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Pse vendose ta studiosh Ergoterapinë? 

Greta Gjata: Pse vendose ta studiosh Ergoterapinë?  

Majlinda Bllaca: Ergoterapinë vendosa ta studioj sepse 

e pashë që është mungesë në vendin tonë dhe i 

nevojshëm shumë për ne, pasi ka shumë klientë që kanë 

nevojë për Ergoterapi dhe referohen tek profesionistët e 

tjerë.  

Greta Gjata: Cfarë të ka mësuar më së shumti 

Ergoterapia?  

Majlinda Bllaca: Nga Ergoterapia mësova gjithcka që 

më herët as qe i kisha menduar dhe isha duke jetuar me 

këtë rreth. Gjithashtu mu rritë ndërgjegjësimi si profesionist në këtë fushë.  

Greta Gjata: Cfarë mendoni për punën tuaj si Ergoterapeut qe po kryhet nga fizioterapeutet e logopedet e 

ndryshem, a mendoni se kjo eshte arsyja pse shumica e ergoterapeuteve po ikin nga Kosova?  

Majlinda Bllaca: Ndihem keq që në Kosovë nuk e din rolin e Ergoterapeutit, më vjen keq që vendi im po humb 

Ergoterapeutë të rinjë duke i zevendesuar këta me "Fizioterapeut" e “ Psikolog”, një diëe do të kuptojnë 

rëndësinë tonë por mund të jetë e vonëshme.  

Greta Gjata: A jeni e kënaqur me stazhin tuaj pas diplomimit?  

Majlinda Bllaca: Pas 1000 orëve praktikë gjatë tri viteve të studimit, dhe pas diplomimit natyrisht se është e 

nevojshme edhe mbajtja e stazhit pas diplomimit, sepse kjo është një gjë që aplikohet në gjithë botën. Unë jam 

duke mbajtur stazhin tani në Spitalin e Gjilanit, momentalisht në Njësinë Koronare. Stazhi është i nevojshem 

por nuk kemi vende të qëlluara të praktikës për Ergorapeutë.  

Greta Gjata: Cfarë mendoni për të ardhmen e biznesit që ju keni hapur si Ergoterapeute?  

Majlinda Bllaca: Unë do të mundohem cdo herë e më shumë të tregoj për punën e një Ergoterapeuti, për 

rëndësinë e tij. E ardhmja ime nuk është e vendosur nese do të jetoj në Kosovë apo në Gjermani, dëshira ime 

është që të qëndroj në vendin tim, por në rast se ju e zëvendësoni Ergoterapinë me Fizioterapeut dhe Psikolog 

unë do të shkoj jashtë vendit për të jetuar dhe punuar. Sepse aty dihet vlera e Ergoterapeutit, aty menjëherë pas 

Neurologut vjen Ergoterapeuti. Megjithatë unë shpresoj se biznesi im Ergoterapeutik do të ecë mirë, dhe 

njerëzit në Kosovë do të vetëdijësohen për shërbimet Ergoterapeutike. Ergoterapia është shumë e gjerë duke 

përfshirë anën fizike, motorike, senzorike, psikologjike, sociale. Unë e gjej vetën më shumë në anen motorike 

andaj edhe shërbimet e mija që do të ofrohen do të jenë pikërishtë në anen fine-motorike, dhe atë gross 

motorike, në shtëpi të klientëve, në shkolla e kopshte.  

Intervistë e dhënë nga Ergoterapeuteja Majlinda Bllaca për Gazetaren e “The Ergotherapist” Greta Gjata.  
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Realiteti im: Në Ishujt Kajman 
Ishujt Kajman janë Territor Britanik, por për shkak të afërsisë së saj me 

Shtetet e Bashkuara dhe pasi që ka një popullsi të madhe ish-atdhetare, 

të gjitha këto ndikojnë në strukturën dhe ofrimin e shërbimit të 

Ergoterapisë. Në plan të parë, ka disi më shumë fleksibilitet dhe 

autonomi në lidhje me modelin e ofrimit të shërbimeve. 

Ergoterapia Pediatrike sigurohet nga qeveria, si dhe në sektorin privat. 

Unë punoj për Departamentin e Shërbimeve të Arsimit, e cili është një 

degë e Ministrisë së Arsimit brenda sektorit qeveritar. Unë punoj brenda 

dhe së bashku me një ekip shumë-disiplinor (EMD) të Logopedëve, 

Psikologëve Edukues, një Fizioterapieut dhe një Terapeut Muzikor për të 

iu shërbyer fëmijëve të Ishujve Kajman. Ne të gjithë synojmë të ofrojmë një shërbim të klasit të integruar dhe botëror. 

Këtë vit akademik (shtator / tetor), ne mirëpritëm dy ergoterapeutë në ekipin tonë – një ergoterapeut me kohë të plotë 

në Cayman Brac (një nga ishujt më të vegjël), dhe tjetri, një ergoterapeut i sapo kualifikuar i cili po punon në Grand 

Cayman, nën mbikëqyrje në vitin e saj të parë. Tani kemi 8 ergoterapeut në ekipin tonë. Ne jemi të mbështetur nga dy 

asistentë me kohë të plotë. 

