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The Ergotherapist 
Kur Shqiptari bërtiti, bota tha ku po i 

dërgojmë paratë? 

E Kosovari tha, mos u dëshpëro se po 
vijmë - ti nuk j e vetëm!  
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Termeti i Shqipërisë- dëmet dhe ndihma Ergoterapeutike. 

Shqipëria u godit nga një tërmeti fortë me magnitudë 6.4 me një 
epiqendër 16 kilometra në perëndim-jugperëndim të Mamurrasit, 
në 03:54 CET(UTC +1) më 26 nëntor 2019. Dridhja u ndje në 
kryeqytetin e Shqipërisë,Tiranë, si dhe në vende aq larg sa 
Beogradi, rreth 370 kilometra verilindje të epiqendrës. Në total 51 
njerëz mbetën të vdekur nga tërmeti dhe mbi 3,000 vetë u 
plagosën.Për nga shkalla e magnitudës ky ishte tërmeti më i madh 
që ka goditur Shqipërinë në më shumë se dyzet vjet. Dëme u 
shënuan kryesisht në qytetin e Durrësit dhe fshatin e Kodër-
Thumanës, të cilat ndodhen afër epiqendrës së tërmetit.Dy hotele 
dhe dy pallate u shembën në Durrës. Katër ndërtesa, përfshirë një 
pallat 5-katësh u shembën në Kodër-Thumanë e cila u godit më 
rëndë nga tërmeti.Qyteti i Laçit u dëmtua gjerësisht. Gjendja e 
jashtëzakonshme që do të zgjaste 30 ditë u shpall nga qeveria 
shqiptare për Durrësin, Thumanën dhe Tiranën e më vonë u 
zgjerua për Laçin dhe Lezhën.Tërmeti u ndoq nga pasgoditje të cilat drodhën strukturat e dëmtuara gjatë 
tërmetit dhe shkaktoi frikë midis qytetarëve.Rrjedhimisht një numër shtëpish nuk ishin më të banueshme. 
Qindra ushtarë shqiptarë dhe rreth 2,000 oficerë policie u dërguan në zonat e prekura nga tërmeti. Ata u 
ngarkuan me detyrën e ndihmesës në operacionet e kërkim-shpëtimit si dhe në ngritjen e çadrave dhe 
kampeve të strehimit për njerëzit e mbetur tashmë pa shtëpi.300 çadra emergjencash u ngritën pranë 
stadiumit të Durrësit dhe në Thumanë për të strehuar rreth 1,000 persona.Trupat shqiptare që punonin me 
mjete të kufizuara shpëtuan njerëz nga rrënojat të mbështetur nga 250 trupa nga SHBA dhe vende të 
ndryshme europiane. Duke qenë se tërmeti i fundit i fuqishëm e goditi vendin në vitin 1979, Shqipëria kishte 
një mungesë të eksperiencës dhe ekspertizës në operacionet e shpëtimit. Rrjedhimisht, ekipe shpëtimi me 
pajisje të specializuara, qen nuhatës dhe furnizime të tjera emergjencash mbërritën në Shqipëri nga vendet 
fqinje sidomos nga Kosova dhe Europa për të ndihmuar në operacionet e kërkimit si dhe për të ndihmuar ata 
të mbetur të pastrehë.Shumë njerëz të pastrehë në Kodër-Thumanë kaluan dy netë në çadra duke refuzuar 
për të qendruar në hotelet në Detin Adriatik. Sipas informacioneve zyrtare 51 vetë humbën jetën - 25 në 
Durrës, 24 në Thumanë dhe nga 1 në Kurbin, Lezhë dhe Tiranë. Midis viktimave ishin dhe 7 fëmijë të moshave 
2-8 vjeç. Pasgoditjet, disa prej të cilave ishin të fuqishme, e bënë të vështirë punën e ekipeve të shpëtimit. 
Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu fillimisht deklaroi mbi 900 të plagosur nga të cilët 731 ishin 
trajtuar në spitalet e Durrësit dhe Tiranës. Ministria e Shëndetësisë raportoi se ishin 62 vetë ishin në gjendje të 
stabilizuar dhe 3 të tjerë ishin nën kujdes intensiv.5,200 banorë mbetën të pastrehë. Unë Greta Gjata si 
ergoterapeute vazhdimisht kisha   dëgjuar për ndihma ergoterapeutike në raste si këto, kisha shfletuar 
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material për ndihma ndaj veteraneve, ndaj 
cunameve, termeteve dhe situatave tjera urgjente 
por të përballëshe drejtpërdrejt me një situatë të 
tillë ishte dicka tjeter. Duke postuar vetëm një 
status në rrjetin tim social Facebook, një status 
si“Për cdo shërbim ergoterapeutik për të lënduarit 
në anën fizike dhe psikiatrike- nga traumat e 
tërmetit jam në dispozicion për vëllezërit e 
Shqipërisë” -   +37744889181- Greta Gjata- 
Ergoterapeute.  

