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Pse është i rëndësishëm balanci në aspektin mësimor? 

 
Jo-aktiviteti fizik tek fëmijët mund të çojë jo vetëm në rreziqe të njohura fizike, siç janë obeziteti, 
presioni i lartë i gjakut dhe diabeti, por ai mund të krijojë aftësi të dobëta motorike, gjë që gjithashtu 

shkakton sistem jo të zhvilluar vestibular. Kur një fëmijë ka kontroll të dobët të 
sistemit vestibular, balanci statik është vështirë të arrihet. Balanci statik, 
aftësia për të mbajtur pozicionin e kokës, është i nevojshëm që një fëmijë të 
mbetet ende në një pozicion relativisht të fiksuar. Nëse balanci i fëmijëve nuk 
funksionon si duhet dhe sistemi i tyre vestibular është i pazhvilluar, fëmijët 
mund të kenë vështirësi të qëndrojnë në karrigën e tyre dhe ata mund të 
shqetësohen, të ecin nëpër klasë ose të kenë probleme të përqëndrohen gjatë 

asaj kohe. Shkyçja mes trurit dhe trupit të fëmijës shkakton humbjen e interesit në shkollë dhe i 
detyron ata të përqendrohen në mbajtjen e qetësisë së tyre në vend se të mësojnë dhe dëgjojnë 
mësuesin. Ajo gjithashtu mund të ndikojë në kapjen e tyre të lapsit, dominimin e dorës, artikulimin e 
fjalëve, përpunimin ndijor, drejtimin e letrës, ndërgjegjësimin hapësinor dhe tonin e muskujve. 
Hulumtimet tregojnë se megjithëse maturimi i ekuilibrit nuk arrihet plotësisht deri në moshën 12 vjeç, 
duke punuar për të përmirësuar aftësitë e koordinimit dhe të ekuilibrit tek fëmijët, mund të 
përvetësohet në mënyrë dramatike vëmendja dhe aftësitë e të mësuarit. 
 
Balanci statik: Aftësia për të ruajtur balancin e trupit dhe kokës në një pozicion të fiksuar (dmth. duke 
parë mësuesin, duke ruajtur qëndrimin dhe duke lexuar nga dërrasa). 
 

Balanci dinamik: Mirëmban pozicionin e trupit dhe kokës kur reagon ndaj lëvizjeve të papritura ose kur 

trupi është në lëvizje (dmth. duke ngarë një biçikletë, duke rrotulluar kokën ndërsa shkruan, duke 

luajtur lojëra sportive). 

 

Gjersa monitoroni zhvillimin e fëmijëve dhe nëse vini re se fëmijët kanë probleme me balancin e tyre, 

sistemet shqisore, auditive, vestibulare ose vizuale, të cilat i pengojnë ata të zhvillohen plotësisht, ata 

do të kenë nevojë për ushtrime për të ndihmuar sjelljen, vëmendjen dhe fokusin e tyre. Pa e aktivizuar 

fëmijën në ushtrime, ju mund të vazhdoni të vini re vonesat në të mësuarit e fëmijës ose efektet 

anësore që mund të shkaktojnë ecjen në majë të gishtërinjëve, ulje me këmbë në formë W, ekuilibri i 

dobët, sistemi jo i zhvilluar vestibular dhe proprioceptiv si dhe problemet me koordinimin e muskujve. 

Nëse fëmija juaj lufton me një nga këto çështje, mund të jetë një tregues se sistemi nervor është i 

pazhvilluar.   
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

 

Aktivitetet Verore 

Pas lansimit të suksesshëm, anëtarët e Institutit 
Kosovar të Ergoterapisë kanë qenë shumë të zënë. 
Disa po shijojnë pushimet verore, disa po punojnë 
brenda Kosovës dhe jashtë saj. Megjithëse shijojnë 
verën, ata po punojnë ende për linjat themeluese 
të veprimit dhe ato shkrimore të Institutit si: Anti-
korrupsioni, Konfidencialiteti si dhe Aspekti  

 

Disiplinor. Është shumë e rëndësishme për 
organizatat që të zhvillojnë rregullat e tyre. Një 
organizatë pa rregulla është një organizatë pa 
kontrollë. Nëse nuk ka rregulla zyrtare të 
dokumentuara, atëherë personeli i organizatës në 
çdo nivel nuk do të kishte udhëzime se si të merrte 
vendime. 