Vitin e kaluar akademik kam punuar kryesisht në ishuj vetëm me qëllim ndërtimin e shkollës fillore dhe të mesme të 

veçantë. Kjo shkollë kujdeset për një sërë diagnostikimesh dhe aftësish të kufizuara dhe është në rritje. Kam punuar 

edhe në Programin e Ndërhyrjes së Hershme, duke punuar me fëmijë nga 0-5 vjet. Këtë vit megjithatë, unë ende po 

punoj në shkollën speciale, por edhe në dy shkolla të tjera fillore. 

Java ime tipike e punës: 

E hënë: Një shkollë fillore në një zonë fqinje. 08:00 filloj punën me SenCo (Koordinatorin e Edukimit për Nevoja të 

Veçanta) për të dëgjuar nëse ka referime të reja, vëzhgime në klasë ose ndonjë gjë që ajo do të donte që unë të adresoja 

për atë ditë. Unë shpejt skanoj përmes postave elektronike për të parë nëse ka diçka urgjente dhe më pas planifikoj 

ditën time, me fëmijët në mendje se cilët do t'i shoh atë ditë. 

Në 8:30 zakonisht filloj punën me një djalë 4,5 vjeçar me diagnozë të 

Autizmit. Ai është i njohur për Ekipen e Intervenimeve të Hershme. Ata 

përfunduan vlerësimet dhe e referuan tek unë. Mësuesi raportoi se e ka të 

vështirë të qendrojë në klasë, të ndjekë udhëzimet, të kushtojë vëmendje, 

si dhe të shkruajë ermin e tij. Qëllimet e mia u vendosën në fillim të afatit 

dhe përqendroheshin kryesisht në fushat e tij të vështirësisë. Ai punon 

mirë në një mjedis 1: 1, por prapë tregon disa sjellje të vetë-drejtuara. 

Gjatë gjithë ditës, unë shoh disa fëmijë në çifte për shkak të kërkesave, të 

ngarkesave të rastit dhe gjithashtu pasi plotëson nevojat e tyre 

individuale. Në fund të ditës, unë shkruaj pjesën më të madhe të 

shënimeve të mia, bashkëpunoj me ndonjë mësues dhe gjithashtu SenCo. 
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Të martat dhe e mërkura janë ditë të ndara 

midis shkollës speciale dhe një shkolle 

fillore fqinje. Unë shoh fëmijë individualisht 

në shkollë speciale, duke përdorur një 

larmi modelesh (PEO, mbështetje shtytëse 

/ në klasë, individuale, çifte, grupe), si dhe 

korniza të ndryshme referimi 

(biomekanike, ICF, integrimi ndijor). Në 

këtë shkollë fillore të posaçme, unë jam 

duke punuar për të zëvëndësuar një 

ergoterapeute që është momentalisht në 

pushim prindëror, mirëpo kam 

mbështetjen nga asistenti ergoterapeut 

(OTA), i cili ndan pjesën e rastit. Unë kam 

këtu një rast të vogël, pasi marr edhe referime dhe vlerësime të reja, si dhe përcaktoj qëllime dhe shkruaj raporte të 

përparimit.   

E enjtja - një nga ditët e mia më të ngarkuara. Unë jam në shkollën speciale tërë ditën dhe drejtoj tre grupe të mëdha në 

mëngjes. Asistenti im bashkë-lehtëson këto grupe me mua. Pasi kam parë 30 fëmijë në mëngjes, pasditja ime është 

plotësisht e ngarkuar me dokumentacion dhe administratorë të tjerë për ditën. 

Të premten në mëngjes, unë jam përsëri në shkollën speciale dhe shoh disa fëmijë në mëngjes. Pasdite është koha kur 

nuk ballafaqohem me klientë ballë për ballë. Kjo mund të përfshijë programe hartuese për fëmijë, shkrim raportesh, 

konfirmimin e rezultateve javore / kohën e kontaktit dhe takimet. Takimet megjithatë mund të ndodhin në çdo kohë në 

javë dhe në shkollën e caktuar. 

Puna është e plotë dhe po aq e dobishme. Si çdo ekip tjetër, ne përballemi me sfida. Këto përfshijnë rritjen e numrit të 

fëmijëve për të cilët u referohen të marrin Ergoterapi, mirëpo jo rritjen e numrit të ekipit për aq sa na duhen. 

Shennell Challenor Ergoterapeute 

S.challenor@jumpaheadot.co.uk 

LinkedIn: ShennellChallenor 
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Brenda Kopshtit “TEO” 
Kopshti "TEO" në Tivar të Malit të Zi, të cilin e udhëheqin Motrat e mëshirshme të shën 

Kryqit, është ndër kopshtet më të veçanta që kam parë deri më tani. Kopshti është i 

mbushur plot me pajisje të nevojshme që i duhen fëmijëve për t'u argëtuar dhe për të 

mësuar në të njejtën kohë. Ky Kopsht ka një ambient të përsosur për fëmijët, që ata të 

luajnë duke mësuar, të ndërtojnë dije, të shoqërohen më shumë dhe për të eksploruar 

mënyra të reja për të njohur botën. I 

pozicionuar përballë pamjes së bukur të maleve, Kopshti 

gjithashtu është i rrethuar me plot pemë e perime të cilat jo vetëm se Motrat i 

mbjellin e i kultivojnë së bashku me fëmijët, por edhe i përdorin të freskëta për 

ushqim. Në pjesën e jashtme të Kopshtit gjithashtu ndodhet një park i vogël për 

fëmijët që ka lodra nga më të ndryshmet të cilat i kanë ndërtuar prindërit e 

fëmijëve. Ky park ka një murë të pikturuar nga Motrat dhe punëtoret e "TEO"-s, i cili 

i jep një pamje edhe më të bukur dhe e mbush me pozitivitet. 

