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#EveryLastChild
#ÇdoFëmijëNëNevojë

Përmirësimi i kurrikulave sipas standarteve të 
arsimit  gjithëpërfshirës në nivelin Bachelor dhe 
Master për programet  e studimit “Mësuesi në 
arsimin parashkollor”dhe “Mësuesi në arsimin fillor”.  

Seri leksionesh të hapura mbi didaktikën  
gjithëpërfshirëse nga ekspertët e universitetit të  
Bolonjës me grupe të ndryshme interesi 
-150 pjesëmarrës (Drejtori Rajonale Arsimore, 
Shërbimi psiko-social në bashki, pedagogë, studentë, 
etj).

Ofrimi i 6 moduleve të trajnimit mbi tematika të   
arsimit gjithëpërfshirës për 577 mësuesit 
në shërbim.

Ndarja e praktikave më të mira të bashkëpunimit   
me universitetet e tjera në Shqipëri. 

Shkëmbim studentësh dhe pedagogësh në   
departamentet e edukimit në Bolonjë dhe Shqipëri. 

Ngritja e kapaciteteve të pedagogëve të  
universiteteve mbi instrumentin e Klasifikimit  
Ndërkombëtar të Funksionalitetit dhe Indeksit për  
Gjithëpërfshirje nga ekspertë ndërkombëtarë.

Shkëmbim përvojash në mes të shteteve të rajonit   
mbi arsimin gjithëpërfshirës dhe gjithëpërfshirjen   
sociale gjatë vizitave studimore në Itali 
dhe Kosovë.

Integrimi i lëndës “Arsim Gjithëpërfshirës” dhe     
“Diversiteti Kulturor” në të gjitha programet e 
studimit  që formojnë mësues për arsimin 
parashkollor dhe fillor. 

Hapja e programeve të reja profesionale në 
Universitetet e Korçës dhe Elbasanit për: 
1 - “Edukatore për foshnjërinë dhe fëmijërinë e 
hershme” dhe “Kujdestari ditore për fëmijët
0-3 vjeç”; 2 - “Mësues Ndihmës”.

•

Zhvillimi i paketës së re të Planit Edukativ
Individual nga Save the Children në partneritet me   
Universitetin e Korçës dhe Elbasanit.

Pasurimi i bibliotekës së universiteteve me botime të  
reja bashkëkohore mbi didaktikën gjithëpërfshirëse.

Fitues të një grant-i nga programi i Erasmus Plus 
i Universitetit të Bolonjës në partneritet me   
Universitetin e Korçës dhe Elbasanit.

NË PRODHIMIN 
E MATERIALEVE BURIMORE
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#ÇdoFëmijëNëNevojë

Improvement of curricula based on Inclusive 
Education standards at Bachelor and Master study 
programmes level “Pre-school teaching” and 
“Primary school teaching”;

Experts from the University of Bologna held a 
series of open lectures on Inclusive Pedagogy with 
the participation of different stakeholders:
- 150 participants (Regional Education Director-
ates, Psycho-social Services of Municipalities, 
lecturers, students, etc.)

Provision of 6 training modules on Inclusive 
Education topics for 577 in-service teachers;

Sharing of best cooperation practice among other 
universities of Albania;

Students and lecturers’ exchange programmes 
at the Departments of Education in Bologna 
and Albania.

Capacity building of the universities’ lecturers on 
the instrument International Classification of 
Functionality and Index of inclusion
by international experts;

Exchange of experience among countries in the 
region on Inclusive Education and social inclusion 
during study visit programmes in Italy and Kosovo;
 

Integration of the subjects “Inclusive Education”
and “Cultural Diversity” in all study programmes 
that prepare teachers of pre-school and 
primary education;

Launching of new professional programmes in the 
Universities of Korça and Elbasan, for: 1- “Educator 
for infancy and early childhood” and “Daily caregiver for 
children 0-3 years old” 2- “Support teacher”

•

Development of new package of Individual 
Education Plans by Save the Children in 
partnership with the Universities of Korça 
and Elbasan;

Enrichment of university libraries with new 
contemporary publications on Inclusive Pedagogy;
Winners of a grant from an Erasmus Plus 
programme of Bologna University in partnership 
with the universities of Korça and Elbasan.
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IN PREPARATION OF 
RESOURCE MATERIALS

IN CURRICULAR PROGRAMMES