Përfitimet e Rregullave të Institutit 

 

Disa nga përfitimet e rregullave formale përfshijnë: 

 Sigurimi i udhëzimeve se si të kryhen detyrat 

 Krijimi i besimit dhe zvogëlimi i paragjykimeve në vendimmarrje 

 Mbrojtja e anëtarëve nga veprimi, në atë mënyrë që të mos rrezikojë profesionin dhe punësimin e tyre 

 Mbrojtja e anëtarëve nga veprimi, në atë mënyrë që të mos rrezikojë sigurinë e vetes dhe të tjerëve 

 Ndihmesa për anëtarët që të ndërmarrin veprime dhe të marrin përgjegjësi pa iu referuar vazhdimisht 

menaxhmentit 

 Rritja e llogaridhënies së biznesit apo organizatës dhe anëtarëve të saj 

Krijimi i rregullave është në të vërtetë dëshmi e mirë e një menaxhimi dhe profesioni proaktiv dhe që mendon 
për të ardhmen. 
  
Anëtarët tjerë po punojnë për një program trajnimi për Zhvillimin Profesional të Vazhdueshëm që po 
planifikohet për t’u mbajtur më vonë. Punëtoritë e propozuara janë Shkrimi i Raporteve Ergoterapeutike, 
Modelet e Trajtimit të Ergoterapisë, Qasjet e Trajtimit dhe përdorimi i tyre në praktikë dhe Sfidat e Profesionit 
në Kosovë. Këto punëtori do të jenë të hapura për të diplomuarit, studentët dhe të gjithë të tjerët që 
dëshirojnë të marrin pjesë, ku do të ketë një pagesë të vogël për të paguar këto punëtori. Ju lutem na 
kontaktoni dhe na tregoni se në çfarë mënyre do të dëshironit që CPD (Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional) të 
jetë, qoftë praktik apo teori. 
 

Pra, ka një vit emocionues për profesionin, të diplomuarit dhe anëtarët studentë. 
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WEB-FAQE INTERESANTE: 

 
 
From ENOTHE   
https://enothe.eu/message-from-the-president-
summer-2018/ 
 
WFOT 
http://www.wfot.org/ 
 
RCOT (UK Association) 
https://www.rcot.co.uk/ 
 
AOTA (USA Association)  
https://www.aota.org/ 
 
OTaus (Australian Association)  
https://www.otaus.com.au/ 
 
CAOT (Canadian Association) 
https://www.caot.ca/ 
 
OTASA (South Africia Association) 
http://otasa.org.za/ 
 
AIOTA (All India Association)  
http://aiota.org/ 
 
HKOTA (Hong Kong) 
https://hkota.org.hk/ 

 
 
 
 
 
ASHA – (American Speech Language and 
Hearing Association 
https://www.asha.org/ 
 
 
Royal College of Speech and Language 
Therapists (UK) 
http://www.rcslt.org/ 
 
 
Speech Therapy UK 
http://www.speechtherapy.co.uk/ 
 
 
Speech Pathology Australia 
https://www.speechpathologyaustralia.org.au/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

Studentë të Logopedisë, Mirë se Vini! 
Ne jemi shumë të lumtur të mirëpresim studentët e Logopedisë në listën e shpërndarjes së 

revistes Ergotherapist (Ergoterapeuti). Ne shpresojmë që ju do të shijoni leximin e  kësaj reviste 

që botohet çdo muaj. Ne gjithashtu duam të ju ftojmë të bashkoheni në Institutin Kosovar të 

Ergoterapisë (INKET), kështu që ne mund të ndajnë fusha të përbashkëta të punës, të të 

mësuarit dhe të zhvillimit. INKET, siç do të shihni në një artikull të Ergotherapist, ka plane të 

ndryshme për Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional dhe aktivitete të tjera që do të donim 

t’i  ndajmë me ju dhe me profesionistë të tjera. 