Në brendësi të Kopshtit, stafi ka arritur që të sigurojë një ambient të ngrohtë, plot me ngjyra e zbukurime. 

Klasët janë të pasuruara me një bollëk librash, shkronjash, numrash, lodrash dhe mjete të tjera mësimore. 

Kopshti është përvoja e parë e një fëmije për t'u njohur me arsimin. Meqenëse Kopshti siguron një themel për 

suksesin që vijon, është shumë e rëndësishme që një fëmijë të jetë në një ambient të mirë, të pastër e të 

sigurtë. Andaj mendoj që mënyra se si është dizajnuar ky Kopsht, të bën të ndjesh ngrohtësinë e shtëpisë, por 

edhe valën e ambientit mësimor në të njejtën kohë. 

Një ditë kopshti duhet të përbëhet nga shumë aktivitete të ndryshme të kryera në grupe të vogla dhe të 

mëdha njëkohësisht. Kjo nuk mungon në Kopshtin "TEO" ku rëndësi të madhe i kushtojnë sesioneve e mësimit 

akademik në matematikë e lexim, të shoqëruara me aktivitete pasuruese siç janë edukata fizike, arti dhe 

teknologjia. Pjesë e orarit të ditës është edhe loja e argëtimi që të vegjlit të bashkëveprojnë në shoqëri. 

Mënyra se si stafi i kopshtit "TEO" mendon për të vegjlit e tyre është për t'u admiruar. 

Brenda Kopshtit, ndodhet Ergoterapia TEO, një klasë e kompletuar me mjete ergoterapeutike, ku Motër Teuta 

Augustini, ushtron profesionin e saj me fëmijët e Kopshtit të cilët kanë nevoja të veçanta. Kjo klasë është ndër 

të vetmet ambiente që kam parë deri më sot që është e përmbushur me pajisje ergoterapeutike dhe që është 

e denjë për trajtim. Isha e apasionuar nga mënyra se si Motër Teuta e kishte organizuar të gjithë klasën për 

qëllime ergoterapeutike. Shpresoj që ky Kopsht të vazhdojë me punën e mire që po e bën, e të jetë shembull i 

përsosur i një kopshti të kompletuar.     Rina Hajdaraga 
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Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të 

ndryshme si: 

 Promovimi i Ergoterapisë – profesionit tuaj! 

 Duke iu treguar njerëzve se si mund t’i ndihmojë Ergoterapia 

 Prezantime në shkolla dhe organizata tjera 

 Ju mund të sillni ide të reja në grup!!! 

 

Përfitimet e të qenit vullnetar: 

 Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipe 

 Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

 Fitoni aftësi të reja, njohuri dhe përvojë 

 Zhvilloni aftësitë ekzistuese dhe dije 

 Pasuroni CV tuaj 

 Përmisoni përspektivat tuaja të punësimit 

 Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të ndihmuar tjerët. 

Për tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale si: 

 Takimi me njerëz dhe shoqëri të re 

 Shansë për t’u socializuar 

 Njohja me komunitetin lokal. 

Nëse jeni të interesuar ju lutem kontaktoni:  

   

Arlinda Cannolli -  inket.volunteers@gmail.com 

 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të ndihmoni, sim und të bëheni 

vullnetarë ose vetëm të diskutoni rreth projekteve potenciale. Ju mund të shkruani në gjuhën 

gjermane, angleze dhe shqip. 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të 
ndihmoni. 
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Pse e zgjodha të studioja Ergoterapinë?! 

Studentët e vitit të dytë të Ergoterapisë- Kolegji Heimerer

Ardiana Berisha  

Ndoshta arsyeja më e fortë që dikush 

vendos të ndjek karrieren e kujdesit 

shëndetësor është të ndihmoj njerëzit e 

sidomos Ergoterapia kur ajo I bënë 

njerëzit e pavarur 
 

Mirlinda Qerimi  

E kam zgjedh ergoterapinë sepse është një 

profesion human, ku dhembshuria dhe kreativiteti 

bashkohen, sepse gjërat e vogëla që ne i bëjmë për 

dikend mund të ndryshojnë jetën e dikujt tjetër. 
 