 

Mjaftoi ky status dhe rastet të paraqiteshin, në ato 
ditë e kisha të pamundur zhvendosjen time në 
Shqipëri dhe puna ime do të ishte “online”. Kështu 
do të specifikoj dy raste që mbetën në kujtesen time 
për ndihmë ergoterapeutike. Mora një telefonat nga 
një njeri i cili vazhdimisht po qëndronte në makinen 
e tij nga trauma e tërmetit dhe e kishte të 
pamundur të kthehej në shtëpi. Kjo seancë më 
kushtoi 4-5 orë punë në gjysmen e natës, dhe me 
hapa të njëpasënjëshem ku ky njeri shpeshherë 
kthehej në makinë prap me anë të këshillave dhe 
arritjet të mbajtjes të një të folure të qetë, një 
qendrim profesional ergoterapeutik, personi u bind 
të kthehej në shtëpinë e tij të flinte. Seancat online 
vazhduan edhe në ditët në vijim derisa situata u 
qetësua. Ai ishte falenderues përjetë. Kjo ishte në 
pika të shkurta dhe për ergoterapeutet e interesuar 
të marrin njohuri nga hapat qe u ndoqen jam e 
gatshme të spjegoj ato. Isha ne një situatë ku nuk 
kisha kohë të mendoja për veten, por për të 
dëmtuarit. Një eksperienc krejtësisht e re, ku nuk 
isha ballafaquar më parë. Mora hapin nga literatura 
që kisha lexuar, dhe gjërat që kisha mësuar gjatë 
viteve të studimit të vendosja në praktikë. Rasti i 
dytë ishte kur më telefonoi një grua, dhe thanë se 
gjithë familja ishin ndarë, disa po jetonin të afermit 
e ndryshëm. Por familja e ngushtë nuk ishte pra 
njëri tjetrit, nuk e di se si do t'a shohin të tjerët por 
unë isha këmbëngulëse që familja të qëndronin së 
bashku në një rast të tillë. Dhe ti jepnin përkrahje 
njëri tjetrit, pasi fëmijët më shumë se cdo kush 
tjetër kishin nevojë të qëndronin afër prindërve të 
tyre. Gruaja në fjalë ishte mësuese, dhe shumë 
bashkëpunuese, kështu dëgjuan këshillat e mija 
ergoterapeutike. Dhe kjo ishte më e lehtë për ta të 
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përballonin këtë gjë. Nëna dhe babai të fortë për fëmijët 
e tyre. Ky është një rast ku vazhdoj ende të kem 
kontakte. Kishte edhe raste të tjera por këto dy raste 
ishin më të vecanta. Ndihma e dytë që do të ofronim, 
ishte bashkimi me një grup shokë dhe shoqe që sadopak 
të jepnim tenda, t'i dërgonim nga Kosova në Shqipëri. 
Dhe pastaj edhe vendosjen e personave të ardhur nga 
Shqiperia në Kosovë.Ku brenda disa orëve arritëm të 
sistemonim një familje 12 anëtarëshe, në një shtëpi, që 
një zotëri kishte liruar si ndihmë për personat e 
Shqipërisë që kishin mbetur pa shtëpi. Ishte një 
shkurtesë e gjithë atyre gjërave që kishin ndodhur për 
ato ditë. Kosova u tregua më se e gatshme të vihet në 
ndihmë për personat e Shqipërisë. Pasi ne jemi një 
komb, flasim një gjuhë, dhe kemi një gjak. Kishte edhe 
psikologë të tjerë të cilët shkuan në Shqipëri për 
ndihmesë për personat e prekur nga tërmeti. Qendra 
për shërbime humane dhe zhvillimende i ka dyert e 
hapura për ndihma të ndryshme për personat e prekur 
nga tërmeti. Kolegji Heimerer ndihmoi me psikologë e infermierë të ndryshëm, në Shqipëri. Shpresojmë se 
ngjarjet e tilla nuk do të përsëriten më, por kam një këshillë për gjithë ergoterapeutet shqiptarë, nëse 
ndodheni në situata të tilla, ndihmoni dhe mos mendoni dy herë.  

Referencat "Very Strong earthquake - Albania - November 26, 2019". Earthquake-Report  

Greta Gjata - Ergoterapeute e licensuar. 
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KRISHTLINDJA PËR ERGOTERAPEUTIN 

Porosia e Festave të fundvitit është Dashuria e cila bën gjithçka të mundshme, e cila lind 

në këtë botë dhe bën që të përqafohen Qielli e toka, të përqafohen njerëzit në mirësi, 

ngrohtësi e paqe. Krishtlindjen e bëjnë gjestet e vogla që burojnë nga zemra. Ja pse 

ergoterapia lidhet ngushtë me dashurinë ndaj njeriut, sepse dashuria ndaj njeriut lidhet 

ngushtë me dashurinë ndaj Zotit.  

