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Edukimi Hershëm Psikopedagogjik në Schaffhausen 
i dedikohet fëmijëve nga lindja deri në moshën shkollore. 

Kur duhet t’i drejtoheni Edukimit të Hershëm psikopedagogjik? 
Nëse ju dyshoni se fëmija nuk zhvillohet normalisht në krahasim me moshën që ka, qoftë kjo 
-në lojë 
-në të folur (gjuha) 
-në kontakt me mjedisin që e rrethon 
-në vetëdijesimin e tij (vetëbesimin) 
-në lëvizjet 
-në gjendjen emocionale dhe sociale 

Çka përfshin oferta jonë? 

Diagnostifikimin 
Pedagogia psikologjike (specialistja) përcjell dhe sqaron ngecjen e zhvillimit të fëmijës tek vizitat e fëmijës 
që i bëhen në shtëpi ose në zyret e Shërbimit Psikopedagogjik. Kjo sëpari fillon me një bisedë me prindërit 
dhe në anën tjetër me vezhgimin që i bëhet fëmijës gjatë lojës dhe sjelljeve që ajo bënë, me çrast bëhet 
një lloj testi më të. Me prindërit pastaj do të bisedohet për rrugët e mëtutjeshme që duhet ndjekur. 

Përkrahja / ndihma 
Fëmija dhe prindërit do të vizitohen rregullisht në vendin ku jetojnë ose do të ftohen që të vijnë në lokalet e 
këshillimorës për Edukimin e Hershëm Psikopedagogjik. Të mësuarit dhe zhvillimi i mëtutjeshëm bëhet 
duke i ndarë dhe sqaruar gjërat që ndodhin në mjedisin që na rrethon. Për këtëm arsye Pedagogia gjënë 
dhe zhvillon lojra me përmbajtje mësimore që i përshtaten moshës dhe situatës së përditshmërisë që e 
jetojmë dhe kështu për mes artit dhe mënyrës së lojës e ndihmon fëmijën në zhvillimin e tij të 
përgjithdhëm. 
Ne punojmë sëbashku me persona dhe qendra të tjera profesioniste. Në mënyrë që masat që ndërmerren 
për ta ndihmuar fëmijën të koordinohen dhe dhe t’i përshtaten nevojës së fëmijës dhe të prindërve. 

Këshillimi 
Këshillimi kryesisht u drejtohet prindërve por ka mundësi të zgjerohet edhe tek personat e tjerë që 
shoqërojnë zhvillimin e fëmijës. Sipas kërkesës dhe dëshirës së prindërve ne mundohemi të gjëjmë 
metoda lehtësuese për prindërit dhe i këshillojmë rreth pyetjeve e parashtruara rreth shkollimit të fëmijës. 
Baza e këtyre bisedave këshilluese është metoda e të folurit hapur për problemet, respekti dhe besimi i 
bartur  gjatë punës së përbashkët me prindërit. 
Nëse keni paqartësi rreth ecurisë së zhvillimit të fëmijës suaj mund t’i drejtoheni me kohë me pyetjet tuaja 
Edukimit të Hershëm  Psikopedagogjik  (Heilpädagogische Früherziehung) në Schaffhausen. 

Si vije deri tek lajmërimi në Këshillimore? 
Lajmërimi bëhet direkt nga prindërit, përmes fëmijëve dhe mjekëve shtëpiak ose nga qendra tjera 
profesionale. 
Në secilin rast, prindërit duhet të jenë në dijeni dhe të pajtohen me lajmërimin në Këshillimore. 

Kush merr përsipër pagesën? 
Pagesën për diagnostifikim, terapi dhe këshillim e merr përsipër Kantoni i Schaffhause-nit për aq kohë sa 
fëmija jeton në këtë Kanton. 