Blerta Haqifi  

E kam zgjedh ergoterapinë sepse nëpërmjet ergoterapisë 

e plotesoj vetën, dhe gjithë botën 
 

Lorent Musa  

Arsyeja që studioj Ergoterapinë 

është që më pëlqen të punoj me 

fëmijët dhe ti ndihmoj njerëzit me 

nevoja të vecanta. 
 Brikena Bunjaku  

Unë zgjodha të bëhem Ergoterapeute 

sepse të bashkosh kreativitetin, shkencën 

dhe dhembshurinë së bashku do të thotë të 

jeshë në gjendje të ndihmosh njerëzitë në 

cdo aspekt dhe ta bëjë këtë për mua është 

një nderë  
 

Elhame Gashi  

Ergoterapinë e shoh si një profesion i cili ngjallë 

nje rreze dielli në boten e errët për personat në 

nevojë, zgjodha sepse nuk fokusohet tek një gjë 

mirëpo tek një gamë e gjerë domethënëse për 

njeriun duke e vendosur cdo herë atë në qendër. 
 

Elsa Millaku  

Ndjehem e lumtur kur ndihmoj dhe kur shoh 

të tjerët të arrijnë atë që duan. Zgjodha 

Ergoterapinë për të qenë e lumtur cdo ditë të 

jetës sime. Një vend ku mund të bisedoj, luaj, 

vallëzoj, këndoj, qaj, vrapoj, gatuaj, punoj, 

ecë në natyrë. Një vend ku ndihmoj të tjerët 

dhe nuk ndihem e lodhur për punën që bëjë.  
 

Gresa Sahatciu  

Vullneti im dhe anashkalimi I personave 

nevojtar për Ergoterapi më ka shty me u 

merrë me këtë drejtim duke ndihmuar dhe 

punuar me shumë përkushtim në ofrimin e të 

drejtës së tyre për aktivitetet e tyre jetësore.  
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Roli i mjeteve ndihmese ne vetkujdes 

Abstrakti 

Duke u bazuar në profilin e ri shëndetësorë të 

ergoterapisë që është në Kosovë, ergoterapia jep një 

kontribut të veçantë në të gjitha moshat e individëve, 

duke marrë parasysh nevojën që ata individ mund të 

kenë.  

Ergoterapeutët bëjnë një integrim të përshtatshëm 

për individët e moshës së shtyrë të cilët kanë nevojë 

për përdorimin e mjeteve ndihmëse, me anë të të 

cilës mund të bazohemi që ka shumë persona në 

Republikën e Kosovës që janë në moshë të shtyrë 

dhe kanë nevojë për përdorimin e mjeteve ndihmëse. 

Njëra ndër faktorët kyç të ergoterapisë është 

parandalimi i çdo rrezikut që mund ti kanoset 

personave të moshës së shtyrë, por një ashtu duke 

bërë vlerësime edhe për nevojën e përdorimit të 

mjeteve ndihmëse, ku shumica prej tyre mund të 

gjenden edhe në Kosovë. 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij hulumtimi është 

analizimi i përdorimit të mjeteve ndihmëse të cilat 

përdoren nga individët e moshës së shtyrë, ku është 

marrë si fokus personat nga mosha 50 vjeç e mbi të 

cilët përdorin mjete ndihmëse, të shikohet se si janë 

duke ndikuar këto mjete ndihmëse tek performanca 

e tyre jetësore apo në aktivitetet e jetës së 

përditshme. Ky ndikim i mjeteve ndihmëse është 

matur në qytetin e Suharekës dhe atë të Prizrenit, ku 

qendra e Handikosit kanë qasje të vazhdueshme tek 

këta persona në përcjelljen e aktiviteteve jetësore që 

ata i kanë. Rezultatet tregojnë se mjetet ndihmëse që 

personat e moshës së shtyrë i përdorin, kanë 

rezultate dhe efekte pozitive në qasjen më të mirë në 

aktivitetet e jetës së përditshme.  

Instrumentin të cilin do e përdorim për këtë 

hulumtim do të jetë “Klasifikimi Ndërkombëtar i 

Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit, 

listë e plotë ICF-CY, (2007)” – (International 

Classification of Functioning, Disability and Health 

,Checklist ICF-CY, 2007). 

Kemi konkluduar se personat e moshës së shtyrë, 

mjetet ndihmëse që ata përdorin i japin mbështetje 

në performancën e tyre të aktiviteteve të jetës së 

përditshme. Kjo gjë e rrit edhe më shumë sigurinë e 

tyre e cila ju mundëson që 

të jenë sa më të pavarur. 

 

Fjalët kyçe: Personat e moshuar, ergoterapia, mjetet ndihmëse, aktivitetet e jetës së 

përditshme. 

Suzana Gashi- Ergoterapeute e licensuar 
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Kush është Greta Gjata?                                        

 

Greta Gjata  
ka lindur me 

05.07.1995, në 

Prishtinë. 

Studimet e 

shkolles së 

mesme i ka 

kryer në 

shkollën e 

mesme të 

mjekësis 

''Dr.Ali Sokoli'' 

në Prishtinë drejtimi Farmaci. Kurse studimet 

universitare- BSc.Ergoterapi. Ajo ka përvojë si 

teknike e farmacisë sepse në këtë lëmi ka punuar për 

pesë vite me radhë, dhe njeh shumicën e 

medikamenteve duke j'u referuar emrave gjenerik të 

tyre.  