T'ia dëshirosh të mirën çdo kujt, por jo vetëm kaq, të punosh e ta dhurosh vetveten duke 

i ndihmuar fëmijës, adoleshentit, prindërve, të sëmurëve, personave me pengesa e nevoja ndryshe, pleqve e 

gjithë atyre të cilët kërkojnë ndihmë prej teje për të qenë të realizuar, të sigurtë, të pavarur, t'i rikthehen jetës së 

mëparshme, të zhvillojnë shprehi të mira e të dobishme, ta pranojnë veten në gjendjen e sotme, është sfiduese 

dhe emocionuese në të njejtën kohë.  

Duhet pasur shpirt të mirë e human, dije, vullnet, forcë fizike e 

psikike për të mundur t'i qasemi secilit pa dallim moshe, gjinie, 

religjioni e kombësie. E të gjitha këto nuk arrihen brenda nate e 

as nuk bien nga qielli, por duhet të punojmë e të përpiqemi t'i 

zgjerojmë aftsitë dhe dijen tonë në mënyrë që sa më mirë të mund 

t'ju ndihmojmë të tjerëve. Ja pse kërkohet raporti personal me 

Krijuesin i cili është forca jonë, dashuria dhe drita që na shndrit e 

na ngrohë që t'i ndihmojmë njëri tjetrit ta kemi jetën në plotësi.  

Unë nuk kisha mundur ta dua jetën, ta dua njeriun, ta dua thirrjen 

time, profesionin tim si ergoterapeute sikur mos ta kisha përjetuar 

këtë dashuri kaq të madhe të Zotit në jetën time. Vetëm duke e 

dashur Zotin mund ta duash edhe njeriun, sepse ky është ligji i Tij. Nëse jemi bijtë e Tij, ne duhet të jemi 

vëllezër dhe ta duam njëri tjetrin, të mos kursehemi, por të dhurohemi falas për të mirën e njerëzimit, sepse edhe 

neve do të na ndihmohet kur të jemi në nevojë.  

Logjika e Krijuesit është dhurimi i pandalur falas 

njeriut, gjithë krijesave, natyrës, Universit. 

Përkthyer në gjuhën tonë të përditshme kjo quhet 

dashuri. Hyji na ka dhuruar jetën sepse na don 

pafundësisht dhe dëshiron që ne ta përjetojmë këtë 

dashuri, të lejojmë të na mbushë zemrën kjo jetë e 

Tij, ta duam çdo njeri sepse Ai vet e ka krijuar dhe 

së bashku të jemi familja njerëzore në harmoni.  

Le të jetë kjo Krishtlindje një festë dashurie për të 

gjithë e zemrat tuaja qofshin të mbushura me paqe 

dhe lumturi në shoqërinë e më të dashurve tuaj!  

Motër Teuta Augustini - 

Ergoterapeute  
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Ndikimi i Socializimit të Përditëshëm 

në Aftësitë Sociale përmes Terapisë 

Grupore për të Rinjt e Rritur 

 

Abstrakti 

Ndikimi i terapisë grupore tek personat me ngecje 

zhvillimore ka shumë efektivitet, pasi 

që gjatë terapisë grupore gjasat janë shumë të mëdha 

që të rritën aftësit e tyre sociale, dhe ato 

aftësi sociale ti shfaqin në vende të ndryshme, me 

familjarët e tyre, dhe në komunitet. 

Grupi i përzgjedhur për studimin e këtij hulumtimi ka 

qenë nga Klubi shoqëror ‘’ Agape‘’ në 

Gjilan ku respodentët kanë qenë prindërit e personave 

me ngecje zhvillimore. 

 

Rezultatet e dalura kanë treguar rritje të plotë në 

ndikimin e terapisë grupore sa i përketë 

në aftësit sjelljës dhe të veprimit që janë të lidhura 

ngushtë me socializimin. Hipoteza e parë: 

Përmes terapisë grupore, të rinjët e rritur fitojnë rritjen 

e socializimit në komunikim, është 

plotësishtë e mbrojturë pasi që në rezultate vërehet 

dukshëm me një rritje të pikëve prej 1.76 

deri te 2.40 që ka ndryshime në anën e socializimit 

veqanarisht në komunikim, këto rritje kanë të 

bëjnë gjithsejë më shumë në lidhje me aftësit e 

sjelljës. Ndërsa në hipotezën e dytë: Gjatë 

socializimit të përditshëm në grupe të rinjët ndihen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

më të lirë në komunitet për të kryer nevojat e 

tyre, gjithashtu mund të konsiderohet e mbrojtur pasi 

në rezultatet tek aftësia e veprimit që 

përfshinë disa nga pyetjet për nevojat e tyre në 

komunitet është një rritje të pikëve nga 1.82 në 

2.11. 

 

Ndikimi i ergoterapisë në socializimë është trajtimi 

profesional që përgaditë pjesëmarrësit 

e sajë që të hyjnë në rolet e tyre pjesëmarrëse si psh, 

mësimi i aftësive të reja, sjellja e të mësuarit 

modelet dhe normat, të mësuarit vlerat dhe qëndrimet, 

integrimin, dhe vetë-identifikimi e rolit. 

