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Modeli  për gjithë Shkollën, Komunitetin dhe Fëmijën  (WSCC) është një   qasje e zgjeruar dhe e përmirësuar e Shëndetit të 
Koordinuar të Shkollës (CSH)  . WSCC përfshin komponentet e CSH dhe parimet e qasjes së fëmijës ndaj ASCD* , për 
fuqizimin e një qasje të unifikuar dhe bashkëpunuese ndaj mësimit dhe shëndetit. 

Model WSCC e fokuson vemëndjen e tij tek fëmija, thekson qasjen ndaj shkollës dhe i konsideron mësimin, shëndetin dhe 
shkollën, si pjesë dhe reflektim i komunitetit lokal. 

WSCC:  Modeli 
Shkollat, agjensitë e shëndetit, dhe komunitetet ndajnë një qëllim të përbashkët për mbështetjen e shëndetit dhe 
arritjeve mësimore të adoleshentëve. Kërkimet tregojnë se shëndeti i nxënësve është i lidhur me arritjet e tyre 
mësimore. Duke punuar bashkërisht, sektorët e ndryshëm mund të garantojnë që, çdo i ri, kudo qe të jetë, në çdo 
shkollë, në çdo komunitet, është i shëndetshëm, i sigurtë, i mbështetur dhe i nxitur. 

Modeli WSCC plotëson një numër të rëndësishëm objektivash: 
• Ai kombinon modelin “Whole Child” nga ASCD me qasjen e CSH, i përdorur nga shumë në fushën e adoleshentit dhe 

shëndetit në shkollë. 
• Ai thekson marrëdhënien midis arritjeve mësimore dhe shëndetit, duke e vendosur fëmijën në qendër të 

sistemit të konceptuar për mbështetjen e të dyjave. 
• Ai ofron një përmirësim të qasjeve të CSH , duke theksuar më mirë rrugën e funksionimit të shkollave. 

 

*E njohur më parë si Shoqata për Mbikëqyrjen dhe Zhvillimin e Kurrikulës 
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• Fëmija në qendër është në pikën 
qëndrore të modelit; fëmija është i 
rrethuar nga qëllimet ndaj fëmijës , më 
ngjyrë të  gjelbër: duke qenë “i 
shëndetshëm, i sigurtë, i angazhuar, i 
mbështetur dhe i nxitur.” 

• Brezi i bardhë thekson rrjeshtimin, 
integrimin dhe bashkëpunimin e 
nevojshëm midis shkollës, sektorëve të 
shëndetit dhe komunitetit, për 
përmirësimin e mësimit dhe shëndetit 
të fëmijës. 

• Në ngjyrën blu paraqiten kompone-
ntët e ndryshëm të shkollës, që rre-
thojnë fëmijën, duke vepruar  si nyje 
që ofron shkallë të plotë mbështetjeje 
për mësimin dhe shëndetin e çdo 
fëmije, në çdo shkollë dhe komunitet 

• Komuniteti, i paraqitur në të verdhë, 
demonstron që, ndërsa shkolla mund 
të jetë një nyje, ajo reflekton komunitetin  
dhe  kërkon  burimet,  bashkëpunimin e tij për 
mbështetjen e nxënësve të saj. 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/wscc/index.htm
http://www.cdc.gov/healthyschools/wscc/approach.htm