Studimet universitare i përfundoi me një mesatare 

9.58 në Kolegjin Heimerer.  

Gjatë tri viteve studimi ajo përfundoi 1000 orë 

praktikë në vendet si Klinika ''Agape''-Gjilan, 

Hendikos- Prishtinë, Shtëpia e pleqëve- Prishtinë, 

Banja e Kllokotit- Viti, Qendra për shërbime humane 

dhe zhvillim- Prishtinë.  

Ajo sa ishte studente, gjatë praktikës së Laborator V 

arriti edhe të filloj punën në Qendrën për shërbime 

humane dhe zhvillim ku ka rreth dy vite që punon aty 

me fëmijë me diagnoza të ndryshme si autizëm, 

hemiparezë, paraliza, vonesa në zhvillim etj.  

Greta është një ndër Ergoterapeutet e para të 

licensuara me stazhin gjashtë mujor, ku ka mbajtur 

stazh në Qendren Klinike Universitare të Kosovës në 

repartin e neuropsikiatrisë së fëmijëve, psikiatri e të 

rriturve, kardiologji, pediatri dhe në klinika private 

fizioterapeutike dhe ortopedike.  

Në Maj të vitit 2018 ajo u bashkua në Institutin 

Kosovar të Ergoterapisë si Koordinatore e Institutit.  

Pikërishtë ne atë muaj ajo do të mar edhe titullin si 

gazetare në revisten skoceze-shqiptare ''The 

ergotherapist''.  

Në tetor të vitit 2019 ajo filloi punën si Asistente e 

Ergoterapisë në Kolegjin Heimerer- aty ku ka 

përfunduar studimet ergoterapeutike.  

Greta njihet si vajzë entuziaste, ambicioze, e 

drejtpërdrejt, reale, dhe e sinqertë në punën që bënë 

duke respektuar gjithmonë kodin etik.  

Ajo është njohëse e gjuhës angleze dhe gjermane.  

Ajo është në prag të botimit të librit të saj të parë dhe 

revista ''The Ergotherapist'' i dëshiron shumë suksese 

në cdo veprimtari të saj.  
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Workshopi në Mal të Zi 

Me datën 24 tetor në Tivar, Mal të Zi, 

prof. dr. Jennifer Caldwell, e mbajti një 

Workshop, ligjëratë në formë të 

punëtorisë për prindërit e fëmijëve të 

Kopshtit “TEO” me titull: “WORKING 

TO PLAY AND PLAYING TO 

LEARN”. Morën pjesë rreth 50 vetë, 

prej tyre prindër aktual të fëmijëve dhe 

ata të gjeneratave të mëparshme, 

bashkëpunëtorë dhe profesionistë me të 

cilët bashkëpunojmë, psikologë, 

logopedë, defektologë, pedagogë dhe 

edukatorë. Në sallën e Caritasit ku u mbajt workshopi, prof. Jennifer dhe Rina Hajdaraga e cila ishte poashtu e 

pranishme, e rregulluan ambientin në atë mënyrë që të ishte relaksues dhe në grupe më të vogla për një 

bashkëpunim më të mirë. Motrat e Mëshirshme të shën Kryqit të cilat e drejtojnë këtë Kopsht, pjesëtare e të 

cilave është edhe motër Teuta Augustini, e cila me këtë rast përktheu nga anglishtja në gjuhën malazeze, ishin të 

nderuara me praninë e prof. Caldwell. Drejtoresha e kopshtit “TEO”, m. Irena Pitaqi në fillim e përshëndeti dhe 

e prezantoi profesoreshën e cila më pas, në mënyrë shumë dinamike filloi me prezantimin e lojës si mjet mësimi 

duke theksuar se sa e rëndësishme është t'i mësojmë fëmijët të luajnë dhe ta thellojmë bisedën dhe imagjinatën e 

tyre gjatë kohës kur luajmë me fëmijët. Pjesëmarrësit ishin mjaftë aktivë dhe në fund e shprehën falënderimin e 

tyre dhe i bashkëndanë përvojat e tyre si dhe njohjet të cilat i kishin fituar ose u kishin bërë përshtypje. U ndamë 

me dëshirën që të vazhdohet me kësi lloj temash dhe bashkëndarjesh mes prindërve si dhe me disa takime 

personale të prof. Jennifer me prindërit.  

Të nesërmën, me datën 25 tetor, në fund të 

orarit të punës, prof. Caldwell me kërkesën 

e Motrave u drejtoi disa fjalë anëtareve të 

stafit të Kopshtit “TEO” në lidhje me 

Ergoterapinë, pasiqë në këtë Kopsht, 

krahas fëmijëve të të gjitha kombësive e 

religjioneve të pranishme në këtë qytet, 

kanë edhe fëmijë me nevoja ndryshe dhe të 

cilat nga fillimi i muajit tetor kanë hapur 

edhe Ergoterapinë “TEO” në kuadër të 

Kopshtit të tyre, të cilën e udhëheqë m. 