Anëtarësia e INKET-it është e hapur edhe për profesionistë të tjerë (psikologë, infermierë, 

fizioterapeutë dhe të tjerë) pasiqë ne po punojmë që të shtojmë dimensione tjera të zhvillimit 

profesional, duke u njohur me anëtarë nga profesione të ndryshme. Nëse jeni të interesuar që të 

jeni pjesë e Institutit Kosovarë të Ergoterapisë ju lutem na kontaktoni 

në info.inket@gmail.com ose ergotherapyinstitute-ks@hotmail.com 

https://enothe.eu/message-from-the-president-summer-2018/
https://enothe.eu/message-from-the-president-summer-2018/
http://www.wfot.org/
https://www.rcot.co.uk/
https://www.aota.org/
https://www.otaus.com.au/
https://www.caot.ca/
http://otasa.org.za/
http://aiota.org/
https://hkota.org.hk/
https://www.asha.org/
http://www.rcslt.org/
http://www.speechtherapy.co.uk/
https://www.speechpathologyaustralia.org.au/
mailto:info.inket@gmail.com
mailto:ergotherapyinstitute-ks@hotmail.com
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Konsiderata të përgjithshme për fëmijët dhe adoleshentët me 

nevoja të përpunimit shqisorë 

Kur mendoni për një dietë shqisore dhe / ose strategji 

shqisore për adoleshentët, është e rëndësishme të 

merrni në konsideratë interesat e tyre specifike, si dhe 

profilin individual të tyre ndijor. Adoleshentët nuk duan të 

ndahen nga grupet e tyre shoqërore, kështu që është e 

rëndësishme që me këtë grup moshë të kuptojmë se si 

të përshtaten strategjitë ndijore në aktivitetet e tyre të 

përditshme dhe t'i bëjnë këto strategji pjesë të jetës së 

përditshme. 

Mund të jetë e vështirë për të bërë adoleshentët të 

bashkëpunojnë, kështu që është e domosdoshme për ta 

bërë atë tërheqëse për interesat e tyre individuale. 

 

Konsiderata Sociale për Adoleshentët dhe Fëmijët më të Vegjël me Çështje Ndijore 

Shumë fëmijë me nevoja të përpunimit shqisor luftojnë me ndërveprimet sociale me 

bashkëmoshatarët e tyre. Ambienti dhe individët në mjedis mund të jenë të paparashikueshëm, gjë që 

nuk është zakonisht një gjë e mirë kur dikush përjeton vështirësi të përpunimit shqisor. 

Ergoterapeutët mund të ndihmojnë adoleshentët dhe fëmijët më të rritur me nevoja ndijore që të 

përshtaten me moshatarët e tyre dhe të ndërtojnë ndërgjegjësimin për nuancat sociale duke përdorur 

disa nga strategjitë e mëposhtme: 

 

 Përpiquni të angazhoni adoleshentin/en tuaj në një lojë të pantomimeve ku ata duhet të bëjnë 

emocione / ndjenja të ndryshme. Shumë adoleshentë përpiqen të lexojnë këndvështrime 

sociale joverbale dhe kjo mund të jetë një pengesë e madhe për ndërveprimet shoqërore. 

 Bëni mini filma duke vepruar nga skenarë të ndryshëm shoqëror (p.sh. duke ftuar një mik në 

shtëpinë tuaj për t'u ulur, duke prezantuar veten tek një fëmijë i ri në shkollë etj.). 

 Nëse adoleshenti juaj pëlqen vizatimin, vizatoni karikaturat me skenarë të ndryshëm shoqëror. 

 Krijoni një kavanoz me gjëra pozitive ashtu që të gjithë në shtëpi ose në klasë shkruajnë një 

gjë të mirë për dikë tjetër. Në fund të javës, lexoni të gjitha komentet me zë të lartë (kjo 

ndihmon adoleshentin/en të mësojë që të jap komplimente 

dhe t'i pranojë ato). 