 

Keywords: (Socializimi, aftësit sociale, ngecje 

zhvillimore, komunitet, terapia grupore) 

 

Pranvera Ramabaja –  

Ergoterapeute e licensuar 
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Faqja e krijuar në rrjetin social Facebook me emrin “Ergoterapia” ka për qëllim që të rris 
njohjen e shkencës së Ergoterapisë brenda Kosovës. Kjo faqe është krijuar nga dy 
ergoterapeutët Blerton Jakupi dhe Greta Gjata, ku irëpresim edhe Ergoterapeutë të tjerë të 
na bashkohen.  

Faqja do të përmbajë gjëra të ndryshme të zhvillimit të Ergoterapisë ndër vite dhe ndihmën që 
profesorët ndërkombëtar kanë dhënë për Ergoterapinë në Kosovë. Kjo faqe do përmbaj 
shkrime dhe fotografi të ndryshme për pavarësimin e personave në aktivitetet e tyre të jetës 
së përdishme. Faqja ka filluar me postime rreth asaj se cfarë është Ergoterapia, cfarë roli ka 
Ergoterapia tek fëmijët, të rriturit, dhe në geriatri.  

Gjithashtu do vazhdojmë me postimin e diagnozave të ndryshme dhe rolit të Ergoterapeutit në 
këto diagnoza. Mjetet adaptive do shfaqen në foto të ndryshme, që te j'u lehtësojnë 
studentëve praktikimin e tyre gjatë 1000 orëve praktikë. Kjo faqe ka për qëllim që të mbaj një 
lidhje profesionale me studentet, të mbaj të bashkuar profesionistët ergoterapeutik, të cilët 
kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë në të mirën e Ergoterapisë në Kosovë.  
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PROFESIONI QË NDRYSHON JETË, ARRIN NË KOSOVË  

Arlinda Canolli për DTV 

Arlinda Canolli, koordinatore e Institutit Kosovar të Ergoterapisë ishte e ftuar për tu intervistuar në emisionin 
“Dita me ne” në DTV nga gazetarja Erdonita Hebibi. Në këtë intervistë u diskutua për rolet e shumta të 
Ergoterapisë dhe benefitet e profesionit për komunitetin në përgjithësi. Ergoterapia, gjithashtu e njohur në 
gjuhën angleze si Occupational Therapy është një profesion i njohur në tërë botën, për të cilin Kolegji 
Heimerer ka punuar shumë që ta sjellin edhe në Kosovë. Në intervistë gjithashtu u diskutua rreth iniciativave 
që ka marrë Instituti, ku ndër to Arlinda përmendi revistën Ergotherapist.  

Për më shumë rreth kësaj interviste, iu ftojmë të ndiqni atë në youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=25d0P242wZc&fbclid=IwAR36tWnJn0OdynGtHywNVZD_7oAp86O8jOXk
WSZmYNIbiohUdrOLKh1UVRw 

 

        Rina Hajdaraga - Ergoterapeute 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25d0P242wZc&fbclid=IwAR36tWnJn0OdynGtHywNVZD_7oAp86O8jOXkWSZmYNIbiohUdrOLKh1UVRw
https://www.youtube.com/watch?v=25d0P242wZc&fbclid=IwAR36tWnJn0OdynGtHywNVZD_7oAp86O8jOXkWSZmYNIbiohUdrOLKh1UVRw
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Verë në Amerikë 

Jam Learti,i lindur dhe i rritur në Prishtinë, kryeqyteti i Kosovës, jam 
në përfundim të studimeve të fizioterapisë dhe lojtar profesional i 
pingpongut. Këtë vit isha njëri ndër studentët pjesëmarrës të 
programit t puns dhe udhtimit n SHBA e kjo është ngjarja ime:  

Gjatë vitit të dytë të studimeve pashë shumë student që merrnin 
pjesë në programin e SHBA për udhëtim dhe punë, dhe mendova 
duket goxha emocionuese të kem eksperiencë të punës dhe 
udhëtimit në të njejten kohë, kështu vendosa që t'a provoj. Shkova 
në agjension por nuk i plotësoja kriteret për regjistrim, kisha 
mungesë të provimeve të përfunduara. Nuk u zbrapsa. Vitin tjetër 
provova prap dhe meqenëse isha i motivuar edhe me provimet 
qëndroja më mirë. Kështu u ktheva prap tek agjensioni, u pranova, 
kalova gjithë procedurat e duhura, nga intervistimi online e fitova 
punën në një restaurant Meksikan. Pak ditë më vonë mora vizen dhe 
tash kisha tre javë përpara që të nisem. Me 3 Qershor arrita në New 
York. Nga aeroporti (John F. Kennedy) dhe pastaj me trenat e ajrit 
direkt në Times Square Rr.42.  