Teuta, absolvente e Kolegjit Heimerer në Prishtinë. Në fund stafi u falënderua dhe i dhuroi dr. Calwell një 

dhuratë modeste së bashku me falënderime dhe urime me rastin e Ditës Botërore të Ergoterapisë që po afrohej.  

 

 

Sr Teuta Augustini 

Kopshtit “TEO” 

Bar 

Montenegro 
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30 gjërat të cilat testi i standardizuar nuk mund t'ju tregojë 
 

Para disa ditësh e pashë një poster në një faqe në 
mediat sociale ku thuhej: "Tridhjetë gjërat të cilat një 
test i standardizuar nuk mund t’i masë". Pastaj posteri 
vazhdoi të rendiste 30 karakteristikat e mëposhtme: 
rezistencën, dhembshurinë, forcën, zgjuarsinë, 
besimin, ndjenjën e humorit, imitimin, mirësinë, 
vetëvlerësimin, inteligjencën, motivimin, fortësinë, 
moralin, etikën e punës, guximin, empatinë, 
vendosmërinë, sjelljen, personalitetin, zellin, sensin e 
përbashkët, zgjuarsinë, zhytjen, aftësitë fizike, aftësitë 
jetësore, kreativitetin  dhe dashurinë e të mësuarit. 
 
Është një listë mjaft e njohur, por ajo me të vërtetë 
goditi një akord me mua për shumë arsye dhe unë u 
magjepsa nga ajo. Si ergoterapeutë, një pjesë e 
konsiderueshme e punës sonë shpenzohet duke 
"matur" shkathtësitë dhe aftësitë e individit, për të 
ditur se cilat fusha kanë nevojë për mbështetje të 
mëtejshme dhe si ta ndihmojnë atë person? Matja 
është një pjesë thelbësore e punës sonë. Posteri që 
përmenda i referohet njërit prej mjeteve që ne 
përdorim për të matur e më në fund çka mat ai? 
 
Pra, çka është testi i standardizuar dhe pse përdoret? 
Vlerësimet e standardizuara janë vlerësime zyrtare që 
janë krijuar për të matur aftësitë e një personi në fusha 
të ndryshme. Ekzistojnë vlerësime të shumta në treg, 
të dizajnuara për të matur një larmi aftësish, siç janë 
performanca gjuhësore, të folurit, aftësitë e 
bashkëveprimit shoqëror, zhvillimi i vëmendjes, loja, 
aktivitetet e jetës së përditshme, zhvillimi i konceptit, 
sa për t'i përmendur disa! Lista do të mund të 
vazhdonte… 
 
Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të testeve të 
disponueshme për t'u përdorur me të rriturit dhe 
fëmijët. Unë jam i sigurt se mund të mendoni për teste 
të shumta në profesionin tuaj. Nëse do të lexonit në 
lidhje me ato vlerësime, mund të dëgjonit për disa 
terma konfuzë që përdoren në lidhje me to, siç janë 
formale vs joformale, të standardizuar vs jo të 
standardizuar dhe të referuar normës. 

 
Për disa individë si psh fëmijët shumë të vegjël, 
vlerësimi mund të bëhet me terapeutin që luan 

përkrah fëmijës, ose duke e shikuar atë gjatë lojës. Kjo 
njihet si vlerësim joformal. Vëzhgimi i fëmijës në këtë 
mënyrë do të japë shumë informacione nëse ai e ka 
apo nuk e ka një shkathtësi të veçantë. Nganjëherë 
vlerësimi joformal përdoret gjithashtu edhe me të 
rriturit. 

 
Vlerësimet formale (zyrtare) ndahen kryesisht në dy 
grupe, të standardizuara dhe jo të standardizuara. Në 
përgjithësi ekziston një kriter i rreptë për administrimin e 
vlerësimeve zyrtare dhe terapeuti duhet të ndjekë një 
sërë rregullash për mënyrën e bërjes së pyetjeve, çfarë 
fjalësh për të thënë dhe rendin në të cilin duhet të bëhen 
gjërat. Për shembull, shumë vlerësime nuk do t'ju lejojnë 
të jepni të dhëna të caktuara, ose ju kërkojë të ndërprisni 
testin pas një numri të caktuar të përgjigjeve të pasakta. 
Këto rregulla të rrepta kanë të bëjnë me besueshmërinë e 
rezultateve të vlerësimit dhe me çdo gjë që mund t'i bëjë 
rezultatet jo të besueshme. Vlerësimet e standardizuara 
janë formuluara dhe të testuara duke përdorur një mostër 
të popullatës, në mënyrë që të fitohet një ide e 
përgjigjeve të mundshme në lidhje me testimin. Kjo na 
siguron informacione rreth performancës tipike që mund 
të pritet nga ai komunitet. Këto të dhëna janë ato që ne i 
quajmë të referuara normës. Përdorimi i një vlerësimi të 
standardizuar, të referuar normës, na lejon të lidhim 
performancën e personit që testohet me 
bashkëmoshatarët e së njëjtës moshë dhe komunitetin, 
dhe për këtë arsye na japin një ide mbi aftësinë e tyre në 
një fushë specifike. 