 Shikoni në grupet e komunitetit / aktivitetet jashtëshkollore 

për të frymëzuar përfshirjen dhe pjesëmarrjen. Disa 

ambiente që priren të jenë të njohura me këtë grupmoshë 

përfshijnë: parqet / kampet, klasat e arteve marciale, klasat 

e robotikës / inxhinierisë, klasat e gatimit, gjimnastikën apo 

grupet e vallëzimit dhe terrenet e lojërave të brendshme të 

trampolinës.  
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Strategjitë e ndjeshme për Adoleshentët 

Kur punoni me adoleshentë dhe me fëmijë më të rritur me nevoja të përpunimit shqisor, është e 

rëndësishme të kuptoni se çfarë u përshtatet atyre dhe pastaj të punoni në strategjitë ndijore. Disa 

aktivitete dhe strategji tërheqëse përfshijnë: 

 Çdo video-lojë ose teknologji. Adoleshentët mund të punojnë drejt fitimit të kohës shtesë të 

ekranit çdo fundjavë për pjesëmarrje në strategjitë sensorike gjatë javës. 

 Bëni adoleshentët të ndihmojnë në krijimin e qëllimeve që ata dëshirojnë të arrijnë, si heqja e 

një sasie të caktuar të peshës, duke u angazhuar në një ekip sportiv ose duke konkurruar në 

një garë. Krijoni hapa dhe afate kohore për arritjen e këtyre qëllimeve. 

 Shpjegimi se pse strategjia që përdor ergoterapeuti/ja është e rëndësishme për adoleshentët 

dhe arsyen se pse i ndihmon ata (dmth. "Ne po bëjmë këtë për të ndihmuar në qetësimin e 

trupit tuaj në mënyrë që ju të uleni dhe të fokusoheni në detyrat e shtëpisë tuaj") 

 Bëni strategji të përshtatshme në rutinat e përditshme të jetës, si: ushtrimi / mbajtja e peshave 

të rënda dhe të dhëna proprioceptive, të bëjnë dush çdo mëngjes para shkollës për të 

ndihmuar në gatishmërinë ose angazhimin. 

 Dhënia e punëve specifike për të plotësuar nevojat shqisore: Pastrimi është një punë e rëndë, 

enët e larjes ofrojnë reagime të lehta dhe gatimi mund të ofrojë të dhëna për sisteme të 

shumëfishta. 

 Përfshirja në sporte për strategji ndijore; shikoni për t'u bashkuar me një ekip ose për të marrë 

adoleshentin në përfshirje në një aktivitet të pavarur sportiv (vrapim, tenis, basketboll, të 

shtënat në park, not). 

 Përfshirja e konkurrencës! Për disa arsye, adoleshentët duket se janë më bashkëpunues kur 

janë në një lloj konkurrence (p.sh. kush mund të bëjë më shumë shtytje në 1 minutë? Kush 

mund ta mbajë dërrasën më të gjatë?). Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të rritur 

pjesëmarrjen në stërvitje dhe aktivitete të tjera ndijore. 

 Eksperimentoni me ushqime: të tharta dhe djegëse mund të jenë më alarmuese, kurse 

ushqimet e ngrohta janë më qetësuese. 

 

Adoleshenti duhet të jetë i motivuar të marrë pjesë në këto strategji dhe të ketë një kuptim se 

pse po bën atë që po bën.  
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BASHK ËPUNIMI 
 

Kur fillojmë studimet ne vendosim hapin e parë drejt tregut të punës, drejt profesionit tone të zgjedhur. 

Fillojmë praktikat dhe kriojmë lidhje të cilat na ndihmojnë edhe pas përfundimit të studimeve. Gjatë 

këtyre ditëve na shoqërojnë emocionet e lumturisë, shpresës, krenarisë, e ndër to shfaqen edhe 

emocionet negative si frika dhe xhelozia. Fillojmë të dyshojmë në vete, bëjmë gabime dhe mbesim 

prapa nëse nuk mund t’i kontrollojmë ato. Por kur marrim parasysh se rrethohemi nga aq shumë 

kolegë, profesorë dhe mentorë dhe ne prap shtangemi, është qudi. Frika, xhelozia dhe krenaria jonë e 

tepruar na ndalojnë që ne të kërkojmë ndihmë. Ne shohim figura të paprekshme, profesorë të 

plotëdijshëm që do të qeshin me idetë tona. Ne shohim kolegët tanë vetëm si kundërshtarët e së 

ardhmës dhe harrojmë shoqërinë. Shohim gabimet e vogla që kthehen në makthe, të cilat 

shndërrohen në dështim. Në fund kemi mbetur aq të shtangur sa jemi rrënjëzuar dhe kemi mbetur 

vetëm një hije e asaj që kemi qenë.    

