
Oferta jonë e pasur në lëmin e terapisë dhe këshillimit përfshin 
shërbimet në vijim:

• ergoterapi
• këshillim për familje
• edukim të hershëm sipas pedagogjisë speciale
• logopedi në fazën e hershme
• këshillim për nëna dhe për etër
• neonatalogji
• fizioterapi
• programin “Me hapa të vegjël”
• terapi psiko-motorike

Të gjitha hollësirat – edhe ato për shërbimet tona në lëmenjtë e 
banimit, punës dhe kohës së lirë, – do t’i gjeni nën www.arkadis.ch.

 
Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Nr. i tel. 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

Të mësuarit duke luajtur 
«Me hapa të vegjël»



Me hapa të vegjël - programi
• Vizita në shtëpi: ju dhe fëmija i juaj do të vizitoheni rregullisht në 

shtëpi prej një vizitoreje të programit “Me hapa të vegjël”
• Mësim lojërash: vizitorja sjell me vete ide të reja për lojëra, libra 

të ilustruar ose lodra.
• Ushtrim lojërash: ju me fëmijën tuaj e luani atë çfarë jua ka tre-

guar vizitorja shtëpiake. Kështu e stimuloni fëmijën tuaj.
• Takim grupor: për çdo 14 ditë familjet takohen në grupe. Me këtë 

rast ju mësoni shumë risi mbi temën e edukimit dhe mësimit si 
dhe njiheni me prindër të tjerë.

• Kohëzgjatja e programit: programi lojë dhe mësimor «Me hapa të 
vegjël» zgjat 18 muaj.

Qëllimet
• Edukimi: Programi lojë dhe mësimor «Me hapa të vegjël» mbësh-

tet aktivisht familjet në edukimin e fëmijëve të tyre.
• Nxitja: ju si prindër mësoni se si të nxitni zhvillimin e fëmijës suaj 

duke luajtur.
• Ndihma fillestare: ju ndihmoni një zhvillim të shëndetshëm të fë-

mijës suaj dhe më vonë një fillim të mirë në kopshtin për fëmijë si 
dhe në shkollë.

Mirë për të mëdhenj e për të vegjël
• Fëmijët (1 deri 3 vjeç) mësojnë përmes lojës aktive.
• Fëmijët mprehin shqisat.
• Fëmijët zgjerojnë fjalorin tyre.
• Fëmijët zbulojnë gjësende të reja.
• Fëmijët dhe prindërit shijojnë lojën e përbashkët.
• Fëmijët dhe prindërit përforcohen.

Organizimi dhe shpenzimet
• Fondacioni Arkadis e realizon këtë program në emër të bashkive 

dhe regjioneve sociale të veçanta.
• Në zbatimin e programit ai kooperon me Shërbimin e pedagogjisë 

speciale Bachtelen.
• Shpenzimet barten prej bashkive dhe regjioneve sociale dhe bas-

hkëfinancohen prej kantonit të Soloturnit.

Paraqitjet për regjionet sociale të Niederamt-it të epërm (SON), 
Thierstein-it dhe Dorneck-ut si dhe për bashkitë e Oltenit dhe 
Oensingenit:
Shërbimi i pedagogjisë speciale, Fondacioni Arkadis, Olten
Nr. i tel. 062 287 00 00, www.arkadis.ch

Paraqitjet për bashkitë e Solothurnit dhe Derendingenit:
Shërbimi i pedagogjisë speciale, Bachtelen, Solothurn
Nr. i tel. 032 622 46 09, www.bachtelen.ch