Rreth dy orë vetëm ecja pa e vërejtur fare që koha po kalon. Pas saj 
vazhdova me autobusin për Wildwood dhe arrita aty rreth 
mesnatës. Takova studentët e tjerë aty tre nga Kosova dhe një nga 
Rumania. Dy ditë më vonë u njoftova me punën që do bëja. Pas ditës 
së parë në punë sigurisht që shkova për not në plazhin e Wildwood. 
Jo pas shumë kohe në plazh pashë delfinët duke notuar...e kjo ishte 
definitivisht emocionuese.  

Në punë isha i angazhuar në kuzhinë dhe meqenëse e dua gatimin e 
shijoja kohën edhe aty.  

Kishte festa të stafit afër liqenit-të preferuarat e mia. E për blerje në 
ditet e pushimit udhëtoja për Altantic City 1:30 min distancë nga 
vendi ku qëndroja.  
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Me 2 Shtator përfundova punën 
dhe fillova udhëtimin. Vendi i 
parë ishte Filadelfia, për të 
vazhduar të nesërmen në 
Washington D.C. Interesant dhe 
i bukur dhe pothuajse gjithë 
muzetë ishin pa pagesë. Pashë 
monumentin e Washington 
pastaj Memorialin e Lincoln. Pas 
dy ditëve u khyem në Wildwood 
mora gjërat e mija dhe vazhdova 
rrugën për në New York. Aty 
kisha një mik nga Kosova. New 
York-u ishte WOW. Qëndrova 9 
ditë aty. Fillova tek Times 
Square, pastaj tek Central Park. 
Vend i bukur dhe hapësirë 
gjigande. Vazhdova në Muzeun 
Amerikan të Historisë Natyrale, 
pastaj në 'Rock Obervation 
Deck' dhe nga lartësia e 72 
kateve dukeshin pamje 
mahnitëse të New Yorkut.  

Në parkun Bryant, kishte 
tavolina të pingpongut dhe disa 
persona që luanin aty rezultuan 
të ishin lojtarë shumë të mirë. 
Aty krijuam shoqëri më të cilët 
ende mbaj kontakte. Këndin 
tjetër të New York e pashë prej 
vizitës të Statue of Liberty dhe 
Ellis Island. Duke u kthyer bleva 
edhe suvenire për miq e familje.  

Të nesërmen kisha fluturimin, 
ku do përfundonte ky udhëtim 4 
mujor. Pak orë para fluturimit 
shkova të blejë kamerë 
profesionale duke rrëzikuar 
kthimin në kohë në aeroport. 

Leart Beqiri, 
Fizioterapeut Kosove  
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Generation Unlimited Youth Challenge 2019 

UNICEF dhe UNDP, në partneritet me OJQ PEN, organizuan Generation Unlimited Youth Challenge 2019  2019 nga 29 

nëntor - 1 dhjetor 2019. I cili është një konkurs dhe punëtori tre-ditore, që lejon 10 ekipe (secili ekip ka pesë anëtarë), 

për të paraqitur zgjidhje për një nga dy problemet: 

1. Si mund ta përmirësojmë qasjen në arsimin gjithëpërfshirës dhe të rrisim mundësitë e mësimit për fëmijët me aftësi 

të kufizuara përmes mjeteve alternative dhe krijuese? 

2. Si mund t'i lidhim më mirë mundësitë e punës për të rinjtët, duke përmirësuar aftësitë e tyre dhe duke i angazhuar 

në sektorin privat? 

Pesë nga dhjetë skuadrat fitojnë një grant të vogël, që do t'i lejojë ata të zbatojnë idenë e tyre dhe hap mundësinë për 

t'u klasifikuar për garën globale. Të gjithë skuadrat mësuan aftësi të reja, bënë miq të rinj dhe patën mundësinë e 

shkëlqyeshme për të mësuar se si të fillojnë një biznes të vogël ose ta bëjnë idenë e tyre një artikull konkret të shitjes. 

Kosovadaptive është një nga skuadrat fituese që faza e parë. Unë dhe ekipi im, katër ergoterapeut dhe një logopede, do 

të zbatojmë idenë tonë për krijimin e një faqe në internet që jep më shumë informacion për OT dhe profesionistët e 

tjerë të shëndetit, pajisjet adaptive dhe OJQ-të që janë të dobishme për familjet me një ose më shumë anëtarë që kanë 

nevoja të veçanta. 

Në muajt në vijim do t'ju mbaj të përditësuar me atë që jemi duke bërë. Këtu janë disa fotografi: 

                                  

 

 

 

Arlinda Canolli- Ergoterapeute 
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Ergotherapy
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Histori Krishtlindje – Historia e 'Shenjtja Natë' 
 

Është Dhjetori muaji i festave, dhe muaji më i dashur për mua. Përmbyllja e vitit e angazhimeve, 

përgatitja për një fillim të ri, për një udhëtim të rradhës rreth e rrotull diellit.  

Më të vecantin rol në këtë gëzim fundviti sigurisht që e ka festa e Krishtlindjes. 

Dashuri, ngrohtësi, familje e miq. Përgatitja shpirtërore, nxitja për të bërë vepra të mira, dhe për të 

ndihmuar të dashurit tanë dhe njerëzit në nevojë, më shumë se çdo herë tjetër është në këtë periudhë. 