Para disa muajsh fillova punën me një kliente. Kalova një muaj me të dhe po ja dilja mbanë mjaft mirë. 

Një ditë ajo u sëmur dhe qante, bërtiste dhe lëndonte vetën. Klithmat e saj më tmerruan. Ajo nuk 

kishte folur më parë, dhe nuk e kisha parë si një problem të madh, por në atë moment nuk do të doja 

asgjë më shumë se sa ajo të më tregonte se ku qëndronte problemi. Vendimi im pas asaj dite ishte 

shumë i thjeshtë, shumë i vonuar. Unë kërkova ndihmë. I zgjata dorën kolegës dhe shoqës sime Erza, 

një studenteje të logopedisë dhe ajo më ndihmoi. (Arlinda) 

Fillova të punoja me Arlindën. Përshtatëm oraret tona dhe krijuam një harmoni pune. Ajo kryente 

ushtrimet ergoterapeutike që kishte filluar dhe unë i përshtata me terapinë time. Arritëm të krijonim 

një rutinë, e cila e shndërroi punën tonë në qejf. Po mësojmë shumë për dhe nga njëra-tjetra, nga 

profesionet tona edhe rreth vetës sonë. (Erza) 

Bashkëpunimi kërkon një kurajo të madhe për të filluar. Ai ka nevojë për mirëkuptim, durim dhe një 

mendje të hapur. Por, pasi të krijohet, ai është një nga veglat më të vlefshme jo vetëm të karrierës, por 

edhe jetëve tona. 

Arlinda Canolli - Ergotherapy Erza Haxhi-Jakupi – Logopedi  
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10 AKTIVITETE VERORE TË MREKULLUESHME PËR 
FËMIJË 

1. Loja me ujë 
Fëmijët mund të kalojnë përmes vaditëseve të kopshtit, pistoletave me ujë dhe shisheve të ujit (kjo është 
shumë e mirë për koordinimin e tyre bilateral), ose të kërcejnë dhe të luajnë 
në një shtrat gjigand me ujë në natyrë! Oh, dhe noti padyshim ka rëndësi si 
lojë me ujë, apo jo? Noti është zakonisht një rekomandim kryesor kur 
prindërit pyesin se çfarë lloj aktivitetesh fëmijët e tyre duhet të bëjnë 
gjatë verës. Noti është një aktivitet shumë i mirë që promovon integrimin 
ndijor, planifikimin motorik, ndërgjegjësimin hapësinor, koordinimin bilateral, 
forcën e përgjithshme, dhe më shumë. Uji siguron 600-700 herë rezistencën e 
ajrit dhe kur jeni duke notuar, duhet të përdorni forcën 12x për të lëvizur trupin 
tuaj. 

2. Loja me akull 
Ndonjëherë uji thjesht nuk është mjaft i ftohtë. Eksperimentoni duke pikturuar 
me bojë në kube të ngrira, fruta të ngrira, ndërtimi me tulla akulli, krijimi i 
krijesave në një kub të madh akulli duke e gërryer akullin. Mundësitë krijuese 
janë të pafundme! 
 
3. Loja në park 
Parqet në natyrë janë vendi i përsosur për të ndërtuar aftësi gross motorike, 
aftësi fine motorike, aftësi vizuale, aftësi të përpunimit shqisor dhe madje edhe 
aftësi sociale! Fëmijët që pëlqejnë inputin proprioceptiv dhe kanë nevojë për 
më shumë "punë të rënda" mund të bëjnë koordinimin e tyre bilateral, forcën e dorës duke ngjitur shkallët dhe 
rrjetat që ndodhen në park. Ose ata mund të marrin shumë të dhëna të mira vestibulare duke rrëshqitur dhe 
duke u luhatur. Mirëpo gjatë gjithë kohes duhet të shikoni për shenja të mbistimulimit. Disa parqe përmbajnë 
kopshte spërkatëse që ofrojnë një freskim shumë të nevojshëm gjatë ditëve me vapë. Dhe në qoftë se është 
shumë e nxehtë jashtë për të luajtur në park, atëherë mund të shkoni në një park lokal të brendshëm për disa 
ngjitje, rrëshqitje, ose kërcim trampoline! 