 
Ekziston një numër përfitimesh kyçe në përdorimin e 
testeve të standardizuara të besueshme dhe të 
zhvilluara mirë. Në të vërtetë pa to do të ishte e vështirë 
të bëhen shumë aspekte të punës sonë në mënyrë 
efektive dhe serioze. Vlerësimet mund të jenë të 
dobishme për shumë gjëra. Ato mund të na ndihmojnë 
të identifikojmë se cilat zona kërkojnë trajtim dhe të 
përcaktojmë çka kërkon hetime të hollësishme të 
mëtutjeshme? Përdorimi i një vlerësimi të standardizuar 
mund të na ndihmojë të krijojmë një bazë fillestare dhe 
të përcaktojmë pikën referuese të aftësive të një 
personi, përpara trajtimit. Mund të na ndihmojë 
gjithashtu të vlerësojmë se çfarë ndikimi ka pasur 
trajtimi ynë? Informacioni i vlerësimit mund të na 
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ndihmojë të vendosim objektiva edhe për atë person, 
por gjithmonë ka shumë më tepër për një person sa që 
mund të matë një test. 
 
Megjithëse ka avantazhe në përdorimin e vlerësimeve 
formale, ekzistojnë edhe disa disavantazhe. Ka pasur 
polemika në lidhje me vlerësimet qysh kur vlerësimet 
psikometrike u futën në Sh.B.A në fund të viteve të 40-
ta për të shqyrtuar imigrantët. Profesionistët 
argumentuan atëherë, se këto vlerësime testuan 
traditat kulturore për të cilat emigrantët nuk do ta 
dinin përgjigjen, dhe për këtë arsye ishin të njëanshme, 
duke i bërë ato të papërshtatshme për qëllim. 
Gjithashtu lexova kohët e fundit në faqen e internetit 
TES (Times educational supplement) duke 
argumentuar se sistemi aktual i provimeve në 
Mbretërinë e Bashkuar vlerëson aftësinë për të 
mbajtur mend dhe rregulluar faktet, më shumë se 
njohurinë dhe aftësinë e një personi për të përdorur 
atë njohuri. 
 
Këtu përfshihet shumë më tepër nga sa fillimisht ne 
mund të kuptojmë, dhe pikërisht këtu hyjnë në lojë 
atributet e përmendura në poster. Nëse do të pyesnit 
miqtë e mi, ata mund të thonë se unë jam qesharak, 
ndërsa nëse e pyetni vajzën time, ajo mund të thotë se 
unë jam i rreptë. Epo, ata patjetër do ta thoshin atë, 
por kush e di se çfarë do të thoshin menaxheri ose 
kolegët e mi? Unë do t'ua lërë juve të mendoni se çfarë 
do të mund të thoshin. 

 
Cilësi të tilla si empatia, dhembshuria, humori dhe 
mirësia mund ta bëjnë dikë më të lehtë të punohet me 
të. Ndërsa forca, fortësia dhe qëndrueshmëria janë 
faktorë të cilët mund të bëjnë një ndryshim masiv kur 
merret parasysh se si një person do t'i përgjigjet 
trajtimit. Kjo është thelbësore kur planifikoni qëllimet 
për një individ. Unë shpesh u caktoj punën që njerëzit 
ta bëjnë në shtëpi, sepse vetëm kaq mund të arrihet në 
një seancë terapie kurse praktika mund të bëjë një 
ndryshim të rëndësishëm. Kur vlerësoj se sa punë të 
caktoj, marr parasysh personalitetin e personit. Një 
atribut i tillë si zelli do të ishte i rëndësishëm. A ka të 
ngjarë që ata të kryejnë punën, cilat janë rrethanat e 
tyre në shtëpi, çfarë rrjeti mbështetës kanë, a do t'i 
mbingarkonte ata, etj? Pyetje të tilla si këto janë 
jetësore dhe po aq të rëndësishme sa të dhënat e 

fituara nga vlerësimet e standardizuara. 
 

Vlerësimet e standardizuara nuk e tregojnë kurrë tërë 
historinë, vetëm një pjesë të vogël të saj. Pra, është e 
rëndësishme të merren parasysh të gjithë faktorët e 
mësipërm gjatë vlerësimit të nevojave të një personi. 
Një terapeut i mirë do të përdorë shumë burime 
informacioni për të nxjerrë përfundime në lidhje me 
klientin. Kjo përfshinë përdorimin e një larmie 
metodash vlerësimi. 
 