Në periudhën e Krishtlindjes sigurisht këngët e Krishtlindjes janë më të dëgjuarat. Janë këto këngë që 

e kanë një shpirt të veçantë në vete që sjellin paqe, qetësi e plotë ngrohtësi emocionale, dhe ndër të 

gjitha këngët e Krishtlindjes atë të quajturen 'Shenjtja Natë' e kam të preferuaren, sepse përveç 

tingujve të qetë dhe të ëmbël që përmban, është poashtu një 'ninullë' që e kam mësuar së bashku me të 

foluren që në fëmijëri. Por, historinë dhe rrjedhjen e saj ka shumë pak ditë më parë që e kam zbuluar, 

të njejtën shkurtimisht ju përcjellë më poshtë. 

 

Në vitin 1816 në Salzburg të Austrisë, saktësisht në fshatin Oberndorf rrjedhja e ujit të lumit kishte 

dëmtuar kishen dhe instrumentet e saj muzikore. 

Atë Joseph Mohr, ishte një prift i ri i cili kishte ardhë një vit më parë në vend, ai kishte shkruar një 

tekst të këngës dhe para natës së Krishtlindjes Atë Mohr kishte sjellë tekstin tek një muzikant i quajtur 

Franz Xaver Gruber dhe e kishte pyetur për ndihmë- të kompozonte një melodi  më gitarë për tekstin 

e tij, që të këndohej për natën e Krishtlindjes. 

Kënga arriti të depërtoj nga aty në shumë vende saqë në 1839 u performua edhe në New York. Ajo u 

bart prej njërit tek tjetri dhe pati ndërkohë disa modifikime të lehta. 

Ndër vite autorsia e kompozimit dhe tekstit u zbeh. Ishte viti 1995 ku një manuskriptë u zbulua dhe 

aty datonte shkrimi i tekstit nga Atë Joseph Morti i vitit 1816, ndërsa kompozimi nga Franz Xaver 

Gruber i vitit 1818. Kjo është manuskripta më e hershme dhe e vetmja me shkrimin e Atë Mohr. 

 

Për më shumë sesa një këngë Krishtlindjeje Shenjtja Natë bart mesazhin e bashkëpunimit, dhe 

ciltërsinë mes njerëzve ashtu si Atë Mohr e ndan vepren e tij me Franz Gruber për të arritë në krijimin 

e një kryevepre që bartet ndër gjenerata duke sjellë hare. Bart dhe shpresen e besimin për të parë 

mirësinë edhe kur bota përreth nesh duket të jetë e përmbytur. 

Sot në Salzburg gjindet një kishëz e quajtur 'Shenjtja Natë' për nder të këngës që ka lindur aty. 

Kishëza Shenjtja Natë në Oberndorf, Salzburg. 
 

Versione nga Shenjtja Natë kemi të interpretuara edhe nga artistë shqiptarë, dy prej tyre mund t'i 

shihni të bashkangjitura më poshtë: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-VKzscvzc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-f_ouHgyVFk 

 

Për më shumë informacione lidhur me historinë e Shenjtja Natë mund t'i referoheni adresës së 

mëposhtme: 

https://www.youtube.com/watch?v=jukEp5MMzVo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-VKzscvzc
https://www.youtube.com/watch?v=-f_ouHgyVFk
https://www.youtube.com/watch?v=jukEp5MMzVo
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Si përfundim qoftë bashkëpunimi i Atë Mohr dhe z.Gruber shembull për t'a ndjekë edhe në punen 

profesionale dhe bashkëpunimin mes kolegëve dhe profesioneve tjera drejt një ideali të përbashkët- 

një kryevepër që jeton. 

 

Gëzuar Festat dhe fundvit të mbarë! 
 

 

 

Diana Markaj, Ergoterapeute 
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Creating play opportunities on the school playground: 

Educator experiences of the Sydney playground project 

Julia Sterman MS, PhD, OTR/L; Michelle Villeneuve BSc (Occupational Therapy), MSc (Rehabilitation Science), PhD; 

Grace Spencer Bsc (Hons), PGCHE, RN (Adult), MPH, MRes, PhD; Shirley Wyver PhD  

Kassia S. Beetham PhD, BAppSc (Exercise Science) (Hons), GCHEd, ESSAM AEP; Geraldine Naughton BA, BAppSc 

(Exercise Science), MAppSc, PhD; Paul Tranter BA, PhD; Jo Ragen MM, BA;  

First published: 16 December 2019 

Abstract 

Introduction 

Children with disabilities often experience unsupportive environments that restrict their play opportunities and 

inclusion on the school playground. This exclusion can perpetuate inequities for children with disabilities, with lifelong 

implications. The Sydney Playground Project uses a simple, innovative intervention consisting of placing recycled 

materials on the playground and engaging parents and educators in risk reframing sessions to create increased 

playground choice, control, independence and inclusion for all children. 