© JEC Educational Korrik 2018 

 

 10 
 

 
 
4. Lojëra gross – motorike (që aktivizojnë muskujt e mëdha) 
Disa lojëra zbavitëse për të aktivizuar muskujt e mëdha të trupit mund të jenë: ndërtimi i një rruge me pengesa 
(brenda dhe jashtë), loja me ulëse gome dhe duke luajtur lojëra si Twister, Tennis me balona, "Leviz Si një ... 
(gjarpër, majmun, ari etj)”. 

5. Provoni lojëra të reja fine – motorike 
Shpresoj se nuk keni menduar se një ergoterapeut/e do të linte anash një 
listë të aktiviteteve fine-motorike për verë, apo jo? Disa aktivitete argëtuese 
dhe lojëra për fëmijët e moshës shkollore mund të përfshijnë pikturë me një 
shishe shiringë, “shkatërrimi” i një kullë me gota, ndërtimi i skulpturave 
marshmallow.   

6. Provoni receta të reja senzorike 
Verës është një kohë e mrekullueshme për të provuar recetat e reja të senzorike. 
Fëmijët mund të ndihmojnë në bashkimin e recetave, duke u dhënë atyre një 
ndjenjë pronësie, si dhe duke u ndihmuar atyre të praktikojnë leximin, të ndjekin 
udhëzime dhe duke përdorur aftësitë e tyre të shkëlqyera motorike për përzierje dhe 
zhuritje. A jeni gati për disa sugjerime për argëtim? Përgatitni disa brumëra të 
përgatitura në shtëpi, gjeni disa mjete të shkëlqyera të brumit të lojërave, dhe 
kaloni disa kohë duke luajtur me brumë me fëmijët. Eksperimentoni me bërjen e 
llojeve të ndryshme të slime-ve, duke bërë slime nga zalli apo me xhelatinë. Bëni disa 
spageti ylber.  

7. Provoni receta të ndryshme verore dhe përfshini fëmijët në proces. 
 
Të qënit i përfshirë në procesin e përgatitjes së ushqimit nuk është vetëm argëtim 
për fëmijët, por në të vërtetë mund të jetë terapeutike. Provoni recetat për 
smoothies të ndryshme, pijet e ëmbla, sallata frutash apo sallata vegjetariane, 
sanduiçe, madje edhe akullore shtëpiake. Fëmijët nuk janë të lumtur për idenë e 
provimit të frutave të reja të verës apo perimet? Nxitini ata të paktën të 
bashkëveprojnë me ushqimin duke krijuar fytyra, shkronja, numra ose skena të 
tjera në pjatën e tyre / tryezë. 

8. Inkurajoni ata që të jenë të pavarur në vetë-kujdes. 
Prindërit nuk po nxitojnë që t’i regjistrojnë fëmijët në shkollë? Shumë mirë! Kjo është koha e përkryer për t’u 
marrë pak më gjatë me ta në mëngjes dhe për të inkurajuar fëmijët që të bëjnë më shumë detyra vetë. Mbathja 
e këpucëve ose sandaleve, lidhja e këpucëve, veshja e pantallonave të shkurtra, larja e flokëve, dhëmbëve, 
mbledhja e enëve pas ngrënies. Ndoshta fëmija nuk do të mendojë se kjo është e mrekullueshme, por, është! 
Provoni aktivitetet e veshjes. Ju mund të habiteni se sa fëmijët mund të bëjnë për veten e tyre në një moshë 
relativisht të re. 

