Qëllimi: integrimi më i mirë i mundshëm

Qëllimi i edukimit të hershëm  kurativo-padagogjik është integrimi më i mirë i mund-
shëm në shtëpitë dhe në mjedisin e fëmijëve me vështirësi. Qëllimi kryesor është  që 
sa më herët të parandalohen zhvillimet e padëshiruara dhe së bashku me prindërit të 
ndërmerren masat optimale edukative.  
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