Methods 

The purpose of this study was to learn from participants about the utility of the intervention for promoting choice and 

control among children with disability on the school playground. Data included evaluative interviews with 27 school 

staff (teaching assistants, teachers, therapists, school leadership) across five participating schools after completing of 

the intervention. Analysis was thematic and explored prominent ideas first within schools, and then between schools. 

Results 

Prior to the intervention, participating school staff focused on active supervision 

to support play and student needs. During the intervention, school staff 

experienced role shift and confusion as they allowed the children increased 

independence while using the recycled materials and learned to navigate how 

much independence to give the children. Children engaged in increased 

imaginative and social play, and school staff adopted higher expectations of 

children's capabilities. 

Conclusion 

Interventions such as the Sydney Playground Project that collaboratively shift 

adult perceptions to focus on the capabilities of children with disabilities and 

increase the supportiveness of the physical environment have great promise in 

increasing play choice and inclusion on the school playground. 

Full text - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401630#pane-

01cbe741-499a-4611-874e-1061f1f4679e01 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sterman%2C+Julia
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Villeneuve%2C+Michelle
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Spencer%2C+Grace
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wyver%2C+Shirley
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Beetham%2C+Kassia+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Naughton%2C+Geraldine
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Naughton%2C+Geraldine
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tranter%2C+Paul
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ragen%2C+Jo
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Ergoterapia dhe Aftësitë e Jetës 

Në Ergoterapi, një aftësi përcaktohet si një komponent i performancës i fituar përmes trajnimit dhe praktikës. Shkathtësitë 

kontribuojnë që njerëzit të funksionojnë si pjesë e bashkësisë në të cilën bëjnë pjesë. Ergoterapeutët ndihmojnë klientët të 

krijojnë qëllime të individualizuara përmes trajnimit të aftësive jetësore. Këto synime përfshijnë arritjen e aftësive të tilla si 

kryerja e procedurave bankare/buxhetore, pazaret, përgatitjen dhe planifikimin e ushqimit, përballimin e stresit, qasjen në 

komunitet, pohimin dhe vetë-mbrojtjen. Si edukatorë të aftësive të jetës, ergoterapeutët përdorin një qasje të përqendruar tek 

klienti për të vlerësuar fushat e performancës profesionale dhe faktorët e lidhur me mjedisin. Trajnimi i aftësive të jetës mund të 

jepet në shtëpinë e klientit ose në zona të ndryshme të komunitetit, të tilla si bankat, tregjet, rrugët; trajnime individuale, ose 

punëtori grupore që ofrojnë mundësi që klientët të mësojnë nga njëri-tjetri aty ku është e përshtatshme. 

 

Shkathtësitë e jetës janë ato aftësi që ndihmojnë për të përballuar sfidat në jetë dhe për të promovuar mirëqenien fizike, 

mendore, emocionale dhe kompetencën. Ekziston një gamë e gjerë e aftësive të jetës dhe përkufizimet janë zakonisht të gjera 

dhe gjenerike. Aftësitë e jetës mund të jenë njohëse, biheviorale, emocionale, personale, ndërnjerëzore ose sociale. Si i tillë, 

termi "aftësi jetësore" shpesh nuk përcaktohet saktësisht. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO), aftësitë e jetës 

përcaktohen si "aftësi për sjellje adaptive dhe pozitive që u mundësojnë individëve të merren në mënyrë efektive me kërkesat 

dhe sfidat e jetës së përditshme". Pesë fushat kryesore të aftësive të jetës të përcaktuara nga WHO, Departamenti i Shëndetit 

Mendor, janë: vendimmarrja dhe zgjidhja e problemeve; të menduarit krijues dhe të menduarit kritik; aftësitë komunikuese dhe 

ndërnjerëzore; vetëdijësimi dhe empatia si dhe përballimi i emocioneve dhe stresit. UNICEF-i përcakton aftësitë e jetës si "aftësi 

psikosociale dhe ndërnjerëzore që ndihmojnë njerëzit të marrin vendime të informuara, të komunikojnë në mënyrë efektive dhe 

të zhvillojnë aftësitë përballuese dhe të vetë-menaxhimit, të nevojshme për një jetë të shëndetshme dhe produktive". 

 

Këto përkufizime kanë për qëllim të zbatohen në tema të ndryshme që lidhen me shëndetin në popullatën e përgjithshme. 