Nëse fëmija ka nevojë për më shumë se vetëm një udhëzues për të bërë vetë këto lloje të detyrave 
(domethënë, ata me të vërtetë kanë nevojë për ndihmë), provoni të merrni një qasje të "zinxhirëve të 
prapambetur". Kjo do të thotë që i rrituri, do të bëjë të gjithë detyrën për ta (le të themi, duke vënë në këmbë 
çorapet e tyre), me përjashtim të pjesës së fundit; ata do të përfundojnë vetë hapin e fundit. Një ndjenjë e 
arritjes! Ndërsa ata e mësojnë atë hap të fundit, atëherë ju mund të tërhiqni një hap më shumë dhe të plotësoni 
të gjitha, por dy hapat e fundit i leni për ta; atëherë ata do të përfundojnë vetë dy hapat e fundit. Ngadalë me 
kalimin e kohës, me praktikën e përditshme, mund të shihni përparim në aftësinë e fëmijës për të përfunduar 
më shumë këto lloj detyrash për vetë ndihmë! 
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9. Leximi i librave… ose krijimi i një libri! 
Mësuesi/ja i fëmijës do t'ju dojë për këtë! Përfitoni nga bibliotekat 
dhe shkoni të shikoni disa libra. Ose nxisni kreativitetin e fëmijëve 
dhe tregoni atyre se si mund të krijojnë librin e tyre. Edhe 
parashkollorët mund të krijojnë ilustrimet e tyre bazë. Nëse fëmija 
është mjaft i madh për të shkruar, nxisni ata që të dorëzojnë 
shkrimin e tyre; nëse jo, atëherë shkruajeni për ta ashtu siç ju 
tregojnë se çfarë po ndodh në histori. Ose nëse fëmija është mjaft 
i madh për të shtypur lapsin – motivoni që të shkruajnë, 
Ergoterapeutët që punojnë në shkollë E DUAN këtë ide! 
Fëmija mund të shkruajë një fjali ose dy në secilën faqe me 
shkronja të mëdha, të shtypë atë dhe pastaj të ilustrojë në hapësirën boshe mbi ose poshtë. Ka kaq shumë 
mënyra për t'u bërë krijues me këtë ide të krijimit të librave dhe, më së miri nga të gjitha, u jep një mundësi të 
krijojnë diçka dhe të jenë krenar për të, ndërsa praktikojnë aftësitë e shprehjes së tyre me shkrim në të njëjtën 
kohë! 

10. Krijoni projekte me ta dhe për t’i ndarë me të tjerët. 
Ju nuk duhet të jeni artistë për të ndihmuar fëmijët të bëjnë maska ose kapele për veten e tyre. Gjithçka me të 
vërtetë keni nevojë janë disa letra, kaseta, gërshërë, dhe lapsa ose ngjyra. Nëse nuk keni ndonjë furnizim 
artizanal ju mund të bëni një udhëtim të shpejtë në rreshtin e zanateve tek dyqanet tuaja lokale dhe mund ta 
zgjidhni shpejt atë (Jumbo). Por, seriozisht, nuk ka shumë për t'u harxhuar në ndërmarrjen e projekteve të tilla. 
Dhe përsëri, mësuesi/ja i fëmijës dhe ergoterapeuti/ja do të jenë kaq të lumtur që ata po praktikojnë përdorimin 
e aftësive të tyre motorike gjatë verës që të argëtohen!  

 

Një këshillë tjetër Ergoterapeutike për këtë verë: 

 

Më shumë se çdo gjë, lejoni fëmijët të jenë fëmijë! Duke qenë jashtë shkollës gjatë verës mund të 

jetë në të vërtetë një zhvillim më i dobishëm se sa të jesh në shkollë. Pas një viti të gjatë 

mbingarkues dhe mbiprodhues, fëmijët mund të lulëzojnë dhe të zhvillohen gjatë verës! Ata kanë dy 

deri tre muaj për të eksploruar, krijuar dhe vetëm të jenë fëmijë. Dhe kjo është e mrekullueshme. 

Kënaquni me këtë! 

Shpresojmë që ju dhe familja juaj të keni një verë të mrekullueshme! 