Në thelb, ka të bëjë me atë se a i shohim njerëzit në 
mënyrë holistike? Praktika holistike i referohet trajtimit 
të personit në tërësi, duke marrë parasysh të gjitha 
aspektet e jetës dhe nevojat e tyre, përfshirë nevojat 
psikologjike, fizike, sociale, shpirtërore, kulturore dhe 
ekonomike, dhe jo vetëm nevojat e tyre mjekësore. 
Kërkon që ne të shohim të gjitha aspektet e jetës së 
tyre, jo vetëm duke u përqëndruar në dëmtimin, por 
personin në tërësi. A shohim vetëm një përbërës 
individual apo e shohim në tërësi? A i shohim vetëm 
vështirësitë e tyre apo i shohim edhe pikat e tyre të 
forta? A e vlerësojmë atë që ata duhet të sjellin në 
tryezën terapeutike? A i konsiderojmë ata si pjesë të 
familjes? Në qoftë se nuk e shohim tërësinë, ne nuk 
mund të bëjmë gjykime të besueshme. Në qoftë se nuk 
e shohim të tërën, ne nuk do të jemi në gjendje të 
ofrojmë terapi efektive të vërtetë. Terapia holistike i 
jep personit dinjitet dhe respekt. Terapia holistike u jep 
vlerë njerëzve. Studimet kanë treguar se mund të rrisë 
ndjenjën e mirëqenies së një klienti. Praktika holistike 
u tregon njerëzve se ata kanë diçka për të kontribuar 
edhe për ju. Ajo promovon një marrëdhënie të 
barabartë dhe i jep një theks partneritetit. Kur 
përfshijmë holizmin në praktikën tonë, kjo na sjell dobi 
edhe ne. Ka pasur shumë raste kur jeta ime është 
pasuruar nga atributet personale të njerëzve që kam 
trajtuar qoftë të rinj, qofë të moshuar, dhe nga 
bashkëveprimet e mia me ta. 

 
Dhe së fundi… praktika holistike dërgon një mesazh 
me zë të lartë se një person nuk përcaktohet nga ajo 
që ai nuk mund të bëj, sepse ai është shumë më 
tepër se kjo. 

 
Dr Jennifer Caldwell 
Përktheu: M. Teuta Augustini 
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To study the effectiveness of play based therapy 
on play behaviour of children with Down’s 

Syndrome. 

Author: Preetee Gokhale, Co-Authors: Punita 
V. Solanki, Priyanka Agarwal 

Institution: OccupationalTherapy Training 

School & Centre, eth GS Medical College & 

KEMHospital, Mumbai-12 

 

Abstract 
Aims and Objectives:  
One in every 800 children suffer from Down’s syndrome, lack development of age appropriate 
physical, mental, social and psychological skills thereby affecting child’s play behaviour skills.  

Aim of the study was to assess the play behaviour and effect of play based therapy in children 
diagnosed as Down’s syndrome. Our hypothesis was that the children’s play behaviour improves 
significantly with play based occupational therapy.  

Materials and Methodology: Male and female children diagnosed with Down’s syndrome in the 
age group of 2 - 6 years were randomly observed at an outpatient paediatric rehabilitation 
department of K. E. M Hospital, Mumbai in this one arm cohort observational study. Each child’s 
neuro-paediatric assessments and play behaviour assessments on Revised Knox Preschool Play 
Scale (RKPPS) were conducted. Children were observed when they were subjected to age 
appropriate play based occupational therapy in an outpatient department, for a period of 1 month 
and were re-assessed on RKPPS. 

Results: 10 children were observed (6 males, 4 females). At the end of 1 month of therapy, each 
child showed significant improvement in their play behaviour. The results were analysed using 
Paired ‘t’ test. The results were statistically significant at the level of P<0.001 and Confidence 
Interval of (at 99% Confidence interval). However, factors affecting play behaviour in individual 
child were variable. 

Conclusion: Play based occupational therapy was found to be effective in improving play 
behaviour in a cohort of 10 children with Down’s syndrome. 

Read full paper - http://medind.nic.in/iba/t14/i2/ibat14i2p41.pdf 

 

http://medind.nic.in/iba/t14/i2/ibat14i2p41.pdf
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A1 Block, Calabria, Pristina  

+386(0)49 556 000 

info@europrinty.net/sales@europrinty.net 

Europrinty Ltd. është një grup i kompanive që kanë qenë 

gjithmonë të orientuara drejt punës në një mënyrë të 

përqendruar, duke pasur të drejta ekskluzive të shitjes nga 

prodhuesit e njohur për produktet për zyra dhe ato 

shkollore, furnizimet dhe pajisjet e IT-së dhe industrinë e 

shtypit. 

 

 

 

Gama e produkteve po zgjerohet çdo ditë dhe në vitet e 

fundit kemi përfshirë linjë të ndryshme të shpërndarjes për 

lodra edukative, veshje dhe pajisje për udhëtime. 
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Institutin Kosovar të Ergoterapisë 
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As soon as you arrive you will receive a warm welcome from our attentive and lovely 
team, who will be more than happy to help you choose the right room 

 
Our rooms are designed to accommodate your every need and the room service is at 
your disposal 24 hours a day so you can treat yourself to breakfast in bed or a lunch 

in your private spacious balcony. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hotel Rooms    Restaurant    Conference rooms 
 

Wellness 

 
RELAX AND RESTORE YOUR ENERGIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your journey to total relaxation and well-being begins on the 9th floor of our 

hotel, where a spectacular and unique rooftop sanctuary comprises a breathtaking 

pool, massage room, sauna and fitness room. 

 
Str. Lidhja e Pejes 

Pristina, Kosovo 

Tel: +383 (0) 38 740 222 
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E RËNDËSISHME  

 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The 

Ergotherapist, ju lutem 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: 

 
Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stuart’s thought ….. 

"Teachers Open the Doors –  

You Enter by Yourself" 