Shkathtësitë e jetës përfshijnë njohuri, sjellje, qëndrime dhe vlera që janë të dëshirueshme dhe të domosdoshme për rolet e 

jetës. Nëse marrim parasyshë shpjegimin e aftësive të jetës, mund të themi se aftësitë e jetës mund të jenë të ndryshme në të 

gjitha kulturat. Sidoqoftë, studimet kërkimore dhe letërsia e aftësive të jetës tregojnë se ekzistojnë aftësi specifike të jetës. Ato 

përmbajnë një seri aftësishë themelore që përmirësojnë mirëqenien e njerëzve dhe i ndihmojnë ata të jenë aktiv dhe produktiv 

në komunitet. Këto aftësi zakonisht mund të klasifikohen në tre dimensione themelore: (a) aftësi njohëse, (b) aftësi emocionale, 

dhe (c) komunikim dhe aftësi ndërpersonale (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Kategoritë e aftësive të jetës për fëmijë dhe adoleshentë 

Aftësitë kognitive janë vendimmarrja, zgjidhja e problemeve, të menduarit krijues dhe të menduarit kritik. Vendimmarrja është e 

rëndësishme për menaxhimin e shëndetit përmes zgjedhjes së opsioneve të ndryshme rreth statusit shëndetësor. Zgjidhja e 

Aftësitë jetësore tek fëmijët dhe 
adoleshentët  

Marrja e vendimeve 
Zgjidhja e problemeve 
Të menduarit krijues 
Të menduarit kreativ 

 

Njohja e vetes 
Vete-menaxhimi Aftësitë e lidhjeve ndërpersonale 

Komunikimi 
Ndërgjegjësimi shoqëror 

 

Aftësitë kognitive Aftësitë emocionale Aftësitë ndërpersonale dhe 
sociale 
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problemeve është thelbësore për të përballuar problemet që mund të shkaktojnë stres në jetën e përditshme. Mendimi kreativ 

promovon zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjen dhe ndihmon për të siguruar përshtatje dhe fleksibilitet në jetën e 

përditshme. Mendimi kritik analizon dhe vlerëson informacione siç janë qëndrimet dhe vlerat që ndikojnë në sjellje. 

 

Shkathtësitë emocionale janë kompromis mes njohjes së vetes dhe vetë-menaxhimit. Njohja e vetes përfshinë vetëvlerësimin, 

pëlqimet dhe mospëlqimet tona, dobësitë dhe pikat e forta. Shkurtimisht, vetëdija është për njohjen tonë të vetvetes. Vetë-

menaxhimi përfshinë menaxhimin e kohës, relaksimin dhe aftësitë e përballimit të stresit dhe emocioneve të tilla si zemërimi. 

 

Aftësitë ndërpersonale dhe sociale janë 

aftësi për marrëdhënie ndërnjerëzore, 

komunikim dhe vetëdije sociale. 

Shkathtësitë e marrëdhënieve 

ndërnjerëzore mund të jenë në gjendje të 

krijojnë marrëdhënie të mira me miqtë 

dhe anëtarët e familjes të cilat sigurojnë 

mirëqenie mendore dhe sociale. 

Komunikimi është i rëndësishëm për 

shprehjen e vetvetes në mënyrë verbale 

ose joverbale në situata të caktuara. 

Ndërgjegjësimi shoqëror përfshinë 

empatinë, dëgjimin aktiv dhe 

respektimin e dallimeve në grup. 

 

 

 

 

Dr Jennifer E Caldwell.   

Dip C.O.T.; PG Dip B.M.; PG Dip M.Ed.; HCPC Registered; JP. 
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Occupational Therapy Journals around the World 

 

British Journal of Occupational Therapy - https://journals.sagepub.com/home/bjo 

American Journal of Occupational Therapy - https://ajot.aota.org/ 

Canadian Journal of Occuptional Therapy - https://journals.sagepub.com/home/cjo 

Australian Journal of Occupational Therapy - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401630 

South Africian Journal of Occupational Therapy - http://sajot.co.za/index.php/sajot 

Hong Kong Journal of Occupational Therapy - https://journals.sagepub.com/home/hjo 

Indian Journal of Occupational Therapy - http://www.ijotonweb.org/ 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy - https://www.tandfonline.com/toc/iocc20/current 

The Open Journal of Occupational Therapy - https://scholarworks.wmich.edu/ojot/ 

OTseeker - http://www.otseeker.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://journals.sagepub.com/home/bjo
https://ajot.aota.org/
https://journals.sagepub.com/home/cjo
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401630
http://sajot.co.za/index.php/sajot
https://journals.sagepub.com/home/hjo
http://www.ijotonweb.org/
https://www.tandfonline.com/iocc20
https://www.tandfonline.com/toc/iocc20/current
https://scholarworks.wmich.edu/ojot/
http://www.otseeker.com/
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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. 

 Ofron 3% zbritje 

të prodhimeve për 

Institutin Kosovar të Ergoterapisë 

shop-europrinty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWIN computers 

Prishtina 

Isa Boletini Nr. 174, Prishtinë 
 

Tel +386 49 826 111 / +381 38 728 051 

E-mail shpendselimaj@gmail.com 

15% zbritje për  

Instituti Kosovar të Ergoterapisë 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

http://www.europrinty.net/
http://www.europrinty.net/
mailto:
mailto:
http://www.europrinty.net/
tel:+386%2049%20826%20111
tel:+381%2038%20728%20051
mailto:shpendselimaj@gmail.com
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Një anëtar i mirë që nga maji i vitit 2018 
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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 ….. 

“Twenty years from now you will be more 

disappointed by the things that you didn’t do 

than by the ones you did do.” 