 

Le të luajmë! 
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Meme 
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 Filmi i muajit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmi i muajit Infinitely Polar Bear (Dramë, Komedi), Cam (Mark Ruffalo), një baba me 

çrregullim bipolar, bëhet kujdestari i vetëm për dy vajzat e tij, ndërsa gruaja e tij (Zoe 

Saldana) shkon në shkollën pasuniversitare. Gjatë gjithë filmit, Cam përballet me shumë 

sfida që e bëjnë të vështirë që ai të kujdeset për vajzat e tij. Megjithatë, përkundër 

ashpërsisë së gjendjes së tij (dhe disa metodave unike të prindërimit që e shoqërojnë), 

Cam mëson se ai është një baba i mirë që kujdeset thellë për familjen e tij. Në pafundësi 

Polar Bear është një portretizim shumë kuptimplotë se si familjet mund të preken nga 

sëmundjet mendore. 
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Është e mrekullueshme të shohësh një markë të madhe si 

Tommy Hilfiger që përfaqëson dhe i jep përparësi 

nevojave të një komuniteti që ka nevojë të vlerësohet më 

shumë! 
 

 
 
 

Për individët me aftësi të kufizuara, veshja në mëngjes mund të përbëjë një sfidë të madhe. Mbërthyerja e 

pullave, tërheqja e një këmishë mbi kokën e tij/saj dhe veshja e rrobave të shtrënguara, mund të jetë e pamundur 

- dhe për pjesën më të madhe, asnjë shitës i veshjeve të zakonshme nuk bën asgjë për të ndihmuar. Tommy 

Hilfiger këtë vit zgjeroi koleksionin e tij përshtatës të veshjeve me një fushatë të re për Pranverën 2018. Në 

vend të pullave ata kishin vendosur mbyllje të magnetit, qaforet i kishin zgjeruar me mbyllje të kapakëve të 

kontaktit përgjatë shtresave. Këto hartime gjithëpërfshirëse dëshmojnë se veshja për personat me aftësi të 

kufizuara është një hap i lehtë për t'u marrë për markat më të mëdha.  

Fushata e re dixhitale Tommy Adaptive vijoi me një grup pjesëmarrësish me aftësi të kufizuara, duke përfshirë 

folësen motivuese dhe blogeren Mama Cax, balerinen Chelsie Hill, medalistin e artë Jeremy Campbell dhe 

kuzhinierin Jeremiah Josey. 

Shpresojmë që edhe dizajnerët tjerë do të ndjekin këtë shembull për të ofruar opsione edhe më shumë në të 

ardhmen. 



© JEC Educational Korrik 2018 

 

 15 
 

 

Praktika e bazuar në hulumtime/dëshmi 
 

Urime për të gjithë ju që keni arritur në fund të programit tuaj studimorë dhe keni përfunduar 
punimet për diplomim! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dëshiroj të ju ftoj të dorëzoni abstraktet tuaja për botim në edicionin e gushtit të 
Ergotherapist. Ndani metodat dhe rezultatet e studimit dhe punës suaj. Ne po ju ftojmë 
që të dorëzoni përmbledhje të shkurtër të hulumtimeve tuaja – maksimumi: 300 fjalë. Kjo 
përfshin logopedë, psikologë, mësues, staf mjekësor - publikimet tona kanë një listë të 
shpërndarjes prej 500 personash. 
 

 
 
 
A mendoni të mbani hulumtime, duke dashur të bashkëpunoni me të tjerët, duke dashur 
pjesëmarrës, duke kërkuar ndihmë dhe këshilla - shkruani për nevojat tuaja dhe ne do t'i 
publikojmë ato në Ergotherapist. Mos harroni të shtoni detajet e kontaktit tuaj/emailin pasi 
nuk e dini se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. 
 në info.inket@gmail.com ose ergotherapyinstitute-ks@hotmail.com 

mailto:info.inket@gmail.com
mailto:ergotherapyinstitute-ks@hotmail.com
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E  

Kosovë - A është ky reklamimi i parë i 
punës në ergoterapi në vend? 

Një organizatë progresive! 
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E RËNDËSISHME  
 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The Ergotherapist, ju lutem të më dërgoni 

detajet e më poshtme. 

Kjo është mënyra që ju të tregoni se çfarë mund të arrijë PROFESIONI JUAJ. 

 

 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

 
 
 

Falenderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese muajin e kaluar! 
 
 
 

 

Stuart’s Foot Note 

If you plan for one year, plant rice. If 
you plan for ten years, plant trees. If 

you plan for 100 years, educate 
mankind. 

 


